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٧

  

  تاب الشهاداتك

  

  ))ًالشهادة لغة واصطالحا((

ًان أصم حاضرا ال يسمع ك فإذاالشهادة عبارة من العلم عن حضور،  أن الظاهر من االنصراف

، األمرعلما ب وإن قال شهد،ال يبصر ال يى ان أعمك إذا كذلك وحضر، وإن ، شهدالم، ال يقالكال

  .حيضر ال يقال شهده أن علم بشيء بدون إذا سكيف الع إنه ماك

، فلتنزيل الغائب )صلى اهللا عليه وآله(نا مل حنضره أ مع ًحممدا رسول اهللاأشهد أن  :أما قولنا

  .نعلم به و) عليه وآلهصلى اهللا(نا نراه أك  حىت،رضمنزلة احلا

 ال مل يعلم وًان حاضراك إذا لذا و،)١(وليشهد عذا�ما طائفة من املؤمنني :منه قوله سبحانهو

الذي ) حضر (هذا هو املراد من ومل حيضر ال يقال شهد عذا�ما، وعلمنه إذا أ ماك شهد عذا�ما، يقال

  .ا�مع والقاموس وصحاحال وثرييةالنهاية األ واحمليط يكفسر الشهادة به يف حم

اهللا، غري ظاهر الوجه، ّ إال لهإال أشهد أن ً مستشهدا ب،تفسري بعضهم للشهادة بالعلم أن منه يعلمو

 َمِلَع نه مبعىن أعلم، بل الظاهر مبعىننه أ ىفال يدل عل مسائه تعاىلأ من )الشهيد(ون ك و)شهد اهللا(أما 

   منه واهللا علمه حاضر، ألن م حضور،ْلِع

                                                

  .٢اآلية : سورة النور )١(



٨

ل شيء شهيدكى علنه أ كف بربكمل ي وأ)ل كالبد ل (مع مقدمة مطوية هيحيث إنه  )١

له ال غري اإل إذ ،هليته تعاىلإحني فنائه، يفيد  إىل ول وجودهأًمن حيضره دائما من  أي )شيء من شاهد

  .ل شيءك بًقدرة وًله احمليط علمالإل ّالإل شيء ال يعقل كاحلضور الدائم مع  فإن ،كذلكون كي

معناه العلم احلضوري، مثل  إذ ،)٢( لرسولهكنأواهللا يشهد  :منه قوله سبحانه وان،كيف كو

  .العلم خالف الظاهر مبعىن إنه ، فقول بعضهم)٣(لرسول اهللاك نأنشهد  :قول املنافق

ما هو كًجديدا  ريد معىنإ فإن  املشاهدة املعاينة،:قول بعضهم و شاهده عاينه،:أما قول القاموس

  .نوع من العلم مع احلضور إنه السابق، ففيه فسري بعضهم للشهادة يف قبال املعىنظاهر ت

ا�از يف  أو ان من التوسعكاستعملت يف غريها  وإن واحد، الشهادة هلا معىنن إ :احلاصلو

  .سناداإل

زوج هندا  أن أشهد: قول من حضر الواقعة أن منه يعلمو ًزيدا ت  دحضر عند العق نهأ يريد به ،ًمثالً

  .أنه حضوركً علم به علماأو 

 شهادتنا نابعة من العلم، ال من الظن أن اد به فري،)٤( علمنامباّ إال شهدناوما  :أما قوله سبحانه

  .حنوهو

زوج أن شهد : فهو مثل،)٥(وشهد شاهد :أما قوله سبحانهو    أي ،ًزيدا ت

                                                

  .٥٣اآلية : سورة فصلت )١(

  .٢اآلية : سورة املنافقون )٢(

  .١ اآلية:  املنافقونسورة )٣(

  .٤٩اآلية : سورة النمل )٤(

  .٢٦اآلية : سورة يوسف )٥(



٩

  .ًان حاضرا الواقعةكالم من كالى أد

ملذن إ( :ستندقول امل أن مما تقدم ظهرو العلم، احلضور، ) ورةكختصيص احلقيقة بواحد من املعاين ا

ها كاشرتاى لفاظ الذي يدعما يف غالب األكواحد،   حمل منع، بل املعىن)ال دليل عليه (غريها و،املعاينة

 أن نكمي إنه  مع،غريها وهاجد وقرء وجونك الضد، ظلفاأ يف كذلكن كمل ي وإن ،ةبني املعاين املتقارب

سود األ وًرميا،كالبخيل ى ما يسمكالضد، ى الثاين من باب محل الضد عل املعىنن إ ً:أيضا كهنا قالي

  .ًافوراك

 عني اجلارية ونسانعني اإل و معانيها يف جامع واحد، فعني الشمسكالعني الظاهر اشرتا حىتو

شرتكعني اجلاسوس، و ل كاحلقيقي ل ملعىنا ومع بينها،افاضة، فهو اجلاإل وشرافاإل ة يف معىنكلها م

  .فرادهاأ

مرأته من حيضها فقال،شمأأما رواية ابن  قوم يسمعون  و،فالنة طالق : سأل عن رجل طهرت ا

   .)١(نعم هذه شهادة : قال،يقع الطالق عليهاأ ،واشهدامل يقل هلم  والمهك

 أم ال، شهدا، سواء قيل له ًان شاهداكمسع  ومن حضر أن منا هو يف مقامإ وفليس له ربط باملقام،

العلم  أن رناه منك فهو يؤيد ما ذاللغوي أراد املعىنن ، إاحلضور شهادة أن صرحيهن إ فقول املستند

  .م الشرعي فهو خارج عن حمل البحثكأراد احل وإن احلاصل من احلضور شهادة،

  . فليست له حقيقة شرعية،شرعي نه ليس للفظ الشهادة معىن أالظاهرو

ارع مل يعترب ت   .بعض أقسام الشهادةى ثر علرتب األنعم الش

  خبار إًشرعا  و،خبار عن اليقني اإلًالشهادة لغة( :كقول املسال أن منه يعلمو

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٠

 ئمةاأل ورسوله وخبار اهللاإخيرج خري األبالقيد  و،مكجازم عن حق الزم لغريه واقع من غري حا

  .ى انته)شهادةى  ال يسمكذل فإن ،آخرً ماكم حاكخبار احلاإو) عليهم السالم(

 أن ،الشرعي واللغوي رناه من عدم تعدد املعىنكما ذ إىل ضافةيرد عليه باإل وغري ظاهر الوجه،

خبار إ وً�ا ليست حقوقا لغريه،أ، مع كغري ذل واملوت والطالق وخبار عن اهلاللالشهادة تشمل اإل

م كمرافعة شهد عندي احلاًان شاهدا يف ك إذا م الثاينك، لذا يقول احلاشهادةى ًما آخر يسمكم حاكاحلا

  .ذاك باألول

حتقيق  إىل ون مرجع هذا التعريفك  سهل بعد معلوميةاألمر( :لقد أحسن اجلواهر حيث قالو

ا  والعريف للشهادة، املعىن شرعي خمصوص   للقطع بعدم معىن،العرف إىل كال ذلكيإصوب ان األكمن هن

  .ىانته )ام هلا شامل جلميع أفرادها حد تركان ذكمإدم عالغالب يف املعاين العرفية  وهلا،

 ،كالم املرتجم واملقوم والقاسم  مثل، خاصة وشك يف فردأحكام كان للشهادة فإذاوكيف كان، 

يعرف حتققه حىت يرتب عليه احلكم،  أن املوضوع جيب ألن ،حكامشهادة أم ال، مل ترتتب تلك األنه أ

كلما عد ( :و ظاهر، وقول اجلواهر يف رد القوانني مل يعلم حتققه مل يكن وجه لرتتيب احلكم كما هفإذا

  . انتهى)ال كان من غريهاإ الثابتة للشهادة، وحكاممن الشهادة اعترب فيه التعدد وغريه من األنه أ فيه

 ال ترتيب آثار الشيء املقابل ، عدم ترتيب آثار الشهادة)من غريها( :راد بقولهأنه أ الظاهر

 نه ال يقولأ بكما صرح بذلكال يقول به،  )رمحه اهللا( هو وملثبت ااألصلان من كال إ وللشهادة،

   غريه، وتاب القضاءك املثبت يف موارد من األصلب



١١

  .ان معناه حتملك ،شهد : قالفإذا، الشهادة التحمل يف  أن األصلقد حتقق مبا تقدمو

 داءا حقيقة يف األمل يبعد كو� وإن  واملسبب،ب، فهو من باب عالقة السبداءما استعماهلا يف األأ

  .و�ا حقيقة فيهكمبا أوجب ثرته ك و بعد شهرة االستعمالًأيضا

  



١٢



١٣

  

  فصل

  ))دالشاهط في شرو((

  

الم فيها يف كال وشرط يف اجلملة، أو ما شرط مطلق،إهي  و،ًموراأروا يف صفات الشاهد كذ

  : مسائل

  

  ))شرط البلوغ((

لوغ :)١ مسألة(   .يشرتط يف الشاهد الب

ترةمجاعبل عليه اإل ،ال خالف وإشكال بال ،ًن مميزا مل تقبل شهادتهكمل ين إ غري البالغو  ات املتوا

لرجلكذ إىل ضافةً قطعا، باإلك الشاهد حجة منصرفة عن ذل اليت جعلتدلةاأل و،الضرورة القطعيةو  ر ا

ملرأةو   .الصيب غري املميزخيرج ا ممالسنة  وتابكحنومها يف ال وا

ى عن مجع دعو و، بل هو املشهور، فقال مجع بعدم قبول شهادتهً،شراأما املميز غري البالغ ع

  إنه إمجاع:قال يف املستند و،يمريالص واملهذب ويضاحاإلك ، يف غري اجلناياتعدم القبولى  علمجاعاإل

  .حمقق

  ً.مثالًدينارا لعمرو ى ًشهد بأن زيدا أعط إذا ماك، ًأيضان رمبا احتمل القبول كل

 ،ذبه غري ضار لهك أن نه يعلم أل،ذبكال يؤمن من النه أ و عدم القبول،الةأص بعد :األولدليل 

روايات   : مجلة من ال

، عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،التهذيب، عن حممد بن محران وايفك ال رواهامثل م

   يف القتلّ إال ،ال :)عليه السالم(فقال  : قال،شهادة الصيب



١٤

   .)١(يؤخذ بالثاين ال والمه،كول أيؤخذ ب

نعم  : قال،جتوز شهادة الصبيان :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل :ظاهر صحيح مجيل، قال وبل

   .)٢(ال يؤخذ بالثاين منه والمهك يؤخذ بأول ،يف القتل

ويت، خرب الدعائم اآلمثلهو روايات اآلكذلك   وإن قول غري البالغتية يف مسألة عدم قبول  مجلة من ال

  .ًعشرابلغ 

روايات، باإلإطالق :دليل االحتمالو  بعض العلل، و الشهادة،أدلةات إطالق إىل ضافةات مجلة من ال

روايات اخلاصةو   : بعض ال

زرارةرومثل ما   ،كاململو و عن شهادة الصيب)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت : قال،اه عبيد بن 

   .)٣(بريك الاألمرال جتوز يف  و، الدوناألمر جتوز يف أشهدقدرها يوم ى عل :فقال

وراه طلحة بن زيد، عن جعفرو  شهادة : قال،)عليهم السالم( ي عل عن عن آبائه،، عن أبيه،ما 

ئزة بينهم ما مل يتفرقواالصبيان    .)٤(هم أهل إىليرجعوا أو  جا

عليه ( عبد اهللا أبا  سألت: قال، فعن احلليب،كذلى يف رواية قبول شهادة غري املسلم ما يدل علو

  أهلمل يوجد منن إ نعم، :)عليه السالم( قال ، ملتهم أهلغريى  الذمة عل أهل هل جتوز شهادة)السالم

   .)٥(ذهاب حق أحدصلح ال ي إنه ،ملتهم جازت شهادة غريهم

   .)٦(نه ال يصلح ذهاب حق أحدأل :يف رواية مساعةو

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتبأبوا من ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٥

  .العلة جارية يف الصبيانهذه  و،حق مقطوع بهنه أ حق حمتمل، النه أ ن املرادإف

انا قبل ك�ما أمع ) عليهما السالم( باحلسنني )عليها السالم( استشهاد فاطمة إىل ضافةهذا باإل

لوغ العشر، ن ك فاالستشهاد مل ي،)عليهم السالم( ان يعرتف بعصمتهمكاخلليفة ما  أن من الواضح وب

 بالقبول،  فما دونه أوىل، يف القتلقبول شهاد�م أدلة إطالق وإىل ،شهادةنه أ باعتبار العصمة، بل باعتبار

هم  وقال صبيانه و �ب مال زيدفإذاالصيب، ى يف مسألة مساع دعو تاب القضاءك رناه يفكما ذوإىل 

ارع رد ذل أن مل يعرف وان حجة عند العرف،كب،  عند غياب األهًفالنا سرقن إ :مميزون   .كالش

س االستيناك كغري ذل وً،رد شهادة الصبيان البالغني عشراما يأيت يف  و،ىهم املدعإمجاعن كهذا ول

منا هو إصح فن إ عتماد العرفا وروه،كما ذ إىل  يوجب الذهابأ،عمدهم خطن أ ومن احلجر عليهم،

  .م بعلمهكم احلاكقد سبق صحة ح ولالطمينان،

 عصمتهما،ا بهت �ما لعلمء جا)عليها السالم( فلعل فاطمة )عليهما السالم(أما قصة احلسنني 

  ً.جيعل مستندا عدم رد اخلليفة هلما ال من هذه اجلهة ليس حجة حىتو

  .ًله يف شهادة املميز غري البالغ عشرا يف غري اجلناياتكهذا 

  

  ))ًشهادة البالغ عشرا((

اعرتف  :قال يف اجلواهر و،القيل إىل  احملققهنسبفقد  ،ل شيءكًأما قبول شهادة البالغ عشرا يف 

  .الشيخ يف النهاية إىل نسب وإن  معرفة القائل بهغري واحد بعدم

  عليه (قوله و ،)١( مسلمئحق امرى ال يتو : خبربكاستدل القائل بذل :أقول

                                                

  .٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ج: كاملستدر )١(



١٦

بالعلة يف قبول شهادة  و، حجية الشهادةأدلة إطالقبو ،)١(حقوق املسلمني ال تبطل :السالم

 خبار املتقدمة مثل خرب طلحة بعض األطالقإب وعتقه، وصيته وبأخبار صحة وما تقدم،كحنوه  والنصراين

  .غريهو

 إذا : فقال،جتوز شهادة الغالم  مىت)عليه السالم(مساعيل بن جعفر إ  سألت:يوب اخلزازأ أيب خبربو

هي  و دخل بعائشة)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : فقال،مرهأجيوز  و:قلت :قال، بلغ عشر سنني

جازت  ومرهأان للغالم عشر سنني جاز ك فإذا ، امرأةونكت رية حىتباجلا ليس يدخل و عشر سننيبنت

   .)٢(شهادته

ما خرب اخلزاز فهو أ ،خربعضها اآل ما سيأيتك ،جوبةقد تقدم بعض األ وى، خيفل ما الكيف الو

  .تهإشكاالسائر  إىل ضافة فال حجية فيه، باإلاملعصوم إىل ًليس مستندا

  

  ))شهادة المميز في الجنايات((

  :  صورتانك شهادة املميز يف اجلنايات فهناأما

وتية،اآل وات املتقدمةطالق بعض اإلوجه قبول شهادته و،ًيف غري البالغ عشرا :األوىل وجه عدم  

  .يأيت وغريه مما تقدم واألصلقبوله 

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب  الوسائل، عن حممد بن مسلم، عنىقد روو

   .)٣(ال ظنني وال متهم وال خصم ومل جتز شهادة الصيب : قال)عليه وآله

  ي إمجاع قبول شهادته يف اجلملة : قال يف املستندً،يف البالغ عشرا :الثانية

                                                

  .٣هادات ح من أبواب الش١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٧

 يالم التقك و،التنقيح وشرح الشرائع للصيمري والغنية وباملهذ وما يظهر من االنتصارك

  .غريها والروضة وكاملسالو

الشيخ  واملفيدك ،القصاص واحر فمنهم من صرح بقبوله يف اجل، يقبل فيه منهامنا هو فيماإالم كالو

 ،ر اجلراح خاصةكمنهم من ذ وغريه، وكما يف املسالكثر كمجع آخر بل األ واحلليب ويف النهاية

شرح املفاتيح التعبري بالقتل خاصة والشهيد، واخلالف وابن زهرة والفاضلنيك  إىل نسبه ونقل يف 

  .ىهانت ،املشهور

  .احراجل والقتل يف الظاهر القبول :أقول

روايات املتقدمة ،ى املدعمجاعاإل و احملققةالشهرة إىل ضافةباإلما القتل، فيدل عليه أ   .مجلة من ال

 :)عليه السالم( قال ،ليهإتبها ك يف العلل اليت ،)عليه السالم( عن الرضا ،ما رواه حممد بن سنانو

لرجال و، مثل شهادة القابلة، ضرورةيف موضعّ إال ال جيوز شهاد�ن  ،ليهإينظروا  أن ما ال جيوز ل

اثنان ذوا عدل  :عز وجلتاب اهللا كيف  و،ن غريهمكمل ي  إذاتابك الأهل ضرورة جتوز شهادةك

غرين اأو آخر مسلمني أي مكمن مل يوجد  إذا القتلى مثل شهادة الصبيان عل و،افرينك مكمن 

   .)١(غريهم

 ستة غلمان )عليه السالم( املؤمنني أمري إىل رفعإنه  :)عليه السالم( عن الصادق وين،كخرب السو

الثالثة ى شهد اثنان عل و�م غرقاه،أاثنني ى  فغرق واحد منهم، فشهد ثالثة منهم عل،انوا يف الفراتك

   .)٢(الثالثةى سني علُمخ واالثنني،ى  أمخاس علبالدية ثالثةى ، فقضه�م غرقوأ

 اخلرب حجة، فقد نقله االنتصار عن اخلاصة و،تاب الدياتك  يفكرنا وجه ذلكقد ذ :أقول

  نأ ونه قضية يف واقعة،أ املستند عليه بإشكال والعامة،و

                                                

  .٥٠ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ حتديا الأبواب من ٢ الباب ١٧٤ ص١٩ج: الوسائل )٢(



١٨

ملذفإنه ،، غري ظاهر استعمال الغالم يف البالغ شائع اللفظ أعم فال  أن ماك ،ورك ال وجه للحمل ا

  . فتأمل،رادة البالغ فقطإ داللة يف

ن  عليه،مجاعالظاهر اإلن إ فهو املشهور، بل يف املستنداح اجلرأما و فخر  إىل ان املنسوبك وإ

  . عدم القبولًأيضاغريه  إىل ردبيلينسبه احملقق األ واحملققني

  .القتل إىل وية بالنسبةاألول و السابقة،دلة من األ مجلةإطالقوجه القبول 

ه  إ،)عليه السالم( املؤمنني أمري، عن الدعائمرواية و ما  يفشهادة الصبيان جائزة  :ان يقولكن

   .)١(يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول أو ليهماأه إىل ينقلبوا أو ااح ما مل يتفرقوربينهم يف اجل

جلرح، فقد استدل له بقوله واستشهدوا شهيدين من  :تعاىل أما من قال بعدم قبول شهاد�م يف ا

 ،حيتلم ال جيوز أمر الغالم حىتنه أ ويف بقوله،ك فأطن عمده خأب و،الطفل ليس برجل و،)٢(مكرجال

ره إعدم قبول  و،ةعدم الوثوق به لعلمه بعدم املؤاخذ و،بأنه ال عربة بأقواله و شامل للشهادة،األمرو قرا

 من الوجوه االعتبارية اليت ال كغري ذل إىل ،باشرتاط العدالة املنفية يف الصيب ويف بغريه،كنفسه فى عل

  . املشهورأدلةال تنهض يف قب

  .ليهإغريمها يف ردها مما ال حاجة  واملستند وطال اجلواهرأقد و

الفاضل يف  و،احللي يف السرائركما صرح به مجاعة ك  الصبية بالصيب،يلحقال  :املستند قالمث إن 

 كلجعل ذ وموضع الدليل،ى  علاألصلً الشهيد الثاين يف الروضة، اقتصارا فيما خيالف شيخنا والتحرير،

   ى،الفتاو واجلواهر ظاهر النصوص

                                                

  .١ حن الشهادات م١٧ الباب ٢١٠ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(



١٩

  .عدم قبول شهاد�اى العمومات الدالة عل وصولاألى ضمقتى الصبية باقية علن إ :قالو

ن الصبايا،و الصبيان نيحرام غري البالغ بإعدم الفرق يف  تاب احلجك ر اجلواهر يفكذ :أقول ان ك وإ

رواية الصبيان،فظيف ل جعل  و يف الصبايا،كل هناكاملستند أش أن املقام، مع وكفرق بني هنا وأي  ال

ما يشملها يف خمتلف ك ،لو باملناط وحنوه شامل هلما والصبيان إذ ى،الفتاو و ظاهر النصوصك ذلاجلواهر

، فالقول بالشمول هو ىما ال خيفكهم قلة من الفقهاء  ومن نصّ إال كذلكً أيضا ىالفتاو و،أبواب الفقه

  .القاعدةى مقتض

 بعض العلل السابقة بقبول شهادة الصيب يشمل الصبية أن  إىلضافةباإل ،ىاخلنثمنه يعلم حال و

  ً.أيضا

  

  ))شروط أخرى في شهادة الصبي((

  : ر يف املقامكتذ أن نكمي أو رتكالم يف شروط ذكبقي ال

  

  ))شرط اإليمان((

  . املقامأدلةطالق ال إل أو دلته،أطالق  فيهم، فهل هو شرط إلنميااشرتاط اإل :األول

 أو هداان الشكًبريا ك ، الشهادةأدلةل كى تية واردة عل اآلميان اإلحيث إن أدلة، األولالظاهر 

ل ك يشمل )١(لزموهم مبا التزموا بهأعموم حيث إن ، غري املؤمنى يف شهادة غري املؤمن علّ إال ًصغريا،

  .أمثال املقام

  

  ))شرط عدم معرفته بالكذب((

ى ليل علد عن مثله، بل ما يأيت دلةنصراف األ الكذل وذب،كلال يعرف با أن اشرتاط :الثاين

  .الظاهر اشرتط الوثاقةّ إال أن بريكالذي يف ال مل يشرتط العدالة باملعىنفإنه وإن ، كذل

  

  ))شرط عدم التفرق((

   أن ً حذرا،انوا جمتمعنيك إذا هل يشرتط يف القبول عدم تفرقهم :الثالث

                                                

  . مقدمات الطالقأبواب من ٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٠

 ، عن الفاضل يف مجلة من  يكما حكره احملقق يف الشرائع، كذو يالتق وما عن اخلالفكيلقنوا

  : احتماالن، آخرينإطالقما ال يقتضيه ك ،ال يشرتط أو تبعهم املستند، واللمعتني وعن الدروس وتبهك

ما كشرتاط الثقة ال والدعائم، والتصريح به يف رواية طلحة ويف املتيقن،ّ إال  عدم القبولأصالةمن 

  .وهحن والنسيان واحتمل التلقني إذا لة الشاهد املنتفية مع التفرقيفهم من روايات عدا

 احتمال كسبب ذل إذا ماى محل عدم تفرقهم عل و والعلة يف بعضها،خبار بقية األإطالقمن و

  ً. عقالئياًحنوه احتماال والتلقني

م حسب كحي وليهمإالقاضي الذي هو يستمع  إىل يؤيده قلة جميئهم يف احلال وقرب الثاين،األو

  .المهمك

اره التفرقالشرط السابق ليسكهذا، فهذا الشرط ى علو عدمه، بل ذهاب الثقة عن  و معي

 بل كن ذلك مل يفإذاً عقالئيا، ً من احتمل تلقينه هلم احتماالن اتصل �م يف الطريقألو ب والمهم،ك

لوغانوا قريب اك إذا ماك ،عدم نسيا�م وحدهمأن علم بعدم تلقني كماأ إىل تفرقوا ه أما  ولب فت كشب

  .شهاد�م

  

  ))شرط االجتماع على مباح((

لرابع   .أمر مباحى ونوا جمتمعني علكي أن اشرتط مجاعة :ا

  .عدم االشرتاطى لذا ذهب آخرون عل ويف اجلواهر اعرتف غري واحد بعدم معرفة دليله،و

 املخصوص مبا حتقق اعمجان دليله اإلكأما اجلراح فلما  وال دليل له يف القتل، :فصل املستند قالو

  . مث رجح عدم الفرق لعدم الفصل،ون املوافق للدليل فيه االشرتاطك ي الشرطكفيه ذل

بري، فال كخالف اشرتاط العدالة اليت البد منها يف النه أ وونه املقدر املتيقن،كدليل املشرتط  :أقول

  . من التحرز عن املعاصي يف الصغريأقل من مرتبة

ن الثاين أقرب، و،دلةأل اإطالقدليل العدم و ى على ن احتياط أقوكمل ين إ ،أحوط األولان ك وإ

  .خالفه، مثل عدم هدر الدم

  مرادهم مث إن 



٢١

 شرب اخلمرى اجتمعوا عل إذا ًمثاللفني، كهم غري م ذإ ،بارك للًهلم، ال املباح مطلقااملباح باملباح 

  . به بأس جلوازمها هلمنكالذهب مل ي أو حلريرلبس اى اجتمعوا عل إذا ماأًن مباحا هلم، كاللواط مل يأو 

  

  ))شرط عدم اختالف كالمهم((

 ،بنفسهغرق  :حدمهاأأن يقول كالمهم بعضهم مع بعض، كال خيتلف  أن يشرتط :اخلامس

 يف  التساقطدليل أن  إىلضافةالمهما حينئذ املوجب للتساقط، باإلك يتعارض فإنه غرقه فالن،أ :خراآلو

  ً.ضاأيت هنا آ الشهادة

،  وًوالأالمهم كلو اختلف و م كتبني احلا فإن بل غرق بنفسه، :غراق مث قاالشهدا باإل إذا ماكًثانيا

خذ أ كذلكال يتبني إ وم،ك علم احلاون من بابك حينئذ يفإنه ،خذ بغريهأالمني كحد الأذ�ما يف ك

، أب  إىل غريهم، بل نسبه بعضهمو حيىي ودريسإابن  واحملقق والتقي والشيخ والسيد وما عن املفيدكوهلما

  .ابن محران و خلربي مجيلكذل وثر،كاأل

 األولالمهم كوجب رفع الثقة من أالمهم كن اضطراب كمل ي إذا  مباكيقيد ذل أن نعم ينبغي

  .مل تذهب الثقة إذا املنصرف من النص ما إذ ً،أيضا

  

  ))تحقق سائر الشروط((

لوغ من الشرائط املمهل يشرتط يف قبولو( :قال يف املستند :السادس  نةك شهادته حتقق غري الب

لرجوع يف :قولأ ،ذب باالشرتاطه صرح يف امل،م الأحتققها يف غري البالغ   )دليله إىل ل شرطك الوجه ا

  .ىانته

 ثريكون كال ي أن خر، مثل بعض الشرائط األالظاهر جميء والوثاقة، وميانر اإلكقد تقدم ذو

ملرتبطة بالقتل الشرائط غريحنوه، أما والنسيان جلرح مثل الشرائط و ا ملرتبطة باملالا  حنوه فعدم اشرتاطه و ا

  .يف املقام من جهة السالبة بانتفاء املوضوع

جرح اجلارح املشهود عليه وذب نفسه،كلو شهد الصيب مث و صل، الصيب لألشيء على فال  ،قد 

   أدلةطالق عاقلته، إلى بل الدية فيهما عل



٢٢

 العاقلةعمد الصيب خطأ حتمله)جلرح مث ظهر اشتباهه بعد وذا لو شهد بالقتلك و،)١  يأجر أن ا

  .املتهمى م علكاحل

عطائهم إبلغ القاتل قبل  وإن عاقلة القاتل،ى انت الدية علك ،نه قتل صيب املقتولألو شهد الصيب بو

  .الدية

و نه أ مما تقدم يظهرو بعض وولوية  لأل قبلت شهاد�م،ما أشبه واللطم وزالغمكان دون اجلراح كل

  .يف الغمز رش حىتوجوب األ تاب الدياتك رنا يفكقد ذ والعلل،

جلرح والقتل يف نفسهى قرار الصيب علإهل يقبل و   العدم،أصالةمن ،  احتماالن،حنومها وا

ى المه علكقبل  افإنه إذيف املقام،  يواألولمن املناط و. ن عمده خطأأل و،قرار العقالءإ أدلةانصراف و

 نفسهى حدمها علأان صبيان اعرتف ك فإذاعليه  والثاين أقرب، و،نفسه أوىلى المه علكفقبول غريه 

  .القاعدة القبولى ان مقتضكاملقر ى  علكشهد الشري وه،كشريو

  

                                                

  .٣ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل )١(



٢٣

  

  ))شرط كمال العقل((

ال خالف، فال تقبل شهادة ا�نون  وإشكالمال العقل بال كيشرتط يف الشاهد  ):٢ مسألة( 

ه إمجاعاملطبق  ًا حمققاإمجاع وما يف اجلواهر،كًا بقسميه علي ما يف املستند، بل هو من كًمنقوال  وً

  .املذهب و الدين منً فضالءضروريات العقال

و،العقل يف قبال اجلنونو ى منا علإ وامل اجلنون،كما أشبه مما ليس مبجنون  وماله يف قبال العتهك 

  .عقله غشاوة

غريمها،  وتاب القضاءك وتاب التقليدك مثال هذه املقامات يفرنا دليل اشرتاط العقل يف أكقد ذو

  . )السنة وتابك من الكذلى ر ما دل علكال حيسن من الفقيه ذ( :بل يف اجلواهر

ن بعد استظهار كفاقته، لإبشهادته حال  ًمرارا ال بأس أو أما من يناله اجلنون( :قال يف الشرائع

  .ىانته )ل فطنتهماكاست وم مبا يتيقن معه حضور ذهنهكاحلا

 حال عقله ضباب من عدم الشعور حاهلمى ون علكالناعس الذي ي وشارب املرقدون اركالسو

  .ا�نون

  .التهمل يضر بعد إذا  بهكأما السفيه يف ماله فقط فال يضر ذل

 شف اللثام، فقول اجلواهر فيهكره كما ذك ،داءاأل و العقل حال التحمللماكالالزم  أن ىال خيفو

ن التيقظ ترفع القدح فيه، والضبط والعدالة إذ ترب الثاين،املعن إ يف حال جنونه، ان قد حتملهما ك وإ

لو فرض عدم العقل حال التحمل مل يؤمن من  إذ  حمل منع، قبوهلا لهأدلة إطالقتناول  إىل ًمضافا

  .ذب ال عن اشتباههك متنع عن تعمد الالعدالة و،اشتباهه

 كون ذلك في،بعضه ينس وًض له السهو غالبا، فرمبا مسع الشيءذا من يعركو( :قال يف الشرائع

 )موراملغفل الذي يف جبلته البله، فرمبا استغلط لعدم تفطنه ملزايا األ و... ملعناهًناقال و لفائدة اللفظًمغريا

  .تفاصيلهاو

ًن السهو غالبا، بل موجبا عدم اعتماد العقالءكمل ي وإن كذلكم كاحل أن بل الظاهر :قولأ ى  علً

  .ًان متعارفاكما  إىل  منصرفةدلةاأل ألن مثله،

ملزاياكنه ال يشعر عراض عن شهادته ألما الغافل فالالزم اإلأ    هي واخلصوصيات، ول ا



٢٤

  .مورًغالبا دخيلة يف األ

 د له،م استثبات الشاهك اجلبلي الذي يتحقق احلااألمران املشهود به من ك إذا احملقق ما استثىنو

  .ال يغفل عند حتملهنه أ ما يلزم استثباتهك كذلكهو  و نقله،يفال يسهو نه أو

مراده ما  و)عدمها أو  لبعد السالمة منه، الشهادةما الغلط القليل فال يقدح يفأو( :كقال يف املسال

  . شاملة لهدلةاأل إذ ً،ان متعارفاك

 فإن ،)١(داءممن ترضون من الشه : عرفت قوله سبحانهام إىل ضافةر باإلكيؤيد خروج من ذو

  ً.�م شهوداى حنوهم ال يرض والغلط وثري السهوك واملغفل

خيه خ ألشهادة األن إ :)عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم(وين، عن الصادق كيف رواية السو

   .)٢(معه شاهد آخر وًان مرضياك إذا جتوز

ممن ترضون  :تعاىل، يف قوله )عليه السالم( املؤمنني أمري، عن )عليه السالم(ري ك العسيف روايةو

يزه وحتصيله وتيقظه فيما يشهد بهوعفته  وصالحه ومانتهأ وممن ترضون دينه : قالمن الشهداء  ،متي

   .)٣(ل حمصل مميز صاحلكال  و،ًال حمصال وًل صاحل مميزاكفما 

عليه (  قال،جتوز شهادتهى عم عن األ)عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،عن حممد بن قيسو

   .)٤(ثبتأ إذا نعم :)السالم

م بني الناس ك حي)صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك :)عليه السالم(ري كيف رواية العسو

  يعرفها  و بينة يرضاهاأقامفإن  :قال أن  إىل،مياناأل وبالبينات

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٣ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٥

   .)١(مكنفذ احلأ

روايات،إىل    .ال يثبت وىحنوه ال يرض واملغفل فإن غريها من ال

لو اختلفوا فالظاهر  و. فاملرجع العرف،ذاكه و،ال وأمغفل  أو ،ال وأمعتوه نه أ إذا اختلف يفو

  .ما هو املفروضك هو ليس بثابت وثبت املوضوعّ إال إذا صالة عدم احلجيةسقوط شهادته أل

ر العقالء قراإان من ك ًان عاقالكن إ نهأل ال وأ ،قرارهحنوه، فهل يقبل إل ونفسه بالعتهى لو أقر علو

  .احتماالن، الظاهر الثاين ،قرار ا�نون فال قبول إلًن عاقالكيمل  وإن ،)٢(نفسهمأى عل

ونه كان كمال منع خلو بينهما إل أن ففيه ،نه بني كاذب وبني ا�نوننه ال يقبل ألأأما القول ب

  .فراجعه تاب القضاءك قد تقدم بعض ما يفيد املقام يف وًمشتبها،

  

                                                

  .٣ حمكيفية احلك أبواب من ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٦٥٨ ص١٦ج: الوسائل )٢(



٢٦

  

  )) في الشاهدسالماإلاشتراط ((

  . يف الشاهدسالماملسلم اإلى يشرتط يف الشهادة عل ):٣ مسألة( 

ى  يف الشهادة علسالماشرتاط اإل وًمشهودا عليه، وًفرهم شاهداكوم بكالم يف الفرق احملكسيأيت الو

ة   يف غري ما استثيناملسلم  ،ًا مستفيضى املدعمجاعاإل إىل ضافة يدل عليه باإل،ما سيأيتكمن الوصي

لوجوه االعتباريةو روايات يف خمتلف األ وا   : بوابما أشبه، متواتر ال

 مجيعى جتوز شهادة املسلمني عل :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنةعبيد أبو مثل ما رواه

   .)١(املسلمنيى عل) امللل ( الذمة أهل شهادةال جتوز و امللل،أهل

عليه (فقال  : قال، امللة أهل عن شهادة)ليه السالمع(عبد اهللا  أبا سألت :عن مساعة، قالو

   .)٢( ملتهم أهلىعلّ إال ال جتوز :)السالم

شهادة ى العبد يشهدان عل و عن الذمي)عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،عن حممد بن مسلمو

علم  إذا نعم :)عليه السالم( قال ،ا عليهأشهدانا كما ى يعتق العبد أجتوز شهاد�ما عل ومث يسلم الذمي

   .)٣( خري جازت شهاد�ماكمنهما بعد ذل

شهادة مث أسلم أجتوز ى  علأشهدفيهودي  : قلت،)عليه السالم(احلسن  أيب يف خرب صفوان، عنو

   .)٤(نعم :)عليه السالم( قال ،شهادته

شهادة ى  علأشهدسألته عن نصراين  :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن محران، عنو

  ى نعم، هو عل : قال، أجتوز شهادتهُسلم بعدأمث 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٧

   .)١(موضع شهادته

روايات الإىل  املفهوم  أو تية، مما تدل باملنطوقثرية اليت تأيت مجلة منها يف املسائل اآلكغريها من ال

  .رناهكما ذى عل

ى لمسلم علشهادة املسلم ل وللمسلم، واملسلمى خبار يعرف صحة شهادة املسلم علمن هذه األو

 ون الطرفان مسلمنيكي أن  فال فرق يف صحة الشهادة،املسلمى افر علكللو ،افركالى عل افركلل و،افركال

  .املسلمى عل أو ون الشهادة للمسلمك أي صورتيهب ً،افراك وًمسلما أو افرين،كأو 

هادة يف ثالثة  الشتصحنه أ ًافرا، فالظاهركان الشاهد كخر للمتنازعني فيما ربع األأما الصور األ

ه ك أو هذا،ى عل وانت الشهادة هلذاك بأن افرينكون املتنازعني ك أي منها، ًافرا كون املشهود علي

ازع  إذا ماكللمسلم،  املسلم فهي ى  علافركافر، أما الشهادة للكالى افر علكافر مع مسلم فشهد كتن

  .غري صحيحة

 سالم السابقة الشارطة إلدلةالق األطاملسلم فإلى افر علكعدم صحة شهادة ال أي خريأما األ

  .هدالشا

 ية اليت قل فيها املسلمون،سالماإل وةجنبيالبالد األكفار كثر فيه الك يبلدان املسلم يف ك فإذاعليه و

ون ك فيسالماإلى هايل عل األال جيربون ومون البالدل حال الفتوحات، حيث يأخذ املسكذلكان كما ك

افر كان للك وسالمم اإلكحا إىل املسلم وافرك راجع الفإذا، ة مسلمونفيهم قل وًفارا،كهايل ثر األكأ

 م حسب علمه،كافر حك الىي بصحة دعوسالمم اإلكن احلاأاطم فإن فار،كدعواه من الى شهود عل

ن افرك الىمل يطمئن مل يقبل دعووإن   ، فهوحلف فإن ،املسلم إىل ان له شهود، بل وجه احللفك وإ

  ن أ وقيل برد اليمني،ّ إال إذا وله،كم بنكال فالظاهر احلإو

                                                

  .٣ ح٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨

م ك احلأدلةطالق احلق له، إلى  حلف أعطفإذا، افركالى م بعد حلف املدعي رد اليمني علكاحل

دلته أ إطالقر املسلم، فكاملن إىل افر ال أثر له بالنسبةكحلف املدعي ال أن ىال دليل عل وحبلف املدعي،

  .للمقامشامل 

 ركن للمدعي البينة حلف املنكمل ي إذا افرين، حيثكان املتنازعان ك  إذاالم يأيت فيماكهذا الو

  .احلق له وحلف املدعي أو وله،كم مبجرد نكح ّالإ و،أخذ احلقو

ًافر حالفا ضد كان الك إذا ما واملسلمني، وافرينك احللف شامل للأدلة إطالقن إ :احلاصلو

  .افركًاملسلم حالفا ضد ال واملسلم،

 فيدل عليه ،افركالى للمسلم عل أو ،افرينكيف ال افركالى عل أو افر،كافر للكأما صحة شهادة الو

ى قرارهم علإ قاعدة كذلك و،لزام له مبا يعتقدإافر مثله كم عليه بشهادة كاحل فإن ،)١(مازلقاعدة اإل

 ىادع إذا ماكر يف املقام، كال منو يف وقف هلم منا بأن الوقف لهكح إذا ماكلزام، إن كمل ي وإن دينهم

 يشمله دليل ذي اليد ، حىتًمثالن الوقف حتت يده ك فيما مل يكذلى  بينة علأقام ور،كال من وًوقفا لهأن 

  .الشهادةّ إال  دليل آخركن هناكمل ي إذا احلاصلو، ال غريهو

ازع  افركالى افر علكًافر شاهدا للكون الكما صورة أ افر، كالى للمسلم عل و،افرينكيف تن

  .سالمو�م حتت محاية اإلك ودينهمى قرارهم علإى  مقتضكن ذلأل وم،ازل لقاعدة اإل،حةالصفالقاعدة 

يرتًأيضاتاب ك ال أهلغري أن غريه وتاب اجلهادك قد رجحنا يفو سالم  محاية اإلشأ�م حتت وونك 

تزموا باجلزيةإذا     سالم اإلأحكامقبلوا جبريان  وال

                                                

  . مقدمات الطالقأبواب من ٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٩

  .هذه اجلهةغريه من  وتايبكالعامة عليهم، فال فرق بني ال

 أو سالماإلى ًثنيا عل و مل جيرب، حيث)صلى اهللا عليه وآله( بعمل رسول اهللا كذلى استدللنا علو

 من كغري ذل إىل غريها، والطائف وةكم وما حدث يف بدركباستيالء املسلمني،  يتفكان يكالقتل، بل 

  .كقمناها هناأ اليت دلةاأل

ازع  ملتهم،  أهلىانت الشهادة علك سواء رناه هو ظاهر مجع من الفقهاء،كهذا الذي ذو مثل تن

شهد مسيحي للمسيحي  إذا ماك ملتهم،  أهليهوديني فيشهد اليهود احلق هذا على ذلك، أو على غري

ازع يهودي املسيحيى لليهودي عل أو اليهودي،ى عل   .مسيحي ويف تن

 أن  إىل،)املسلمنيى  علمسال من خالف اإلل شهادةال جيوز قبو: ائرقال يف السر( :املستندقال يف 

  .ىانته )١()هلم و شهادة املسلمني عليهمجيوزو( :قال

 األصل ظاهر يف االختصاص، فاملناط فيه هو األولأحدمها يف  وخرير القسمني يف األكن ذإف(

  ً.أيضا

 ملته،  أهلىافر علكما يف شهادة الكخالفه دليل، ى ان علك فيما األصل كهذا فيجب ترى علو

هو ظاهر  و،صحابناأبعض  إىل خرينسبه يف األ واخلالف، والشيخ يف النهاية وايفكس اإلما اختارهك

  .ايةفكال وليه يف التنقيحإمال  والفاضل يف املختلف بل صرحيه،

 إنه ظاهر اخلالف و امللل غري املسلمني، أهلسائرى ايف جواز شهادته علكسزاد اإل و:قال أن إىل

  . مذهب مجاعةًأيضا

ما هو كفار ك ملته بالذمي، بل يعم مجيع ال أهلىافر علكال خيتص قبول شهادة ال :قال أن إىل

 بعضهم وغريها، حيث عرب بعضهم بأهل ملته وكاملسال وائرالسر والقاضي وايفكسالم اإلكظاهر 

 مجاعباإل يضاح يف اإلًأيضاصرح  و،نعم عرب بعضهم بأهل الذمة، سالمبعضهم مبن خالف اإل وافركبال

  . منقول ليس حبجةإمجاعنه كل وًبول شهادة احلريب مطلقا،عدم قى عل

                                                

  .١٣٩ ص٢ج: ئرالسرا )١(



٣٠

ن فيه كل و بغري احلريب خيتص بالذمي،خبار املتقدمة امللة الواردة يف األ أهلقلنا باختصاص نعم لو

  .الم املستندكى انته )١()تأمل

مواقع ر كذ وطالة يف نقلها،اإل إىل لمات اجلواهر مما ال داعيك تعرف مواقع النظر يف كمن ذلو

  .التأمل فيها

 األصل ،افركالى عل وافركافر للكعدم صحة شهادة الى ان، فالذي استدل به علكيف كو

يف  وافر،كالعدالة املنتفيات يف ال ومياناإل وسالمالشاهد يشرتط فيه اإلن أ و،ى املدعمجاعاإل والشهرةو

روايات،مبى خرأملة   أهلىة عل مل أهلخصوص شهادة  مساعة املتقدمة يف  موثقةمبنطوق وفهوم بعض ال

  .)٢(أول املسألة

نه أ  إىلضافة باإلمجاعاإل والشهرة غري مانعة، و، ال يقاوم الدليل إذ األصل،ىل ما ال خيفكيف الو

 إذا اشرتاط الشاهد بالثالثة يف ما ومثله ليس حبجة، و بل ظاهرهسنادمقطوع العدم، حمتمل اإلنه أ وىمدع

ازع يف افركلل أو افركالى ان علك روايات إطالقّ إال ال دليل له إذ ،المكأول ال افرينك تن  مجلة من ال

ى ان علك إذا الصحة يف ماى لو سلم عدم االنصراف لزم ختصيصها مبا دل علو، املنصرفة عن املقام

ه كافر فيما كلل أو افركال   .ًافراكان طرف

 ختصص  ثانويةأدلةهي  وهم،طريقتى تقريرهم على ونه مقتضك ولزامقاعديت اإل إىل ضافةهذا باإل

 أن املسلمني، الى ال تصح شهاد�م علنه أ لها الداللة لقرب احتمكوكاملوثق مش و،يةاألول دلةاأل

فهذه  ،له ملة واحدةكفر كون الك يؤيد عدم داللته وفر،كشهاد�م خاصة بأهل ملتهم دون سائر ملل ال

من  و،)٣(بعضهم أولياء بعض :تاب، مثل قولهكذهان املسلمني املستفادة من الأالقرينة املقطوعة يف 

  افية يف احليلولة ك ،السرية والسنة

                                                

  .٥١اآلية : املائدةسورة  )١(

  .٣٦ ص١٨ج: راجع مستند الشيعة )٢(

  .٥١اآلية : سورة املائدة )٣(



٣١

  .فركمن ملل الى خرأملة ى عل أو دون انعقاد ظهور للموثق يف عدم صحة شهادة ملة مللة

 إذا  تقضيان صحة الشهادة منهم فيمادينهمى تقريرهم على مقتضنه أ ولزام اإلهذا فقاعدةى علو

رناه كما ذى يدل عل وانت الشهادة يف نفع املسلم،كن كل وًأحدمها مسلما أو افرين،كان الطرفان ك

  :  مجلة من الرواياتكذل إىل ضافةباإل

 امللل  أهلاالستثناء جواز شهادة وظاهره بقرينة املقابلةحيث إن  ،)١(عبيدة أيب مثل ما تقدم عن

  .بعضى بعضهم عل

  أهلغريى  الذمة عل أهل هل جتوز شهادة)ليه السالمع(عبد اهللا  أبا سألت :صحيح احلليب، قالو

ال يصلح ذهاب  إنه ، ملتهم جازت شهادة غريهم أهلمل يوجد منن إ نعم، :)عليه السالم( قال ،ملتهم

  .رناهكعلته صرحية فيما ذ و،)٢(حق أحد

ن كعبد امللن إ :)عليهما السالم(احلسني  علي بن ما رواه الدعائم، عنو ليه إتب ك بن مروا

صلى اهللا (رسول اهللا  أن  حدثين أيب، عن جدي:ليهإتب ك الذمة بعضهم لبعض، ف أهليسأله عن شهادة

برجلأ )عليه وآله فاإل وفشهدوا عليهما بالزنازنيا امرأة قد  وتاه اليهود  شهادة  : فقال،مجهمارحصان 

ئزةعلى بعضهم   عز وجلر اهللا كيما ذفّ إال مسلمى ال جتوز شهاد�م عل وعدلوا عندهم، إذا بعض جا

   .)٣(يعين من أمر الوصية

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٢

إذا ( قيد و مشهورة يف التفاسري فراجعها،)صلى اهللا عليه وآله(ليه إتيان اليهود �ما إ قصة و:أقول

  . الطريقة بشاهدهمك تل أهليشرتط ثقة إذ  واضح،)عدلوا

ى  الذمة عل أهلةال جتوز شهاد و امللل، أهلجتوز شهادة املسلمني يف مجيعو :ييف الرضوو

  .بعضى  شهادة بعضهم علإطالق يقرينة املقابلة تقتض فإن ،)١(املسلمني

 بقرينة مجعهما ًأيضاون الشهادة عامة كت أن فار، فالالزمكاحللف عام لل أن رناهكرمبا يؤيد ما ذو

استخراج  :)المعليه الس(قوله و .)٢(مياناأل وم بالبيناتكبينى امنا اقض :)صلى اهللا عليه وآله( يف قوله

  .احلقوق بأربعة وجوه

اليمني ن إ :أحاديثهاد يف بعض رقد و واملسلم،ى ثبو�ا علكافر كالقسامة ثابتة يف ال أن  املؤيديديؤو

ى القسامة نفس اليمني املوضوعة عل أن ى مما يدل عل،املدعيى ا علفإ� الدم يفّ إال ركاملنى يف احلقوق عل

  .افر حاهلا ميني املسلمكميني ال أن نتج مما ي،ر يف سائر احلقوقكاملن

مل  إذا ىخرأملة   أهلى ملة عل أهللزموهم، ال تقتضي قبول شهادةأقاعدة  وقرارهمإنعم قاعدة 

 يف امللة الواحدة لزوم الوثاقة عندهم بالنسبة الالزم حىت أن ماك، كفار صحة ذلكاملشهود عليه من ال ير

 ،ما يف بعض روايات الوصية فحسبك مرضيني وعدلواإذا  :)عليه السالم( ال لقوله ،شاهدهمإىل 

  .امهم مبا التزموا بهلزإ ودينهم،ى قرارهم علإى نه مقتضبل أل

                                                

  .٣٦ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢١٣ ص٢ ج:كاملستدر )١(

  .١ حمكيفية احلك أبواب من ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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رأوا  إذا  أماى،فكالبالغ غري فار صحة شهادة غري البالغ فشهد كالى  رأفإذارناه، كما ذى علو

ى نه مقتض، ألكترد شهادة دون ذل والمهمك فهل يقبل ،لزوم شهادة من يبلغ الثامنة عشرة دون ما قبلها

رد شهادته يوجب ذهاب  ألن  ال يبعد الثاين،،سالمدين اإلى نه مقتضتقبل الشهادة أل أو لزموهم،أ

 :ىنه مقتضم، ألك احلابتخيري :يقالّ إال أن ،ذهاب حق أحديصلح ال  :قد تقدم يف الصحيح واحلق،

ورا�م أهلمت بنيكحل وراة بت   .تاب القضاءك رناه يفكغريه مما ذ ويث،احلد )١( الت

ه  أخذنا بشهاد�ا عليهم، أل، يف الطالقًمثالس بأن قبلوا شهادة املرأة كلو انعو قد  والطفل،كن

و،كلزامهم مبا التزموا به قبول ذلإ ىمقتض أن عرفت   .كغري ذل إىل تفوا بالشاهد الواحد،كذا لو اك 

،  أو ً ذميا،غريهم وتابك ال أهل بنيكل ذلكال فرق يف نه أ  قد عرفتكمث إن  إذا ماكًحربيا

ازع حربيان يف حال احلرب   .ًان القاضي أسريا عندهمك إذا فيما أو ، املسلمني بأمانقاضي إىل اجاء وتن

  

                                                

  .٣٨ ص٢ج: املناقب )١(



٣٤

  

  ))اشتراط اإليمان في الشاهد((

، خصاأل ًونه مؤمنا باملعىنكاملؤمن ى من شروط الشاهد عل أن  يفشكالال ينبغي اإل ):٤ مسألة(

 مجاعغريهم اإل وردبيلياأل ووالصيمري كاملسال والتنقيح وعن املهذب و،كبل مل يعرف خمالف يف ذل

  .عليه

  . عن مثلهدلةبانصراف األ وظامل، وفاسق وافرك بأن غري املؤمن ذلكى قد استدل بعضهم علو

  .ىل ما ال خيفكن يف الكل

لرياض وقد تعرض املستندو الم كطالة الإ إىل مبا ال حاجةت  االستدالالكرد تل إىل غريمها وا

  .حوهلا

 قبل يف اخلرب فإذاعدم قبول شهادة غري املؤمن بأن اخلرب أهم من الشهادة، ى ل علكشأما رمبا ك

لراوي فطحياك لوف أعلى م كاخلرب ح فإن  يف الشاهد،كيقبل ذل أن ًطاطريا لزم وًيسانياك وًون ا

  . الشخصيلوف، بينما الشهادة خاصة باملوضوع اجلزئياأل

حدهم ر ألكاملن فإن ،) السالممعليه(بعضهم  أو ئمةل األكقبل يال فرق يف املخالف بني من مل و

  .قامت عليه ضرورة املذهب و النصكبذلما ورد ك، ر جلميعهمكاملنك

ى ًما علك حًأيضا كان ذلكجيز يف الشهادة املخالف أ إذا نهوية، ألاألولجيب بعد عدم تسليم أو

ن الفارق أ ب،منا هو للتطبيقإم كاحل إذ م ليس أهم من املوضوعكاحل ون املوضوعات،لوف ملوف األأ

ذب خبالف كال وون يف املوضوع يتوفر فيها دواعي التحريفكالشهادة حيث ت أن اخلرب وبني الشهادة

غري  إىل تقان اخلرب بالثقة،إلزم  وإن ثر من اخلرب،كتقان الشهادة أإ فالالزم ،كون فيه ذلكاخلرب، حيث ال ي

  .الشهادة وروه يف الفرق بني اخلربك مما ذكدل

رواياتمياناشرتاط اإلى ان، فالدليل علكيف كو   :  مجلة من ا

  عليه (عبد اهللا  أيب التهذيب، عن وايفك الوين املروية يفكمثل قوية الس



٣٥

 يف ال ذي خمزية وان ال يقبل شهادة فحاشك )عليه السالم( املؤمنني أمرين إ : قال)السالم

   .)١(الدين

  .حنوها روايته الثانيةو

 أن  بعد وضوح،اعتبار العدالةى مثل ما دل عل و،أمانته و ممن ترضون دينهونهكى مثل ما دل علو

  .كغري دل إىل ،ًاملخالف يف العقيدة ليس عادال

 ،نيي شاهدين ناصبأشهد ورجل طلق امرأته :، قلت له)عليه السالم( عن الرضا ،أما ما يف الصحيح

   .)٢(عرف بالصالح يف نفسه جازت شهادته وسالمفطرة اإلى ل من ولد علك :)عليه السالم(قال 

  .فرهكى خراج مثل الناصب الذي ورد الدليل علامة إلعلية كبيان لنه أ فالظاهر

عرف بالصالح يف نفسه جازت  وسالمفطرة اإلى ل من ولد علك :بل قوله( :قال يف اجلواهر

 براهيم غريناإفطرة ى ما عل :)عليهم السالم(لو بضميمة قوهلم  ورادة الشيعة،إ الصريح يفك شهادته

  .ىانته )،غري شيعتناو

ال  وال قدري، وال جتوز شهادة حروري : قال،)عليه السالم( علي يؤيده ما عن الدعائم، عنو

   .)٣(ال فاسق وال ناصب، و،ال أموي ومرجئي،

روايةك العقيدة غري هؤالء الذين ذل فاسدكبل لعل املستفاد من مناطه    .روا يف ال

   ربعةقسام األ حال األسالمقد ظهر من املبحث السابق يف اشرتاط اإلمث إنه 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٩٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص١٣ج: كاملستدر )٣(
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غري ى عل وشهادة غري املؤمن لغري املؤمن و،لغري املؤمن وغري املؤمنى شهادة املؤمن عل أي ،هنا

لرابع،كذلك وني مقبوالن،األول وإن املؤمن، ، ك إذا ث فال يقبلأما الثال و ا  إذا ماكًان املشهود عليه مؤمنا

  . ال يقبلفإنهاملؤمن ى شهد حروريان عل وحروري واختلف مؤمن

  .ما هم عليهى قرارهم علإقاعدة اقتضاء  ولزام،احلروري قبل، لقاعدة اإلى شهدا عل إذا أما

مثله ممن  وب من غري فرق بني الناص،القدريى احلروري علك ،بعضى تقبل شهادة بعضهم علو

خيرج منهأدلةطالق  إلكذل و،فرهكم بك حيغريه ممن مل و،فرهكم بكح  ملا ،املؤمنّ إال  الشهادة حيث مل 

  .تقدم من دليل استثناء املؤمن

وًان الشاهد مؤمناك إذا مث حسب  أو ان املتنازعان خمالفني، فهل يشهد املؤمن حسب اعتقادمها،ك 

  .كذا أو  املؤمن حسب اعتقاد هذاني يف االعتقاد فهل يشهدان املخالفان خمتلفكذا إ واعتقاده،

ازع زيد ًمثال  ان أحدمها طلق بال شهودكقد  و،كذا أو ًهندا زوجة هلذا أن  يفعمرو املخالفان وتن

حسب  أو ،األولنه زوجة أخر أخذها، فهل يشهد املؤمن حسب اعتقاده بطالن الطالق بال شهود باآلو

 يف للقواعد اخلاصة ولزام، الظاهر الثاين لقاعدة اإل،زوجته فهي زوجة الثاين�ا ليست أاعتقاد املطلق 

 يف باب من ال يعتقد اخلمس :قاعدة واح،كيف باب الن )١(احكل قوم نكل :بعض املقامات مثل قاعدة

  .كغري ذل إىل اخلمس،

 رناه يفكما ذكمهم، كح أو مناكم حبكحي أن يصحنه أ واملناط يف القاضي :يقالّ إال أن اللهم

  . باالستثناءمل، حيث يعكعلم خروج مسألة عن ذلّ إال إذا م هنا،كهو احمل تاب القضاءك

                                                

  .٣ ح حد القذفأبواب من ١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(
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زوجني املتنازعني يف أ علم الشاهد بفإذاهذا ى علو لرجلى ما يدعك�ا زوجة أن ال ما ك أم ال ،ا

ملرأة يتدع لرجل أن ا ملرأة عل،بأخي املرأة ط الا لرجلى  فيما ال حيرم مذهبهم ا علم  إذا �ا زوجةأ شهد ب،ا

  .ةمثل من األكغري ذل إىل اح،كبالن

زوج علك إذا ماكيف املسألة، املتنازعني  يف مسألة اختالف أما �ا أى حنيفة فري أيب مذهبى ان ال

زوجة عل و،زوجة �ا أ و�ا زوجة، أأ�ا ليست زوجة، فهل يشهد املؤمن أى مذهب الشافعي فرتى ال

ا إذا فيما ليست زوجة زوجانتن    .صل لأله الظاهر ختيري،زع ال

بني  أو  من مذهبني،م بني نفرينكحي أن أراد القاضي املؤمن إذا  يف القضاء فيماكقد قلنا مبثل ذلو

 إىل املسألة حباجة و،مذهبنا ودينهم ال حسب ديننا وم حسب مذهبهمكن حي أأراد إذا ،نفرين من دينني

  .اهللا العامل و،تتبع وتأمل

ال  ،تاب الوصيةك ر يفكذ كالم يف ذلكالحيث إن  وتقبل شهادته يف مسألة الوصية، الذميمث إن 

  .نتعرض هنا لتفاصيله

 قبول شهادة أدلةطالق  قبول شهادة املسلم، فهل تقبل إلفار املرتافعنيكن من دين الكلو مل يو

روايات اخلاصة، واملسلم  مجاع لإل،األولالظاهر  ،دينهمى قرارهم علإ ولزامال تقبل لقاعدة اإل أو بعض ال

  .لما�مكاملقطوع به يف 

م فإ�املسلمني، ّ إال  دين أهلغريى  دين عل أهلال تقبل شهادة :)صلى اهللا عليه وآله( النبويو

   .)١(غريهم ونفسهمأى عدول عل

ى  الذمة عل أهلال جتوز شهادة و امللل، أهلمجيعى عل جتوز شهادة املسلمني :يف الصحيحو

   .)٢(املسلمني

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢١٣ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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  .)١(تابك ال أهلى القبلة عل أهل منكجتوز شهادة اململو :ىخرأيف رواية و

  . مما تقدمكغري ذلإىل 

ونوا ك لتًمة وسطاأم ك جعلناكذلكو :من قوله تعاىل ،لو باملناط وكيستفاد ذل أن نكبل مي

  .ًشعارا بهإية يف اآلن إ :لذا قال يف اجلواهر و،)٢(الناسى شهداء عل

 فار،كمن شهادة ال نه أوىل، ألك الظاهر ذل،تابك ال أهلىشهادة املسلم املخالف علهل تقبل و

ون كي أن نعم يلزم، الكافر إىل املؤمن ال يالزم عدم قبول شهادته بالنسبة إىل عدم قبول شهادته بالنسبةو

  . لوضوح لزوم الوثاقة يف الشاهدً،مرضيا

عليه ( عن الصادق ،يف خرب محزة بن محران منها ما ،خرأروايات  و، بعض ما تقدميدل عليهو

غري وم مسلمانكاللذان من :)السالم لرجل املسلمك إذا كمنا ذلإ وتابك ال أهلم منكاللذان من   ان ا

وصيته ى  علأشهد ،وصيته، فلم جيد مسلمنيى  غربة فيطلب رجلني مسلمني ليشهدمها عليف أرض

  .)٣(تاب مرضيني عند أصحا�ماك ال أهلرجلني ذميني من

نه ًونه مرضيا عند املخالف، ألك الظاهر لزوم ،عند املخالف أو افركعند ال يهل يشرتط املرضو

ة كحيتمل  واملعيار،   .نه املشهود عليهافر، ألكونه عند الكفاي

 إذا ك حاله يف ذل،المه سقطكصح  و،افر مبا يسقطه عن الوثاقةكجرحه املشهود عليه ال إذا نعم

  .ية الشهادة أهلسقطه عنأؤمن مبا ر الشاهد املكجرح املن

  

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧٨آلية ا: سورة احلج )٢(

  .٧ حتاب الوصاياك من ٢٠ الباب ٣٩٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(
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  ))اشتراط العدالة في الشاهد((

  .ال خالف يف اشرتاط العدالة يف الشاهد وإشكالال  ):٥ مسألة(

صرح  و، بل هو جممع عليه،ايةفكما يف الك صحابهو مما ال خالف فيه بني األ و:قال يف املستند

ى شارحه، بل ادع وصاحب املفاتيح وهيد الثاينالش وليردبي مجاعة منهم احملقق األًأيضا مجاعباإل

ن اشرتاطها مما يدل عليه  أركيف اجلواهر ذ وبعض مشاخينا املعاصرين الضرورة الدينية عليه، وخرياناأل

  . بقسميهمجاعاإل والسنة املستفيضة وتابكال

رارها كت إىل داعيال لذا  و،تاب التقليدك الم يف بعض خصوصيات العدالة يفكقد تقدم ال :أقول

نذإ وهنا،   .ره الفقهاء يف هذا البابكًر شيئا مما ذكمنا 

لرابع من شروط الشاهد العدالة،( :قال يف الشرائع ال ريب  وال طمأنينة مع التظاهر بالفسق، إذ يف ا

لزنا والقتلكبائر كيف زواهلا مبواقعة ال ذا مبواقعة الصغائر مع ك و املعصومة،موالغصب األ واللواط وا

  .ىانته )غلبيف األ أو صرار،اإل

  :مورأالم يف ثالثة كفيقع ال

   

  ))هل العدالة شرط((

، أم العدالة بنفسها )ال طمأنينة مع التظاهرإذ ( :ره من قولهكهل العدالة شرط ملا ذ :األول األمر

ًالما فاسقا عمالك ًان ثقةك فلو ،شرط ال من جهة عدم الطمأنينة ً   .الثاينى  ال علاألولى  يقبل علً

ال املقامني غري ما ك الظاهر يف ،ًان متسرتا �اك وإن واقع العصيان أو  هل التظاهر يسقط العدالة،مث

  .رطشالعدالة بنفسها  أن ىظاهر النص بل الفتو فإن ره،كذ

   ًا،إمجاع فال يقبل شهادة الفاسق ،العدالة شرط يف قبول الشهادة :كقال يف املسال



٤٠

السبب يف تشريع  أن يريد احملققّ إال أن ، اللهمكذلى قهاء علات غري واحد من الفإمجاعقد تقدم و

ًان فاسقا ك وإن المهكفيه الوثاقة ب يفكاالطمينان ي أن العدالة يف الشاهد هو االطمينان به، فريد عليه

ه أ قائد حترير العراق، )رمحه اهللا( ينقل عن الشيخ حممد تقي الشريازي وً،جوارحيا وجه  أن ان حيتملكن

ارع سد باب الفاسق،رإ كذل ن ادة الش   .ًوالأره كما ذ إىل ، هذا بالنسبةمال الوثاقةكان يف ك وإ

واقع الفسق  أن ى علمجاعاإل و عرفت وجود النصد فقكأراد ذل فإن التظاهر، إىل أما بالنسبة

  .ًن متظاهراكمل ي وإن ضار،

ال و( : بقرينة قولهكذل ىال يلزم التحقيق عما سو واف،كالظاهر املأمون  أن يريد أن نكنعم مي

  .)ال ريب (ال يف) التظاهر (المني يوجب التصرف يفكاجلمع بني ال فإن ،)ريب

  

  ))ال عدالة مع ارتكاب الكبائر((

  . الشرائع اجلواهرافق و فقد،بائركالعدالة تسقط مبواقعة ال أن ال خالف يف وإشكالال  : الثايناألمر

اب واحد منها يقدح يف ك فارت،جزء الزمها أو زء العدالة،ما جإبائر كاجتناب ال :قال يف املستندو

  .بائر من الذنوبكيف زوال العدالة مبواقعة الال خالف  :ك يف املسالقالو .العدالة

  .كلما�م الصرحية يف ذلك من كغري ذلإىل 

ترة يفو روايات متوا ل  م فاسقكءن جاإ :قوله سبحانه إىل ضافةالفاسق ال تقبل شهادته، باإل أن ا

   .)١(بنبأ فتبينوا

  .يالفاسق ليس مبرض أن من املعلوم و،)٢(ممن ترضون من الشهداء :قوله سبحانهو

  ، ما يرد من الشهود:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :ابن سنان، قالى روو

                                                

  .٦اآلية : سورة احلجرات )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(
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   .)١( يدخل يف الظننيكذل :اخلائن، قال و فالفاسق:قلت :، قالاملتهم والظنني :قال

   .)٢(نفسهى عل ّالإال أقبل شهادة فاسق  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب املدائين، عنعن جراح و

مل  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

   .)٣(ال ظنني وال متهم وال خصم وجتز شهادة الصيب

ان ال يقبل ك )عليه السالم( املؤمنني أمرين إ :)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب وين، عنكعن السو

   .)٤(ال ذي خمزية يف الدين وشهادة فحاش

 : يقول)عليه السالم( املؤمنني أمريان  ك: قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن قيس، عنو

 نفسهى عل ّالإال أقبل شهادة الفاسق  وال لص، وال قائف وخذ بقول عرافآال)٥(.   

 ال شهادة الالعب بالشطرنج وال تقبل شهادة شارب اخلمر،و :يف حديث آخر و:قال الفقيهو

نردو    .)٦(ال شهادة املقامر و،ال

املسلمني عدول بعضهم  أن علمإ :قال إنه )عليه السالم( املؤمنني أمريهيل، عن كعن سلمة بن و

   .)٧(ظنني أو  الزورمعروف بشهادة أو ،حد مل يتب منهًجملودا يف ّ إال بعضى عل

   ال جتوز شهادة :قال إنه ،)صلى اهللا عليه وآله(، عن النيب )عليه السالم (الصادقى روو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٤ الباب ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح٣٢ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  ٤ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  ٧ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .٢٣ حذيل ٣٢الباب  ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل) ٧(



٤٢

  .احلديث )١(أخيهى ال ذي غمز عل وال ذي حقد وال خائنة، وخائن

 ال املشهور بالفسق وال متهمو : قال، يف عداد من ال جتوز شهادته)عليه السالم(ضوي رر الكذو

لزنا ولفجورال او    .)٢(ال ا

باغ و،حاسد و شهادة ظننيال جتوز :قال إنه ،)عليه السالم(املروي عن العامل و ال  وال متهم وال 

   .)٣(ال مشهور وكال متهت وخصم

لزنا، وال جتوز شهادة املتهم، :قال إنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب  الدعائم، عنىروو  ال وال ولد ا

ر مع كر يف جمالس املنكأهل املن واملغنني، ولنياالذين جيلسون مع البط ور،كال شارب املس وبرص،األ

لريبةاأل والعواهر ال  وينامون مجاعة يف حلاف، و،غريه وشفون عن عورا�م يف احلمامكي و،حداث يف ا

ً ال من مطل غرميا و،رون السننكال الذين ين وهان،كال إىل تلفونالذين خي والوزن، ويلكالذين يطففون ال

ى ذآال من  والتعزير، وما يوجب احلدى تأال من  واة،كال من منع ز وال من ضيع صالة، و،هو واجدو

   .)٤(ما هو عليهى ًحد من هؤالء مقيما علأان ك ما ،كاحلمام والديو والبكال الذين يلعبون بال وجريانه،

لزاين وائنة،اخلال  وئنال تقبل شهادة اخلا : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ، الغوايلىروو  ال ا

لزانية،و    .)٥(الغمز احلقد وأخيه،ى ال ذي غمز عل وال ا

                                                

  .٨ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .٤ح الشهادات ذيل أبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٤٣

ال جمرب عليه شهادة و :ركر يف مجلة ما ذك ذ،)صلى اهللا عليه وآله( عنه ى،خرأيف رواية و

  .)١(زور

روايات الإىل    .شاء اهللا نإمنها ى خرأاليت تأيت مجلة  وثريةكغريها من ال

روايات أن ىل إضافةهذا باإل  شهادة عدم قبولى  يدل عل،اشرتاط العدالة يف الشاهد يف مجلة من ال

  .الفسق أم ال ول فاسق غري عادل، سواء قلنا بالواسطة بني العدالةك وغري العادل،

  

  ))العدالة وصغائر الذنوب((

ذهب ( :ستندبائر، قال يف املك وصغائر إىل املعاصي تنقسم أن  يفشكالال ينبغي اإل : الثالثاألمر

ما يف كثر املتأخرين كالشهيدان، بل أ والفاضالن وابن محزة واملبسوط وطائفة منهم الشيخ يف النهاية

 بائركال إىل انقسام املعاصي ًأيضاالديلمي  وايفكساإل إىل نسب وما قيل،ك، بل عامتهم كاملسال

 مجاععنهما اإل يكما حى  علشيخنا البهائي يف حبل املتني ومرييالم الصكالصغائر، بل يستفاد من و

  .ىانته )هو احلق وعليه

لها كبل الذنوب  : قالوا،احلليب والقاضي والطربسي وعدة الشيخ وعن املفيد يكًخالفا للمح

  .ضايفإالصغر  وربكمنا الوصف بالإ وبائر،ك

  .األولقرب األو

   .)٢(مكم سيئاتكفر عنكبائر ما تنهون عنه نكن جتتنبوا إ :قال سبحانه

   .)٣(الفواحش ومثبائر اإلكالذين جيتنبون  :تعاىلال قو

   .)٤(ميتأبائر من كهل الدخرت شفاعيت ألا :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٢ج: كاملستدر )١(

  .٣٢اآلية : سورة النساء )٢(

  .٣١اآلية : ورة النساءس )٣(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٧ الباب ٢٦٤ ص١١ج: الوسائل انظر )٤(



٤٤

   .)١(صغري أرصد له غفرانه أو بري أوعد عليه نريانه،كمن  :)عليه السالم(علي  قالو

   .)٢(رية مع االستغفاربكال  وصرار،ال صغرية مع اإل :رواية ابن سنانو

روايات الإىل    .ثريةكغريها من ال

 كلذل و�يه، وها يف خمالفة أمره تعاىلكبائر الشرتاكالثاين بأن اجلميع  استدالل القول أن منه يعلمو

ملا ورد من عدم استصغار و ،)٣(من عصيت إىل ن انظركل وما فعلت، إىل ال تنظر : احلديثجاء يف

عدم  ونسق واحد،ى ون اجلميع علك  يف املخالفة ال يالزمكالشرتاا  إذ،الإشكال عن خ غري ،ذنب

 ثري قائل �ذا القول، بل قد عرفتكلذا مل يوجد  وبرية،كون مجيعها كى  علً دليالاستصغار الذنب ليس

  .قول املشهور إىل بعض القائلني رجعوا عن قوهلمأن 

مل يتب فاعلها، أما الصغرية فمنافا�ا للعدالة  إذا برية تنايف العدالةكالن إ : قلناكذا عرفت ذلإ

  .العدالة يالصغرية ينفى صرار عل فاإلصرار،مشروطة باإل

لريب، بل اخلالفىنف( :قال يف املستند ، بل هو كذلكهو  و بعض مشاخينا املعاصرين عنه ا

  .ىانته )خبار من الضعفان يف األكر جيرب ما لو كمبا ذ وي،إمجاع

   .)٤(غائرصالى صرار علبائر اإلكمن الن إ :ففي رواية الفضل

                                                

  .١اخلطبة : �ج البالغة )١(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح١٦٨ ص٧٤، وج٢٠ ح٤٥٢ ص٧٥ج: انظر البحار )٣(

  .٣٣ ح٤٦ الباب ٢٦٠ ص١١ج: الوسائل )٤(



٤٥

ال  وبرية مع االستغفار،كال  : الطويلة املروية عن النهاية يف املناهي،يف رواية احلسني بن زيدو

   .)١(صرارصغرية مع اإل

ى ً ال يقبل اهللا شيئا من طاعة اهللا عل،اهللا وال : يقول)عليه السالم(مسع الصادق  إنه بصري، أيب عنو

   .)٢(شيء من معاصيهى ار علصراإل

ال حيدث  و،يذنب الذنب فال يستغفر اهللا أن صراراإل :)عليه السالم( عن الباقر يف خرب جابر،و

   .)٣(صرار اإلكنفسه بتوبة، فذل

قليل الذنوب  فإن ال تستقلوا قليل الذنوب، : يقول)عليه السالم(احلسن  أبا عن مساعة، مسعتو

ًثرياكون كي جيتمع حىت
)٤(.   

م كحدأ : يقولً،هلا طالبا فإن اتقوا احملقرات، : يقول)عليه السالم(مسع الباقر  إنه بصري، أيب عنو

وآثارهم وتب ما قدمواكسن : يقولعز وجلاهللا ن إ ،استغفر اهللا وأذنب مام إل شيء أحصيناه يف ك 

   .)٦()٥(مبني

 نزل بأرض قرعاء، )اهللا عليه وآلهصلى (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن زياد، عن الصادق و

صلى اهللا عليه ( قال ، قرعاء ما �ا حطبض يا رسول اهللا حنن بأر:ائتوين حبطب، فقالوا :صحابهفقال أل

بعض، فقال رسول اهللا ى رموا بني يديه بعضه عل وا به حىتؤ فجا، مبا قدر عليهإنسانل كفليأت  :)وآله

   فإن احملقرات من الذنوب، ومكياإ :وب، مث قال جتتمع الذنذاكه :)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

  .١١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٧ الباب ٢٦٦ ص١١ج: الوسائل نظرا )١(

  .١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٤٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: الوسائل )٤(

  . ١٢اآلية : سورة يس )٥(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: سائلالو) ٦(



٤٦

   .)١(مام مبنيإل شيء أحصيناه يف ك وآثارهم وتب ما قدمواكن طالبها يإو الأًل شيء طالبا، كل

برية مع كال  و،صرارال صغرية مع اإل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ابن سنان، عنو

   .)٢(االستغفار

رواياتإىل    .غريها من ال

  

  ))معنى اإلصرار على الصغيرة((

  :بريةكصرار املوجب لدخول الصغرية يف الم اختلفوا يف اإلمث إ�

  .نوع واحد من الصغائرى املالزمة عل و هو املواظبة:فقيل

ء ك اإل:قيلو نوع واحدكثار من منها، سوا واع متعددة،  أو ان من   الروضة وكما عن املسالكأن

لرموزكو   .غريها وشف ا

  .ل واحد منهماكصل ب حي:قيلو

  .معاود�اى  هو فعل الصغرية مع العز عل:قيلو

  . فعل الصغرية مع عدم التوبة:قيلو

 أو ل يوم،ك يف ةجنبياأل إىل  فمن داوم يف النظر،كل ذلك صرار عريف يشملاإلحيث إن  :أقول

يلبس  أن عصية، مثلاستمر يف فعل امل أو حلق حليته،وجنبية األ إىل نظر أو ًينظر ثانيا، أن هؤوبنا نظر

نزعه، واحلرير   .صرار صدق اإلكغري ذل إىل ،كذلكيتختم خبامت الذهب  أو ال ي

أرادت بيان بعض املصاديق مل  وإن ن له وجه ظاهر،كرادت احلصر مل يأن إ قوالاأل أن منه يعلمو

  .ن به بأسكي

هم  ولواما فعى ومل يصروا عل :عز وجلرواية جابر يف قول اهللا  أن الظاهر أن ماك

 )٤(وبةال حيدث نفسه بت ويذنب الذنب فال يستغفر، أن صراراإل :)عليه السالم( قال ،)٣(يعلمون

   .كذلك

                                                

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: الوسائل )١(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .١٣٥اآلية : سورة آل عمران )٣(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٤(



٤٧

نوع من نه أ كال ش إذ راد تضعيف ما دل عليه مل يظهر وجهه،أن إ تضعيف اجلواهر لسنده،و

  .فعلهى مصر عل إنه :العرفًنعم فعلت حسنا، قال  :ل عنه قالئملا س و،ًاإنسان ضرب إذا لذا وصرار،اإل

توبة، بل ستسمع من  إىل فرة ال حيتاجك قد عرفت وقوع الصغرية مكنأى عل( :أما قول اجلواهر

  .المهكآخر  إىل ،)نسانعدم الصغرية منه اليت ال زالت تقع من اإلى ن وقوع العزم علكالفاضل ال مي

بنائه ى على ما يبقإ ويندم، أن ماإ نهفاعل الصغرية بعد فعلها له ثالث حاالت، ألن إ :فريد عليه

جيعل  ،صرارإاحلسن ى البناء عل أن ية العرفؤبعد ر صرارال صغرية مع اإلظاهر  و،ىأما ينس وحسنها،

 منا يف مثل ماإ وًفرة مطلقا،ك فليست الصغرية م،ليهاإال توبة بالنسبة  وصرارإفرة هي اليت ال كالصغرية امل

  .نسيهاإذا 

فمع  ،)ن التوبة متحو الذنبإ (:دليل و،)فرةكم (:دليل و،)ال صغرية (:قام دليليف امل أن :احلاصلو

عليه  ويف مثل النسيان،) فركي (ون موضوعكمنا يإفر، كت ألن مع التوبة ال موضع وفر،كصرار ال تاإل

تذ   .ر قادح يف العدالةكفعدم التوبة مع ال

وا بأن مل يتبيصر عليهنه أ مل يعلم هل وهذا فلو صدرت منه صغريةى علو ال يصر  أو مل ينس، 

عدم النسيان ال حتقق  و عدم التوبة إذ أصالة، عدم سقوط عدالتهاألصلان ك ،حنوه وينس أو بأن ندم

  . املثبتاألصلالقول بى علّ إال صرار الذي يوجب سقوط العدالة،موضوع اإل

مرقلنا إذا نعم  سقوط ك يف الشاألصلن اك ،عدم الندم وب من فعل الصغريةك بأن املسقط للعدالة 

   ،هو الذنب وجداين وجزء املوضوع ألن ،العدالة



٤٨

املوضوع مقيد دلة أن ن ظاهر األك فيتحقق اجلزءان، ل،هو عدم التوبة مستصحب وخره اآلءجزو

مر   .بكال 

بائر يف تعريف العدل، مما كاجتناب الى يعفور اقتصر عل أيب يف صحيحة ابن أن  إىلضافةهذا باإل

  . الضرر بالصغريةمقتضاه عدم

بفعل  وبائركًفرا باجتناب الك بأن الصغائر يف الندرة من اللمم الذي يقع مكما تأييد ذلأو

  . فمحل تأمل،ما يف اجلواهرك ،التوبة إىل السنة فال حاجة وتابكالى ما هو مقتضكالطاعات، 

ّ إال  منهاكاكعدم االنف ل،ون وقوع االصغرية يف الندرة ال يقدحكاختيار الشرائع  أن مما تقدم يعلمو

تزام لأل،فيما يقل رناه كالذي ذ ًان مصرا باملعىنك ولو صدرت إذ  غري ظاهر الوجه،،شق فاشرتاطه ال

  .صرار حتقق موضوع سقوط العدالةلإل

 العدالة ظاهر يف ةكاشرتاطهم ملل إذ ،ًيف النسبة تأمالّ إال أن املشهور، إىل نسب وإن هذا القولو

  عن العادلًاملؤمن فضال أن يؤيده ما نشاهده من ولو صغرية، وىعصنسان إذا  اإلوجود حالة الندم يف

ورا، ًمثالً امرأة عمدا إىل نظرإذا   ، اهللا تعاىلأحكامامل، بل غري مبال بكً عد مؤمنا غري مل يندم وإن ًندم ف

  .ذا يف سائر الصغائركو

 ،لة، بينما الصغرية ال تسقط العدالةيف يقولون بأن خالف املروة يسقط العدا ك:رمبا يقالمث إنه 

  .ل صغرية خالف املروةك أن مع

،  :اجلوابو  ،صغرية إنه الم مؤمن حيثكًتبسم استهزاء ب إذا ماكالصغرية قد ال تعد خالف املروة

  .الف املروة عموم من وجهخ وال تعد خالف املروة، فبني الصغريةو

  



٤٩

  

  ))العدالة والمروة((

ركي  العدالة مالزمة املروة حىتهل يشرتط يف ):٦ مسألة( ت صرار  يلزم عدم اإلهل وًها قادحا،كون 

  . يف عدالتهك املندوبات قدح ذلكترى صر علألو نه أ  املندوبات حىتكترى عل

  : مرينأ يف كالم يف ذلكتفصيل ال

الالزم ن أ وثر باالشرتاطكلعلهم األ وصرح مجاعة( : قال يف املستند،يف مسألة املروة :األول

 القواعد والتحرير واملختلف والوسيلة والسرائر ومنهم املبسوط و،تناب العادل ملا يسقط املروةاج

لذ والدروس واملنية والنهاية وصول األ�ذيب ورشاداإلو  الروضة واللمعة وجامع املقاصد واملفاتيح وىركا

لرموز،كو نه أ شفكيف ال و،املشهورنه أ البحار ويف املفاتيح ونز عن الفقهاء،كاه يف الكح وشف ا

 )رمحه اهللا( اعتربه والدي العالمة والذخرية عن املتأخرين، وكنقله يف املدار و،اخلاصة واملشهور بني العامة

 ردبيلياأل والروض وموضع من الشرائع والقاضي واحلليب و�اية الشيخ والعدة وعن املفيد يكاحملو

اره ب و،البحار عدم االشرتاط والذخرية وكاملدارو   .ىانته )عض مشاخينا املعاصريناخت

روايات ذ :أقول   .ر املروةكوردت يف مجلة من ال

من عامل الناس فلم  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،الطائي إىل  بسنده، اخلصالهمثل ما روا

ظهر  و،ملت مروتهك وان ممن حرمت غيبته،ك ،وعدهم فلم خيلفهم و،ذ�مكحدثهم فلم ي و،يظلمهم

   .)١(خوتهأجبت و وعدله،

الفتوة  أن تظنون :مر الفتوة، فقالأ )عليه السالم(ر الناس عند الصادق كتذا : قال، الفقيهىروو

   نائل مبذول ومنا الفتوة طعام موضوعإ ،الفجور وبالفسق

                                                

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٣ ص١٨ج: ائلالوس )١(



٥٠

 ،ما املروة :)عليه السالم(، مث قال فسق و فشطارةكفوف، فأما تلك مىأذ وبشيء معروف

لرجل خوانه بفناء داره، أن اهللا واملروة :)عليه السالم(علم، قال ال ن :فقال الناس املروة مروتان،  ويضع ا

خوان املشي مع اإل ولزوم املساجد و فأما اليت يف احلضر فتالوة القرآن،مروة يف السفر ومروة يف احلضر

لزادك السفر فما اليت يفأ و،بت العدوكت و�ا تسر الصديقأاخلادم ى على النعمة تر ويف احلوائج،  ثرة ا

 يف غري ما ثرة املزاحك وياهم،إ ك بعد مفارقتمرهمأالقوم ى  علكتمانك و،ك معانكبذله ملن  وطيبهو

 لريزق عز وجلاهللا ن إ ًالذي بعث جدي باحلق نبيا،و :)عليه السالم(، مث قال عز وجليسخط اهللا 

   .)١(قدر شدة البالءى الصرب ينزل علوإن  ،قدر املؤونةى املعونة تنزل عل وإن قدر املروة،ى العبد عل

لرجل مبا يلق أن ليس املروة :)عليه السالم(عنه  ،فيهو    .)٢(شر أو يف السفر من خريى حيدث ا

رون كهم يتذا وصحابهأى  عل)عليه السالم( املؤمنني أمريخرج  : قال، املعاين، عن التميميىروو

يف  : فقال،موضع أي  يف)عليه السالم( املؤمنني أمرييا  :لوا، قاتاب اهللاك من أين أنتم :املروة، فقال

   .)٣(حسان التفضلاإل ونصاف فالعدل اإل،حساناإل ون اهللا يأمر بالعدلإ :قوله

روة، فقال )عليهما السالم(بن علي سأل معاوية احلسن و    :)عليه السالم( عن امل

                                                

  .١ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٧ ص٨ج: الوسائل )١(

  .٢ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٨ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ حداب السفرآ أبواب من ٤٨ الباب ٣١٨ ص٨ج: الوسائل )٣(



٥١

لرجل عالنيته    .)١(قيامه باحلقوق وما لهصالحه إ وحسن ا

عليهما (بن علي ان احلسن ك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن معاوية بن وهب، عنو

لرجل دينه : فقال،خربين عن املروةأ : عند معاوية، فقال له)السالم  صالح ضيعته،إقيامه يف  و،حفظ ا

   .)٢(الناس إىل التحبب وفكال و،المكلني ال و،فشاء السالمإ و،حسن منازعتهو

 قال ،يا بين ما املروة :)عليه السالم( للحسن ابنه )عليه السالم( املؤمنني أمريصبغ، قال عن األو

   .)٣(صالح املالإ والعفاف :)عليه السالم(

العفاف يف  : فقال، عن املروة)عليه السالم(ل احلسن ئس : قال،، عن رجلصحف علي بن عنو

   .)٤(ةئبالناى الصرب عل وحسن التقدير يف املعيشة،والدين، 

املروة  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب بان، عنأعن و

   .)٥(استصالح املال

لرجل ضيعته من املروة :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،نصاري رفعهعن األو    .)٦(تعاهد ا

  مروة يف السفر،املروة مروتان :ل قا،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن النهدي، عن أبيه، عنو

روة احلضر فتالوة القرآن،أمروة يف احلضر، فو النظر يف  و اخلري، أهلصحبة و،حضور املساجد وما م

لزاد والفقه،    ،أما مروة السفر فبذل ا

                                                

  .٦ حالسفرداب آ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )١(

  .٧ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .٨ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٣(

  .٩ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٤(

  .١٠ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٥(

  .١١ حداب السفرآ أبواب من ٤١اب  الب٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٦(



٥٢

ملزاحو رواية عليهمكتر و،كمن صحبى قلة اخلالف عل و،عز وجل يف غري ما يسخط اهللا ا  إذا  ال

   .)١(أنت فارقتهم

صلى اهللا (قال رسول اهللا  :قال، )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(عن العيون، عن الرضا و

ثالثة منها يف السفر، فأما اليت يف احلضر فتالوة  وستة من املروة، ثالثة منها يف احلضر، :)عليه وآله

لزادأما اليت  و يف اهللا،خواناختاذ اإل وعمارة مساجد اهللا، وتاب اهللا،ك  حسن اخللق، و،يف السفر فبذل ا

ملزاح يف غري املعاصيو    .)٢(ا

ال مروة ملن ال عقل  وال دين ملن ال مروة له، : قال،)عليه السالم(اظم كرواية هشام، عن الو

   .)٣(له

رواياتكغري ذلإىل    . من ال

روايات :قولأ ملراد باملروة فيها أعم من  أن لقد ظهر من هذه ال  كتر واملستحب،و تيان الواجبإا

ملذ املعلومة لألحكاماأل إىل حالةإ�ا أظاهرها  و،روهكامل واحلرام  فليست ،ورة يف الشريعة املقدسةكمور ا

ملذ كًجامعا بني تلّ إال املروة ن يعلم من هذه كما علم، لكمه كمه حكل ما علم حبكعليه ف وورات،كا

روايات ل ك كتر ول مستحسنك أعم من فعل  بل هيورات فيها،كاملروة ليست خاصة باملذ أن ال

ا ،مستقبح شرع العادةلال خيا أن ًعاديا، بشرط أو ًشرعيا أو انكً عقلي شرع الإ وف ال   .قدم ال

  :  قوله)عليه السالم( املؤمنني أمري اإلمام إىل قد نسبو

  نت يف بلدةك إذا حسني

ًغريبا فعاشر بآدا�ا
)٤(  

                                                

  .١٢ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )١(

  .١٤ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .١٩ ص١ج: ايفكصول الأ )٣(

  .١٦ص): عليه السالم( إىل اإلمام علي يف الديوان املنسوب )٤(



٥٣

عليهما  (اإلمام والنيب فإن ،)١(قدر عقوهلمى ناس عللم الكن أن أمرنا  هو املناط يفكمناط ذلو

زه كلذا ذ ونه نقض للغرض، ينفره عند الناس، ألًال يعمل عمال أن املؤمن يلزم و)السالم روا لزوم تن

  .اخللقية وعن املنفرات اخللقية) عليهم السالم(نبياء األ

   .)٢(من دخل مداخل السوء ا�مو :)عليه السالم(قال و

   .)٣( الغيبة عن نفسهّرحم اهللا من جب :)يه السالمعل(قال و

ملا و. �ا زوجيت فالنةإ يا فالن :ملن رآه مع بعض زوجاته )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و

لرجل من  من  يالشيطان جيرن إ نعم :)صلى اهللا عليه وآله(، قال )صلى اهللا عليه وآله(المه كتعجب ا

   . الدمىابن آدم جمر

روايات الكغري ذل إىل   باملنفر،نسانال يأيت اإل أن هو لزوم ،واحد معىن إىل ثرية اليت تشريك من ال

لرجل، عىناملروة مشتقة من املرء، مبفإن  لرجل منصرف منه ال وا يا  :)عليه السالم(لذا قال  وامل،كا

لرجال   .ال رجال وأشباه ا

ملرأة مشتقة من املرء  وبل منه  و،)٤(وجعل منها زوجها : قال سبحانهماك�ا منه، إ أي ً،أيضاا

  .رجلة: قيل للمرأة

ن كو الوقوف عند ى  علنسان�ا هيئة نفسانية حتمل اإلإ :، حيث قالكذل إىل شف اللثام نظركأ

ن تعبريهم فإن العادات، بل هو الظاهر من اللغويني، وفعالمجيل األ وخالقحماسن األ ًان ظاهرا نوعا ك وإ ً

 أو يةنسان فقد فسرها الصحاح باإل،ةكاملل رادة معىنإلو بالقرينة  واملستفاد منه أن ّ إالما يف العمل،

لرجولية،    .كر ما يقرب ذلكشبههما ذ واحمليط وما عن العنيكا

   يفى خرأ وًاصطالحا، أو ًالم يقع تارة يف معناها لغةكان، فالك يفكو

                                                

  .٤ ح٣ص: مايل الطوسيأ )١(

  .٧ ح٤٢٣ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .١٣٦٧ رقم ٤٢٦ص: شف اخلفاءك )٣(

  .١اآلية : سورة النساء )٤(



٥٤

  .عدالةلزومها يف الى ثالثة يف الدليل عل و،منافيا�ا ومقوما�ا

رواياتك، األول األمرقد عرفت و   : قال، مجلة منهاكر املسالكقد ذو،  الثايناألمر يف ما مسعت ال

قلة  أو ،نقصان وون خببلكي أن ماإطراح املروة إ ألن ،ال يقبل شهادة من ال مروة لهنه أ الوجه(

 نما قليل احلياء فألأ وفظاهر،أما املخبل  ،قولهى االعتماد عل والتقديرين يبطل الثقةى عل وحياء، وةمباال

  .ما ورد يف اخلربكمن ال حياء له يصنع ما شاء، 

ال  ودناس هو الذي يصون نفسه عن األصاحب املروة أن  منها،يف ضبط املروة عبارات متقاربةو

 الذي يسري بسرية أمثاله يف زمانه أو  به،كيضح والذي حيرتز عما يسخر منه أو يبينها عند الناس،

تردد به يف البالد  و،لبس الفقيه لباس اجلندي إذا ماكمثاله، أ املروة لبس ما ال يليق بكفمن ترانه، كمو

نوع من الثياب   .اليت مل جتر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا ال

 سواقألمنه املشي يف الو، ةكحنوهم حببث يصري مضح والنيملبس التاجر ثوب احل إذا ماكو

لرأسكا�امع مو ون الشخص ممن يليق به مثله،كمل يا  إذالبدن وشوف ا لرجلني يف جمالس ك  ذا مد ا

يقبل  أن منه ورتث بفعله،كًغريبا ال ي أو ً سوقياون الشخصكيّ إال أن ل يف السوقكاأل منه و،الناس

لرجل زوجته ايات كثر من احلكي أو هلم يف اخللوة،ى ي هلم ما جيركحي أو مته بني يدي الناس،أ أو ا

  .ةكاملضح

ى يضايق يف اليسري الذي ال يستقص واملعاملني واجلريان وهلخيرج من حسن العشرة مع األ  أنمنهو

لرجل املعترب بنقل املاء أن منه وفيه، و  و عن شح وضعة،كذلان ك إذا بيته إىل طعمةاأل ويبتذل ا ان عن كل

ر أو انةكاست ا و ك و يف املروة،كلف مل يقدح ذلكني للتكاقتداء بالسلف الت ل كيأ وبس ما جيدان يلكذا ل

    بتناسب حالة الشخص يفكيعرف ذل ولفات العادية،كته من التءبرا وحيث جيد لتقلله



٥٥

  .ىانته )الصدق عليهخمايل ظهور  وخالقاأل وعمالاأل

 ،بالشهرة املتقدمة و، عدم العدالة بدو�اأصالةفقد استدل من قال باعتبار املروة ب : الثالثاألمرما أ

روايات املتقدمة، ونوع من البخل،ى بداللة انتفائها علو ال  :)عليه السالم(اظم كمبثل قول ال وببعض ال

روة ملن ال عقل له ودين ملن ال مروة له،   .)١(ال م

رأبو ت باع اهلوكن  قد قال و، ًبأنه ليس مرضيا و،ًخمالفا هلواه :قد ورد يف احلديث وى،ها يالزم ات

ًه ليس ستريا عفيفا،بأن و،)٢(ممن ترضون من الشهداء :سبحانه  ًمعروفا بالسرت :يف احلديث وً

  . عموم من وجهيناألمربني  إذ بأن بعض ما خيالف املروة حرام، و،العفافو

 يف ك العدالة، بل لو شأدلة إطالق ال جمال له بعد األصلوردها القائلون بعدم االشرتاط بأن 

نوع ى بأنه ال نسلم داللتها عل و حجية فيها،بأن الشهرة ال و عدم االشرتاط،األصلان كاشرتاط املروة 

  .اشرتاط االتزانى ال دليل عل ونوع من االتزان،ى من البخل، بل املروة دليل عل

رواية فاملنصرف منها عدم املروة بفعل الواجباتأو روايا�ا قد تقدم اشتمال  و احملرمات،كتر وما ال

ملذ عىنبامل  املروةكال يالزم تر وغري الالزم، والالزمى عل  لعدم ًحياناأون ك بل يى،موافقة اهلو وركا

ركو أ ً،ثانويا أو ًولياأ ، الواجبكتر وان املروة بفعل احملرمك إذا ماأ بالتقيدات، االكرتاث ت ًها منبئا كان 

نوع خفة يف العقل   .الم فيهكليس ال وً مضرا بالعدالة،كان ذلك ،عته وعن 

                                                

  .١٩ ص١ج: ايفكأصول ال )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(



٥٦

و ًان خالف املروة حراما،كّ إال إذا رتاط، مع القائلني بعدم االشاألصلهذا فى علو ًاشفا عن ك أ

  .ًون موجبا لسقوط الشهادة حينئذك يفإنهًمنافيا للسرت املشرتط يف باب العدالة،  أو البخل،

ً ليس شرطا لقبول كذلكًاجتناب ما خيالف املروة ليس شرطا للعدالة، ف أن ماكو( :قال يف املستند

 ًاعتربها شرطا لقبول الشهادة،نه أ ردبيلي عن بعضهمنقل األ و،دلةألره يف اكعدم ذ وصل،الشهادة لأل

ًشطرا هلا معا وًجعلها شرطا له، إنه ظاهر القواعد وًن شطرا للعدالة،كمل يوإن  شيء ى ًال دليل تاما عل و،ً

  .رهكما ذكهو  و،ىانته )منهما

 توقف رجوع ،عدالتها سقطت  ما ينافيها ممنسانقلنا باشرتاط املروة ففعل اإلنه إذا أ مث الظاهر

روة ونه املوضوعرؤية العرف رجوع مروته، أل إىل عدالته وهو عريف، فسقوط امل مها يتبع الكرجوعها  

ارع  ًمثالفيهما نظر العرف،  مث ندم عن عمله رجعت  حبيث مل تبد عورته مام الناسأًلو بال واقفا يف الش

 كروا ذلكلعلهم مل يذ وحال فاعل الصغرية، ك حال ذل،ذو مروةنه أ العرفى  يركبذل وة،كاملل

استدامة فعله قبلت شهادته ى علال عزم  ويف املروةثر منه مناكمل ي فمىت :لعله لذا قال اجلواهر ولوضوحه،

  .م الصغرية حينئذكمه حكون حكفي

لرجال وشخاصر عرف تفاوت موازين املروة بني خمتلف األكمث مما ذ   .النساء وا

مثله ممن يشرتط ى لو شهد املخالف عندنا علنه أ عض املسائل السابقة يعرفمما سبق يف ب أن ماك

  .سكس بالعكالع ومل نعتربها حنن، وإن لزام، من باب قاعدة اإلاملروة لزم مالحظة وجودها يف الشاهد

  .األول األمرله يف كهذا 

  

  ))العدالة وترك المندوبات((

   ،املندوبات كيف العدالة ترال يقدح ( :فقد قال الشرائع : الثايناألمرأما 



٥٧

  .ذا قال العالمةك و،)ً حدا يؤذن بالتهاون بالسننكًمضربا ما مل يبلغ ذللو أصر و

هما يف ك اجلميع الشرتاكرتك فكحنو ذل والنوافل واجلماعةك صنف كلو اعتاد تر( :كيف املسالو

ر، كالعلة املقتضية لذل ت   ).ًها أحيانا مل يضركنعم لو 

 ضرورة عدم ،ًاإمجاعن كمل ين إ نصاف عدم خلوه من البحث اإل:ً قائالكلن اجلواهر رد ذكل

 صنف ك عن ترً فضال،ذن فيهماروهات من حيث اإلكفعل مجيع امل أو  مجيع املندوبات،كاملعصية يف تر

  .التثاقل منه واسلكلو للت ومنها،

  : مورأالشهيد الثاين  و لقول الفاضلنيكميس أن نكالذي مي :أقول

  .مها حمرمان و،استهانة و �اونكالرتن  أ:األول

  . عدم التالزم:فيهو

حيرق بيوت بعض من مل حيضروا  أن ّ هم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ما ورد من :الثاين

  .ان حال مجيع املستحبات بطريق أوىلكان هذا حال اجلماعة وحدها ك فإذا ،)١(�ا سنةأاجلماعة مع 

  .ان من طريق النفاقك كذل أن الظاهرن إ :فيهو

ة إ كذلًأيضا أن أما قول املستند، فالظاهر من سياقها  ، كمنا هو ملعرف ما يدل عليه كًونه مصليا

لرجل بى ن الشهادة علكال ميو( :قوله روايةن إ :خل، ففيهإ )ينه يصلأا  يان فيهم من يصلكقد  و:صريح ال

مسجد  أن كان ضد املنافقني )ليه وآلهصلى اهللا ع(ون �ديد الرسول كى يؤيد بل يدل عل ويف بيته،

لرجال يف ذلكال يستوعب  )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  جيب شيء ال يف ك اليوم، فكل املسلمني ا

صلى اهللا عليه (الرسول  أن ًان واجبا من جهةكاحلضور ن إ :يقال أن نكمي وله، ان املعدكيستوعبه امل

حلرام ف وان يعلمهم احلاللك )وآله    أن يؤيد عدم الوجوب وً،وب مقدمياان الوجكا

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٨٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٥٨

 انكال إ ول القبائل الذين أسلموا،كى  مل يوجب الصالة مجاعة عل)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  .ئمة هلمتعيني األ وجيا�ا عليهمإالالزم 

  .مجاعتوهم اإل :الثالث

  ً.ليس مبوجود قطعا إنه :فيهو

لرابع ل كالفاعل ل ول املستحباتك لكالتار أن لوممن املع و،)١(ممن ترضون :قوله سبحانه :ا

  .منهى ليس ممن يرض  منهىبقدر ما يتأت روهاتكامل

ار وفاعل الواجبات إذ ى،ان ممن يرضك ًاستخفافا ون استهانةكمل ين إ إنه :فيهو  احملرمات كت

  .عنهى رضُي

روايات الدالة عل :اخلامس من اختذ   أن املستحبات، مثل ما ورد منكترى العقاب على بعض ال

مل يقرأ قل هو  ومن مرض أن ما ورد من و،)٢(ًمل جيعل له فرقا فرق يوم القيامة مبنشار من النار وًشعرا

  .كغري ذل إىل ،)٣( أحد ثالث مرات دخل الناراهللا

مور األ  لزم القول بوجوبكثبت ذلن إ إنه ى،خص من املدعأالدليل  أن  إىلضافةباإل :فيهو

ملذ  روهاتكفعل بعض امل :رمبا يقالنه أ  إىلضافة باإل،اللزومى ال دليل عل و وجوبفالّإال و ورة،كا

ارع يريد  أن احلرام وفرقها حينئذ مع الواجب و،ون فيه عقابكي أن نك بعض املستحبات ميكترو الش

ارع تر إذ روه،كامل و النقيض فيهما خبالف املستحبكتر  كمنا خيرب بأن نتيجة الرتإ و النقيضكال يريد الش

 ،كرادته بالرتإعلق تقد ال ي وان فالن فينهاه،كم إىل قد ال يريد ذهاب عبده املوىل أن ماك العقاب، كذل

ن  فالثاين ليس حبرام،ًمثال احلر كذهبت قتل إذا :منا يقول لهإو   .ان فيه املضرةك وإ

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )١(

  .٤١ ح٢٠ ص٢ج: وايلغال، و١ ح احلمامأبواب من ٦٢ الباب ٤١٧ ص١ج: ما يف الوسائلك )٢(

  ....فلم يقرأ... عقاب من أصابه مرض ٢٨٢ص: عقاب األعمال وما يف ثواب األعمالك )٣(



٥٩

 أن اهللا أحبن إ :)عليه السالم(قوله  :قول القائل بعدم احلرمة املضرة للعدالةى يؤيد بل يدل علو

   .)١(يؤخذ بعزائمه أن ما أحبكيؤخذ برخصه 

   .)٢(اة مالهكزى ّالناس من أدى أسخ :)عليه السالم(قوله و

 : قال،)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين، عنكعن الس ،ايفكما رواه الو

ر وىخذ �ا هد األ، فريضة سنة يف،السنة سنتان :)عليه السالم( املؤمنني أمريقال  سنة يف  و،ها ضاللةكت

ر وخذ �ا فضيلة األ،غري فريضة    .)٣(غري خطيئة إىل هاكت

ى  ال يدل عل)٤(سوة حسنةأرسول اهللا يف م كللقد كان  :قوله سبحانه أن مما تقدم يعرف،و

ن به كيأت به مل ي مل فإذااملستحبات، بان يأيت ك) صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن  بتقريب،الوجوب

  ً.مقتديا

   .)٥(ةكال فال يأمنن اهللإ وفليتأس متأس بنبيه، :)عليه السالم( علي مثله قولو

ة كذل أن :وجه عدم الداللة ى م علكً استحبابيا حا)آله واهللا عليهى صل(ون عمله الفالين ك بقرين

ورع أن ىما دل عل  عدم الوجوبما يؤيدكوجوب التأسي،  ورع الناس من     .)٦( عن احملرماتأ

روهات عنوان ثانوي كفاعل امل و املستحباتكتارى انطبق علنه إذا أ  يفشكالاإل ينعم، ال ينبغ

ه أ ماك يف احملرم املوجب لسلب العدالة، ً داخالكان ذلك ،حمرم ً مثال يف من يفعل خالف املروة، كذلكن

   وجب البولأن إ

                                                

  .١ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٥ الباب ١ ص١ج: الوسائل )١(

  .٢٧ص: أمايل الصدوق )٢(

  .١٢ ح باب األخذ بالسنة٧١ ص١ج: ايفكال )٣(

  .٢٧اآلية :  األحزابسورة )٤(

  .١٦٠ اخلطبة :�ج البالغة )٥(

ورع٧٧ ص٢ج: ايفكال، و٤٥ص: اة األنواركما يف مشك )٦(   .٨ ح باب ال



٦٠

ارع  ً حمرما قطعا،كان ذلكالدين هانة إهانته أو إو ذاللهإمام الناس أيف الش ونه كخرج عن  وً

  .ًروهاكونه مك أو خالف املروة،

 األمررناه، بل يف كين ليس فيما ذاألمرالسلب حول  وجيابالم الفقهاء يف اإلك أن من الواضحو

  .ا�رد من العنوان الثانوي

  .يسلب العدالةحىت رم  ليس حينئذ مما حيفإنه ً،فاعل احملرم اضطرارا إىل  بالنسبةكذلكما هو ك

 ك عن املريض هل متس)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :بصري، قال أيب  التهذيب، عنىفقد رو

ليس شيء  وًون مضطرا ليس عنده غريها،كيّ إال أن ال، :)عليه السالم( قال ،ًله املرأة شيئا فيسجد عليه

   .)١(هليإقد أحله اهللا ملن اضطر وّ إال مما حرم اهللا

لرجل ي : عن مساعة، قالًأيضاروي و نزع املاء منها فيستلقي علهيون يف عينكسألته عن ا ى  املاء في

عليه ( فقال ،حالهى هو عل ويامثر فيمتنع من الصالة األكأ أو أقل أو ًثرية أربعني يوماكيام الظهره األ

   .)٢(يهلإقد أحله ملن اضطر وّ إال ليس شيء مما حرم اهللا و،كال بأس بذل :)السالم

عليه ( علي رفع وإىل ،شرب اخلمر للعطشان و،املناط يف حل امليتة للمضطر إىل ضافةهذا باإل

لزانية اضطرارا الحتياجها)السالم  وإىل غريها، إىل ،)٣( من جهة شدة عطشهاماء الزاين �ا إىل ً احلد من ا

حلرج و العسرأدلة صلى اهللا (قوله ورد  أن  بعدً،عاالنفسي م واالضطرار اليت ال يبعد مشوهلا للجسدي وا

   .)٤( يف قصة مسرة يف الضرر النفسيال ضرر :)عليه وآله

  

                                                

  .٧ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩٠ ص٤ج: الوسائل )١(

  .٦ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩٠ ص٤ج: الوسائل )٢(

لزنا حد أبواب من ١٨ الباب ٣٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(   .٧ حا

  .١ ح٢٩٢ ص٥ج: ايفكال )٤(



٦١

  

  ))فاسد العقيدة ال تقبل شهادته((

 شهادته، سواء استند يف أصول العقائد تردل خمالف يف شيء من ك( :قال يف الشرائع ):٧ مسألة(

روع من معتقدي احلقنعم ال ترد شهادة املخ .االجتهاد أو التقليد إىل كذل مل خيالف  إذا الف يف الف

  .ىانته )ًان خمطئا يف اجتهادهك وإن ال يفسق ومجاعاإل

  من غري فرق بني أصوهلا،ل حالكى لعدم معذوريته عل( : اجلواهر بقولهاألولم كعلل احلو

ورية املوجبة  اجلميع يف عدم املعذك الشرتا،املذهب أو غريمها مما علم من الدين وفروعها االعتقاديةو

  .ىانته ) عن الفسقًفر فضالكلل

عدم املعذورية خاص بالعامل  فإن ل صور املوضوع،كنت خبري بأن هذا التعليل غري شامل لأو

ًل خمالف ليس عاملا عامدا،ك والعامد،   .ثريون يف العاملكهم  و من مل تبلغه احلجة)منهم( إذ ً

  : جياب عنه،)١(هللا احلجة البالغة :هحد تبلغه احلجة لقوله سبحانأل ك أن ما يقال منو

  .ما أشبه واملعذورين يف الفرتة بني الرسلى  دال علمجاعاإل و بأن النص:ًوالأ

  فهي يف قبال،�ا تبلغ اجلميعأى ليس فيها داللة عل وحجة اهللا بالغة، أن ىية تدل علبأن اآل ً:ثانياو

 ال مثل ،الدليل تام :غ البعض فقط، فهو مثل قولنااحلجة ال تبل أن  ال يف قبال،ون بالغةكاحلجة ال تأن 

  .الدليل يبلغ اجلميع

  . عليهاألمراف يف لزوم كالعقاب  واحتمال العاقل الثواب :ال يقال

ما دل عليه كخرة، ن وجه المتحان من يف الفرتة بني الرسل يف اآلك مل يكذلكان كلو  :نه يقالأل

  .متبهكاحلديث يف  والمكره علماء الكذ والنص

 الفحص، وًن معاندا يف عدم قبوهلا، بل هو يف فرتة البحثكنه مل يكمن بلغته احلجة، ل) منهم(و

  .يف مثل هذا احلال معذورنه أ  يفشكالال ينبغي اإلو

                                                

  .١٤٩اآلية : نعامسورة األ )١(



٦٢

ا  :قال سبحانه جمرد البعث يوجب  أن  ليس املرادفإنه ،)١(نبعث رسوال نا معذبني حىتكوم

ية يف مقام عدم العقاب قبل البعث فاآل ،ما هو واضحك  احلجة عليهمتامإ بل العقاب بعد عقاب املخالف،

  .هذا من ناحية، ال يف مقام استحقاق العقاب مبجرد البعث

  

  ))مخالف ضروري المذهب((

يوجب   املذهب أهللغري ال غريه بأن خمالف ضروري املذهب ومن ناحية ثانية ال يلتزم اجلواهرو

ذيب النيب كت إىل مل يرجع إذا املخالف للضروري أن تابك الرنا يف بعض مباحث هذاكفر، بل ذكال

ن  ارتداده وفرهكى  ال دليل عل، فيهكالش و)صلى اهللا عليه وآله( ره كما ذك ، املذهب أهلان منكوإ

  .يف حد املرتد احلدود وتايب الطهارةك غريه فراجع و)رمحه اهللا( الفقيه اهلمداين

ن كمل ي ك يف شيء من ذلكش أو املعاد، أو النبوةأو  ر املخالف التوحيدكنأ فإذاهذا ى علو

  .املسلم إىل غري املسلم ال تقبل شهادته بالنسبة وً،مسلما

 هو االعتقاد �ذه الثالثة مع سالماإل أن االعتقادات من تبكروه يف كليس مبسلم، فلما ذنه أ أما

  .ظهارها باللسانإ

  .سالميف اشرتاط قبول الشهادة باإلغري املسلم ال تقبل الشهادته فلما تقدم  أن أماو

  

  ))هل اإلسالم شرط في تحقق العدالة((

غري املسلم ليس بعادل مهما  أن  حىت،سالمهل يشرتط يف حتقق العدالة اإلنه أ نعم قد اختلفوا يف

لوًان معتدالك   .ًون عادالكي أن نك فغري املسلم مي،كال يشرتط ذل  أو،هك يف س

صريح  و،سالمخر عدم اشرتاط العدالة باإلآظاهر بعض  ود الثاين،صريح الشهي :قال يف املستند

  .الشيخ حسن االشرتاط والفاضل

   ري عليه يف اجلواهركشدد الن و،ك الشهيد الثاين يف املسالكر ذلكذ :أقول

                                                

  .١٥اآلية : سراءسورة اإل )١(



٦٣

ن وجود االعتدال النسيب يف غري املسلم، كمأفإنه وإن  ، الشرعية القول الثايندلةالظاهر من األو

تزم بغري املسلم مهما  فإن للمسلم،ّ إال العمل ولية يف العقيدةكال ون باحلقيقةك مي الكن ذلكل  أحكامال

ل شعائر كبان اخلالفة يظهرون إان بعض غري املسلمني كما ك ،حنومها والصيام والصالةك سالماإل

تزامهم بدينهم عقيدةسالماإل الوجه الصحيح ى ن عباداته علكنه مل ت، ألًن عدالكمل ينه أّ إال ، مع ال

 أن  إىلضافة هذا باإل،ميانعدم قبول العمل بدون اإلى قد وردت روايات عل و،مياناملشرتطة باإل

قد تقدم اشرتاط  واالعتدال، ورب ما يوجب االحنراف الذي هو ضد العدالةكأالحنراف يف العقيدة من ا

  .غريها والعدالة حبضور اجلماعة

ال إ ويف املوضوع القابل،نه أشكال  فال ينبغي اإل)١(ممن عامل الناس فلم يظلمهما رواية أ

ى يشتمل عل أن نكثري من الواجبات ميك كتار وراتكاملن ثري منكفاعل  و الصالةكتار وفشارب اخلمر

ملذاأل رواية، بل ميكوصاف الثالثة ا نه أ وصاف الثالثة يف غري املسلم، معتتحقق األ أن نكورة يف هذه ال

ملراد بذل أن ىون قرينة علك مما ي،ًافر ليس أخا للمسلمكلا و،خوتهأوجبت  :قال ون كرناه من ك ما ذكا

  .وصاف يف املوضوع القابلاأل

  ملته للمسلم أهلىصحت شهادته عل وإن ،ًون الشخص عادالك ال يسالمهذا فبدون اإلى علو

 :ما قال سبحانهك ً،ياان مرضك إذا ،كالم يف ذلكما تقدم الك غري املسلمى هل ملته علأل و،لغري املسلمو

ممن ترضون من الشهداء)ما يفك و،)٢   

                                                

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(



٦٤

  . مما تقدمكغري ذل إىل ،)١(مرضيني :احلديث

  

  ))هل اإليمان شرط في تحقق العدالة((

ما هو ك، ميان يظهر وجه اشرتاط حتقق العدالة باإلسالمرناه يف اشرتاط حتقق العدالة باإلكمما ذو

  .خريين املستندما نقله عن األى عل اشاينكال وائيالبه وكًاملشهور، خالفا للمسال

  . امللل مع قيامهم مبقتضاها حبسب اعتقادهم أهليف مجيعتتحقق العدالة  أن احلق و:األولقال 

لزبدة قال الثاينو  يف بعض ئاملخطى  ملنع صدق الفاسق عل،ليس يف آية التثبيت حجة عليه و:يف ا

  .صول بعد بذل جمهودهاأل

خبارهم غري بعيد أن العمل بك ل:ميان اإل أهلخبار غريأصول يف بيان العمل ب نقد األيف قال الثالثو

رواية كاملانع من ال فإن صحاب هلم،حلصول الظن �ا بعد توثيق األ هي حاصلة  ومنا هو العدالةإذب يف ال

  .ىانته ،مميا�إال يقدح فيه عدم  وفيهم،

 شكال يف العدالة ظهر وجه اإلسالمشرتط اإل يف من مل يكمثل ذلى  علشكالحيث قد عرفت اإلو

ملراد  وصول العقائد ترد شهادته،أعليه فاملخالف يف  و،طالة يف ردهاإل إىل ، فال حاجةًأيضايف هذا القول  ا

 يف بعض كالم يف ذلكما تقدم تفصيل الك ،حنوها ولزام قاعدة اإلكان هناكّ إال إذا بالعقائد هي اخلمس،

  .املسائل السابقة

 باحلال فيصح له أو المكتنفة بالكالم الشاهد بسبب القرائن املكقد حيصل للقاضي العلم من نعم 

  .من صحة قضاء القاضي بعلمه ،تاب القضاءك رناه يفكيقضي بعلمه حسب ما ذأن 

  .الم الشرائعك من األولالم يف الشق كهذا متام ال

  

                                                

  .كتاب الشهادات من ٢٠ الباب ٣٩٢ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  ))شهادة من ال يقبل بالفروع((

روع  نعم ال ترد شهادة املخالف :أما شقة الثاين حيث قال إذا ( : فقد قيده اجلواهر بقوله،خلإيف الف

وجه مل ى  يف املنت الذي علم الدخول املعصوم فيه علمجاعاملراد باإل( :قال و،) القطعيةدلةمل خيالف األ

ه  و،تفق عليه فقهاء الفرقة احملقةا ما كقد يلحق بذل ولالجتهاد حمل،ن كي لمتهم مع كاستقرت علي

روع األى ل علكشأ مث )مصاراأل وعصاراختالف األ �ا مباحث أحوال األ وصول من املعاينمن قال بأن ف

لزمان،  إىل ًغريمها، خصوصا بالنظر أو بالضرورة أو ثرها قطعي بالتواتركأن إ( : بقوله،ظنية  قد فإنههذا ا

ا   ، الصدوقكخالف يف ذلوإن  ،النسيان و عن السهو)عليهم السالم(ئمة عصمة األكًيصري النظري قطعي

  .ىانته) اجلسمية يف الواجب تعاىل ينفكو

ان باجتهاد ك إذا افإ� ، غري ظاهر الوجهمجاععدم خمالفة اإلره الشرائع من اشرتاط كما ذ :أقول

الضرورة يف  و،موجب لسقوط الشهادةنه أ ىدليل عل وأي ضرره،ى حسب موازينه مل يدل دليل عل

وجه ما تقدم ك )صلى اهللا عليه وآله(ذيب النيب كت إىل مل يرجع خمالفتها إذا  ليس مبيزانالم الشارحك

  .كذل

فاية القطعية يف هذا الزمان غري كرد اجلواهر له بّ إال أن ثر املباحث ظنية،كأ أن ال نسلم وإن ناإو

لزمان ال خصوصية له يف  فإن ظاهر الوجه، رناه كذي ذامليزان ال إىل مل يرجع إذا عدمه وجياب التفسيقإا

روع ال يف األك مث ،يف خمالفة الضروري   .صولنفي اجلسمية من األ والعصمة فإن صول،الم احملقق يف الف

روع عن اجتهاد مبوازينهكيف كو ، ان، فمخالفة الف  تقليد مثل هذا ا�تهد أن ماكً ال يوجب فسقا

شذوذ ابن اجلنيد يف  مثل خالف املشهور،ى ًان شاذا علك وإن ًان جامعا للشرائط ال بأس به،كإذا 

  . من االختالفات االجتهاديةكغري ذل إىل ،احملقق يف طهارة البئر يف زمانه وحجية القياس،

  اجتهاده ى ترتب عل إذا التقليد ما واالجتهاد  من خمالفتثىنسي أن  ينبغينعم
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ان فيه ك إذا امك يوجب الفسق حينئذ، فإنه، ًأيضا عنده ًان حمرماك واملخالف عنوان ثانوي حمرم،

 يلزم فإنهظهار االجتهاد، إثر من كان ضره أكالتفرقة بينهم مما  ولقاء اخلالفإ وشق صفوف املسلمني

ن املهم، وهمظهاره، لقاعدة األإعدم  تمان العلم احملرم يف كًظهار واجبا يف نفسه من جهة عدم ان اإلك وإ

  .نفسه
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  فصل

  في جملة مما تضر بالعدالة

  

  )) ولم يتمكن من اإلثباتًإذا قذف شخصا((

 قر املقذوف بصحة دعواه،أ أو  عن،ًصحة دعواه أوالى  بينة شرعية علأقام إذا القاذف :)١ مسألة(

م الشرعي كم احلاكصحة ح تاب القضاءك  يفرناكحيث ذ ،م الشرعي الصحة من القرائنكعلم احلاأو 

من  أي نكمل ي إذا لما�م، أماك من ما يظهركال خالف،  وإشكالمل يضر قذفه بعدالته، بال  ،بعلمه

  .ًان صادقا يف الواقعك وإن ،سلب القذف عدالتهربعة األ

  احملققمجاعخالف بل باإل البينة قبل التوبة بال أو  مع عدم اللعانال تقبل شهادته :قال يف املستند

  .يكاحملو

قذوف، بال خالف أجده بل قرار املإ أو البينة أو ال تقبل شهادته مع عدم اللعان :قال يف اجلواهرو

  . بقسميه عليهمجاعاإل

  .ل شهادة القاذف قبل توبتهوال خالف يف عدم قب :كقال يف املسالو

 ليستطلع ذاكخيربه بأن زوجته فعلت  ومكاحلا إىل جاء إذا ون من القذفكال ينه أ الظاهر :أقول

 عليها لتنتهيى  الدعوك بعد ذلمل يقم وإن ليها،إماذا يفعل بالنسبة ى لري و،ليهاإم الشرعي بالنسبة كاحل

 إذا ماك كان حنو ذلكل ما كذا يف ك و عن مثله،دلة النصراف األكذل وما أشبه، أو اللعان أو البينةإىل 

   جاء اجلار أو ماذا يفعل به،نه أ وًم مدعيا لواط ولده،كاحلا إىل بجاء األ
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  .م الشرعيكاحل و العالجطلب و ممن يريد االستفتاءكغري ذل إىل ،ًمدعيا زنا جارته

ملذو زوجنه أ وركيؤيد االنصراف ا م أر بكهذا املنى رأ إذا اجلار أو باأل أو ماذا يفعل مثل هذا ال

الفاعل يف ى متاد وإن وتكهل يؤمر بالس وليس له شاهد، ويريد العالج، أو مكهو ال يعلم احل وعينيه

  .ركاملن

عتق نصف أسألته عن رجل  : قال)يهما السالمعل(يؤيده ما وراه محزة بن محران، عن أحدمها و

 : قلت،عز وجليستغفر اهللا  وعليه مخسني جلدة،ى أر :)عليه السالم( قال ،جاريته مث قذفها بالزنا

   .)١(ترفعه أن عفت عنه من قبل إذا  عليهَبْرَال ض : قال،عفت عنه وجعلته يف حلن إ يتأرأ

وراه عمار الساباطيو لرجل )عليه السالم( عبد اهللا أيب ، عنما  بن الفاعلة يعين  اي، يف رجل قال ل

لزنا انت غائبة ك وإن ،ت تطلب حقها ضرب مثانني جلدةءمه حية شاهدة مث جاأانت كن إ : فقال،ا

عليها احلد  يخري ضرب املفرتمل يعلم منها األ وانت قد ماتتك وإن ، تطلب حقهاتقدم مث انتظر �ا حىت

  .)٢(مثانني جلدة

لو أتيت  :)عليه السالم(يف رواية عبيد، عن الصادق  :)عليه السالم(قوله  و،)مل يعلمو( :لهمن قوو

ًبرجل قذف عبدا مسلما بالزنا ال نعلم منه   يفهم اشرتاط ،)٣(ًسوطاّ إال ًخريا لضربته احلد حد احلر ّالإً

رنا كلذا ذ و بعلمه،مكم احلاكات حإطالق إىل ضافة باإل،الم القاذفكم بصحة كاحلد بعدم علم احلا

ًشرطا رابعا يف عنوان املسألة زائدا عل ً   .اجلواهرى ً

  قبوهلا  وحنوها، وعدم قبول الشهادة قبل التوبةى م مشتمل علكاحلمث إن 

                                                

  .٣ ح حد القذفأبواب من ٤  الباب٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح حد القذفأبواب من ٦ الباب ٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح حد القذفأبواب من ٤ الباب ٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  . الثالثةدلةمني األكاحلى يدل عل وبعدمها،

ما ك، مجاعاإل ثىناملستى التنقيح ادعيا عل والتحرير أن ماكمنه،  املستثىنى  فقد تقدم علمجاعأما اإل

  ً.أيضا بال خالف :هو قال واه املستند،كح

  . بقسميه عليهمجاع بل اإلً،أيضابال خالف  :قال يف اجلواهرو

 :قوله إىل والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء :تاب، فقد قال سبحانهكأما الو

لحواأص والذين تابوا من بعدّ إال ًوال تقبلوا هلم شهادة أبدا)١(.   

روايات،أما السنةو عبد اهللا  أبا  سألت: قال،ناينكالتهذيبان، عن ال وايفكالى  فقد رو، فمتواتر ال

 :، قلتذب نفسهكي :)عليه السالم( قال ، عن القاذف بعد ما يقام عليه احلد ما توبته)عليه السالم(

   .)٢(منع :)عليه السالم( قال ،تاب أتقبل شهادته وذب نفسهكأن إ أرأيت

لرجل يقذف )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :، عن القاسم بن سليمان، قالًأيضاورووا   عن ا

ل  ما يقال نعم، :)عليه السالم( قال ،خري أجتوز شهادتهّ إال ال يعلم منه وًرجل فيجلد حدا مث يتوبا

بئس ما  :)عليه السالم(، فقال ًال تقبل شهادته أبدا وبني اهللا، و توبته فيما بينه: يقولون:، قلتمكعند

   .)٣(خري جازت شهادته ّالإمل يعلم منه  وتاب إذا :يقول أيب انك ،قالوا

ليس  :)عليه السالم( املؤمنني أمريقال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين، عنكورووا عن الس

   .)٤(جازت شهادتهّ إال ًيصيب أحد حدا فيقام عليه مث يتوب

                                                

  .٦ـ  ٤اآلية : سورة النور )١(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حشهاداتتاب الك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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سألته عن الذي يقذف  : قال،)عليهما السالم(حدمها أ عن بعض أصحابه، عن ،يونس ورووا عن

جييء  : قال،ما توبته و:، قلتنعم :)عليه السالم( قال ،تاب إذا احملصنات تقبل شهادته بعد احلد

   .)١(يتوب مما قال وةفالنى  قد افرتيت عل:يقول و،اإلمامذب نفسه عند كفي

 ذب نفسهكأ إذا ، سألته عن القاذف)عليه السالم(ناين، عن الصادق ك التهذيبان، عن الىروو

   .)٢(نعم : قال،تاب اتقبل شهادتهو

تقبل أتاب  إذا  عن احملدود)عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:ورووا عن ابن سنان يف الصحيح، قال

   .)٣(عند املسلمني واإلمامذب نفسه عند كي ويرجع مما قال أن توبته و،تابإذا  : فقال،شهادته

ن القاذفى  محل علهذا احلديثو روايات األك وإ ره الوسائل يف كن ذكخر، لًان مطلقا، بقرينة ال

 ل حمدود ال تقبل شهادتهكها، فإطالقى �ا باقية علأالظاهر  وباب قبول شهادة احملدود بعد توبته ال قبلها،

  .منه القاذف وبعد التوبة،ّإال 

 شهد عنده )عليه السالم( املؤمنني أمرين إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنوين،ك السىفقد رو

وقد قطعت يده ورجل    .)٤(عرفت توبته وان تابكقد  وجاز شهادته،أ فًرجله شهادة 

  ليس يصيب أحد  :)عليه السالم( املؤمنني أمريقال  :، قالسنادبنفس اإلو

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٧ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ حتاب الشهاداتكن  م٣٧ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١( شهادتهجازتّ إال ًحدا فيقام عليه مث يتوب

روايات يف الباينيكغري ذلإىل    . من ال

طالق احلد م يف التعزير، إلك احلكذلكنه أ ماكة احلد، قامإان مبنزلة ك اإلمامى عفنه إذا أ الظاهرو

  .اخلصوصيةى ن قرينة علكمل ت إذا عليهما

 فيه، إشكالقتل العمد الذي ودي، فاشرتاط التوبة ال ك ،ان عمله معصيةك وحدن كمل ي إذا أما

ونه من أعظم احملرمات،أل جلرحكذلك    .مل يتب مل تقبل شهادتهفإنه إذا اقتص منه،  وإن  يف ا

ً أيضاالطفل  ألن ،بلغ أن بعد أو  يف قبول شهادة الطفل فيما تقبل الشهادته،كذلكم كاحل أن هلو

  .قرب الثايناأل ومن وحدة املناط، و، من رفع القلم، احتماالن،حيانحيد يف بعض األ

رواية السمما تو  ، عن)عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(وين، عن جعفر كقدم يعلم الوجه يف 

 فإنهالقاذف، ّ إال جازت شهادته ّالإ مث يتوب ًليس أحد يصيب حدا فيقام عليه : قال)عليه السالم(علي 

  .بني اهللا تعاىل وان بينهكتوبته فيما ن إ ،ال تقبل شهادته

 من باب قاعدة ك قال ذل)عليه السالم(نه أ حيتمل والتقية،ى غريمها عل واهراجلو ولذا محله الشيخو

رواية التهذيب فقط هلا، أن ى عل،لزاماإل رواية ضعيفة السند يف اجلملة ب اضطربت نسخ التهذيب فقد  وال

  .اختص الذيل ببعض نسخ التهذيب دون بعض

نائبه  واإلمامن كمل ينه إذا أ الم يفكلمنا اإ و يف املسألة من هذه اجلهة،إشكالحال، فال  أي ىعلو

  يف حال عدمه،اإلمامعدوهلم قائمون مقام  ألن ،ك ال يبعد ذل،ذاب عند املؤمننيكاإل فيكفهل ي

لزناكإب اذكاإل في يفكينه أ الظاهرو   .حنومها والضم والقبلةكب غريه ذكمل ي وإن ذاب ا

   لشهادة بعدون اكظاهر الدليل  ألن ذب نفسه مل مينع،كألو شهد مث و

                                                

  .٣ ح٣٧ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٧٢

صل بعد مشول  فال يشرتط اللفظ لأل،كذلى شارة يدالن علإ ول لفظكيأيت بذاب كاإلكذاب، واإل

  .شارةالدليل لإل

  

  ))توبة القاذف إكذاب نفسه((

يف غريهم، بل  واملقداد والشهيدين والشيخ يف النهاية والعماين و فعن الصدوقني،أما حد التوبة

لرياض ال  إذ الذي يقتضيه مذهبنا،نه إ عن الشيخ بل ، بل واملتقدمني،ني املتأخرينالظاهر املشهور بنه إ ا

 ذبت فيما قلت،كيقول  أن ذابكاإل أن ،نفسه حقيقة ذبكي أن كمن شرط ذل أن خالف بني الفرقة

وري وً،ان صادقاك وإن ذب نفسهكي أن  عليهمجاع اإلعن ابن زهرةو  ،الشرائع وذا يف اجلواهرك ،ي

  .املتقدمة للروايات كذلو

ًاذبا واقعا مل يكان كمث إن  ًان صادقا واقعا فهل يك وإن ذاب نفسه،كإن مانع من كً ذب نفسه كً

ورية،  روايات ع،ما هو ظاهر بعضكبدون ت ورية خللو ال و  و،ن الت ة كل ثري كانت واجبة لزم التنبيه لغفل

 هم كولئأ بالشهداء فأتوان مل يإف :ثرهم عنه، بل هو الظاهر من قوله سبحانهكبل أ من الناس

ما يف كعدم مطابقته لالعتقاد،  و، عدم مطابقة اخلرب للواقع،قسامأثالثة ى ذب علكال و،)١(اذبونكال

  مثل هذا املقام فمعىن،عدم مطابقته للمصلحة و،)٢(اذبنيكاملنافقني ل أن واهللا يشهد :قوله سبحانه

�م يفعلون خالف أ ،لالعتقاد والمهم للواقعكثرة مطابقة كمع  اذبونك هم الكولئأ :قوله سبحانه

  .ذب القاذف نفسهكي �ذا املعىن واملصلحة،

ًما ما رمبا يعد قسما رابعا للأ  السامع يعلم و،إنسانى استعط إذا ماكنشاء، ذيب اإلكهو ت و،ذبكً

 فقري،نه أ استعطائه معىن إذ نشاء،ليه باإلإذيب للخرب املشار ك فهو ت،ذبكي إنه :حيث يقول ،غيننه أ

   اخلرب كذب ذلكذب يكفامل

                                                

  .١٣اآلية : سورة النور )١(

  .١اآلية : سورة املنافقني )٢(
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  .نشاءيف اإلى املنطو

بل  ذاب هو معناه احلقيقي، بل هو صريح مرسلة يونس،كاإل املتبادر منن إ( :قال يف املستند

لرجوع ال يتحقق بدونحيث إن صحيحة ابن سنان،   : فقال،ًذاب احلقيقي، خالفا لظاهر املبسوطكاإل ا

عن  وعن ابن محزة يكللمح و،)١(ما قلت إىل ال أعود و باطل حراميقول القذف أن ذابهكإيفية كن إ

ذاب كإًاذبا فتوبته كان يف قذفه كن إ : فقالوا،يضاحاإل واملختلف والتحرير والقواعد ورشاداإل والسرائر

  .ىانته )٢()مثل ما قلتإىل وال أعود  ،ذب حرامكيقول ال أن ًان صادقا فحدهاك وإن نفسه حقيقة،

و:أقول ارع أن نكذب حرام، فال ميكال أن المهمك وجه    .يأمر به الش

ملراد به ما خيالف الواقع فقط  وأقسام،ى ذب علكالن إ :ًن فيه أوالكل  ما عرفت،كليس ا

  . ال يوجب احلصر فيهكذل إىل االنصرافو

ئرا بني املهماألمران ك إذا حرمتهى دليل عل أي مث  ذب يفكاهللا حيب الن إ :لذا ورد وهم،األ وً دا

منا هو بالنتائج ال بالصور اجلامدة، فلو سأل الظامل هل رأيت إقبح القبيح  وحسن احلسن فإن ،حصالاإل

 ً،ان جوابه حسناكس كع وإن ًان جوابه قبيحا،كجياب مما سبب قتل الظامل له، ان جوابه باإلك فً،زيدا

  .كغري ذلإىل 

  

  ))فروع((

 ال إنسانمع وجود  أو ،إنسانه بدون وجود ذاب نفسكإفاية كال خالف يف عدم  وإشكالمث ال 

م الذي قذف كعند احلا أو اإلمامما عند إب اذكاإل عند زوجته فقط، بل الالزم أو ذابه لنفسه،كإيفهم 

  .فاية الثالثكال يبعد  وعند الناس، أو عنده،

ورةن إ :لذا قال اجلواهرو ن النصوص املزب  ،اإلمامد ونه عنكًخر مقيدا باآل وًان بعضها مطلقا،ك وإ

   رادةإالظاهر ّ إال أن ،عند املسلمني وونه عندهكالثالث بو

                                                

  .١٧٩ ص٨ج: املبسوط )١(

ـ ١٧٩ ص١٨ج: مستند الشيعة )٢(  ١٨٠.  
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ذاب عند كاإل ونكاملرسل املتقدمني اعتبار  ون يف املستند ظاهر الصحيحك ل،ك بذلهجهارإ

مري عدم اخلالف يف اعتبار يالص والتنقيح ويضاحمجاعة، بل يظهر من اإل وما عن العماينكم كاحلا

ما صرح به املعاين، للصحيح كً أيضاونه عند مجاعة من املسلمني كر بل يعترب كذهو الصحيح ملا  و،كذل

ملذ   .موثقة مساعة ووركا

روايات أقوإطالق :أقول ملذى ات ال ن ور،كمن التقييد ا   .قربأ فضل، فقول اجلواهرأ كان ذلك وإ

، رمبا يقال  احتماالن،فهل يعود رد شهادته أم ال ،يفًنت صادقا يف قذك :ذب نفسه مث قالكألو و

ن احتمال لزوم االستمرار ومل يعلم ذهابه، والعدالة رجع موضوع ألن بالثاين، نه أّ إال ان غري بعيد،ك وإ

  .كالم يف ذلكسيأيت بقية ال والصناعة،ى خالف مقتض

 ً،أيضاذاب كاإل م، فهل يشرتطكعلم احلا أو قامت البينة أو بعده أقر املقذوف ولو حدو

 ىال دليل عل وموضوعهما بأحد الثالثة،ى ذاب ينتفكاإل واحلد ألن قرب العدم،ان األك وإن احتماالن،

  .باذكاإل وقوع احلد يالزمأن 

 من عدم اعتبار وقوع احلد الذي ًأيضاثر النصوص كأعساه يظهر من  كذلك و:اجلواهر قالمث إن 

  .ك دون ذلبعض النصوص حتققها من وىظاهر الفتاو فإن ،مل يقع يف مثل زماننا قبل التوبة

ان كمإمنا هو مع إاشرتاط قبول الشهادة باحلد  أن ىالفتو والظاهر من النص ألن كذل و:أقول

 ،دلةً منصرفا عن األكان ذلك ،ن جمركن مل يكجراء احلد عليه لًان القاذف حاضرا إلك فإذااملوضوع، 

  . قبول التوبة املوجب لرجوع العدالةإطالقيدخل يف و

  

  )) بعد التوبةهل إصالح العمل شرط((

 ءتفاكاال قرباأل والتوبة تردد،ى صالح العمل زيادة علإيف اشرتاط و( :الشرائع قالمث إن 

  .ىانته )ساعةولو صالح إالتوبة ى ه علءبقا ألن باالستمرار،
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 التوبة يف قبول شهادة القاذف، لقوله تعاىلى صالح العمل زيادة علإم قد اختلفوا يف اشرتاط فإ�

 كالذين تابوا من بعد ذلّ إال اذبونك عند اهللا هم الكولئأ وًبداأوال تقبلوا اهلم شهادة  :يف حق القاذف

   .)١(اهللا غفور رحيم فإن صلحواأو

 صباحاإل والغنية ومتشابه القرآن البن شهر آشوب، واجلامع وي عن اخلالفكاحملهذا هو و

ى ح علصالاإل لصدق ،التوبةى رار عل باالستمصالح العملإتفوا يف كخرين، حيث اًغريهم، خالفا آلو

 ألن :غريهم، قيل والنهاية والوسيلة وًتبعا ملا عن ظاهر املقنع هذا هو الذي اختاره احملقق، واالستمرار،

من هدم  فإن صالحه بعد التوبة باالستمرار عليها،إ و،صالح ما أفسده القذفإية  يف اآل)صلحواأ(ظاهر 

  .اأصلحه إنه ًدارا مث بناها قيل له

لرياضو  عن فخر احملققنيى كلو ساعة، مث ح وح باالستمرار عليهاصالاإلثر فسروا كاألن إ :قال ا

لزائد عليهإ ومتفق عليه، هذا املعىن :قالنه أ   .صالح العملإهو  ومنا اخلالف يف ا

صالح العمل إفاشرتط فيه  اذبكدريس بني الإابن  و قول رابع، حيث فصل املسبوطكهنا و:أقول

  .ادقدون الص

 يف رواية )عليه السالم(قوله  وات،طالقية املقيدة لإل لآلً،الظاهر اعتباره مطلقا :قال املستندو

ًالخرياإال يعلم منه و :القاسم
)٢(.   

هو الظاهر من  و يف العدول،ًون داخالكي صالح العمل حىتإية بعد التوبة الظاهر من اآل :أقول

  ً ون عادالكال يمل يصلح عمله  ولو تاب إذ ً،أيضااخلرب 

                                                

  .٦ ٤اآلية : سورة النور )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ية عند هذا هو أصلح حسب ما يتبادر من اآلوـ  عمل عمل العدول و تابفإذا ،تهتقبل شهاد

ـخرالروايات األعمل العادل يف بعض ى طلق اخلري علأحيث  ، من اخلريكذلك والعرف، جازت   

  .شهادته

ارةكر كما ذى صاحل زائد علأما اعتبار عمل  لزي ما ال دليل ك دليل عليه، ، فالًمثالة القرآن ءقرا وا

يرة ال  وية،التوبة يف اآلى فاية التوبة وحدها بعد عطف العمل الصاحل علكى عل ظاهر العطف املغا

  .التفسري

ًقذفا مما ينايف  أو ً فسقاكان ذلك فإن ًنت صادقا، ك:ال يقول أن  أيالتوبة،ى أما االستمرار عل

حرمة تصديق ى ال دليل عل إذ بأس،ن به كال مل يإ و، يف لزوم عدمهشكالالعمل الصاحل، فال ينبغي اإل

 وإن ذب ينايف العدالةكال فهو إ و،ًان صادقا يف قذفهك إذا هذا ،ًان صادقا فيهكالم ك نفسه يف نساناإل

  ً.ن فسقاكمل ي

ًان صادقا توقف منافاته للعمل الصاحل ك فإن ًاذبا،كون كقد ي وًصادقا،ون كقد ي إنه :احلاصلو

ن ر،كما ذى عل  ال �ا زنت، ففي الصادقإ نعم ى عدالته، أما جمرد النية بأن نوكًاذبا نايف ذلكان ك وإ

زناها، فالظاهر عدم ى اذب بأن أضمر يف نفسه علكيف ال والنية الصادقة ال تضر العدالة، إذ بأس به،

 مردود ،ةكة ضد امللالنية السيئ إذ ة اليت هي العدالة،كاحتمال ضررها باملل وضررها بالعدالة،ى الدليل عل

ذب كي أن عادلى لذا لو نو وة ال غريه،كاحلرام ينايف املل ون حمرمة،كمل تتب كبأن نية السوء ملا مل ت

  .اهللا العامل و، مل يضر بعدالته فتأملًمثال
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  ))اللعب بآالت القمار حرام((

 اتمجاعاإلاللعب بآالت القمار حرام، بل عليه  أن ال خالف يف وإشكالال  :)٢ مسألة( 

ء األ والضرورةو ه  أو الشطرنج، والنردك لة قدميةانت اآلكخبار املتواترة، سوا ت املتعارفة يف اآلكحديث

لزمان، ء  وهذا ا ملذاألكانت معدة للقمار كسوا  اجلوزكبشيء آخر  أو اللعب باخلامتك أم ال ،ورةكمثلة ا

ل كف الوقت، تالإلصرف  أو سبكالتان هلدف كسواء  وحنوه، وان اللعب يف مقابل مالك إذا البيضو

  : يف املقام دليلني فإن ،دلةطالق األ إلكذل

  .حرمة اللعب بآالت القمارى ما دل عل :األول

ملراهنة يف غري ما استثينى ما دل عل :الثاينو لرماية وتاب السبقكيف  حرمة ا   .ا

  .خرن اآلكمل ي وإن واحد منهمال كاجلمع بينهما حرمة ى مقتضو

  عدم احلرمة،األصل ف،ال ما أشبه ون مالكمل ي ون بآلة قماركن مل يأاللعب منهما ب يخل إذا أما

يدخل  ال شرط حىت و، ليس بقماركذل إذ منا لتقضي الوقت،إ و،لعب باخلامت بدون شرط إذا ماك كذلو

ًمرا عقالئيا، أ ك بذلان املقصودك فإذاعليه  والدليلني السابقني، يف أحد  إىل  حيتاجًان مريضاك إذا ماكً

ًروها شرعا إلكًلعبا م وًان هلواكال إ وروه،كان غري مك الرتفيه احلاصل به،   .طالق أدلتهماً

  .اركنوجب اإل الإ ومل يتظاهروا به، إذا كفار عن ذلكال يلزم منع الو

 وإن  املال للعصبة، أخذكما جيوزلزام، جائز، لقاعدة اإلنه أ  بتوهمافرك املسلم مع الال جيوز لعبو

لذا ال جيوز  واملسلم، إىل ر بالنسبةكلزام ال تشمل املنقاعدة اإل إذ لزام،ًان غري وارث شرعا لقاعدة اإلك

لزنا  ن افرةكاح الرضيعة الكن وافرةكبالا   .مثلة من األكغري ذل إىل ،كان يف دينهما جواز ذلك وإ

خرج ّ إال  اجلوازاألصلهل و لزنا �ا،كما  خرج ّ إال احلرمة أو ا القاعدة ى  مقتض،ثراإلكما 

خرجاحلرام مطلق فما علم دخوله يف قاعدة اإل إذ الثاين،    لزام 
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  .الباقي حتت الدليل العامى يبق ومن دليل احلرام

ًون قمارا خاصاكي أن مث ال فرق يف القمار بني ان يستقسم �ا كهي القداح اليت  وزالماألك ،ً

شر زالم رجس من عمل الشيطان األ ونصابألا وامليسر ومنا اخلمرإ :و العرب، قال سبحانهكم

  .اليت تدخل يف امليسر وسائر أقسام القماركًعاما  أو ،)١(م تفلحونكفاجتنبوه لعل

 ًون الشيء رجسا من عمل الشيطانك ف،رر املنع عنه أربع مراتك فقد ،بائركمن النه أ منه يعلمو

رى ترتب الفالح عل و اجتنابهًواجباو  ردافه باخلمرإ إىل ضافةاحلرمة، هذا باإلشدة ى  علأدلةلها ك ،هكت

روايات الظاهرة إىل ضافةبرية، هذا باإلكعباد�ا من املعاصي ال وشر�ا أن نصاب مما ال شبهة يفاألو  أو ال

  .بائرك�ا من الأالصرحية يف 

صلى اهللا عليه (النيب ن إ :)عليه السالم( املؤمنني أمريوين، عن كالس و حسني بن زيد،ىفقد رو

   .)٢(الشطرنج وعن اللعب بالنردى  �)لهوآ

ما هذه التماثيل اليت أنتم  :انوا يلعبون بالشطرنجكلقوم قال  إنه ،)عليه السالم( املؤمنني أمريعن و

   .)٣(فونكهلا عا

منا إ: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى نزل اهللا علأملا  :)عليه السالم(عن جابر، عن الباقر و

صلى اهللا (يا رسول اهللا  : قالوازالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهاأل ونصاباأل ورامليس واخلمر

   .)٤(اجلوز وعابكال  تقومر به حىتلما ك:)صلى اهللا عليه وآله( قال ، ما امليسر)عليه وآله

                                                

  .٩٠اآلية : سورة املائدة )١(

  .٦ ح٢٤٢ص ، و٩ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٢ الباب ٢٣٨ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .٦ حتسب بهك ما يأبواب من ٨١ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كاملستدر )٣(

  . ٤ حتسب بهك ما يأبواب من ٣٥ الباب ١١٩ ص١٢ج: الوسائل )٤(
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 السالم وبرية موبقة،كتقليبها  و،كاللعب �ا شرن أ وظيم،فر باهللا العكاختاذها  أن ً:أيضاورووا 

الذي يضع مثل كمثل الذي يلعب �ا من غري قمار  و،)١(مهأفرج  إىل ظراالنكمقلبها  وفر،كالالهي ى عل

رج احلرامى مثل الذي ينظر علكمثل الذي يلعب �ا  و،اخلنزير وحلم ويده يف الدم ف    .)٢(ال

نرد والشطرنج :)عليه السالم(بصري، قال  أيب يف خربو    .)٣(مها امليسر ال

   .)٤(بائركهو القمار من ال و عد امليسر:املأمون إىل  يف رسالته،)عليه السالم( عن الرضاو

نرد فقد عص :)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب و    .)٥(رسوله واهللاى من لعب بال

لرجس  :، يف خرب زيد الشحام)عليه السالم(عن الصادق و    .)٦(وثان الشطرنجمن األا

ربعة عشر وصاحب الشاهني د واألنرال تقبل شهادة صاحب ال :عن عالء بن سيابة، مسعته يقولو

   .)٧(ال قتل وما مات و،اهللا شاه وقتل واهللا مات شاه، وىبل واهللا واليقول 

  .)٨(لما قومر عليه فهو ميسرك :عن معمر بن خالدو

    من النصوصكغري ذلإىل 

                                                

  .٢ ح بهتسبك ما يأبواب من ٨٢ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كاملستدر )١(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ٨٣ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كاملستدر) ٢(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٤ الباب ٢٤٢ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .٣٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٦ الباب ٢٦٠ ص١١ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح التجارةأبواب من ٨٣ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كاملستدر )٥(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٢لباب  ا٢٣٧ ص١٢ج: الوسائل )٦(

  .١ ح الشهاداتأبوابمن  ٣٣ الباب ٢٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٧(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٤ الباب ٢٤٢ ص١٢ج: الوسائل )٨(
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  .سب بهتكي يف أبواب ما كاملستدر واملوجودة يف الوسائل

�ا من الصغائر، فال تقدح أظاهر النهي  و:ك ما يف املسالكمن الغريب بعد ذل و: اجلواهرقال يف

لرياض معلال و،صرارمع اإل ّالإيف العدالة   بائركونه من الك النصوص املقتضية ل له بضعفًتبعه عليه يف ا

  .ال جابر لهو

ه كى ية علقد عرفت داللة اآل إذ ،كذلكهو  و:أقول ملركون ذهان املتشرعة أز يف وكبرية، بل ا

ارعىاملتلق لزنا و يف عداد اخلمرالقمار أن لو بالسرية املستمرة و من الش  عظمأما أشبهه، فهو من  وا

 فيه قوة احتمال صدق فيما( : قالفإنهقدحه يف العدالة، ى  علمجاعبائر، بل يف املستند ما يظهر منه اإلكال

و،صرح بعدم اخلالف بعض آخر وً واحدا،ًلة قوالجعل بعض مشاخينا قدحه يف العدا أن القمار عليه مل  

  .ً)ي حمققانه إمجاعأ ًشعارا باخلالف، فالظاهرإ وًأجد تصرحيا بل

جل الغلبة، عصاب لشدة الضغط عليها أليوجب خلل األنه أ  فلعل وجه حترمي القمار،انكيف كو

زاعنه أ  إىلضافةباإل ن  إىل ا هو املشاهد يف املقامرين،مكان املال يف البني، ك إذا اخلصومات ويوجب ال

  .ورة يف حملهاك مذخرأأسباب 

بغري  أو ون باملال،كي أن ماإل حال فكى عل وون بغريه،كقد ت وون بالقمار،كاملسابقة قد تمث إن 

ملذالم يف األكتفاصيل الحيث إن و، قسام أربعةاملال، فاأل  ،اسبكتاب املك رت يفكورة ذكقسام ا

  .هنا �ذا القدر يتفكن

  .ًونه قماراك بعد الفحص عدم األصلان ك ، قمار أم الًشيئا أن  يفكلو شو

ر  أن نا يفككن شكقمار، لنه أ علمنا أن لو فرضو ه ك األصل فهل ،برية أم الكالقما  ،بريةكون

 بالتوبة من األمرلعموم  وفريها،ك عدم تصالة ألكذل و،برية أم الكو�ا ك يف كل معصية شكذا يف كو

   فإذان اخلارج اللمم، أل و�ا صغرية،أما علم ّ  إالل معصية،ك



٨١

  بالعام يف الشبهة املصداقية،ك من التمسكليس ذل و بالعام،كان الالزم التمسك يف اخلارج كش

 يف كش وعلم إذا أما، مل يعلم هل هذا مخر أم ال إذا ماكعام، لمل يعلم دخوله يف ا إذا  فيماكذلألن 

خرج باالستثناء يف قولهنه أ  يفكش و عاملعلم بأنه إذا ماكخروجه منها،  ّ إال رم العلماءكأ :هل 

  .م العام عليهكجراء حإ فالالزم  يف فسقه،ك حيث ش،الفساق

 األصل وًشد سوادا،األكبرية صفة زائدة كن الأل و الستصحاب العدالة،بريةكونه ليس ك األصلأو 

  .صالة عدم وجوب التوبةوأل عدمها،

  .األولقرب ان االك وإن احتماالن،

ال جمال  وبرية،كونه ك يف ك يف العدالة مسبب عن الشكالش أن االحتمال الثاينى ذ يرد علإ

 فهما ،مرتبتان الصغرية فردان ال وبريةكال و يف السبيب،الدليل أو األصلصل املسبيب بعد جريان لأل

 إطالقن كمل ي إذا صحمنا يإأصل عدم وجوب التوبة  وضعف،األ وشد األالسوادكالبقر، ال  ونساناإلك

  .ل معصيةكدليل وجوب التوبة عن 
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  ))فسق شارب المسكر((

، ً سواء مسي مخرا أم ال،ر جبميع أنواعهكال خالف يف فسق شارب املس وإشكالال  :)٣ مسألة(

  .متواتر أو منهما مستفيض يك بقسميه عليه، بل احملمجاعيف اجلواهر اإلو

والعصري العنيبى  غللوو تاب ك  اخلاصة املتقدمة يفدلة لأل،ركلو مل يس ولثاه حرممل يذهب ث 

ه ك األصلان ك كلو ش و،صغرية أو بريةك هل هونه أ الم يفكن الكل ،الطهارة ما تقدم يف كبرية، كون

  .املسألة السابقة

ما تقدم ك ،ركمل يس إذا ما أشبه، فهو حالل أو التمر أو هكالعصري املتخذ من سائر الفواكأما غريه 

  .تاب الطهارةك يف

  . احلل بعد الفحصاألصلره، فك يف سكلو شو

مل يرد  إذا  أما،ًىفتو وً فيه نصاإشكال فال أراد التخليل فإن ماهلا،عذا اختذ اخلمر بدون قصد استإو

نوع من  أل،كالتخليل فهل حيرم ذل واع أنه   األمرطالق إل وعنه يف رواية حتف العقول، يالتقلب املنهن

خرج ارادة التخلص إ و، بتخلصل ما ليسكهو يشمل  ورمية،كية الباالجتناب يف اآل لذا  وبالدليل،منا 

 أم ،أيده اجلواهر وال يريد به التخليل،نه أ علمّ إال إذا م بفسق متخذ اخلمركال حي :شف اللثامكقال يف 

 إىل قرب األ،استعماهلا، احتماالن إىل انصراف االجتناب وًاحلفظ ليس تقلبا، أن صل بعدال حيرم لأل

ن الصناعة الثاين،   .األول بل االستيناس الفقهي حوطان األك وإ

تاب ك رنا يفكقد ذ و عدم ضرره بالعدالة الستصحا�ا،األصلان ك يف احلرمة كنعم لو ش

شر�ا  وافركال وا�نون والطفل ي مثل سق،وجه احملرمة من اخلمراأل الم يفكتفصيل ال شربةاأل وطعمةاأل

  .كغري ذل إىل استعماهلا يف غري الشرب، ومثل صنعها وًا،اضطرار أو ًدواء
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  ))حرمة الغناء واستماعه((

يف  وما يف اجلواهر،ك بقسميه عليه مجاع بل اإل،ال خالف وإشكالحرام بال الغناء  ):٤ مسألة(

 إذافً حمقق قطعا، بل ضرورة دينية، إمجاع عليه مستفيض، بل هو مجاعاملستند نقل عدم اخلالف، بل اإل

ه أ ماكخرج من العدالة،  وًان فاسقاك غىن   .الغناء إىل استمع إذا كذلكن

ما ينبت املاء كالغناء ينبت النفاق،  واستماع اللهو : يف خرب عنبسه)عليه السالم( قال الصادق

زرع    .)١(ال

 قال ،)٢(والذين ال يشهدون الزور :تعاىلحممد بن مسلم، يف قوله  والصباح، أيب  خربيفو

  . )٣(الغناء :)عليه السالم(

روايات شدة حرمته مبا جيعله يف عداد   .بائرك أعظم البل يظهر من بعض ال

 كنأالعباسي زعم ن إ :قلت و عن الغناء،)عليه السالم(سألت اخلراساين  :رواية يونس، قالك

لزنديق ما هك : فقال،ترخص يف الغناء  أبا ى أتًرجالن إ : قلت لهذا قلت له، سألين عن الغناء،كذب ا

مع  : قال،ون الغناءكفأين يالباطل  وميز اهللا بني احلق إذ : فقال له، فسأله عن الغناء)عليه السالم(جعفر 

   .)٤(متكقد ح :)عليه السالم(الباطل، فقال 

رواياتإىل    .غريها من ال

ورث  و فيخل بتوازنه،ابعصاألى  علقد ثبت يف العلم احلديث تأثريهو اليت  وةاض العصبياألمري

  .كغري ذل وذهينالشرود ال ومنها سوء اخللق

  

  ))الغناء أمر عرفي((

  لو من  و فيهكلما شك وم عليه باحلرمة،كغناء ح إنه لما قال العرفكهو أمر عريف، فو

                                                

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠١ الباب ٢٣٦ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .٧٢اآلية : سورة الفرقان )٢(

  .٥ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩لباب  ا٢٢٦ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .١٣ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٢٧ ص١٢ج: الوسائل) ٤(
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رناه غري مرة من كملا ذ ،التدقيق و عدم حرمته بعد الفحصاألصلان كجهة اختالف العرف 

  .وجوب الفحص يف املوضوعات

ًاللغويني يف تعريفه ليس اختالفا معنويا، و اختالف الفقهاءانكو ن ً ان غري واحد من الفقهاء ك وإ

 بعض تناىف أو س،كعدم الع أو  عدم الطردكًرمسا، فحدث من جراء ذل أو ًحاول جعل التعريفات حدا

  .تعريفات لبعض آخرال

 خذ منهم اللغويأالذي  و،الالزم مراجعة العرف فإن ذا احلال يف سائر املوضوعات العرفية،كهو

روا واضع اللغة غالبا، فليس هلم يف تفاسريهم مدرأغريمها، لوضوح  والفقيهو  العرف،ّ إال كً�م مل ي

  .مراجعتهم بسبب شخص آخر إىل العرف موجود ال داعيحيث إن و

ون كمنا يإ ولغوي آخر يف تفسريه للفظ، أو فقيهى علل كلغوي يستش ول فقيهك أن ىذا نرإو

 أن لذا يدعي و العرف اليت هي ذهنه،ة مرآبواسطة أو عرف زمانه مباشرة إىل اله طبق مراجعتهكشاست

 ره مجاعة بني املوضوعات املستنبطةك حنن بالفرق الذي ذلذا مل نسلم وأخص، أو املوضوع أعم معىن

 ناءاإل والصعيد ووطنال األوىلجعلوا من  واالجتهاد خبالف الثانية، إىل حباجة األوىلن أ و،غري املستنبطةو

 املاءك ،لفاظيف أوضح األ ة غري عزيز حىتكوكفراد املشوجود األ ألن كذل وما أشبه، واللهو والغناءو

ً فيما لو ولدت شيئا شبيها باإلنساناإل حىت ولب، بلكال والشاة والرتابو  نسان ال يعلم صدق اإلنسانً

وله للراحة منهجيوز قتخمرج، فهل  وفم وقطعة حلم فيها عينانك ،عليه ال  أو ،إنساننه ليس براحته إل 

  . ناقصإنساننه جيوز أل

نه أ كما ش لكان هو املرجع يف ك ويؤخذ من العرف، أن وضوع يف الغناء جيبملان، فاكيف كو

  .م الأمن الغناء 

   األصلان كاختلفوا  أو لو تردد العرفو
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  .باحةاإل

ارع بالكاحلو يراثه  إلكذلى  علًأيضابل قد عرفت داللة العقل ، مجاعاإل والسنة وتابكم بينه الش

ء األ   .غريه أو ان نفس املغينكضرار يف السامع، سوا

 إىل  منصرفةدلةاأل ألن ال حيرم أو ،دلتهأطالق ، فهل حيرم إلكال سامع هنا وان املغين أصمك إذا أما

روايات، اكورد بذل وساميه السماع لغة،من أان كلذا  وان مساع،كما  قرب األ وحتماالن، بعض ال

  . سامعكان هناكما  إىل شبهأما  والسب وانصراف الغيبةك، األول

 يف غريه، ورسوله، واهللاى  علذبكيف مسألة ال ،تاب الصومك رنا بعض مسائل الباب يفكقد ذو

ن كمل ي ومل يسمع بنفسه وإن عصاب احلنجرةأضراره بإمن احملتمل  وً الثاين، خصوصاحوطان األكوإن 

  .سامع

ال ، حيث يشمله ةجنبياأل ون املغينك أو  مبحرم آخر مثل استعمال آالت اللهو،اقرتن الغناء إن مث

  ً.ان احلرام متعدداك، كغري ذل إىل ، بالقولخيضعن

روايات مما ظاهره عدم حرمة الغناء بذاته ما أشبه  أو التقيةى  فهو حممول عل،أما ما ورد يف بعض ال

  .كذل

 سألته عن الغناء يف الفطر : قال،)عليه السالم(خيه أ عن ،)ما السالمعليه (جعفر علي بن فعن

فرح وىضحاألو    .)١(ال بأس ما مل يعص به : قال،ال

ملراد به ظاهرا ما مل يصر الغناء سببا للمعصية و:اسبكقال الشيخ يف امل ًا ال مقدمة للمعاصي  وً

  .املقارنة له

   ن الغناء هل يصلح يف الفطرسألته ع :، قال)عليه السالم(عنه، عن أخيه و

                                                

  .١٢١ص: ، وقرب اإلسناد٥ ح٨٥ ص١٢ج: الوسائل )١(
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فرح وىضحاألو    .)١(ال بأس ما مل يزمر به : قال،ال

اليت يدخل  : فقال،سب املغنياتك ن ع)عليه السالم(عبد اهللا أبا سألت  :بصري، قال أيب عنو

لرجال حرام، ومن الناس من  :عز وجلهو قول اهللا  وعراس ال بأس به،األ إىل اليت تدعي وعليها ا

 .)٣()٢(هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللايشرتي 

 ،بأس أجر املغنية اليت تزف العرائس ليس به : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عنو

   .)٤(ليست باليت تدخل عليها الرجال

روايات مبا ال ينايف إىل قد ذهب بعض الفقهاءو ،  تأويل هذه ال  إىل ما ذهب نادركروايات احلرمة

تاب ك كالم يف ذلكحمل الحيث إن  وحصل له عنوان ثانوي، إذا منا حيرمإ وة الغناء يف نفسه،حلي

  .كاسب نضرب عن تفصيل ذلكامل

 معىن ألن ًاملراد به صار غنيا، أن فالظاهر ،)٥(ليس منا من مل يتغن بالقرآن :نهأأما ما ورد من 

القرآن يهدي  ألن كذل و،)ال فقر بعده  فهو غينمن قرأ القرآن(ما يف اللغة، فهو مثل كًصار غنيا،  تغىن

 ،مل يعمل بالقرآن أنه  كان معىن ذلكنسان مل يستعملها اإلفإذاواملعنوية،  املادية طرق الغىن إىل نساناإل

  . القرآن أهلوحينذاك ال يكون من

أو الشعرية، أو  يف القرآن أو يف املرثية، أو يف النصائح النثرية ءيستعمل الغنا أن وعليه فال فرق يف

  .غري ذلك

ملراد بصحيحة أيب بصري، عن العواء اهللا حيب الصوت  فإن ورجع بالقرآن صوتك :ومنه يعلم ا

  .املراد به الرتجيع املوجب لتحسني الصوت ال الرتجيع الغنائي، فإن )٦(ًاحلسن يرجع به ترجيعا

 الفسق  أهلياكم وحلونإصوا�ا، ووا القرآن بأحلان العرب وأؤاقر:  قال،ويؤيده ما وراه ابن سنان

نوح والرهبانيةأ سيجيء بعدى فإنهوالكبائر،   ، ال جيوز تراقيهم،قوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء وال

  .)٧(قلو�م مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأ�م

                                                

  .٢٧١ ص١٠ج: البحار )١(

  .٦اآلية : سورة لقمان )٢(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٥ الباب ٨٤ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .٣ حتسب بهك ما يأبواب من ١٥ الباب ٨٥ ص١٢ج: الوسائل )٤(

  .٧ ح من القراءة يف غري الصالة٢٠ الباب ٢٩٥ ص١ج: كاملستدر )٥(

  .٥ ح٢٤ الباب ٨٥٩ ص٤ج: الوسائل )٦(

  .١ ح من قراءة القرآن٢٤ الباب ٨٥٨ ص٤ج: الوسائل )٧(
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لزنا، والنوح هو الغناء أل الفسق هو الغناء أل أهلوحلن هل املصيبة، وهو ما يستعمل هل اخلمر وا

لرهبانية هو الغناء أل،مواتجل األ احلزينة ألىن يف املوسيقاآل روح مما يكون  وا جل ما يسمى بتغذية ال

فرح وال حلزن، والكل غناءةكاملناجا   .اختلفت كيفيا�ا وإن  فليس ل

ً فليس حمرما قوال، كما ذكره غري واحد،بل لإلؤًما احلداء فليس غناء، بل هو ترجيع صويت يقرأ ً 

ًا، ولو قرأه غناء حرموال استماع ً.  

 أنه  يراد به)عليه وآله صلى اهللا(، وأمر النيب األصلقول اجلواهر يف االستدال به ب أن ومنه يعلم

  .وهو يتسم الغناء: غناء حالل، ولذا قال أنه حالل، ال

، جل صيد احليوان كالوعل اجلبلي ليس مبحرم خلروج املوضوعالرتجيع غري الغنائي أل أن ومنه يعلم

ذلك لنفقته  إىل اضطرّ إال إذا بالغناء حرم،ّ إال ال حيصل إنه  ولو فرضًأيضا،ًصار غناء فهو حرام  إذا ماأ

 كما تقدم ليهإوقد أحله ملن اضطر ّإال ما من شيء حرمه اهللا : ليها من بابإالواجبة، حيث يضطر 

  .تهابعض رواي

  

  ))فروع((

  اضطر ّ إال إذا السلم واحلربال فرق بني  إذ ذا حيرم الغناء يف احلرب،كو
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، إ    .شف الغطاءك كبذل فىتأما كليه فيها

ملر إذ ،ذاعةاإل ًليس من الغناء ما يسمع منه مما ال يعد غناء عند تغيري موجنه أ الظاهرو ب غناء، كا

  .ال املفرد الذي يسمع

روحية، األمرًون الغناء عالجا لبعض ك أن مما تقدم علمو   الطبره يفكما يتعارف ذكاض ال

 للتالزم، ًأيضا  جاز للمغينًذا صار عالجاإ وال مل جيز،إ وان اضطرار مبوازينهك إذا منا جيوزهإ ،احلديث

ملرأة إىل جيوز للطبيب النظرنه أ ماك  فال تسقط ،مل يضطر هو وإن اضطرت هي، إذا ملسها واجلسم ا

  .العدالة مبثل هذا الغناء

مجع  والقاضي والتحرير واملختلف والنافع وجازه النهايةأ  فقدعراس،األيف قد اختلفوا يف الغناء و

ذ والديلمي واحلليب واحللي وً خالفا للمفيد،آخر ت   .عنهم املستندما نقل ك ،اإلرشاد فلم يستثنوه ورةكال

  لصحيحة،ان الظاهر االستثناء فليس مبحرمك وإن ،األصله بليستدل  أن نكأما من مل يستثن فيم

احلال حال التهييج  أن جل ألكلعل ذل و،سبهاكاملغنية اليت تزف العرائس ال بأس ب :هيروايت وبصري،أيب 

ليها، بل الظاهر عدم بأس إحينئذ ال بأس باستماع الناس  واملهيجات،ى  من أقوفإنه املناسب للغناء،

لرجل احمل   .ال خيضعن بالقولو : أما غري احملرم فيشمله،رمباستماع ا

يف و :قال أن ىلإ ...ّ إالمل جيوز الغناءو :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا  عن رسول ،كيف املستدرو

لرجال، إذا عراساأل   .)١(مل يغن بباطل ومل يسمعها ا

لرجالنه أ ماك   .خاص بالنساء، فال جيوز الغناء �لس ا

  .املتعة وال فرق يف العرس بني الدوامو

                                                

  .٢٠ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٨ ص٢ج: الوسائل )١(



٨٩

نه ال عنوان ال حل، ألإ وًن غنائيا حرماكن إ  الشعر بلحن خاصةءالتصنيف الذي هو قرامث إن 

  .دلةات األإطالقخاص له، فاملرجع 

روايات يف املقام إىل ضافة باإلصل املتقدم يف القمار،بائر، لألكالغناء من ال أن مث الظاهر   .بعض ال

ه هذى تل و، مما وعد اهللا به النارءالغنا : قال)عليه السالم(حممد بن مسلم، عن الباقر  مثل ما رواه

 هلم كولئأًيتخذها هزوا  وعن سبيل اهللا بغري علمومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل  :يةاآل

   .)١(عذاب مهني

عز  يف قول اهللا ،)عليهم السالم(احلسن الرضا  وأيب عبد اهللا، وأيب جعفر، أيب  الطربسي، عنىروو

 هلم كولئأًيتخذها هزوا  وعلمومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري  :وجل

   .)٢(منه الغناء :�م قالواأ عذاب مهني

   .)٣(الغناء قد تواعد اهللا عليه بالنار :)عليه السالم( عن الباقر الدعائم،يف رواية و

روايات املشددة يف أمر  إىل ضافةبرية، هذا باإلكون املعصية ك أن ىا داللة علهفيو مجلة من ال

 ،خلق اهللا الغناء، شر ما خلق اهللا الغناءخبث ما أ : يف رواية الدعائم)عليه السالم(اقر قول البكالغناء، 

   .)٤(يورث النفاق الغناء

   .)٥(الغناء عشر النفاق :سامةأ يف خرب )عليه السالم(قول الصادق و

   .)٦(ةكئال تدخله املال وال جتاب فيه الدعوة، وبيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة، :خرخربه اآلو

                                                

  .٦ ح٩٩ الباب ٢٢٦ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .٢٥ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٧ ص٢ج: كاملستدر )٣(

  .٤ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كاملستدر )٤(

  .١٠ ح٩٩ الباب ٢٢٧ ص١٢ج: الوسائل )٥(

  .١ ح٩٩الباب  ٢٢٥ ص١٢ج: الوسائل )٦(



٩٠

ما ينبت املاء كاستماع اللهو الغناء ينبت النفاق  :)عليه السالم( عن الصادق ة،يف خرب عنبسو

زرع    .)١(ال

روايات الإىل    .ثريةكغريها من ال

و ًصغريا ون املغينكي أن ال فرق بنينه أ مث الظاهر ى حرمته عل ما أليه،إًبريا يف حرمة االستماع ك أ

ى بار حمرم علكالى ل حمرم علكليس  إذ ،حرمتهى طفال فال دليل عللسائر األ  أونفس الصغري لنفسه

لزنا والسرقةكدل عليه دليل ّ إال إذا رفع القلم عن الصيب عدم احلرمة،ى  بل مقتضالصغار،  اللواط وا

و،ما أشبه وشرب اخلمرو   . حال ا�نونكذلك و،كر الغناء يف عداد ذلكمل يذ 

يرتكأما ال و�م ك و،شربوها يف بيو�م إذا ، فحاله حال اخلمركمل يظهروا ذل إذا مشأ� وونكفار ف

روع ليس معناه كم   .هو واضحما كلزامهم �ا إلفني بالف

غري ى قد ادع و،ال خالف وإشكالً الشيء حراما، بال كان ذلك ًاملغنية شيئا أو أخذ املغين إذا مث

روايات و، املسلمني إنه إمجاع، بل عن املفيدمجاعواحد عليه اإل  أيب رواياتك ،يدل عليه مجلة من ال

  .غريهم والبالد وأيب الطاطري وبصري

   .)٢(املغنية سحت وجر املغينأ :يف مرسلة النهايةو

املستفاد منه  إذ .)٣(ًحرم شيئا حرم مثنه إذا اهللان إ :)عليه السالم( من قوله كستفادة ذلان كبل مي

  .ًمناطا شامل للمقام أو ًاإطالق

ًتشبيبا حمرما أو ترويج باطل أو هجاء مؤمن أو ًذباكا تضمن الغناء ذإو  ضاعفت ،كحنو ذل أو ً

ه    الم كدم الما تقكحرمت

                                                

  .١ ح١٠١ الباب ٢٣٥ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .١٧ حتاب التجارةكتسب به من ك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٢٨ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .١ ح١٠ الباب ٢٣٨ ص٨ج: الوسائل )٣(



٩١

لراديو و،كو غري ذلأجانب األ لرجالا املغنية عون مك بأن ي،كيف شبه ذل  أو التلفزيون أو لو فتح ا

 كبذل و،مسع بنفسه أو لفك سامع مكان هناك للحرام فيما ًان فاعالكاملسجل الذي ضبط فيه الغناء 

  .مناطها أو دلةطالق األ إلكذل وتسقط عدالته،

  .صمما تقدم مثله يف األك سامع فالظاهر عدم احلرمة كن هناكمل ي إذا أما

مث اإلى عانة علإان ك إذا كحنوه بدون الصوت حرام، الظاهر ذل وهل تسجيل الغناء يف الشريطو

  .احلرمةى دليل عل ح فالمل يفت إذا ، أماكلفتحه بعد ذل

 لصدق ،ليه حرامإاالستماع  فإن حنوه الغناء فأخذ يغين، وم الببغاءّم ما لو علكمما تقدم يعلم حو

  .ادعاء االنصراف ممنوع و،دلةاأل

و و  بأس نك مل ي،صوات غري الصادق عليها الغناءاألّ إال ًان الغناء بعيدا حبيث ال يسمع منهكل

و كباالستماع،  ن بأس بالنظر، النصراف كاملالمح فقط مل يّ إال منهاى املرأة بعيدة ال يرانت كما ل

  .اهللا سبحانه العامل و عنهما،دلةاأل

  



٩٢

  

  ))حرمة آالت اللهو((

ملزمار و اللهو، مثل العودال خالف يف حرمة صنع آالت وإشكالال  ):٥ مسألة(  الصنج وا

ليها، إاالستماع  والنفخ فيها وحرمة الضربال خالف يف  وإشكالما ال كغريها،  والرببط وطنبورالو

  . مستفيضكل ذلكى  علمجاعبل اإل

 بقسميه مجاعال خالف فيه بل اإل احملقق بعضهار كعند ذ يف اجلواهر وشف اللثام عندنا،كففي 

ظاهر ى  علمجاعاإلى كبعض معاصريه حن أ و،مجاعردبيلي اإلن نقل عن األ أبعديف املستند  وعليه،

  .�ما من عباركغري ذل إىل  حمقق،نه إمجاعأ بل الظاهر :لعبارات مجع قا

تركذلبالروايات  أن ماك   : ة متوا

 منا حرم اهللا الصناعة اليت هي حرامإ كذلو :)عليه السالم(مثل رواية حتف العقول، عن الصادق 

 صناماأل ولبانالص وه،ب ل ملهوك والشطرنج ومريااملز وًلها اليت جييء منها الفساد حمضا، نظري الربابطك

ال فيه  وون منهكال ي وًفيه الفساد حمضا، وون منهكما ي و احلرامشربة من صناعات األكما أشبه ذلو

مجيع التقلب فيه من مجيع  وجرة عليهخذ األأ والعمل به وتعلمه و فحرام تعليمه،لصالحاشيء من وجوه 

حلر    .)١(لهاكات كوجوه ا

ضرب العيدان ينبت النفاق يف  : يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت : قال،الصيداويروي و

   .)٢(ما ينبت املاء اخلضرةكالقلب، 

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين، عنكعن السو

ملزمار، وم عن الزغنك�اأ    .)٣(رباتكال ووباتكعن ال وا

  ل ك وربعة عشر،األ واللعب باخلواتيم واجتنب املالهيو :يف املقنع قالو

                                                

  . ط األعمي بريوت٢٤٧ص: حتف العقول )١(

  .٣ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٠ الباب ٢٣٣ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح١٠٠ الباب ٢٣٣ ص١٢ج: الوسائل )٣(



٩٣

   .)١(ك �وا عن ذل)عليهم السالم(الصادقني  فإن قمار،

ى هلأل ما ك : قال)عليه السالم( ي عل، عن)عليهم السالم (، عن آبائه)عليه السالم (عن الرضاو

   .)٢(ر اهللا فهو من امليسركعن ذ

روايات الصرحيةكغري ذل ىلإ   .ركملشعرة مبا ذا و،الظاهرة أو  من ال

رواياتللتشديد يف شأنه و للقاعدة املتقدمة،،بريةكمن املعاصي النه أ والظاهر   . يف ال

سود أهو  وحيشر صاحب الطنبور يوم القيامة :)صلى اهللا عليه وآله(خبار، عن النيب فعن جامع األ

وبون رأسهل واحد مقمعة يضرك  بيدكفوق رأسه سبعون ألف مل و،بيده طنبور من نار والوجه  وجهه، 

لزاين مثل ذل وم،كأب وخرسأ وىعمأحيشر صاحب الغناء من قربه و  كصاحب املزمار مثل ذل و،كحيشر ا

  .)٣(كصاحب الدف مثل ذلو

   .)٤(بائركاستماع األوتار من ال : قال،)عليه السالم(عن رسالة قبائح اخلمر، عن الرضا و

   .كغري ذلإىل 

 ،بائرك فلم جيعله من الك للمسالًثر، خالفاكلمات األكبائر ظاهر كونه من الكن إ :قال يف املستند

ه كشف مث رجح كاستحسنه يف الو   .بريةكون

  

  ))الدف في األعراس((

 احملقق يف الشرائع واخلالف وما عن الشيخ يف املسبوطك ،اح جائزك يف النالدف أن الظاهرو

  .غريهم واحملقق الثاين و يف الدروسالشهيد والتحرير ورشاداإل والعالمة يف القواعد والنافعو

   مجاعبعض مشاخينا املعاصرين اإلى يف املستند ادعو

                                                

  .٩ ح١٠٠ الباب ٢٣٤ ص١٢ج: الوسائل) ١(

  .١٥ ح٢٣٥ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .١٧ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كاملستدر )٣(

  .١٩ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كاملستدر) ٤(



٩٤

تذ ودريسإن يف اجلواهر عن ابن كالوفاق عليه، لى عن اخلالف دعو و،ًعمال وىفتوعليه  رة كال

  .اتطالقاحلرمة لإل

اضربوا عليه  واحكالنا علنوأ :ًعمال و املشهور رواية)صلى اهللا عليه وآله( للنبوي ،األولى قواألو

  .بالغربال يعين الدف

احلالل بالضرب بالدف عند  و فصل ما بني احلرام: يف خرب آخر)صلى اهللا عليه وآله(قوله و

   .احكالن

لرقص، وعن الضرب بالدفى �إنه  :)صلى اهللا عليه وآله( الغوايل، عن رسول اهللا ىروو عن  وا

و،يهلإعن االستماع  وعن حضوره، وله،كاللعب   الدخول بشرط وكماليف األّ إال  ضرب الدفمل جيز 

لرجال عليهن ور،كون يف البكيأن     .)١(ال يدخل ا

 كالم يف ذلكتفصيل الحيث إن  و يف أعراسهم،كعمل ذلى  جريان سرية املتدينني علكيؤيد ذلو

  .منه هنا �ذا القدر يتفك املورد نيف غري هذا

  . بينهماكاك لعدم االنف، االستماعاذا جاز الضرب يف العرس بالدف جازو

هذا  وقلنا حبرمة حضور جملس احلرام حرم، فإن يسمع، أن اللهو بدون أو لو حضر جملس الغناءو

بالغياب عن ّ إال عراض ال يتحققاإل و،)٢(عرضوا عنهأواذا مسعوا اللغو  : لقوله سبحانه،قربهو األ

  . ا�لسكذل

ال جتالس املفتونني فينزل عليهم العذاب  : قال،)سالمعليه ال( املسعودي، عن العامل ىروو

  .م معهمكفيصيب

  أهلباب حترمي جمالسة ، باملعروفاألمرتاب ك  يفكاملستدر وره الوسائلك مما ذكغري ذلإىل 

   ن اجلواهركاملعاصي، ل

                                                

  .٢٠ ح٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كاملستدر) ١(

  .٣٦ الباب ٣٨٦ ص٢ج: ، واملستدرك٣٨ الباب ٢٠ ص١١ج: ئلالوسا) ٢(



٩٥

  . موجودةالسنة املستفيضة وتابك من الدلةاألن إ :، وفيهكذلى ر عدم الدليل علكذ

  

  ))الت اللهوكسر آ((

ز شكالمث ال ينبغي اإل  ي� وركزالة للمنإنه واجب، إلنه أ سر آالت اللهو، بل الظاهرك يف جوا

د  وسر الصنم،ك وراقة اخلمرإعنه، فحاله حال  نقل  و،)صلى اهللا عليه وآله(صنام رسول اهللا سر األكق

وره مث سر ك وطرب بالطنبور فمنعه يً رجال)عليه السالم( املؤمنني أمريمسع نه أ :رسالة قبائح اخلمريف  طنب

   .)١(استتابه فتاب

 أمري، عن )عليهم السالم (، عن أبيه، عن آبائه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  الدعائم، عنىروو

رفع  و،سبه فأتلفه فال شيء عليه فيهكشيء مما ال حيل ى  علىمن تعد :قال إنه )عليه السالم(املؤمنني 

   .)٢(بطلهًسر بربطا فأكليه رجل إ

 أو بعض املالهي أو لعبة من اللعب أو ًسر بربطاكمن  :قال إنه )عليه السالم(جعفر  أيب عنو

  .)٣(ال غرم عليه ومخر فقد أحسن أو ركخرق زق مس

 الدرداء زقاق مخر معاوية، أيب خرق و مسجد ضرار،)صلى اهللا عليه وآله(يؤيده حرق رسول اهللا و

  .كغري ذلإىل 

  

                                                

  .٢٠ ح٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كملستدرا) ١(

  .٢ ح٨٤ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كملستدرا) ٢(

  .٣ ح٨٤ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كملستدرا) ٣(



٩٦

  

  ))سد إذا ظهرحرمة الح((

ارة ):٦ مسألة( الغبطة  وقد ال يظهره، وقد يظهره احلاسد وزوال نعمة احملسود، عن متين احلسد عب

ارة عن متين  أطلق أحدمها رمبا وزوال نعمة الغري، يتمىن أن  مثل نعمة غريه بدوننسانون لإلكي أن عب

  . عن الغريرادة تأخر النفسإجامعهما عدم  ألن ،خراآلى عل

ًنه بناء وينجر كثريا اهلدم اخلارجي، والثاين ممدوح أل إىل ًثريا ماك ينجر ونه هدممذموم، أل األولو

 لدرجة يف اجلنة )عليه السالم(لعمي العباس وإن  :قد ورد يف احلديث واالجتماع، وتقدم الفردما إىل 

  .يغبطه �ا مجيع الشهداء

  .)١( النار احلطبلكما تأكاحلسنات ل كاحلسد يأن إ :ما ورد يف احلسدك

  . النفس من غري فائدةةبآكنه يورث ًان سيئا، ألكال إ وًان حسنا،كن التحقق كان ممكن إ التمىنو

لرجال نصيب مما اى م علكوال تتمنوا ما فضل اهللا به بعض :تعاىلقال  للنساء  وتسبواكبعض ل

   .)٢(ًل شيء عليماكان بكاهللا ن إ لوا اهللا من فضلهأاس وتسنبكنصيب مما ا

حياء التخفيف منها باإل أو زالتهاإ نساناإلى ئة يلزم علية سكانت ملكمل يظهره  إذا مث احلسد

ًان حسدا حراماكذا أظهرها إ وحنوه، والنفسي ال خالف ممن  و، بلإشكاليف العدالة بال  يناكذل و،ً

  . له شرنك مل يظهر احلسد مل يفإذا ،)٣(حسد إذا ومن شر حاسد :لذا قال سبحانه وره،كذ

  ظهاره إ فإن ،)٤(لسان ال واحلسد ما مل يظهر بيدو :)صلى اهللا عليه وآله(قال و

                                                

  .١ ح من جهاد النفس٥٥ الباب ٢٩٢ ص١١ج: الوسائل )١(

  .٣٢اآلية : سورة النساء )٢(

  .٥اآلية : سورة الفلق )٣(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٢٩٥ ص١١ج: الوسائل )٤(
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  . أما أصله فليس مبحرم، بل مرفوعحرام،

ال ردت شهادته إ و،ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق أنه إن ما عن املبسوط من أن ومنه يعلم

ًا ال دليل على إطالق والعداوة غري الظاهرة ، العداوةال يالزم احلسد إذ للعداوة، مل يظهر وجه قوله الثاين،

  .رد الشهادة به

   التفكر يف ،يب فمن دونهنثالثة مل ينج منها  :أما خرب محزة بن محران

 للسمو نسانرادة اإلإذلك بيان حقيقة  أن ، فالظاهر)١(الوسوسة يف اخللق والطرية واحلسد

د والغبطة واحدة وهي عدم متكن رؤية النفس متأخرة، مادة احلس أن ذم، فقد عرفت أنه بفطرته، ال

خر، كال منهما يطلق على اآل أن  ولذا تقدم، والتواضع واالبتذال،فحاهلما حال مادة التهور والشجاعة

ه كان حسنا و فإن والطرية التحذر من املكروه، ًال كان سيئا، والتفكر سبب انكشاف إًكان عن موازين

 ،نتيجة صحيحة إىل  السيء التدخل الفكري فيما ال شأن له فيه، وال يصلمناإو، ا�هوالت وهو حسن

  .نتيجة سيئة أم ال إىل سواء وصل

النار  أن  كما،ال يستعملها يف الضار أن  لسموه، فالالزمنسان�ا فطر أودعها اهللا يف اإلإ: واحلاصل

  .ري ذلكغ إىل مور الضارة،ال يستعملها يف األ أن ، فالالزمنسانخلقت لنفع اإل

يل صظهار احلسد الفسق املنايف للعدالة، ولذا فتفإجياب إخالقي ذكروه هنا مبناسبة أوهذا مبحث 

موكول   .خالقكتب األ إىل الكالم فيه 

                                                

  . ٨ ح جهاد النفسأبواب من ٥٥ الباب ٢٩٣ ص١١ج: الوسائل )١(
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ف ي فكًزالة نعمته عمالإ لوجوب ،احلسد من الكافر احملارب جائز، بل مستحب أن مث الظاهر

  .اق املشروعبالقلب أو اللسان أو اليد ما مل خيرج عن النط

 كاحلقد والغل والبغض والعداوة ،ومما تقدم يف احلسد يعرف الكالم يف سائر الصفات النفسية

  .ا ال توجب الفسقفإ�والغضب وما أشبه من صفات القلب مما ال يظهر باجلوارح، 

د كل إ: والسؤال عن القلب، كما يف قوله سبحانه ولئك كان عنه أن السمع والبصر والفؤا

: تعاىلليه يف قوله إ ووصول النار ،)٢(آمث قلبه:  يف قوله سبحانهالقلب إىل مث ونسبة اإل،)١(مسئوال

فئدةنار اهللا املوقدة اليت تطلع على األ)كان نفاق وحنوه، أو كان للقلب مدخلية يف  إذا منا هيإ ،)٣

 يف مسألة التجري، )هللارمحه ا( فراجع رسائل الشيخ ،ظهور عمل اجلوارح، وقد ورد نية السوء ال تكتب

  .وكذا سائر الكتب املعنية بشأن القلب والعقاب

  

  

  

                                                

  .٣٦اآلية : سورة االسراء )١(

  .٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٢(

  .٧اآلية : سورة اهلمزة )٣(
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  ))لبس الحرير للرجال((

علق عليه اجلواهر  و،ذا يف الشرائعكًاحلرب اختيارا حمرم، لبس احلرير للرجال يف غري  ):٧ مسألة(

  .نصوصهم وسالم علماء اإلإمجاعب

ورد يف احلديثو هذين ن إ :قال واحلرير، والذهب إىل شارأ ) وآلهصلى اهللا عليه(النيب ن إ :قد 

لرجل من غري مرض فإذا ،)١(ميتأور كذى حمرمان عل ًحرب، عاملا عامدا باحل أو لبسه ا املوضوع  ومكً

  .ال شبهةبصرار إان بكن إ خرج عن العدالة

 قواعدي عن الكاحملك ظاهر مجع ، أم اليسبب اخلروج برية حىتكصرار فهل هو إن بكمل ي إذا أما

ه النافع ويف الشرائع كذلك والتلخيص، والتحرير ورشاداإلو علله  وطالقهم رد الشهادة به، إل،بريةك إن

ه  شرع أهل عندبريةكاجلواهر بأن   .صل الذي تقدممها لألكحب أو  ال

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم( خبرب ليث املرادي، عن الصادق كأيد ذلو

خرج فيها، سامةأى سك قسمها أخالق له ف �ا يلبسها من الإسامة أ يا ًمهال :فقال بن زيد حلة حرير ف

   .)٢(كبني نسائ

ر كذحيث إنه شف اللثام، ك من كن اجلواهر أخذ ذلأك ون تعميم أخبار املشبهني بالنساء له،كميو

  ً.أيضا كذل

  .)٣(خرةمن لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلن إ :قد رويو

لذا مل  وبيان اخلصوصيات،�م ليسوا يف صدد  أل،هم غري ظاهرإطالق إذ  حمل نظر،كمجيع ذلن كل

شرع ويستثنوا املستثنيات هنا، ه أهل ال لزناكبرية ك ال يرون   ما  والقمار وا

                                                

  .٢ ح من اللباس٢٤ الباب ٢٠٤ ص١ج: كاملستدر )١(

  .٢ ح لباس املصليأبواب من ١٦ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٨ ح٣٠ الباب ١٠١ ص٣ج: الوسائل: انظر )٣(
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ه كى ال يدالن علن ااخلرب وأشبه،   .المكًما حمل كح وًالتشبه موضوعا و،بريةكون

ملذاألصلنعم  شرع له من   أهلصل يف املقام بعد رؤيةلألى  نقل بأنه ال جمرملن إ ور جار هناك ا ال

ل صغرية كى ال ليس لنا دليل علإ و،كذلكو�ا كم بكل معصية يرو�ا صغرية حنكذا يف ك والصغائر،

  .بريةكبعض املعاصي  أن ىالدليل علان ك وإن صغرية،

  

  ))مستثنيات لبس الحرير((

  .من لبس احلرير احملرم أمور استثينو

رو :األول  سألته عن لبس احلرير : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  مساعة، عنىحالة احلرب، فقد 

   .)١(ان فيه متاثيلك وإن  فال بأس به،ما يف احلربأ :)عليه السالم( فقال ،الديباجو

لرجل : قال،)عليه السالم(مساعيل بن الفضل، عنه إ ىروو يف ّ إال يلبس احلرير أن ال يصلح ل

   .)٢(احلرب

ـ قد تقدمـ و ي ملا رو،حنوه ولبسه ملرض إىل الضرورة :الثاين ما من شيء  :تابكيف هذا ال 

   .)٣(ليهإقد أحله ملن اضطر وّ إال حرمه اهللا

لرمحان بن عوف)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :ك املسالىروو لزبري يف لبس  و رخص لعبد ا ل

   .)٤(انت �ماكة كاحلرير حل

   .)٥(ليه القمل فرخص هلما يف قميص احلريرإيا ك�ما شإ :ىخرأ وايةريف و

لرقعة والعلمك ،اليسري منه :الثالث    يف وطرف الثوب، لعدم الصدق، وا

                                                

  .٣ ح١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ج: الوسائل )١(

  .١ ح١٢ الباب ٢٦٩ ص٣ج: الوسائل )٢(
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   .أربع أو ثالث أو صبعنيإيف موضع ّ إال س احلريربعن لى �إنه  :)عليه السالم(رواية عنه 

تاب ك ما تقدم يفك ،ًىفتو وًاحلرير جائز نصا إىل به بالنسبةما أش والتدثر واالفرتاش واءكاالتمث إن 

  .ةالصال

  

  ))حرمة لبس الذهب للرجال((

لرجل وذا حيرم لبس الذهبكو  بال خالف أجده فيه ،يناألمرال ك لوجود الدليل يف ،التزيني به ل

  .ما يف اجلواهرك بقسميه عليه، مجاعبل اإل

  ً.مطلقاأو  أصرن إ يفسق فاعله :شف اللثامكقال يف و

ال  :ما يف خرب عمارك )عليه السالم( الصادق قد قال وين يف احلرير،األمرقد تقدم وجه  :قولأ

لرجل الذهب   .)١( اجلنة أهلنه من لباسألفيه،  يال يصل ويلبس ا

لرجال لبسه ى جعل اهللا الذهب يف الدنيا زينة النساء فحرم علو :يلكأبن ى يف خرب موسو ا

   .)٢(فيه

   .)٣(ً خامتا من ذهبكال جتعل يف يد : قال،)عليه السالم( املدائين، عن الصادق يف خربو

  .فراجع ،تاب الصالةك  يفكقد تقدم بعض التفصيل يف ذلو

خيرج عن التحرمي بعد بقاء التسمية، إذا صفرالذهب األ أن مث الظاهر  إىل االنصراف وبيض مل 

نه ليس ًحيانا فليس مبحرم، ألأبيض األ بالذهبى يسمالذي والتني بالما أصفر ببقاء لونه بدوي، األ

ة  وبذهب، بل من معدن آخر،   .سودالنفط بالذهب األى ما يسمكًونه مثينا، كناية عن كالتسمي

                                                

  .٤ ح٣٠ الباب ٣٠٠ ص٣ج: سائلالو )١(
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١٠٢

  

  ))اتخاذ الحمام((

ون بعد الرتبية ؤ خمتلف الشالعمل يف وخاالستفرا وتبكنفاذ الإ ونساختاذ احلمام لأل ):٨ مسألة(

 عدم اخلالف ىيف اجلواهر دعو وي،إمجاع كذل أن الظاهر وروه،كال م وليس حبرام ،نما يتعارف اآلك

روايات  ترت ال   .باختاذهفيه جيده، بل قد توا

   .)١(ًاختذ زوجا من محام : فقال،ليه الوحدةإى ك شًرجالن إ ،)صلى اهللا عليه وآله(ففي النبوي 

ن ، إ البيت آفة من اجلنكمل يصب ذلّإال  ما من بيت فيه محام :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٢(نسانيدعون اإل والبيت فيبعثون باحلمام إىل ميضونسفهاء اجلن 

فراشه ى  فرأيت عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،رمي بن صاحلكال يف رواية عبدو

ن كي أن يستحب إنه ،ال : فقال،الفراشيقذر  هذا احلمام كجعلت فدا : فقلتثالث محامات خضر،

   .)٣(يف البيت

روايات، هذا باإلإىل  روايات اخلاصة الدالة عل إىل ضافةغريها من ال   .بالشهادة كعدم ضرر ذلى ال

 عن شهادة من يلعب باحلمام، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال، العالء بن سيابةىفقد رو

   .)٤(سقان ال يعرف بفك إذا ال بأس :)عليه السالم( فقال

ال بأس  وال بأس بشهادة الذي يلعب باحلمام، :مسعته يقول : قال)عليه السالم( عنه ًأيضاروي و

 :ان يقولك وسابق، واخليلى  قد أجر)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن بشهادة السباق املراهن عليه،

لرهان حتة كاملالئن إ   ضر ا

                                                

  .١٠ ح٣١ الباب ٣٧٧ ص٨ج: الوسائل )١(
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لريش، واحلافر ويف اخلف    .)١(ار حرام قمكذلسوى ما  وا

املسابقة حرام فشهادة املسابق غري  أن رت لرفع توهمكذى الذيل مجلة اخر أن الظاهر :أقول

  .مقبولة

 إذا ال بأس : قال، عن شهادة من يلعب باحلمام)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قالًأيضاعنه و

سبحان اهللا، أما  : فقال،نهو شيطا :من قبلنا يقولون قال عمر فإن : قلت، بفسقان ال يعرفك

لرهانكاملالئن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن عملت صاحبه ما خال تلعن  وة لتنفر عند ا

لريش واخلف واحلافر  سامةأ )صلى اهللا عليه وآله(قد سابق رسول اهللا  وة،ك حتضره املالئافإ�النصل  وا

   .)٢( اخليلىجرأ وبن زيد

 وإن ة،ك م أهلعن لسانى كما حيك ،رادة الطري من احلمام ال اخليلإى ًاء علبن :قال يف اجلواهر

  .ان قد شهد له ما يف ذيلهك

السباق  جاز أصل فإذا ،لعل الذيل ورد لبيان جواز أصل السباق إذ ال شهادة ملا يف الذيل، :أقول

نوع من السباق فائدان ك و)صلى اهللا عليه وآله(ما عهد عن رسول اهللا ى عل  إذ ما يف الطري،كة يف 

لزمانكًان معتادا يف ذلكما كجل الرسائل، رسال احلمام ألإى فائدة السباق فيه التمرين عل ما ال ى  عل، ا

عليه ( احلسني اإلمامبنت ) عليها السالم(ى  فاطمة الصغرلعل قصةو، تب التواريخكمن راجع ى على خيف

  .كانت من ذلك حيث شاهدت احلمام )السالم

 )صلى اهللا عليه وآله (قول عمر بفعل الرسولى ً ردا علكان يف ذلك و،ه لعدم جوازهن وجك مل ي

  .قولهو

   براهيمإ مرسلة كيؤيد ذلو
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 ىعمر رأ أن بلغين : فقال له رجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ر احلمام عندكذ : قال،بن هاشم

وًمحاما يطري  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،شيطان يعدو حتته شيطان : يعدو، فقال عمررجل حتته 

 مكمساعيل عندإان كما،عليه السالم( صديق، فقال : فقيل(:  مساعيلإبقية محام احلرم من محام)١(.   

ال  ولمكن املتكمل ينه أ ة معك م أهلمصطلحى احلمل على ال داعي علنه أ رناهكالذي يؤيد ما ذو

روايتني بتضمنهما جواز املسابقةكستشاال و: مث قال،ما يف املستندكاملخاطب منهم   بالريش ال يف ال

أما بدونه ففيه  ون الذي ال يقولون به هو املسابقة مع العوض،أمل يقولوا به مدفوع ب واملتبادر منه الطيور

  .املشهور فيه اجلوازن إ  بل قيل،خالف

استدل له  وإن ه،ًاللعب به فسقا للعدالة، غري ظاهر الوج دريس من عدإ، فما عن ابن انكيف كو

  .هو حرام وبأنه تضييع للعمر ول هلو حمرم،ك وبأنه هلو

يف  )رمحه اهللا(ى ر الشيخ املرتضكقد ذ وتضييع حرام،و ل هلوك أن ىال دليل عل إنه :ن فيهكل

ى  ال يدل عل،فناهأ فيم ه عن عمرنسانما ورد من سؤال اإل أن ماك، )٢(اسب مسألة اللهو فراجعهاكامل

  .ء يف غري حمرمفناإل كحرمة 

لعمر لتضييع  ولعب وعلله اجلواهر بأنه عبث وبه الشرائع، فىتأما كًروها، كون مكي أن نعم ينبغي

 بل ً،روهاكون مكقد ال ي إذ حنوه، وراهة العبثك أدلةطالق ، إلكن الالزم تقييده بذلكفيما ال جيدي، ل

  ان لغرض ك إذا ًمستحبا

                                                

  .٥ ح٣١ الباب ٣٧٧ ص٨ج: الوسائل )١(

ـ ٣٩ص: اسبكامل )٢(  ٤٠.  



١٠٥

  .املرض وزالة اهلمإعقالئي مثل 

  .اعتربناها وان خالف املروةك إذا ًون مسقطا للعدالةكقذ يما ك

 تاب السبقك  يفكنا ذلحما رجكن بعوض، كمل ين إ أما املسابقة باحلمام، فالالزم القول جبوازه

لرمايةو ونه بآلة كلو بدون  والعوض أو ،لو بدون عوض وًونه قماراكما إميزان احلرام حيث إن  ،ا

  .القمار

 املناط  يف أسباب احلرب، حيث يشملهًن داخالكمل ي وان لعوضك إذا ل حبرمتهالالزم القو أن ماك

ملذأ يف ًونه داخالكأما احلرمة بدون ، يف الثالثة تذ،لما�مكور يف كسباب احلرب فهي ا  رةك بل عن ال

  . عليهامجاعالتنقيح اإل وكاملسال واملهذبو

صرح بعدم اخلالف فيه بعض  وً واحدا،ًجعل بعض مشاخينا قدحه يف العدالة قوال و:قال يف املستند

  ً.ي حمققانه إمجاعأ ًشعارا باخلالف، فالظاهرإ وًمل أجد تصرحيا بل وآخر

روايتان،  أو هما، أهل إىل علمهماّرد  أو،التقيةى ان البد من محلهما علكسلم داللتهما  فإن أما ال

  .رناهاكصورة االستثناء اليت ذى عل

حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي يف حديث ن إ قيل : قالكسالال ينايف التقية ما نقله املو

حافر أو خف أو يف نصلّ إال ال سبققلب اخلليفة، حيث  إىل ً ليدخل فيه احلمام تقربا)ريش أو( : قوله

خرج من عنده قال،رآه حيب احلمام صلى اهللا عليه ( ما قال رسول اهللا ،ذابكقفاه قفا أشهد أن  : فلما 

ً أيضالعل غريه  وعمل اخللفاء، إذ ،)١( مث أمر بذبح احلمام،كلينا بذلإراد التقرب أنه كل ويش،ر  أو:)وآله

  .ائقيداحل هي باملعىن أو ًافيا يف التقية،كان ك ،ذاك احلديث هىرو

                                                

لرماية وتاب السبقك من ٤الباب : كاملستدر )١(   .٤ حا



١٠٦

 أو ًخبار سريعا،ان سبب وصول األك إذا ماكسباب احلرب، أيف ًداخال ان ك إذا أما عدم احلرمةو

لزنابري والبكن الون اآلبلذا ير و،كشبه ذلأما أو  بطال عمل للعدوإ  غريها من احليوانات ولب املاءك وا

ملذ و السبقأدلةن املستفاد من فأل ،جل احلربأل لرماية املناط املوجود يف الطري ا ما استفاد غري كور، كا

لرمي بالبندقية وئراتالطا وقلنا يف املسائل احلديثة استفادة املسابقة بالسيارات وواحد املسابقة بالسفن،  ا

  . السبق املستثىنأدلةغريها من و

  .رادة السهم ذي الريش من الريش فال ربط للحديث بالطري احتمال واردإاحتمال  أن ىمث ال خيف

 إذا روه منه قد يسلب العدالةكامل واجلائز و،أحكام مخسة إىل ا تقدم يعلم انقسام تطيري احلمامممو

روة حرام حىت أن ىال دليل عل إذ ،شرتاطها يف العدالةقلنا با وان خالف املروة،ك يف كيقال  خالف امل

  .بينه وجيمع بني اجلواز

روع مذو   .تاب السبقك ورة يفكاملسألة فيها ف

  



١٠٧

  

  ))أرباب الصنائع المكروهة((

بيع  والصياغةك ،روهةكرباب الصنائع املأال ترد شهادة أحد من  :قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

لرقيق، ة أال من  وا لزبالكبلغت يف الدنائة لو  وة،كاحليا واحلجامةكرباب الصنائع الدنيئ   .الوقاد وا

يف اجلواهر ى قد ادع وراهة عمله،كاليت ال ينافيها  و حجية قول الشاهدأدلةطالق  إلكذل و:أقول

واشتغاهلم �ذه احلرف أن  خمالفة بعض العامة بدليلكنقل املسال و،عدم اخلالف فيه بيننا ضاهم �ا ر 

  .قلة املروة ويشعر باخلسة

ه ى اد علكال و،ان شريفكالعمل مهما  فإن ال تالزم، إنه :فيهو منا إ وا�اهد يف سبيل اهللا،كعيال

ارع هذه األك   .عمال لبعض خصوصيا�اره الش

 إىل يبيع احلنطة قد يؤد و،الصياغة توجب تزيني الدنيا و، القلبالقصابة توجب قساوة ًمثال

لربا، إىل يبيع الصرف قد يؤد و،اركاالحت  هذا نسانيعمل اإل أن ني باألمر دار فإذا، كغري ذل إىل ا

رع له غريه،  أو العمل ا زوج احلسنةي أن بني دار إذا ماكغريه رجح الش ارع  وت  ،األوىلالقبيحة رجح الش

قاء هذه  بكذل ليس معىن و،)١(ًميت أصبحهن وجهاأخري نساء  :)صلى اهللا عليه وآله(حيث قال 

زوج،بقاء القبيحة أو ،عمال بدون مزاولنياأل زواج  وعمال األكاملستحب تل أو الواجب فإن  بدون 

لزنا زوجة واخلائف يف وًمل جيد احملتاج عمال إذا كتل ارع ،قوعه يف ا هل  واشف عن حقيقة،ك فالش

  .يرادإشف عن احلقيقة حمل كال

ة )٢()يةسالماملسائل اإل (رنا يفكذ إذا مث انت ك إذا لها منافية للعدالةك و،برية من احملرماتك مجل

  .صرارصغرية مع اإل أو بريةك

                                                

  .٨ حاحكمن مقدمات الن ٦اب  الب١٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  .طبع يف مؤسسة الوفاء بريوت )٢(



١٠٨

السبب اختالف  أن الظاهر ورناه هنا،كغريهم بعض ما ذ واملستند والقواعد ور الشرائعكقد ذو

ه أو ،االختالف بني اخلاصة يف أصل التحرمي أو اخلاصة، والعامة ال فال خصوصية إ وـيف بعض فروع

  .ما هو واضحكورات، كذهلذه امل

  للمرحوم الوالد)حكامبداية األ(تاب ك املنقولة من )يةسالماملسائل اإل(رناه يف كننقل هنا ما ذو

 �ا تنايف العدالة منافاة باملعىنأّ إال فركما يوجب الى اشتملت عل وإن هي ولتتميم الفائدة،) قدس سره(

  .عماأل

  جملة من المحرمات

ه أ  اعلم،)١(مكم عليك ما حرم ربُتلأعالوا قل ت :تعاىلقال اهللا  الناس تعلم ى ما يلزم علكن

ر هنا غالب احلرمات اليت كا نذذ ول،االجتناب عنها واحملرمات يلزم تعلم كذلك ،العمل �ا والواجبات

  .هي حمل االبتالء

ار كنإ :٥ ،ار املعجزةكنإ :٤ ،من من غضب اهللاأل :٣ ،عانة الظاملإ :٢ ،املعصيةى عانة علاإل :١

 :٧ ،الدين ار ضروري من ضرورياتكنإ :٦ ،املذهب وصول الدينأصل من أ أو جسادحشر األ واملعاد

  .الصغايرى صرار علاإل :١٠ ،سرافاإل :٩ ،االستهزاء باملؤمنني :٨ ،ر اهللاكعراض عن ذاإل

لرجل خامت الذهب: ١١  االستمناء نعم جيوز، غري يد و أبيد طلب املين أي ،االستمناء: ١٢ ،لبس ا

زوجة  نية الذهبآاستعمال : ١٥ ، الشرعيةحكامعراض عن األاإل: ١٤ ،يذاء املؤمننيإ :١٣، بواسطة ال

ى فشاء السر مما ال يرضإ: ١٧ ً،االستخفاف باملسلمني وعدهم حقريا: ١٦ ،لو للتزيني والفضةأو 

  ،خرل من الزوجني سر اآلكفشاء إ: ١٨ ،صاحبه

                                                

  .١٥١اآلية : نعامسورة األ )١(



١٠٩

زوجهاإعدم : ١٩ زوجة    .بويند لألاألوالطاعة إعدم : ٢٠ ،طاعتهإ فيما جيب عليها من طاعة ال

فطار يف اإل: ٢٤ ،شاعة الفاحشةإ: ٢٣ ،قرار باملعصيةاإل: ٢٢، اللعب باحملبس مع العوض: ٢١

عدم االجتناب من : ٢٦ ،اركاالحت: ٢٥ ،يف صوم واجب معني بدون عذر شرعي أو يوم رمضان

: ٢٩ ،رك باملناألمر: ٢٨ ،القدر واهللا سبحانه يف القضاءى ض علاالعرتا: ٢٧ ،سائر النجاسات أو البول

  .الواجبات العينية يف اجلملةى جرة علخذ األأ: ٣٠ ،يذاء اجلريانإ

ر: ٣١ ل خروج : ٣٤ ،بيهأحلاق الولد بغري إ: ٣٣ ،ةكلقاء النفس يف التهلإ: ٣٢ ،الظامل إىل ونكا

لرجلكتقبيل : ٣٥ ،ذن زوجهاإة بدون أاملر مل ول من ا ًتقبييل الشخص شخصا : ٣٦ ،جنيبة غريه األأرا

زوج ّ إالًآخر مع الشهوة مطلقا زوجة ويف ال  ،البدعة يف الدين: ٣٧ ،احملللة واحمللل له و،مةاأل واملوىل و،ال

لرجل عن حليلته: ٣٨   .االفرتاء: ٤٠ ،ثر عليهسوء الظن بالناس مع ترتيب األ: ٣٩ ،عقد ا

لرجل : ٤٣ ،رب عن عبادة اهللا سبحانهكالت: ٤٢ ،للقبلةًمستدبرا  أو ًالتخلي مستقبال: ٤١ تزيني ا

واجب من  أي كتر: ٤٧ ، الصالة الواجبةكتر: ٤٦ ،ربكالت: ٤٥ ،التنجيم يف اجلملة: ٤٤ ،بالذهب

 حكاماأل أو ذيب شيء من القرآنكت: ٥٠ ،تأخري احلج عن عام االستطاعة: ٤٨ ،خرالواجبات األ

  .الشرعية

م عند كالتحا: ٥٤ ،ىتقض تأخري الصالة عن وقتها حىت: ٥٣ ،التبذير :٥٢ ،حرام اإلكتر: ٥١

لرجل األأتزيني املر: ٥٦ ،ىحضور املله: ٥٥ ،رةوالظامل بدون ضر  أو كتسخري املل: ٥٧ ،جنيبة ل

روح : ٥٩ ، يف اجلملةةزمنالتنومي املغناطيسي املتداول يف هذه األ: ٥٨ ،غريها يف اجلملة أو اجلن أو ال

  .رمضان آخر إىل تأخري قضاء الصوم: ٦٠ ،اجلملةالتدليس يف 

   د املنجراألوال تأديب كتر: ٦٢ ،ركالنهي عن املن واملعروف واألمر كتر: ٦١
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التجسس عن : ٦٦ ،تبديل الوصية: ٦٥ ،حتليل احلرام: ٦٤ ،حترمي احلالل: ٦٣ ،فسادهمإىل 

 أو فار يف اللباسكالتشبه بال: ٦٩ ، التقية يف موضع الضرورةكتر: ٦٨ ،خافة املؤمنإ: ٦٧ ،العيوب

لرأس   .عضائهأقطع عضو من  و أحدأجرح : ٧٠ ،غريمها يف اجلملة أو تزيني ا

حبس : ٧٤ ،حبس حقوق اهللا: ٧٣ ،نزل اهللا تعاىلأم بغري ما كاحل: ٧٢ ،عدم جواب السالم: ٧١

لرجل بغري عذر شرعي: ٧٦ ،حد بغري حقأحبس : ٧٥ ،حقوق الناس سد مع احل: ٧٧ ،لبس احلرير ل

 بيعها وا�الت املضلة واجلرائد وتب الضاللكحفظ : ٧٩ ،ضاعة حقوق الناسإ: ٧٨ ،ثر عليهترتيب األ

  .ل مال اليتيمكأ: ٨٠ ،تروجيها وتعلمها وتعليمها وهاؤشراو

 ،لكل حلم احليوان احملرم األكأ: ٨٤ ،ل حلم اخلنزيركأ: ٨٣ ،ل امليتةكأ: ٨٢ ،ركشرب املس: ٨١

تذآخر من لشرط ً ان فاقداك أو ر عليه اسم اهللا تعاىلكلذي مل يذل احليوان اكأ: ٨٥ : ٨٦ ،يةكشرائط ال

: ٩٠ ،ترويج آالت اللهو وشراء وبيع واستعمال: ٨٩ ،اخليانة: ٨٧ ،سائر احملرمات أو ل الطنيكأ

  .اخلديعة

 ،يحةل سائر حمرمات الذبكأ: ٩٣ ،ل بيضة الغنمكأ: ٩٢ ،يف العدة أو خطبة املرأة ذات البعل: ٩١

 ل النجسكأ: ٩٦ ، العادلاإلمامى اخلروج عل: ٩٥ ،مهاؤشرا واخلنزير ولب اهلراشكبيع : ٩٤

ّ إال ضرب الدف: ٩٨ ،) السالمماعليه( اإلمام أو الرسول أو اهللاى ذب علكال: ٩٧ ،شر�ما واملتنجسو

  .الدياثة: ١٠٠ ،السرقة: ٩٩ ،حنوه مع الشرائط ويف العرس

الدخول : ١٠٣ ،حنومها والبعثية والشيوعيةكحزاب الباطلة يف األالدخول : ١٠٢ ،ذبكال: ١٠١

عداء الدين من أاملوادة مع : ١٠٥ ،العداء مع املؤمن: ١٠٤ ،حنومها والبابية والصوفيةكديان الباطلة يف األ

ًالسب مطلقا خصوصا: ١٠٦ ،دون ضرورة ً   



١١١

سائر  واملذهب وتابكال وينالد و) السالمماعليه( اإلمام والنيب واهللا عز شأنه إىل بالنسبة

 االرتداد وفركموجب للقسامه أبعض  و،الفسقة يف هذا العصر وبه بعض اجلهالكاملقدسات الذي يرت

ً ون الشخص ذا لسانني فيمدح حاضراك: ١٠٨ ،تابة القرآن بغري طهارةكمس : ١٠٧ ،العياذ باهللاو

  .ظهار باطلإ أو ان حقتمكعطاؤها لإ وخذ الرشوةأ: ١١٠ ،ذم املؤمن: ١٠٩ ً،يذم غائباو

قراءة املقتل مبا مل يرد فيه : ١١٢ ،لضرورةّ إال وميةكمور احلعطاؤها يف األإ وخذ الرشوةأ: ١١١

لرباأ: ١١٣ ،قسام لسان احلالأذا بعض كو، ثر معتربأ  ،الوساطة فيه وتابة الشهادة لهك وهؤعطاأ وخذ ا

استيصاهلا  أو حلق اللحية: ١١٦ ،طع الطريقق: ١١٥ ،نساناليت تضر بدين اإلالبالد  إىل الذهاب: ١١٤

لرايسز املعمولة يف هذا : ١١٩ ،الرقص احملرم: ١١٨ ،حلق حلية الغري: ١١٧ ،نة الناعمةكباملا املسابقة يف ا

  .املدارس املوجب للفساد إىل الذهاب: ١٢٠ ،ون بشرائط السبقكتّ إال أن العصر

لرجال ويت ختتلط فيها النساءحواض الاأل واملدارس واحلمامات إىل الذهاب: ١٢١ لرد : ١٢٢ ،ا ا

لزنا: ١٢٤ ، باملعصيةاالرض: ١٢٣ ة، الشرعيحكاممون به من األكالعلماء فيما حيى عل الضرب : ١٢٥ ،ا

لرمي بالزنا: ١٢٧ ،زيد من قدر التأديبأد األوالضرب : ١٢٦ ،بغري حق : ١٢٩ ،النميمة: ١٢٨ ،ا

  . للفسادحضور السينما: ١٣٠ ،ليهاإاالستماع 

 القمار وعمل آالت اللهو: ١٣٣ ،السعاية عند الظلمة: ١٣٢ ،سعي يف خراب املساجدال: ١٣١

رع املسلمني: ١٣٥ ،السحر: ١٣٤ ،حنوها والصليبو ا استصغار : ١٣٧ ،تعيري املؤمن: ١٣٦ ،سد ش

 ، باهللا العظيمكالشر: ١٣٩ ،شفاتكخروجهن م وسفور النساء: ١٣٨ ،تأخري التوبة إىل الذنب املنجر

  .شاعة الفاحشةإ: ١٤٠

مور يف األّ إال املشارطة: ١٤٤ ،شهادة الزور: ١٤٣ ،نقض العهد: ١٤٢ ،خمالفة اليمني: ١٤١

ملذ لرماية وتاب السبقك يف ورةكا    ،الشعبذة: ١٤٥ ،ا



١١٢

روح من اإل: ١٤٧ ،لعب الشطرنج: ١٤٦ تضييع : ١٤٨ ،احليوان للعبادة ونسانتصوير ذي ال

لرجل  ورقية اللعب : ١٤٩ ،من يعولها ارة ال   .التعدي والظلم: ١٥٠ ،املستلزم للحرامبالطي

زوج هلا بدون أن : ١٥٣ ،عقوق الوالدين: ١٥٢ ،الظهار: ١٥١ ملرأة ما يوجب حمبة ال تعمل ا

شرع واختياره من الطلسمات جب يف ُالع: ١٥٥ ،الغضب بالباطل: ١٥٤ ،حنوها اليت مل ترد من ال

 ،الغضب املستلزم للحرام: ١٥٩ ،الغصب: ١٥٨ ،ليهإتماع االس والتغين: ١٥٧ ،الغش: ١٥٦ ،العبادة

  .ليهاإاالستماع  والغيبة: ١٦٠

 ،بيع املصحف الشريف: ١٦٤ ،الفجور والفسق: ١٦٣ ،الفتنة: ١٦٢ ،رضالفساد يف األ: ١٦١

قطع الصالة : ١٦٨ ،اللعب بالقمار: ١٦٧ ،القيافة يف اجلملة: ١٦٦ ،افر احلريبكبيع السالح لل: ١٦٥

  .القيادة: ١٧٠ ،اليمني الفاجرة: ١٦٩ ،ةالواجب

لرحم: ١٧١ املستلزم تطيري احلمام : ١٧٤ ،هانةكال: ١٧٣ ،د هللا تعاىلاألوالجعل : ١٧٢ ،قطع ا

 أو تزويج املرأة احملرمة بنسب: ١٧٧ ،القتل بغري حق: ١٧٦ ،ضالل عن سبيل اهللاإل: ١٧٥ ،للحرام

لرجل احملرم : ١٧٨ ،مصاهرة أو رضاع الفرار من : ١٨٠ ،عن اجلهادالتخلف : ١٧٩ ،كذلكتزويج ا

لزخف   .ا

وزن ويلكتطفيف ال: ١٨٣  به،سبكسب مبا حيرم التكالت: ١٨٢ ،فركال: ١٨١ : ١٨٤ ،ال

هجاء : ١٨٧ ،الغالم يف اجلملة أو العفيفةالتشبيب باملرأة : ١٨٦ ،تمان احلقك: ١٨٥ ،تمان الشهادةك

ورة عند ك: ١٨٨ ،حنوه واملؤمن يف الشعر اللعب  واللهو: ١٩٠ ،اللواط: ١٨٩ ،الناظر احملرتمشف الع

  .يف اجلملة



١١٣

زوج: ١٩٢ ،جنبيةاأل أو جنيبملس جسم األ: ١٩١ زوجة وًاللمس مطلقا مع الشهوة يف غري ال  ،ال

غرس  وًشراء، وًبيعا وًسقيا، وً شرباً،رات مطلقاكاستعمال املس: ١٩٣ ،احملللة و لهاحمللل و،مةاأل واملوىلو

لدإ وحد،أ إىل الذهاب �ا والتصرف يف مثنها، وعملها، ولقصدشجرها �ذا ا ملر أو انكجارة ا  أو وبكا

 ،خمالفة النذر: ١٩٤ ،حنوها ومعاجلة اجلروح لغري ضرورةكذا سائر استعماال�ا ك وشيء آخر هلا،

 الشعبذة وأهل التسخري واهنكال والساحر ومراجعة القائف: ١٩٦ ،حراماب حمرمات اإلكارت: ١٩٥

من  وأهل التنومي املغناطيسي وحنوها أو البيضة أو الظفر أو الطست أو املرآة أو املاء إىل م بالنظرك حيمنو

مباشرة النساء : ١٩٧ ،حنوها املالزم للحرام وشياءمثال هؤالء ممن خيرب بواسطة هذه األأ ورواححيضر األ

لرجال بعضهم مع بعض : ١٩٨ ،بعضهن مع بعض بالشهوة ز: ١٩٩ ،كذلكمباشرة ا ل  أو اةكمنع ا

  .تأخري احلقوق: ٢٠٠ ،سائر احلقوق الواجبة أو اخلمس

 ،) السالممعليه( ئمةاأل أو الرسول أو ادة مع اهللاحمل: ٢٠٢ ،جنبيةجنيب مع األمصافحة األ: ٢٠١

ملراء: ٢٠٣ : ٢٠٧ ،)صلى اهللا عليه وآله( مشاقة النيب: ٢٠٦ ، يف اجلملةدلةاا�: ٢٠٥ ،ركالس: ٢٠٤ ،ا

عمل الصور : ٢١٠ ،املساحقة: ٢٠٩ ،املنع عن املسجد: ٢٠٨ ،ً خصوصا يف بيت اهللا تعاىلحاداإل

  . للعبادةكمثال ذلأ وشرائها وبيعها وتروجيها وا�سمة

العبور من املسجدين : ٢١٢ ،النفاس أو احليض أو ث يف املسجد يف حال اجلنابةكامل: ٢١١

ن: ٢١٤ ،تنجيس املساجد: ٢١٣ ،عظمني هلؤالءاأل حبس املرأة : ٢١٥ ،ليهإاالستماع  أو وح بالباطلال

التطلع يف دور : ٢١٧ ً،عورة الغري حراما إىل النظر: ٢١٦ ،سكبالع ولفعل القبيحالغالم  أو ةجنبياأل

   ،اجلريان



١١٤

  . عن املعروفيالنه: ٢٢٠ ،النفاق: ٢١٩ ،مائدة فيها اخلمرى اجللوس عل: ٢١٨

نرداللعب ب: ٢٢١ عدم املقاربة : ٢٢٣ ،تعاىلني يف آيات اهللا ضئلس اخلااجللوس يف جما: ٢٢٢ ،ال

زوجة عند وجو�ا  ،القنوط من رمحة اهللا تعاىل: ٢٢٥ ،ماهلا لتسعكإوطي البنت قبل : ٢٢٤ ،مع ال

 أو الغالم إىل النظر: ٢٢٨ ،جنبيةة األأاملر إىل النظر: ٢٢٧ ،السحق أو اللواط أو القذف بالزنا: ٢٢٦

ر وتيان الصالةإ: ٢٣٠ ،القربنبش : ٢٢٩ ،احملارم بشهوة ل   .السجود لغري اهللا تعاىل ووعكا

 ،املقدسات الشرعيةى حدإ أو عبةك حرمة الكهت: ٢٣٢ ،الدخول يف وظائف الظلمة: ٢٣١

عدم تعلم العقائد : ٢٣٥ ،هجر املؤمن يف اجلملة: ٢٣٤ ، البدعة يف اجلملة أهلا�السة مع: ٢٣٣

: ٢٣٧ ،املريد لنقضها احلق  أهلتعلمها لغري وليم العلوم الباطلةتع: ٢٣٦ ، الفرعيةحكاماأل وصوليةاأل

 معليه( ئمةاأل أو الرسول أو ة من اهللاءاحللف بالربا: ٢٣٨ ، للجاهلحكاماأل وعدم تعليم العقائد

  .ماتة احلقإ: ٢٤٠ ،ترويج الباطل: ٢٣٩ ،)صلى اهللا عليه وآله( من دين حممد أو )السالم

مل أن اعلمو نص به يف  أو ًيده شديداكان تأكن ملا ك ل،ورة داخلة يف بعض آخركذبعض احملرمات ا

  .رناهكرواية ذ أو آية

  .غريها من احملرمات ىلإ

ملذ أن ىال خيفو بعضها موجب  و،بائركبعضها من ال و،كبعضها شر و،فركورات كبعض ا

  .تب املفصلةكما فصل يف حملها من الك ،احلد ويرزالتع وفارةكلل

  



١١٥

  

روعف ):١٠ مسألة(   : يها ف

  

  ))الحرمة الفعلية في حق فاعلها((

ًون حراما فعليا يف حق الفاعل،كت أن يشرتط يف املعصية املسقطة للعدالة :األول ب احلرام كارت فإن ً

 أو م بعد الفحصكباحل أو ،عدم اطالعه وبعد الفحص أو ،فيما ال يلزم فيه الفحص ، باملوضوعًجاهال

  . الواجبكذا يف ترك ولف حينئذ،كنه ليس مبوه مل يقدح يف العدالة، ألحن وًاضطرارا أو ًغفلة أو ًجهال

  . يف العدالةكعدم قدح مثل ذلى  علمجاعاإلى يف املستند ادعو

  ً.مقلدا أو ًون جمتهداكي أن ًال فرق يف فعل املعصية معذورا فيهو

ركي أن هل يشرتط يف العدالةو ت نه ك لعدم متكون الرتك يفكي أو ،و�ا معصيةكجل ه هلا ألكون 

ن إ نه أًا، الظاهرإطالق احلرام كذل إىل ان غري ملتفتك أو فعلها لو قدر عليه،ى ًان بانيا علك وإن منها

ما هو كة، ك�ا امللإقلنا  وإن ،ًنه جمتنب فعالًافيا، ألكً مطلقا كان الرتكالعدالة اجتناب احملرمات ن إ قلنا

  .نك عن عدم متكف الرتك مل ي،حنوه وعفافال وسرتال :)عليه السالم(الظاهر من قوله 

  .فكال مل يإ و،ىفكة كً مصادفا للملكان ذلك فإن  عن عدم التفات،كما الرتأ

ى نه عل أل، مل ينفع يف العدالة متكنعن عدم أو ة،ك عن ملكون الرتك يف ك شفإذاهذا ى علو

  .حرازاإل إىل مر وجودي حيتاجأة كو�ا ملك

  

  )) والمرأةال فرق في عدالة الرجل((

ملرأة يف  وال فرق يف عدالة الرجل :الثاين  أو ة،كالقول بأ�ا ملى ة يف النفس علكلتيهما ملكون كا

لرجل العدالة، كفخر، القول اآلى اجتناب احملرمات عل   . املعترب يف شهادة املرأةكذلكما يعترب يف شهادة ا

ملرمجاععدم الفرق اإلى املستند على قد ادعو حيث  البسيط، مجاعان ادعاء اإلكمإالظاهر  وب،ك ا

بعد ما فسر العدل مبا يف حيث إنه مل يظهر من الشيخ يف النهاية املخالفة  وا�م تشمل الصنفني،إطالقإن 

  يعترب يف شهادة و : قال،يعفور أيب صحيحة ابن



١١٦

رواية عبدإىل  ،)١(العفاف والسرت وميانالنساء اإل  :)لسالمعليه ا(رمي، حيث قال كال آخر ما يف 

ورات منك إذا النسوة وتقبل شهادة املرأة  مطيعات ،العفاف و معروفات بالسرت، البيوتات أهلن مست

ر،زواجلأل ا ت وات للبذاءك ت لرجال يف  إىل جربال    .)٢(نديتهمأا

  .يعفور أيب ال يراد �ا شيء غري ما يف صحيحة ابن أن من الواضح،و

  أهل إذمعرفة العدل، إىل ً ظاهرا الطريقك فاملراد بذل،تات البيو أهلمن :)عليه السالم(ما قوله أ

 إذا لةادانت عك وإن هن ال بيت هلن، حيث ال معرف هلا، والبيوتات معروفات، خبالف نساء البوادي

ًنفاقا وًفراكشد أعراب األ :عراب الذين قال اهللا عنهمً�ن غالبا من األأل أو ة،كان ذات ملك
 إذ ،)٣(

  . البادية أهلاالحنراف يف نساء واجلفوة وتغلب الغلظة

  

  ))العدالة في الطفل الشاهد((

 يف وقد تقدم هنا و،يتصف بالعدالة أن جيبالطفل الذي يشهد فتقبل شهادته  أن الظاهر :ثالثال

  .كغري ذل إىل ،رق طفلغى ما لو شهدوا علكمور، طفال يف بعض األقبول شهادة األ تاب الدياتك

 رواية قبول شهادته ليس من هذا إطالق وًن الولد مستقيما مل تقبل شهادته،كهذا، فلو مل يى علو

  . هلا يؤخذ بهإطالقاحليث، فال 

 العدالة غري متحققة يف :صالةة يف الاإلماماملختلف يف حبث  يكقول العالمة يف حم أن منه يعلمو

 كل ذلك واء عن احملرمات،االنته ومالزمة الطاعاتى البعث عل ي�ا هيئة قائمة للنفس يقتضأل الصيب

 أن نك�ا ال ميألو أرادا  إذ  غري ظاهر الوجه،،ك مثل ذليضاحاحملققني يف اإلفخر عن  وليف،كالتفرع 

   ،حتصل يف الصيب

                                                

  .١ ح٤١ الباب ٢٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٠ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٩٧اآلية : سورة التوبة )٣(



١١٧

ال  وذبكخياف اهللا فال ي ًن بل املوجود خارجا وجود صيبك فمن املم،خالف املعلوم إنه :ففيه

لزناك عليه حمرمات ًأيضا الصىب إذ ال يعمل السيئات، ويزين ه  و،اللواط وا  حنوه، وذبكالكما ال ميدح من

ن  لرأس ك و مثل لبس الذهب للصبيان،الصيبى ًبار ليس حمرما علكالى ان بعض احملرمات علكوإ شف ا

  .للصبايايف الصالة 

لذا قلنا يف بعض  و،مجاعاإل و فهو خالف النص،اجلملةلو يف  وليف عليهمكال تنه أ راداأوإن 

ًا فلماذا إطالقليف كن عليهم تكلو مل ي و،يف ما علم خروجهّ إال مكدليل رفع القلم حم أن )الفقه (مباحث

  .عليهم التعزير يف بعض احملرمات

 حتقق العدالة  عدماألصل بأن ،يدمهاأ أن  بعد،ره املستند من االستداللك فيما ذشكالمنه يعلم اإلو

مب يعرف عدالة  : بل الصحيحة صرحية فيهم لقوله،لفنيكامل يف خبار املثبتة هلا ظاهرةاألحيث إن  ،فيه

لرجل ملذ إذ ،)١(ا ملذفعالما هي األإورة فيها كالعدالة ا ملراد  وصفة باعثة عليها، أو ،ورة يف الصحيحةك ا ا

ف كال  و،ال صغرية وبرية عليهكال  إذ ن،كغري مم هو يف الصيب وً منه هو البعث فعالاملتبادر ومن البعث

  .المهكآخر  إىل ،ال سرت وعليه

لرجل(لفظ  و،لفني تبادر بدويكالظهور يف امل وصيل،أل غري صاألإذ  غري ضار بعد وضوح عدم  )ا

ملرأة واخلصوصية قد عرفت يف  و،راد اتصافه بالعدالةأن  إسرت وفكلف عليه كغري امل وً،أيضا لذا يشمل ا

  .اهللا سبحانه العامل و،الصبيانى ئح علالقبا ووجود احملرمات ) اهللامارمحه( ولده وجواب العالمة

  

                                                

  .١ حهاداتتاب الشك أبواب من ٤١ الباب ٢٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



١١٨

  

  ))يشترط أن ال يكون الشاهد متهما((

 :يف مجلة شروط الشاهد  قال يف الشرائعً،ون متهماكال ي أن من شروط الشاهد ):١١ مسألة(

فاع التهمة مجاع اإلبل ، ًىفتو وًجده فيه نصاأخالف   يف اجلملة بال:بقولهعلق عليه اجلواهر  و،ارت

ترة أو  بل النصوص فيه مستفيضة،ليهبقسميه ع   .متوا

 غريها، وشرحه واملفاتيح وكما يف املسالك مجاع بل باإلما قيل،كيف املستند بال خالف يوجد و

 ،انتك�مة �ا ال ترد بأية أى شف اللثام بأنه وقع االتفاق علكره كاجلملة ملا ذبه يف منا قيد اجلواهر إو

يدل  و،مجاعل �مة تدفع الشهادة باإلكيف الدروس ليس  والتهمة،ثر الشهادات الحتمال كأال ردت إو

شهادة  و،) السالماعليه( للصديقة) عليهما السالم( نياحلسن و)عليه السالم( املؤمنني أمريعليه شهادة 

درع،)عليه السالم(قنرب لعلي    .كغري ذل إىل  يف قصة ال

رواياى ان، فيدل علكيف كو   .تاشرتاط عدم التهمة متواتر ال

 :فقال : قال، ما يرد من الشهود:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل : قال،عبد اهللا بن سنانفعن 

املتهم والظننيقال،اخلائن وفالفاسق :قلت :، قال : يدخل يف الظننيكذل )١(.   

 الظنني :قالنه أّ إال ر مثلهكذ و،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قالد،عن سليمان بن خالو

   .)٢(اخلصمو

   .)٣(اخلصم واملتهم والظنني :ركذنه أّ إال ، مثله)عليه السالم(بصري، عنه  أيب يف روايةو

   : فقال، عما يرد من الشهود)عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئسنه أ ،عن احلليبو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ حتاب الشهاداتك أبوابمن  ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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اخلصم واملتهم والظنني،فقال،اخلائن و فالفاسق:قلت : قال : هذا يدخل يف الظنني)١(.   

مل  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن حممد بن مسلم، عنو

   .)٢(ال ظنني وال متهم وال خصم وجتز شهادة الصيب

ال  وال خائنة، وال جتوز شهادة خائن :)صلى اهللا عليه وآله( قال النيب : قال،خباراأل عن معاينو

  .)٣( البيت أهلال القانع مع و،ال قرابة وني يف والءال ظن وأخيه،ى ذي غمز عل

القرابة الذي  والظنني يف الوالء و،الظنني املتهم يف دينه والعداوة و،الشحناءالغمز  :قال الصدوق

لرجل ي أهلالقانع مع واملتويل غري مواليه، وغري أبيه إىل بالدعاءيتهم  يف حاشيتهم  ون مع قومك البيت ا

  .حنوه وجرياأل وابعالت واخلادم هلمك

 كالشري واخلصم واملريب : عما يرد من الشهود، فقال)عليه السالم( سألته : قال،عن مساعةو

   .)٤(ترد شهاد�مل هؤالء ك ،املتهم والتابع والعبد وجرياأل ودافع مغرمو

 كشريال ًمثال ،عزمية ال رخصة ،عدالته مغمز والذي ليس يف دينه  املتهمرد شهادة أن مث الظاهر

 تقبل ّالإ و،نفسهى ن الشهادة علكفائدته تظهر فيما مل ت و،كقبل املشهود عليه ذل وإن يرد شهادته

ه أ ماكقرار العقالء، إالشهادة من باب    . يف الفاسقكذلكن

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك أبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٦ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٨ حتاب الشهاداتك من ٢٦ الباب ٢١٣ ص٢ج: كاملستدر )٣(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١(نفسهى عل ّالإال أقبل شهادة فاسق  : يف خرب اجلراح املدائين)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال

 : يقول)عليه السالم( املؤمنني أمريان  ك: قال،)عليه السالم(جعفر  أيب ن قيس، عنعن حممد بو

نفسهى عل ّالإال أقبل شهادة الفاسق  و،ال لص وال قائف وال آخذ بقول عراف)٢(.   

ملرأة ك إذا كهذه ليست زوجيت، ال يقبل قوله مبجرد ذل :قال الفاسقنه إذا أ من الواضحو انت ا

  .نفسه، بل شهادة يف حق غريهى شهادة عل�ا ليست أل ،مكجراء موازين احلإبل ق ،مدعية زوجيتها

  .�ا شهادة يف حق نفسه قبلت أل،ذاكفالن يطلبين  :قال إذا نعم

ملراد باملتهم املتهم كيف كو ملراد املتهم يف  أو ،الوايف والصدوقما قاله كًيف دينه مطلقا، ان، فهل ا ا

ل كريد باملتهم أردافه بالظنني، فلو إ و االنصراف الظاهر الثاين بقرينة،رما قاله آخكهذه القضية اخلاصة 

ًان عطفا تفسريياكمتهم يف دينه  ً.  

حيث  و فيما ال قرينة،كذل إذ غريه من تفسري الظنني باملتهم، وره الصحاحكينايف ما ذ هذا الو

ان من عطف اخلاص كال إ و، الظننيريد منأيراد باملتهم غري ما ن أ والبد ردف الظنني باملتهم يف املقامأ

  .هو خالف الظاهر والعامى عل

 فهو الغيب بضننيى وما هو عل :ما قوله سبحانهأ ، بالظنني من يناله ظن االحنرافعليه فاملرادو

ملراد باملتهم من يتهم يف هذه القضية وً،أيضامادة الظن  كذلى يدل عل و،بالضاد ًن ظنينا بقول كمل ي وإن ا

  ال من  وًتفسرييا، العطف  فليس،عام

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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  .العامى عطف اخلاص عل

ملراد بالظنني من يظن احنرافهكن يأاخلاص بى ون من عطف العام علكي أن ما احتمالأ ما ، أون ا

نه أكرناه، فك بل السياق يقتضي ما ذ، فهو خالف الظاهر،املوهوم احنرافه وكوكاملتهم فهو يشمل املش

ًا يف نفسه مطلقاون متهمكال ي :)عليه السالم(قال   ال :ما يقالكاخلاصة، ًال متهما يف هذه القضية  وً

  .يف هذا العمل اخلاصسل كال مبن ي وسالنك إنسانتأتين ب

 فإن  الشأنية،ظهور املشتق يف الفعلية ال إىل ضافة باإلفإنه، ً املتهم فعال)املتهم(مث الظاهر من لفظ 

ًن متهما فعالك مل يفإذارادة الفعلية، إ الصفات، مما يؤيد ك تلةالظاهر يف فعليغريه  ورادفه مبثل التابعإ ً، 

ن   لشمول ،كشبه مل يضر ذلأما  أو جر نفع وأزوجية  أو صداقة أو ان له شأنية اال�ام لقرابةكوإ

  . له بدون مشول استثناء املتهمدلةات األإطالق

فلو رد ، اقعية ال العلميةالوى لفاظ اليت حتمل علسائر األك ،مر واقعي ال علميأ املتهم كذلكو

نه أ س بأن قبل شهادته بزعمكلو انع و،خذت بشهادتهأًونه متهما كمتهم مث ظهر عدم نه أ شهادته بزعم

  .ًونه متهما ردت شهادتهكليس مبتهم، مث ظهر 

 خاصة يف رد شهادة أدلة و،ل متهمك مطلقة يف رد شهادة املتهم مما يشمل أدلةيف املقام مث إن 

شف ك وما يف الدروسكل متهم، كالمهم من عدم رد شهادة كرر يف ك املمجاعاإل واملتهم،قسام أبعض 

  .غريمها واللثام

خبار رد شهادة املتهم بالعموم من أبني  وخبار قبول شهادة العادلأيف املستند جعل التعارض بني و

لرجوع،وجه قبول شهادة خبار أعدم القبول، مث جعل الرتجيح مع هي  وصولم األكح إىل  فيجب ا

   ،ية اليت هي من املرجحاتثحدالعدل يف مورد االجتماع باأل
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 إىل ًثرية عددا اليت مرجعهاكباأل و،)عليه السالم(ري كالعسخبار القبول ما ورد عن أن من أل

مجال من إخبار املتهم ففيها أخبار قبول الشهادة صرحية خبالف أ إذ ة داللة،يصرحاأل وشهرية رواية،األ

 ون الدينكي أن ميكن فإنه، من جهة ما ا�م به واملتهم، ملا عرفت من االختالف يف معىن ،ىنجهة املع

من ا�م جبر  أو يف خصوص هذه الشهادة اخلاصة، أو ذب يف الشهادة،كال واملعاصي اخلاصة والفسقو

ون ًون متهما عند شخص دكًشخصا قد ي فإن من جهة من ا�م عنده، وع ضرر منه،فد أو نفع لنفسه،

ملراد هنا ويصدق عليه املتهم، وغريه، ً ئالاونه مكاملظنون  أي ،م بشهادة الزوركاملتهم عند احلاّ إال ليس ا

  .)رمحه اهللا( المهكآخر  إىل ،عن احلق يف الشهادة

  .حنوها وخبار عدم قبول شهادة ولد الزناأكً مطلقا، خصأخبار املتهم أن إ :ًوالأيرد عليه و

  . غري مأخوذ �ا يف الرتجيحةيثحداألن إ ً:ثانياو

ة كاأل وً:ثالثاو بنفسه مل يعمل  )رمحه اهللا( من راجع الفقه، بل هوى على ما ال خيفك، كذلكثري

  .ًنادراّ إال حدثية عند التعارضال باأل و يف سائر املوارد،كبذل

ه  والظهور موجود يف املتهم، ً:رابعاو اقشة مبثل املن و،ان عموم من وجهكإذا  اف يف التعارضكمثل

  .غريها وياملرض والصاحل واخلري والعفاف والسرت وخبار العدل من جهة لفظ العدالةأره آتية يف كما ذ

  القطعيمجاعقد قام اإل وماأخبار املتهم، أان الالزم تقدمي كالطائفتني  ونا حننك فإذاهذا، ى علو

ملذ والسرية القطعيةو خبار أ فالالزم ختصيص ى،الفتو ونص من املتهمني يف الورينكالعمل بشهادة بعض ا

  املتهم بالقدر املتيقن 
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ما سيأيت، بل قال كًعدادا معدودة فقط أغريه  ووعد الشرائع ،الذي جعله العالمة يف القواعد ستة

ملذن إ( :اجلواهر  بعدم مجاعاإل و للقطع من النصكذل وورة ضروري،كاحنصار رد الشهادة يف املوارد ا

خرج، بل املراد �مة خاصة ّ إال املانع مصداقه أن وجه يرادى صوص املتهم عل نرادة العنوانية يفإ ما 

عموم قبول شهادة ى  فيبق،صالة عدم غريه ألى،الفتو ور يف النصكما ذى  فيقتصر عل،شرعية ال عرفيه

  ً.ملخصاى انته )العدل حباله

ملرجع يف سائر املتهمني عموم دليل حجية كهذا، يى علو ن هذا و،العدلخبار أون ا ان ك وإ

  .رهك الذي ذكليس باملالنه أّ إال )رمحه اهللا( ره النراقيكًبالنتيجة موافقا ملا ذ

ال  وأًتسقط شهادته مطلقا،  رد شهادة املتهم ليس معناه سقوطه عن العدالة حىت أن ىمث ال خيف

�ام عبارة عن اال إذ ة،كساقط املل أو فاسقنه أ اال�ام ليس معناه إذ ،كبعد ذلتصح الصالة خلفه 

  .تنايف احتمال العصيان العدالة الظاهرية ال واحتمال عصيانه،

ن األمرورد  ا إذ،عاصنه أ احتمال وة،كونه ذا ملكنعم، ال جيتمع العلم ب  مها يف مورد واحد،الكا

 أو  الظنك مل يضر ذلكش أو ذب العادلك نسانظن اإل لذا لو و،حقيقه احلال والواقع إىل بالنسبةأي 

 م حسب شهادته،كاحل والصالة خلفه و فيصح الطالق أمامه،سبا�اأالظاهرية احلاصلة ب عدالته كالش

ن الظن باال�امن إ( :لذا قال املستندو نه غري مناف ملعرفة العدالة كل وًان منافيا ملعرفة العدالة الواقعية،ك وإ

ارع  ألن الشرعية اليت هي مناط قبول الشهادة، أمر بعدم  و،الة مقام العلم �ا استصحاب العدأقامالش

  .ىانته ً) الشخص عادل شرعاكال بالظن، فمثل ذل وكنقض العلم �ا بالش

  . فتحقيق احلال يف هذا املقام يف ضمن مسائل،ك عرفت ذلاذإ
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  ))ًمن تجر شهادته نفعا((

 كو شري فيما هكالشريك ً،ال تقبل شهادة من جتر شهادته نفعا( :قال يف الشرائع ):١٢ مسألة(

 الوصي و،شهادة أحد العاقلة جبرح شهود اجلنايةك ،ًال تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا وفيه،

وو ل جبرح شهود املدعي علكا ملو أو الوصيى يل    .ىانته )لكا

ار كذلو ه كحبيث تقتضي الشهادة املش لرياض والروضة وعن الدروس وما يف اجلواهر،كة له في  ا

شاهد يف حال واحد  ونه يف احلقيقة مدع، ألك بذلك بيننا، فيشهد الشريهوك  بأن يقول الشريكذلو

  .هكمال شري إىل  بالنسبةكذلكن كمل ي وإن ماله، إىل بالنسبة

 عليه، فال وجه ىون اجلارح يف اجلميع هو املدعكضرورة  :المه الثاينكقال يف اجلواهر يف وجه و

  .عنهى لقبول شهادته يف دفع الدعو

رواياتكاملال املشرت إىل  بالنسبةكبول شهادة الشريعدم قى يدل علو   :  مجلة من ال

لرمحان بنكمثل ما رواه ال  عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عبد اهللا أيب ايف، عن عبد ا

شر   .)١(ال جتوز شهاد�ما :قال، اء شهد اثنان عن واحدكثالثة 

  . بينهمكال مشرتانت ملكفالشهادة  ،الالم) عن( معىن أن الظاهرو

وراه الفقيهو ني شهد ك عن شري)عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس : قال،التهذيبان، عن أبان وما 

   .)٢(يف شيء له فيه نصيبّ إال جتوز شهادته : قال،حدمها لصاحبهأ

                                                

  .١ حالشهاداتأبواب  من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: ئلالوسا )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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   .)١(كالشري واخلصم واملريب : فقال،سألته عما يرد من الشهود : قال،عن مساعةو

 ه فيما هو بينهما،ك لشريكال جتوز شهادة الشري : قال،)عليه السالم( علي  عنعن الدعائم،و

شركجيوز يف غري ذلو    .)٢(ةك ما ليس له فيه 

ان ك و،هك لشريكان ال جييز شهادة الشريكإنه  : قال،)عليه السالم( علي عن اجلعفريات، عنو

   .)٣(هكشريى  علكجييز شهادة الشري

حق مل  أو من شهد شهادة فيما له حظ :قال إنه ،)عليه السالم(د اهللا عب أيب عن الدعائم، عنو

   .)٤(ال لغريه ممن شهد له معه وجتز شهادته له

لرضوي و لرجل لشريو :)عليه السالم(ا    .)٥(فيما ال يعود نفعه عليهّ إال هكال جيوز شهادة ا

  .كغري ذلإىل 

 بأنه من الشهادة ياملدعى البينة علون كى خبار الدالة عل باألكأضاف املستند االستدالل لذلو

  .دلةال تشمله األ وللنفس

  

  ))صور المسألة وحكمها((

  :  قلنا للمسألة صور،ذا عرفت هذاإ

قام ال تقبل يف امل وخر بأنه هلما،يشهد اآل وحدمهاأ يدعيه ك مال مشرتكون هناكي أن :األوىل

نه ال أل وصل، فالظاهر القبول لألى، املدعك مال الشريقدر إىل ل مال، أما بالنسبةك إىل الشهادة بالنسبة

  .نفسه إىل ًجير نفعا

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .٢ح  الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(
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 نفسه إىل اجلار والظنني وجتاز شهادة اخلصم أن ى�إنه  ،)صلى اهللا عليه وآله(قد روي عن النيب و

   .)١(منفعة

ستقيم  ال يكذل والشاهد مدع، أن ن وجه املنع عن قبول الشهادةأغريه ب واشف اللثامكر كقد ذو

ه ن إ  الذيك املشرتاملالى الشهادة عل إىل منا يأيت بالنسبةإ و،كمال الشري إىل بالنسبة ان كقبلت شهادت

للشاهد  املشهود عليها ليس كحصة الشريحيث إن بعض املال له، بل هو ظاهر ذيل حديث الدعائم، 

شر لرضوي و هو الظاهر من خرب الدعائم الثاين،كذلك و،)٢(ةكفيها    . فتأملكري ذلغ إىل ،ا

ه فيه ردت شهادته بقدر كشريان كنه أ  مث ظهر،شهد له عمرو وًزيد شيئاى لو ادعنه أ منه يعلمو

  .دلةطالق األ إل، حني الشهادة أم الكما للشاهد، سواء علم بذل

ترد  قراره مبنزلة الواقع حىتإ فهل ،ن للشاهد بعضهأاملال بى أقر املدعي بعد استيالئه عل إذا أما

ً مثالاملال للمدعي،  أن قراره قبل ثبوتإ فحاله حال ، احتماالن، ال يبعد الرد، أم ال،ته بالنسبةشهاد

 زيد فقط، كمنا يقر بذلإ و يف الدار،كشرينه أ عمرو ال يعلم و،استشهد بعمرو والدار هلما أن زيدى ادع

  ً.مثالنصف الدار  إىل  ال تقبل شهادته بالنسبةفإنه

ال مانع من تبعيض  و،لك هو بالنسبة ال يف الكاملردود من شهادة الشريحال، فالقدر  أي ىعلو

  . تتعدد حسب تعدد املتعلقكغري ذل والطالق والبيع واحكالشهادة مبنزلة الن إذ الشهادة،

زوجتني مث ظهر ح كفلو ن   خته من الرضاعة أمها احدإون كيف صيغة واحدة 

                                                

  .١٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(
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�ا مها ألاحدإطلقهما مث ظهر عدم صحة طالق ا  إذكذلك وى،خراأل إىل اح بالنسبةكمل يبطل الن

 مها مستحقةاحدإدارين بصيغة واحدة مث ظهرت ى اشرت أو ،صح طالق الثانية ،يف غري املستثنيات حائض

  .مثلة من األكغري ذل إىل  الفضويل،كمل جيز املالو

  . وجه له ال،ال تصح أو تصح أن ماإ ف،شيء واحدى �ا علل ألكفاحتمال بطالن الشهادة يف ال

شر إىل  بالنسبةما تبطل الشهادةك ورناه هو الذي اختاره بعض الفقهاء،كما ذو ة، كمال نفسه يف ال

 احملجر هلما، أن حدمهاأى ادع ًمثال ،كغري ذل والزوجة وكاحلق املشرت إىل  تبطل الشهادة بالنسبةكذلك

 األمريثبت  ول احملجر،ك إىل نسبة بقدره ال بالكمنا يصح للشريإاحلق  فإن هاتني زوجتان هلما، أن أو

شرك وإن ، املدعي ال زوجة الشاهدزوجة إىل بالنسبة قد تقدم رواية  وة،كًان هذا خارجا عن مسألة ال

   .)١(حق أو  فيما له حظ)عليه السالم(الدعائم، عن الصادق 

شهد عليه  وًشيئاى ادع وان مورثهم قبيل املوتك إذا ماك، ًال يضر جر النفع مستقبال :الثانية

 قد شهد و،ما سيأيت يف القريبك ى،الفتو ونه خالف ظاهر النص مل تضر شهادته، ألًالوارث مستقبال

  .انوا وراثهاك�م أ مع )عليها السالم( لفاطمة )عليهم السالم(احلسنان  ويعل

قبول  فالظاهر ،ليس يل فيه نصيب وبل هو له وحده :قال الشاهد ولنا، إنه :لو قال املدعي :الثالثة

ذا قبلت إ و،نفسه إىل ً فهو ال جير نفعا،ًاكيف جعل الشاهد شريقرار املدعي ال ينفع إ إذ ل،كالشهادة يف ال

ه    ليس يل،  إنه :قال زيد واملال لزيد،ن إ :قال ذو اليد إذا حال ماحاله قراره، إقدر  إىل ان بالنسبةكدعوا

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٢٨

ه  وم يأخذ املالكاحلاحيث إن   ،ن يقسم بينهماأقام من مسألة العدل بليس امل وما يشاء،كيصرف

  . آخرنسانونه هلما غري مقطوع به فلعله إلكألن 

بقدر ّ إال ال تقبل شهادته أن حيتمل حينئذ و لقاعدة العدل،ًان جماالكحدمها نه ألأعلمنا ب إذا نعم

  .األوللو ب و،نفسه إىل ًخرة نفعاخر جير باألالنصف اآل إىل نه بالنسبة أل،نصف املال

فإنه  ، بشهادتهك مل يضر ذل،استوليت عليه إذ  نصفهكعطيأين إ : للشاهدكلو قال املال و:لرابعةا

  .ىالفتو و للنصًن ليس مشموالكنفسه، ل إىل األولًجر نفعا بوإن 

ه  أو ذا،كتلف من عمرو أًلو شهد بأن زيدا  :اخلامسة ه  أو ذا،كاستقرض من ان ك وذا،كغصب من

شرت حصة  إىل  ال بالنسبةكحصة الشري إىل املشهود له، صحت الشهادة بالنسبة وًا بني الشاهدكاملال م

  .كحصة الشري إىل بطال�ا بالنسبةى ال دليل عل إذ ،نفسه

 إىل بالنسبة بطالن الشهادة حىتى الفتو وظاهر النصن إ( :ال وجه لقول اجلواهرنه أ منه يعلمو

ال وجه  إذ خل،إ )ًن هذا الفرد خارجا منه حينئذوكقلنا بتبعيض الشهادة يف غريه في وإن ،كحصة الشري

 فرق بني ما استثناه وأي حصة نفسه، إىل  البطالن بالنسبةدلةاألظاهر  أن قد عرفت وخلروج هذا الفرد،

  .ما مل يستثنهو

 الثالث ال ك الشريحصة إىل تصح بالنسبةحيث  الثالث كان للشريكمنه يعلم ما لو شهد شريو

  ً.لشهادة مطلقاتبطل ا أن  ال،حصتهما

شر)عليه السالم(عبد اهللا  أبا يؤيده ما رواه التهذيب، سألتو شهد  وواحدى اء ادعك عن ثالثة 

  .جتوز : قال،االثنان



١٢٩

  

  ))بعض من ال تقبل شهادته((

ًهو من جتر شهادته نفعا و( من الذين ال تقبل شهاد�م النطباق امليزان السابقى خرأ مجلة كمث هنا

  :عليهم) اليه

و والوصي :ألولا ل  الستلزام ثبوت حق التسلط كذل وتصرف الثاين، واألوليل يف حمل والية كا

و وبالوصاية ل ا ًالة له، خصوصاكا ن ،كذلكم ك بل احل،ان هلما مال يف قبال تعبهماك إذ ان عليهما ك وإ

شر أن ماكنفع يرغب فيها العقالء،  ونفس التسلط فائدة إذ تعب من املزاولة، الم فيها كدم الة اليت تقكال

ً جموزا كن ذلك الشاهد مما ال يرغب فيه مل يكًان سببا لتعب الشريك إذا كاملال املشرت فإن ،كذلكً أيضا

  .كطالق دليل عدم قبول شهادة الشري إل،لقبول شهادته

و ويف الوصي :، فقد قال املستندانكيف كو ل يف   شهرة الرد فيهما، بل قيلايةفكاليف ى يل ادعكا

  .ًاإمجاعون كت أن دتاك األول

�ا شهرة إ فيما هلما الوالية عليه، بل يف الرياض املشهور عدم قبول شهاد�ما :قال يف اجلواهرو

  .ما هو ظاهر مجاعةكًا إمجاعون كادت تك عظيمة

  يف املشهود عليه، بلالتصرفى جرة هلما عل مع فرض األكال ينبغي التأمل يف ذل و:قال أن إىل

لو ومها املدعيني ملعلومية قيام الوصيانا ك إذا ًمطلقاو و ومقام املوصييل كا مل  عن صحة كل املانع ذلكا

  .خلإشهاد�ما 

 ،)١(حق أو حظ :)عليه السالم(قوله ك ،املتقدمة بعض الروايات ،كذل إىل ضافةيدل عليه باإلو

   .غريهو

 هل :)عليه السالم(احلسن  أيب إىل اتبة الصفارك ما رواه املشايخ الثالثة، من مكن رمبا ينايف ذلكل

شهد معه إذا  :)عليه السالم( فوقع ،رجل مع شاهد آخر عدلى تقبل شهادة الوصي للميت بدين له عل

   ،ميني ياملدعى آخر عدل فعل

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٣٠

و ًيشهد لوارث امليت صغريا أن أجيوز للوصي :تبك بري كليس لل و القابض للصغريهو وًبرياك أ

تقبل  أو :تبك و،تم الشهادةكال ي ويشهد باحلق أن ينبغي للوصي وعمن :)عليه السالم( فوقع ،بقابض

   .)١(نعم من بعد ميني :)عليه السالم( فوقع ،امليت مع شاهد آخر عدلى شهادة الوصي عل

  .امليتى على الدعو ألن خرية،جب اليمني يف املسألة األمنا أوإ :ي الوايفكقال يف حم

بني ) الإو( :سقوط لفظةحيتمل  وان التهمة،كاالحتياط مل وستظهار فلعله لال،األوىلأما يف املسألة و

رواية تدل علن إ :قال يف املستندن كل ،)املدعيى فعل (:قوله و)معه آخر عدل (:قوله نه أل املشهور،ى ال

 فال يدل) يشهد أن أجيوز للوصي (:ما قولهأ و:ميني، قال إىل انت شهادة الوصي مقبولة ما احتاجكلو 

  .)تمكال ي ويشهد أن ينبغي( :لذا قال وقبوهلا،ى  فيه ال علكال ش وجواز شهادته ىعلّإال 

  .أما قبوهلا فال وعليه الشهادةّ إال أن ليس فيها :شف اللثام، حيث قالك أشار كذلوإىل 

  .ىما تركنه كل :ل عليه اجلواهر بقولهكأشو

رواية مؤيدة للقبول،ن إ ردبيلياألعن احملقق و رواية مبا ليس قد أراد اجلو وال اهر التخلص من ال

 ملا عرفته ،ان املدعي للميت أحد ورثتهك إذا قبول شهادة الوصيى ن محلها علكميو( : قال،بتخلص

ان كن إوًس الوصي حينئذ مدعيا، بل الوارث،  فلي،كل واحد منهم يقوم مقام امليت يف ذلك أن ًسابقا

وبعد الثبوت يتعلق به حق الوصاية،  الظاهر يف املدعي اليمنيى فعل األول قوله يف كرمبا يشهد لذل 

  .ىانته )٢()ون املدعي غريهك

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٨ الباب ٢٧٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٦٨ ص٤١ج: جواهر الكالم )٢(



١٣١

خيرج املسألة عن جر النفع أن ىنت ترأو  حنوه الذي جعل وتعلق حق الوصاية بعد الثبوت ال 

  .ًمعياراى الفتو وحنوه يف النصو

ليس  وايف،كساإلو عن �اية الشيخ يكما حك ً،هذا، فالظاهر حبسب الصناعة القبول مطلقاى علو

ما يظهر من كاالجتهاد  إىل الشهرة املستندة واتبة أخصكامل و،الشهرة واتطالقبعض اإلّ إال يف قباهلا

  .ما ليست جابرةكاسرة كلما�م ليست ك

ى فيه عل ون القبول،كقال يف اجلواهر مي، خرشهد اآل وأحدهمى وصياء فادعمث لو فرض تعدد األ

لوى أقو و: قال،نفسه إىل ًفعاالشاهد جير ن إذ مبناه نظر، ًونه مباشرا كمع فرض عدم يل كمنه قبول ا

 بل لو فرض ى، الذي عليه الدعوًمثالبيع املال، ى يل علكنه وكل ويل فيها،كال هو و وبل، ىللدعو

لو   . ال خيلو من قوةًأيضاان القبول ك خرونشهد اآل و أحدهمكقام بذل وىالدعوى الء علكتعدد ا

ل هذه املوارد مما فيه كف الإ و،ن جر النفع يوجب عدم قبول الشهادةأمل نقل ب إذا يتممنا إ إنه :فيهو

   .جر النفع

لومل نه إذا أ ال خالف يف وإشكالنعم ال   عن ًيالكان و كًمثالنفسه،  إىل الوصي النفع ويلكجير ا

لدأ فشهد له ب،زيد يف بيع داره و ان له،كن ا  الذي هو خارج عن املال أن شهد وهثلثى ًان وصيا علك أ

  . قبلت الشهادة،م فيمن ال وارث لهكاحلا إىل  أوالوارث إىل حيث يعودالثلث له، 

و و خر فقد أحدهم قام اآل إذا انوا أوصياء برتتيبك بأن ،ًان وصيا يف املستقبل ال يف احلالكل

 ،لو يف املستقبل ونفسه  إىلًنه جير نفعاألال تقبل   أو،ًنه ليس وليا يف احلال أل،انه، فهل تقبل شهادتهكم

ن ،األول األصل ،احتماالن   .ان عموم جر النفع يقتضي الثاينك وإ

لوكذا الكو جر نفع يف احلال  والةكيل حايل ممن ليست له وكوى الته علك ويل املرتتبكالم يف ا

  .احلاضر



١٣٢

ون كي  حىت،مغبوننه أ ه املال عند ادعاء املشرتي الغنبكالبائع لشريى  علكشهادة الشري :الثاين

 إىل الشهادة جترحيث إن  ،حنوه وخيار العيب إىل ذا بالنسبةك و حق خيار الفسخ، املشرتيكلشريل

  . بأنه مغبونكالغنب فيشهد الشريى ادع وً بائعاكالشريان ك إذا ذاك وًالشاهد نفعا،

صيب حق نفيه  إذ  لبيع الشقص الذي فيه الشفعة،كمنها شهادة الشري و:قال يف املستند :الثالث

 إذ الغري، وهو شهادة للنفس ويستلزم ثبوت البيع لثبوت احلق له وليه،إيعود نفعها  والشفعة للشاهد،

  .يستلزم أو يف صدقها قصد ما يتضمنه يفك خبصوصه، بل يكقصد ذلى صدق الشهادة ال يتوقف عل

شر وني،كبني شريّ إال ونكال تالشفعة ن إ :فيهو ن كلو مل ي إذ ،اءكمفروض املستند يستلزم ثالث 

و  وليه،إًا ال جتر نفعا فإ�ًا قبلت شهادته كالشاهد شري شركًا كان شريكل   .اء ثالثةكانت ال

لرابع لما كحيث إن الشاهد،  إىل الشهادة جتر النفع ألن شهادة الغرمي للمفلس الذي حجر عليه، :ا

  .ان للغرماءكثبت للمفلس 

ت :اخلامس الغرماء، أما يف غري املستوعب  إىل  النتقاهلا،تهكرشهادة الغرمي للميت املستوعب دينه 

  .ره املستندكما ذكال تسلط له فيه،  وفال ترد لعدم نصيب

روح و:قال يف القواعد :السادس  املوت قبل ما مل ميت املريض مرض أو لو شهد مبال ملورثه ا�

ه  و،.؟؟قبل ليه ال يضر مع إاحتمال االنتقال  ومنا يشهد مبال ال والية له عليه،إشف اللثام بأنه كعلق علي

زوجته و،خيهخ ألاأل و،عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد زوج ل    .سكالع وال

  شهد بعد  إذا بني ما وشهد قبل املوت إذا منه يعلم الفرق بني ما و:أقول



١٣٣

 لقريبه و شهد القريبذا لك و،األولنفسه بشهادته خبالف  إىل ًيف الثاين جير نفعاحيث إن املوت، 

 إىل بالشهادة جير النفعحيث إن شهد به بعد املوت،  إذا ا تقبل خبالف مافإ� قبل املوت ،الذي يرثه

 إذا لقريبه بعد املوت قبلتشهد القريب  إذا نعم، نص القبول يف القريب ظاهر فيما قبل املوت و،نفسه

  .يهلوجود مرتبة سابقة عل أو ً،مثالً ونه قاتالكما لإًن وارثا، كمل ي

جلرحو( :قال يف املستند :السابع جلرح مورثه عند ا الدية  فإن ،ان السرايةكمإ ومنها شهادة الوارث 

دليلهم و. ايةفكال وكاملسال والدروس ورشادشرح اإل والقواعد وره يف التحريرك ذ،جيب له عند املوت

 أدلة يشمله سائر ال نصيب للشاهد حني الشهادة فال و،قد عرفت حاهلا و هو وجود التهمة،ايف رده

ان وقت ك وًان ميتاك لثبوت مال ملورثه لو صثرهم صرحوا بقبول شهادة شخكأ أن العجب و،املنع

وًمريضا قبل شهادته، أو ًالشهادة جمروحا شرح   ن :ردبيليرشاد لألاإلزاد يف  مبوته قبل  قنيان تك وإ

 أن  الحتمال،ليه غري معلومإجر النفع  وثبات مال ملورثه ال لنفسه،إنه أ  إىلاستندوا يف القبول و،شهادته

ان غريها فال يوجد ك وإن ،ن وجدت فيوجد فيهماإف املناط التهمةان كن إنه أ ىال خيفو. ميوت قبله

هو متني فالالزم القبول قبل  والمه،كآخر  إىل )١()احتمال تقدم موت الوارث فيهما متحقق و،فيهما

  .املوت

 نه يدفع عن نفسه الدية، ألأ،العاقلة جبرح شهود جناية اخلط( ً:مازجا شف اللثامكقال يف  :الثامن

ن    .)٢()قربموت األ وًبعيدا، الحتمال جتدد اليسار أو ًان فقرياكوإ

    عدم القبول باالحتمال الذيإطالقهذا داخل يف دفع الضرر، مث  :أقول

                                                

  .٢٤٣ ص١٨ج: مستند الشيعة يف أحكام الشريعة )١(

  .٣٠٥ ص١٠ج: کشف اللثام )٢(



١٣٤

ًان االحتمال بعيدا عرفا حبيث مل تك إذا ره ال وجه لهكذ   .ًفع ضرران الشهادة تدكً

  .كهذا داخل يف الشري وانت يف متعلقها،ك إذا قاةاملسا واملزرعة والشهادة يف املضاربة :التاسع

زوجة بأ�ا كهل تقبل شهادة رجل يريد ن :العاشر زوج من الرضاعة أم الأاح امرأة مت  ،خت ال

راألمرثبت ن إحيث إنه نفسه  إىل ًجير نفعانه أ حتماالن، منا ت زوجها الشها ك  ه أ من واهد،فت الشهادة كن

  . الشهادةأدلةطالق الثاين أقرب، إل وًن نفعا،ال جتر اآلباجلراحة حيث 

جبرح  :احلادي عشر ً نفعا جير فإنه الدية،ى عل ثبت استوىلحيث إنه إذا  للطفل، إنسانشهادة الويل 

  .يف غريه و،حق أو حظ :)عليه السالم( فهو داخل يف قوله ،نفسهإىل 

  .ن عدها من هذا البابكمن املوارد اليت مي كغري ذلإىل 

قتل شهادة العاقلة جبرح ك ،مما تقدم علم وجه عدم قبول الشهادة اليت يدفع �ا ضرر عن الشاهدو

جبرح  وكيل والويل والناظر  وشهود رد املال الذي اخلطأ، وشهادة الوصي وال  خذهأالويل  والوصي ويلكلل

  .للناظر النظر فيهأو 

 خريينوقع اخلالف يف األ وإن  بال خالف فيه،:الناظر ور ما عدا الويلكذ أن بعد قال يف املستند

  .هل هو دفع ضرر أم النه أ

ًفيها نصيبا حيث إن بان أملرسلة و ،)١(حق أو حظ :)عليه السالم(اجلميع مشمول لقوله  :أقول

 ،)٤(يف الرضوي ثىنللمست و،)٣(يف الشهادة دفع مغرم عن نفسهحيث إن موثقة مساعة  و،)٢(للشاهد

  .فعمومات قبول الشهادة خمصصة �ا

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: كاملستدر )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(



١٣٥

  ))هل العداوة تسقط العدالة((

، فقد أمر العداوة الدينية مبوازينها ال متنع قبول الشهادة أن ال خالف يف وإشكالال  ):١٣ مسألة(

  .افركالى  تقبل شهاد�م علكمع ذل و،افرينكاهللا املؤمنني مبعاداة ال

   .)١(فاركالى علشداء أ :قال سبحانه

  .كغري ذل إىل ،)٢(البغضاء وم العداوةكبين ووبدا بيننا :قالو

الكافر ى  املسلم علىتعد إذا ماكن العداوة باملوازين فقد سقط العدو عن العدالة، كمل ت إذا أما

زينه(رهم قيد كعدم ذ وال يف غريه، ولذا ال تقبل شهادته فيه و،ًمثال الذمي  ليس ما أن  من جهة)امبوا

  .الدين إىل باملوازين ال يصح نسبته

ر فعاداه كفاعل للمننه أ زعم إذا ماك مل تضر، انت عن اشتباهك إذا العداوة الدينية أن مث الظاهر

 إذا يف العداوة الضارة مباى الفتو وبعد اختصاص النص الشهادة أدلةطالق إلمنا مل تضر إ و،كجل ذلأل

  .عمد وانت عن علمك

  .�ا متنعإ :وية، فقد قال يف الشرائعي دنعداوةانت الك إذا أما

  .مجاعغريه اإلى ذا ادعك وبقسميه عليه، مجاعجده فيه، بل اإلأبال خالف  :يف اجلواهرو

رواياتكذلى يدل علو   :  مجلة من ال

ال تقبل شهادة ذي  : قال،) السالممعليه(عن أبيه، عن آبائه ، عن جعفر، وينكمثل خرب الس

   .)٣(ة يف الدينذي خمزي أو شحناء

    قال،ما يرد من الشهود :)عليه السالم(رواية سليمان بن خالد، قلت للصادق و

                                                

  .٢٩اآلية : سورة الفتح )١(

  .٤اآلية : سورة املمتحنة )٢(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٣٦

   .)١(اخلصم والظنني :)عليه السالم(

  .)٢(اخلصم واملتهم والظنني : قال)عليه السالم( عنه ،بصري أيب روايةو

   .)٣()عليه السالم(احلليب، عنه بن علي مثلها رواية عبيد اهللا و

مل  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  ابن مسلم، عنروايةو

   .)٤(ال ظنني وال متهم وال خصم وجتز شهادة الصيب،

   .)٥(كالشري واخلصم واملريب :يف رواية مساعةو

ال تقبل  : قال،)عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (مساعيل بن مسلم، عن الصادقإرواية و

   .)٦(ذي خمزية يف الدين أو شهادة ذي شحناء،

 ،ال خائنة وال جتوز شهادة خائن:  قال،)صلى اهللا عليه وآله(خبار، عن النيب يف رواية معاين األو

   .)٧(أخيهى ال ذي غمز علو

رواياتإىل    .غريها من ال

  .دتهنه متهم يف شها، ألًأيضادخول ذي العداوة يف املتهم ن كبل مي

  حجية قول العادل،أدلةطالق  إل،ًا مل تضرإطالقظهار انت العداوة قلبيه فقط بدون اإلكمث إنه إذا 

ال ذا  وًخصماى ال يسمنه أ  عدم القبول، لوضوحأدلةال تشمله  وً العداوة ال توجب فسقا،كمثل تلو

ن الشحناء فإن ،شحناء   .بغضاملنصرف منه ما ظهر من ال أن الإان حمله القلب ك وإ

                                                

  .٢ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٥ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: وسائلال )٦(

  .٨ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٧(



١٣٧

حب  واجلنبك�ما صفتان ذميمتان أالبغض فاملراد  وما ورد من ذم العداوةو( :قال يف املستند

فعل ما يوجب ضرر  واظهر آثارمها، إذا منا هوإجعلها من املعاصي  و جتب ا�اهدة يف رفعهما،،الدنيا

  .ىانته ً)العدو ال مطلقا

ا إو حينئذ  وال خالف، و يف رد الشهادة �الإشكاانت العداوة ظاهرة مما أوجب الفسق، فال كذ

لرد مبا ملذى ان شهادة علك إذا ال خيص ا الم يف كمنا الإ وعليه، أو لغريه أو انت لهك وإن  بلور،كالعدو ا

والعداوة ظاهرةانت ك إذا هي ما والصورة الثالثة، ما العدواة إ( :مل توجب الفسق، فقد قال الشرائع 

 حدهم السرورأن يعلم من حال أيتحقق العداوة ب ومل تتضمن، أو ًنت فسقا سواء تضم،ا متنعفإ�الدنيوية 

  .ىانته )بينهما تقاذفتقع  أو ،ة بسرورهءاملسا وخر،ة اآلءمبسا

لذا صرح غري واحد بقبول  والم احملقق حتقق العدواة مع العدالة،ك ىمقتض( :قال يف اجلواهرو

  ). عليهمجاعاإلى  بل عن آخر دعو،عليه ولغريه وشهادته له

  ).بغض املؤمن ومن حرمة احلسد ملا عرفت ،للفسقى  مقتضكل بأن ذلكن قد يشكل( :قال أن ىلإ

  .إمجاعن كمل ين إ ل عليه املستندكذا أشكو

 ًتوجب فسقا،مل  وإن شف اللثام عدم القبول،ك والتحرير ويف القواعدما كن ظاهر غري واحد كل

الغمز شامل ملا مل يوجب الفسق، بل يف  وي الشحناءذ و اخلصمإطالق فإن ،دلةاألى مقتضهذا هو و

روايات ظاهر يف ذل  ،العامى ونه من عطف اخلاص علك عدم األصل و، حيث قوبل بالفسقكبعض ال

لزنا وكأخصية روايات الشريكات قبول شهادة العادل إطالقفهذه الروايات أخص من  غريها،  وولد ا

  .قربفاملشهور هو األ

ن حتققها كمي إذ القول بأعمية العداوة الدنيوية للمؤمن من الفسق، األوىللعل و( :لذا قال اجلواهرو

  .ىانته )الوجه الصحيح الذي منه اعتقاد مظلوميتهى  بفعله علً محال،م بالفسقكمن دون احل



١٣٨

 إنه خالقر بعض علماء األكقد ذ إذ امحق، إنه :له ًخر مبا يراه جائزا، مثل قولهحدمها اآلأ لو سبو

نوع من احلمق،إنسانل ك ألن رم،ليس مبح روا التقاذف الظاهر كلذا ذ و،ك مل يضر ذل غري املعصوم فيه 

  .يف السب غري اجلائز

 كان )فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى(خر من باب حدمها يرد على اآلأ تقاذفا، وكان فإذاوعليه 

لراد، أليالباد شرع، ومثله ال ي هو الفاسق، ال ا ًسمى خصما وذا شحناء وما نه مل خيرج عن نطاق ال

  .أشبه

العدواة ليست من  و،خر ردت شهادة العدو فقط دون غريهحدمها بالعدواة دون اآلألو اختص و

  .ما هو واضحكايفني ضاملت

ت مث شهد كس وبالغ يف خصومته فلم جيب ويشهد عليه أن عاداه من يريد وإن :كقال يف املسال

  .سقاط الشهاداتإ إىل  ذريعةكلاخلصماء ذ ال اختذإ و،عليه قبلت شهادته

لرفقاء لبعض علك و:الشرائع قالمث إن   القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة،ى ذا لو شهد بعض ا

 فيه خرب حممد بن الصلت املنجرب األصل وهذا هو املشهور بينهم، و يف القواعد،مثله قال العالمةو

 ، رناه كما ذى مثله حجة عل والتهذيب، والفقيه ويفاكرواه النه أ  إىلضافةما يف اجلواهر، باإلكبالشهرة

 انوا يف طريق فقطع عليهم الطريقك عن رفقة )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت : قال،غري مرة

شهادة من  أو قرار من اللصوصباإلّ إال ال تقبل شهاد�م : قال،أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضو

  .غريهم عليهم

املرفوض شهادة املقطوع عليهم  أن شهادة من غريهم عليهمأو  :)يه السالمعل(الظاهر من قوله و

العداوة  إذ ه، ال من جهة العداوة،ك لشريكبعضهم لبعض، فالرفض من جهة عدم قبول شهادة الشري

  لو  وصوص حمققة يف مجيع القافلةّلل



١٣٩

عداوة  أن  إىلضافة هذا باإليشهد عليهم، ناس آخرون مل يتحقق غريهم حىتأ كن هناكمل ي

لرفقة الشهود عدوالك إذا  ال دنيويةةص عداوة دينيّ للنساناإل العداوة الدينية ال متنع  أن قد تقدم و،ًان ا

  .عن قبول الشهادة فتأمل

لرفقة شيء قبلت شهادته لألن إنه أ القاعدةى ان، فمقتضكيف كو هذا  وصل،مل يؤخذ من بعض ا

شرتك فإن خذ منه شيء،أ وإن اخلرب غري وارد عليه ه ك لشريكلرد شهادة الشريًا مل تقبل شهادته كان م

شرتكي وإن ،كيف املال املشرت القاعدة ى ال فمقتضإ و عداوة دنيوية مل تقبل،كانت هناك فإن ًاكن م

مل  إذا اللصوصى تقبل شهادة رفقاء القافلة عل( :قالنه أ عن الدروس يكان احملكلعله لذا  والقبول،

  .)ونوا مأخوذينكي

 خذ هلم يف شهاد�م قيل ال يقبل،أر ما كمل يتعرضوا لذ و بعضهم لبعضلو أخذ اجلميع فشهدو

ن تأخر عنه، م بعض كذل إىل مال وشهادة بعض غرماء املديون لبعض،كّ إال ما هو والقبول قوي،و

أخذ عدم الفرق بني تعرض الشهود يف الشهادة ملا ى الفتاوكه إطالقى مقتض و:ًخالفا للجواهر حيث قال

ارة  واخلربن إ :شف اللثامكيف  وًلتحقق العداوة عرفا باحلال املزبور،ّ إال كليس ذل وعدمه، ومنهم عب

  .عدمه وتعرض الشاهدين لتعرضهم له وعدمه، وهما يشمالن تعرضهم للشاهدينإطالقالعالمة ب

 كئولأخذوا أ ونه لو قال عرضوا لناأعن غريه، حيث صرحوا ب وعن التحرير يكًخالفا للمح

شركن إنه أ القاعدةى مقتض ومسعت،   القبولأدلةطالق ال قبلت، إلإ وعداوة دنيوية مل تقبل أو ةكان 

شرو   .ملا عرفت بدون العداوة عن خرب حممد وةكخروج غري ال

رإنه فالصور مخس، أل   .ال أو ما عداوةإل حال كى علو، ال أو ةكما ش

شر :األوىلف   .ملها اخلربال يش وفيها القبول و،ال عداوة وةكال 



١٤٠

شر إىل ضافة املقامني، باإلدلةال قبول أل و،حدمهاأ وجود :الثالثة والثانيةو   .ةكاخلرب يف ال

لرابعةو   . الثالثةدلةال قبول لأل وليهما،ك وجود :ا

ه أ صورة خامسة هي إىل ضافةهذا باإل ركن ش شركمل ت أو مل يتعرض هلا الشاهد، وةكانت   ةكن 

مزيد من  إىل املسألة حباجة والقاعدة القبول،ى مقتض و يتعرض ملا أخذ منه،نه ملكًان الشاهد مأخوذا لكو

  .التأمل

 بل ،غريه وما يف الشرائعك ، العداوة سلب العدالة قبلتمل نوجب ولو شهد العدو لعدوهمث إنه 

 يف كعليه فلو ش وله، غري العدو إىل ذا تقبل شهادته بالنسبةك وما يف اجلواهر النتفاء التهمة،كًقطعا 

خيرج منه ، القبولأدلةطالق  القبول إلاألصلان كالعداوة  مل يعلم �ا،  وانت عداوةكما ّ إال ومل 

  . بالعام يف الشبهة املصداقيةكون من باب التمسكفاخلروج ي

تاب ك ملا عرفت يف هذا ال، العدم بعد الفحصاألصلان ك يف وجودها كن عداوة مث شكلو مل تو

  . دليل الفحصإطالقفيما مل يعلم خبروجه عن غري مرة من لزوم الفحص 

و و   .كذلك البقاء األصلان ك يف زواهلا كانت عداوة مث شكل

  



١٤١

  

  ))النسب ال يمنع قبول الشهادة((

 ،عليه وب لولدهاألك ،قرب ال مينع قبول الشهادة وإن النسب :قال يف الشرائع ):١٤ مسألة(

 الطائفة إمجاعيف املستند ب و،ال خالف وإشكال، بل بال املشهورى عليه عل وخيهخ ألاأل و،الولد لوالدهو

  . بقسميه عليهمجاعيف اجلواهر اإل وغريها، والغنية وعن االنتصار يكاحمل وة،احملق

رواياتكذلى يدل علو شهادة احلسنني  وإىل ، الشهادةأدلةعمومات  إىل ضافة باإل، متواتر ال

درع)عليه السالم(لعلي  و،كيف فد) عليها السالم( لفاطمة )عليهما السالم(   . يف قصة ال

لوالد لولده، و،جتوز شهادة الولد لوالده : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن احلليب، عن خ األ وا

  .)١(خيهأل

بعض أصحابنا، عن سأله  :قال أو ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،عن عمار بن مروانو

لرجل يشهد أل ًان خريا جازت شهادته ك إذا كال بأس بذل : فقال،خيهخ ألاأل أو ،بنهب الاأل أو بيه،ا

  .)٢(خيهخ ألاأل و،البنه باأل و،بيهأل

   .)٣(نعم : قال،خيهخ ألاأل و،الولد لوالده و،سألته عن شهادة الوالد لولده :عن مساعة قالو

ً ان مرضياك إذا ه جتوزخيخ ألشهادة األن إ :)عليهما السالم(بيه أوين، عن جعفر، عن كعن السو

   .)٤(معه شاهد آخرو

ان ك إذا خيه جائزةخ ألشهادة األ :قال إنه ،)عليه السالم(علي  إىل عن اجلعفريات بسندهو

   .)٥(ًمرضيا مع رجل آخر

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٥ حتاب الشهاداتك أبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٤ حتاب الشهاداتك أبواب من ٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: املستدرك )٥(



١٤٢

  

  ))قبول شهادة الولد على والده((

  .ال تقبل أو والده هل تقبلى �م اختلفوا يف شهادة الولد علإنعم 

 الشيخني والصدوقنيك ،املتأخرين وثر القدماءكًصح، وفاقا ألاألى ال تقبل عل :تندقال يف املس

ر كالفاضل يف أ واحملقق واحللي وبن محزةا والديلمي والقاضيو الشهيد يف  ويضاحولده يف اإل وتبهكث

غريها، بل  وفايةكال وكاملسال والدروس والتحرير والشهرة يف املختلفى عليه دعو وغريهم، وتكالن

بصورة  مجاعخري اإلن خص يف األكالغنية، ول والسرائر واملوصليات للسيد و عن اخلالفمجاعاإلى دعو

  .بحياة األ

 جعله يف املفاتيح وفاية،كبه يف الاستقر وقواه يف الدروس وعن السيد فأجازه، يكًخالفا للمح

 عن املقتصر يك حذاك وردبيلي الرتدد،رشاد لألشرح اإل وكاملسال وظاهر التحرير وح،صشرحه أو

  .مرييالص والتنقيحو

ثرهم قد كأما من تأخر عنه فأ والرتدد، إىل  التحريرهسبق و، اجلواز الدروسىقو :قال يف اجلواهرو

  ً.أيضاليه إمال 

ال تقبل شهادة الولد  إنه يف خرب آخر و: قال،مبرسلة الصدوق يف الفقيه :األولاستدل للقول  :أقول

  ،)١(والدهى عل

خالف  و بأنه عقوقكأيد ذل وأخبار الفرقة، إىل عن اخلالف نسبته وعن النهاية، يكمثله احملو

ر الرضوي مما له مفهوم يف كبعدم ذ وة،ءساعدم اإل وليهإ حسان اإلأدلة من كغري ذل وخفض اجلناح

  .مقام التحديد

لرجل المرأتهو :)عليه السالم(قال  ى ة الوالد علجيوز شهاد وشهادة الولد لوالده، و،جيوز شهادة ا

   .)٢(لدهو

                                                

  .٦ حالشهادات تابك أبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(



١٤٣

ه  :)عليه السالم(علي  إىل أما ما يف اجلعفريات، بسنده ان ك و،بيهان ال جييز شهادة االبن ألكإن

  .اشتباه النساخ إىل  نسبهكاملستدر ولزام، فلعله من باب قاعدة اإل،)١(بيهأ ىبن علجييز شهادة اال

القبول ى  الدالة علدلةاسيل ضعاف ال تقاوم األاملر إذ قرب قول ا�وز،األ أن ان، فالظاهركيف كو

 الشهرة وخالفه بعض مدعيه، و،ًونه منقوالكبعد  غري صاحل لالستناد مجاعاإل و،غريها واتطالقمن اإل

ن   احلق أوىل إذ التأييد غري تام، و،السنة وتابكتقاوم ظاهر ال ألن �ا ال تصلحأّ إال انت حمققة،كوإ

باع شرع، عاملا ب من األنقاذ إ و،باالت لرحمًجاهال أو انكًخالف ال   .ليهإحسان اإل و باحلق أفضل صلة ل

 قال )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  ألن ب بالصلة،من األ هي أوىل ومجلاء يف األلو صلح التأييد و

  .)٢(كباأبر  :مرة واحدةقال  و،كمأ بر :ثالث مرات

 أن ليه برهإان أحسن خدمة ك ،�ا زوجة آخرأزوجية امرأة يعلم ولدان له  يب يدعان األك فإذا

لزنا ا ،ينقذاه من ا   .ًحقا هو لغريه ال لهى ادع إذا كذلك و،ًجاهال أو �ا ليست زوجتهأان بكً عامل

 أو مكنفسأى لو عل وونوا قوامني بالقسط شهداءك :رميةكية الالنفوذ اآلى ان، فيدل علكيف كو

   .)٣(قربنياأل والوالدين

ال  والولد، والوالدينى قيموا الشهادة علأ : يف خرب داود بن احلصني)عليه السالم(قول الصادق و

 فيه صاحب احلق الذي يدعيه قيله ىتعدإذا  : قال،ما الضر و:، قلتخ يف الدين الضراألى تقيموها عل

  مثل  ورسوله، وخالف ما أمر اهللا

                                                

  .٢ ح٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

ـ ١٥٩ ص٢ج: ايفكما يف الك )٢(   .٩ ح الوالدينب بر با١٦٠ 

  .٨اآلية : سورة املائدة )٣(



١٤٤

لرجل علكي أن كذل  :ييسر، قال نظاره حىتإ بقد أمر اهللا وهو معسر، وآخر دينرجل ى ون ل

ميسرة إىل فنظرةتقيم الشهادة يف  أن كنت تعرفه بالعسر فال حيل لأ و تقيم الشهادةأن كيسأل و

   .)١(حال العسر

ليه إتب ك و: قال،)عليه السالم(احلسن  أيب ، عنالتهذيب وايفكسويد، املروي يف البن  يخرب علو

قربني فيما األ والوالدين أو كنفسى لو عل وقم الشهادة هللاأ ف،سألت عن الشهادات هلمو :يف رسالته

   .)٢(ً ضيما فالكأخيى علفت خ فإن بينهم، وكبين

   .)٣(دعواما  إذا وال يأب الشهداء :قوله سبحانه وات،طالق اإلكيؤيد ذلو

يف  وال ظاهرة، و�ا غري صرحية يف القبولأية بيف اآل وات بلزوم ختصيصها،طالقل يف اإلكشأو

روايتني باإل   .عراضال

قد عرفت  و،اتطالق لعشرات اإلاملراسيل الضعاف ال تصلح خمصصة إذ ى،ل ما ال خيفكيف الو

ال وجوب القبول لزم العبث يف لو إذ ،ن صرحيةكن مل تإية ظاهرة اآل وى، املدعمجاعاإل وحال الشهرة

روايتان ال  ولظهور،لها ال توجب دفع اكذا غريه ك ويةاحتماالت املستند يف اآل وتها،قامإ عراض إال

  .ترددوا أو �ما،فتوا أساطني مجلة من األ أن عرفت أن عنهما بعد

قوهلم بعدم القبول غري خال عن  أو ميل مجاعة من متأخري املتأخرين أن  يعرفكمن ذلو

  .شكالاإل

 ًاخلربين ليس نصا يف ويةاآلن إ( :اشف اللثام حيث قالك تعرف وجه النظر يف قول كمن ذلو

  يف قبوهلا ال خالف  واحلي،ى الشهادة عل

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢٥٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٣(



١٤٥

ملذظاهر اجلميع يأىب إذ ،)امليتى عل   .ورك عن التخصيص ا

الشهرة ّ إال  املسألةل فليس يفكى عل وامليت، واملشهور من املانعني مل يفصلوا بني احليمث إن 

ملذ والقدمائية ملراسيل ا  حيث )رمحه اهللا(ى ملرتضا يظهر من السيد امها مب أوالن النقاش يفكورة، بل ميكا

لرد ن إ ، بلكخرب يرويه مما ظاهره االختالف بينهم هناى اعتمد علنه أ ركذ وصحاببعض األ إىل نسب ا

  .املانع بعضهم القليل

  

  ))فروع((

ولد الشبهة، حيث تقبل  و،ب الرضاعياألى عل واجلد،ى عل وم،األى منه يظهر حال الشهادة علو

البنت يف القبول  وال فرق بني الوالد و،إشكالتعة حاله حال ولد الدائم بال ولد امل و،الشهادة منه عليهم

  .الرد للمناط أو ،طالقلإل

الوالد الرضاعي لقوهلم  إىل مكاملستند من احتماله انسحاب احلره ك يف ما ذشكالمنه يعلم اإلو

 إىل مكانسحاب احلره الدروس من كما ذ و،)١(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب :)عليهم السالم(

  .غريمها ويةفاكال ويضاحلذا مل يسحبه اإل واجلد،

لزنا لزاينى  فهل تقبل شهادته علأما ولد ا لزناى عل ا نه أ  احتماالن، من،فرض قبول شهادة ولد ا

ارع له، لفمن ن وهو حمرم، واحهكلذا حيرم ن وولد حقيقة تاب ك يف قد مر إذ قرب،أ األولن كي الش

  .لد يف املرياث ال يالزم النفي املطلقنفي الو أن احكالن

  .غريها ولزام، لقاعدة اإلكانوا يعتقدون بذلك إذا أبيهى افر تقبل شهادته علكولد الو

بوه من خرجت أليس  ومه ملن خرجت القرعة له،كان حكقرع أ ولو اشتبه الولد بني حاللنيو

رع نزل القرعة منزلة الواقع ألن القرعة ضده، ا ارع قب إذا ذاك و،الش نه ونه ولده، ألكلناه مما قبل الش

  .ًحينئذ ولده شرعا

                                                

  .١ ح ما حيرم بالرضاعأبواب من ١ الباب ٢٨٠ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٤٦

 ،إشكالى الغري دون الوالد على قبلت عل : قال يف القواعدً،غريه معا والوالدى لد علولو شهد الو

ًوحدة الشهادة لفظا ال  إذ ،ن الظاهر القبولكترد، ل أو تقبل أن ماإالشهادة واحدة، فشكال أن اإلوجه و

زوجتني لزيد فظهر اشتباهه يف  أشهد إذا ماك يقة، فهيتالزم وحد�ا حق  من كغري ذل إىل ،مهااحدإن ال

غري الصحيح ال ى الشهادة علجمرد اشتمال  و حيث ال وجه لرد الشهادة اجلامعة للشرائط،،مثلةاأل

 البيع و هذه املسألة يف القضاءالم يف مثلكقد تقدم ال و،دلة األإطالقخراج الصحيحة عن إيوجب 

  .ريمهاغو

  .ً ببطالن الشهادتني معا غري ظاهر الوجهيضاحقول اإل أن منه يعلمو

يرد يف  وال عقلية يقبل يف حق الغري ون بني احلقني مالزمة شرعيةكمل ين إ( :قول املستند أن ماك

 الذي األصل و،كذلكقبوهلما  أو ًما جيب ردمها معاإ�ا  أل،لكمالزمة فيشان بينهما ك وإن حق الوالد،

ملرجع بعد تهو   .لك مش،ىانته )األول يافؤ االحتمالني يقتضك ا

ارع بني املتالزمني غري عزيزكيكتفإذ  احللية، حيث املال  والطهارة والوصية وما يف السرقةك ، الش

وال القطع، وء حيث طهارة اليد دون الوض و،طهارة املذبوح دون حيلته و،ثلثه ونصفه وىربع املدع 

  .ك ذلريغ إىل ،كوكتوضأ مباء مش

ملرجع  إذ افؤ بالرد غري ظاهر،كقوله بعد التمث إن    . قبول الشهادةأدلةات إطالقا

 املناط الواقع أو ن له حقيقة،كمل ت وإن الوالد، زعم الوالد نفسهى ون الشهادة علكهل املناط يف و

 طلفانصرف من األامل ألن  الظاهر الواقع،ل مجلةكالوالد ما يسبب له مشا ي يدعًمثال ،ال اعتبار بالزعمو

  .ال الومهيةاحلقيقية معانيها 

جعله املستند  و،موته وبب، ال فرق بني حياة األاألى  بعدم قبول شهادة الولد علالقولى مث عل

  صرح بعضهم باالختصاص بصورة  وإن صحابثر األكأ إطالقظاهر 



١٤٧

  .يتنيهو حسن لو استدل باآل و:احلياة قال

حالة احلياة، فيؤخذ يف  إىل االنصرافّ إال ا ال وجه للمخصصمك، كال وجه لذل إذ فيه نظر،و

  .ينه انصراف بدوك قبول الشهادة، لأدلة إطالقحال املوت ب

  .امليتى قبوهلا على ي عن ابن زهرة علكمنه يعلم وجه النظر يف احملو

  القسامة،أدلة إطالق احتماالن، من ،ما يف باب القسامةك، كذلكب هل ميني الولد ضد األو

 مل يقبل األصل مل يقبل يف فإذااليمني بدل عن الشاهد،  أن من و،املنع يف الشهادة ال مينع عن القسامةو

فرع بطريق أوىل   .قربأالثاين  و،يف ال

و و ال ترد لعدم   أو،طالق دليل الرد إلًأيضافهل ترد شهادته ًالولد مسلما،  وًافراكب ان األكل

ن  احتماالن،،افركاحرتام ال   .االستيناس الفقهي وإىل طالقاإل إىل  أقربولاألان ك وإ

 قطع رحم وةءساإ إنه :يقالّ إال أن  الظاهر الثاين،،مردودة فقط أو هل الشهادة عليه حرامو

  ً.أيضاحسان املأمور به فيحرم خالف اإلو

  .طالقغريها لإل أو مهأون الطرف كي أن والده بنيى ال فرق يف رد شهادة الولد علو

ه  أو يشهد عليه مبال أن ما ال فرق بنيك طالق  إلكغري ذل أو ،احلد والقصاصكحق متعلق ببدن

  .الدليل

تسب نامث م الشهادة ك فنفذ احلا،ليهإًيثبت شرعا انتسابه  أو نفسه، إىل ينسبه أن لو شهد عليه قبلو

، حتماالن ا،حتقق إذا م ال يبطلكاحل ألن ال يبطل  أو،ثر رجعيألالنتساب  ألن مك فهل يبطل احل،ليهإ

  .مك بقاء احلاألصل فكلو شو

لزناكقد تقدم ال و الولد عن نفسه باللعان قبلت شهادته،ىلو نفو   .الم يف ولد ا



١٤٨

 أن نكيتم أو ،من املال ب فهل يرث الوالد الشاهد مث مات األ،لو شهد الولد عليه فلم تقبلو

زوج باملرأة اليت شهد   ماكًادته شرعا ال يبطل علمه باحلق، رد شه ألن  الظاهر ال،،�ا ليست زوجة لهأيت

  .ًمثالنه فاسق ردت شهادته ألإذا 

لرخصة حىت أو حنو العزميةى  علاألمرهل و احتماالن، ظاهر ما  ،ب بشهادة الولد قبلتقبل األ إذا ا

 حيتمل وقبل املشهود عليه �ا، وإن ال تقبل شهادته إذ شهادة الفاسق،كالعزمية ى الفتو وروا من النصكذ

  . أقرباألول ون وجه لعدم قبوهلا،ك قبل بنفسه مل يفإذاب  الحرتام األكون ذلكيأن 

  



١٤٩

  

  ))شهادة أحد الزوجين لآلخر أو عليه((

زوجتهإشكالال  ):١٥ مسألة( زوج ل زواج دواماك ،عليها و يف قبول شهادة ال ان ك ،ًمتعة أو ًان ال

  .م الأًحدمها ناشزا أ

زوجةإشكالذا ال كو زوجية ال متنع من قبول الشهادة يف  وزوجهاى  عل يف قبول شهادة ال له، فال

  .غريمها واجلواهر و املستندمجاع اإلكذلى على  بل ادعاجلملة،

 ،)١()عليهما السالم(ًن عليا شهد للزهراء أل و قبول الشهادة مع الشرائط،أدلةطالق  إلكذلو

روايات اخلاصةو   : جلملة من ال

لرجل المرأته :)يه السالمعل(عبد اهللا  أيب صحيح احلليب، عنك زوجها و،جتوز شهادة ا ملرأة ل  إذا ا

   .)٢(ان معها غريهاك

صحابنا، أسأله بعض  :قال أو ،)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :صحيح عمار بن مروان، قالو

لرجل المرأته    .)٣(ًان خريا جازت شهادته المرأتهكإذا  : قال،عن شهادة ا

لرجل المرأتهموثقة مساعة، سألته عنو زوجها و،نعم :)عليه السالم( قال ، شهادة ا ملرأة ل  : قال،ا

ون معها غريهاكيّ إال أن ال)٤(.   

 ،الوالد لولده و،ل عن شهادة الولد لوالدهئس إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب خرب الدعائم، عنو

زوجني بعضهم لبعض والقراباتو روينا و :، قالعضهم لبعضجيوز شهادة العدول منهم ب : فقال،ال

   .)٥(ليس عندنا فيه اختالف و)عليه السالم( املؤمنني أمري عن كذل

                                                

  .٢١٦ ص١٦ج: احلديد أيب البن شرح النهج )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٠ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )٥(



١٥٠

لرضوي واجلعفريات يظهر وجوب محل رواية كبذلو تزموا من باب اإل أو التقية،ى  عل)١(ا لزام مبا ال

  .به

ه  :)عليه السالم(علي  إىل ، بسندهاألول ىفقد رو زكإن ان ك ووجته،ان ال جييز شهادة الزوج ل

زوجة عل   .زوجهاى جييز شهادة ال

زوجها،و :قال أن  إىلال جيوز شهادة شارب اخلمرنه أ اعلمو : الثاين قالىروو مرأة ل  ال ا

لرجل و   .المرأتهجيوز شهادة ا

 اال�امكبعض احملامل ى محلهما عل والبد من صرف اخلربين عن ظاهرمها، :كلذا قال املستدرو

  .كغري ذل وخري يف حمل ال جتوز شهادة النساء يف األاو�ك و،عدم العدالة فيهماو

  

  ))هل االنضمام شرط في القبول((

زوج إىل هل يشرتط انضمام آخر إنه م اختلفوا يفمث إ� زوجة يف قبول شهاد�ما لآل وال م ال ، أخرال

زوجها انضمام غ( :التحرير يك قال يف حم،يشرتط زوجة ل  ريها معها منشرط أصحابنا يف قبول شهادة ال

زوج  و العدالة،أهل   .ىانته )ليس جبيد وًأيضاشرط آخرون يف ال

 عن املفيد يكافة، فقالوا بعدم االشرتاط، بل هو احملكي عن املتأخرين كً خالفا للمحكذلو

  . عن الصيمريامكاحلليب، بل املشهور  والعماين احللي واملبسوط واخلالفو

  .دلةاأل إطالقاملشهور ى يدل علو

ملرأة بصحيحة احلليب،نه أ ماك زوج املناط، وموثقة مساعة، واستدل لالشرتاط يف ا  إذ لالشرتاط يف ال

  .يف احتمال جر النفع، فالالزم الضميمة لرفع هذا االحتمالما هال فرق بين

روايتني عن اشرتاط الضميمة باملعىن( :املشرتط بقولهرد املستند دليل و ازع فيه من  لقصور ال املتن

  ما كلة، الحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب، جهة الدال

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٥١

رواية و: به مجاعة من أصحابنا منهم الشهيد الثاين قالصرح املرأة ال يثبت �ا  أن وجه التقييد يف ال

هي الوصية،  وًنادرا، ما استثينّ إال ون معها غريهاكي أن اليمني، بل يشرتط إىل ال منضمة ومنفردةاحلق 

زوج  رواية باشرتاط الضميمة معها مبنية عل و يثبت بشهادته احلق مع اليمني،فإنهخبالف ال ل الغالب يف ى ا

  .ىانته )عدا الوصية هي ما واحلقوق

رواية و مرأتان مم وفرجل :قوله سبحانه إىل شارةإلعل ال مها إحداتضل  أن ن ترضون من الشهداءا

تذ لرجل يف الشهادة ل امرأة ألكًخاصا بالزوجة، بل م ك فليس احل،)١(ىخرمها األإحدار كف �ا نصف ا

لرجل العقالين،ى،خرأ�ا عاطفية، فالالزم دعمها بأل ملرأة عاطفية أل و خبالف ا نسب أ�ا قد خلقت ا

لرجل، ى  النفقة علكجعل يف قبال ذل والرتبية، وباحلمل وثارةباإل حيث دفعت عنها النفقة �ا أما كا

لرجل،إجعل هلا نصف  لرضاع سقطت عنها الصوم يف وقته واحلملحيث جعل عليها  ورث ا الصالة  و،ا

ملراد بنق وون احلق يف قبال الواجب،ك لي،ل شهر عند العادةكيف  الدين فهو  واحلظ و العقلصهذا هو ا

ارة ال ارة الصغرية ناقصة عن السي   .املكقطع اليد ناقص عن البرية، ال مثل قولنا األكمثل قولنا السي

زوجها يف الوصيةو( :عان، فقد قال الشرائكيف كو زوجة لو شهدت ل  كذل و،)تظهر الفائدة يف ال

لربع،شهادة املرأة ألن  زوجة ك فإن الواحدة يف الوصية تثبت ا  سائر النساء ثبت بشهاد�ا له الربعكانت ال

  .الضميمة إىل ال احتاجتإو

زوجكذلكو زوجته إىل قيل باحتياجهن إ  تظهر الفائدة يف ال ي عن كما حك، الضميمة يف الشهادة ل

 بعدم اعتبار رالقول املشهوى  علفإنهابن محزة، فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمني،  والقاضي والنهاية

   ميينها مع شهادة زوجها يف يفكالضميمة ي

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )١(



١٥٢

زوج حىتكخر فال يالقول اآلى تناول املشهور عليه، أما عل يثبت  في، بل البد من شاهد آخر مع ال

  .هلا احلق

ارها حال الشهادة ال حال احلى مث عل فلو شهدت ، مكالقول باعتبار الضميمة، فالظاهر اعتب

لرجل مل ت زوجة مث خرجت عن حبالة ا م حال كان احلك وإن م،كم احلاكف شهاد�ا السابقة يف حكال

زوجها حال ح ون شهدت لهأس بكس بالعكالع و،و�ا زوجةكعدم  م، كم احلاكهي ليست زوجة، مث ت

  .شهاد�افي ك تفإنه

زوج فشهدت مث نكلو طلقها لتو  النتفاء موضوع الضميمة ،حها صحت شهاد�اكون بدون 

  .بالطالق

لرجعية يف حال املزوجة أنعم الظاهر   .�ا زوجة خبالف البائنة أل،ن ا

ملذحكامل األكال فرق يف و  األوىل إىل االنصراف و،دلةطالق األاملنقطعة، إل وورة بني الدائمةك ا

  .ىو بدوان فهكلو 

و  وىخرأفي فيه امرأة كتقدير اشرتاط االنضمام يى مث عل زوج فيما يى رخأانت زوجة كل  ىتفكلل

 : من قبلكنقل ذل أن بعد لذا قال املستند وطالق الدليل، إلكذل ونصف الوصية،كأتني مراالفيه شهادة 

  .)طالق الغري املشرتط انضمامههو حسن إلو(

لرجلو ملرأة يف  ولو اختلف ا لرجل،فصل إىل مل ينته اختالفهما وا زوجة�أا �ا أان يعرتف بك إذا  فا

ملرأةك إذا الضميمة، أما إىل زوجة احتاجت لرجل قبلت الشهادة، إلال  ان مدعي الزوجية ا  ،دلةطالق األا

لرجل بالزوجية لتجر ومل يعلم خبروج هذه الصورةو   .قرار العقالءإقاعدة  يمل يعرتف ا

  



١٥٣

  

))يقهشهادة الصديق لصد((

دت بينهما كتأ وإن ال خالف يف قبول شهادة الصديق لصديقه، وإشكالال  ):١٦ مسألة(

واع احملبة، وةاملهادا واملالطفة والصحبة يف اجلواهر  و،مجاعخالف بل باإل يف املستند بال وغريها من أن

  . بقسميه عليهمجاعاإل

احتمال عدم القبول  وعضهم لبعض،صدقاء بالسرية املستمرة من شهادة األ و،دلةطالق األ إلكذلو

روايات املشتملة علنه أ منا هو من جهةإ  :فيه ولفظ املتهم،ى نوع جر نفع، فيشمله بعض الروايات، مثل ال

  .قد تقدم املراد بالتهمةإنه 

  .غريه وشف اللثامكره كذا ذك، ةاملهادا وبعض الشافعية فردها مع املالطفة وكًخالفا ملال

  



١٥٤

  

))الكفشهادة السائل ب((

نه فاعل للحرام حيث ال جيوز السؤال  أل،ون غري عادلكف قد يكالسائل بال ):١٧ مسألة( 

 يف عدم قبول شكالال ينبغي اإل وة له،كنه ال ملون غري عادل ألكقد ي و املؤنة،كف ملن ميلكبال

  .شهاد�ما

  صنعةكاختذ ذل اإذ :علق عليه يف اجلواهر بقوله وفه،كال تقبل شهادة السائل ب :قال يف الشرائع

ثر كاحلق املشهور بني أ إنه يف املستند و، عليهمجاعن حتصيل اإلكبال خالف أجده فيه، بل ميحرفة و

صرح به مجاعةكصحاب األ   .ما 

طلق عليه السائل أ إذا كذلكان كن له يد ك فلو مل تّالإ و،ف من باب املثالكمرادهم بالمث إن 

 البيوتى الذي يدور على الفتو و، بل يفهم من النصًدخالف مكللى العرف ال ير إذ ًفه عرفا،كب

لدو ارع أو احلمام أو باب الصحنى جيلس عل أو له،ً ديدنا كًني متخذا ذلكاكا   .ما أشبه أو يف الش

  . بالذي يدور هو من باب املثالكختصيص غري واحد ذل أن منه يعلمو

 التحرير ورشاداإل والنافع ورائعالش واحللي والقاضي وما عن الشيخك، طلق املنعأمن  أن ماك

 كال من عمل ذلفه، كن يريد ما هو املتبادر من السائل بأو بدغريها، ال وكاملسال والدروس والتنقيحو

  .ما أشبه أو ًيف وقت ما اضطرارا

ة، فالظاهر قبول كًاشفا عن عدم امللكال  و، مما ليس مبحرمًاان عمله اضطرارك فإذاان، كيف كو

  . غري املنايف للعدالة ال يوجب سقوط الشهادة أو مل الواجبالع إذ شهادته،

 ًان فاعال ك، املضطرةًمثالعاشة زوجة أبيه فه إلكسواق يسأل بان عادل يدور يف األك فإذا

  . منصرفة عن مثلهمادلةاأل ون االضطرار لنفسه،كمل ي وإن للحسن،

صلى اهللا (رد رسول اهللا  :ل، قا)عليه السالم(جعفر  أيب  صحيح ابن مسلم، عنكذلى يدل علو

  عليه (جعفر  أبو ، قالفهك شهادة السائل الذي يسأل ب)عليه وآله



١٥٥

  .)١(منع سخط وإن ى،رض يأعطن إ نه ألكذل والشهادة،ى نه ال يؤمن علأل :)السالم

 السب واملنصرف من السخط املتعارف الذي يظهره بالبذاء وليس بعادل،نه أ ىالعلة دالة علفإن 

  .عليه حيمل سائر الروايات وا،حنومهو

فه هل تقبل كسألته عن السائل الذي يسأل ب :، قال)عليه السالم(جعفر، عن أخيه  علي بن عنو

   .)٢(فهكسأل يف  إذا ال يقبل شهادته) عليه السالم( أيب انك :)عليه السالم( فقال ،شهادته

   .)٣(فه تردك الذي يسأل يف شهادة : قال)صلى اهللا عليه وآله( ابن فهد، عن النيب ىروو

رواياتكغري ذلإىل    . من ال

  .إشكال حاجة فال نان سأل عك فإن ًمل يتخذ السؤال ديدنا، إذا أما

  

  ))هل يحرم السؤال بالكف بال حاجة((

 الظاهر ،ال دخل يف موضوع املدلس فهل سؤاله حرام وذبكمل ي وسأل عن غري حاجة إذا أما

رواياتكذل   : ، جلملة من ال

 ال حيال ًعمال علمين :)صلى اهللا عليه وآله( قال رجل للنيب ،)عليه السالم(ثل ما روي عن الرضا م

ى ارض للناس ما ترض وال تسأل الناس، وال تغضب، :)صلى اهللا عليه وآله(بني اجلنة، قال  وبينه

   .)٤(كلنفس

 ليهاإحيوجه اهللا  ما من عبد يسأل من غري حاجة فيموت حىت : قال)عليه السالم(عن الصادق و

   .)٥(يثبت له �ا النارو

                                                

  .٢ حالشهادات تابك أبواب من ٣٥ الباب ٢٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ حتاب الشهاداتك أبواب من ٣٥ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ حالشهادات تابك أبواب من ٢٩ الباب ٢١٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

  .١ ح الباب من الصدقة٥٤١ ص١ج: كتدراملس )٤(

  .١ ح الصدقةأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٥ ص٦ج: الوسائل )٥(



١٥٦

   .)١(ل اجلمركمنا يأإمن سأل من غري فقر ف : قال)عليه السالم(عنه و

ليس يف  واهللا يوم يلقاه يعنده قوت ثالثة أيام لق ومن سأل الناس :)عليه السالم(عن الصادق و

   .)٢(وجهه حلم

ال يسألوا  أن ىعل :نصار طلبوا منه اجلنةذ من األلفخ قال إنه )صلى اهللا عليه وآله(عن النيب و

ًحدا شيئاأ ً)٣(.   

ال يطمع  ولب،كمنا شيعتنا من ال يهر هرير الإ : يف وصف الشيعة)عليه السالم(عن الصادق و

ًمات جوعا وإن فهكال يسأل الناس ب و،طمع الغراب
)٤(.   

دم  : ثالثىحدإيف ّ إال ملسألة ال حتلان إ يا هذا :ملن سأله قال إنه )عليه السالم(عن احلسن و

قرح، أو مفجع،    .)٥(فقر مدقع أو دين م

  .الصرحية يف احلرمة أو غريها من الرويات الظاهرةإىل 

لو  وًونه سؤاالكأما حرمة السؤال من حيث ( :الم اجلواهر حيث قالكمنه يعلم وجه النظر يف و

  ).ًمغروسا يف الذهن فتأمل كان ذلك وإن حرمته،ى ف فال دليل مطمئن به علكبال

  .صحاب فيه منقحألالم كى  مل يطلع علفإنه

رنا يف بعض كقد ذ و،ثبت املخرج، مثل سائر احملرماتّ إال إذا ف حرامكهذا فالسؤال بالى علو

خمرج،  أن تابكمباحث ال ل يف كيأ أو يبيع الوقف، أو ان يشرب اخلمر،ك فإذافاعل احملرم البد له من 

   شبهأما  أو ًغتاب مؤمنا،ي أو شهر رمضان،

                                                

  .٦ ح الصدقةأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٥ ح الصدقةأبوابمن  ٣٠ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٧ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٣٤ح: صفات الشيعة، و١٥ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٩ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح الصدقةأبواب من ٣٥ الباب ٣١٢ ص٦ج: الوسائل )٥(



١٥٧

زاع أو باملخرج من اضطرارى  أتفإذا�يه،  و يلزم السؤال عن وجههكذل من نه أ  أومرض، أو ن

  .شأنه وك تركحنو ذل أو املستثنيات

ما ال جمال ك ،كيف مورد الشما قاله املستند كال جمال الستصحاب العدالة، نه أ عليه فالظاهرو

تدع ا�ال كذل و،الصحيحى حلمل فعل املسلم عل  املوجب لتمامية كللش للقاعدة الشرعية اليت ال 

ر   .ان االستصحابكأ

 .ىفطروا يف شهر رمضان هل هم مرضأ عن الذين )عليه السالم( املؤمنني أمري اإلماملذا سأل و

زوجتهنه أ ىرأاقتل الذي  : ملن قال)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا و يقيم ن  أالالزم عليه أن ،يفعل ب

  .كغري ذل إىل البينة،

 أن يلزم إنه : فال يقال،كذلى علباملالزمة العرفية ر كداللة لزوم النهي عن املن إىل ضافةهذا باإل

  .ر مل يلزم النهيكمننه أ  يفك شفإذاالنهي، يلزم  ًرا حىتكونه منك أي يتحقق املوضوع،

 أحد يف لزوم �ي من كلذا ال يش و،رك يف غري ما ظاهره املنكذل إذ صالة الصحة،ما ال جمال ألك

  .كحنو ذل أو ً قصاصاكيفعل ذلنه أ احتمل وإن جرحه أو إنسانشرع يف قتل 

  .ما تقدمكحنوه  أو ان عن اضطراركما ّ إال ثبات، أما مقام الثبوت فهو حرامله يف مقام اإلكهذا 

ًمات جوعاوإن  :)عليه السالم(رواية الصادق و
، لوضوح  املبالغةضرب منى حممول عل ،)١(

  .املهم وهموجوب السؤال حلفظ النفس، لقاعدة األ

ن كمل ي وإن ، وجب �ي السؤال،ما علم احللّ إال  يف السؤال احلرمةاألصلان كن إ :ال يقال

  . باستصحاب العدالةكذل احلرمة مل يضر األصل

  .يات املتقدمةما ثبت عدم خمالفته هلا للرواّ إال إذا  خالف العدالةالسؤال :نه يقالأل

                                                

  .١٥ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٧ ص٦ج: الوسائل )١(



١٥٨

 الوصف ليس ك ذلصاحب أن ىدل التعليل عل( :)١(لذا قال املستند يف موثقة حممد املتقدمةو

 ذبكابه الكمن ال يظن عدم ارت ألن  فال يعرف عدالته،كذلك دام ذب ماكال و الزورعن شهادةًمأمونا 

م بالعدالة كًمانعا عن احل ون هذا الوصفكي و،ً عادالكون ذلكيف يعرف بالعدالة فال يكشهادة الزور و

  .ىانته )عرفاتهمب

رع ال والسرية، وأما النهي فال جيب للروايات ا  ركين من النهي عن املناألمرحظ أهم لعل الش

  .ثباتهإ إىل ً ال جمال للسؤال غالبااحتمال الصدق الذيو

  : ذبهكظن  وإن عدم رده وعطاء السائلإلذا وردت الرويات بو

   .)٢(الفرسى جاء عل وإن للسائل حق، :)ليه وآلهصلى اهللا ع(فعن الرسول 

   .)٣(لو بظلف حمرتق وال تردوا السائل :)صلى اهللا عليه وآله(قال و

   .)٤(لو بشق مترة وال تردوا السائل :)صلى اهللا عليه وآله(قال و

   .)٥(فلح من ردهمأذبون ما كني يكاملسا أن لو ال :)صلى اهللا عليه وآله(قال و

   .)٦(احلرمان أقل منه فإن عطاء القليل،إال تستحي من  :)عليه السالم( املؤمنني ريأمعن و

 احلسني واحلسن ويعل و)صلى اهللا عليه وآله(الرسول رد ً، خصوصا ما ورد من عدم كغري ذلإىل 

   ثرية،ك صال يف قصّؤ للس)عليهم السالم(الصادق و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٥ الباب ٢٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الصدقةأبواب من ٢٢ الباب ٢٩٠ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الصدقةأبواب من ٢٢ الباب ٢٩١ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٧ ح من الصدقة٢٠ الباب ٥٣٧ ص١ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح من الصدقة٢٠ الباب ٥٣٧ ص١ج: الوسائل )٥(

  .٦٧مة رقم كاحل: �ج البالغة )٦(



١٥٩

  .سوةأ )عليهم السالم(و�م كف ظاهر ًعلمهم غيبيا بصدق السائلني خالى محل فعلهم علو

  .بني وجوب �يه ومنافاته للعدالة، وًال حراماؤون السكهذا، فال تالزم بني أصل ى علو

ل من ك يف دلةطالق األ إل،كغري ذل أو طعام أو ماء أو ال مالؤونه سكال بني ؤمث ال فرق يف الس

  .ال الواجبؤالس وال احملرمؤالس

طالق دليل احلرمة الذي ال يقاومه دليل  الظاهر ال، إل،ه عن العيالللرتفيال ؤهل يستحب السو

  .النفسى منه الرتفيه عل أوىل و،استحباب الرتفيه

ما من شيء  :قد ورد و،نه اضطرار عريفمرض، أل أو جل شفاء مريضال ألؤمن االضطرار السو

  .ير دقاالضطرا أن ىال دليل علو ،)١(ليهإ ملن اضطر قد أحلهوّ إال حرمه اهللا

  .ك احلرمة عن مثل ذلأدلةانصراف  إىل ضافةهذا باإل

لو بدون  وان استحقاقهك إذا  يف احملرمًال مستحق احلقوق عمن عنده احلقوق فليس داخالؤأما س

لزيارة املستحبة أو أراد الزواج غري الواجب، إذا ماكاضطرار،    .نه يطلب حقه أل،شبهأما  أو ا

أراد التوبة وجب  و مل يعرف املعطيفإذا له، ىاهر حرمة ما يعطمن غري حاجة، فالظى لو استعطو

  .ه رد املظاملؤعطاإ

 يضع احلق موضعه، أن الواجب ألن مل يعرف صدق السائل، إذا عطاء احلقإاملعطي ال حيق له و

ا مكمل يورث العلم،  وإن ما مل نستبعدهك فاية الشياع،كقلنا بّ إال إذا موضعهنه أ ال يعلمنه أ املفروضو

علم  إذا ه حق السادةؤعطاإانت سيادته شائعة صح ك فإذا ،فايته يف مثل النسبكيف   عندهمإشكالال 

  .فقره

فه خصوص كليس املراد من السائل ب إذ ال،ؤلو بدون الس والتعرض للناس حمرم أن الظاهرو

  .مل يلفظ بشيء وإن عرضتاملى لذا يطلق عل والتلفظ،

  

                                                

  .٦ ح٢٧٠ ص٣ج: الوسائل )١(



١٦٠

  

  ))شهادة األجير والضيف((

ن الضيف، وجريتقبل شهادة األ( :قال يف الشرائع ):١٨ ألةمس( ، املشهود له إىل ان هلما ميلك وإ

  .ىانته )مانةهما باألكن ترفع التهمة متسكل

ن كيف اجلواهر اعرتف بعدم اخلالف غري واحد، بل مي وال خالف، و فيهإشكالأما الضيف فال 

  . عليهمجاعحتصيل اإل

العقل،  ومجاعاإل والسنة وتابك حجية شهادة العدل من الأدلةت عموما إىل ضافةيدل عليه باإلو

ً ان عفيفاك إذا ال بأس بشهادة الضيف : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب خصوص موثق

   .)١(ًصائنا

وجه  و،عند مفارقتهله ال بأس �ا و، ال بأس بشهادته لغريه وجري لصاحبه،ره شهادة األكي و:قال

   .متهمنه أ ونفسه إىل جارنه أ عدم القبولتوهم 

  املؤمننيأمريعن ، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عن الدعائمىقد روو

 إىل اجلار والظنني وجتاز شهادة اخلصم أن ى �)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قال )عليه السالم(

  .شهادة املتهمما تقدم روايات رد ك .)٢(نفسه

شهادة ال مل تقبل إ و،مجاعاإل ونفسه يراد به بعض الذين يرد شهاد�م بالنص إىل اجلرن إ :فيهو

ملراد باملتهم قسم خاص ال  أن قد تقدم و،شبههمأال من  وويل ال وال وارث وال صديق وقريب ل كا

  .متهم

  .أما شهادة املضيف للضيف فواضح ال غبار عليه

 ً، وفاقا للحليجري ملن استأجرهيقبل شهادة األ( : فقد قال يف املستند،جريالم يف األكالى يبقو

صرح به مجاعة، بل ظاهر بعضهم كثر املتأخرين، كأ والفاضل واحملققو ً تاباكطباقهم عليه للعمومات إما 

   الشيخ يف النهايةكثر املتقدمني كي عن أكً، خالفا للمحًسنةو

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(



١٦١

  .ىانته )ابن محزة وهرةابن ز والقاضي واحلليب والصدوقنيو

  .ًاملتأخرين مشعرا باتفاقهم عليه إىل  نسب القبولكاملساليف و

رواية السابقةكاستدل املانعون بالنصوص املستفيضة    .ال

 )عليه السالم( املؤمنني أمريان ك : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ما رواه العالء بن سيابة، عنو

   .)١(جريال جييز شهادة األ

 كالشري واخلصم واملريب :)عليه السالم (قال ،سألته عما يرد من الشهود : قال،ا رواه مساعةمو

   .)٢(ل هؤالء ترد شهادا�مكاملتهم  والتابع والعبد وجرياأل ودافع مغرمو

رواية  و: قال، الفقيهىروو  أو أجري أو دافع مغرم واخلصم وال جتوز شهادة املريب :ىخرأيف 

  .احلديث )٣(تابع  أومتهم أو كشري

ى جريه علأ أشهد سألته عن رجل : قال،)عليه السالم(احلسن  أيب ظاهر خرب صفوان، عن وبل

   .)٤(عتق جازت شهادتهأ إذا  العبدكذلك ونعم، : قال،ن يفارقه أشهادة مث فارقه أجتوز شهادته له بعد

لرضوي و،)عليه السالم( املنع الدعائم، عن الصادق ىذا روكو   .)٥()ه السالمعلي( ا

روايات بأن بينهاقد رد بعضهمو  ألن ًبني عمومات قبول شهادة العادل عموما من وجه، و هذه ال

جري العادل القبول أقرب للقرائن يف األ وغريه، وجريالعمومات تشمل األ وغريه، وهذه تشمل العادل

  .اخلارجية

  هما العموم جلعل النسبة بين  فال معىن،مةكروايات املقام حان إ :ن فيهكل

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح الشهاداتابأبو من ٢٩ الباب ٢٧٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(



١٦٢

راهة كبصري الظاهرة يف ال أيب راهة بقرينة موثقةكالى مجلة من املتأخرين محلوها عل ومن وجه،

  . القبوللأشك الإ وهوفمت هذا  فإن املتعارفة،

ًروايات املتهم عموما من وجه بالتقريب السابق، فقد عرفت ما  ون بني هذه الرواياتأأما القول ب

  .الدروس يكفني توقف الشهيد يف حملطر يف اشكالأنه لإلك وفيه،

لرياض هو حسنو   .صول عدم قبولاألى مقتضّ إال أن عن ا

و،السنة وتابكال إطالققوة ن إ :يقال أن نكميو روايات كراهة بعض ما ذك  ر يف بعض هذه ال

لذ ترجيح ما ذكالتصريح بلفظ ال و،جرير لألكاملرادف يف ا قق احمل ودريسإره ابن كراهة يف املوثقة توجب 

  .النادر من القبولّ إال فمن بعدمها

دفعت  أو ً �مة جتلب نفعا،كان هناك إذا ماى محل روايات املنع عل( من كره املسالكأما ما ذ

 ،  ً)ا ال تقبل قطعافإ�، كحنو ذل وخياطته أو قصارة الثوبى ما لو استشهد ملن استأجره علكًضررا

  .ىانته

  .جراءُ سائر األبني وفرق بينهماأي  إذ ،فلم يظهر وجهه

الصوم، أم املنصرف  واحلج ولو استأجره للصالة ول أجري،ك كالقول باملنع هل يشمل ذلى مث عل

  .جري املتعارفمنه األ

ملزارعة ويشمل مثل عامل القراضهل و جري بدون مع األصاحل  إذا هل يشمل مثل ما وة،املساقا وا

  : احتماالن،جارةإ األمرجعل 

  .جري عنهمانصراف األ أو ،جراءأ�م ليسوا بأمن 

  .املناط موجود واالنصراف غري ظاهر، أن منو

 ،)١(فأتوهن أجورهن :ورد قوله سبحانه وإن  يف انصراف الدليل عن مثلها،كأما املتعة فال ش

   .)٢(جورهنأ الاليت آتيت ك أزواجكل حللناأنا إ :قوله سبحانه، فهو مثل هن مستأجرات وردو

                                                

  .٢٤اآلية : سورة النساء )١(

  .٥٠اآلية : حزابسورة األ )٢(



١٦٣

و و لو أو كيل هو استأجر، فهل الذي ال يقبل له املالكو كان للمالكل  ألن ،األول  الظاهر،يلكا

لو ن يل صرف آلة،كا لوك وإ صحة الشهادة يف  واألولغريه بالعدم يف  ويل املفوضكان حيتمل الفرق بني ا

  .الثاين

 ، ال املوىل عليهاملناط يف عدم القبول بالنسبة إىل الويل أن ، فالظاهرًمثال لليتيم أما لو استأجره الويل

  .شباه الويلأالم يف كمنه يعلم الو

فاية الصورة كان رمبا حيتمل ك وإن جارة، فلو ظهر بطال�ا ظهر قبول الشهادة،املعيار صحة اإلو

 األصل يف مشول املطلقات له فكلو ش وً،أيضاعدم القبول من باب التهمة احلاصلة فيها  ألن املزعومة

  .القبول لعدم العلم باخلروج

  



١٦٤

  

  ))أداء الشهادةالمناط حال ((

حتملوا شهادة يف حال  إذا غريهم ممن ال جتوز شهاد�م والفاسق وفاركال والصغري ):١٩ مسألة(

ما كال خالف،  وإشكال الشهادة قبلت شهاد�م، بال كوا تلأقامعدم قبول شهاد�م مث زال املانع ف

  .ه بقسميه عليمجاعلما�م، بل يف اجلواهر اإلكيظهر من 

انوا حال ك أن  فال يهم،داء ال حال التحمل حال األمالكا اشرتطت الفإ� ،دلةطالق األ إلكذلو

 فلو حتملها الواجد مث فقدها مل تقبل شهادته، ،كذلكسه كع أن ماك ،التحمل واجدين للشرائط أم ال

ًان مسلما عادالك إذا ماك طالق ، إلالشهادة ارت بينهما عداوة مل تقبلص أو فسق أو فرك غري عدو مث ً

  ً.أيضا عدم القبول أدلة

 إىل ضافة هذا باإل،يتني أهلأهلية بني توسط الال أو ،يتني أهلهلية بني المنه يعلم حال توسط األو

روايات اخلاصة يف ما عنون أول املسألةمجلة   . من ال

 ،الشهادةى يف الصيب يشهد عل : قال،)عليهما السالم(حدمها أمثل ما رواه حممد بن مسلم، عن 

   .)١(حق جازت شهادتهنه أ كعقله حني يدرن إ :فقال

شهادة ن إ :)عليه السالم( املؤمنني أمريقال  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين، عنكعن السو

   .)٢(ربوا ما مل ينسوهاك إذا هم صغار جازت ووهم إذا أشهدالصبيان

ى  عن الذي يشهد عل)عليه السالم(د اهللا عب أبا  سألت: قال،عن عبيد بن زرارة يف حديثو

من شهادة ) ًخريا (ًجتعل شهادته حنوا : فقال،ربكرآه يف صغره مث قام به بعد ما  هو صغري قد والشيء

   .)٣(هؤالء

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٦٥

 شهدوا إذا شهادة الصبيانن إ : قال،)عليهم السالم( ي علبيه، عنأمساعيل، عن جعفر، عن إعن و

  .احلديث )١(ما مل ينسوهاربوا ك إذا هم صغار جازتو

شهادة، ى العبد يشهدان عل و عن الذمي)عليه السالم(جعفر  أبا سألت :عن حممد بن مسلم، قالو

علم منهما بعد  إذا نعم، : قال،ا عليهأشهدان كما ى جتوز شهاد�ما علأيعتقق العبد،  ومث يسلم الذمي

   .)٢( خري جازت شهاد�ماكذل

 أجتوز ،شهادة مث أسلمى  علأشهدفيهودي  :، قلت)عليه السالم(حلسن ا أيب يف خرب صفوان، عنو

   .)٣(نعم : قال،شهادته

شهادة، ى  علأشهدعن نصراين  سألته : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن حممد بن محران، عنو

   .)٤(موضع شهادتهى نعم، هو عل : قال،سلم بعد أجتوز شهادتهأمث 

 النصراين :)عليه السالم( املؤمنني أمريقال  :، قال)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عنوين، كعن السو

   .)٥(سلموا جازت شهاد�مأوا مث  إذا أشهداليهوديو

رواياتإىل    .غريها من ال

ى  علأشهد  عن نصراين)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،أما ما رواه التهذيبان، عن مجيل

نه مذهب بعض أل :قال والتقية،ى  محله الشيخ عل، فقد)٦(ال : قال،هادتهسلم بعد أجتوز شأشهادة مث 

  .العامة

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٦ ص١٨ج: وسائلال )٥(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٦٦

   .)١(سلم بعدأ وإن فره فال تقبلكما لو شهد �ا حال ى حيتمل احلمل عل و:قال يف الوسائلو

 اليهودي : قال،)عليه السالم(علي  إىل ما يف خرب اجلعفريات، بسندهى حيمل عل أن نكمي و:أقول

صاحل للجمع  فإنه ،)٢(جلهاأسلما من أ ومكن ردها احلاكسلما جازت شهاد�ما ما مل يأ إذا ينالنصراو

  .ه حينئذإسالم يف كنه يشأل و،كجل ذلأسلم أل إذا وجه ما يف اجلعفريات اال�ام و،بني الطائفتني

  

  ))إذا أعاد الشهادة بشروطها((

  .ىانته )عادها بعد زوال املانع قبلتأ مث ،تها أحدهم يف حال املانع فردأقاملو و( :قال يف الشرائع

 انت �مة،كّ إال إذا ردت مل تقبلنه إذا أ ىال دليل عل و، الشهادةأدلة إطالقنه يشمله  ألكذلو

  .ال دليل عليهاى ربكالّ إال أن سلمت وإن ىالصغر و،كقلنا بشمول التهمة ملثل ذلو

  .كلغري ذل ورنا،كمال الثاين الذي ذ لالحت،كرواية اجلعفريات قد عرفت عدم ظهورها يف ذلو

عتق العبد ملوضع الشهادة مل جيز إذا  :)عليه السالم( علي وين، قالكان رمبا يؤيده خرب السكن إو

   .)٣(شهادته

اخلرب غري جامع لشرائط ن إ :ًره اجلواهر قائالك ما ذ،قياس لو سلم يف موضعهنه أ  إىلضافةن باإلكل

  .دلةغريه من األًاحلجية، فال يصلح معارضا ل

  عتق أشهادة مث ى شهد عل إذا العبدو :مساعيلإمنه يعلم اجلواب عن خرب و

                                                

  .٧ ح الشهادات ذيلأبواب من ٢٨٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٣ الباب ٢١٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .١٣ حل الشهادات ذيأبواب من ٢٣ الباب ٢٥٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٦٧

   .)١(يعتق أن م قبلكمل يردها احلا إذا جازت شهادته

دفع ى �مة احلرص عل  فهنا،عادهاأ و فردت مث تابأقام إذا أما الفاسق املسترت( :مث قال الشرائع

  .)شبه القبولن األكلصالح الظاهر، إالشبهة الهتمامة ب

 أن احتمال مشول التهمة له ال يضر بعد واالعتبار ال يقاوم الدليل، و،دلةطالق األ إلكذل: قولأ

  . التهمةإطالقتقدم عدم 

، )ما يوجب التهمة إىل الثقة بعدم استنادها وهو حسن مع صدق توبتهو( :كما ما يف املسالأ

  .بيان لتحقق املوضوعنه أ فالظاهر

  .حمصل إىل نه غري راجعأك :يف رده  قال يف اجلواهرلذانه أكو

و و( :كمث قال املسال ى ذا لو شهد علك وعادها فالوجهان،أ وسلمأفره، مث كًافر مسترتا بكان الكل

   .ى انته) الشهادةكعاد تلأ فردت شهادته لعداوة بينهما، مث زالت العداوة فإنسان

لوجه يف اجلميع القبولو   .ا

 ًان مرضيا،كن فيه بأس كمل ي إنه إذا :ففيهنه ليس ممن يرضون من الشهداء، ما احتمال العدم ألأ

  . �ذا الشاهدىين ال أرضإ :يقولإنسان أن ل ك كال مللإو

 فإن لزام،قد قبلت شهادته من باب قاعدة اإل وسلمأو ملسلم مث أافر مثله كافر لكلو شهد الو

 احتماالن، من قاعدة ،بطاهلاإال فهل جيب إو  فهو،سالم اإليف أو فركانت الشهادة صحيحة يف الك

 ،بطالزم اإلالحيتمل الفرق بني بقاء التبعة فال و،حقوقهم إىل يصال الناسإمن احتمال لزوم  و،)٢(اجلب

املناط فيما ورد يف  وصل لألًأيضا يف املخالف ك بل ال يبعد ذل،األولظهر األ ومل تبق تبعة، إذا دون ما

  .استبصر إذا املخالف

                                                

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٣ الباب ٢٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٣٠ ص٤٠ج: البحار )٢(
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ى فضأنه  ألور كذ ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ايف، عن العباس بن هالل، عنكا رواه المو

النيب  أن ركذ ومبا حدث يف سلطانه،ّ إال مل ينظر يف شيء و،ما يف أيديهمى قر الناس علم ألكليه احلإ

شر و مل ينظر يف حدث أحدثوه)صلى اهللا عليه وآله( قره علن أ وون،كهم م   .ا يف يدهمى من أسلم أ

  .ثركتأمل أ إىل انت املسألة حباجةكن إو

رأيه بل الالزم ى بقي عل وإن فايةكًم صار صديقا، فالظاهر عدم الكقبل احل وهو عدو ولو شهدو

و  و،عادة الشهادةإ   .م مل يضركًشهد مث صار عدوا قبل احل وًان صديقاكل

 ،الفسق إىل العدالة أو ،سهكع أو فر،كال إىل سالماإل أو رب،كال إىل منه يعلم تبدل حاله من الصغرو

  .مكاالعتبار بوقت الشهادة ال بوقت احلحيث إن  ،مكوقت احل وسه، بني وقت الشهادةكعأو 
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  ))الشاهد بالتحمل ال باإلشهاد((

ما ى  عل،املشهود له أو مل يستدعه املشهود عليه وإن ًقرار صار شاهدا،مسع اإل إذا ):٢٠ مسألة(

حس  وان علمكلما ك وحس، ويف املقام علمحيث إن  التحمل له، أدلة لشمول كذل وره غري واحد،كذ

  .ان علم بغري حسك إذا جازت الشهادة، خبالف ما

ال يقبل و، نت مل حتضرهاأ و ملاذا تشهد،قبل زمان والدتهملن يشهد عن قضية وقعت  لذا يقالو

  ً. مرددامراألان ك إذا ماكحس بغري علم،  أو نه يعلمأاعتذر ب إذا عذره

 املشموم وامللموس واملذوق واملبصر واملسموعى  فيشهد عل، بني احلواس اخلمسكال فرق يف ذلو

  .شهادةى لها تسمكو

لذا ال  وبسببه شهادة،ى  ما يسمكذل إىل مل ينضم إذا يفكهذان الشرطان يف صدق الشهادة ال يو

  .ما أشبه شهادة وال دستور الطبيب وم شهادةكقضاء احلاى يسم

درج حينئذ فيما دل عل،ًحمالتان مكان، فمع علمه عن حضور كيف كو ً دائها عيناأ وجوبى  فين

و  شهاد يف بضرورة عدم اعتبار اإل(استدل له  و،ما قاله اجلواهركحسب غريه من الشهود، ى  علًفايةكأ

  .ىانته )كشهاد أعم من ذلرشادي باإلاإل األمر و، اسم الشهادةصدق

 البيعكً لو مسع اثنني يوقعان عقدا كذلكم كاحل أن غريه وره احملققكمنه يظهر وجه ما ذو

 ماك ،مراده من املشاهدة أعم أن الظاهر و،اجلناية و لو شاهد الغصبذاك و،غريها واحكالن وجارةاإلو

احلضور بأحد  الشهود مبعىن فإن ظلمة، أو ىمل يشاهد لعم وإن دخال الزاين فرجه يف فرجهاإملس إذا 

  .الم حول مادة شهدكتاب تفصيل الكول الأد تقدم يف ق و،احلواس

حدمها أمن  أو  فسمع منهما،ال تشهد علينا :حدمهاأ أو ذا لو قال له الغرميانك و:مث قال الشرائع

  .ً فنطق املشهود عليه مسرتسالذا لو خبأك وًما،كما يوجب ح
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 أو حدمها بعدم الرضاأأو   سواء صرحا،حد الطرفنيأى الشهادة رضنه ال يلزم يف  ألكذل و:أقول

انت ك وال تشهد، فشهد : ملصلحةمكم، فلو قال احلاكاحلاى ما ال يلزم رضك ،لذا خبأ وكعلم بذل

ًانت الشهادة حراما واقعا،ك بل لو ،الشهادة جامعة للشرائط نفذت  أو يزيل عدالته، مل يعلم �ا حىت وً

  . صغرية ال تضر بالعدالةكذلن إ ن قلناك لكعلم بذل

 قال فارسي لعريب ًمثالاحلرمة لعمل ما،  واحللية أو ،ًمثالالم كال يلزم علم الشاهد باملراد من البل 

ومسعه الشاهد وًالما،ك القاذف ى  جيب احلد علفإنهقذف، نه أ مل يعلم املراد منه، مث ملا فسر ظهر 

 مث ،حرام أو عن حاللنه أ مل يعلم وشهد وًمجاعاى رأ أو الم،كال معىنمل يعلم الشاهد  وإن بشروطه،

ه أ مكعلم احلا   . الشهادةأدلةطالق  إلكل ذلكان عن حرام، كن

ره بعض كما ذك ى،يشهد مبا جر أن نكالم مل يتمكان الشاهد غري مقصود بالكنه إذا أ احتمالو

 مل وإن لفاظمن داللة األ )رمحه اهللا(ى منهم الشيخ املرتض وره غري واحدك قد علم جوابه مما ذ،صولينياأل

  .المك الكيقصد باخلطاب الشخص الذي يريد االستفادة من ذل

  .جوازها أو تهاقامإون حال هذه الشهادة حال سائر الشهادات يف وجوب ك يهذاى علو

مطلق  أن قد تقدم ذإمثله �مة تسقط حجية الشهادة غري تام،  والتحملى حرص علنه أ احتمالو

  .حنوها وةكالشراكخلاصة  بل التهمة ا،سقاط الشهادةإالتهمة ال يوجب 

ّ إال أن ة الشهادة،قامإشيء وجب عليه ى  علنسان اإلن أشهدإنه أدلة مث الظاهر من اجلمع بني األ

  .مل يقمها إذا ال يبطل احلقنه أ يعلم

 ال جتب فإنه، كشبه ذلأما  أو ًان خمفيا فسمعك إذا ماك األمرشيء بل علم بى مل يشهد علوإن 

  .مل يقمها يبطل احلق إذا نهأعلم ب ّ إال إذاةقامعليه اإل
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ى من مل يشهد الوجوب عل وأشهدلعل الفرق بني من و( :شار اجلواهر بقولهأهذا التفصيل وإىل 

 ًون عينيا بالعرض،كفائي الذي قد يكحسب غريه من الواجب الى يعلم قيام الغري علّ إال أن ،األول

  .ىانته )ار حقهكنإ عليه للمشهود له بيعلم ظلم املشهودّ إال أن الثاينى عدم الوجوب علو

ما يف قوله ك ،تما�اكحرمة  وة الشهادةقامإات وجوب إطالقاجلمع بني ى  مقتضكن ذلإف

روايات و،)١(قيموا الشهادة هللاأو :سبحانه   : ملا يف مجلة من ال

لى اهللا ص(، عن النيب )عليهم السالم(، عن آبائه )عليه السالم (مثل ما رواه الفقيه، عن الصادق

ى طعمه اهللا حلمه علأتمها ك من :قال وتمان الشهادة،كعن ى �إنه  : يف حديث املناهي)عليه وآله

  .)٣()٢( قلبه آمثفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكوال ت :عز وجلهو قول اهللا  وس اخلالئقؤور

تمها ك أو من رجع عن شهادةو :)صلى اهللا عليه وآله(عمال، عن رسول اهللا عن عقاب األو

   .)٤( لسانهكهو يلو ويدخل النار وس اخلالئقؤورى طعمه اهللا حلمه علأ

روايات الإىل   ،كنفسى لو عل وة الشهادة هللاقامإ باألمراليت مر مجلة منها من  و،ثريةكغريها من ال

روايات الدالة علإطالقبني  وقربني،األ والوالدينأو   مل يشهد عند إذا ةقامعدم وجوب اإلى ات ال

روايات استثناء ما   .مل يقمها له إذا نه املشهود له يظلمأعلم ب إذا التحمل، بل يف نفس هذه ال

لرجل الشهادةإذا  :)عليه السالم(جعفر  أيب صحيح ابن مسلم، عنك ومسع ا   مل 

                                                

  .٢اآلية :  الطالقةسور )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١(تكشاء س وإن شاء شهدن إ يشهد عليها فهو باخليار 

لرجل الشهادةإذا  :)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب صحيح هشام بن سامل، عنو مل يشهد عليها  ومسع ا

   .)٢(يشهدّ إال أن ن لهكمل يشهد إذا  :قال و،تكشاء س وإن شاء شهدن إ فهو باخليار

لرجل)عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،خرب حممد بن مسلمو لرجلني  عن ا  حيضر حساب ا

شهد  وإن  مل يشهد،شاء وإن شاء شهد،ن إ يهلإ كذل : قال،ما مسع منهماى فيطلبان منه الشهادة عل

   .)٣(�ما مل يشهداهمل يشهد فال شيء أل وإن شهد حبق قد مسعه،

ومسع الشهادةإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب موثق ابن مسلم، عنو مل يشهد عليها فهو  

   .)٤(يشهدّ إال أن هال حيل ل وعلم من الظامل فيشهد، ذاإّ إال ت،كشاء س وإن شاء شهدن إ باخليار،

لرجل الشهادةإذا  :)عليه السالم(مرسل يونس، عن الصادق و  مل يشهد عليها فهو باخليار، ومسع ا

   .)٥(ال يشهد أن ال حيل له و،علم من الظامل فيشهدّ إال إذا ت،كشاء س وإن شهد شاءن إ

فالنة   حيضها فقال عن رجل طهرت امرأته من)عليه السالم(احلسن  أبا شيم، سألتأخرب ابن و

   أيقع الطالق ،واأشهدالمه مل يقل هلم كقوم يسمعون  و،طالق

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣١ ص١٨ج: ائلالوس )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(
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 إذا العلم شهادة :)عليه السالم(قال الصادق  و: قال،ها معلقةكهذه الشهادة أفيرت  : قال،عليها

 ءداظاهرة وجوب األ أن ماك ،ال جمرد العلم بدون حضور ،حضر إذا ظاهره إذ .)١(ًان صاحبه مظلوماك

  .املشهود لهى داء يوجب الظلم علان عدم األكإذا 

 :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال، عن ابن مسلمى،عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسو

لرجل شهادةإو وذا مسع ا    .)٢(تكشاء س وإن شاء شهدن إ مل يشهد عليها فهو باخليار 

لرجل حسابا بني قوم إذا  :قال إنه ،)المعليه الس(عبد اهللا  أيب ، عنسالمعن دعائم اإلو ًحضر ا

شهد  فإن شهدوه،يّ إال أن شاء مل يشهد، وإن شاء شهدن إ ليهإ كذل فإن ما مسع،ى مث طلب شهادته عل

 المكون استوعب الكيّ إال أن ال يشهد و،نه مل يستشهدمل يشهد فال شيء عليه أل وإن فقد شهد باحلق،

  .)٣(تقنهأ وثبتهأو

نوع كاستشهد ن إنه أ  إىلافةضهذا باإل داء ال عدم األ أن علمّ إال إذا ،هاؤداأمانة فالواجب أان 

علم ضياع ّ إال إذا داء مل يؤمتن فليس بواجب األفإنهمل يستشهد،  إذا يوجب ضياع احلق، خبالف ما

 كغري ذلإىل  ،لومظانقاذ امل ور،كالنهي عن املن و باملعروفاألمرداء واجب حينئذ من باب  األفإناحلق، 

  . العامةدلةمن األ

ال يبطل احلق  إذا ماى  من روايات التخيري، حيث محلها علًأيضا كالصدوق فهم ذل أن الظاهرو

   صاحب احلق أن علم إذا ة غريه من الشهود، أماقامإسبب ب

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٠٨ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .١ات ح الشهادأبواب من ٤ الباب ٢٠٨ ص٣ج: كاملستدر )٣(
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ه  وتهاقامإ وجب عله ،بشهادتهّ إال حقه ال حيىي ومظلوم تما�ا، بل لعله الظاهر من كمل حيل ل

ى احلليب عل والم ابن اجلنيدكقد نزل اجلواهر  وغريمها، وبن سعيد حيىي وعن الشيخ يف النهاية، يكاحمل

  . البابكاملستدر وما هو الظاهر من عنواين الوسائلك، كذل

وإن  الشهادة كتر إذا غري املشهود لهى ورد الظلم عل إذا  ما،مل يشهد إذا بطل احلق إذا ق مباحيلو

لرفإنه إذا شاهد زنا مع ثالثة آخرين فشهد الثالثة، ا  إذماك، مل يشهد  ،بع حد الثالثةامل يشهد هذا ا

  .ً غري جائز شرعاكذل و للشهادة،ك هذا التار ظلم عليهم بسببكذلو

 أن كاستظهرنا هنا و، يف حد الثالثةشكالاإل تاب احلدودك رنا يفكال فقد ذإ واملشهور،ى هذا عل

  . صدر تقيةكم بذلكاحل

ال ك واحلد للفرية، أو ب باللعاناأل يب النايف له ابتل مل يشهد لألفإذاعلم نفي الولد، ذا  إماكو

هو  وعن حدولو مل يال ،هو ضرر وعن انفصلت زوجتهب، حيث لو الين يوجب ذهاب حق األاألمر

  .مثلة من األكغري ذل إىل ً،أيضاضرر 

 ال أمن اختب أن ابن اجلنيد من إىل كان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فيما نسبه املسالكيف كو

  .تقبل شهادته

د مل يتب، أل وًه فسقاؤان اختباك من كأراد بذلّ إال إذا اللهم :أقول هو  وشف سرت الناسكنه أرا

  .ما فصلهى المه علكد عرفت تنزيل اجلواهر ق و،طالقن ظاهر النسبة اإلك، لكضوا بذلرمل ي إذا حمرم،
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  ))التبرع بالشهادة((

تربع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول، ( :قال يف الشرائع ):٢١ ةمسأل( ما يف أال

  .ىانته )فيه تردد و،ال مدعي هلا إذ الشهادة للمصاحل العامة فال مينع، أو حقوق اهللا

روه من كان ما ذك وإن ،ليهماكب أو الثاين أو األولم كيرتبط باحل أن فيه تردد، حيتمل :قولهو

  . االستثناء املتعقب للجمل الثاينمسألة

  :  بأموراألولم كان، فقد استدل للحكيف كو

  .التهمة، بضميمة ما تقدم عن عدم قبول الشهادة املتهم :األول

 ةكالشراكل �مة ليست متنع القبول، بل املانع التهمة الشرعية فقط ك أن  قد عرفتكنإ :فيهو

  .حنوهاو

ما اعرتف به غري واحد، كبال خالف أجده فيه، ى مدة، حيث ادعما جعله اجلواهر لعله الع :الثاين

  .صحابمما قطع به األ إنه شف اللثامكبل يف 

 فال ،هو حمتمل االستناد بل ظاهره وًيف مبثل هذا خصوصاك املنقول ليس حبجة فمجاعاإلن إ :فيهو

  . حجية الشهادةأدلةيقاوم مثل هذا 

  : بعض الروايات :الثالث

مث جييء قوم  :يف معرض الذم قال إنه )صلى اهللا عليه وآله(، عن رسول اهللا كسالمثل ما رواه امل

  .يسألوها أن فيعطون الشهادة قبل

لرجل قبل ذب حىتكمث يفشوا ال :يف لفظ آخرو    .يستشهد أن يشهد ا

نه أ معهو أعم من املنع،  إذ املنع،ى ال داللة فيها عل إنه ،رسالالسند باإلضعف  إىل ضافةباإل :فيهو

  اهللا ى صل(، فقد قال رسول اهللا كروي يف خرب آخر معارض ذل
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ى  علاألولمجعه بينهما حبمل  و،يسأهلا أن خري الشهداء الذي يأيت بالشهادة قبل :)آله وعليه

ن إ اجلمع التربعي، بل الالزم اجلمع العريفنه من حقوق اهللا غري ظاهر، ألى الثاين عل وحقوق الناس

احملسنني ى ما عل واحساننه أ و، باملعروفاألمر و،)١(تمان الشهادةكاملرجع عمومات عدم  فّالإ ون،كمأ

   .)٢(من سبيل

 ،ليهإ امليل ايةفكيظهر من ال و،ردبيليما هو ظاهر احملقق األكفاحلق هو القبول، ( :لذا قال املستندو

  .المهكآخر  إىل ،)ائرهو صريح احللي يف السرو

تربع بعض الوجوه االعتبارية األقيل يف رد شهادة امث إنه  ذن ممن له احلق يف خر، مثل اعتبار اإلمل

ذن بعد اعتبار اإل تاب القضاءك ما تقدم يفك ،ذن ال فائدة يف الشهادةإحيث ال  وسؤال الشهود،

  .طالق ال جمال له قبال اإلاألصل وًاالنصراف ممنوع جدا، وات،طالقاإل

ًشهد تربعا فشهد  أن ذن، فلو طلب منه بعديف ما قبل اإلنه أ لو قيل بعدم القبول فالظاهر وهذا

ن ًثانيا   ً.أيضا يف عدم القبول التهمة الباقية بعد الطلب كجيعل املالّ إال أن ،ان يف نفس ا�لس قبلك وإ

  ً.أيضاا�لس الثاين  واألولعليه فال فرق بني ا�لس و

ًونه موردا كما علم ى ينئذ االقتصار علاملتجه ح : قال،مجاعنعم فرق بينهما اجلواهر بدليل اإل

  ، أما غريه الذي منه القبول يف ا�لس مجاعلإل

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )١(

  .٩١اآلية : ةسورة التوب )٢(
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تربع بالشهادة القبولاآل   . فيهخر فال مينع ال

ما يف يد  أن انكشريى ادع إذا ماكبعض دون بعض،  إىل انت الشهادة تربعية بالنسبةكمث لو 

ال  والطالب دون غريه، إىل  فشهد ثبت بالنسبة،خرمل يطلب اآل وحدمها الشهادةأطلب  و،ر هلماكاملن

  .له يف حقوق الناسك الشرعية، هذا حكام بني املتالزمني يف األكيكان التفكمإ بعد كمن ذلمانع 

   ً. يقبل فيها الشهادة تربعافإنهأما حقوق اهللا 

ما ّإال  ك عظيمة، بل مل يعرف اخلالف يف ذلصحاب شهرةًوفاقا للمشهور بني األ( :يف اجلواهرو

  .ىانته )عنه يف املبسوط موافقه املشهور يكاحمل أن خبار معأعن الشيخ يف النهاية اليت هي متون ى كحي

�ا أ قد عرفت كنك، لًأيضاالتهمة آتية هنا  أن لعل وجهه واحملقق يف الشرائع تردد يف القبول هنا،و

   ً.غري ضارة يف غري املوارد املعينة شرعا

تربع لتعطلأ ب:قبول هنا للكقد استدل املسالو شرع فيه ال هو غري  ون حق اهللا ال مدعي له، فلو مل ي

نوع من أب وجائز،   ً.داء الواجب ال يعد تربعاأ وهو واجب، وركالنهي عن املن و باملعروفاألمرنه 

 عثمان يف قصة شربإىل و ،عمر يف قصة زنا املغرية إىل تواأ بأن الشهود كما رمبا يستدل لذلك

  .، بل أيد الشهود يف قصة مشهورة)عليه السالم( علي ر عليهمكمل ين و، اخلمرةوفكال ايلو

صلحت  وإن ،افة احلقوقكات الشاملة لطالق بعد اإلدلةهذه األ إىل ال حاجةنه أ ىن ال خيفكل

  .يدة يف املقامؤم

  ما ك مما يستحب سرته األمران ك إذا راهة الشهادةكن القول بكنعم مي
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لزنا، استحباأدلةورد من  يلزم القول نه أ ماك ،تاب احلدودك  يفكرنا ذلكقد ذ وب السرت يف باب ا

تربع تربع، ى ًفا علقثبات احلق متوإان ك إذا يدم يف حق اآلبال تربع بأن  إذا ماكال راد أبطل احلق بعدم ال

 يف ً خصوصا،ًمثالبطل احلق  ورك مل يشهد حلف املنفإذاالقضاء مل يعقد بعد،  وًمثالالشاهد السفر 

شرع االهتمام �ا ومسألة الدماء روج اليت علم من ال   .الف

 بني الناس، فقد أفىت و بني اهللاك املشرتالقائلني بعدم القبول يف حق الناس اختلفوا يف احلقمث إن 

 فيقطع بالسرقة بشهادة ،السرقةك نسانغريمها بالقبول يف حقه سبحانه دون حق اإل واجلواهر واملستند

تربع  ما احتمل الغرامة مع القطع،ك، ًأيضااجلاين  يدمنه حق األ، ألًأيضااحتمل عدم القطع  ورم،ال يغ وامل

لرد يف حق اآلمجاعحمل اإلألن  ً القبول، خصوصا يف أدلةعموم ى على  فيبق،كدمي اخلالص دون املشرت ا

وزيعكاحلق املشرت   . الذي ال يقبل الت

لرد يف حق املشرت :شف اللثامكيف و   .كالظاهر ا

  .تابنيكالقاعدة هو ما تقدم عن الى ن مقتضكل

زإعدم ى الشهادة علك ،حق اهللا أو يدمحق األنه أ  يفكلو شو ل م كاحلاة، فالظاهر كعطائه ا

  .دلتهاأطالق بالشهادة، إل

داء من جهة األى ان احلرص علك إذا ً مطلقا حىتكقلنا برد الشهادة قبل الطلب فهل ذل إذا مث

 أو موته أو فوات الشهادة بسفره أو النسيانخوفه  أو ان من غاية التدينكذا  إماكغري الشهادة، ى خرأ

صالة قبول  أل، الظاهر الثاين،خاص مبورد التهمة أو ،كغري ذل إىل بالعدالة،م الذي ال يعرفه كتبدل احلا

خرج بالقطعّ إال الشهادة هذا و  أدلتهم،كذل إىل ما يرشدكمورد التهمة،  ّالإ كذلكليس اخلارج  و،ما 

  .هو الذي اختاره املستند

،  أن ىال خيفو تربع ليس جرحا لرد بال صرح به املستندكًا    ،اجلواهر وما 
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جبرح،نه أ ى علمجاع اإلكبل ظاهر املسال غاية داللة الدليل عدم قبول الشهادة،  ألن كذل وليس 

  .ام الدليل بالقبولًنه ليس حرجا، بل لعدم قيكجمهول احلال ال تقبل شهادته، ل أن ماكجرح، نه أ ال

ربع مث إن   ّالإ وهم يرون القبول، وفاركالى ن الشهادة علكمل ت إذا ونكمنا يإعدم قبول شهادة املت

  . يف الشهادة ما ينفع املقامسالمقد تقدم يف مسألة اعتبار اإل ولزام،قبلت لقاعدة اإل
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  ))توبة الشاهد الفاسق((

العدالة ن إ قلنان إ  املعصيةكون برتكالتوبة قد ت و،تاب قبلت شهادته إذا الفاسق ):٢٢ مسألة(

ارة عن تر   .ةكقلنا بأن العدالة عبارة عن امللن إ ةكون بتحصيل امللكقد ت و املعاصي،كعب

ارة عن الندم أل أن مث الظاهر جل دخول و�ا ألكما يرتبط به سبحانه، مثل  أو جل اهللالتوبة عب

  .كشبه ذلما أ أو ،االبتعاد عن النار أو اجلنة،

تاب عن  أو �ا تضر بصحته،ما لو تاب عن شرب اخلمر ألك أمر دنيوي، جلان الندم ألك إذا أما

لزنا حلفظ ماء وجهه عند الناس، فليس ذل ا مأخوذة من فإ� ً،ن التوبة شرعاع كالنصراف ذل  توبة،كا

ًاهللا متابا إىل  يتوبفإنه :قد قال سبحانه ورجع، تاب مبعىن
)١(.   

أعطاه  إذا ماكالداعي،  إىل جله من باب الداعي العصيان ألكون الشيء الذي تركي أن نعم يصح

ه أ ماك اهللا بالتوبة، اابتغائه رضى  علً املال داعياك فصار ذل،يتوب ألن ًالما  يف العبادة كذلكن

  .اهللا سبحانه املال الذي يأخذه من املستأجر إىل داعيه للقربةحيث إن االستيجارية، 

و نه أ بني تكبذلو  فقط مل ينفع يف كان ذلك فإن شهادته،ال ترد  أن التوبةى ان داعيه علكل

  .الداعي صحت التوبةى باب الداعي عل  منكان ذلك وإن حصول التوبة،

ى مره علأيستبان  �ا ال تقبل حىتأ الوجه ،تاب لتقبل شهادته إذا املشهور بالفسق :قال يف الشرائع

  .الصالح

ملراد  :أقول   بل هو من باب الغلبة،  ،رباملشهور يف قبال غري املشهوليس ا

                                                

  .٧١اآلية : سورة الفرقان )١(
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ورم الاليتكربائبمثل  الذي مل يعرف فسقه يظهر منه حسن الظاهر حيث إن ، مك يف حج

ًمشهورا بالفسق ن كمل ي وإن م منه الفسقكعلم احلان إنه أ  يفإشكالال فال إ واملوجب العتقاد عدالته،

  .التوبةىل  إاحتاج القبول وال تقبل شهادته،

 :لذا قال اجلواهر وجل اهللا،تيان بالتوبة الندمية ألة باإلي يراد به صالحه حقيق)يستبان حىت( :قولهو

وع ى العزم عل و،ما وقع من املعصيةى علو�ا الندم كة ضرورة ياملفروض عدم توبة حقيقألن ( عدم الوق

 ا النيةهو�ا من العبادات املعترب فيكر الظاه إذ شأنه، مر اهللا تعاىل ألً امتثاالكذلن أ وفيما يأيت،

  .ىانته )خالصاإلو

لرجوع  أن  ملا عرفت منكذلو ارة عن ا   .ون توبةك فبدون عزمه ال ي،ليه سبحانهإالتوبة عب

لو ال يث إنه مره سبحانه، حبأل وخالص بأن انقلع عن شرب اخلمر لصحة مزاجهإن كمل ي إذا أما

ون أمره كي أن قد عرفت لزوم وليس داعيه أمره سبحانه، إذ لفسق، يف رفع اكذلحدمها مل يتب مل ينفع أ

ء    ً.دنيويا أو ًالداعي دينيا إىل ان الداعيك ،ان له داع آخر قبله أم الكًداعيا، سوا

 ،رناه صحكما ذ إىل أراد مبا يرجع فإن  لقبح الذنب،كون الرتكره التجريد من اعتبار كأما ما ذ

  .ال دليل عليهنه أ  ففيهّالإو

ا إو ان واحد ك بأن ،حنو مستقلى ل علكمره سبحانه أل وان االنقالع عن الذنب لصحة املزاجكذ

و  ل علة كون كروه من توارد العلل، حيث يكال يأيت هنا ما ذ وونه توبة،كان وحده انقلع، فالظاهر كل

ة  إذ ًجزءا، ارها،كصدق التوب يرتكأى لذا نر واف يف ترتب آث جله ي، ال ألون بعض املعاصكثر العدول 

الذي ال كوه كلرت ن أمره تعاىلكلو مل ي ، حىتًأيضا املعصية كزاء تلإوحده، بل ملا جيدون من نفرة الطبع 

ر فإن ،كغري ذل إىل امليتة املتعفنة ول العذرةكيأ   .ًل واحد مستقالكين األمرال كه لكت

  

  ))حقيقة التوبة((

   كذل ومل،كأ كان ذلك وإن ًا،االستغفار لفظ إىل ال حتتاج التوبةنه أ مث الظاهر
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نا أول أان الندم توبة فكن إ): السالم عليه(  قال،ًشرعا الندم وًون التوبة لغةكصل بعد لأل

  .النادمني

ون كاالستغفار قد ي و،ان توبةكندم بدون االستغفار  وإن ن توبة،ك استغفر بدون الندم مل يفإذا

زم كما  أي طبيعي، نقص كهنا إذ ، أوىلك ترال وروهكال فعل م ولنقص يف الطبيعة بدون ذنب ان من لوا

 بواجب ً مشغوالنسانان اإلك وإن عدم احلضور املطلق يف حمضر اهللا سبحانه نقص واقعي، فإن الطبيعة،

 وإن  نقصفإنه الذي ميد رجله من الوجع يف حمضر الشخص العظيم نساناإلك ،النوم واجلماع ولكاأل

ًان املد واجبا شرعا، ألك رنً ت اكه يف  ًه ضررا معتدا به يتد  كذلك و العظيم،ك باالعتذار من ذلنساناإله كرً

ما �ذا االستغفار يناالن فإ�) عليه السالم(الويل  و)صلى اهللا عليه وآله(االستغفار الصادر من النيب 

لرفيعة   .الدرجات ا

سبعني مرة من غري ل يوم كستغفر اهللا يف ين ألإو :)صلى اهللا عليه وآله(لذا ورد عن النيب و

  .ذنب

دعية أيف ما ورد ك ،التشبيهات وناياتكال وتنف با�ازاتكهذا االستغفار قد ي أن من الواضحو

  .)عليه السالم( السجاد اإلمامدعية أ و،)عليه السالم( املؤمنني أمري اإلمام

ن روه،ك فهو دون املاألوىل كأما تر ره كقد ال ي وًئا، شيره املوىلكً اختياريا، فقد يًان فعالك وإ

ر األوىلن كول النهي  و، من الشجرة)عليه السالم(ل آدم ك، مثل أنسانًنه يوجب نقصا يف اإله، ألكت

ال  و فيهاأتظم ال كنأ و*ىال تعر وال جتوع فيها أن كن لإ :ًرشاديا، بدليل قوله سبحانهإان ك

رشادي  اإلاألمرى صيان يطلق علالع و،كره ذلك ين املوىلكمل ي وإن ،كالرت األوىلان ك ف،)١(ىتضح

   :ما يقالك

                                                

ـ ١١٨اآلية : طهسورة  )١(  ١١٩.  
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رشادي توجب منا خمالفته يف أمره اإلإ وره عصيانهكالطبيب ال يحيث إن مره الطبيب فعصاه، أ

الغواية  و،)١(ىآدم ربه فغوى فعص :عليه ورد قوله سبحانه و،ًمثالنقص حظ املريض ببقاء املرض 

روه الذي كبعد هذين يأيت دور امل و،األوىل وملستحبا و الشامل للواجباحنراف عن الطريق املستقيم

االستغفار يأيت  و مع املنع عن النقيض، عنه املوىلى �احملرم الذي و، بدون املنع عن النقيض عنه املوىلى�

تيانه بعدم إى للندم عل وانت النفس ناقصة،كوية فيما األولّ إال ون لالستغفاركي أن ربعة بدونل األكيف 

م  أو روهكبامل أو األوىل   .قسامه الثالثةأآثار العمل ب وان يف رفع آثار النقصكباحلرا

  

  ))العزم على عدم العود((

 ال مل يتحقق مفهوم التوبة،إ وً،بداأالتوبة بعزم عدم العود  اشرتاط ،ره غري واحدكما ذكمث الظاهر 

ل أن �ا هوأ :لذا روي و،ية توبة هذهألو مل يقتصد االنقالع فإذ    ً.ليه أبداإال يعود  أن ىينو ورجليتوب ا

 :تبك ف،ل عن التوبة النصوح ما هيئ، حيث س)عليه السالم(خري احلسن األ أيب أما ما روي عن

 كأفضل من ذل والظاهر،كون الباطن كيأن)٢(.   

  .مالزم للتوبة نه بيان معىن أفالظاهر

ان الظاهر ك وإن ليها،إدم العود عى يف التحرير عن بعضهم عدم اعتبار العزم عل( :قال يف اجلواهر

  .ىانته ) عنهك الندم غري منفكلذلالعزم املزبور الزم  ألن خالفه،

 مال التوبة، فقد قال رجلكمن نه أ ما يف �ج البالغة، فالظاهرك )عليه السالم( اإلمامره كأما ما ذ

االستغفار ن إ ستغفار،تدري ما االأ، كمأ كلتكث : فقال،ستغفر اهللاأ): عليه السالم( اإلمامحبضرة 

  : ستة معانى هو اسم واقع عل ودرجة العليني،

                                                

  .١٢١اآلية : سورة طه )١(

  .٤ ح٣٥٥ ص٤ج: تفسري الربهان، و)توب ( مادة١٢٦ ص١ج: سفينة البحار )٢(
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  .ىما مضى الندم عل :أوهلا

  ً.بداأليه إ العود كترى العزم عل :الثاينو

  . تبعةكملس ليس عليأاهللا ى تلق املخلوقني حقوقهم حىت إىل يتؤد أن :الثالثو

لرابعو   .حقها ي ضيعتها فتؤدكل فريضة عليك إىل تعمد أن :ا

 يلتصق اجللد بالعظم حزان حىتالسحت فتذيبه باألى اللحم الذي نبت عل إىل تعمد أن :اخلامسو

  . بينهما حلم جديدأينشو

   .)١(ستغفر اهللاأ : تقولكذقته حالوة املعصية، فعند ذلأما كمل الطاعة أتذيق اجلسم  أن :السادسو

روايةك بعد ذقال يف السفينة مال كلمني من شرائط كد مجهور املتني عناألولى بيان ما سو :ره ال

   .)٢(التوبة

منا رفعة درجته تتوقف إ ومن املعاصي، تبعة نسانون لإلكني فال ياألولالتوبة تتحقق بن إ  أي:أقول

لرابع من توابع العزم وثالثلا أن الظاهر وخر، هذاربعة األاألى عل   .ا

ذابة إ، أما كالتوبة مل تتحقق قبل ذل أن ًسرا للتوبة، الك وًان جتديدا للمعصيةكمل يفعلهما  إذا نعم

ون مع كي أن امللتذ باحلرام ال يستأهل أو اللحم النابت من احلرام إذ ،مالكمل الطاعة فهما للأ واللحم

اللحم  أن لذا ورد وون معه آلة القتل،كان يكسائل اجلرم  واهللا سبحانه، فهو مثل إىل ائبت النساناإل

  .ثار لذة املعصية اليت التذت �ا النفسزالة آلإمل الطاعة أ ونار،احلرام حيرتق بالى النابت عل

  يف تفسري قوله ى خرأ رواية )عليه السالم( اإلمامورد عن  يف نفس املعىنو

  

                                                

  .٤١٧مة كاحل: �ج البالغة )١(

  .١٢٧ ص١ج: سفينة البحار )٢(
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ًاهللا توبة نصوحا إىل منوا توبواآيها الذين أيا  :تعاىل
 :التوبة جتمعها ستة أشياءن إ : قال)١(

ورد املظاملللفرائض اإل واملاضي من الذنوب الندامة،ى عل ال  أن ىتعزم علن أ واستحالل اخلصوم، وعادة 

ذقتها أما كتذيقها يف مرارة الطاعات ن أ و،ما ربيتها يف املعصيةك يف طاعة اهللا كتذيب نفسن أ وتعود،

   .)٢(حالوة املعاصي

لزاين  ًمثالفقد التائب موضوع املعصية،  إذا افيةكًالتوبة ندما  أن مث الظاهر لته فتاب آقطعت ا

لزنا لفقد املوضوع،كمل يتمفإنه وإن حقيقة،  قدر  وإن كالرتى ه علءبنا وىما مضى ندمه علّ إال أن ن من ا

  .اف يف حصول التوبةك

الزاين املستغيب الذي يتوب من ك ، دون معصيةةن يتوب عن معصيأن التجزية يف التوبة بكهل ميو

لزنا دون الغيبة  أدلةات إطالق، ف دون معصية قد يندم حقيقة عن معصيةسانناإل ألن ،ك الظاهر ذل،ا

  .ليهاإ املعصية اليت ندم بالنسبة كالتوبة شاملة لتل

لرجوع ألن ر التجزئة،كنأًليه مجاعة، خالفا ملن إهذا ما ذهب و  اهللا سبحانه، إىل التوبة هي ا

لرجوع دائر بني الوجودو مور األ فإن  حال واحد، يفغري راجع وًون راجعاكي أن نك فال مي،العدم وا

ة    . يف التوبةكذلكغري راجع،  وً راجعا من السفرنسانون اإلكي أن نكما ال ميكمور املادية، فاألكاملعنوي

 إىل ً عاصيا بالنسبةنسانون اإلكي أن نكما ميكبال دليل، فقياس املعنويات باملاديات ن إ :فيهو

لرجوع ( :قوله وعن بعض املعاصي دون بعض،ًون نادما كي أن نك ميكذلكوامر دون بعض، بعض األ ا

   إذا لذا وً راجعا عن معصية دون بعض،نسانون اإلكي أن نكمي إذ الم،ك أول ال)العدم ودائر بني الوجود

                                                

  .٨اآلية : سورة التحرمي )١(

  .١١٣ ص٤١ج: اجلواهر )٢(
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لزنا دون النظر إنه سأل الفقيه توفق للتوبة  أن حاول و،كنعم تب عن ذل : قال له،يريد التوبة عن ا

لزنا،ك توبتك مل ينفعًأيضازم التوبة عن النظر ال يقول له ما مل تع و،عن النظر الفقيه  إىل حالةاإل و عن ا

  . الشرعيةدلةمن األى الذهن العريف املستقى حالة علإمنا إ وليست مصادرة،

ز مث إن  الم ك ظهر وجه ،الداعي إىل الندم من قبيل الداعي إىل ًون شيء ما داعياكمما تقدم من جوا

ون كي إذ ،كقبل شهادتأتب  :يقول للفاسق أن مكجيوز للحا :يث قالواغريمها، ح وابن سعيد والشيخ

ون هللا ال كت أن التوبة جيب ألن افيةكالداعي، فالقول بعدم ال إىل قبول الشهادة حينئذ من قبيل الداعي

  .لقبول الشهادة، غري ظاهر الوجه

ره كلعل ما ذ وبول الشهادة،ًأظهر التوبة لفظا لقنه أ ًتاب ندما هللا، النه أ يعرف منه أن نعم يلزم

ى استمر علن إحيث إنه رناه، كما ذ إىل الصالح يشريى العالمة من القبول لو عرف استمراره عل

  .أظهر التوبة لقبول الشهادة فحسب فاملعيار الندمنه أ  ال،ندمه حقيقةى ان قرينة علكالصالح 

الشرط الذي هو حراز إالالزم إذ   يف قبول شهادته،كتاب مل ينفع ذلنه أ خربأن إ املذنبمث إن 

 أو من قبل نفسه،ّ إال العدالة ال تعرف ألن فاية قولهكاحتمال  وحراز،قوله بفسه ال يوجب اإل والعدالة،

  .نفسه غري تامى ذو يد عل نسانن اإلأل، خبار ذي اليدإمن باب نه أل أو الصحيح،ى حلمل قوله عل

لذا ال يقبل  وغريمها، ورمكال و، مثل الشجاعةسائر صفات النفسكالعدالة تعرف بالقرائن إذ 

ى محل قوله عل ولو من حسن الظاهر، وةكحراز امللإنه عادل، بل الالزم أ عن نفسه بنسانخبار اإلإ

لو مل يقل  وعادل إنه نقول أن أن الالزمكالصحيح بدون القول، فى مت لزم محل عمله علن إ الصحيح

  .الصحيحى فعل املسلم عل ومحل قولى الدليل دل عل أن ه املالزمة وج،الالزم باطل فامللزوم مثله و،كذل
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ر يف ك مما ذكغري ذل إىل  شامل هلما،األمرو .)١(أحسنهى  علكخيأضع أمر  :)عليه السالم(قال 

والصحيح،ى قوله عل ومسألة محل فعل املسلم روايات جعلت للعدالة ميزانا  أن وجه بطالن الالزم  ًال

 ، ان من كمن  :)عليه السالم(قوله و .)٢(العفاف ويعرف بالسرتأن  :)ليه السالمع(قال ما كًخاصا

  .كغري ذل إىل ،)٣(ًالفقهاء صائنا لنفسه

  .حراز عدالتهإبعد ّ إال  الذنب مل يصح قبول شهادتهنسانعرف من اإلن إ هذاى علو

ون مع كمنا يإققها بالتوبة العلم بتح أو عود العدالةأن ( ركًاملستند تبعا لغريه ذ أن هو وبقي شيء،

رك ما ميكتدار والسعي يف تاليف ا  ،سقاطإ أو براءإ بكاخلالص من ذل أو  مثل قضاء حقوق الناس،هكن تد

فرتهذه األ أن وجهه وها،ؤقضاء العبادات اليت جيب قضاو صغرية  أو ،ةبريكها معصية حمرمة كمور واجبة 

ى قضاء الصلوات، فالالزم العلم بعزمه علكوسعات املو( :قال أن  إىل،)برية باالستمرار عليهكتصري 

اركعدم العلم ب إىل مرجعه ألن ،القضاءى عدم العلم بعدم العزم عل يفكال ي و،القضاء  ،ًا للمعصيةكونه ت

رو ا و  و،يةكاملعترب يف العدالة العلم بالت ًان ظنا معتربا شرعاكل   .ىانته )ًً

ر  ّ إال لهكان ما بذمته ال تدارك فإن هذا،ى علو ان له ك وإن جنبية استغفر،األ إىل النظركاالستغفا

ركمأ كتدار ا ء ،ًه فوراكن تد ورا كن من التداركمت والغصب،كللناس  أو اخلمسكًان حقا هللا ك سوا ً ف

ركمل مي وإن ،كتدار ا ورا لعدم املالكن تد  أول وقت كالتدارى نه صيام شهر، فالالزم العزم علأل أو ًه ف

  ر من كنه بدون ما ذ ألكذل وًان موسعا،كن إ حسب املوازين وً،ان مضيقاكن إ القدرة

                                                

  .٣ ح٦١٤ ص٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح٢٨٨ ص١٨ج: وسائلال )٢(

  .٢٠ ح من صفات القاضي١٠ الباب ٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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ر العمل والندم هو ال  ول مال الناسكأ ول مال اهللاكأيندم عن يف ك وًون تائبا،ك ال يكوعزم التدا

  .ًمثالرده  يينو

  فالظاهر وجوب االستحالل منهنسانان إلك فإن دائه،أى ال يقدر عل وذا تعلق بذمته حق مايلإو

  .ال فالإ و،حيلهنه أ ملاحتن إ

 علم بعدم حتليله فليس فإذامنا له طريقية، إ واالستحالل ال موضوعية له، أن فلوضوح :أما الثاين

  ً.طريقا

براء، فحيث ال اإل أو حد شقيها من الدفعأهي واجبة ب و الذمةءةبرا إىل نه طريق فأل:األولأما و

  .انكم مع اإلاألولاين وجب ن الثكمل مينه إذا أ ماك وجب الثاين، األولن كمي

تربع واحتمل احللية، بل ون الوصيةكمأن إ احللية منهبل الظاهر وجوب الوصية بطلب  ن إ طلب ال

تربع ن كمل ين إ م من بيت املالكاحلاى  دين امليت واجب علنألم كخبار احلاإ أو ،احتمل وجود م

زك رناه يفكما ذك ،صرفه يف املعصية ل   .اةكتاب ا

ن  ز واخلمسك هللا سبحانه ان الدينكوإ ل  أن مل يقدر فهل يصح وإن داء وجب،األى قدر عل واة،كا

حنوه مصرف فال حيق له زيادة  والفقري أن ى دلت علدلةاأل ألن  الظاهر ال،،يستحل ممن هو مصرف هلما

ول صاحب مخسك كال مللإ و،عن صرفه تضييع  و مقطوع العدمكذل وً مصرفا،يستحل أن اةكز 

غنياء بقدر حق ون احلق يف أموال األكي أن ب الفقراء حيث يقتضيِسَاهللا حدلة أن أخالف  وللحقوق

ى ال سلطة له عل وغريهمن حق  أو يف يعيش،ك هل من حقه ف،يهب أن ين للمصرفأالفقراء، فمن 

  . الغري باهلبةكيهب من حقه، بل ال سلطة لذلأن  الغري

 ك له ذلاإلمام و،اإلمامنه قائم مقام  ألكذل وم الشرعي هبة املديون،كون للحاكي أن نعم، ال يبعد

  لذا  وًون تضييعا حلق املصرف،كال ي أن ن بقدرك ل،احلق
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  ً.أيضايف هبة املطلوب هلم احلق  أن ىمما يدل علطائلة  ً يهبون أمواال)عليهم السالم(ئمة ان األك

ي سالمون يف النطاق اإلك تمناإالوالية ن إ : ففيه، من باب الواليةكون للفقيه ذلكي أن أما احتمال

  .يسالمال خارج النطاق اإل

 دلةون باألكقد ي و، العامةدلةون باألكقد ي و اخلاصة،دلةي باألسالمون النطاق اإلكنعم قد ي

قد  ًمثال ،ما أشبه وال ضرر أدلة أو ،جل رعايتهاالثانوية، مثل مصلحة املسلمني اليت وضع الفقيه أل

  .البينة للمدعين إ له بينة لقاعدة أن د من بابن املال لزيأم الفقيه بكحي

 فليس ً،صالحام بالتعزير مبا يراه كحي أن له أن سواط من بابأر عشرة زيع أن نه يلزمأم بكقد حيو

  .كذلى منا الدليل العام دل علإ وهنا دليل خاص بعشرة،

و  وم بغلق أبواب البالد أمام قسم من املسافرينكقد حيو ه يعلم بدخول ن أل،نيمانوا مسلكل

مناف لدليل تسلط نه أ خالف املصلحة العامة مع واملسلمني،ى  ضرر علكذل واجلواسيس يف ضمنهم،

  . الثانويةدلةما أشبه من األ واملهم وهم فيأيت هنا قاعدة األ،أنفسهمى الناس عل

  

  ))التعريض للحد((

 مل جيب عليه يف ،ًمدا ولد زيدقتل ع أو ارتد إذا ماك يف قتله، نساناإل أو ان حق اهللاكن إمث إنه 

ال فال حد عليه بعد إ و،القتل فيما ال تسقط التوبة احلد إىل  نفسهضيعر أن جاز و،التوبةّ إال األول

  .التوبة

 مجلة من كذلى ما يدل علكال يعرض نفسه،  أن فضل لهن فيما له تعريض نفسه للحد األكل

ملذ روايات ا    .حنوه والزنامن اعرتف ب يف تاب احلدودك ورة يفكال

جلرح  أو يعرض نفسه للقتل أن أما يف حق الناس فهل عليه  ،رسال الدية فقطإفي كي أو ،ًمثالا

  :احتماالن

  منا إالدية  ويقتص منه، أن األوىلم كاحل أن من
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  . مفقود حسب الفرضكذل وون بالتصاحل،كت

نا الذي قتلت أ :يقول وخيربه أن يف القصاص مل يعلم املستحق وجبفإن ( :لذا قال يف اجلواهرو

  .ىانته )شئت فاعف وإن شئت فاقتص، فإن القصاص،  فلزمينكباأ

للويل حق القصاص ال  أن جمرد و، عدمهاألصل ووجوب تعريض النفس،ى ال دليل علنه أ منو

لزهري الذي قتل  ويالزم وجوب تسليم النفس،  فعلمه ،ه بأخذ الديةؤمل يرض أوليا وًاإنسانيؤيده قصة ا

 رناه يفكما ذكيلقيها يف دارهم أوقات الصالة،  وًجيعل الدية صررا أن )عليه السالم( السجاد اإلمام

  .ثركتتبع أ وعمقأتأمل  إىل املسألة حباجة و،تاب احلدودك

ب   .مة عليهاك القصاص حان أدلةإ :، ففيهةكالتهل إىل مكال تلقوا بأنفسـ أما االستدالل للثاين 

 ها مهر املثل، أماؤعطاإًراها وجب عليه كإ بامرأة ان زىنكن إنه أ مان، فقد ظهر مما تقدكيف كو

لزنا باختيارها فال مهر لبغكإذا  ًان اللواط بغالم قهرا فالظاهر تعلق حق الغالم به، خصوصاك وإن ،يان ا ً 

ورث اإلإذا  جلرح ودماءأ ليس اللواط أقل  ويف الغمز، رش حىتوجوب األى  ملا دل علكذل وحنومها، وا

  .من تعرض له مل أر وإن غريه، وتاب احلدودك  يفكرنا ذلكقد ذو، الغمزمن 

شرتكاحلق لو  أن ما ظهر مما تقدمك ال جيب  والسرقة وجب رد املال،ك نساناإل وًا بني اهللاكان م

  .احلد إىل تعريض النفس

 تسليم القصاص يف لزومك األمراملغتاب ف وبلغ املقذوفن إ الغيبة ويف القذفو( :كقال يف املسال

من  وثر،كليه ذهب األإ و،من جهتهّ إال ال يزولفحق آدمي نه أ  من،مل يبلغه فوجهان وإن نفسه،

  وغر القلوب، فلو  وىذاأل استلزامه زيادة
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ون كي أن ىالصاحلة عسعمال األ وثر من االستغفاركامتناعه فلي أو تعذر االستحالل منه مبوته،

ورثة وعنه، مل يعوضه اهللا تعاىلن إ ه،ًعوضا عما يأخذه يوم القيامة من حسنات  وإن ال اعتبار فيه بتحليل ال

  .ىانته )ورثوا حد القذف

 وجوب االستحالل يف الغيبة،ى ما دل عل إىل ضافة باإل،يف الغيبة التعزير ويف القذف احلد، :أقول

زوج بإمن هنا احتمل وجوب و زوجته نه زىنأبالغ ال زوجة حق   ألن،كهم يف ذل أن حمذوركمل ي إذا ب ال

زوج فهو تصرف يف حقه، فالالزم وجوب  عطاء إبل رمبا احتمل وجوب يستحل منه،  خباره حىتإال

ء  زوج املال، سوا لزاين لل زوج ألكذل وال، راه أوكإ �ا عن ان زىنكا لزنا  و،نه تصرف يف حق ال ًاختيارا ا

زوج فال دليل عل،ينه ال مهر لبغمنا يسقط مهرها هلا، ألإ نه ال أ بكرمبا يقرب ذل وقوط،السى  أما لل

زوج،ك يف كش ال  :)عليه السالم( قوله ىربكدخلت حتت ى ذا حتققت الصغرإ وًونه تصرفا يف حق ال

   .)١( مسلمئحق امرى يتو

بقدر ما يقدره  أو ًراها،كإشبه مبهر املثل هلا يف الزنا �ا األ نهأما مقداره فيبقدر مهر املثل، أل

 العرف، إىل ال يعني القدر، فاملرجع فيه ىال يتوحيث إن  قدر احلقوق، �م املرجع يفالعرف، أل

  .التتبع والتأمل إىل املسألة بعد حباجةو

لرجل ًراها قسم املهركإعطاء شيء يف قبال زناها إ وجب عليه فإذاعليه و ملرأة حلق  وبني ا  ليهما،كا

لرجلإاحتمل وإن  زوج،ى يبق ورأةمهر املثل للم إذ عطاء زيادة عن مهر املثل ل  بتعيني كذل وحق ال

  .العرف

املهم، ال  وهمالالزم حينئذ مالحظة األن إ : ففيه،ذياأل زيادة من استلزامه و:كأما قول املسال

 خباره يوجب زيادةإحيث إن باه، أًقتل عمدا  إذا  يف ماكذلكاحلال ان كال إ وخبار،طالق عدم اإلإ

  ره منكما ذ ووغر القلوب، واألذى

                                                

  . باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٩٢

 القاذف،ى ه للمقذوف حق له علءيذاإ إذ أن القاعدة،ى العتبار بتحليل الورثة، هو عل عدم ا

ورثةكذلو   . ال يزول حبله من قبل ال

  .حده ورثته إذا يف ال يسقط حقهك ف،ه سقط حقهّحد نفس املقذوف لون إ :ال يقال

ن إ :ان رمبا يقالك وإن هنا مل يدل الدليل، و، دل الدليل باحنصار احلق يف حدهكهنا :نه يقالأل

اره عند والدليل يف املقامني واحد، فالالزم القول باستوائهما يف عدم اعتبار التحليل عند احلد، عدم  اعتب

  .احلد

 الثالث إىل عطاهأ فإن ،مات بعده وارثه و،ل الغاصب مال زيد فماتكأنه إذا أ هو و،شيء يبق

 ألن خري، يقتضي طلب األدلة األإطالق ،خرياألأو  األولمل يعطه فهل الطالب منه  وإن ،برئت ذمته ًمثال

رواياتكاملال انتقل اليه، ل   .األولاملطلوب منه  أن ن يف بعض ال

لرجل كإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نففي الصحيح، عن عمر بن يزيد، ع ى علان ل

لرجل دين فمطله حىت ورثة هلم،أشيء فالذي ى  صاحل ورثته عل،مات ا فهم للميت  يما بق وخذ ال

   .)١(مل يقض عنه فهو للميت يأخذه به ومات شيء حىتى مل يصاحلهم عل وإن ،خرةيستوفيه منه يف اآل

ملراد بالصلح الصلح  أن الظاهرو ورد  ومثل هذا الصلح ال يسقط احلق، ألن ،غفالإب أو جبارإبا قد 

ّ إال أن البطالن يف البيع الغبين،أو  مل يفتوا باحلرمةفإنه وإن ، مثن املسرتسل سحتن أ يف احلديث

  .خرةالظاهر عقاب اآل

وجوب ى  دلت علدلةًليس مربوطا بالدنيا، أما يف الدنيا فاأل وليف احلسابك فهذا تان،كيف كو

ورثة،إ   من باب) عليه السالم(مام ن وارث فهو لإلكمل ي فإن عطائه لل

                                                

  .٤ حتاب الصلحك من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ج: الوسائل )١(



١٩٣

  .وارثه إىل  أوحنوه وللدائنعطاه وارثه أً  ماالكتر واذا مات ورث من ال وارث له،إ

  

  ))الخالص من توابع الذنب((

�ا أالظاهر عدم اعتبار اخلالص من توابع الذنب يف التوبة منه اليت قد عرفت  :اجلواهر قالمث إن 

باخلالص مما ّ إال  ال يتحققكذلى الندم عل أن ىدعو ويقاعه،إعدم ى العزم عل ووقوعه منهى الندم عل

  .ً واجبا آخركون ذلك ضرورة ، واضحة الفساد،تبعه

، لعدم حتققها كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اجته حينئذ ذلكنعم لو فرض 

له عنده، خبالف ما لو تاب عن قتل الناس الفرض وجود ما وما لو تاب عن ظلم الناسكحينئذ بدونه، 

  .هو ذنب آخر إذ ،ن قصر ببذل القصاص من نفسهإو، ًمثال

تيان مبا تستبعه الذنوب من اإل أن علمأو( :ربعينهأقال يف  ،)رمحه اهللا(  يظهر من البهائيكذلو

ً ليس شرطا يف حتقق التوبة، بل هذه كحنو ذل واحلد وني من القصاصكالتم وداء احلقوقأ وقضاء الفوائت

  .ىانته )متأ وملكأ�ا تصري  والتوبة صحيحة بدو�ا و،واجبات برأسها

 إذا ماكون له تبعة ترفع باالستغفار، كقد ت واحملرم، إىل النظركون للذنب تبعة كقد ال ي :أقول

زومه تعريض النفس للحد، وفايتهاكحاديث نه تاب، حيث ورد يف األك أوجب احلد لًعمل عمال  عدم ل

  .القتلكللناس  أو ،قضاء الصالةكون له تبعة هللا كقد تو

ن كمل يأت به مل ي وًان مضيقاك فإن ًان قادرا،ك إذا أما، المكالتبعة فال ى ًقادرا علن كمل يفإن 

لرمضان الثاين وليس بينه وفطاره يف شهر رمضانإتاب عن  إذا ماكًتائبا حقيقة،  هو قادر  وشعبانّ إال ا

  . تائب:هلذا  فهل يقال،ال يصوم وصومهى عل

ن    ى مل يعزم عل وًان موسعاكوإ



١٩٤

  ً.ن تائباكتيان به مل ياإل

ن  انت ك وإن سقط عن العدالة، وانت معصية جديدةك ،ملا ضاق مل يأت و،عزمو ًان موسعاكوإ

ن كال مل يإ وخالص قول القائل بلزوم اإلإطالقك )رمحه اهللا(  قوهلماإطالق فة، حمققكالتوبة قبل ذل

  . حمل تأملً،تائبا

  



١٩٥

  

  ))إذا ظهر في الشهود ما يمنع القبول((

ان ك فإن م مث تبني يف الشهود ما مينع القبول،كم احلاكح إذا :قال يف الشرائع ):٢٣ مسألة(

  .مكم نقض احلكخفي عن احلا وةقام قبل اإلًان حاصالك وإن م مل يقدح،كًمتجددا بعد احل

أرسله يف  و،مكم ال يضر باحلكهلية بعد احلجتدد عدم األ أن ال خالف يف وإشكالال  :أقول

لما�م ك بل يظهر من مراجعة إشكالال  وال خالف فيه :يف اجلواهر ومات،ّرسال املسلإ كاملسال

  . عليهمجاعاإل

م كان حال احلك أن ال وجه للنقض بعدنه أ وم،كخذ باحل وجوب األأدلةطالق  إلكذلو

، بل كذلى ال ينتقض لعدم دليل علنه أ م، فالظاهركم احلكلو فرض نقض احلا وًمستجمعا للشرائط،

باعنه أ ماكالنقض ليس باملوازين،  ألن الالزم اتباعه،   .م بغري املوازينكان احلك إذا ال يلزم االت

  .الم فيهكال  فسيأيت،مكقبل احل ويف الشهود ما مينع القبول بعد الشهادةحصل وإن 

ا ك�ما أما لو ظهر له كم، كح أن م ما مينع القبول، مث ظهر له بعدكاحلاى عل يخفوإن   افرينكان

  : ان، فله موردًمثالفاسقني أو 

م كحي واألولم كشاهدين آخرين، فهل ينقض احل إىل م بعد الظهوركيستند احل أن :لاألواملورد 

  .األولم كاحلى على يبق أو ًثانيا

م، كظهر له عدم املوضوع للح إذا ماكم، كحي وينقض أن م، فالالزمكنه ظهر بطالن احلأل :األول

ازع ا إذا مثل ما ه أ حدمها مث ظهرم ألكنان يف امرأة مسلمة فحثتن م، حيث كًافرا فأسلم بعد احلكن اكن

�ا أ يف األولم كاحلكم الثاين كان احلك وإن ًم ثانيا،كحي أن الالزم عليه وً،مه السابق منقوض تلقائياكح

  .نسان اإلكزوجة لنفس ذل

  .األولمه كحى مه الثاين علكنه ال يزيد يف حًم ثانيا، ألكاحل إىل نه ال حاجةأل :الثاين

  .مك ال تشمل مثل هذا احلدلةاأل وان بدون وجه،كم كاحل إذ ،األولقرب األو



١٩٦

و  �ا أم بكم احلاكح ًمثال ،ال فال شيءإ وثرلزم ترتيب األ ً،الباطل واقعا األولم كان أثر للحكفل

عقدها  إذا ان عليه مهر ثان فيماك هإسالم عقدها بعد فإذا ،دخل �ا فالالزم مهر املثل وًافر واقعاكال لزيد

زوج، لقاعدةكالثاين، وجه احلرمة نى ال حرمة عل ثاليف امل وً،ثانيا   . جيب ما قبلهسالماإل :اح ذات ال

  .مك يف نقض احلإشكالهنا ال  وشيء آخر، إىل مكال يستند احل أن :املورد الثاين

عليه  و،كظهار ذلإم كاحلاى منا جيب علإ ومكال ح إنه  أي،مث املراد بالنقض االنفعال، ال الفعل

ًم أثرا، كاحلى ال يرتب عل أن م، بل الالزم عليهكنقض احلا  حىتثيرتي أن  ال جيب عليهكلفالعامل بذ

  .يظهر نقضه أن قاض آخرى ما يلزم علك

  .افركمثال شهادة الكم، كم عدم ميزان للحكله فيما ظهر للحاكهذا 

ى يل علنه ال دل ألكذل ومه السابق،كينقض ح أن ال حيقنه أ اجتهاده، فالظاهرأما لو اختلف 

ذا مل جيب النقض مل إ وجيب النقض، ، فال قطع بالبطالن حىتاألولبطالن اجتهاده  وصحة اجتهاده الثاين

  .حرمته و حالة متوسطة بني وجوب النقضك فليس هنا،طالق نفوذ القضاءجيز، إل

بعد  و،ون زوجة للمرتضعكت أن �ا تصحأم بكًان رأيه سابقا حلية عشر رضعات فح كًمثال

زوجية  فإن حرمة عشر رضعات، إىل ج تغري اجتهادهالتزوي خترج عن ال زوجة ال  ينقض  أن حيق له الوال

  . فال يصح رده)عليهم السالم(مهم ك حبًم سابقاكنه حم ألكاحل

 فضال عن هيألو فرض االختالف يف االجتهاد مل ينقضه هو لو فرض تغري ر( :لذا قال يف اجلواهرو

  .)١()غريه

 إذا ماكن من تغري االجتهاد بل من القطع باخلطأ، ك بأن مل ي،األوليف اجتهاده ه ئقطع خبط إذا نعم

  املسلم، مث ى افر علكان يزعم صحة شهادة الك

                                                

  .١١٦ ص٤١ج: جواهر الكالم )١(
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م ك بل ح)عليهم السالم(مهم كن حكنه مل ي أل،الواجب عليه النقض فإن ه،أبان له خط

يف بيت نه أ وامكخطأ احليؤيده ما ورد من  و،امك احلأ، فهو من خطكهو معذور يف ذل و،الطاغوت

  .تاب القضاءك  يفكالم يف ذلكقد تقدم ال و،)١(املال

م كم، فهل للحاكم، مبا لو ظهرا قبله مل يصح له احلكلو ظهر جارحان للشاهدين بعد احلمث إنه 

ًطريق ثبوت فسقهما سابقا حيصل حبضور جارحني هلما بأمر و( :، قالكره املسالكما ذك ،مهكنقض ح

 مبنافاته ملشروعية القضاء كل ذلكيش( :ما قاله اجلواهر قائالك، كله ذلليس  أو ،)شهادةالى سابق عل

 أن  ضرورة،م آخركال عند حا وعندهى ال جتوز الدعونه أ والتأبيد، والدوامى الذي هو الفصل املبين عل

ورة ال تقتض الوجه الصحيح ى ًم احملمول شرعا علك احلضم فال ينقكالعلم بفساد ميزان احل يالبينة املزب

  .ىانته )التأبيد والدوامى املبين عل

جلرح قبل احلأالقول ب ونه من قبيل اختالف االجتهاد،الظاهر الثاين، أل م كم مل حيكنه لو ظهر له ا

زوجة يف املثال السابقكالعشر رضعات حمرم مل حي أن نه لو ظهر لهأمنقوض ب   .م حبلية ال

مل نه أ  مل يظهركبعد ذل و،)عليهم السالم(مهم كحنه أ هر لهم مبا ظَكَيف املقامني حن إ :احلاصلو

  .ضمهم فال وجه للنقكن حكي

جلرح مل ي إذا :ن قلتإ   .مهمكن حكظهر الفسق با

                                                

  .١ ح العاقلةأبواب من ٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ج: الوسائل )١(
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ملراد ومهم،كن ليس حال يعلم اآل :قلت ـ  ا مهم، ال ما هو كحنه أ ما يظهر له) مناكح(ب

ل من ال ك ّالإ و،هي ال توجب العلم ويةهزين الفقباملواّ إال مكالغالب عدم العلم باحل إذ ًمهم واقعا،كح

  . بديهي البطالنكذل و،مكينقض احل أن ك مل)عليهم السالم(مهم كم حكم احلاكح أن يعلم

  



١٩٩

  

  ))شهادة ولد الزنا((

ّ إال ال خالف وإشكال بال ،ون ولد زناكال ي أي من شرائط الشاهد طهارة املولد، ):٢٤ مسألة( 

ترةكذل و عليه،مجاعابن زهرة اإل والشيخو من نادر، بل عن السيد   :  للنصوص املتوا

لزنا : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح احلليب، عنك ال  وال، : فقال،سألته عن شهادة ولد ا

   .)١(عبد

لزنا أجتوز شهادته عن )عليه السالم(جعفر  أبا سألت :بصري، قال أيب خربو ، ال : فقال،ولد ا

 كر لكلذ وإنه م،كاللهم ال تغفر ذنبه ما قال اهللا للح : فقال،�ا جتوزأ يزعم ةم بن عيينكاحلن إ :فقلت

   .)٢(كلقومو

رواياتو  بيت  أهلمنّ إال ، فو اهللا ما يؤخذ العلمًمشاال وًم مييناكفليذهب احل : زيادةيف بعض ال

   .)٣(ينزل عليهم جربئيل

لزنا): لسالمعليه ا(عبد اهللا  أبو  قال،عن حممد بن مسلمو    .)٤(ال جتوز شهادة ولد ا

زرارةو ى أربعة شهدوا عندنا بالزنا عل أن ول : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت : قال،عن 

   .)٥(ال يؤم الناس و،نه ال جتوز شهادتهًفيهم ولد زنا حلدد�م مجيعا، أل ورجل

ل :، قال)عليه السالم(عن احلليب، عن الصادق و ال يؤم  وال جتوز له شهادة أن زناينبغي لولد ا

   .)٦(اخلنزير ولبكقد محل فيها ال و مل حيمله نوح يف السفينة،،الناس

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٦(
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مل حيمل ولد  ولب يف السفينةكًنوحا محل الن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يف حديث آخر، عنو

لزنا    .)١(ا

ال و : قال،)عليه السالم(اهللا عبد  أيب  عن ابن سنان، عنى،عن نوادر أمحد بن حممد بن عيسو

لزنا    .)٢(جيوز شهادة ولد ا

 اخلنزير، ولبكًنوحا محل يف السفينة الن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب بصري، عن أيب عنو

لزنا،و    .)٣(الناصب شر من ولد الزنا وإن مل حيمل فيها ولد ا

رواياتإىل    .غريها من ال

لزنا شر الثالثة لكو ه أ جليس ألون ولد ا ًان مؤمنا ورعا، بلك إذا كذلكن ارع أراد  ألن ً الش

لزنا، ًلذا جعل حوله سياجا شديدا من األ واستبشاع جرمية ا لزانيني،ى ًا مرتبة علأحكام ،حكامً ًا أحكام وا

ما كجلها، ألسقاط املصلحة املهم إهم اقتضت األ املصلحةّ إال أن مل يذنب وإن هو وولدمها،ى مرتبة عل

لزنا أي : فال يقال،مهم وأهمل كيف  زرة ليس هذا من باب  وأبواه،ى قد عص وذنب لولد ا ال تزر وا

  .فارك بل هو مثل قتل املسلم املترتس به الى،خرأوزر  إنه :يقال  حىت)٤(ىخرأوزر 

ًان مؤمنا ملاذا مل كنه لو أل بكاخلنزير فقد يستش ولبك محل ال)عليه السالم(ًنوحا  أن أما مسألة

ه كي أن نكمي إنه :اجلواب والالزم عدم محله،ان كًافرا فكان ك وإن ،حيمله ان كًون مؤمنا، فعدم محل

  ال يتلوث النسل يف املستقبل بالزنا،  أن جلأل

                                                

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢١٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(
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  .١٨اآلية : سورة فاطر )٤(
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لزنا يسرإ  أيده العلم احلديث، وما ورد يف النصكعقاب، مجلة من األ إىل احنراف نفسه يذ ولد ا

  . يف الشروع يف نسل جديد بعد الطوفانون اخلبثكلئال ي إنسانهم من غرق أ كذلو

ًافرا مساملا حبيث لو ال كون كي أن نكما ميك ا كً  :تعاىلقال اهللا ، حيمل أن ان يستحقكونه ولد زن

لوكال ينها وم يف الدينكم اهللا عن الذين مل يقات اركمل خيرجو   ليهمإتسقطوا  وتربوهم أن مكم من دي

   .)١(اهللا حيب املقسطنين إ

ملذن  أىال خيفو روايات ا املروية عن كموثقة  وعلي، وحممد واملروية عن احلليبكورة صحاح كيف ال

ن إ شف اللثام من القبول بهكملا يف و، ول شهادتهبق إىل  من امليلك فال وجه ملا يف املسال،غريها وزرارة

روا،ثريك�ا تقبل يف الشيء اليسري دون الأابن محزة من  وملا عن الشيخ و،ًان عدالك بن عبد ى ية عيس ل

لزنا)عليه السالم( عن الصادق اهللا،  إذا يف الشيء اليسريّ إال ال جتوز : فقال،، سألته عن شهادة ولد ا

  . بعد تقييد الروايات السابقة �ذه الرواية)٢(ًرأيت منه صالحا

 ولد ، سألته عن)عليه السالم(، عن أخيه )عليه السالم(جعفر  علي بن  ما عنإطالقبل ويقيد �ا 

لزنا هل جتوز شهادته   .)٣(ال يؤم ونعم جتوز شهادته : قال،ا

 ك املسالإشكال و،مجاعالشهرة العظيمة القريبة من اإل وول بعد ما عرفت من النصال وجه لألإذ 

  .احلليب، غري ظاهر الوجهّ إال يف سند الروايات

روايات املتقدمة،كات احملطالقاإلّ إال ما ال وجه للثاينك    ال رواية ابن جعفر احملتملةإو ومة بال

                                                

  .٨اآلية : متحنة املةسور )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٠٢

روايته ألن لالشتباه،    .)١(ال يؤم وال جتوز شهادته :يف الوسائل 

ة إف أما الثالث رواي التقية، ملا تقدم ى محلها عل أو ها أهل إىلمهالاف يف رد عكعراض املشهور عن ال

  .مكمن قول احل

ال  إذ ن قبول اليسري من حيث املفهوم،ن قبول شهادته باليسري يعطي املنع مأما رد املختلف هلا بأ

ما  إىل ثري بالنسبةكليس ب وشياءقل األأ ال تقبل شهادته يف فإذاما دونه،  إىل ثري بالنسبةكهو وّ إال يسري

  ً.ليس دقيا ومر عريفأاليسري ن إ :، ففيهكمثله ال ميل وال دون له إذ دونه،

  .إشكال حمل ،ال بأس بهنه أّ إال  عن مناقشة،الم املختلف ال خيلوك أن قول اجلواهر أن منه يعلمو

  .املناقشة يف سند الرواية إىل ضافةهذا باإل

  .دليل اجلب شامل له أن سلم فالظاهرأافر ولد زنا مث كالان كمث لو 

  ً.احاكل قوم نكل ألن ولد حالل،نه أ  يفإشكالاح، فال كان يف دين نفسه صحيح النك إذا أما

لزنافار شهادة ولدكلو قبل الو   .لزامليهم، لقاعدة اإلإ قبلت شهادته بالنسبة ،املخالفون أو  ا

لزنا يتحقق بزنا و  كذل وشبه،أما  أو ًنائما أو ًمضطرا أو ًرهاكخر ماآلان ك وإن حدمهاأولد ا

  .م ولد احلاللكخر يف حاآل إىل ان بالنسبةك وإن ،طالقلإل

لزنا ف و يف احلليةكلو شو أما يف و، الصحيحى صل محل فعله علم فأل احللية، أما يف املسلاألصلا

قد  و،)٢(احكل قوم نكل :)عليه السالم(لو مبا يفهم من قوله  وً،أيضاافر فلجريان أصل الصحة فيه كال

  �ذا  وان آخر،ك يف مكرنا تفصيل ذلكذ

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٥٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٠٣

  .إشكالال  وونه ولد زنا، بل يف اجلواهر بال خالفكم بكلسن ال حيمن تناله األ أن تبني

لرياض حيتمل العدم يف صورة النسبة عمالنعم يف   .ىفيه ما ال خيف و، من باب املقدمةطالق باإلً ا

م، لعدم توفر كان ولد زنا نقض احلكالشاهد  أن مكلو علم بعد احلنه أ القاعدةى مقتضمث إن 

ه كتبني  إذا ماكم، فهو كالشرط يف احل   .ًافراكون

  



٢٠٤

  

  ))البد للشاهد من العلم القطعي((

ما يأيت من جواز الشهادة يف ّ إال ،بالعلم القطعيّ إال يشهد أن ال يصح للشاهد ):٢٥ مسألة( 

  .مور خاصة باالستفاضةأ

   .)١( به علمكوال تقف ما ليس ل :قال سبحانه

   .)٢(هم يعلمون و من شهد باحلقّالإ :قال سبحانهو

  

  ))إذا شهد بال علم((

هذا يسقطه عن  وًذب ظاهرا،كن إ ًون عصياناك فقد يما ال يعلم ما طابق الواقع، لو قال الشاهدو

ى م وقع علكاحل ألن علم بالواقع، إذا ظهارال جيب عليه اإلنه أ الظاهر وون شهادته باطلة،كت والعدالة

 :يقالّ إال أن  اللهم،غري حمرم ين التجرأقلنا بّ إال إذا ًذبه ظاهرا،كلزم عليه االستغفار ل وإن طبق الواقع،

  .ي فليس املقام من قبيل التجر،الشهادة مبا ال يعلم حرام يف نفسه ألن  املقام يفحرامإنه 

 افركالطرف  ألن زعم صحة الشهادة مبا ال يعلم يف مورد، إذا ماكًون عصيانا، كقد ال يو

 ألن ًهذا مل يفعل حراما يسقطه عن العدالة، و،ما أشبه، مث علم صدق شهادته أو املشهود له مسلمو

ا العدالة مااملسقط عن    .ما هو واضحك ال مثل املقام ،ان عن عمدك إذ

و األولك ،ما مل يعلم قال إذا أماو م كح ويظهر مطابقة ما قاله للواقع، أن بدون ،الثاينك أ

  .كظهار ذلإ فهل جيب عليه ،مكاحلا

ون ك فال ي،مهكعلم بطالن الشهادة نقض ح إذا مكاحلا ألن  أثر،كان هناك إذا الظاهر نعم،

ًان حمرما واقعاك إذا ًاهد سببا الستمرار احملرمالش ما  أو مال عمرو أو �ا زوجة زيدأشهد ب إذا ماك ،ً

  .كأشبه ذل

  شهد �الل  إذا ماكذبه حال الشهادة، كظهار ن أثر إلكمل ي إذا نعم

                                                

  .٣٦اآلية : سراءسورة اإل )١(

لزخرف )٢(   .٨٦ية اآل: سورة ا



٢٠٥

  فال،ن من شهر الصيامكمل ينه أ ن أثر يف ظهوركمل ي ً،مثالالشهر ى انته وقد صام الناس ورمضان

  .ظهاروجوب اإلى  علدليل

و و  مكًذبا عند احلاكشهد  إذا ماك ،حنوها وًمورا مستحبةأم ك احلامكحى ان الناس يرتبون علكل

، مما يرتب الناس عليه أثر السادس يف الصالة ًمثالاليوم خامس رمضان  والسبت أول رمضان،أن 

 الظاهر ،صللألال جيب   أو،اسنه سبب ضالل النظهار أل فهل جيب اإل،حنوها ودعيةاأل واملستحبة

املناط يشمل  فإن  بعد وضعهاكذلكبقائها إحرمة  و،اذبةكلو ملناط حرمة وضع املستحبات ال و،األول

  ً.أيضااملوضوع 

رواياتكوجوب ى ان، فقد دل علكيف كو   : ون الشهادة عن علم متواتر ال

ال  : قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب غياث، الذي رواه املشايخ الثالثة، عن علي بن مثل خرب

   .)١(كفكما تعرف كتعرفها  تشهدن بشهادة حىت

  . مثله)عليه السالم(غراب، عنه  علي بن ىروو

نقش  أو ًتاباكتب ك من شاء ،بعلمّ إال ون الشهادةكال تإنه  :ً مرسالًأيضا  الثالثةىروو

   .)٢(ًخامتا

 :)صلى اهللا عليه وآله( قال ،ل عن الشهادةئد سق و)صلى اهللا عليه وآله(روي الشرائع، عن النيب و

دع أو شهدامثلها فى الشمس على هل تر)٣(.   

   .)٤()صلى اهللا عليه وآله(رواه الغوايل، عن ابن عباس، عنه و

ال  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنوين،كروي السو

  نقش  وًتاباكتب ك من شاء فإنه ،رهاكذتشهد بشهادة ال ت

                                                

  .٣ حتااب الشهاداتك من ٨ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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٢٠٦

   .)١(رواه املشايخ الثالثة. ًخامتا

ى وه علأشهد�م أجريانه زعموا  أن سأله  قال لرجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن الدعائم، عنو

 قد كنأتعلم  ال تشهد حىت :)عليه السالم( قال ى،ر الشهادة فما تركذألست  وتابكما يف 

   .)٣()٢(هم يعلمون وال من شهد باحلقإ :ز وجلعقال اهللا . تأشهد

زرادعن زيد و  أن ىل إما ال تعلمى ال تشهد عل : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،ال

 من النار، ك مقعدأما ال تعلم يتبوى شهدت علن إ كنإر، فكنت له ذاأ وما تعلمى علّ إال ال تشهد :قال

لرأيك سلبرهكما مل تذى شهدت علوإن     .)٤(يوم الدين إىل  النفاقكعقبأ و اهللا ا

رواياتإىل     .غريها من ال

  

  ))الشاهد القطاع((

ثر كهو الذي حيصل له العلم من غري أسباب العلم العادي، ال الذي ي والقطاع أن الم يفكالى يبق

 ن للظنانكمي  إذ،قطاعنه أ علم إذا يشهد أن  هل يصح له،من غريهثر كنه يتطلب العلم أعلمه أل

م كحي أن للقاضي الذي يعلم حبالهذا شهد فهل يصح إ و،ن حاله غري عاديأيعلم ب أن القطاع وكاكالشو

  ؟مهكم مث علم فهل ينقض حكح وذا مل جيز لهإ وم فهل جيب اتباعه،كذا حإ و،هطبقى عل

 دلةانصراف األمثل ،  الشهادة عن العلم منصرفة عن مثله إذ أدلةيشهد، أن ال يصح لهنه أ الظاهر

ـ يف باب الظن و، بلكاك عن الشكيف باب الش ـ مثل الظن يف الصالة  علم  و شهداذإ وعن الظنان، 

ملذطبقه ى م علكحي أن ذا ال يصحكنه هأم بكاحلا  علم أو ذا مل يعلم القاضي حبالهإ وور،كلالنصراف ا

  ان من كو

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٨ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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٢٠٧

ه   إذا ماك مستنده، أه ملن يعلم خطمكم، ففي وجوب تنفيذ حكح وً علم الشاهد مطلقافايةكرأي

مرأة فيما ال يثبت وم القاضي برجلكح  ،ئه خبطنسانعلم اإل وً،أيضاالثاين رجل  أن ًبرجلني، زاعماّ إال ا

بني من مل  و،دلةطالق األان اجتهاده الصحة فالالزم التنفيذ إلكال يبعد التفصيل بني من  واحتماالن،

  .امرأة وم برجلكمثال احلك، كذلكن اجتهاده كي

 إذا ما تقدم فيماك ،مكالقطاع وجب عليه نقض احلى نه اشتبه يف اعتماده علأم بكذا علم احلاإو

  .ًافراكان كون الشاهد كعلم 

  

  ))صور الشهادة من حيث العلم والظن((

ًزيدا ضرب  أن رأيت :ًمثال فيقول ،ظنه أو ن خيرب بتفاصيل علمهأب ًالشاهد قد يشهد تفصيالمث إن 

مات بسبب نه أ ظنهأ وضربه فمات :يقول أو ،كمات عمرو من جراء ذلنه أ علمأ وبسيفًعمروا 

  .الضربة

ًزيدا قتل عمروا، أن علمأين إ :ن يقولأك ،قد يشهد بدون التفصيلو   .كظن ذلأ أو ً

  .ًقتل زيد عمروا :ن يقولأك ،الظن ور العلمكقد يشهد بدون ذو

قد  وه،كمن خالد فالشيء ملى ًزيدا اشرت أن علمين أإ : فقد يقول،غريه وك يف باب امللكذلكو

  .السبب ور العلمكه، بدون ذكمل إنه :قد يقول و زيد،كملنه أ علمأين إ :يقول

  .مكليف احلاكخر يف تاآل و،ليف الشاهدك أحدمها يف ت:الم هنا يف أمرينكمث ال

ما لو ك ،م أم الكا سواء قبله احل،األولن يشهد بالقسم  أللشاهد أن  يفإشكالفال  :األولأما 

علمي حاصل عن  و، زيدكملنه أ ين أعلمإ :يقول أو م،كحيث ال يقبله احلا زيد، كملنه أ ظنأين إ :قال

قبول  إىل كمرجع ذل إذ ً،أيضام مما ال يقبله كاحلا فإن ،هو قطعي الصدق عندي وخبار زيد بنفسهإ

  .كاالدعاء ال يثبت املل وه،كملنه أإنسان م ادعاء كاحلا

ـ بصر وًن علما عن مساعكمل ي إذا يشهد بعلمه أن للشاهدهل و ـ املبصرات ويف املسموعات   

   :ن يقولأك ،حنو القسم الثاينى عل



٢٠٨

ما ال ك املشهور العدم، ف،هك هذا مل:أن يقولكحنو القسم الثالث، ى عل أو ه،كملنه أ ين أعلمإ

 السماع يف ،البصر و من غري السمعفي يف الشهادة العلم احلاصلك ال يكذلكفي يف الشهادة الظن كي

لرؤية يف األ و،حنومها والعقودوقارير األ لزناكفعال ا   .ما سيأيت وباستثناء النسب، حنومها والقتل وا

 يشهد بالعلم غري احلاصل من السماع أن ليس للشاهدنه أ ى علمجاعحتصيل اإلن كبل يف املستند مي

لرؤيةو ون مستند كال جيوز نه أ بعد ما نقل عنهم حيث قال )اهللارمحه ( ردبيليعن األ يكً خالفا للمح،ا

مور بالسماع من هذه األيعلم  أن جيوز إذ فيه تأمل،و( : قال،فعال السماع من الغريالشهادة يف األ

تراتك ،ًمل يبق عنده شبهة أصال وغريها حبيث يتيقن أو ثرية بقرائنكاجلماعة ال احملفوفات  وسائر املتوا

  .ىانته ) من الشهادة حلصول العلمبالقرائن فال مانع

لرياضو صحاب لمة األكظاهر ّ إال أن هو يف حمله، وفايةكحنوه قال صاحب الن إ( :قال يف ا

لرجوعإ و،مت فهو حجة فإن م املزبور،كاحلى طباق علاإل ً فإذا: (المكبعد  مث قال) العموم أوىل إىل ال فا

  .)ن مع تأملكجود ما قالوه، لاأل

 لزم عدم صحة الشهادة بأن ،صح عدم الشهادة لنا مع العلم بأنه لو :ًوالأاهر ل عليه اجلوكأشو

ال مساع  ونه ال رؤيةًماما يوم الغدير، ألإ )عليه السالم( املؤمنني أمري نصب )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  .كلذل

م بسائر املعلوى  ضرورة صدقها عل،بالسماع وخاصة عندهم بالرؤيةبأن الشهادة ليست  ً:ثانياو

  .اللمس يف امللموسات و املشمومات،الشم يف و،الذوق يف املذوقاتك ،اخلمساحلواس 

  املنصرف من الشهادة العلم عن حضور،  ألن ن فيها نظر،شكاالاإل :أقول



٢٠٩

ًظن القاتل زيدا  إذا ماكال يعلم بل يظن،  وقد حيضر إذ ًاحلضور عموما من وجه، ون بني العلمإف

ـ الدار له أن علم بصدقه يف ادعائه إذا ماك ال حيضر، ويعلمقد  وحيث مل يثبته، ـ ما تقدم يف املثالك   

 أن كال ش و املنصرف،كحنوها داخل يف ذل واملذقومات و،ون الشهادة هي جممعهما هو املنصرفكو

رها كلذا ذ وخر،منا هو من باب املثال ال مقابل احلواس الثالث األإاملبصرات  ورهم للمسموعاتكذ

لرياضى  علكل بذلكفال يستش و،غريه و املستندًأيضا   .ا

  يف الشهادة فإن األصلالإ ومنا هو من باب القرينة،إ شهادة كتسمية ذلن إ  ففيهاألوله إشكالأما 

بعالقة  داءان معناها حضرها، مث استعمل الشهادة يف األكربالء ك شهد فالن  قيلفإذاحيضر الواقعة، أن 

ًضعا ثانويا بالتعني، صار و حىت ،املسبب والسبب ليه ما إى دأان معناه كم ك قيل شهد عند احلافإذاً

  .ما تقدمكظنه ال علمه،  ويف قبال حضوره ،علمه وحواسهى حدإحضره ب

  .داءعند األ) شهد (:يقال له أن عليه ال يصح وعن حضور،مل حيضر الواقعة فال حتمل  إذا أما

 قيل فالن فإذا االنصراف، كداء لذلأ و حضورون الشهادة حتمل عنكرناه من كما ذى يدل علو

 شهد فإذاًان جمازا وصح السلب، كشهدها  إنه قيل وعلم �ا إذا لذا واحلضور، إىل  انصرفشهد الواقعة

 مل كنأل شهادةعندك ليست  :واقعة وقعت قبل ثالثني سنة قيل لهى  عشرون سنة عل عمرهإنسان

  .يف تشهد مبا مل حتضرك وحتضرها،

لوهيته أب أو ،)صلى اهللا عليه وآله(بنبوة حممد  أو )عليه السالم( علي  شهدنا بنصبفإذا، هذاى علو

العلم بقوة العلم احلضوري جيعلنا نستعمل لفظ  أن ن ادعاءك، لكنا نعلم بذلأ كذل ان معىنكسبحانه، 

   بني وشيء، إىل فال تالزم بني عدم االنصرا إذ ليس هذا ادعاء ا�ازية يف الشهادات الثالث، والشهادة،
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 يصرف اللفظ املطلق أن حقيقة ثانوية، فالالزم و أولية حقيقةان لفظ لهك إذا ً،أيضاونه حقيقة ك

  .العلم عن حضور إىل فاستعمال الشهادة يف باب املنازعات منصرف ،األويلمعناه إىل 

حيث  ،ًتل عمرواًزيدا قأشهد أن  بني و)ًحممدا رسول اهللاأشهد أن  (العرف الفرق بنيى لذا يرو

العلم  وفكقد تقدم يف احلديث لزوم الشهادة مبثل العلم بال و،األولينصرف من الثاين احلضور دون 

  .بالشمس

ف من العلم كالى عل و،الشمس من دفئهاى على عم يشهد األكمع ذل و�ما قد ال يرياإ :ال يقال

  .�ا

  .حاسة يف صدق الشهادةفاية أية كقد عرفت  وشهادة عن حس اللمس، إنه :نه يقالأل

بل اما قإل واحد منهما ك و،قد يشهد عن شيء سابق و،الشاهد قد يشهد عن شيء حاضرمث إن 

ن عدم احملرمية بعد كال مي إذ  فالشيء السابق غري القابل مثل الرضاع،،ليس بقابل للتغريما إ وللتغري

زوج بنت هند، أن ذا مثلكو، احملرمية الرضاعية ً  قابالكليس ذل وًحترم أبدا،ًهندا فإن  ًيشهد بأن زيدا ت

  .للتغري

اشرتاه  أو ون وهبه املغصوب منهكي أن نكب، حيث ميصالشيء السابق القابل للتغري مثل الغو

خرج عن ملكي أن نك، حيث ميكمثل املل والغاصب منه، لزناك وبل، األوله ك مالكون   ذا مثل ا

  .كض آخر له قبل ذلحبد قا أو ن سقوط احلد بالتوبة،كمأحنوه، حيث و

ًزيدا قتل عمروا عمدا اآل أن يشهد أن غري القابل، مثل الشيء احلايلو ً  أن نكال وارث له مي و،نً

  .حياءباإليتملكها  أن حدأل كن حيث يصح لرض ميتة اآلأهذه  أن  أوون وهب القاتل،كي

وراكي أن نكله وارث مي و،ًشهادته بقتله حاالالشيء احلايل القابل للتغري، مثل و   .ًون وهبه ف

   القاعدة بالنسبةى مقتضو
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يشهد مبا ليس  أن يصح و،الوقت ور السببكربعة مع ذاألل كيصح له الشهادة ب أن الشاهدإىل 

  .الوقت ور السببكبقابل للتغري بدون ذ

القسمني الذين حيتمل فيهما يف  مع احتماله التغري ،الوقت ور السببكيشهد بدون ذ أن أما هل له

  . احتماالن،التغري

  

  ))الشهادة باالستصحاب((

ً مثالًن عمروا استقرض أمن شهد اليوم ب أن ال ريب( :يف الشهادة باالستصحاب قال يف اجلواهر

د   ،كحنو ذل أو ًذا درمهاكًفالنا قد غصب من فالن  أو ً، قد تزوجت فالناةفالن أو ول،أذا عام كمن زي

 ليست الشهادة به و،كمدخلية لالستصحاب يف ذلال  و،فهكمثل  وفهو شاهد مبا علم مثل الشمس

ورة، بل علمه  وجتويزه للنقيضو ن بشغل راد الشهادة اآل أأما لو، كذلكظنه به ال ينايف الشهادة املزب

 علمه السابق فال ريب يف عدم صدق كان مستند ذلك بل ،كًن عاملا بذلكمل ي وإن و�ا زوجتهك وذمته

نه ليس يف كًقلنا حبجيته شرعا، ل وإن االستصحاب فإن  مبا ال يعلم،بل هو شاهدتعريف الشهادة عليه، 

  .ىانته )ونه مثل الشمسك وًعرفا يف اجلزم باملشهود به وًجواز الشهادة به الظاهر لغة

 : مثل ما عن التنقيح قال،احتمل النقض وإن خرين، بل صريح بعض جواز الشهادةآًخالفا لظاهر 

 ،ثري من الصوركجوز حصول النقيض فيما بعد يف  وإن ه عن التحمل،حصول العلم باملشهود علي يفكي

زوجية امرأة مع جتويز طالقها،  و، مع جتويز انتقالهكالشاهد مبل و،الشاهد بدين مع جتويز ردهك الشاهد ب

و،فيه االستصحابكبل ي بك  جتويز البناء يف (ـ ذا يظهر من عنوان الباب يف الوسائل، حيث عنونه 

  .)رث يف اإلكعدم املشار و،كستصحاب بقاء امللاى الشهادة عل

   قال بعض :هو جواز الشهادة باالستصحاباختار  أن بعد قال يف املستندو
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الظن احلاصل من جهة االستصحاب مما ال ى جواز اعتماد الشاهد علن إ :فضالئنا املعاصرين

  . يدانيهإشكالال  وخالف فيه،

  .مبا عرفت :األولاستدل للقول 

الشهادة �ذا ن أ و، بالسرية املستمرة يف شهادة الشهود حسب ما عندهم من االستصحابللثاين،و

ال  :)عليه السالم(النحو ال ينايف العلم، بل الشهادة حسب االستصحاب الذي هو علم تنزيلي لقوله 

 كال تقف ما ليس لالعلم باالستصحاب ليس مما يشمله  أن ماك شهادة بالعلم، كاليقني بالشتنقض 

  .كغري ذل إىل ،به علم

روايات الواردة يف هذا املقام، مثل صحيحة معاوية بن وهب إىل ضافةهذا باإل  : قال،مجلة من ال

ر ومات فالن  يسألين الشهادة عن هذه الدارىليل أيب ابنن إ :قلت له ليس له وارث غري نه أ وًها مرياثاكت

منا إاحلف  : فقال، حيلفنا الغموسىليل أيب ابن نإ : قلت،ك مبا هو علمشهدا : فقال،لهالذي شهدنا 

   .)١(كعلمى هو عل

لرجل ي :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :صحيحة معاوية بن وهب، قالو ون يف داره، مث كا

دع فيها عياله، مث يأتينا هال ويغيب عنها ثالثني سنة ال ندري ما  وحدث يف داره،أحنن ال ندري ما  وهكي

ال تقسم هذه الدار  و،ال حدث له ولد وًحدث يف داره شيئا،أنه أ نا ال نعلمأّ إال ولد،حدث له من الأ

ر وماتهذه الدار دار فالن بن فالن  أن عدلأيشهد شاهد   يف الدار حىتكورثته الذين ترى عل ها كت

بق أ :يقولمة فاأل وون له العبدكلرجل يا : قلت،نعم : قال،هذاى نشهد عل أو فالن، وًمرياثا بني فالن

ى فنشهد علأمل يهبه،  وهذا غالم فالن مل يبعه أن لفه القاضي البينةكفيؤخذ بالبلد فيميت أبقت أ أو غالمي

  نه أ حنن مل نعلم ولفناهك إذا هذا

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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 مل كغاب عن أو متهأ ولم غالمهسلما غاب من يد املرء املك :)عليه السالم( فقال ً،حدث شيئاأ

  .)١(؟تشهد به

لرجل ي :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل :لثة، قاليف رواية ثاو مة قد عرف األ وون له العبدكا

 ،مل يهب ومته مل يبعأ أو لفونه القضاة شاهدين بأن هذا غالمهك في،ميتأ أو بق غالميأ :، فيقولكذل

   .)٢(نعم : قال،لفناهك إذا هذاى نشهد علأ

 :يقول أن بدون، هكهذا مل أن يشهد أن  أيالشهادة باالستصحاب، يقرب قول جموزاأل :أقول

علم مزيل أال  وهكان ملك أو ن باالستصحاب،اآل وإىل مسه باألكان مل ك:يقول أو مس،ه باألكان ملك

  .ما عرفتكجواز بعض هذه الشهادات الثالث ال خالف فيها  فإن ،كاملل

ملذ و، للسرية املتقدمةكذلو حنوها، مع  و بسبب اليدملا يأيت من جواز الشهادة و،ورةكللروايات ا

  .االستصحاب يف صف واحد، فاملناط يف الشهادة باليد جار يف الثالث و�اأ

  : استدل له املستند بأمرينو

ن آ  يفكحصول العلم باملل إذ صال،أ املطلق ك مل جيز الشهادة بامللكال جواز ذللو إنه :األول(

 بنفسه حبيث ال يطلع عليه ك حيصل من نفس املال قدكنقل املل إذ ًالشهادة من احملاالت العادية غالبا،

 ًا لداره اليوم،كمال ونكن يأكمع عدم اطالع الشاهد  أو مور،غريه من األ أو وقف أو أحد غريه بنذر

  .ولده أو زوجته إىل نقلها يف الليلةو

  ليهما يشهد عن كيف  واليد،كاالستصحاب دليل شرعي للشاهد ن إ :الثاين

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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رع، لو بواسطة  ومعلومه ش  ك جيوز للشاهد االستصحايب شراء امللًأيضا وال عن معلوم غريه،ال

ًه سابقا كان ملكية من كيشهد مبل أن احللف عليه، فله ويتهكله أمس، مث ادعاء ملنه أ ان يعلمكعمن 

رواية يف مسألة الشهادة باليدكسيأيت ال و،ىانته )بالعلة املنصوصة يف رواية حفص   .الم يف ال

ر القصري، ما وال فرق بني االستصحاب الطويل املدةنه أ  ظهردلةن األرنا مكمبا ذو أ ان كدامت 

رواية املتقدمة)عليه السالم(ما قوله أاالستصحاب حمفوظة،  لما غاب عن يد املرء املسلم ك : يف ذيل ال

ملرجوحية، بقرينة قوله ى ، فالالزم محله عل مل تشهد عليهكغاب عن أو أمته، أو غالمه  يف )السالمعليه (ا

رواية األ   .نعم :)عليه السالم( قال ،لفناهكهذا ى فنشهد عل :ىخرال

  .اركناإلى علأو 

  .روهةكون مكيف تكحمرمة، ف أو ما واجبةإ الشهادة :ال يقال

ن روه،ك املطلق مكيشهد بامللن أ :إلنه يقال �ذا  وًون واجبا،كه، يكان ملكشهد بأنه ن إ انك وإ

  .املستندو مجع بينهما يف الوايف

  .التقيةى ما علإو

ملراد عدم  أن ىما علإو  :)عليه السالم(بقرينة قوله  كذل وان تلفه،كمان التصرف يف الغائب إلكمإا

كأو غاب عن)نسان اإلكما غاب من مل إىل  بالنسبةاالصطالحيةللشهادة  ال معىن إذ ،)١.  

يريد ن أ والبد ،ره االستصحابكعند ذ باشرتاط الظن يف الشهادة :مراد من قال أن �ذا تبنيو

  .االستصحايب ال الظن الذي هو صفة نفسية الظن

  

  ))الشهادة عن العلم يحصل بالحواس الخمس((

ملراد باحلضور املعاينة فقط،  : عن العلم احلضوري نقولنسانذ قد ظهر صحة شهادة اإلإو ليس ا

   الشهادة أدلةطالق سائر احلواس اخلمس، إل والسماع يفكبل ي

                                                

  .٢ ح١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )١(
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مثل ( و)فكمثل ال( :)عليه السالم( خمصص، بل يشمله قوله كون هناكي أن  بدونكمثل ذلى لع

 سواء يف ،مل يره وإن فالننه أ تيقن والمكمسع ال إذا الشهادة فتصح ً،مناطا أو ًاإطالقما إ، )الشمس

،  أو قاريراأل أو التماملعا أو الطالق أو احكالن أو القذف   .ىعمما يأيت يف شهادة األكغريها

ملرأةإى ال بأس بالشهادة عل :)عليه السالم( األولاحلسن  أيب  عن،ابن يقطنييف خرب و  قرار ا

ال حيضر من  وانت ال تعرف بعينهاك إذا حضر من يعرفها، فأما أو عرفت بعينها إذا ليست مبسفرةو

   .)١(هاليإينظرون  وتسفر أن قرارها دونإى عل ويشهدوا عليها أن يعرفها فال جيوز للشهود

قرارها إى يشهد الشهود عل أن ال جيوز عندهمو : مث زاد،من يعرفها: قوله إىل رواه الصدوقو

  .ليهاإتسفر فينظر  أن دون

الشهود بدون حصول ى ًاعتمادا عل أو الم يف الشهادة عن علم حاصل من الشهود،كسيأيت الو

  .المهمكالعلم النفسي عن 

ن مزيد التثبت،ى عل أو التقية،ى حيمل عل أن  يلزم،رما يف صحيح الصفا أن  ظهركبذلو ان ك وإ

ى يشهد عل أن  يف رجل أراد)عليه السالم(الفقيه  إىل تبت ك:ًظاهر اللفظ عرفا، قال إىل الثاين أقرب

ذا شهد رجالن إ والمهما،كيسمع  ويشهد عليها من وراء السرت أن  هل جيوز له،امرأة ليس هلا حمرم

يثبتها  وتربز ال جتوز له الشهادة عليها حىت أو ،المهاكهذا  وكنت فالن اليت تشهد�ا فالنة بأعدالن 

   .)٢(تظهر للشهادة وتتنقب :)عليه السالم( فوقع ،بعينها

  .)٣()عليه السالم(هذا التوقيع عندي خبطه ن إ :عن الصدوقو

   فائدة التنقبو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣الباب : الوسائل )١(

  .٥٨ الرقم ١٩ ص٣ج: االستبصار )٢(

  .١٣٢ الرقم ٤٠ ص٣ج: من ال حيضره الفقيه )٣(
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مها  و فيظهر بعض الوجه،لفقهاءيوجب عند مجلة من ا أو ل وجهها مما حيتاطك�ا ال تظهر أ

  . يف معرفتهاكفي ذلكي والعينان،

ملرأةو لرجل إىل الظاهر جواز نظر ا   فال مانع من شهاد�ن عليه بعد رؤيته،رقبته، ورأسه ووجه ا

لريبةاحلرمةى  الذي ادعاه اجلواهر علمجاع لإل،تلذذ ون عن ريبةكمل ي إذا كذلو نه أل والتلذذ، و يف ا

أرجلهن ليعلم ما خيفني من  :تعاىلاملستفاد من قوله  وان املتشرعة،ذهأاملغروس يف  وال يضربن ب

   .)١(زينتهن

  .كغري ذل إىل ،)٢(وال خيضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض :قوله سبحانهو

 حيث )صلى اهللا عليه وآله(زمان الرسول  إىل  للسرية املستمرة،منا قلنا جبواز نظرهن بدون ريبةإو

تاب ك رناه يفك مما ذكغري ذل إىل ،وجهه إىل ينظرن أن من العادي ويصعد املنرب حبضور النساء،ان ك

  .احكالن

  . عن علم حضوريكل ذلك ألن شم، أو ملس أو مما تقدم ظهر صحة الشهادة عن ذوقو

  

  ))الشهادة عن الخط والكتابة((

ـ الظاهر و،الم يف الشهادة عن خطهكال يبق تذ إذا فيما  ـلقصةر اكمل ي ى فكوثق خبطه ن إنه أ  

  . فيه مل جيز له الشهادةكال فلو شإ و،يف الشهادة

ى االعتماد على  عل)صلى اهللا عليه وآله(زمن الرسول  فلجريان العادة املستمرة منذ :األولأما 

  اهللا ى صل(حاديث الرسول أ ويمكالقرآن احلى لذا يعتمد عل ووثق، إذا اخلط

                                                

  .٣١اآلية : سورة التوبة )١(

  .٣٢اآلية : سورة األحزاب )٢(
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و حال حياته،ءساؤالر وكلوامل إىل تبهك و)آله وعليه رواةتب ك    .كغري ذل والفقهاء وال

خط  أو خيه، مث وجد خط أخيهأل أو الدار لنفسه أن  يفكشفإنه إذا ، ًأيضاهنا يأيت السابق  وبل

�م أالدار للمشرتي مع  أن ى يشهد الشهود علكبعد ذل و،باعها وكذلى  اعتمد عل،باعها منهنه أ نفسه

  .مثلة من األكغري ذل إىل  مل جتز الشهادة،كه هلا، فلو مل جيز ذلكئع مبليفية علم الباكيعلمون 

زوير يف احل إذا خطهم السابقى  علذا يعتمد القضاةكو ياه عند إطبقه بعد سؤاهلم ى م علكأمنوا الت

  .فراجع تاب القضاءك  يفكالم يف ذلكًرنا طرفا من الكقد ذ واالختالف املتجدد، أو حفاداأل وداألوال

رواة علذاكو غري  إىل ،)عليه السالم( اإلمامخط ى عل أو خط من تقدمهم مع الوثوق،ى  اعتمد ال

  .كذل

ال نه أ يفالم كمل يثق فال  ومل يعلمنه إذا أ ماكالم، ك علم الشاهد بالقصة مع خطه فال فإذاعليه و

ال عليهم العرف احمل والسريةى من التزوير فمقتضأ ور القصةكمل يذ إذا الشهادة، أماى يقدر عل

ارع ملوازينها صحة الشهادة أن املوضوعات بعد   .علم عدم تغيري الش

 : قال،صحابمجاعة من أعاظم األ إىل قد نسب العمل به وصحيح عمر بن يزيد، إىل ضافةباإل

ر من الباقي كال أذ و،خامتي وعرف خطيأشهادة فى  رجل يشهدين عل:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل

  .)١( لهشهدامعه رجل ثقة ف و ثقةكان صاحبكإذا  :فقال يل : قالً،ثرياكال  وًقليال

خر اآلان الشاهد كنه إذا أ كر بعد ذلكذ أن استضعاف الشيخ يف االستبصار له ال يضر بعدو

   ، النضمام شهادتهظنه صحة خطهى غلب عل إذا يشهد أن هو ثقة جاز له ويشهد

                                                

  .١ حشهاداتتاب الك أبواب من ٨ الباب ٢٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(
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والوثاقة بهب )عليه السالم( اإلمامقول  أن الظاهرو   .من من التزويراأل جلمنا هو ألإوجود ثقة آخر  

تب كبعلم من شاء ّ إال ون الشهادةكال تنه أ روي :قال )رمحه اهللا( يؤيده ما رواه الصدوقو

  .احتمل التزوير إذا منا هو فيماإعدم االعتماد  أن ظاهره فإن .)١(ًنقش خامتا وًتاباك

لذّ إال ةقامال جتوز اإل و: قال،ثركاأل إىل عن الدروس نسبتهو أمن  وإن ال عربة باخلط و،ركمع ا

عليه ( عن الصادق ، لرواية عمر بن يزيد،هاأقام ثقة ان املدعيك إذا :ثركقال األ والتزوير عند احللبيني،

  .املشهور بني القدماء إىل  بل عن املختلف نسبته،)السالم

ملذبق الم اجلواهر، حيث قالك يظهر وجه النظر يف كبذلو رواية ا ورة عن معارضة ما دل كصور ال

روايةى عل وًعموما من وجه، اعتبار العلم أدلةبني  واعتبار العلم، بل جعل بني ال رواية ى  علكرجح تل  ال

رواية واردة أن مع وأدلةى لذا يقدم االستصحاب عل وصول،ما قرر يف األكالوارد يقدم  وال رود  العلم ل

  متجه،ما عليه املتأخرون إىل املصري أن  إىلاجلواهرى انته و،غريها وليدذا ما يأيت عن اك ودليله عليها،

  .ىما ال خيفكاملتأخرين بينهم خالف،  أن الشهرة املتأخرة مع والدروس وأيده برتدد النافعو

 ال جتوز الشهادة برؤية الشاهد خطه :الم املستند حيث قالكيف  تعرف وجه النظر كمن ذلو

تذ إذا خامتهو  ،ال املدعي ثقة ون معه عدل آخر،كمل ي إذا من التزوير بال خالفأ وإن لواقعةر اكمل ي

  عمومات  و،األصل ومجاعلإل

                                                

  .١٤٦ الرقم ٤٣ ص٣ج: الفقيه )١(
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  . اعتبار احلس، مث استدل جبملة من الرويات املتقدمةأدلة واشرتاط العلم

حيفظه يف صندوق يأمن  وتاب له خبطهكل ما شاهد يف كتب كان الشاهد يك إنه إذا :يرد عليهإذ 

طبق ما جاء فيه، فهل هذا شهادة ى تاب ليشهد علك الكذل إىل ل شهادة ينظركير فيه، مث يف وقت التزو

قد عرفت انتفاء و ،)١(ًنقش خامتا وًتاباكتب كمن شاء  :)عليه السالم(هل يشمله قوله  وبغري علم،

روايةأ، بل ظاهر مجاعة منهم مجاعاإل   .لما�مك فراجع ،�م قالوا مبضمون ال

 شهدامعه رجل ثقة ف و ثقةكان صاحبك اذإ:  يف صحيحة عمر السابقة)عليه السالم(فقوله 

ر الواقعة كن يذكمل ي إذا من احتمال التزويرما هو الغالب ك ،مع احتمال التزويرّ إال ال يراد به ،)٢(له

ر ك و،لتشابه اخلطوط زوي هللا عليه صلى ا(ًاليهود يف زمن أحد اخللفاء خطا عن الرسول  ما زوركثرة الت

رهم ويد�مك فظهرت م،صحابه لرفع اجلزية عنهمأ بشهادة نفرين من )وآله   .تزوي

ى ذا أتإو :)عليه السالم( الصحيحة ما ورد مبضمونه من الرضوي إطالقرنا من عدم كما ذيؤيد و

لرجل ب يذ وعالمته وتاب فيه خطهكا  ثقةون صاحبه كيّ إال أن اخلط يتشابه ألن ر الشهادة فال يشهد،كمل 

   .)٣(معه شاهد آخر ثقة فيشهد حينئذو

  

                                                

  .١٤٦ الرقم ١٤٣ ص٣ج: الفقيه )١(

  .٩ ح٨ الباب ٢٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤ حتاب الشهاداتك أبواب من ٥ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(
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  ))الشهادة بال علم وال حس مرفوضة((

يف غري ما يأيت ، عن حسون كين أ وقد ظهر مما سبق اعتبار العلم يف الشهادة، ):٢٦ مسألة(

قد تقدم صحة  وفي،كاحلس بدون العلم ال ي وفالعلم بدون احلس ،في فيه الشياعكه مما يؤاستثنا

املستفاد من النص ليس  أن رناكذ إذ ليهما علم عن حس،ك ألن خطه، وإىل االستصحابىل  إاالستناد

  .كثر من ذلكأ

 وإن ل علم ليس عن حسك و،ًان متامخا للعلم ال ينفعك وإن الظنكل شيء ليس بعلم كعليه فو

ا ك   ً.مثالثالثة  أو اثنني أو قول واحد أو االستقراء واحلدسيات ومن التجاربالعلم احلاصل كًان وجداني

 أو القرعة، أو خرب الثقة، أو اليد، أو مثل الشهادة عن قول عدلني، :مورأالم يف كقد وقع الو

  .قراراإل أو قاعدة العدل،

  :كيف ذلالم كتفصيل الو

قد  ون عن حس،كورث العلم مل يأنه وإن أ  ملا تقدم من،ليهاإًال تصح الشهادة استنادا  :األولن إ

ما يف كن ذهب قيل ك ول،كعدم صحة الشهادة بذل إىل ذهب املشهورلذا  وعرفت اشرتاط احلس،

  .اعتبار الظنى ًافية الشاهدين، بناء علكاجلواهر ب

فاية السماع عن العدلني كمن  ،ما يف املستندك عن الشيخ يكما ح إىل كشار بذلأأنه كو

  .هو حاصل �ما ومثرة االستفاضة هي الظن ألن ،ًحمتمال وصلأ فيصري بسماعه شاهد ً،فصاعدا

 تاب التقليدك احتملنا يف وإن ،املشهورى ون حجة يف أشياء خاصة علكمنا تإاالستفاضة ن إ :فيهو

شاهدين، هذا  إىل بني االستناد وكًتقدير حجتيها مطلقا ال تالزم بني تلى مث عل ً،حجية الشياع مطلقا

و نه أ  إىلضافةإلاب   ً.أيضالواحد الثقة اى فكره الشيخ من الظن لكان الوجه ما ذكل

ارع نزل الشاهدين منزلة العلم أن الفرق :ال يقال   .الش

  مل  إذا مبا نزل منزلتهيف كف يفكالعلم وحده ال ي أن قد عرفت :نه يقالأل
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ما  ونه حس سابق،منا جائز يف الشهادة ألإاالستصحاب  إىل االستناد أن قد عرفت ون حس،كي

رناه رد املستند الشيخ كملا ذ وض املقام بالقبول يف االستصحاب،فال ينق الالحق، نزل منزلة العلم يف

  .عدل واحد أو ،فاسقني وعدل أو بالنقض بشهادة فاسقني،

 ظن وإن يهماأنه أ مل يعلم وذا،كحد شخصني فعل أى رأ إذا ال تصح الشهادةنه أ مما تقدم يعلمو

ه أ عندهن ا مث قام شاهد،ًمثالزيد نه أ   .يشهد أن يف فال ينفع ً،ان زيداكن

  .نه فالنأقام عنده شاهدان ب وظننه أ وحدمهاأ بان الفاعل ًمجاالإيشهد  أن نعم يصح له

  .الم فيهك فسيأيت ال:ما الثاينأو

العدلني مل  إىل لو مل يصح االستناد يف الشهادة إذ ،األولحاله مما تقدم يف فقد ظهر  :أما الثالثو

  .ط الشهادة يف خرب الثقة لعدم توفر شروكذل و،وىلأ بطريق كيصح ذل

لرابعو ًها اثنان وطيا صحيحا عن شبهة أ وطفإذاحة الشهادة، صون القرعة موجبة لكت أن ال يبعد :ا ً

نه ولده أيشهد الشاهد ب أن  صح،خرج الولد لزيد وقرع بينهماأ مث ،شبهة واحكعن ن أو  فيهما،ًمثال

 غريه مما قلنا فيه بالقرعة، فالقرعة مثل اليد وك امللذا يف االختالف يفك والقرعة اليت حضرها، إىل ًاستنادا

  .ليهإمما سيأيت صحة االستناد  ،االستفاضةو

 مل يصح االستناد كمع ذل والشاهدين هلما اعتبار شرعي أن ماكالشاهدين، فكالقرعة  :ال يقال

  . القرعةكذلك ،ليهما يف الشهادةإ

 �ما زوجان،أيشهد  أن اح بينهما صحك النالشاهد عقدى  رأفإذا ،احكالنكالقرعة  :نه يقالأل

 فإن مسع شهادة الشاهدين إذا كذلكليس  و،طبقهاى يشهد عل أن القرعة صحى رأ إذا كذلكو

  ً.الشاهدين ليس سببا
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 خبار القرعةأ و،اشفكالشاهد  فإن  الشاهدان،كذلكليس  واح،كالنكالقرعة سبب  :احلاصلو

زاعك�ا من جهة أ الظاهرّ إال أن اشفية،كالى دلت علوإن  وو�ا أفضل طريق حلسم الن  رفع الرتدد، 

رها،كن وجه لتكاشفة مل يكانت كا لو حيث إ�رار القرعة ك تكيؤيد ذلو أما ما يظهر من بعض  ورا

ه  أن ىن حيمل علأو اشفة، فال بدك�ا أخبار من األ ً مناطا كم اهللا اختاذ ذلكان حكمن خرجت القرعة ل

ل وخذحمور لأل ومكللح   . فتأمل،ردا

 مبن انعقد من نطفته بل : منحصرًمثالًابن شخص شرعا ن إ( :هذا أشار املستند بقوله إىل نهأكو

رع بقولهكفراشه حبى من ولد عل وم العقل،كهو حب ش ه القرعة يف تخرجأمن  و،الولد للفراش :م ال

ه  وببه األ قرأمن  وى،طبقت عليه الفتاوأ وخباربه األ قتطما نكاملشتب خبار  باأل،عارضه االبنمل ي 

 القطعي مجاعابنه من غري معارض باإلنه أ استفاض بني الناس واشتهر ومن شاع و،مجاعاإل واملستفيضة

ًهو موجبها شرعا حباسة  الذي رمستنده احساس االستشهاو( :قال أن ىلإ) بل بالضرورة الدينية

  .ىانته )١()السمع

خرج بقاعدة العدل ى الشهادة عل أي مما تقدم ظهر حال اخلامس،و مثله  ودرمهي الودعي،كما 

ارع  فإن هذا النصف درهم لعمرو، والنصف لزيد، وهذا الدرهم أن ىغريه، حيث تصح الشهادة عل الش

  .الشهادة من العدلنيكًاشفا ك ال ،احكعقد النكً سببا كم بذلكح

الم املستند ك ما تقدم يفكطبقه، ى قرار حس فتصح الشهادة علاإل فإن ،ما ظهر حال السادسك

لرجل بولديإ إىل بالنسبة زوجية امرأة أو ولده،نه أ ، فتصح الشهادةكما أشبه ذل أو ة ولد،ّقرار ا هي  وب

  .�ا زوجتهأ، حيث تصح الشهادة بكاعرتفت بذل

  �ا أ تصح الشهادة بفإنه ،صدقته هي و�ا ليست زوجتهأاعرتف  إذا ذاكو

                                                

  .٣٣٥ ص١٨ج: د الشيعة يف أحكام الشريعةمستن )١(
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  .ليست زوجته

زوجةفإنه ،بريكيف االبن ال ابين  أو،هذه زوجيت :أما لو قال   ال تصح الشهادة بدون تصديق ال

  ً.هو ليس يثبت شيئا وقرار يف حق الغري،إنه الولد، ألو
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  ))الشياع وحجيته((

االستفاضة،  وخمصوصة بالتسامعمور أتفوا يف جواز الشهادة يف كا( :قال يف املستند ):٢٧ مسألة(

 وعدها يف النافع ،ايفكسهو اإل ونهم من خصها بالنسب وحدهمور، فم األكمث اختلفوا يف تعداد تل

زوجية، والوقف و املطلقك امللأربعة بزيادة  كذلك و،العتق وستة بزيادة الوالءجعله يف اخلالف  وال

زوجية، ونه نقص الوالءك ولايةفكال وال لوالية، وزاد املوت  لوالية  ويف القواعد سبعة بزيادة املوت وا ا

نقص  والعدالة وتسعة بزيادة الرقبعضهم  و،يف التحرير مثانية بزيادة الوالء وء،نقص الوال وللقاضي

ل ما تعذر فيه كمور خمصوصة، بل جوزها يف أمن مل حيصرها يف من متأخري املتأخرين  والوالية،

  .)١()غلبيف األهدة ااملش

شرح الص( :قال يف اجلواهرو ى احملقق من فتاو هذا هو :قال و،بزيادة عاشر هي العدالة مريييف 

لرضاع وعزلهي ال وليها،إبزيادة سبعة عشر صحاب، بل قيل األ زوجة وا جلرح والتعديل وتضرر ال  ا

لرشد وفركال وسالماإلو لوالدة واحلمل والسفه وا  الدين والغصب واللوث واحلرية والوصاية وا

  .ىانته )٢()عساراإلو

  : الم يف املقام يف مسائل ثالثكال أن ىمث ال خيف

ملذاعتماد السامع اخلرب املستفيض حول األ :ويلاأل  زوجة ًفالنا أن ى بأن يعتمد عل،ورةكمور ا

  .كما أشبه ذل أو معزول، أو ،قاض أو حي، أو ميت، أو أخ فالن، أو ولد فالن، أو فالن،

  .بهى علم بالشياع قض إذا القاضين إ :الثانية

  .الشاهد يشهد مبقتضاهن إ :الثالثة

  : مور ألكذل ول املسائل الثالث،كء بالشياع يف تفاكال يبعد االو

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،التهذيب، عن يونس، عن بعض رجاله والفقيه وايفكما رواه ال :األول

   حيل للقاضيأاحلق ى قيمت علأ إذا سألته عن البينة : قال)السالم

                                                

  .٣٣١ ص١٨ج: د الشيعةمستن )١(

  .١٣٢ ص٤١ج: كالمالراجع جواهر  )٢(
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ى شياء جيب علأمخسة  :)معليه السال( فقال ،مل يعرفهم من غري مسألة إذا قول البينةب ين يقضأ

ان ك فإذاالشهادات،  و،الذبائح واملواريث، وح،كالتنا و الواليات،،مكيأخذوا فيها بظاهر احل أن الناس

ًظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته   .)١(ال يسأل عن باطنه وً

  .)املواريث(ان كنساب مر األكرواه الصدوق بذو

  .)لبظاهر احلا( :قالّ إال إنه رواه الشيخ،و

ذا ك ،ر حنوهكذ والقاضيى مخسة جيب عل :، قال)عليه السالم(علي  إىل رواه اخلصال بسندهو

   .)٢(سائلويف ال

ملراد بظاهر احلو رواية األى خرأ فهو عبارة ،م عليه بني الناسكاحلم، كا   .خريةمن ظاهر احلال يف ال

ًان ظاهره ظاهرا مأموناك فإذا :)عليه السالم(قوله و ًربعة رداف هذا باألإالشهادات، و متعلق ب

ًمنه شيئا منافيا  حيث يقول الناس مل نر،بواسطة الشياعً غالبا ًون الظاهر مأمونا يعرفك نأل ً.  

ملراد بالواليات، األو ن يشمل  أ بل ال يبعد،م الشرعيكسائر ما يتعلق بنصب احلا والقضاء ومارةا

و والوصايةمثل  ًمناطا حىت أو ًاإطالق ل  إذا نهأل أو ً�ا مجيعا من أقسام الوالية، أل،حنوها ويمومةالق والةكا

  .وىلأثبت يف الوالية ثبت فيها بطريق 

  .حنوه والشبهة، بل مناطه شامل للطالق يوطكغريمها  واملتعة، بل وح شامل للدوامكالتناو

  .حنوه واملنع عن االرث بسبب القتلك ،غريها ورث من املراتبون اإلؤل شكاملواريث شامل لو

ى ذبح علنه أ والذبحمن حيث  و،م الأحملل نه أ حمرمة من حيث احليوان أو �ا حمللةأ أي الذبائح،و

  ال سوق  ون بيد مسلمكمل ي إذا ماك يشمل ما ال يد عليها، كذل و،م الأالطريقة الشرعية 

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٨٨ ح٣١١ ص باب اخلمسة:اخلصال و.١ ح٢٤ ص٣ج: الفقيه )٢(
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ه  و،الشياع إىل مني بدون احتياجكانا حمكال  ومسلم،   .كالسم واجلرادكمناطه يشمل ما ال ذبح ل

لزنا  فإن شبهة، أو زنا أو ل نسب شرعيكنساب شامل لاألو  إىل  يوجب النسب بالنسبةًأيضاا

لزاين لبنته املخلوقة من ماء الزنا،ك نحرمة   .مثلة من األكغري ذل إىل اح ا

 أو ،نسان شامل للمسائل الثالث من جهة نفس اإلالناسى جيب عل :)عليه السالم(قوله و

 نسان جاز للقاضي جاز لإلفإذارواية اخلصال خاصة بأخذ القاضي،  و،طبقهى قضاء علال أو الشهادة به،

  .حنوه وباملناطّ إال طبقه فال تشملهى الشهادة عل إىل النسبةبما أ ،بطريق أوىللنفسه 

حيث إن  .)١(تقوم به البينة أو يستبني  حىتكذلى لها علكشياء األو :)عليه السالم(قوله  :الثاين

  .ستبانة عرفيةالشياع ا

 تبك حيث ، يف ما رواه الدعائم)عليه السالم( علي قولك خذ بالظاهر،األى ما دل عل :الثالث

 أظن كالعامل الباطن، دع عن إىل فوض وبالظاهر، اقضو :هوازاألى رفاعة ملا استقضاه علإىل 

  .مؤيدنه أّ إال ن حجة،كمل ي وإن اخلرب فإن ،)٢(وأحسب

لرابع حيث دفع الدراهم ، )عليه السالم ( الصادقاإلماممساعيل بن إقصة ى  علاخلرب املشتمل :ا

  .تاب القضاءك قد تقدم يف و،)٣(مل يأبه بقول الناس ولشارب اخلمر

حجية ى مما يدل عل ،)٤(عرابيسأل الناس األ :)عليه السالم(قوله  و،ما ورد يف امليقات :اخلامس

  .سائر املوضوعات فمناطه يشمل ،قول الناس يف تعيني امليقات

   ه جبميعأشهدفهل جيوز للشاهد الذي  :فيها واتبة الصفار،كم :السادس

                                                

  .٩ ح٢٢٦ ص٧ج: التهذيب )١(

  .١٨٩٩ ح٥٣٤ ص٢ج: الدعائم )٢(

  .١ ح من الوديعة٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  .١ح ٥ الباب ٢٢٨ ص٨ج: الوسائل )٤(
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  أهلتعرف حدود هذه القطاع بقوم من إذا يشهد حبدود قطاع األرض اليت له فيها أن هذه القرية

هللا شاء ا نإشيء مفهوم معروف ى نعم يشهدون عل :)عليه السالم( فوقع ،ًانوا عدوالك إذا هذه القرية

  .ظاهرها صحة الشهادة عن قول مجاعة عدول ما حيصل به الشياع فتأمل فإن ،)١(تعاىل

ى ال يتو :)عليه السالم(قد قال  ومل يؤخذ بالشياع يلزم بطالن حقوق املسلمني، إنه إذا :السابع

مها مما هو غري إىل ،)٣(ال يبطل حق مسلمو : يف رواية البصائر)عليه السالم(قال  و،)٢( مسلمئحق امر

  .مثل هذه العبارات

عليه ( الصادق اإلماملو بضميمة تفسري  و،)٤(يؤمن للمؤمنني ويؤمن باهللا :قوله سبحانه :الثامن

 شهد فإذايصدق للمؤمنني،  ويقول يصدق اهللا :)عليه السالم(مساعيل املتقدم، قال إ هلا يف خرب )السالم

   .)٥( املؤمنون فصدقهمكعند

 :فيه و نفرين للتحقيق عن الشاهد،)صلى اهللا عليه وآله(رسال الرسول إم من ما تقد :التاسع

 لربض الذي  وحماهلما وسواقهماأ وقبائلهما إىل خرما من حيث ال يشعر اآلكل واحد منكليذهب ا

نزالنه، فيسأل آخر ما تقدم من عمل  وإىل ،ًروا فضالكذ وً خريااأتو فإن يسأالن، و فيذهبان، عنهماي

  .فاية الشياع يف التعديلكى  دليل علفإنه حينئذ بقول الشاهدين، )صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 ،مري يف العشري الذي تقدم عن الصمجاعخر، مثل اإل ببعض الوجوه األكرمبا استدل لذل :العاشر

  مثل لزوم  ويف غريها، و فيهاكبضميمة وحدة املال

                                                

ـ ٣٠٠ ص١٨ج: الوسائل )١(   .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٧ الباب ٣٠١ 

  .٥ حالشهادات  نوادرأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .١٨ حمكيفية احلك أبواب من ١٤ الباب ١٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦١اآلية : سورة التوبة )٤(

  .١ حتاب الوديعةك من ٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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حلرج والعسر ملذمورمل يؤخذ بالشياع يف األ إذا ا العرف يأخذون بالشياع  أن مثل وغريها، وورةك ا

ردع عنه فهو دليل  وموريف أمثال هذه األ ارع مل ي  يف باب العقود اليت كروا مثل ذلكما ذكمضائه، إالش

ارع عنها ردع الش   .السرية عند املتشرعةمثل  و،مل ي

عروأما دعوى اإلمجاع يف مثل : ًوإن رد املستند األول قائال   .ه ضيق الفطنؤزاف منشة فجكهذه امل

  .يضعهنه أ م الكبأن العسر يرفع احل :ما رد الثاينك

ردعكف كال والشهادة مبثل الشمس واعتبار العلمى ما دل علن بأ :الثالثو   .اف يف ال

لرابعو   .نه ال سرية متصلة بزمان املعصومأب :ا

ملذدلةفاية مجلة من األكالظاهر  وهذا بعض  وكل املسالكشأن  وإًورة يف حجية الشياع مطلقا،ك ا

  .ان رؤية الوالدةكماجلدات إل وماأل إىل  بالنسبةيف ثبوته تباعه حىتأ

 األولما أ( :ًالشهادة اعتمادا عليه والقضاء به وليهإر الشياع يف االستناد كذ أن بعد قال اجلواهرو

 يتصل و،االجتهادالناس ال زالت تأخذ بشياع  فإن صحاب،ره األكما ذى الطريقة املعلومة عل وفالسرية

مل يفد العلم  وإن ما القضاء بهأ و مما يف أيدي الناس،كغري ذل و،جتتنب بشياع الفسق و،بشياع العدالة

نه هو املتفق عليه بني السبعة، بل اخلمسة، بل الثالثة، بل النسب خاصة، ألى االقتصار فيه عل األوىلف

تفاء به يف الشهادة كاالى ًة مقارنته للعلم بناء عليف صورّ إال ما الشهادة به فال جتوز حبالأ وصحاب،األ

  .ىانته ً)مطلقا

 )صلى اهللا عليه وآله(الرسول اهللا  أن رناه يف التاسعكظاهر ما ذ أن ،ما تقدم إىل ضافةن فيه باإلكل

  يف حجية الشياع يف الشهادة بأن الشهادة حتتاجشكالاإل والشياع، إىل الشهادة املستندة إىل ان يستندك

 القرعة إىل رنا صحة استناد الشاهدكاملسألة السابقة، حيث ذاحلس قد عرفت جوابه يف  والعلم إىل

   ،حنوهاو
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 ثركتتبع أ إىل انت بعد حباجةك وإن الم يف هذه املسألة،كًطرفا من ال تاب التقليدك رنا يفكقد ذو

  .تعمق أدقو

  

  ))هل السكوت دليل على الرضا((

 ،ًصار حمتمال : قال يف املبسوط،تكهو سا و، هذا ابين:بريك يقول للو مسعه( :الشرائع قالن إ مث

  .ىانته )هو بعيد الحتماله غري الرضا وًبقوله عرفا،ى  رضكوته يف معرض ذلكسألن 

ان كًالرضا عرفا يوجب التحمل، ى وت بدون الداللة علكجمرد الس أن أراد الشيخن إ :أقول

زاع بينهما لفظي وق مع الشيخ،ان احلكال إ وً احملقق واردا عليه،إشكال ن ن لعل ال نه أ ان الظاهرك وإ

  .رناكما ذك عدمها وذا فصل اجلواهر بني وجود القرائنل ومعنوي،

ن كما عن دليل خاص فال ميإنه ر غري تام، ألكوت البكوت بسكفاية مطلق السكاالستدالل لو

اعتماد القرائن ر كوت البكيف سى األقو أن ره غري واحد منهم اجلواهر منكما ملا ذإ واالستدالل به،

  ً.أيضا

االستفاضة ى تفاء بالشهادة علكما اختاره الشيخ من االى ًالم الشرائع تفريعا علك كجعل املسالو

اره، بل هي مسألة ى ًالمه فرعا علكون كي أن ن ال يلزمكهو حاصل يف هذه الصورة، ل وبالظن خمت

  .جديدة

انضمت ّ إال إذا وت بنفسهكرناه من عدم داللة السك ذ ماًأيضا ك فقد اختار املسال،انكيف كو

  .ليه القرائنإ

لرجل إذا مما تقدم يظهر حال ماو زوجة أو هذه زوجيت، :قال ا أشبه ما  و، هذا زوجي:قالت ال

  .كذل

ما قالوه كلو قال للصغري هذا ابين، ثبت نه أ منا هو من جهةإييد فالتق) بريكلل (غريه وأما قول املاتن

ه  و،قرارإلتاب اك يف   .ًبرياكصار  إذا نفاه أو هو مميز، و فيما لو نفاه الصغريكور هناكالم مذكفي

  



٢٣٠

  

روع ):٢٨ مسألة(   : فيها ف

  

  ))الشهادة عن الشياع مع ذكر السبب وعدمه(( 

 ً،بأنه تصح الشهادة بسبب ما وجده الشاهد من االستفاضة مطلقالو قلنا نه أ  يفإشكالال  :األول

ل يثبت باالستفاضة كال إذ غريها، واالستغنام واهلبة و، مثل البيع أو ال يشهد بالسببن فرق بأنكمل ي

  .ما مل نستعبدهى عل

 ون البيع،د املطلق كامللك ،مور خاصةأن صحة الشهادة التابعة لالستفاضة خمصوصة بأأما لو قلنا ب

، كما شا واالستغنام واهلبةو  إىل املوت بالنسبةكالستفاضة  منه ما يثبت باكان السبب املوجب للملكلها

ورثه عن كهذا مل أن  مسع الشاهد باالستفاضةفإذاالعقود، كمنه ما ال يثبت �ا  ورث، باإلكاملل  زيد 

 اشرتاه من كهذا املل أن ًذا مسع مستفيضاإ و�ما يثبتان باالستفاضة،سببه أل وكيشهد باملل أن أبيه، فله

  .كذا يف املسالك ،البيع ال يثبت باالستفاضةن  أل املطلق ال بالبيع،ك شهد باملل،عمرو

ورث املل،سببه وكيشهد باملل أن له أن يف اجلواهر عدم اخلالف يفى قد ادعو  عن أبيه ك فيما لو 

  .سببه وكفيشهد باملل

 سقطت شهادته ،نه شهد مبا مل يقم عليه دليل عن العدالة ألكخرج بذل فإن شهد بالبيع،مث إن 

  ً.أيضا كلصل املأ إىل بالنسبة

 املطلق ال كاملل إىل ، فالظاهر قبول شهادته بالنسبةكمل يسقط لزعمه صحة الشهادة بذل إذا أما

الشهادة مقبولة فيه  و،ضميمة  املطلقكحدمها امللأ ،مرينأى الشهادة اشتملت عل ألن ،البيع إىل بالنسبة

ال مانع من  ،نه ال يثبت باالستفاضةخر البيع، والشهادة غري مقبولة فيه، ألاآل ونه يثبت باالستفاضة،أل

غريمها، فاحتمال  والسرقة وًال شرعا، بل ورد التبعض يف مثل الشهادة بالوصية وًتبعض الشهادة عقال

  ال  أو ً،تقبل مطلقا أن ماإ�ا أمر بسيط فًسقوط الشهادة رأسا أل
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  .غريهم وواهراجل وكاملسال وبه الشرائع فىتأهذا هو الذي  وًتقبل مطلقا، ال وجه له،

سببه من غري  وكله شهود باملل و مدع آخركان هناكتظهر الفائدة فيما لو و( :قال ثانيهما

 األوليف القسم  و،يف املطلق ا�رد عن السببّ إال بينة هذا الذي مل يسمعى بينته ترجح عل فإن استفاضة،

و  وافئان،كيت   .ىانته )ذاكه ويف الثاينى خرأانت بينة كل

 أو  املطلقكتشهدا باملل أن البينة عن الشياع يف عرض البينة عن غريه، فال فرق يف أن ن الظاهركل

السبب ال يوجب  إىل سقوط بينة الشياع بالنسبة فإن ،ك بذاىخراأل وحدامها �ذاإ أو املقيد بالبيع

  .ل التقاديركى ونان متعارضني علكاملسبب فت إىل سقوطها بالنسبة

ورد علالك يف شكال يظهر اإلكبذلو  ةمساواى مبين عل(المه ك بأن كاملسالى م اجلواهر حيث أ

نه مع أب و،ك عن بينة امللً لليد فضالقد يناقش فيه مبا تعرفه من عدم معارضتها و،بينة االستفاضة لغريها

   .ىانته ،)١()لو املتاخم للعلم ال تعارض اجلازمة وًون املستفاد منها ظناكفرض 

 ىلو فرص التقدمي فال دليل عل و،تقدمي اليد عليهاى يأيت عدم دليل علنه سأب :أوهلاى ذ يرد علإ

  . لليدكتساوي بينة املل

ه  والشياع حجة يف نفسهن إ :ثانيهماى علو ان ك وإن حنوه، و فال ربط للمقام بالظن،كذلكبينت

  .اهللا العامل ومة الظن،كحنو احلى سبب احلجية عل

  

  ))إذا اجتمع يد وتصرف وشياع((

 يف جواز الشهادة إشكالاستفاضة، فال  وتصرف و يدكاجتمع يف مل اإذ( :كقال يف املسال :الثاين

  منا إ و عليه الشهادة،، بل هو غاية ما يبىنكله باملل

                                                

  .١٣٨ ص٤١ج: كالمجواهر ال )١(
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  .ىانته )اجتمع اثنان أو حيصل االشتباه فيما لو انفرد واحد من الثالثة

 ى فالن علكملنه أ ى شهادته عل هل يتوقفكقامت االستفاضة عن الشاهد باملل إنه إذا :احلاصلو

 كتفي بذلكالشاهد اليد فقط هل يى رأ إذا  أو،حنوها وجارةاإل والبناء ومنه التصرف فيه باهلدمى يرأن 

وه،كملنه أ يشهد أن يف  الظاهر عدم ،كحنو ذل وجياراإل والبناء والتصرف فقط باهلدمى رأ إذا ذاك 

 ىرأ إذا ماكن يد، كن مل يإو التصرف أو ،اليد أو ،ستفاضةاالى رأ انسان إذل الثالثة، فلإلكالتوقف يف 

 ًا ملن استفاض له،كو�ا ملك معاملة كيعامل مع املل أن ،ون له يد عليهاكي أن يؤجر الدار من غرينه أ

  .غريمها إىل يستأجره منه أو ملن يتصرف فيه بأن يشرتيه منه وملن يده عليه،و

ًان قاضيا، ك إذا كذلى ضي مبقتضيق أن  لهكذلك وه،كملنه أ يشهد عند القاضي أن له أن ماك

قد  ونه للمستفيض له بيمينه،أم بكن له بينة حك مل تفإذا ً،مثال ال استفاضة له وفيجعل البينة ملن يدعيه

بالتالزم  وافية يف الشهادة لهكاليد  أن ما سيأيتكاالستفاضة،  إىل صحة الثالثة بالنسبةى تقدم الدليل عل

  .رناهك بقية ما ذيعلم العريف

 ،التصرف ومشاهدة اليد إىل االستفاضة، هل يفتقر إىل ً مستنداكشهد بامللإذا ( :قال يف الشرائع

سا من يالتصرف ل واليد وقبول شهادة العدل،ى طالق ما دل علإل :علله اجلواهر بقوله و،)الوجه ال

  .سباباأل

  

  ))إذا تعارض اليد والشياع((

 ألن خر مساع مستفيض، فالوجه ترجيح اليدلآل وان لواحد يد،كلو ( :قال يف الشرائع :الثالث

  .ىانته )ال تزال اليد باحملتمل وغريه، وك االختصاص املطلق احملتمل للملإضافةالسماع قد حيتمل 

  لعمرو  و يدان لزيدك فإذا ،كالشياع دليل املل و،كاليد دليل املل :أقول
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زاع أالدار من  ييشرت أن ركن بكيتمان الظاهر التعارض بينهما، فال كشياع،  ن يهما قبل تصفية ال

ذا إ وخر،اآلى حدمها علدليل الشياع ال ترجيح أل ودليل اليد إذ ،يهما�ا ألأب ًمثال مكم احلاكح وبينهما

 كذلك والدار له، أن منهما يألم الشهادة، فال يشهد الشاهد ك حكذلكان كم التعامل كان هذا حك

يل آخر، فحال لد إىل منهما أي اليد، بل حيتاج تقدمي ومنهما مبجرد الشياع يأل يحال القاضي فال يقض

  .ة مركذا وان يؤجر الدار هذا مرةك إذا ماك، حال تصرفني أو اليد حال يدين والشياع

ترجيح أيهما وجهان ولو تعارض السماع( :كقال يف املسال   :اليد، ففي 

ى  مقدمة علكالبينة باملل أن القضاء قد تقدم يف و،يل احلاكنه يفيد املل ترجيح السماع، أل:حدمهاأ

  . صريح يف معناهفإنه ك خبالف املل،جارة بل الغصباإل و من العاريةكاليد حيتمل غري املل ألن اليد،

 ،انت حمتملة لغريهك وإن ك�ا ظاهرة يف امللنف تقدمي اليد ألصهو الذي اختاره امل و:الثاينو

ان ك إذا منا يتمإهذا التوجيه  وغريه، وكالختصاص املطلق احملتمل للملا وك بني امللكالسماع مشرتو

 إذا  أما،االختصاص الذي هو أعم منه وكالالم حتتمل املل فإن ، لفالنًمثالهذه الدار  أن حمصل السماع

  .ىانته )نه صريح يف املقصود خبالف اليد فالن فال يتم ألكالدار مل أن ان حمصلهك

يف هذه  واليد، وكفرص املسألة باستفاضة املل األوىل وفصيل يف مسألة،فقول الشهيد ت :أقول

  .رناكما ذكون الالزم التعارض كالصورة ي

 ضافةاإل ووجه النسبةى ون الشياع علكلو فرض ( :ره اجلواهر قالك فيما ذشكالمنه يعلم اإلو

 عن ًل حجيته، فضالاحتمال اليد، بل قد يتوقف يف أص إىل قوة االحتمال فيه بالنسبةى ن دعوكمأ

(:قال أن ىلإ )معارضة اليد   مل و 
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ما كثبات النسب، إي يف طالق، بل هو أشبه بالشيوع اإلكيثبت حجية الشياع فيما يظهر منه املل

  .ىانته )مل يشع فالن سيد وسيد فالن، :يقال

ى حدمها علأي وجه لتقدمي أ، فكاليد دليل امللن أ و،كالشياع دليل املل أن ىعلذ لو دل الدليل إ

   .)فالن سيد( و)سيد فالن( نيمل يظهر وجه للفرق ب وخر حال التعارض،اآل

ما تقدم مثله يف استصحاب كاستصحاب الشياع حاله حال الشياع،  أن مما تقدم يعلممث إن 

م كيشرتيها منه بعد سنة حب أن الدار لفالن صح ملن شاع عنده أن ، فلو شاع قبل سنةكاملل

  .االستصحاب

ملذ،�ا لهأم القاضي بكح وعلم حال الشهادة لهمنه يو   .ورك باستصحاب الشياع ا

اع و التعارض بني اليدًأيضاويأيت هنا    .استصحاب الشي

�ا إ :نصفهم يقولون والدار لزيد،ن إ : البلد يقولون أهلنصفً مثالن اشتهاران، كمينه أ ىمث ال خيف

اع بقول مطلق، إذ لشياع،ا إىل  االستنادأدلةهذه الصورة خارجة عن  ولعمرو، يف صورة  وظاهرها الشي

م قاعدة كان احلكن ترجيح كذا مل يإ وبرتجيح،ّ إال مكال احل وال الشهادة ون االستنادكالتعارض مل مي

  .اهللا العامل و،كشبه ذل و�ا املرجع يف يدينأ تاب القضاءك ما تقدم يفكالعدل، 

  



٢٣٥

  

  ))اليد دليل الملك وجواز الشهادة بها((

 جواز الشهادة ،ما صرح به مجاعةكصحاب، املشهور بني األ( :قال يف املستند :)٢٩ سألةم(

 الصبغ وجارةاإل واهلدم وًررا بنحو البناءك املطلق لشخص مبشاهدة الشيء يف يده مع تصرفه فيه مكباملل

ازع له واخلياطة والقصو   .ىانته )غريها بال من

 ف فيه،ال خال :فايةكقال يف ال و،ثركاختيار األ إنه :كيف املسال و،ال ريب فيه :قال يف الشرائعو

 نسب اخلالف كن مع ذلكصحاب، لروايات األ إىل عن املسبوط نسبته و، عليهمجاععن اخلالف اإلو

القائل به ن إ ن قيلك، لًغريه قوال واه املبسوطك املستند، نعم حتأمل يف صحة النسبة وإن النافع، إىل فيه

  .غري معلوم

 ،ًبه قوةى فك وم خرب حفص بن غياث الذي رواه املشايخ الثالثة،كاحلى  فيدل علان،كيف كو

  .السرية املستمرة وى املدعمجاعاإل والشهرة احملققة إىل ضافةباإل

نه أ أن أشهد رجل أجيوز يل يًرأيت شيئا يف يد إذا :، قال له رجل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

لرجل، قنعم :)عليه السالم( قال ،له عبد اهللا  أبو  فقال،له فلعله لغريهنه أأشهد ال  ويف يده إنه :ال ا

ين جاز أفلعله لغريه من  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قالنعم،  : قال،فيحل الشراء منه :)عليه السالم(

من ىل  إتنسبه أن ال جيوز و،حتلف عليه و هو يلك امللك، مث تقول بعد ذلكًا لكيصري مل وتشرتيه أن كل

   .)١(لو مل جيز هذا ما قامت للمسلمني سوق :)عليه السالم(مث قال الصادق . كليإه من قبله كصار مل

 حنوها، وجياراإل واهلدم ومل يتصرف فيه بالبناء وإن فاية اليد يف الشهادة،ك يعلم من هذا احلديثو

   ايةفكقد نقله ال وعليه فتصح الشهادة باليد خاصة،و

                                                

  .٢ حمكيفية احلك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .طباق مجهور املتأخرين عليهإبعضهم ى ادع وخرينثر املتأكعن أ

يؤيده بل يدل  وما قيل، بل قيل ال خالف فيه حمقق،ى بل هذا هو املشهور عل :قال يف اجلواهر

  .شيء فهو لهى  علعليه موثقة يونس املصرحة بأن من استوىل

ية الظاهرية كاملل ألن ، جواز الشهادةيفمر من اشرتاط العلم احلسي  ال ينافيها ماو( :قال يف املستند

ملذكً معلومة قطعا حل،الشرعيةّ إال يةك املشهور �ا، بل ال مليفالشرعية اليت  ارع �ا مع اليد ا  )ورةكم الش

  .ىانته

  .حنوه و يف مسألة الشهادة باالستصحابكبينا ذل أن قد سبقو

ليس  و،كاللة امللالتصرف د ون اليدأره بكعن النافع من االحتجاج ملا ذ يكما ح أن  ظهركبذلو

رع جعل اليد مل أن عليه  يرد،كمبل ا ً واقعا غري ضار ك فاحتمال عدم املل،غريه وقراراإلكية ظاهرية كالش

ارع   .بعد جعل الش

ارع مبلكالتالزم العريف بني حذ قد عرفت إو ية كباملل بني شهادة الشاهد وية ما يف اليدكم الش

دليل اليد  أن ىدالل ملسألة جواز الشهادة بسائر ما دل علان االستكمإ ظهر ،ما يف اليد إىل ًاستنادا

لرياض بقصة فدك و،كاملل   . هلذه املسألةكأنه لذا استدل يف ا

م فينا خبالف كحت :ركيب بأل  قال)عليه السالم( املؤمنني أمرين إ :كففي الصحيح يف حديث فد

ونه كشيء ميلى ان يد املسلمني علكن فإ :)عليه السالم( قال ،ال : قال،يف املسلمني م اهللا تعاىلكح

ان يف ك فإذا : قال،املسلمنيى ما تدعيه على  اسأل البينة علكياإ : قال،نا فيه من تسأل البينةأادعيت 

صلى اهللا (ته يف حياة رسول اهللا كقد مل و،ما يف يديى فيه املسلمون تسألين البينة على فادع يدي شيء

ما ادعيته ى ما سألتين البينة علكما ادعوه علي، ى مل تسأل املسلمني البينة عل وبعده، و)عليه وآله

   .)١(عليهم

                                                

  .٣ حمكيفية احلك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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قر م ألكليه احلإى فضألو نه أ ركذ، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن العباس بن هالل، عنو

اهللا عليه صلى (النيب  أن ركذ ومبا حدث يف سلطانه،ّ إال مل ينظر يف شيء ويف أيديهم،ما ى الناس عل

شر وحدثوهأ مل ينظر يف حدث )وآله قره علأمن ن أ وون،كهم م    .)١(ما يف يدهى سلم أ

  .كغري ذلإىل 

 كيشهد باملل أن  صح للشاهد،صاحب اليد لو باع ما يف يده حبضور الشاهد أن يؤيده وهذا

ثرية كلنصوص ال اًأيضاما يؤيده كذي اليد البائع،  إىل  بالنسبةكيف ال يصح ذلكاملطلق للمشرتي، ف

غريها من النصوص الظاهرة يف  إىل اخلارج، أو ترجيح بينة ذي اليدى الواردة يف تعارض البينات الدالة عل

  .يةكامللى داللة اليد عل

ون حمل البحث كمن  ،ىفيه ما ال خيفو( :الم اجلواهر، حيث قالك يظهر وجه النظر يف كبذلو

ال  و فيهإشكال ال كذل فإن ،كال اقتضاء نفس اليد املل، كلهو امل وما يقتضيه ظاهر اليدى الشهادة عل

ً شرعيا ظاهريا للحًو�ا طريقاك ضرورة عدم التالزم بني ،حبث  اليت كامللى بني الشهادة عل و،كم بامللكً

العلم  يمارة الشرعية ال يقتضوم لأل املعلكم امللكجراء حإ وًعرفا، وًقد عرفت اعتبار العلم فيها لغة

 )هو معلوم البطالن وً،أيضا كغريمها ذل وشهادة العدلني و االستصحابىالقتض الإ و،ًاكونه ملكب

  .ىانته

ملذ ورواية حفص وذ يرد عليه ما تقدم من التالزم العريفإ قد سبق الشهادة  و،وركاملؤيد ا

  وجه النظر يف قولكما تبني بذلكما سبق وجهه، كالنقض بشهادة العدلني غري وارد،  و،باالستصحاب

   أما من يف يده :الشرائع، حيث قال

                                                

  .١ حمكيفية احلك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٣٨

 هو املروي، ونعم، :قيل،  املطلقكهل يشهد له باملل ودار فال شبهة يف جواز الشهادة له باليد،

، يل الدار اليت هي يد هذا :من يقولى  مل تسمع دعوكاليد لو أوجبت امللحيث إن  من إشكالفيه و

  . هذا يلكمل :ما ال تسمع لو قالك

اليد  أن ، وجه النظركاملبسوط يف االستدالل لعدم الشهادة بذل يكق الشيخ يف حمقد سبق احملقو

حيث الطريق الظاهري ليس بواقع، خبالف الثاين ن إ : يقولاألولففي  ،) هذاكمل (:طريق خبالف قوله

قرار اإل وبأن داللة اليد ظاهرة، :هذا أشار من قال إىل أنهك ودعائه،، فال جمال الهكنه ملأيعرتف بإنه 

  . قاطعكباملل

ًالما طويالكر كاجلواهر ذمث إن  أقوال ى  الرياض، ورمكل فيه الشرائع رد بذلكشأ يف موضوع ما ً

مل يظهر وجه  والدين، وقل بل ملا هو ضروري املذهبنال و�ا منافية للعقلأ بمجاعالفقهاء بل دعاواهم اإل

  .الم اجلواهرك لتعرف مواقع النظر يف ) اهللامارمحه( المهماك فراجع ،كذل

  



٢٣٩

  

  ))الشهادة بالوقف((

 ،ن الشيء الفالين وقفأيشهد بنسان أن يصح لإلنه أ ال خالف يف وإشكالال  ):٣٠ مسألة(

يبطل إنسان أن راد أ ًمثال ،زمنة متأخرةأان الشاهد يف كن أ ب،جراء الواقف الصيغة أم الإسواء حضر 

ا  طبقها، سواء ى م علكم حيكاحلا و،وقفنه أ مكاعند احلن ا فيشهد نفر،غري ذري أو انكًالوقف ذري

  . النفران ممن حضرا الصيغة أم الكان ذانك

ون مستندها كقد ي و،مها االستفاضةون مستندكأما بدون احلضور فقد ي وأما مع احلضور فواضح،

، ن الثالث باطلك ل،ذاكه والشهادةى الشهادة على مها الشهادة علون مستندكقد ي وقرار من يف يده،إ

  .نياألولون املستند أحد كي أن فالالزم

 من باب كليس ذل وقرار،باإل ورنا من صحة الشهادة باالستفاضةكذ أن  يتحقق ما تقدمكبذلو

قرار ذي اليد علم إ واالستفاضة أن  من بابكالعلم، بل ذل إىل  احتياج الشهادةأدلةالتخصيص يف 

  .تنزيلي

التأبيد ى الوقف مبين عل( :الم اخلالفكذي خلصه عن ال الم احملققك، يف توضيح كقال يف املسال

الشهادة  وً ال يبقون أبدا،شهود الوقف ألن بطالن الوقوف، إىل ىدأفلو مل جيز الشهادة فيه باالستقاضة 

ً  بالوقف حتصيالكاعرتض عليه بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذل والثالثة ال تسمع،

من ختصيص النهي عن مساع الشهادة الثالثة بالوقف هلذه املصلحة، بل هذا  وىلأملصلحة ثبوته ليس ب

أجاب احملقق بأن املانع من  و، خبالف الشهادة مبجرد الظن،ًنه ال مانع منه عقال أل،التخصيص أوىل

 ال فإنهمعارضتهما بالتخصيص، خبالف الشهادة مبجرد الظن،  ميكن فلم مجاعاإل والشهادة الثالثة النقل

  .ىانته )١()جتويزهاى ثر علكمنعها، بل األى  علعإمجا

                                                

  .٢٠٩ ص١٤ج: لك األفهاممسا )١(
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 يفك، بل بضرورة سرية املتشرعة، بل تإشكالفت االستفاضة بال كن شهادة ثالثة كمل ت إذا :أقول

ن االعتماد كن االستفاضة حجة ميأل ّالإ كليس ذل ومع وجود الشهادة الثالثة، االستفاضة عندهم حىت

م، فليس املقام من االعتماد كحي أن أراد إذا مكللحا ويشهد، أن رادأ  إذاللشاهد و، نفسهنسانعليها لإل

  .الظن يف الشهادةى عل

ورد علك يف شكال اإلك يظهر لكبذلو نف صبأنه مل يعلم غرض امل(احملقق ى الم اجلواهر، حيث أ

تاب ك ر يفك، فقد ذكالقضاء به بذل ان لبيان ثبوت الوقف باالستفاضة مبعىنكن إ هو إذ الم،ك�ذا ال

ن ،فال خصوصية للوقف، يثبت به السبعةنه أ القضاء ملراد جواز الشهادة ك وإ االستفاضة يف ى مبقتضان ا

فهو أول ، اح العلمكالن وفيف غري الوقبينما يشرتط يف الشهادة ، مل تفد االستفاضة العلم وإن الوقف

نسخة  إذ )المكفهو أول ال (:لنااالحتمال الثاين بقوى ه علإشكالرنا كنا ذأ مع ،المهكى انته) المكال

  .نا خالية عن اجلوابجواهر

 إىل صحة الشهادة املستندةى ة الدليل علقامإاحملقق  غرض أن المهك يف شكالوجه ظهور اإل

 ليهإشاهد  إىل االستفاضة هل يفتقر إىل ً مستنداكشهد باملل إذا :يف الثاين االستفاضة الذي قال

  . الوجه ال،التصرفو

 : قال،االستفاضة إىل يشهد عليه شهادة مستندة أن نك ميكذلكاح كالن أن ركائع ذالشرمث إن 

 م فاطمةأ�ا أب يما نقضك، )صلى اهللا عليه وآله( زوجة النيب )عليها السالم(نا نقضي بأن خدجية أل

  .االستفاضةّ إال ليس املستند هلذه القضاء وأي، )عليها السالم(

للتالزم بني  ،احكل شهادة بالنك يف كذلكان ك )عليها السالم(ً ضروريا يف خدجية كان ذلك فإذا

  بني الشهادة املستندة باالستفاضة،  والقضاء باالستفاضة
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  .الثاينصح  األول صح فإذا

صلى اهللا عليه (زواج النيب أى جيوز لنا الشهادة عل( :الم احملققكيف توضيح ك لذا قال املسالو

  .ىانته )نا ما شاهدناهماضة ألباالستفّ إال كمل يثبت ذل و،)وآله

ل طبقة، ك متواتر يف )صلى اهللا عليه وآله(له ) عليها السالم( بأن زوجية خدجية كمث رده املسال

والتواتر، إىل االستفاضة، بل إىل  من االستنادكفليس ذل ًمتواترا  أن  بعدم معلوميةكرد اجلواهر املسال 

  . �ا)صلى اهللا عليه وآله(حضروا عقده 

 أن ى حيث ال دليل عل،)صلى اهللا عليه وآله( النقض بسائر أزواجه كيف رد املسال األوىل :أقول

 الشهادة ون االستنادكحيث مي واالستفاضة،ّ إال  �ن، فليس)صلى اهللا عليه وآله(املتواتر حضروا زواجه 

ة )هصلى اهللا عليه وآل(ليس لقصته  و،ضرورة  منهن)آله واهللا عليهى صل(القضاء بزواجه و ان ك خصوصي

زواج، إىل نقول صحة االستناد أن الالزم يف  وليها يف الشهادةإ بصحة االستناد كذلك واالستفاضة يف ال

  .القضاء

  :)فرع(

زوج هلا، إنه قرارهاإ ولو تعارض االستفاضة ال  إذ عمال الرتاجيح،إ لزم ،شهادة شاهدين أو ال 

  .عاملاهللا ال وخر،اآلى ين علاألمرتقدمي أحد ى دليل عل

  



٢٤٢

  

ًشهادة األخرس تحمال وأداء(( ً((  

ره غري واحد، بل مل أجد من كما ذى  عل،هاؤداأ وخرس يصح منه حتمل الشهادةاأل ):٣١ مسألة(

روايات الدالة علأل و،دلةطالق األ ألكذل و،كقال خبالف ذل ره يف كرد شهادة بعض الناس مل تذى ن ال

ه أل و،د يف مجلة منها الرواياتيقاعاته مما ورإ وللمناط يف عقوده ومجلتهم، ـ ما يصح له احللفكن ما ك 

ـ خرس األ)عليه السالم( اإلماميف خرب حلف  منا إ :)صلى اهللا عليه وآله( لقوله ،ون بينةكت أن يصح له 

خرج بالدليلّ إال وحدة أمرمهاى مما يدل عل ،)١(مياناأل وم بالبيناتكأقضي بين   .فيما 

 شارته،إمرتجم يرتجم  إىل  احتاجّالإ وداء الشهادة فهو،أشارته عند إده بم مراكفهم احلا ذاإعليه فو

 أدلةللمناط يف  أو نه من باب الشهادةما ألإمرتمجني،  إىل اجهيغريه احت ور مجع منهم احملققكقد ذو

 ًغريهم ليسوا شهودا، واملرتجم واملقسم واملقوم فإن ،كذلى ًرنا سابقا عدم الدليل علكقد ذ والشهادة،

مرتمجني  إىل االحتياجن إ( :لذا قال اجلواهر و جرت سرية املتشرعة،كذلى فاية الثقة، بل علك األصلو

  .ىانته ً) فيه سابقاشكالرنا اإلكقد ذ والرتمجة من الشهادة املعترب فيها التعدد، أن ى علًبناء

  .م لغتهكالم من ال يفهم احلاكم لكفاحلال يف املقام مثل الرتمجة عند احلا

ى شارته ال شاهدين علإ ونان خمربين مبعىنكاملرتمجني ي إىل حيث يفتقرو( :كقال املسال إنه مث

 متنع الثانية، حىت ال تعد شهاد�ما مرتبة أوىل و،ترمجتهام حال كشهادته، فال يشرتط غيبته عن جملس احل

ليست الرتمجة شهادة إذ  ره،كما ذكهو  و.ىانته )الشهادة الفرعيةى  املرتتبة علحكام من األكغري ذلإىل 

لرياض مما حاصله من وفما عن النافع    قراره فليشهدإخرس باألى  علإنسانيشهد  أن لو أرادنه أ ا

                                                

  .١ حمكيفية احلك أبواب من ٢الباب  ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٣

ه يف الفهم أقرار الذي فهمه منها، الحتمال خطال يقيمها باإل وشارة اليت رأها منه دالة عليه،باإل

  .ذبكتحقق اليف

شرح األكذلن إ :فيه ذا يف ترمجة ك وتفسري ال شهادة،حيث إنه ، تابكالم الك ذستا مثل 

  .التفسري واف يف الرتمجةكالقطع بالظهور  فإن احتمال اخلالف منفي بالظهور، وتاب،كال

  .نه ال يقطع باملرادأب :ال يقالو

  .الرتمجة والتفسري وقاطع بالظهور الذي هو ميزان العقالء يف االخذ :نه يقالأل

قرار اإل ألن ًقرارا،إ�ا ليست أخرس، بشارة األ العقالء إلرقراإ يف مشول شكالاإل أن منه يعلمو

قرار أعم اإل إذ ن املرتجم ال يعلم قصده غري وارد،أل ويقر، إنه يف يقول املرتجمكظاهر يف اللفظ، ف

 افكالعلم بالظهور  وحلفه، وطالقه ويف عقده املناط إىل ضافةًفاملناط يشمله قطعا، باإللو سلم  وًعرفا،

  . يقطع باملرادملوإن 

 ربالظاه ىتفكاللفظ من غريه فيكخرس شارة من األون اإلك( : اجلواهر بقوله أن إشكالمنه يعلمو

  .غري ظاهر الوجه ،ىانته )ال خيلو من نظرنه أ نصاف اإل،بالظاهر منه يف مجيع املواضعى تفكما يكمنها، 

  .دلةطالق األاحلالني، إلحد أيف  أو داء،األ وونه أخرس حال التحملكال فرق بني مث إنه 

 نه ال يعلم حينئذ مراده الذي هو امليزان يفشارته سقط، ألإلو اختلف املرتمجان يف مراده من و

روايتني املتعارضتني، بلكيهما أبخذ ال دليل يف املقام لأل وعليه، أو م لهكاحل الشاهدين  وما يف ال

  .غريه وتاب التقليدك يفما فصلناه كاملتعارضني، 

تو   ، هطبقى م علكم احلاكح وشارته بشيء،إرجم لو 



٢٤٤

  : احتماالن،ترمجة املرتجم أو المهكشارته، فهل يقبل إمل يرد ما ترجم به  إنه :خرسمث قال األ

  . مسلمئحق امرى ال يتون حقيقة صدقه بضميمة كمي وعرف مبراده،أنه أ من

  .م ال ينقض مبجرد االحتمالكاحل أن منو

ذا ك وشيء معلوم،ى ظهر عدم اعتماده علن إ مكعدم نقض احلى يل علال دل و،األولال يبعد و

  .مكالم يف مرتجم اللغة للحاكال

  



٢٤٥

  

  )) شهادة األعمى واألصم((

السمع  إىل ما حيتاج إىل صم بالنسبة يف عدم صحة شهادة األشكالال ينبغي اإل ):٣٢ مسألة(

 يجرأنه أقطع ب وإن  الشفاه،كحترى ير وحيضر أن فيكال ينه أ الظاهر وما أشبه، والطالق واحكالنك

 يف املقام قطع وًو�ا قطعا عن حضور،كالالزم  أن قد تقدم يف باب الشهادة إذ اح،كالن أو الطالق

البد ( :كلذا قال املسال و عدم صحة الشهادة،أصالةجراء إاف يف ك يف جواز الشهادة كالش و،حضورو

  .ً)الذي ال يسمع شيئاصم ها شهادة األمشاهدة قائلها فال يقبل في وقوالمن مساع األ

 وأي صم،في النظر من األكي ،ما يأيتى على عمفي السماع من األكما ي ك:ن رمبا يقالكهذا ول

 أي ف يفكال مل يإ وال املقامني،كفيا يف كافيني، كان القطع مع حاسة واحدة ك فإن ين،األمرفرق بني 

 مبثل الشمس وشهادة بعلم،نه أ يصدق وً،أيضاصم في يف األكيى عمفي يف األكيحيث  ومن املقامني،

ارعمل يعلم  وبناء العقالء القبول، إىل ضافةف، باإلكالو   .ردع الش

   .)١(ال يؤخذ بالثاين وقولهيؤخذ بأول  : قال،صم يف القتلن يف رواية مجيل عن شهادة األكل

املخالفة  وبضعف السندر ثكردها األ ومبضمو�ا،ى ابن محزة الفتو والقاضي و عن النهايةيكحو

الم الطفل كخذ بثاين خذ بالثاين مثل عدم األلعل عدم األ والقبول،ى صول، فهي ال تقاوم ما دل عللأل

  .صم يف األكثر ذلكما يكاشتباهه،  ومن جهة نسيانه

رواية فوقع فيها التصحيفان األكون الصيب مكي أن عن بعض احتملو ان كيف ك و،صم يف ال

  .تأملإىل  فاملسألة حباجة

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٦

 إذا صماأل وىعم فيقبل شهادة األ،ًالسمع شرطا يف القبول وليس شيء من البصر( :قال يف املستند

 إىل يف الثاين والرؤية، إىل األولمل يفتقر املشهود به يف  أو مجعا سائر الشرائط وحتمالها حال الصحة،

ذا يف الثاين يف ك و عليه،مجاعغنية اإلال واخلالف وً مطلقا، بل عن االنتصاراألولالسماع، بال خالف يف 

  .المهكآخر  إىل )اجلملة للعمومات

حنوه، صحت  ومسع لفظه الظاهر يف اجلد ال يف اهلزل والشخصى عمعرف األ فإن هذا،ى علو

  .اتطالقشهادته لإل

 عن )عليه السالم(جعفر  أبا سألت : قال،التهذيب، عن حممد بن قيس وايفكخلصوص ما رواه الو

   .)١(ثبتأ إذا نعم :)عليه السالم( قال ،جتوز شهادته ىعماأل

 :�ما قاالإ، )عليه السالم(عبد اهللا  وأيب ،)عليه السالم(جعفر  أيب ، عنسالمعن دعائم اإلو

ما شهد به من علمهكذلك وشهادة البصري،كالسماع ى على عمشهادة األ )٢(.   

   .)٣(ثبتأإذا  ىعمجيوز شهادة األو :)عليه السالم(يف الرضوي و

لزمان  أن نكمي وبل عليه (يستدل له باملناط املستفاد من الشرط يف رواية اجلعفري، عن صاحب ا

ير وف بصرهكشهادة، مث ى  يف حال صحته عل إذا أشهدليه يسأله عن الضريرإتب ك إنه ،)السالم ى ال 

   وإن ، هل جتوز شهادته أم ال،خطه فيعرفه

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٢٤٧

 :)عليه السالم( فأجاب ،شهادته أم ال جيوزى يشهد عل أن  جيوزر هذا الضرير الشهادة، هلكذ

 حفظ الوقت جازت شهادته وحفظ الشهادةإذا)١(.  

  ً.أيضا يشمل املقام حفظ ذاإ :)عليه السالم(قوله فإن 

  ً.الصوت متاماى عمعرف األ إذا هذا

ن يعرفهما باللمس تضارب ولداه مم إذا ماكمنا احلس، إ ومنه يعلم جواز شهادته فيما ال صوتو

  .حضور و شهادة عن علمفإنه الشهادة، أدلةطالق القاتل، إلى خر، فشهد علحدمها اآلأفقتل 

املشرتي الطعام الفاسد، حيث علم ى عطأالبائع  أن علم إذا ماكالذوق،  أو علم من الشم إذا ذاكو

ربع ما تقدم احلواس األ إىل رناه يف صحة شهادته بالنسبةكيؤيد ما ذ ورائحته، ومن مذاقهى عم األكبذل

ملرأة بدون الرؤية، حيث قال الى يف الشهادة عل  قرار املرأةإى ال بأس بالشهادة عل :)عليه السالم(اظم كا

  .ما تقدمك ،احلديث ،)٢(حضر من يعرفها أو عرفت بعينها، إذا ليست مبسفرةو

شهد عنده شاهدان بأن صاحب منا يإ ولم،كن ال يعلم املتكيسمع الصوت، ولى عمان األك إذا أما

  .الصوت فالن، فالظاهر القبول

 فإن ،افية يف فهمهكلة الًفتقبل شهادته يف العقد قطعا، لتحقق اآلى عمأما األ( :قال يف الشرائع

ى ما يشهد املبصر علكتعريفهما،  إىل ًالعاقد مستنداى شهادته معرفان، جاز له الشهادة عل إىل انضم

لرياض، بل عن ظاهر السرائر كبال خالف أجده فيه، ( :جلواهرقال يف ا .)تعريف غريه ما اعرتف به يف ا

  .ىانته )فاية قالواكيف ال و عليه،مجاعاإل

                                                

  .٤ ح٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: وسائلال )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٤٨

املعترب يف  إذ شهادة،ليست  ونه شهادة من شهادةأالشهادة بتعريف الشاهدين بى ل علكشأا مبرو

زيديته ى شهد عل و زيد،ًفالنان إ :ىعم قيل لألفإذا، كذلكليس املقام  والشهادة العلم عن حضور

فرع ال أصل، لى عمن األكشاهدان فسمعه يعقد مل ي ًشاهدا، بل شاهدا عن شاهدين، فهو  هم ءن بناكً

 )عليه السالم(ما لقوله إ و،حنومها وعدم اخلالف و، املتقدم عن السرائرمجاعما لإلإشهادة أصل، نه أ ىعل

ما إ وملا يشمل شهادة العدلني، ثبتأ إطالقمشول ى  علًبناء ،)١(ثبتأذا إ :يف حديث حممد بن قيس

يقطني يف  علي بن  يف خرب)عليه السالم(ما لقوله إو، ذا حفظ الشهادةإ: للمناط يف خرب اجلعفري

  .كلغري ذل أو اخلصوصية،عدم  بعد فهم )٢(حضر من يعرفها أو ذا عرفت بعينهاإ :املرأةى الشهادة عل

لرياض بأن شهادة التعريف مستثناه من ضابط الشهادة الذي هو العلم ر جزمكنه لبعض ما ذأكو  ا

  .بعد عدم اندراج مثل هلذا العلم الشرعي فيه

 عرف قبل القصة بشاهدين، إذا له مبا أو إنسانى عدم الفرق يف جواز الشهادة علمما تقدم يعرف و

،  أو ثنائهاأيف أو   بعد أو يقتل، أن زيد قبلنه أ اهدينالشاهدين بش إىل عرف زيد القاتل إذا ماكبعدها

فرع،أانت شهادة كًزيدا قتل  أن مكشهدا عند احلا إذا مافإ� ،ثناء قتلهأيف  أو قتل،أن   صل ال شهادة 

ا كالشاهدين الذين شهدا بأنه زيد ألن     ن هل جيبك�ا امرأة فالن، لأشاهدين كان

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٤٩

لرياض. فالن وندي بتعريف فالنفالن املعرف عى  علأشهد :يقوال حينئذ أن الشاهدينى عل  :قال ا

شاهدي  إىل عليه فال تقبل الشهادة بدون االستناد والتحرير، واه عن مجاعة منهم السرائركح و،نعم

  .التعريف

  .املرتجم يشخص املوضوعكمنا هو إ شاهد التعريف ألن ،كال جيب ذل أو

 شاهدين، إىل نه استبانة فال حاجةه، ألفاية خرب الثقة فيكعليه فال يبعد  واحتماالن، ال يبعد الثاين،

  . اخلربة أهلغريمها من والطبيب وخبار اللغويإون حاله حال كيو

شخص مث ى ي ما لو شهد عله وعن العالمة يف القواعد التوقف يف صورة من صور املسألة،و

 بالتعريف هاقحلإحدمها فشهد اثنان عنده بالتعني، ففي أى حتمل الشهادة علنه أ اشتبه عليه مع آخر يف

ًتعريفا ّ إال هذه الشهادة ليست أن  من،إشكالالعني ى داء الشهادة علأن جيوز له اآل حني التحمل حىت

 النسب للشخص اخلاص احلاضر املشهود عليه خبصوصه، والتعريف تعيني لالسم أن من وللمشهود عليه،

  .عدم اندراجه فيما دل عليهالشف اللثام كما يف ك ى،قوهو األ إنه يف اجلواهر و،كذلكهي ليست و

التصوير كنه هو أان معه ما يوجب االطمينان بكم عليه لو كاملطلوب احل أن مما تقدم تعرفو

و املصدق،  الوقت، مث غاب عن كًان معروفا عنده يف ذلكان عند الشاهد صورته حني التحمل مبا ك أ

يشهد حينئذ، فحاله حال  أن  يصح لهفإنهطبقه عليها،  وخرج صورتهأيشهد  أن ذهنه صورته، فلما أراد

ترمجة كطبق  وتاب اللغة،كخرج املرتجم أ إذا ما   .كغري ذل إىل ،اللغة مث ترجمى المه علكالم املطلوب 

   فإن املعرفان،ى عمحيصل لألمل لو نه أ ان، فقد ظهر مبا تقدمكيف كو



٢٥٠

  .عرف الصوت شهد به

صورة عدم ى حيمل علن أ ووات تتماثل، البدصاأل ألن ال يقبل إنه اخلالف يكقول الشيخ يف حمو

خبار أال  وإمجاعال نه أ خبار، مع وضوحاأل ومجاع باإلكاستدل لذلنه أ يؤيد هذا احلمل وحصول العلم،

ى قول الشيخ مقابل قول املشهور الذين قالوا باالعتماد عل أن ن ظاهرهمك القطع بالتشخيص، ليف صورة

  .الصوت

 ،ما يعرفه من الصوت وجهانى ً ففي جواز شهادته اعتمادا علىعمأما األو( :كقال يف املسال

 ألن شهر القبول،هو األ والثاين و،التلبيس وا التخييلإليهيتطرق  وت متشا�ةاصواأل ألن حدمها املنع،أ

 م يعلمون القائل بأدىنفإ�ثري من العميان ك يف كوقوع ذل وياهإمعرفته  والغرض علمه القطعي بالقائل

 ،كاملعرفة بدون ذل إىل بل رمبا يطرقونبني غريه ممن يشبه صوته صوته،  ومييزون بينه و منهصوت يظهر

  .المهكآخر  إىل ،)ما يعرفه من صو�اى ًيطأ حليلته اعتمادا عل أن ىعملأل أن ى علمجاعلإلو

 بل البصري يشخص الفرد يف ىعماأل فإن نه يريد العالئم اجلسمية،أك )كبدون ذل(قوله  :أقول

 مييز كذلك ووجهه، أو  ولده من بنته يف الظالم باللمس لرأسهنسانما يعرف اإلكظالم باللمس، ال

  .باللمسى خرزوجيته عن األى حدإصم األى عماأل

ًا ال تشخيصا،إطالق الشهادة أقامعرف نسب املشهود  فإن هو مبصر مث عمي، ولو حتمل الشهادةو ً 

ره كذا ذكًيشخص زيدا من هند،  أن  دونك منه ذلاملطلوب إذ هند،ى ًزيدا عقد عل أن :قالأي 

  .يد املقر يف يده فشهد عليه ويذا لو عمك و:كقال املسال وغريه، والشرائع

 وإن مثل هذه الشهادة، يفكت إذ العني دون االسم،ى س السابق، حيث يشهد علكهذا ع و:أقول

،  أو مل يعرف املقر   شهد  وًا فأخذهإنسانقتل  إذا ماكحنوه



٢٥١

  .القاتلنه أ مكحلاعند ا

احللية جاز،  أو عرف الصوت فإن ً،حتملها بصريا أن بعد العنيى يشهد عل أن ىعمأراد األ إذا أما

  .ذا لو عرفه بغري الصوتك و:قال اجلواهر و،قد تقدم الثاين منا وغريه، و الشرائعاألولصرح ب

عرف اللغة فرتجم  إذا دينالشاه أو ىالدعو الم طريفكلى عم يف قبول ترمجة األإشكالال مث إنه 

  .مكللحا

 منا يشتبه عليه معىنإ و،له وم يعرف املشهود عليهكاحلا إذ النتفاء املانع حينئذ، :كسالقال يف امل

  .كال خالف يف ذل :البصر، بل يف يف اجلواهرى برتمجته ال يتوقف على عم فشهادة األ،اللفظ الواقع

 إىل  ال حيتاجكذل إذ ،ربعة فيرتجمل أحد األتب له قوكصم، حيث يمنه يعلم صحة ترمجة األو

 إىل قرب القلم إذا ماكشارة، فهم املقصود باإل إذا مكباأل صماألى عمترجم األ إذا ذاك والسمع، بل

  .ًان الفرض نادراكوإن  ،يرتمجه بلغته أن طلب منه وجسمه

 ىاهر الشيخ املرتضظ وًفاية املرتجم الواحد، خالفا للمحققك تاب القضاءك يف و هنامث قد تقدم

  .حدمهاأون كيى عمعليه فاأل ومرتمجني، إىل غريمها من االحتياجو

 دائه هلا،أ يف إشكالحنوه، فال  وًمث صار بصريا فعرف الشخص بالصوتى عمألو حتمل الشهادة و

اهللا  والتعريف، يقد عرفت صحة الشهادة مبعرفة شاهد والم السابق،كان فيه الكلو عرفه باملعرف و

  .نه العاملسبحا



٢٥٢



٢٥٣

  

  فصل

  ))حقوق اهللا وحقوق الناس((

  

  .ما حق الناسإ وشأنه، ما حق اهللا تعاىلإ�ا أثرية جيمعها كاحلقوق أقسام 

  

  ))ما يثبت بأربعة شهود((

 بل، مجاعاإل والسنة وتابكال : الثالثةدلةباألالزنا، ك ، بعضه بأربعة رجالفيثبت أما حق اهللا تعاىل

ى نه شهادة علأل و،كتحفظ العرض عن اهل ونكمأ السرت مهما كريد بذلأالعقل يف اجلملة، حيث و

قرار أربع مرات اإل إىل  احتياجهكملناسبة ذل و، املقطوع بهمجاعاللواط باإل ول طرف اثنان،كيف  وطرفني

  .ما يف النصك

لرجم : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  صحيحة احلليب، عنإطالقيشمله  وبل يشهد  أن حد ا

   .)١(خيرج و�م رأوه يدخلأأربع 

رأى نه أ  أويريد به النص اخلاص،ن أ ومل يعثر ما يدل عليه من النص، البد إنه :فقول اجلواهر

رواية   .الزنا إىل انصراف هذه ال

ه أ ىملا دل عل و القطعي،مجاعالسحق لإلو   .اللواطكن

لرجالالسحق يف النساء  : قال)عليه السالم( علي خرب اجلعفريات، عنك    .)٢(مبنزلة اللواط يف ا

   .تاب احلدودك  يفكل ذلكالم يف كرنا تفصيل الكقد ذو

                                                

لزناأبواب من ١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(   .١ ح حد ا

  .٣ ح حد السحقأبواب من ١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: لالوسائ )٢(



٢٥٤

طالقات قبول شهاد�ن يف  عدم بعد قبول شهادة النساء منفردات يف املقام، إلكرنا هناكما ذك

  .مور اخلاصة �ناأل

  .)١( بالشبهةأاحلد يدر ألن  فيه العدم،كل شيء شك يف األصلان، فكيف كو

املشهور ى علشاهدين  إىل هو حيتاج واحلد، إىل ان البهيمة من حقوق اهللا سبحانه بالنسبةتيإو

ه أ و،درء احلدود وصل لأل،أربعة إىل باحتياجه :عن الشيخ فقال يكًات، خالفا للمحطالقلإل زناكن ل  ا

  .كاللواط يف اهلتو

ه أ وات،طالقال شبهة بعد اإل و،اتطالقباإل مرفوع األصلو لزنا حباجكن هو  واملناط القطعي إىل ةا

  .ن معلوم العدمكمل ين إ ومغري معل

لزنا بثالثة رجالو   .ربع نساء يف اجلملةأ وبرجلني و،مرأتنيا ويثبت ا

 فشهد عليه ،ل عن رجل حمصن فجر بامرأةئس إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ففي املوثقة، عن

مرأتان  وثالثة رجال لرجم: قالا  أربع نسوة فال جتوز شهاد�م و عليه رجالنشهد وإن ،وجب عليه ا

يرجم ولو لزناكال     .)٢(ن يضرب حد ا

  .)تاب احلدودك ( يفكالم يف ذلكرنا تفصيل الكقد ذو

لزنا أن الظاهرو  ،دلةطالق األاحلي، إلى م اجلاري منها علكمها حكالسحق بامليت ح واللواط وا

عليه ( فقال ،هي ميتة و يف الذي يأيت املرأة،)عليه السالم( عن الصادق ،عمري أيب بل يف مرسلة ابن

   .)٣(هي حية و الذي يأتيهاكعظم من ذلأوزره  :)السالم

  

  ))ما يثبت بشاهدين((

ء مث إن     ،ًخليطا من احلقني أو ان حق اهللا فقطكما عدا هذه اجلنايات، سوا

                                                

  .٤ ح مقدمات احلدودأبواب من ٤٢ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

لزاينأبواب من ٣٠ الباب ٤٠١ ص١٨ج: الوسائل )٢(   .١ ح حد ا

  .٢ حوطي األموات واح البهائمك نأبواب من ٢ الباب ٥٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٥٥

لردة وشرب اخلمر والسرقةكيثبت بشاهدين عدلني   ،) اهللا عليه وآلهصلى(ساب النيب  والقذف وا

  .استخراج احلقوق بأربعة :)عليه السالم(قوله ك ،دلةات األطالق إلكذلو

ز وفركال وسالماإل والنسب والطالق واحك يف النكذلكم كاحل أن منه يعلمو ل  اخلمس واةكا

لوغ و الصالةكتر وفطاراإلو لوالء والب   .ثريةكغريها من احلقوق ال والعدة وا

 )عليه السالم( املؤمنني أمرين إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنكعبد امللاما ما رواه مسمع بن 

لرجلنيءلف بالرباأشهد له  وشهد عليه رجالن عدالن مرضيان إذا م يف زنديقكان حيك  ة جييز شهادة ا

ه مرأباطن ى لف ال يطلعون علاأل  إذًمنافيا ملا تقدم،فليس  .)١(تومكنه دين ملف أليبطل شهادة األو

ملراد بالدين الطريقة، و،تومكنه دين مأل :)عليه السالم(لذا قال  و،كذلى بينما اطلع االثنان عل  ا

 لف شاهد آخر حىتأما ال يطلع عليه ى ل مورد اطلع الشاهدان علك يف كمبثل ذلى ذا يلزم الفتوكهو

  .البيع والطالق واحكيف الن

ه قاال إذا ماك التعارض، نان مكالمهما كالمهم ك ىف ناذاإنعم  فر يف صباح يوم اجلمعة من ك إن

  .ما هو واضحك من التعارض فإنهالظهر فلم يصدر منه شيء،  إىل نا معه ك:قال آخران و،ذاكشهر 

 بشاهد ال يثبت شيء من حقوق اهللا تعاىلنه أ وجه ما اشتهر من تاب القضاءك رنا يفكا قد ذمث إن

مرأتنيو غريه، بل يف  وما يف الشرائعكثرن، ك وإن منفرداتنساء ال بشهادة ال و،ميني وال بشاهد و،ا

  .اجلواهر بال خالف أجده فيه

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥١ الباب ٣٠٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٥٦

و  :، قال)عليه السالم(جعفر  أيب التهذيبني، عن و الفقيهما يفك حممد بن مسلم، ىفقد رو ان كل

لرجل الواحدألينا إ األمر ان من ك علم منه خري مع ميني اخلصم يف حقوق الناس، فأما ما إذا جزنا شهادة ا

   .)١(رؤية اهلالل فال أو عز وجلحقوق اهللا 

جاز شهادة أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن احلليب، عنو

   .)٢(حقه حلق أن النساء مع ميني الطالب يف الدين حيلف باهللا

روايات اليت تقدمت هناإىل    .كغريها من ال

  .حقوق اهللا سبحانهالم يف كهذا متام ال

  

  ))أقسام الشهادة في حقوق الناس((

رين فال كبشاهدين ذّ إال  منها ما ال يثبتقسام،أثالثة  إىل ما حقوق الناس، فقد قسمها الشرائعأ

  .ال اليمني مع الشاهد وال منضمات، وجيزي فيه النساء منفردات

   : فنقول،ل حقكر كالم يف ذكتفصيل الو

  

  ))طالقفي الالنساء شهادة ((

ال  :رين، بل قال املستندكبشهادة رجلني ذّ إال ال يثبتنه أ رواكغريه ذ و الطالق، فالشرائع:األول

  .تأخر وشهر بني من تقدمظهر األاألى ًتقبل فيه شهادة النساء مطلقا عل

ايف فقبلوا كساإل واملبسوط والعماينعن  يكً خالفا للمح، عليهمجاعيف اجلواهر عن الغنية اإلو

  .مجاعة إىل  نسبتهكيف املسال و.ة النساء يف الطالقشهاد

  .ثريكقد استدل املشهور بنصوص و

عليه ( فقال ،احكل عن شهادة النساء يف النئس إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح احلليب، عنك

   .)٣(جيزها يف الطالقأال  : يقول)عليه السالم( علي انك وان معهن رجل،ك إذا جيوز :)السالم

                                                

: ، واالستبصار٢ حم بشهادةك يف احل١٩ الباب ٣٣ ص٣ج: والفقيه.١٥١ ح يف البينات٩١ الباب ٢٧٣ ص٦ج: التهذيب )١(

  .٩ ح يف ما جتوز فيه شهادة١٨ الباب ٣٣ ص٣ج

  .٢ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حتاب الشهاداتك  من٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٥٧

جتوز شهادة النساء فيما ال  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا براهيم احلارثي، مسعتإخرب و

لرجال ال يف  وال جتوز يف الطالق و،احكجتوز شهاد�ن يف الن و،يشهدوا عليه وليهإينظروا  أن يستطيع ا

   .)١(الدم

جتوز شهادة النساء يف  :له، قلت )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألتخرب حممد بن الفضيل، و

لرجال :)عليه السالم( قال ،رجم أو طالق أو احكن ينظروا  أن جتوز شهادة النساء فيما ال يستطيع ا

 جتوز شهاد�ن يف حد الزنا وان معهن رجل،ك إذا احكجتوز شهاد�ن يف الن وليس معهن رجل، وليه،إ

مرأتان، وان ثالثة رجالكإذا  لزناأ وال جتوز شهادة رجلني وا لرجم وربع نسوة يف ا ال جتوز شهاد�ن  و،ا

   .)٢(الدم ويف الطالق

جتوز شهادة  :)عليه السالم( فقال ، عن شهادة النساء)عليه السالم(سألته  : قال،بصري أيب خربو

لرجال النظر ى النساء وحدهن عل ان معهن ك إذا احكجتوز شهادة النساء يف الن وليه،إما ال يستطيع ا

   .)٣(ال يف الدم ووز يف الطالق،ال جت ورجل،

ال يف  وال جتوز شهادة النساء يف اهلالل، :)عليه السالم( قال ،الصحاح الثالث حملمد بن مسلمو

   .)٤(الطالق

روايات الإىل    .ثريةكغريها من ال

 : قال،مرسلة املبسوط واملطلقات و فقد استدل بالعمومات،ما من قال بصحة شهاد�ن يف الطالقأ

لرجالرويو    .)٥( قبول شهاد�ن يف الطالق مع ا

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٨ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٧٢ ص٨ج: نظر املبسوط، وا٢١ سطر ٤١٣ ص٢ج: كما يف املسالك )٥(



٢٥٨

ملذن إ :فيهو روايات ا ملرسلة ليست  و،صيص العمومات �ذهًخص مطلقا، فالالزم ختأ ورةكال ا

   .م يف بعضهاكقد علل احل وً خصوصا،حبجة

 شهادة النساء كعلة ترو :ليه من العللإتب ك، فيما )عليه السالم(فعن حممد بن سنان، عن الرضا 

يف ّ إال  ال جتوز شهاد�نكحمابا�ن النساء يف الطالق، فلذل و،اهلالل لضعفهن عن الرؤية وقيف الطال

لرجال وموضع ضرورة، مثل شهادة القابلة،    .)١(غريه وليهإينظروا  أن ما ال جيوز ل

اح بال كعن شهادة النساء يف الن ، سألته)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود بن احلصني، عنو

 ار،كناح عند اإلك جييز شهادة املرأتني يف الن)عليه السالم( املؤمنني أمريان ك :قال أن  إىلعهن،رجل م

مرأتان وفرجل :ر اهللا تعاىلكقد ذ :، فقلتشاهدين عدلنيّ إال ال جييز يف الطالقو عليه ( فقال ،ا

مرأتان، وفرجل ن رجالنكمل ي إذا  يف الدينكذل :)السالم وا ن كمل ي إذا يدعميني امل ورجل واحد 

   .)٢(مكبعده عند) عليه السالم( املؤمنني أمري و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا كبذلى  قض،امرأتان

ّ إال  شهاد�ن يف الطالقزمل يعثر �وإنه ( :ر يظهر وجه النظر يف قول املستند، حيث قالكمما ذو

 العمومات املتعددة تشمله،حيث إن المه، كآخر  إىل ،)عموم واحد يعارض ما مر بالعموم من وجه

   .هور واردة فليس بني الطائفتني عموم من وجهشروايات املو

روايات املانعة شهاد�ن حني الطالق، ال كشف اللثام، حيث احتمل كيف قول و ملراد من ال ون ا

  الطالق، ى شهاد�ن عل

                                                

  .٥٠ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣٥ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٥٩

روايتان املى املنصرف من الروايات الشهادة علحيث إن  ن إ يعللتان فيهما ظهور قوالطالق، بل ال

  .ن نصكمل ت

لرجلكغريها يستفاد عدم  ومن رواية داودمث إن    .اليمني يف الطالق وفاية شهادة ا

ء ،ان االختالف يف العوضكمنا إ ومل خيتلفا يف الطالق، إذا تقبل شهاد�ن أن نعم ينبغي ان ك سوا

زاع يف خصوصياته، أل أو صل العوضأيف  زاع يف الطالقليس م ويل حينئذمانه ن ن   .ن ال

  ً.شهاد�ن ال تقبل فيه مطلقا فإن مما تقدم ظهر عدم الفرق يف عدد الطالق،و

رأوا صحة شهادة النساء يف  إذا املخالفني وتابك ال أهل شهادةكمن ذل يستثىن أن ينبغيو

  .لزامالطالق، لقاعدة اإل

رواياتمث إن  ومنصرف ال لو  والظاهرّ إال أن ، بالنساءثبات الطالقإان عدم ك وإن الم الفقهاء،ك 

لرجلى ادع إذا ماكلو يف نفي الطالق،  و عدم قبول شهاد�ن،العيون املتقدمة والعلة يف رواية العللمن   ا

مرأتان ب وشهد رجل و،ًمثالطلقها صبح يوم اجلمعة نه أ  الصباح فلم كانوا حاضرين معه يف ذلك�م أا

ملرجع سائر األ والشهادة ساقطة فإن ،يطلق   .دلةا

شف اللثام كيف  وً،أيضا�ا طالق ثبت بالنساء، ألت ال ًأيضاالظهار  وةاملبارا واخللع أن الظاهرو

الم مجاعة كما يف كشهور يف املستند امل واملشهور، إنه كيف املسال و،يف اخللع كذل إىل ثركذهاب اال

عن املختلف  و البسيط،مجاعاإل يف عدم قبول شهاد�ن، بل عن الغنية عليه ةاملبارا واخللع إىل التعدي

ملر   .بكا

   أن كذلى يدل علو
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روايات الصحاح و،الثالثة طالق ورد يف ال ذا ورد يف ك و،)١(خلعها طالقها واخللع قطيعة أن قد 

   .)٢(ةاملبارا

  .غريه وشف اللثامكره كما ذكبينونة، نه أاألصل ال فإ وما املال يف اخللع فهو تابع،أو

نوع طالق،، ألًأيضاالفسخ   إىلبل حيتمل التعدي   .العيون وللعلة يف رواية العلل ونه 

  .طالق يشمل املقامإال  إذ  عدم قبول شهاد�ن،األصل فكلو شو

و نه أ  من،ليه بعضإال وجه لتفصيل ذهب نه أ  تعرفكمن ذلو و  و،امرأة يان املدعكيرد ل يقبل ل

لرجلك   .الدين املستلزمة للتسوية واملالى  لتضمنه دعو،ان ا

 ،ون مالكال ي ليس خبلع حىت أو يثبت املال، خلع حىتنه أ اختلفا يف وما لو اتفقا يف الطالقمث إ�

ال  :شف اللثامك احتماالن، قال يف ً،أيضاخر أاخللع له آثار  ألن  أم ال،�ا يف املالفهل تقبل شهاد�ن أل

زاع يف املال،نه أ شبهة ملرأة هي املدعية لتبطل رون كتّ إال أن ن زاع يف قرب عدم القبول، ألاأل وجعة،ا نه ن

 التتبع إىل املسألة بعد حباجة و عدم القبول، أن األصل فقد عرفتكلو ش واملال تابع، و،نوع من الطالق

  .اهللا سبحانه العامل والتأمل،و

  

  )) في الهاللالنساءشهادة ((

لرّ إال اهلاللال يثبت نه أ اهلالل، فاملشهور بينهم :الثاين  أما عدم اعتبار شهادة ،جال فقطبشهادة ا

  . عليهمجاعيف املستند اإل وعن الغنية وال خالف، و فيهإشكالالنساء وحدهن فال 

لرجال، فاحمل إىل أما عدم اعتبار شهاد�ن منضماتو شهادة النساء مع  : قال،عن العماين قبوهلا يكا

ئزة يف  لرجال جا   .وطيف اجلواهر نقله عن املبسو. ن ثقاتك إذا ل شيءكا

روايات بذلو ل ترةكا   :  متوا

                                                

  .١١ حاملباراة و اخللعأبواب من ٣ الباب ٤٩٣ ص١٥ج: الوسائل )١(

  .٢ حاراةاملب و اخللعأبواب من ٩ الباب ٥٠١ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ال  وال تقبل شهادة النساء يف رؤية اهلالل، :، قال)عليه السالم(فعن محاد بن عثمان، عن الصادق 

   .)١(رجالن عدالنّ إال يقبل يف اهلالل

   .)٢(ال جتوز شهادة النساء يف اهلالل :، قال)عليهما السالم(حدمها أيف صحيح عالء، عن و

   .)٣(ال جيوز شهادة النساء يف رؤية اهلالل : سنانيف صحيح ابنو

شهادة رجلني ّ إال جيز يف رؤية اهلاللأال  : يقول)عليه السالم( علي ان ك:يف صحيح احلليبو

   .)٤(عدلني

 ال جيوز شهادة النساء يف رؤية اهلالل، :)عليه السالم( املؤمنني أمري قال ى،خريف صحيحته األو

   .)٥(ة رجلني عدلنيشهادّ إال ال جيوزو

   .)٦(ال جيوز شهادة النساء يف اهلالل :يف صحيحة حممدو

ترةإىل  روايات املتوا   .غريها من ال

ّ إال ال جيوز شهادة النساء يف الفطر : قال،)عليه السالم(أما رواية داود بن احلصني، عن الصادق 

 فقد محلهما مجاعة من ،)٧( واحدةلو امرأة وشهادة النساءببالصوم ال بأس  وشهادة رجلني عدلني،

  .تفت بشهادة امرأة واحدةكقد ا وً خصوصاً،جواز الصوم احتياطاى �ا تدل علأى الفقهاء عل

  رث واف فيما مل يك فهل الشياع بني النساء ،اهلالل يثبت بالشياعان ك إذا مث

                                                

  .١٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١٠ ح٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح من شهر رمضان١١ الباب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح من شهر رمضان١١ الباب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل )٥(

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .٣٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٧(
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فاية النصراف ك يبعد ال ال،الشهادةى العلم ال على ان االعتماد علكورث العلم أ فإن الإ و،العلم

لرجلأربع  أو شهادة امرأتني، إىل  املقامأدلة ً أيضا دليل الشياع شامل للنساء إطالقبدونه، ف أو مع ا

لرجال ب أو وحدهن لرجلأمع ا ملرأة ون حتقق الشياع من ا   .ا

ملرأة فقطكلو حصل للحامث إنه  لرجل أو م العلم من شهادة ا  ملا مكحي أن جيوز له أن  فالظاهر،مع ا

  .م بعلمهكم احلاكمن صحة ح تاب القضاءك تقدم يف

 ان وقت دينك إذا ماك ،ما صرح به اجلواهرك املال، األمرتضمن  وإن مث اهلالل ال يثبت بالنساء

ان كاملناط يف روايات ثبوت املال �ن ما  و، ثانويرمأاملال  ون الدينأل و،ًوالأ دلةطالق األحنوه، إلو

  .املال مصب الشهادة

ملرأة بأن اليوم وقت حلول الدين بدونو شهدت لو املصب  ألن تشهد باهلالل مل يبعد القبول، أن ا

ن املال،  بني املتالزمني كاكيف القضاء من االنف ورر هناك ملا ت،انت شهاد�ا مستندة بعلمها باهلاللك وإ

  . الشرعيةحكاميف األ

  فالًسنة وًشهرا وًسبوعاأ وًيوما وًمان ساعةزاأل مطلق إىل اهلالل بالنسبة ومكون احلكن ي أال يبعدو

  .االشتباهى تقبل شهاد�ن فيها لد

  

لوكالة والوصية والنسبالنساءشهادة ((   )) في ا

و :الثالث ل النسب بالنساء، فاملشهور عدم القبول ال  وليهإالوصية  والةكاختلفوا يف ثبوت ا

  .ال منضمات ومستقالت

ال  ودمي غري املالية،ان من حقوق اآلكغريمها مبا  وكاملسالو ضبطها يف الدروس و:قال يف املستند

ن كل و عليه،مجاعاإلى ًصحاب مؤذنا بدعواأل إىل األول الضبط يف كنسب ذل واملقصود منه املال،

شرح اإل فيه األمجاعخدش يف اإل    األصل ولثبوت القاعدة،ً ال دليال وال أعرفه :قال ورشادردبيلي يف 
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مور يف تأسيس القاعدة يف  األك يف خصوص تلمجاعاخلدش يف اإل( :ال املستندمث ق. قبول الشهادة

  .ىانته )حمله

 كذلك و،كأتني يف مجيع ذلمراال وقبول الشاهدى مبسوطه قو يكالشيخ يف حم ألن كذل و:أقول

لرجال يف األ :علي أبو قال   .نسابال بأس بشهاد�ن مع ا

 ،)عليهم السالم( ي عل عن،وين، عن جعفر، عن أبيهكاستدل املشهور مبا رواه التهذيبان، عن الس

ه  ما ال يستطيع  ويف الديونّ إال ال يف حدود واحكال ن وشهادة نساء ال جتوز يف طالق :ان يقولكإن

لرجال النظر   .حصره شامل ملا حنن فيه فإن .)١(ا

رواية يونس املعمول �ا عندهمو منها  عد واستخراج احلقوق بأربعة :استدل غري املشهور ب

لرجل   .غريها واحلقوق أعم من املالية فإن امرأتني، وا

ورات منك إذا النسوة وتقبل شهادة املرأة :رمي بن يعفور، قالكرواية عبد الو   أهلن مست

رالعفاف، مطيعات لأل والبيوتات معروفات بالسرت ا تربج وات للبذاءكزواج، ت لرجال يف  إىل ال ا

   .)٢(نديتهمأ

من  واح،كحنوها من حيث نفيها قبول شهاد�ن يف الن ووين ضعيفة الداللةكلسرواية احيث إن و

لرجال الشهادة  وحيث قبول شهاد�ن يف اجلملة يف احلدود،  أن املرياث، حىت والوصيةكيف ما يستطيع ا

روايتني �اكالتقية، ال ميى وين حممولة علكبأن رواية الس :الشيخ قال   .ن ختصيص ال

  يؤيد قبول و

                                                

  .٤٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٠ حالشهاداتأبواب  من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ان كلذا  و، يف الوالدةاألصلن فإ�قبول شهاد�ن يف االستهالل، ى ن يف النسب ما دل علشهاد�

رواية السكره املستند من ختصيص رواية عبد الكما ذ اره ان األكلذا  ووين حمل نظر،كرمي ب قرب ما اخت

  .التأمل إىل  بعد حباجةاألمران ك وإن علي،و ب وأالشيخ

ملذ األل قبول شهاد�ن وحدهن يفكنعم يش ل ملا كشأالقبول يف النسب ان عدم ك وإن ورة،كمور ا

  .عرفت من العلة

  

  )) في العتق والنكاح والقصاصالنساءشهادة ((

لرابع ملرأتني وظهره ثبوته بالشاهدأ ،القصاص تردد واحكالن ويف العتقو( :قال يف الشرائع :ا  )ا

  .ىانته

االستبصار  وعن املقنع يكللمح والثاين، وولاألي عن املبسوط يف كًوفاقا للمح( :قال يف اجلواهر

  .)اليمني الحتاد ما يثبت �ما و بالثبوت بالشاهدًأيضايلزمه القول  ويف الثاين،

رج ا :أقول روايات الدالة علكما النأ واالبتالء، ن عن حملآلأما العتق فهو خا ى اح فقد تقدمت ال

روايات يشمله الدإطالق أن أما القصاص فالظاهر وقبول شهاد�ن فيه،   .م يف بعض ال

لرجالجتوز شهاد�ن يف الدم  :)عليه السالم(ناين، قال كففي خرب ال    .)١(مع ا

 قال ،جتوز شهادة النساء يف احلدودأ )عليه السالم(ل الصادق ئيف صحيح حممد بن محران، سو

   .)٢( مسلمئ امرال يبطل دم :ان يقولك )عليه السالم(ًعليا ن إ يف القتل وحده، :)عليه السالم(

                                                

  .٢٥ حشهادات الأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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لرجال يف الدم :مضمر زيد الشحام، قلتو  :)عليه السالم( قال ،أفتجوز شهادة النساء مع ا

نعم)١(.   

روايات الواردة يف مثل ذل وهذا    :كيؤيده مجلة من ال

 يف )عليه السالم( املؤمنني أمريى قض : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب مثل خرب حممد بن قيس، عن

ملرأة حبساب شهادة املرء،ًدفع غالما يف بئر فقتلهنه أ ت عليه امرأةغالم شهد   . فأجاز شهادة ا

   .)٢()حبساب(سقاط قوله إعن الصدوق روايته بو

دفع نه أل رجلى  عن امرأة شهدت عل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا م، سألتكخرب عبد اهللا بن احلو

لرجل ربع دية اى عل : فقال،ًصبيا يف بئر فمات    .)٣(لصيب بشهادة املرأةا

روايات تدل علك ل،هذا  أيب روايةيف  مثل ما ،عدم قبول شهاد�ن يف القتلى ن يف املقام مجلة من ال

   .)٤(ال يف الدم وال جتوز يف الطالق،و :بصري

   .)٦(رواية حممد بن الفضيل و،)٥(مثلها رواية احلارثيو

زرارة، عنو  قال ،جتوز شهادة النساء مع الرجال يف الدم : قلت،)عليه السالم(جعفر  أيب يف رواية 

   .)٧(ال :)عليه السالم(

                                                

  .٣٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .١١ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٧(
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   .)١( يف القتل شهادة النساءال جتوز : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ربعي، عنو

   .)٢( شهادة النساء يف القتلال جتوزو :)عليه السالم(يف رواية حممد بن مسلم، عنه و

   .)٣(ال يف القود و شهادة النساء يف احلدودال جتوز :)عليه السالم(علي  يف رواية غياث، عنو

 ،)عليهم السالم( ي عل، عن)عليهم السالم (بيه، عن آبائهأ بن جعفر، عن مساعيلإبن ى عن موسو

   .)٤(ال قود وال جتوز شهادة النساء يف احلدود :قال

  : قد مجعوا بني الطائفتني بأمورو

 إنه :فيه وصورة االنضمام مع رجل،ى املثبتة عل و،شهاد�ن منفرداتى ة علمحل الثاني :األول

  .خالف ظاهر بعضها

لرجال يف القصاص،  واجلمع بينهما بعدم قبول شهاد�ن :الثاين ما الدية فتثبت بشهاد�ن، ألو مع ا

 ،ثريكمجع   إىل نسبتهكن يف املسالكالندرة، ل إىل صاتاب القصك قد نسبه الشرائع يف و،ما عن الشيخك

ون املفروض ك ضرورة ، مع شدة خمالفته للقواعدكالم املسالكنا مل نتحقق أعليه اجلواهر بل كشأو

  .ىانته ،للدية يبقبول شهاد�ن بالقتل املقتض نعم ال بأس ،القصاص يشهاد�ن مبا يقتض

                                                

  .٢٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: سائلالو )٢(
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  .٣٠ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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لشيخ يف خرب ما نقله الوسائل عن اك ،التقيةى عدم القبول يف القتل على محل ما دل عل :الثالث

  .حممد بن مسلم

ء ،قرب احملامل هو القبول يف الدية دون القصاصأو لرجال،  أو ن منفرداتك سوا ما القبول أمع ا

روايات السابقة   .املشهود عليه بشهادة امرأة واحدةى خصوص جعل الربع عل ويف الدية فلبعض ال

ما عدم الفرق أ ون يف القود،عدم قبول شهاد�ى  فلصراحة ما دل عل،ما عدم القبول يف القصاصأو

لربع إىل ضافةات باإلطالقفلإلاملنضمة  وبني املنفردة   .رواية ا

لرجال إىل  شهاد�ن منضماتشكالحمل اإل أن اعلمو( :كما قول املسالأ االنفراد فال ى ما علأ ،ا

 ،اجلراح والعضو و نصف دية النفسالصالح بقبول شهادة امرأتني يف أيب  وشذ قولً،تقبل شهاد�ن قطعا

لربعو ملرأة الواحدة يف ا   .إشكالفمحل  ،ىانته )ا

 ،)عليه السالم(علي  إىل  ما رواه اجلعفريات بسنده، من عدم القبول يف القودهرناكيؤيد ما ذو

   .)١(ال يف القود وال جتوز شهادة النساء يف احلدود :يقول

شهادة النساء يف القتل لطخ و :)عليهم السالم(الصادق  والباقر، ورواية الدعائم، عن علي،و

   .)٢(ون مع القسامةكي

لرضوي و  أو جتوز شهادة النساء يف الدمإنه  :)عليه السالم(، روي عن العامل )عليه السالم(ا

  .)٣(القسامة

رواية السابقةك يف القتل مع القسامة، كريد بذلأإذا    .التأمل إىل املسألة بعد حباجة و،ما يظهر من ال

                                                

  .٢ حتاب الشهادةك من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )١(
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 حنوه حال الدم يف ثبوته �ن منفردات، وون حال اجلراحكي أن تقتضيه الصناعةالذي مث إن 

  .القصاص إىل الدية ال بالنسبة إىل منضمات بالنسبةو

  

  ))الشهادة في الديون واألموال((

 بشاهد وامرأتني، وبشاهد ودمي ما يثبت بشاهدين،من حقوق اآلن إ( :قال يف الشرائع :اخلامس

 السلم والصرف والبيعكعقود املعاوضات  والغصب والقراض والقرضك ،موالألا وهو الديون وميني،و

لرهن وةاملساقا وجارةاإل والصلحو   .)اجلناية اليت توجب الدية والوصية له، وا

لوالد الولد، وقتل احلر العبد، وشبه العمد، وأاخلطك كذل و:أقول  ا�نون والصيب واملسلم الذمي، وا

 ضابط القبول غري واحد كذلما جعل كيف املال، ى ان الدعوك أو ،منه املالان املقصود كغريمها مما و

  . بل يف اجلواهر هو الضابط عندهم هلذا القسم،صحابمن األ

 اخلالف واملبسوط وهذا ما يف املقنعة :الم احملققكالم العالمة شبه كشف اللثام عند كقال يف و

  .اجلامع والوسيلة والسرائر واالستبصارو

ان املقصود منه املال ك أو ،ًان متعلق الشهادة ماالك ضابط هذا القسم ما :كاملسالقال يف و

  .العقود املالية والديون وعياناألك

لذ( :قال يف املستندو لرجالكما ال يشرتط فيه ا  ،ورة، بل يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع ا

صرح كلديون يف اجلملة، بال خالف  فتقبل شهادة النساء يف ا،بدو�ا أو ،منفردات منهم مع اليمنيو ما 

  ). احملققمجاعغريها، بل باإل واملختلف والغنية وما عن السرائرك مجاعبه مجاعة، بل باإل

جله أل و،املقصود منه املالون كما ي أو حلقوا بالدين مجيع الدعاوي املاليةأقد و( :قال أن إىل

لرهنى موا بالقبول يف دعوكح ملزارعة والشفعة واضالقر وً،جارة مطلقااإل وا  براءاإل واهلبة وةاملساقا وا

لرد بالعيب وقالةاإل والصداق والوصية باملالو    ا



٢٦٩

  .ىانته )كغري ذل واخليار والسرقة من جهة املال والغصبو

ونا كمل ي فإن مكواستشهدوا شهيدين من رجال: رميةكية الاآل إىل ضافةم باإلكاحلى يدل علو

مرأتان ورجلني فرجل روايات، املتقدممجاعاإلو ،)١(ا   :  مجلة من ال

لرجل يف الدين : قال،)عليه السالم(صحيح احلليب، عن الصادق ك  قال ،جتوز شهادة النساء مع ا

   .)٢(نعم :)عليه السالم(

قد  وم ولدأله  و يف رجل مات)عليه السالم(اظم كال إىل تبتكخرب حممد بن خالد الصرييف، و

هلا ما آتاها سيدها يف حياته معروف  :)عليه السالم(تب ك ف،اته مث ماتيف حيًجعل هلا سيدها شيئا 

لرجلكذلى  يقبل علكذل ملرأة و شهادة ا    .)٣(اخلدم غري املتهمني وا

لرجل الواحدألينا إ األمران كلو  :)عليه السالم(خرب حممد بن مسلم، عن الباقر و  خذنا بشهادة ا

   .)٤(ق الناسعلم منه خري مع ميني اخلصم يف حقوإذا 

 جييز يف الدين )صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك :، قال)عليه السالم(خربه، عن الصادق و

   .)٥(ميني صاحب الدين وشهادة رجل واحد

  .)٦(ميني وبشاهد واحدى  يقتض)صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك :بصري أيب خربو

مرأتان وفرجل ر اهللا تعاىلكقد ذ : فقلت،قد تقدم خرب داود بن احلصنيو   يف الدينكذل : فقال،ا

مرأتان، ون رجالن فرجلكمل يإذا  وا    رجل 
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 املؤمنني أمري و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا كبذلى ن امرأتان، قضكمل ي إذا يميني املدع وواحد

   .)١(مك عند)عليه السالم(

 جتوز شهادة القابلة يف املولود : يقول)معليه السال(عبد اهللا  أبا مسعت :صحيح ابن سنان، قالو

لربع من املرياث بقدر شهادة امرأة واحدة و،صاح يف املرياث واستهلإذا  ورث ا انت ك فإن :، قلتي

   .)٢(وز شهاد�ما يف النصف من املرياثجت : قال،امرأتني

ه ،)عليهم السالم( ي عل عن،وين املروي يف التهذبيني، عن جعفر، عن أبيهكخرب السو ان ك إن

لرجال  ويف الديونّ إال ،ال يف حدود واحكال ن و النساء ال جتوز يف طالقةشهاد :يقول ما ال يستطيع ا

   .)٣(ليهإالنظر 

شهد إذا  : قال،)عليه السالم(احلسن  أيب حدثين الثقة، عن : قال،صحيحة منصور بن حازمو

   .)٤(ميينه فهو جائز ولصاحب احلق امرأتان

جاز أ) آله واهللا عليهى صل(رسول اهللا ن إ :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنصحيح احلليبو

   .)٥(ليس معهن رجل وشهادة النساء يف الدين

ما  و، يف ربع الوصيةربعي يف قبول شهادة املرأة الواحدة و)٦(ما تقدم من خربي حممد بن قيسو

   .)٧( شهاد�ا يف ربع مرياث الغالمقبولى دل عل

  صلى اهللا (رسول اهللا ن إ : يف خرب)عليه السالم(ح احلليب، عن الصادق صحيو
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   .)١(حقه حلق أن  أجاز شهادة النساء يف الدين مع ميني الطالب حيلف باهللا)عليه وآله

رواياتإىل    .غريها من ال

  

  ))لو انفردن عن الرجل((

لرجل، لو انفر وقبول شهاد�نمجلة من الروايات املتقدمة ى مقتضمث إن   كبذل ما أفىتكدن عن ا

 املختلف والقواعد ورشاداإل والشرائع وابن محزة والقاضي وايفكساإل والنهاية واملبسوط واخلالف

عن مجلة منهم، بل عن اخلالف  يكما حكالصدوق،  وليينكال وبلالشهيدان،  وشهادات التحريرو

  .تأخرينهذا هو الذي اختاره غريه واحد من متأخري امل و عليه،مجاعاإل

ى استدلوا لقوهلم باالقتصار عل والتنقيح، وقضاء التحرير والنافع وعن السرائر يكًخالفا للمح

لرجلى تاب العزيز، حيث اقتصر علكظاهر ال و،مجاعموضع اإل ملرأتني، وا مفهوم صحيحة احلليب  وا

لرجلى تاب العزيز حيث اقتصر علكالظاهر  واملتقدمة، ملرأتني، وا  حلليب املتقدمة،مفهوم صحيحة ا وا

 فرجلونا رجلني كمل ي فإن  بشهادة رجلني عدلني،،استخراج احلقوق بأربعةظاهر مرسلة يونس و

مرأتان،و    .)٢( عليهىاملدعى ن شاهد فاليمني علكمل ي فإن ميني املدعي، ون امرأتان فرجلكمل ت فإن ا

أيب  إىل محد بن هاللأب ت ك:براهيم بن حممد اهلمداين، املروي يف التهذيبني، قالإصحيحة و

ورثة من يصدقها ووصية رجل مل يشهدها غريها،ى امرأة شهدت عل :)عليه السالم(احلسن  فيهم  ويف ال

مرأتان، وون رجلكيّ إال أن ال، :تبك ف،اهمن يتهم    .)٣(تنفذ شهاد�ا أن ليس بواجب وا

ملذدلةاألى يرد علو الدليل  ويفك، دلةاأل ليس من مجاعموضع اإلى ورة بأن االقتصار علك ا

 كان هناك إذا ليس حبجة ومفهوم اللقب،ّ إال تاب العزيز ليس لهكال و،ره املشهوركما ذى موجود عل

  .فاية يف باب الشهادةكالى دليل دال عل
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لراوي فال مفهوم له كالتقييد يف  أن  إىلضافةعن صحيحة احلليب، باإلمنه يعلم اجلواب و الم ا

ملرسلة وً،أصال ن ا املرأة كخر أمور أ بما خصصتك�ا ختصص مبا دل يف املقام، أّ إال نت حاصرةاك وإ

 أن  إىلضافةبل يف نفس املرسلة استخراج احلق بأمر خامس، باإل، كغري ذل وطفال يف القتلاأل والواحدة

ملذ   .لو من باب التغليب واملؤنث وركالشاهد يشمل ا

جوز  و،التقيةى ا يف الوسائل من محلها علأما الصحيحة فقد أجابوا عنها بعدة جوابات، مثل م

خمالف لعمل نه أ مثل ما يف املستند من وقبلت يف الربع، وإن نفي قبوهلا يف مجيع الوصيةى محلها عل

الالزم  إذ خالف القاعدة،ى �ا علأمثل  وثرية من ثبوت الوصية باملال،كخبار المعارض باأل وصحاباأل

  إىلهذا فالالزم رد علم هذه الصحيحةى عل وال خالف، وإشكالتنفيذ الوصية يف حصة املصدق، بال 

  .)عليهم السالم(هم أهل

امرأتني يف  واملبسوط من منع قبول رجل ومل يعرف وجه ما عن اخلالفنه أ مما تقدم ظهرو

 اسمعن املر وقبول شهاد�ن يف الدين،ّ إال عن املقنع والدين،ّ إال ركمل يذنه أ ما عن النهاية من والوديعة،

لعل بعضهم مل  وموال،األ وامرأتني يف الديون و،الشاهد يف الدين خاصة إىل صباح ضم اليمنياإل والغنيةو

  .مبضمون بعض الروايات أفىت أو يرد احلصر

 الشاهد و،اليمني والشاهد أي رنا احتاد موضوع الثالثة،كتنقح من مجيع ما ذو( :أما قول اجلواهر

ملرأتني،و ملرأتني مع اليم وا البحث الذي قدمناه يف ى املايل منه خاصة عل أو ل حق آدمي،كهو  و،نيا

خالف حمقق  ثرن بالك وإن كمنفردات يف شيء من ذلنعم ال تقبل شهادة النساء ، اليمني والشاهد

  .ما سيأيتك فمراده بدون اليمني ،ىانته )جدهأ
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ملذدلةظاهر األمث إن   توافقا يف أصل الدين إذا ماك، ًأيضا دين كن هناكورة يشمل ما لو مل يك ا

لرهنو  أو انت الوصية بالعنيك إذا ماك وجارة،املستأجر اإلى دأ إذا ماكيف تعينه،  أو ،اختلفا يف ا

روايات،كذل والغصب �ا، أو الصداق  منصور، وخبار حممد بن خالد،أخصوص  و للمناط يف مجلة من ال

  .قد تقدمت و،غريها ورميكعبد الو

مث  ) دينكن هناكحلقوا بالدين ما لو مل يأ�م إ( : قال،ملستند غري ظاهر الوجهقول ا أن منه يعلمو

نقله يف املختلف  وإن ،إمجاعفيه  يمل يثبت عل و،ًحلاق دليال اإلكلذلى ال أرو( :مث قال ،رناهكمثل مبا ذ

ملرسلة ينفيه، مث نقل عن األ ووينكاحلصر يف رواية الس و،العني والدينى عل  شكالاإل )اهللارمحه ( ردبيليا

  .عرفتما فيه  و،ىانته )موضع الوفاقى النافع االقتصار عل والسرائر وعن �اية الشيخ وً،أيضا كيف ذل

  

  ))يشترط ضم اليمين إذا كن منفردات((

لرجال من ضم اليمنيكيشرتط يف احل همث إن ن م بشهاد�ن منفردات عن ا ربع نسوة، قال أن ك وإ

   ً.د، بل جعله بعض مشاخينا املعاصرين قطعيابال خالف فيه يوج :يف املستند

ً�ما مع اليمني، وفاقا  (حنوه وي ما تقدم من الدينأ) لهك كالظاهر ثبوت ذل( :قال يف اجلواهرو

فال تقبل شهادة النساء ( :قال أن  إىل،) عليهمجاعللمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ يف اخلالف اإل

السرائر، لصحيح احلليب  يكرسله يف حمأ وإن قق أجده،ثرن بال خالف حمك وإن كيف شيء من ذل

 شهادة النساءن إ :قد روي عنهم إنه :عن احلسنو .االنفراد عن اليمنيى السابق الذي ال داللة فيه عل

  .ىانته )١()هتحقيقى مل يقف علنه أ رك، مث ذربع نسوة يف الدين جائزأن كإذا 
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رواياتإاليمني ضم  إىل االحتياجى ان، فالدليل علكيف كو   : ليهن مجلة من ال

   .)١(خلإ.. .حدثين الثقة :صحيح منصور بن حازم، قالك

جاز شهادة أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(حسن احلليب، عن الصادق و

ة خمالف عدم معرف وى، املدعمجاعاإل وبالشهرة احملققة و،)٢(حقه حلقن إ النساء مع ميني الطالب يف الدين

  .ظاهر

 مبا دل من ثبوت ًاليمني مؤيدا إىل ان رجل فال حاجةكل امرأتني مكون كت أن فال جمال الحتمال

رواية الس واملرياث بشهادة امرأة واحدة، وربع الوصية   .وين املتقدمةكب

ليس معهن  وجاز شهادة النساء يف الدين،أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :صحيحة احلليبو

   .)٣(جلر

لرضويو والدين واحكيقبل شهادة النساء يف النو :ا لرجالؤيتهي ل ما الك    .)٤(ليهإينظروا  أن  ل

  .ك�ا مطلقات فتقيد بتلأ األمرغاية إذ 

ـ ابن شهر آشوب يف املناقب وما رواية املفيد يف االختصاصأ ـ كما يف املستدرك   علي بن عن 

دة املرأة اليت جازت وحدها فهي القابلة جازت شهاد�ما مع أما شهاو : قال،)عليهما السالم(حممد 

لرجل للضرورة،كمل ي وإن الرضا، ملرأتان بدل ا لرجل ال مي ألن ن رضا فال أقل من امرأتني تقوم ا  أن نهكا

    يف االستهاللكذل إذ  فهي خارجة عن حمل البحث،،)٥(انت وحدها قبل مع ميينهاك فإن يقوم مقامها،
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  .٤٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )٤(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كستدرامل )٥(



٢٧٥

فذاإل إىل صح تصوره بالنسبة وإن حب حق يدعي، صاكليس هناو ر اليمني يف الواحدة كرث 

يقيد مبا دل  أن مطلق فالالزمنه أاألمر ى  منتهً،العدم يف شهادة االثنتني مطلقاى دون االثنتني ال يدل عل

  . صاحب حق مدعيكان هناك إذا لزوم اليمنيى عل

ء ،حيلف أن مناملدعي الذي تشهد له املرأة البد له ن إ :احلاصلو  أو ان يف مورد القابلةك سوا

ان عليها اليمني، فهو غري مرتبط كانت واحدة ك وإن انت اثنتني فال ميني عليهما،ك فإن ما القابلةأغريه، 

  .مبحل البحث

  

  ))شهادة النساء في الوقف((

يف الوقف و( :لذا قال الشرائع وً،أيضايثبت بشهاد�ن نه أ والم يف الوقفكمما تقدم يظهر المث إن 

طالق ما  إلكذل ول فيه يف اخلالف،كشأ وإن ،)ميني وبشاهد وامرأتني ويثبت بشاهدنه أ ظهرهأتردد 

ان ك وإن اخلاص، و املثبتة لشهاد�ن بعد عدم املخرج من غري فرق بني الوقف العامدلةتقدم من األ

  .حنوه واملسجدك

 الشفعة و،ًانقضاء وًاخليار اشرتاطا وجلاألكموال الم يف حقوق األكذا الكو :قال يف اجلواهر

دمي، بل املقصود منها آمجيعها حق  ألن موال،غريها من األ وتابةكقبض جنوم ال وموال،فسخ العقد باألو

  .زواله أو مجع ثبوت مالأ

  

  ))الوالدة واالستهالل وعيوب النساءدة النساء في شها((

 هو الوالدة و،منضمات والنساء منفردات والثالث ما يثبت بالرجال( :قال يف الشرائع :السادس

  .)عيوب النساء الباطنة واالستهاللو

لرجال عليه غالبا :كقال يف املسالو  ارةكالب والوالدةك كذل وً،ضابط هذا القسم ما يعسر اطالع ا

لرتقكالنساء الباطنة عيوب  والثيبوبةو  صله الصوت عند والدته،أ واستهالل املولود واحليض والقرن وا

ملو   ً.راد منه والدته حياا



٢٧٦

شف كما اعرتف به يف ك بشهاد�ن منفردات، ك يف ثبوت ذلبال خالف أجده :يف اجلواهرو

  .ما صرح به مجاعة منهم ابن زهرةكيف املستند بال خالف يوجد،  و،اللثام

  . متواتر الرواياتكذلى يدل علو

جتوز  : قال، القابلة يف الوالدةسألته عن شهادة و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح احلليب، عنك

   .)١(العذرة وجتوز شهادة النساء يف املنفوس :قال و،شهادة الواحدة

  .ارةكالعذرة الب و، بصيغة ا�هولفإنهاملنفوس الولد،  :أقول

ما ال ى جتوز شهادة النساء وحدهن عل :سألته عن شهادة النساء، قال :بصري، قال أيب عنو

لرجال النظ    .)٢(ليهإر يستطيع ا

جتوز شهادة النساء فيما ال يستطيع  : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت : قال،عن احلارثيو

لرجال    .)٣(يشهدوا عليه وليهإينظروا  أن ا

هي  و امرأتهكتر و، عن رجل مات)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت : قال،وعن عمر بن يزيد

ملرأة اليت قبلتها،رضاألى مات الغالم بعد ما وقع علًحامل وضعت بعد موته غالما، مث  نه أ  فشهدت ا

جييز شهاد�ا يف ربع مرياث  أن اإلمامى عل : قال،رض مث ماتاأل إىل صاح حني وقع واستهل

   .)٤(الغالم

  جتوز شهادة النساء فيما ال  : قال)عليه السالم(الرضا ن إ :عن حممد بن الفضيلو

                                                

  .٤٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ حدات الشهاأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٧٧

لرجال    .)١(ليس معهن رجل وليهإوا ينظر أن تستطيع ا

 نعم يف العذرة : قال، عن النساء جتوز شهاد�ن)عليه السالم(سألته  :عن حممد بن مسلم، قالو

   .)٢(النفساءو

ل عيب ال ك وجتوز شهادة النساء يف العذرة، :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ري، عنكب أيب عنو

لرجل    .)٣(يراه ا

جتوز شهادة النساء وحدهن بال رجال يف  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا يب  أعن ابن سنان، عنو

لرجال النظر ك    .)٤(جتوز شهادة القابلة وحدها يف املنفوس وليه،إل ما ال جيوز ل

 الغالم صاح شهادة النساء يفجيز أ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود بن سرحان، عنو

لرجال، جتوز شهادة النساء فيهإ ينظر ل شيء الكيف  ومل يصح،أو     .)٥(ليه ا

ر ك بامرأة ب)عليه السالم( املؤمنني أمريى أت : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وين، عنكعن السو

ضرب من عليها خامت من نت ألكما  :ليها فقلن هي عذراء، فقالإ فأمر النساء فنظرت ،�ا زنتأزعموا 

  .)٦(نساء يف مثل هذاان جييز شهادة الك و،اهللا

روايات الإىل    .ثريةكغريها من ال

   ،ًراكو�ا بكخذ بشهادة النساء يف األ وشهادة الشهودقبول عدم  أن ىمث ال خيف

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٢٧٨

لزنا بزناها دبراكمل ت إذا ونكمنا يإ الزنا يتحقق  فإن  الشهادتان،ال مل تتناىفإ و،ًن شهادة شهود ا

،  يبالوط   .دتاب احلدوك يفحقق ما كًدبرا

لرجل الو لرجلك، فدلةطالق األ إل،يشرتط يف قبول شهاد�ن عدم وجود ا ملرأة منفردة ول من ا  ا

لرجال،أدلة و شهادة النساءأدلةطالق  إلكذل ومور،شهادته يف هذه األشهد قبلت  إذا منضمةو   شهادة ا

لرجال يف هذه املواضع كب قد أفىتو  وإن ًحتقق فيه خالفا،أمل ( :غريه، بل يف اجلواهر وشف اللثامكفاية ا

لرجال، لكي أن  ال جيوز:قالنه أ ي عن القاضيكح يريد احلرمة بدون  أن نكن ميكون معهن أحد من ا

  .المهكآخر  إىل ،)جانباأل ىالضرورة عل

 إذا ماكًن العمل حراما، ك، سواء مل يًان حني الشهادة عادالك وشهد الرجل إنه إذا :احلاصلو

ينايف  ان مثل االستهالل الذي الك أو ،ًان فاسقا فاطلع مث عدلك أو ،ةاطنانت زوجته يف العيوب البك

ء كغري ذل إىل االطالع عليه العدالة،   .مع النساء أو ان وحدهك قبلت شهادته، سوا

شرت و فاحلرمةً، حراماًأيضاعور�ا  إىل ون نظر املرأةكقد ي إذ ، املرأةكمثل ذلو تان بني كاحللية م

لرجل ملرأة وا   .ا

  

  ))هادة النساء في الرضاعش((

 سالر وما عن املفيدك ، تقبل يف الرضاعكذلك ،االستهالل وما تقبل شهادة النساء يف الوالدةكو

 إىل  ذهب مجاعةكن مع ذلك، لًأيضاًفيه خالفا أقربه اجلواز ن إ يف الشرائع وغريها، والقواعد وابن محزةو

صريح اخلالف  وثر، بل عن ظاهر املبسوطكاألعن  يكمنع قبول الشهادة فيه منهن، بل هذا هو احمل

ن الرضاع أل وما تقدم يف الثالث،ك قبول شهاد�ن، أدلةطالق  إلكذل و،قربأ األول و، عليهمجاعاإل

لرجال، فهو ليس أقل من االستهالل، مع إًغالبا مما ال ينظر   جانب عليه،األ ثرة اطالع الرجال حىتكليه ا

لرجالبعض من يف ا إىل الصوت يصلألن    .لبيت من ا



٢٧٩

خرجّ إال  عدم قبول شهاد�نأصالةب و املتقدم نقله،مجاعأما املانع فقد استدل له باإل ليس هذا  وما 

خرج، لرجالإل شيء ال ينظر كمبفهوم  ومما  لرجال  إذ ،ليه ا زوجكا  الولد ينظرون وخاأل وباأل وال

  .شهادة النساء يف الرضاعال تقبل نه أ صحاب رووااأل أن مبا عن املبسوط و،الرضاعإىل 

 مجاعيف اجلواهر بل اإلو، الشيخ نفسه خالفه و معلوم العدم،مجاعاإل إذ ،ىل ما ال خيفكيف الو

املفهوم  و ال موضوع له بعد الدليل،األصل وعن ناصريات السيد، يكما هو ظاهر احملكس، كمظنة الع

رواي وليس أقل من االستهالل،نه أ غري تام بعد ما عرفت من لذا مل يعمل �ا  و،ة مرسلة ال حجية فيهاال

لراوي بنفسه يف بعض فتاواه،   .تب احلديثكمل توجد يف  وا

 يف املنفوسّ إال ال جتوز شهاد�ا :)عليه السالم(االستدالل للمنع مبثل قوله  أن  يظهركبذلو

روايات احلاصرة غري تام والعذرةو   .حنوه من ال

  

  ))شهادة النساء في الميراث((

تقبل شهادة االثنتني  ويف ربع الوصية، و،تقبل شهادة املرأة الواحدة يف ربع مرياث املستهل :بعالسا

ه ،ربع يف متام املالاأل والثالث يف ثالثة أرباع، ويف النصف، عن  و،ما يف اجلواهرك بال خالف أجده في

  .بعض املتأخرين وائرما صرح به يف السرك ،ًاإمجاعيف املستند  و عليه،مجاعالسرائر اإل واخلالف

 فوضعت بعد موته ،هي حامل و امرأةكتر ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد، سأله عن رجل ماتو

ملرأة ،رضاأل إىل ًغالما مث مات الغالم بعد ما وقع  إىل صاح حني وقع واستهلنه أ اليت قبلتها فشهدت ا

   . .)١(ربع مرياث الغالمجييز شهاد�ا يف  أن اإلمامى عل :)عليه السالم( قال ،رض مث ماتاأل

   : قال،انت امرأتنيك وإن :، قال)عليه السالم( عنه ،يف صحيحة ابن سنانو

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٠

جتوز شهاد�ما يف النصف من املرياث)١(.   

انت امرأتني جتوز كوإن  :ىخرأيف رواية  و: قال،صحيح عمر بن يزيدى كعن الفقيه بعد ما حو

ن رباع املرياث،أنسوة جازت شهاد�ن يف ثالثة ن ثالث ك وإن شهاد�ما يف نصف املرياث، ن ك وإ

   .)٢(لهكًربعا جازت شهاد�ن يف املرياث أ

  .)٣(ل عنها فعدلتئس إذا ًبرز ميتا أو استهلنه أ ىشهادة القابلة جائزة عل :رواية جابرو

وز انت امرأتني جيكن إ :ىخرأيف رواية و: بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد  قال،مرسلة النهايةو

ن ،رباع املرياثأن ثالث نسوة جازت شهاد�ن يف ثالثة ك وإن ،شهاد�ما يف نصف املرياث ن ك وإ

  .)٤(لهكًربعا جازت شهاد�ن يف املرياث أ

 أن ىا تدل علفإ� ،)٥(بقدر شهادة امرأة :يف الصحيحة )عليه السالم( قوله ًأيضا كبل يثبت ذل

لربعكشهادة  مرأة تثبت ا    .ل ا

انت ك إذا جتوز فيه شهادة القابلةو : يف خرب الدعائم)عليهم السالم(الصادق  والباقرو ي علقولو

   .)٦(مرضية

لرضوي و ملرأة وحدها يف مولود يولدو :)عليه السالم(ا  :، قالميوت من ساعته وجتوز شهادة ا

روو    .)٧(جتوز شهادة القابلة وحدهانه أ ين

                                                

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

  .٣٧ ح٣٢ ص٣ج: الفقيه )٤(

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )٦(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )٧(



٢٨١

ملرأة اليت جازت وحدها فهي و ):ليهما السالمع(حممد  علي بن أما رواية املفيد، عن أما شهادة ا

املراد الرضا �ا،  أن فالظاهر ،)١(ن رضا فال أقل من امرأتنيكمل ي وإن ،القابلة جازت شهاد�ا مع الرضا

تذإن الثانية أك و،)٢(ممن ترضون :قوله سبحانهك  إذا �ماأ لوضوح ى،خرحدمها األإر كمنا هي ل

  .ني مل تنفعاانتا غري عادلتك

 يف )عليهما السالم(حممد  علي بن لقول وربع لنصف شهاد�ن،األ إىل  اليمنيإضافةمث هل يشرتط 

روايات كصل بعد سأل ل،ال يشرتط  أو،انت وحدها قبل مع ميينهاكوإن  :رواية املفيد املتقدمة وت ال

ويفصل بني الواحدة فيشرتط أو املتقدمة عن اليمني، لرابعة، وف الثانيةذا الثالثة، خبالك  الفرد يقوم  ألن ا

لرجل، زوج فيقوم مقام ا لرجل خبالف ال لرجالن ال حي ومقام نصف ا لرجل ك واليمني، إىل تاجانا ذا ا

ن النصف، احتماالت، إىل الواحد بالنسبة ن الصناعة االحتمال الثاين، إىل قربان األك وإ ان ك وإ

  .األول حوطاأل

  

  ))شهادة النساء في الوصية((

 يف الوصية، فهي مثل املرياث يف قبول ك الظاهر ذل،كل تقبل شهادة املرأة الواحدة يف غري ذلهو

لربع، ما هو كل، كربع يف الاأل و،رباعأالثالث يف ثالثة  و،االثنتني يف النصف وشهادة الواحدة يف ا

  . عليهمجاعغريه اإل وعن السرائر و،ماتّرسال املسلإرسله بعضهم أبل ، املشهور

ًقد جعل هلا سيدها شيئا يف حياته مث  وله أم ولد و رجل مات،بن خالد  رواية حيىي:عليهيدل و

  ى  هلا يقبل علكهلا ما آتاها سيدها يف حياته معروف ذل :)عليه السالم(تب كف :قال، مات

                                                

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩اب  الب٢١١ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .٢٨٣اآلية : سورة البقرة )٢(



٢٨٢

لرجلكذل ملرأة و شهادة ا    .)١(اخلدم غري املتهمني وا

جياز ربع ما  : فقال،ليس معها رجل يص يف شهادة امرأة حضرت امرأة تو،صحيحة ربعيو

   .)٢(حبساب شهاد�ا يوصأ

 ىامرأة، فقضّ إال اه يف وصية مل يشهد)عليه السالم( املؤمنني أمريى قض :صحيحة حممد بن قيسو

ملرأة يف ربع الوصيةأن    .)٣(جياز شهادة ا

ع الوصية حبساب امرأة فأجاز شهادة املرأة يف ربّ إال يف وصية مل يشهدها :موثقة أبانو

   .)٤(شهاد�ا

لرضويو    .)٥(ن معها غريهاكمل ي إذا جتوز شهادة امرأة يف ربع الوصيةو :ا

المهم، كهو مسلم يف  و الذي ادعاه بعضهم،مجاعرباع باإلثالثة األ والنصف، إىل التعديمث إن 

  .كغري ذلإىل  ،حبساب شهاد�ا :)عليه السالم(قوله  إىل ضافةفال مفصل يف املسألة، باإل

صباح اإل والغنية وايفك، نعم عن الكال تقبل عندنا شهادة الواحدة غري ذلو( :قال يف اجلواهر

 الذين مل جيمعا شرائط احلجية، ً،م املتقدمني سابقاكاحل و، خلربي ابن قيسًأيضاثبوت ربع الدية بشهاد�ا 

  .ىانته )غريه حباله و حينئذاألصلف

  .روايات احلاصرة اليت تقدم بعضهاال إىل ضافةهذا باإل :أقول

  تأمل املستند يف شهادة املرأة غري القابلة يف باب الوالدة غري خال عن التأمل،  أن ىمث ال خيف

                                                

  .٤٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٣٩٥ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٦٩ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٢٨٣

ال أقل من احتمال  وها خمصوصة بالقابلة لصراحة بعضها يف القابلة،اما تركخبار هذه األو( :قال

احللي يف  وول بالفصل، لتخصيص الشيخ يف النهاية، بعدم القكن التمسكال مي وً،أيضاغريها للقابلة 

قدر شهادة ى عل :م يف غريها بقولهكثبات احلإن كمينه أّ إال ر،كاحملقق يف النافع القابلة بالذ والسرائر،

   .) فتأمل،)١(الصحيحة و يف املوثقةبقدر شهادة امرأة :بقوله و،امرأة واحدة

  .ىالفتاو وت بعض الرواياإطالق بعد كال وجه لذلإذ 

  .غريها وم الوالدةعليه فال فرق بني شهادة األو

فرة ألكتقبل شهادة املرأة الو قد  وال مرضية، ودلةا�ا غري عمثاهلا، أما هي للمسلمة ففيه نظر، ألا

روايات املتقدمة، اللهم  قد عرف يف مبحث كنكمرضية يف نفسها، ل ودلةاع :يقالّ إال أن شرطتا يف ال

  .قها يف غري املؤمنالعدالة عدم حتق

ملرأة الواحدة لرجل الواحد مقام ا قرب  األ،ال يثبت بشهادته شيء أو مقام االثنتني، أو مث هل يقوم ا

ارع يف اآل ألن الثاين، رواية جعله مبنزلتهما، ويةالش  ما يفهم منه قيامه مقامهما بالداللة العرفية، كذل وال

  .ما عن العالمة الطباطبائي يف مصابيحهك

ملرأة دلة أن  من األما يستفاد أن  إىلضافةباإلهذا   حد يفأ كلذا ال يش و للتعذر،اجيزت شهاد�أا

لرجال فيه معأن  وقبول شهادة النساء،ى النص دل عل أن العذرة تصح شهادة ا لرجال ك  ذا تقبل شهادة ا

  .كغري ذل إىل يف املساحقة،

لرجل الواحد  فقالوا بأ،كاملسال والروضة وعن القواعد يكًخالفا للمح املرأة الواحدة يف قبول كن ا

لربع،    بعد عدم الدليلى أنه للفحوك وشهادته يف ا

                                                

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٤

  .مبنزلة امرأتنينه أ ىعل

اره اإلو  بعدم كاستندوا يف ذل وًاجلواهر، حيث مل يثبتوا بشهادته شيئا، واملستند ويضاحملا اخت

حاطة العقل مبصاحل إلعدم  واالستحسان، وحلرمة القياس ووية،األولين أ، فمن األصلمعلومية العلة يف 

  .حكاماأل

 السنة بلغتهم، وتابكجاء ال والم،كليهم الإ يلقأم هم الذين فإ� ،الم يف الفهم العريفكالن إ :فيهو

  .قدر عقوهلمو

مرأتان ثبت ال وان رجلكهذا، فلو ى علو و  ول،كا   .رباعأان معه امرأة واحدة ثبت ثالثة كل

  

  ))فروع((

  .ان من تعارض الشهودكًبل ميتا،  :قال البعض وًجاء حيا، :لنسوة، فقال بعضهنلو اختلفت او

  .من من التزويراأل  يورث العلم العادي معفإنه ،ضبط الصوت املسجلة يفى يصح االعتماد علو

الثاين،  أو نه مبنزلة اثنتنيأل و لوفور عقلهاألولالقابلة يف االستهالل، فهل يقدم  ولو تعارض رجلو

لرجل مولدا كذا مل ي، إ اخلربة دونهأهل �األ ى ال دليل عل إذ ال يبعد التساقط، و احتماالن،ً،أيضاًن ا

  .مورالرتجيح �ذه األ

شهاد�ا فيه  و،مل يستهل وإن ً ولد حيا ورثفإذاالصوت من باب الطريق،  أن من الواضحو

  .شهاد�ا يف الصوت، فال خصوصية لالستهاللك

  

  )) النسبة إليصال الحقهل يجوز للشاهد ترفيع((

ً مثال ،التخفيضى الواقع لد يثر ترفيع النسبة يف الوصية مبا يساوكاأل أو هل جيوز للمرأة الواحدةو

نه من ذا، ألكه وبثمانية، :تقول االثنتان أو بستة عشر،ى وصأ : فتقول الواحدة،بأربعة دنانريى أوص

  .تدليس وذبكنه  أل،ال وأمستحقة،  إىل يصال احلقإ

 يف مرسل يونس، عن )عليه السالم(ل الصادق ئسنه أ رمبا يؤيده وقومها العدم،أ :ل يف اجلواهرقا

لرجل ي لرجل حق فيجحد حقهى ون له علكا    ،حيلف عليه وا



٢٨٥

 إذا حياء حقه بشهادة الزورإ جيوز له ،حقه بينةى احلق علليس لصاحب  وذ ليس له عليه شيء،إ

   .)١(لة التدليسلعذلك ال جيوز  :ذهاب حقه، قال يخش

ه كالظاهر العدم ل :قال يف املستندو   .جتويزه هناى ال دليل عل وًذبا،كون

 ،هماأل لعله أراد ترجيح وغراء بالقبيح،إنه حرم التزوير، أل وإن احللاألقوى  :شف اللثامكن يف كل

حقاق وضعت إلالشهادة  أن  وجه احلليةً،حل عرضا وإن ًحرام ذاتا،نه أ  أراد بيان)حرموإن ( :فقوله

   .هذا حق واحلق

رواياتو   : يؤيده مجلة من ال

لرجل من كي :)عليه السالم( قيل للصادق ى،مرسل عثمان بن عيسك   شهادة،يخواين عندإون ل

   .)٢(يصح له حقه ي وجه حىتأ�ا حق فصححها بأعلمت إذا  : قال،لها جييزها القضاه عندناكليس و

يف كتقيمها فغريها  أن ردتأشهادة فى شهدت علإذا  :لمسعه يقو إنه خرب داود بن احلصني،و

 حبق،ّ إال ون تشهدكال ت أن يصح الشيء لصاحب احلق بعد صححها ما استطعت حىت ورتبها وشئت

 بالشاهد يوجب احلق،و ،ا الشاهد يبطل احلق وحيق احلقفإمنفال تزيد يف نفس احلق ما ليس حبق، 

 لفاظليه السبيل من زيادة األإل ما جيد كلشهادة بتصحيحها بة اقامإللشاهد يف  وإن ى،بالشاهد يعطو

جر الصائم أاحلق، مثل ى ال يؤخذ به زيادة عل ويصححه أو التغيري يف الشهادة ما به يثبت احلق، واملعاينو

   .)٣(القائم ا�اهد يف سبيل اهللا

  .)صلى اهللا عليه وآله( شهادة خزمية لرسول اهللا ً،أيضامما يؤيده و

   عليهو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤ الباب ٢٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤لباب  ا٢٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٨٦

ملرجح الثاين،لعل  وبني الشهادة غري مطابقة للواقع، وبطال احلقإ دائر بني األمرف  الشهادة طريق إذ ا

جازت ما  ودية،ؤغري حق سقطت الشهادة غري امل إىل دت الشهادةأًن طريقا بأن ك مل تفإذااحلق، إىل 

  .احلق إىل يدتؤ

زهاق الباطل إجل أل أو اء احلق فال جيوز،حيإجل ظاهر اجلواهر الفرق بني الشهادة بغري الواقع ألو

هذا هو الظاهر من صاحب الوسائل من عنوان  ونعم ال بأس بدفع الباطل عنه بباطل،( :فيجوز، قال

زورإعدم جواز  :بابه، حيث قال  عن املؤمن وجواز دفع الضرر �ا عن النفس و،حياء احلق بشهادة ال

  .ىانته) عن العرضو

ال مل جيز إ وليهما،كجاز جاز يف  فإن ليهما دفع ضرر،كن إ فرق بينهما،مل يعرف النه أ مع :قولأ

  .ليهماكيف 

 الفقيه وايفك�ا مروية يف الإن فيه ك ل،)١(رواية يونس السابقة بالضعفى ن الفقهاء من رممو

ما ال ك ،راهةكالى عل أو التقية،ى ما محلها علإحجتيها يف نفسها، فالالزم  إىل ضافةالتهذيب، باإلو

  .)التدنيس (:)التدليس (انكيف بعض نسخها م ألن يبعد،

  .ما فيهى ًخر الواردة يف هامش الوسائل املطبوعة حديثا فال خيفأما بعض احملامل األ

قلت  : قال،عقيلة أيب مكالتهذيب، عن احل وايفكاجلواز ما رواه الى ان، فمما يدل علكيف كو

دري ألين ال أافاته مع كرهت مكقد  وشهود الزورى ر علثكًخصما يستن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا أل

ال  :ان يقولكنه  أ)عليه السالم( املؤمنني أمري عن كأما بلغ :)عليه السالم( فقال ، أم الكيصلح يل ذل

  م كموالأ ومكنفسأتوسروا 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٧

لو  نهأ ماك عنه، كيدفع ذل أن ال مأمث من ربه وف يف دينه،ك وامرء منى بشهادات الزور، فما عل

فرج حرام م كسف أو دفع بشهادته عن  ً خريا لهكان ذلك دم حرا
)١(.   

�م أرت كأما ما ذو :ليه قالإتابه ك، يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن املفضل بن عمر، عنو

ّ إال الووما تأى ليس هو عل وال حيل، و ال جيوزكذل فإن غريهم،ى يستحلون الشهادات بعضهم لبعض عل

  .م الوصيةكر حكذ و،)٢(ز وجلعلقول اهللا 

 ال و،ي يقضي بشهادة رجل واحد مع ميني املدع)صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا كو :مث قال

لرجل الواحد قض وخذ ميني املدعيأ فإذاال يرد شهادة مؤمن،  ويبطل حق مسلم،  له حبقه،ى شهادة ا

 إذا ن له شاهد غري واحد، فهوكمل يو ل آخر حق فجحدهَبِان لرجل مسلم قك فإذاعمل �ذا، يليس و

ان يف ك ،)صلى اهللا عليه وآله( اهللا لمل يقضوا فيه بقضاء رسو وبطل حقه،أبعض والة اجلور  إىل رفعه

خرج اهللا عل أن احلق  يحيي وعز وجلجره اهللا أي ويديه حق رجل مسلم،ى ال يبطل حق رجل مسلم فيست

  .يعمل به )صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا كً عدال

يثلم  أو مهلمؤمن مبا يثى من شهد عل :قال إنه ،)عليه السالم(العامل  إىل  الغوايل، بسندهىروو

ن ًاذباكمروته مساه اهللا  أو ماله  أو عدوهى يعينه عل أو به ماله يمن شهد ملؤمن ملا حيي وًان صادقا،ك وإ

ن ًحيفظ دمه مساه اهللا صادقا    .)٣(ًاذباكان ك وإ

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢١٠ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٢٨٨

خيالف  أو ذب يصطلح عليه مبا خيالف الواقع،كال أن تقدم يف بعض املسائل السابقة،قد  :أقول

 عند اهللا هم كولئأف :ما يف آية من قذف، قالكاملصلحة  فلخيا أو ،ما يف آية املنافقك االعتقاد

نه أ بيعلل و،ذبك يقال يفإنهسأل السائل،  إذا ماكنشاء، يف اإل يخيالف اخلرب املطو أو ،)١(اذبونكال

  .كغري ذل إىل ليس بفقري،

روايات الواردة يف باب عدم جواز ،يؤيد احللو املعسر مع خوف ظلم ى ة الشهادة علقامإ بعض ال

 حل الثاين فإذاة الشهادة حمرمان، قامإعدم  وذبك من الًالك فإن غريه، و)٢( فراجع الوسائل،الغرمي له

  .كذلك األولللمصلحة حل 

  ً.ون حراماكاملال ال ي أن ت، فالظاهرذبك ومث لو قلنا باحلرمة

ون املال له، ال ك األصلمراده ب و،)صلمل تضمن قدر الوصية لألذبت كنعم لو ( :قال يف املستند

  .ما هو واضحك العلمي األصل

و و( :مث قال م بربع ما كح وم ردت شهاد�ا يف الزائد عن الوصية،كذبت فلو علم به احلاكل

ل كالذي هو بقدر  بربع ما شهد أي م بالربع،كقوله حي أن الظاهر و،)لربعم باكمل يعلم حي وإن ،ىأوص

  .الوصية

  رأيهانذب ال ينايف عدالتها، ألكان الك إذا ذ�ا، فيماكعلم  إذ منا يأخذ بشهاد�اإم كاحلامث إن 

  .ما هو واضحكال سقطت شهاد�ا إ و،ذبك ال هذامقلدها جواز يرأأو 

ل كوثق �ا أخذ ن إنه أ  الظاهره،ربع أو ل املالكت، فهل جيوز أخذ ذبك له بأ�ا ىلو علم املوصو

ذ ،هربع ّالإ و،املال    خررباع األيف يأخذ الثالثة األك إ

                                                

  .١٣اآلية : لنورسورة ا )١(

  . الشهاداتأبواب من ١٩الباب  ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٨٩

روج ذلى ال دليل علنه أ احلالو ورثةك من ملكخ   .اهللا العامل و املشهود له،كمل إىل  ال

لربع، بناء علاالستهالل، ففي اجلواهر ث ول يف الوصيةكاملشى لو شهدت اخلنثو ثبوته ى ًبت ا

لرجل   .ال مل يثبت بشهاد�ا شيءإ و،با

ل، كاملشى مبناهم يف اخلنثى ًن هذا بناء علك، لما هو واضحك الحتمال رجوليته كذل و:أقول

ًخالفا ملا مل نستعبده من حقها يف جعل نفسها رجال   .حقها يف استخراج حاهلا بالقرعة أو ،ًامرأة أو ً

ذا كقرار فهو ليس وصية، باإلى تفكا و،عني أو حياته بشيء لشخص من دينلو أقر امليت حال و

ا  :منه لو قال و،كذلكهو  ويف املستند  إذا ىوصأله ربع ما ى  يعطفإنهعطائه املال، إابين يف كًاجعلوا فالن

  .زيد من الثلثأن كمل ي

ه بقدر لى وص فيه املك يشرت،زوج خفكن بضرر كمي أو عبد،كن تقسيمه كبعني ال ميى وصألو و

  .الثاين إىل ما يف املستند بالنسبةكغريه،  وما ثبت له من الربع

  .ربع له ال إذ حد املشاهد، مل يثبت فيه شيءأ إىل نقل نعشهك ،مبا ال ربع لهى وصألو و

يرجع و:قال يف املستند لرجوع  و�ا،ى و�ا موصكجرة، لعدم األ إىل ال  الوصية  ألن ليهاإحيتمل ا

لربعبالنقل يستلز به، ى وصما أحنوه مبا يعمل به يف الوصية مبا ال يفي بعمل  وم الوصية �ا فيعمل يف ا

ورثة عل إىل فريجع   .ظهراألى ال

لرجوع وحنو معني،ى مسجد عل أو رباط أو ببناء قنطرةى وصأحنوه لو و رة هنا جاأل إىل احتمال ا

  .أظهر

  ان بناء كمان باإلك وان غري معنيك إذا نه أل)حنو معنيى عل( :قوله و:أقول



٢٩٠

  .كحنوها بالربع تعني ذل وقنطرة

ن كمأ فإن شبه،أما  أو ة قرآنءقرا أو حج أو صيام أو عطاء صالةإبى وصألو نه أ مما تقدم يعلمو

الوصية مبا ال ربع كان ك ّالإ وعطي ربعه،أل القرآن كيام وأربعة أصيام  وربع صلواتأك ،عطاء ربعهإ

  .له

لرجوعو مركجل منا هو ألإيف املسألة املتقدمة  وجرة هنااأل إىل ا ما كني، أذهان املوصًوزا يف كونه 

  .روا مثله يف الوقف، حيث تعذر مصرفهكذ

  .ربع له ، حيث الًمثالتزويج عبده ى وصأ إذا مما تقدم ظهر حال ماو

مرأتان ثبت املال  و رجلًمثالالسرقة ى مه، فلو شهد علكل حكان لكذا اجتمع يف شيء حقان إو ا

  .احلدود والقضاء رنا مثل املسألة يفكقد ذ وذا يف اجلواهر،كون القطع، د

مرأتان بالن ولو شهد رجلو ال وجه له بعد  إذ ً،أيضامل نقل بصحة شهاد�ما مل يثبت املهر  واحكا

ما كهو  و:علق عليه اجلواهر بقوله و،احكالتحرير ثبت املال دون الن يكن يف حمكاح، لكعدم ثبوت الن

قيل ال ن إ شهدوا بالوقف، حيث ال وجه لثبوت املال دون الوقف إذا ماكلو من بعد، فهو ال خيى تر

  .يثبت الوقف �م

 ن من الوصية اليت يثبت �ا الربع،ك مل ي،بعد مويت أو اعطوه يف حيايت، :قالنه أ ت املرأةكلو شو

ن ه الثمن لقاعدة العدل،ؤعطاإحيتمل و   .ان فيه نظرك وإ

  

  ))اءاشتراط أربع نس((

  .ربعأل موضع يقبل فيه شهادة النساء ال يثبت بأقل من كو

املرأتني  أن السنة وتابكالقطع به من الى ن دعوكصل، بل ميما هو املشهور لأل ك:قال يف اجلواهر

لرجل يف الشهادة، تذإن تضل أ :هو ظاهر قوله تعاىل وتقومان مقام ا  ،ىخرحدامها األإر كحدامها ف

لرجال  فيد، فأفىت عن امليكًخالفا للمح ورتني فيما ال تراه ا  العذرةكبقبول شهادة امرأتني مسلمتني مست

   عيوبو



٢٩١

لرضاع والوالدة واالستهالل واحليض والنفاس والنساء شهادة امرأة ّ إال ذلكى ذا مل يوجد علإو، ا

  .واحدة مأمونة قبلت شهاد�ا فيه

ملرأة ال وحنوه عن املراسمو الصالح قبول  أيب عن و،يف الرضاعواحدة عن الناصريات قبول شهادة ا

لرجال من     .حواهلنأشهاد�ما منفردتني فيما ال يعاينه ا

مر النساء بالنظر أ ،�ا ثيبإ ير، فقال املشرتك�ا بأى جارية على عن متاجر التحرير لو اشرتو

  .يقبل قول امرأة وليهاإ

اح عن الشبهة يف الشهادة كه النبتنزي و الذي ادعاه السيد ما قاله،مجاع باإلكاستدلوا لذلو

عليه ( علي مبا فعله و،قد شهدت بالرضاع ويفكدعها  :)صلى اهللا عليه وآله(بالنبوي  وبالرضاع،

  .تاب القضاءك ما تقدم يفكى رسال شخص واحد لتفتيش اخلنثإ من )السالم

روايات املتقدمة الدالة علو ملرأة الواحدة يف و ،قبول شهادة القابلة يف االستهاللى جبملة من ال ا

  .يف املرياث والوصية

نزيه الن و، مقطوع العدممجاعاإل إذ نظر،ل كيف الو   :اح منقوضكت

  .احك خالف تنزيه النًأيضاالتزويج بآخر  وهاكفحيث إن ح مث شهدت، كن إذا مبا :ًأوال

و أب ً:ثانياو لرجل الواحدكذلكان كنه ل ملرأة الواحدة يف  و لزوم قبول ا ال  و،احكنل موارد الكا

  .يقول به

املتيقن من الروايات ما  وان من جهة االطمينان،ك )عليه السالم( علي مكح والنبوي ضعيف،و

  .ثارل اآلكلرتتب  رواية قبول القابلة يف االستهالل، ال ربع الوصية حىت وثبات ربع املرياثان إلك

ر،رميةكية الاآل إىل ضافةيؤيد اشرتاط االربعة باإلو ورد من ال   منوايات  ما 
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لرجم، بل  و قبول شهادة ثالثة رجال  ،رناه صحيحة عمر بن يزيدكما ذ إىل شارأامرأتني يف ا

ملرأة اليت قبلتها ى عل :)عليه السالم( قال ،رض مث ماتاأل إىل صاح حني وقع واستهلنه أ فشهدت ا

  .كغري ذل إىل ،)١(جييز شهاد�ا يف ربع مرياث الغالم أن اإلمام

  

  ))فروع((

نه مل  عدم قبول شهادة النساء، ألاألصلالباطنة، ف أو من الظاهرةنه أ  لو اختلف العرف يف عيبمث

  .كفني ليس من ذلكال والعيب يف الوجه أن الظاهر ويعلم خروجه،

عرج و:كقال يف املسال نه ليس من انت حرة، ألك وإن اجلذام يف الوجه، واحرتز بالباطنة عن مثل ال

  .العورة

ه بول شهادة النساء بني بعد املشهود يف قال فرقمث إنه   احليض ثالث مرات يف شهر واحد،ك علي

 أمرين إ ،)عليهما السالم(وين، عن جعفر، عن أبيه كخلصوص ما رواه الس و،دلةطالق األعدم بعده إلو

لفوا ك :�ا حاضت ثالث حيض يف شهر واحد، فقالأ قال يف امرأة ادعت ،)عليه السالم(املؤمنني 

   .)٢(اذبةكفهي  ّالإ وشهدن صدقت، فإن ما ادعت،ى على ان فيما مضكحيضها  أن من بطانتهانسوة 

بعض احملامل ى عل أو ،التقيةى ان، فقد ظهر مما تقدم لزوم محل رواية عبيد بن زرارة علكيف كو

ثري يف ك بجتوز شهادة املرأة يف الشيء الذي ليس : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنىخر، فقد رواأل

   .)٣(ثريكال جتوز يف ال و الدون،األمر

  

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبوابمن  ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  ))الطالق والشاهدان((

  .بدونه ال يصح الطالق وشاهدين، إىل احتياجه تاب الطالقك ر يفكقد ذ ):١ مسألة(

لرجعة استحباب اإل والدين والبيع واحكتاب النك ر يفكما ذك  : قال سبحانه،شهاد فيهايف مسألة ا

تبايعتم إذا واأشهدو.  

ى مها حممولتان عل و،)١(مكواستشهدوا شهيدين من رجال :قال سبحانه يف باب الدينو

  .السرية ومجاعاإل و للنص،االستحباب

 من نادر،ّإشكال إال ال  و، بال خالفااليقاعات وال تشرتط الشهادة يف شيء من سائر العقودو

  .رارها هناكت إىل بوا�ا ال حاجةأرت هذه املسائل يف كحيث ذو

صلى (االختالف، لقوله  واركنان حمتمل اإلك إذا بوابل األكشهاد يف نعم، ال يبعد استحباب اإل

   .)٢(تقنهأ فً عمل عمالئرحم اهللا امر :)اهللا عليه وآله

م بعد الشهادة اليت كح إذا ً،ظاهرا وًباطنام ينفذ كم احلاكح أن تاب القضاءك قد تقدم يفمث إن 

  .طبقهاى م علكانت الشهادة بغري حق فحك إذا ًطناًينفذ ظاهرا ال با و،هي حق

ورد يف احلديثو  يل،إم ختتصمون كنأ ونا بشرأمنا إ : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :قد 

مسع منه، فمن قضيت له من حق أخيه أحنو ما ى عل يمنا أقضإ وحلن حبجته من بعض،أم كلعل بعضو

   .)٣(ة من نارقطع له قطعأمنا إبشيء فال يأخذ به ف

  .خرجه أصحاب السنن السبعةأ :قال وكرواه املسال

                                                

  .٢٨٢ اآلية: البقرةسورة  )١(

  .١ ح٦٠ الباب ٨٨٣ ص٣ج: الوسائل )٢(

  .تاب القضاءك من ٣ حمكيفية احلك أبواب من ٢ الباب ١٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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سائر  واليمني وم حسب البينةكاحل أن  أو فحمله التعليم،)صلى اهللا عليه وآله(  عنهكلو صح ذلو

 بني األمر كتر ومكعدم احل أو م بالعلم املخالف للموازين،كطراد باب القضاء أهم من احل ال،املوازين

  .ل املشاجرةاملتنازعني حم

روايات اليت ذ ن اليمني تذهب باحلق، أن تاب القضاءك رناها يفكنعم قد ورد يف بعض ال انت ك وإ

ّ إال الواقع ال يتغري مما عليه إذ ثالث، أو من حلف إىل من حلف له، ال بالنسبة إىل خمالفة للواقع بالنسبة

زوجني باللعان فهو ما يف باب اللعان، حيث تنقطع الصلة بني كان دليل خاص، كإذا   وإن الطالق،كال

زوج واقعا، فقدكان ك ارع أهم  الًالم ال   .طبقهى م علكلذا ح و،يناألمرحظ الش

 ،)اجلهل حباهلا أو مع العلم بصحة الشهادةّ إال م لهكال يستبيح املشهود له ما حو( :قال يف الشرائع

خذ  جيوز له األفإنهالوالد له،  أو املرأة زوجته، أو املال له، أن شهد شاهدان إذا مراده مثل ماو

  . يف اجلواهركما علله بذلك ،الشهادة طريق شرعي ما مل يعلم فساده ألن ،جهل الواقع وإن بالشاهدين

ًان املشهود عليه بدين ميتا مل جيز له احللف ك إذا ماكميني، ى نعم لو توقف الثبوت �ما عل :مث قال

ًه حسا ال شرعااعتبار العلم فيى ًبشهاد�ما، بناء عل ً.  

 أو ًم تبعا لليمنيكح إذا مهكًم تبعا للشهادة، بل هو حكم احلاكً ليس خاصا حبكذل أن ىال خيفو

ملن جهل  طرق �ا تثبت الواقع، فهيأهذه طرق ال  ألن ،غريها أو القرعة أو لقاعدة العدل أو لعلمه

  .ًمجاالإ أو ً سواء علم تفصيال، ال عند من علم �ا،الواقع

ال  و للمدعي،ًليس حقانه أ قد يعلمو، ركبالشهود حق املن يما أخذه املدع أن يعلم الثالثفقد 

ان كمبا  ير مع املدعكصاحل املن إذا كذلك و، بلًمثالأخيه  أو ركحق املننه أ يعلم أو ،حق مننه أ يعلم

  حدمها أ
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ورا، حيث    .ًان الصلح صورياكًجمب

املال  فإن ،ًيصاحله مبائة دينار دفعا لشره أن  إىل عمرو فاضطرً،ذباكزيد دار عمرو ى ادع :ًمثال

 من كغري ذل إىل هون الشرين،ًمنا استسلم له ترجيحا ألإ وليس الصلح باختياره، إذ زيد،ى حرام عل

  .املوارد
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  ))حضور الشاهد للتحمل((

 يرفع غريه مماى عل أو  مع عدم ضرر عليه،ية التحمل للشهادة أهلمن له يدع إذ ):٢ مسألة(

رسله بعضهم أره غري واحد، بل كما ذك ،ما أشبه، وجب عليه احلضور للتحمل أو حرج أو مكاحل

  .ماتّرسال املسلإ

ما ك ،دريس حيث مل يوجبهإًصحاب شهرة عظيمة، خالفا البن املشهور بني األ إنه :يف اجلواهرو

لرياض عنه، ونقله هو   .القيل إىل نسبه الشرائع وا

   .)١(نفسهمأى الناس مسلطون علون ك و،األصلم الوجوب، فهو أما دليل القائل بعد

 :املفروض وجودها مثل قوله سبحانه و،الوجوبى  خاصة علأدلةن كمل ت إذا منا يدلإ إنه :فيهو

ما دعوا إذا وال يأب الشهداء)تسميتهم بالشهداء جماز  والتحمل، إىل رادة دعو�مإى ً بناء عل،)٢

  .باملشارفة

رواياتمثل متواترو وال  :تعاىل، يف قوله )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن هشام بن سامل، عن،  ال

 ، آمث قلبهفإنهتمها كمن ي :قوله و،قبل الشهادة :)عليه السالم(قال  ،ما دعوا إذا يأب الشهداء

   .)٣(بعد الشهادة :)عليه السالم(قال 

 ما دعوا إذا وال يأب الشهداء :تعاىل قوله ، يف)عليه السالم(الصاحل، عن الصادق  أبو ىروو

  .)٤(م عليهاك لأشهدال  :يقول أن شهادة ليشهد عليها إىل يدع إذا حدال ينبغي أل :قال

   .)٥()عليه السالم(حنوه رواية مساعة عنه و

                                                

  .٢٧٣ ص٢ج: حبار االنوار )١(

  .٢٨٢ اآلية: سورة البقرة )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتوابأب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(
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   .)١(الشهادة فأجب إىل دعيتإذا  :، قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن جراح املدائين، عنو

   .)٢(تابك قبل الكفذل :قال و مثله،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن احلليبو

ى جييب حني يدع أن ال يأب الشاهد : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن داود بن سرحان، عنو

   .)٣(تابكقبل ال

 إذا داءويأب الشه :عز وجل، يف قول اهللا )عليه السالم(احلسن  أيب عن حممد بن فضيل، عنو

لرجل لتشهد له عل كدعاإذا  :)عليه السالم( فقال ،ما دعوا تقاعس  أن كحق مل ينبغ ل أو دينى ا

   .)٤(عنها

يتقاعس  أن الشهادة إىل ىال ينبغي للذي يدع :)عليه السالم(قال العبد الصاحل  :عنه، قالو

   .)٥(عنها

ما  إذا وال يأب الشهداء :تعاىل قوله ، يف)عليه السالم(عبد اهللا  أيب سامة، عنأعن يزيد بن و

   .)٦(مك لأشهدال  :يقول أن الشهادة ليشهد عليها إىل يما دع إذا حدال ينبغي أل : قال،دعوا

   .)٧(الشهادة فأجب إىل ذا دعيتإو :)عليه السالم(يف خرب الدعائم، عن الصادق و

رواياتإىل    .غريها من ال

لم  عدن األصلإ :ن رمبا يقالكهذا ول روايات  ويةوجوب بعد عدم داللة اآلا   ال

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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روايات بني  و،ظاهرها عن الوجوبا يصرف ثري من املستحبات ممكى ية علمن جهة اشتمال اآل ال

ى بني ما ال داللة فيها عل وداء،�ا يف باب األأ الحتمال بعضها ،�ا يف باب التحملأى ما ال داللة فيها عل

  .حنوه و) ينبغيال(لفظ ى وجوب التحمل لالشتمال عل

رنه أ ونصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه،فاإل :لذا قال يف اجلواهرو ت روه من كه مكمستحب بل 

  .قوة

، يف قوله )عليه السالم( املؤمنني أمري يف تفسريه، عن )عليه السالم(ري كيؤيده املروي عن العسو

 قامتهاإل يما دع إذا دة فال يأبان يف عنقه شهاكمن  : قالما دعوا إذا وال يأب الشهداء :تعاىل

   .)١(ركلينه عن املن وليأمر باملعروف وال تأخذه فيها لومة الئم ولينصح فيها واهليقمو

نه خارج عن حمل ك ل، ضرورة شرعيةكانت هناك إذا  يف وجوب التحملشكالنعم، ال ينبغي اإل

  .البحث

مور اليت �ا نظام العامل من األثري كالوجوب بتوقف ى شف اللثام علكاستدالل  أن ومنه يعلم

زاع بني الفريقني،مهلت اختلتأعليها، فلو  ن   . خارج من مصب ال

، أمر اهللا ًأيضاهذا القول ى يدل عل و: قال،وجوب التحملى املستند استدل بدليل آخر علمث إن 

ن إ :عاصم أيب عمران ابين وما يف رواييت عماركخبار، أخرب عنه يف األ و،)٢(يةشهاد يف اآلسبحانه باإل

  أربعة ال تستجاب هلم 

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )٢(



٢٩٩

  .)١( بالشهادةكمرآأمل  :عز وجلدانه بغري بينة، فيقول اهللا أان له مال فكأحدهم رجل  :دعوة

   :، قالًأيضاجياب التحمل إهو ال يستقيم بدون و

 يا رسول اهللا : فقال)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل نصار جاء رجل من األ:ما صحيحة القداحأو(

صلى اهللا (نعم، فقال رسول اهللا  : قال، ولد سواهكما ل : قال،خنل حنلتها ابينى تشهد يل عل أن حبأ

ى نبياء ال نشهد علنا معاشر األإف :)صلى اهللا عليه وآله(ال، قال  : قال،ما حنلتهكحنلتهم  :)عليه وآله

  .)٢(حيف

 ببطالن حنلته، بل )لى اهللا عليه وآلهص(م رسول اهللا كال حإ و،ن املراد باحليف ليس احلرامإف

نه ما  من اخلصائص فال ينايف املختار، ألًأيضا كليس ذل و،ك الواجب لذلكال جيوز ترو. األوىلخالف 

  .ىانته ،)حبأ : بل قال)صلى اهللا عليه وآله(الرسول ى دع

وجوب، بل الى قرائن االستحباب متنع عن احلمل عل أن ية ما تقدم مناستدالله باآلى يرد علو

رواية ورشاد،لإلنه أ ًاملستفاد منها ظاهرا  للتخلص ردافه مبن يدعوإل، ًأيضاالظاهر منها االستحباب  أن بال

ال إذ ، نه بلفظ متأدبكطلب لنه أ الصحيحة ظاهرهاو ،طالقها إىل ًقد جعل اهللا له طريقا ومن زوجته،

  .ملوازين يعرف اًدباؤان الداعي مكإذا ، ما أشبه وبري تعالكيقال لل

ان يف حتملها ك أو دائها،أى ان مل يقدر علك إذا قلنا بوجوب حتمل الشهادة ينبغي استثناء مامث إن 

  .كشبه ذلأما  أو عسر مرفوع أو ضرر

   ية،األول دلةاألى مة علكو�ا حاكدلتهما بعد أات إطالقالثاين ى يدل علو

                                                

  .١ حالقرض و الدينأبواب من ١٠ الباب ٩٣ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥٥ الباب ٣٠٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٠٠

داء مل األى  مل يقدر علفإذاداء، ا جيب لألمنإالتحمل دلة أن املستفاد من األ أن األولى ما يدل علك

 فيما ًثالثا أو ،اثنني إىل ًان واحدا فيما حيتاجك أو ان يريد السفر،ك إذا ماكن الفائدة فال وجوب، كت

و ربعة، بلاأل إىل حيتاج لزناى روا يف باب الشهود علكما ذكفضل السرت ان األك أ   .حنوه وا

 ًاكشرين إ :)عليه السالم(قيل للصادق  إنه  الصدوقىويؤيده ما روي من عدم التحمل، فقد رو

   .)١(مكنفسأال تذلوا  : فقال،يرد شهادتنا

منا إ ،ة الشهادة واجبةقامإ ألن تها،قامإ النهي من كليس يريد بذل )رمحه اهللا( أما ما قاله الصدوق

  . يردهاتها عند منقامإم بكنفسأال تتحملوا الشهادة فتذلوا  : يقول،�ا حتملها يعين

  .ىخرأان للتحمل فائدة كّ إال إذا ية فائدة يف التحمل، اللهمأن شهادة فكمل ت إنه إذا :ففيه

و الوجوب عيين قيل بالوجوب فهل فإذاان، كيف كو   :  قوالن،فائيك أ

  .ابن زهرة والديلمي والقاضي واحلليب وعن املفيد يكح :األول

 مرييالص والشهيدين والفخري والفاضلني وايفكساإل والنهاية وعن الشيخ يف املبسوط :الثاينو

  .افةكيف اجلواهر عند املتأخرين  و،طباق املتأخرين عليهإغريهم من املتأخرين، بل يف املستند و

ًونه واجبا عينيا تعيينياك األمرظاهر  ألن ،العينية إىل  املنصرفةدلة األإطالقب :ولاستدل لأل ً ً.  

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٥٣ الباب ٣٠٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٠١

و�ا واجبة كى ات علمجاعة اليت استفاضت اإلقام من اإلك بذلولويةأنه ال أب واألصلب :للثاينو

ه  و،قربهذا هو األ وفاية،ك ليس من نه أ  لوضوحاشف اللثام،كيؤيده الدليل السابق الذي استدل ب

ى ثر مالئمة لقاعدة تسلط الناس علكأ كفائية، بل ذلكبالى الواجبات التعبدية، بل التوصلية اليت تود

   .)١(أنفسهم

 دلة بظهور األاألصلضرورة انقطاع ( :فائية بقولهكالى يراد اجلواهر علإ يف شكالظهر اإل يكبذلو

  .المهكآخر  إىل )فائيةكرادة الإى ال قرينة عل و، يف العينيةًسنة وًتاباك

 ،بريةكو�ا كى برية، لعدم الدليل علكخمالفته صغرية ال  أن ن التحمل واجب، فالظاهرأمث لو قلنا ب

يب اآلى ضرره ليس عل أن  يفشكالتضرر الداعي فال ينبغي اإل وذا مل يتحملإ و، العدالةكفال تسقط بذل

  ً.وجب عليه عينا وإن غريه وصلعن التحمل لأل

يطلق  أن  أرادفإذا ،ًعينا بوجوبه يف مثل الطالق أو ًفايةك هل يقول القائل بوجوب التحملو

ال نه أ ظهرأاح فكجل النالتحمل أل إىل يدع إذا ماأاحتماالن،  ،جابتهإالتحمل وجبت  إىل دعي وزوجته

  .جيب

أما غريه فال  ً، فاسقاًان حاالكن أب ،داءلو عند األ وهلاألى منا هو علإان، فالواجب كيف كو

  .ما هو واضحك الوجوب عليهى دليل عل

ول القى علنه أ ،ال وجوبه التحمل إىل يدع إذا  قد يؤيد ندب القبول:قول اجلواهر أن منه يعلمو

تزامه عل  دلةطالق األ، إلًمثالية التحمل لفسق  أهلن لهكمل ي وإن ليه،إ يل من دعكى بالوجوب يتجه ال

  .ىانته )جتدد لعدالة والحتمال الفائدة بتحصيل الشياعو

                                                

  .٢٧٣ ص٢ج: البحارراجع  )١(



٣٠٢

 ونكما من سيأ،  أهلغريى هل الذي سيبقغري األ إىل  بالنسبةدلة لألإطالقال  إذ غري ظاهر الوجه،

  .ليهإ ال بأس به بالنسبة طالقحنوها فاإل و بالعدالةًأهال

 كوجب تأهيل نفسه من جهة تر وإن  من هذه اجلهة،ً أهالجياب جعل نفسهإى ال دليل علمث إنه 

و  احملرم،كة زائدة من تركانت العدالة ملك إذا ر، أماك املنكانت العدالة حتصل برتك إذا ركاملن انت ك أ

  .وجو�ماى  باملروة فال دليل علنساناإلنصاف إ وجوبى قلنا ال دليل عل و املروةإضافةب

تزام  أن ماكان، فقول اجلواهر ليس من مؤيدات الندب، كيف كو جعله من املؤيدات استبعاد ال

عند من يدعي الوجوب ى الفتو وظاهر النص أن  لوضوح،املائتني، غري ظاهر واملائةى الوجوب بدعو

  .داءالعدد الالزم يف األ

ء منا أراد من له األإطلق وجوب التحمل أمن  أن ان، فالظاهركيف كو ان كهلية يف املستقبل، سوا

ية  أهلمن لهى غريه ممن قال بالوجوب عل والشيخطلق يف قبال أ فجعل املستند من ، أم الًية حاال أهلله

  .ما ينبغيى الشهادة ليس عل

ان الالزم ك فيما ،منهطلبت  إذا  الشهادة، فالظاهر وجوب حفظها ليؤديهانسانحتمل اإل إذا مث

ال جيب يف نه أ الظاهر( : فقول املستند،داءجل األألنه أ  لفهم العرف من الوجوبكذل وداء عليه،األ

تابة كمع الاحتماله  و عدم النسيان،أصالة وصل،حنوها لأل وتابةكسان بيحفظ املشهود به عن النالتحمل 

 ،ًان معرضا لهكمن  يف يفك عدم النسيان ال تلةأصا وال أصل بعد الدليل، إذ  غري ظاهر الوجه،ً)أيضا

  .ًان معرضا لتضييع احلقك ما كذلكما حيرم تضييع احلق كنه أل

 كذلى ييع احلق دال علحرمة تضى ما دل عل فإن مانة يف معرض التضييع،لذا ال جيوز جعل األو

  ضرار دليل حرمة اإل أن روا يفكبالفهم العريف، مثل ما ذ



٣٠٣

احتمال النسيان مع  و،غريمها والصوم وضرار يف باب الطهارةما خياف منه اإلفعل حرمة ى دال عل

  .ًمعرضا له أو ًعايي تضاألمرحنوها ليس  وتابةكمع ال إذ تابة غري تام،كال

يعرف اخلصوصيات اليت هلا مدخلية  أن تقدير وجوب حتمل الشهادة جيب يف التحملى علمث إنه 

ء كداء، يف األ لزمان و،عليه أو ت الشهادة لهانكمعرفة الشخص، سوا ان هلما مدخلية، ك إذا انكامل وا

ون كك، كغري ذل إىل  مدخلية لوقت االنقضاء،كلذلحيث إن الدين يف أول رمضان  وجيارون اإلكمثل 

وًثالثا، أو ًالطالق خلعا  ان الذي اشرتاهك حدود املكذلك و،كغري ذل إىل ،ًمتعة أو ًاح دائماكون النك 

  .غصبهأو 

آخر  إىل )يعرفه أن عليه أو جيب يف حتمل الشهادة لشخص( :قال يف املستند، رناهك الذي ذلذاو

  .المهك

ه  وعليه، ون الشهادة لشخص أوكمث قد ال ت ما يف الشهادة كوجب التحمل  إذا كذلكاحلال في

  .كغري ذل وزمان رؤية اهلالل وحلدود مسجد

  



٣٠٤

  

  ))وجوب أداء الشهادة((

 ك ذلاألمرعند تطلب  أو ،داء الشهادة عند طلبهاأال خالف يف وجوب  وإشكالال  ):٣ مسألة(

  .داء حمذور يف اجلملةن يف األكمل ي إذا ، طالباألمرن يف كمل يوإن 

  .ًاإمجاعداء واجب شف اللثام األكيف و

 أو ،احلق للتحملالتماس صاحب  أي ون باالستدعاء،كي أن ما فإ من حتمل الشهادة:يف املستندو

ًا قطعياإمجاعداء حني طلبه ان باالستدعاء جيب عليه األكن  فإبدونه،  عليه مجاعاية اإلكح و بل ضرورة،ً

  . بقسميه عليهمجاعداء بل اإليف اجلواهر ال خالف يف وجوب األ و،مستفيضة

 امكعم من املستدعي، منا يراد به األإ ،تقدم وما سيأيتك ،ان باالستدعاءك إذا داءجيا�م األإمث إن 

ورثة،طلب األ و املستدعيماتإذا  دع ،داء وجوب األأدلةطالق  إلكذل وداء ال خرج منه ما مل يست  

  .داء وجوب األأدلة إطالق حتت هإطالقالباقي بى يبق وللتحمل

  : الذي تقدممجاعاإل إىل ضافةداء باإلوجوب األى ان، فيدل علكيف كو

قصده، بل عدم  إىل تمان ال حيتاجكال و،)١( آمث قلبهفإنهتمها كومن ي :قوله سبحانهك ،تابكال

ء األ نه املصدر القلب أل إىل مثنسبة اإل و،كغري ذل إىل ًالم ماتكمن  وًتم علماك مثل من ،ًتمان عرفاكدا

ه إالعذاب يتوجه  أن فادةلعله إل و،األويل يف  و،)٢(فئدةاألى نار اهللا املوقدة اليت تطلع عل :ما قالكلي

  .حقيقةنه أ امكتمان، ك �ويل لفاعل الكذل

روايات عل وياتفقد دلت اآل مرك أن ىال ما ورد يف دق مسمار كز معصية يعذب بنفسه، كل 

   ،ذن سامع الغناء يف أكنرم، وصب األَْالنار يف عني الناظر لغري حم

                                                

  .٢٨٢اآلية : سورة البقرة )١(

  .٦اآلية : سورة اهلمزة )٢(



٣٠٥

  .كغري ذل إىل ان خاص من النار،كثني يف مكأيادي النان أ ون اهللا يعذب اللسان،أو

ترةو عز  يف قول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنيح هشام بن سامل ففي صح،السنة املتوا

   .)١(بعد الشهادة :)عليه السالم( علي  قال، آمث قلبهفإنهتمها كومن ي :وجل

قال  :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب  عن جابر، عن،غريهم والتهذيب والفقيه وايفكيف رواية الو

�ا  يليزو أو  مسلم،ئشهد �ا ليهدر �ا دم امر أو تم شهادة،كن م :)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 دوح تعرفه اخلالئق بامسهكيف وجهه  و ظلمة مد البصر،هجهلو و القيامة مسلم، جاء يومئمال امر

و ويوم القيامةى  مسلم، أتئا حق امر�من شهد شهادة حق ليحي  و،نسبهو  تعرفه ،جهه نور مد البصرل

قيموا أو : يقولعز وجلاهللا  أن ىتر أال :)عليه السالم(جعفر  أبو قال، مث نسبه واخلالئق بامسه

   .)٢(الشهادة هللا

رواية قالو  فإنهتمها كومن ي :عز وجليف قول اهللا  )عليه السالم(قال  و:يف الفقيه بعد هذه ال

   .)٣(افرك : قالآمث قلبه

، عن النيب )عليهم السالم(، عن آبائه ) السالمعليه (فقيه، عن احلسني بن زيد، عن الصادقاليف و

طعمه اهللا حلمه أتمها كمن  :قال وتمان الشهادة،كعن ى �إنه  : يف حديث املناهي)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٥()٤( آمث قلبهفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكوال ت :عز وجلهو قول اهللا  و،س اخلالئقورؤى عل

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢لباب  ا٢٢٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٢٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٤٢ سورة البقرة )٤(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢الباب  ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل) ٥(



٣٠٦

الرضا ى ، يف حديث النص عل)عليه السالم(بن جعفر ى احلسن موسأيب  عن يزيد بن سليط، عنو

مرإ :اهللا يقول فإن دها،أسألت الشهادة فوإن  :قال إنه ،)عليه السالم(  ماناتدوا األؤت أن مكن اهللا يأ

   .)٣()٢(تم شهادة عنده من اهللاكومن أظلم ممن  :قال و،)١(ها أهلإىل

 من رجع عن شهادةو : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا عن  ،عمال يف حديثعن عقاب األو

   .)٤( بلسانهكهو يلو ويدخل النار وس اخلالئقورؤى تمها، أطعمه اهللا حلمه علكأو 

ما  إذا وال يأب الشهداء : قال يف قوله سبحانه، يف تفسريه)عليه السالم(ري كعن العسو

انت ك إذا داء الشهادةأمن امتنع عن  نزلت يف و، أىبلسماع الشهادة يدع إذا من نزلت يف: دعوا

   .)٥(افر قلبهك يعين  آمث قلبهفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكوال ت ،عنده

شهدت فدعيت فال  إذا أماو :، يف حديث قال)عليه السالم( عن الصادق ،سالمعن دعائم اإلو

 آمث فإنهتمها كمن ي وشهادةتموا الكوال ت :عز وجل قوله كذل و،كتتخلف عن ذل أن كحيل ل

   .)٧()٦(قلبه

 : قال،)٨(تموا الشهادةكال ت : قلت،)عليه السالم(عن العياشي، عن هشام، عن الصادق و

بعد الشهادة)٩(.   

                                                

  .٥٨اآلية : سورة النساء )١(

  . ١٤٠آلية ا: سورة البقرة )٢(

  .٥ح ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٨ ح من الشهادات٢ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٢٨٣اآلية : البقرةسورة  )٦(

  .٤ ح٢٠٨ ص٣ ج الشهاداتأبواب من ٢ الباب كاملستدر) ٧(

  .٢٨٣ اآلية :البقرةسورة  )٨(

  .٥ ح٢٠٨ ص٣ جادات الشهأبواب من ٢ الباب كاملستدر) ٩(



٣٠٧

ا ون األك ،املشهور شهرة عظيمة، بل عن اخلالف نفي اخلالف فيهمث إن  ًفائيا، بل يف كًداء واجب

النصوص ّ إال أن طباق عليه،صحاب اإل ظاهر األ:قال هو و،مجاع نقل اإلاجلواهر استفاض يف عبارا�م

  ً.أمجع ظاهرة يف الوجوب عينا

نه أ ظاهره عندهم و،المكلل يالعرف هو املتلق أن  بعدكون ظاهر النصوص ذلكال يسلم  :أقول

  .فايةكفيه شهادة من فيه ال يفكحقاق احلق الذي يإل

لرياضو ه ك وعدم الوجوب،ى بعض عل إىل دل بعد ضم بعضهاهذه النصوص تن إ :لذا قال ا ون

ًفائيا ال عينياك  ،ال اجلواهر عليه غري ظاهر الوجهكاستش وً، فيما زاد عدد الشهود عن العدد املعترب شرعا،ً

  .) اهللامارمحه( المهماكفراجع 

  

  ))فروع في وجوب أداء الشهادة((

 إذا داء عند االستدعاء، خبالف ماب األاستشهد، حيث جي إذا حيث قد تقدم الفرق بني مامث إنه 

  .راه يف املقامكت إىل يال داعنقاذ حق املظلوم، إتوقف عليه ّ إال إذا مل يستشهد حيث ال جيب عليه

 فإن  به غريه سقط عنه،أقامن إنه أ غريمها من والعالمة وره احملققكمما تقدم يظهر وجه ما ذو

  .اماثنان تعني عليهّ إال  الشهودلو عدمنه أ والعقاب، وامتنعوا حلقهم الذم

و الدم، والوصية وما يف املرياثكان ينفع شهادته ك فإن واحد،ّ إال نكمل ي إذا أما :أقول ان ك أ

اختاره الذي هذا هو  وصورة الفائدة، إىل دلةال مل جيب، النصراف األإ و،ينفع مع ميني املدعي وجب

  .غري واحد

طالق  إل،مل حيتمل وجود من يتم معه العدد وإن داء عليهألبوجوب ا :بل قد يقال( :فقول اجلواهر

  .ىانته )ان للمشهود له به نفعكرمبا  و،دلةاأل

  .ما ال نفع فيه  يفدلة لألإطالقال  وًمطلقا،  نفع الكان هناك إذا منا يتمإ



٣٠٨

 بعد يأيت الشاهد الثاين إذا ماك، ًلو مستقبال وان ينفعك إذا  يف الوجوبشكالنعم، ال ينبغي اإل

  .دلةطالق األ إل،كشبه ذلأما  وربك إذا ان حيلف الصغريك أو مدة،

 الظاهر ،حنوه ووصول بعض احلق بشهادته بصلحهل جيب لو احتمل حينئذ و( :قال يف املستند

ثبات احلق بضم إان كمإ الشهادة من جهة كخر ترلو شهد أحد العدلني ال جيوز لآل و،نعم، للعموم

  .ىانته )للعموم ومشقةيف اليمني  ألن اليمني،

ى فكه  أهل إىلاحلقمل يصل  وإن  احتمل ارعواء الطرف عن احلرامفإذاعليه  و،ره تامكما ذ :قولأ

مرأة إذا ماكة، قاميف وجوب اإل  شاهد ثان، كليس هنا و�ا لزيد،أان الشاهد يعلم ك و،ادعيا زوجية ا

 من كغري ذل إىل ً،أيضابرية ك�ا فائدة ة ألبت الشهادج و،جنيب من معاشر�ان األكشهد، مل يتم إذا نهكل

  .مثلةاأل

لرياضو خاف بطالن ن إ لو مل يعلم صاحب احلق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه( :قال يف ا

 الدليل يف صورة إطالقملا تقدم من  ،المه تام، سواء استدعاه عند التحمل أم الك و،)احلق بدون شهادته

لرياض مبا ك فتقييد اجلواهر ،)١(قيموا الشهادةأو :خوف بطالن احلق، قال سبحانه ً ان حمتمالكالم ا

  .هلا باستدعائه غري ظاهر

استدعاه أبوه فمات  إذا ماكمن ذي احلق،  أو ون االستدعاء منهكال فرق بني نه أ مث الظاهر

ورثه    . للمناط،ف

                                                

  .٢٨٢اآلية : البقرةسورة  )١(



٣٠٩

 مل يبعد ك احلق يضيع بذلانك و،قيل باشرتاطها فيهاإذا  فعل ما ينايف املروة أو لو فسق الشاهد،و

  .املروة من باب املقدمة والعدالة إىل وجوب رجوعه

لرياض لو مل يو  ،م اجلوركلو عند حا وشهاد�مبن ثبوت احلق كمأفلو ، ًن الشهود عدوالكيف ا

  .ان حصول العدالة بالتوبةكمإ مع كجودمها الوجوب لذلأال فوجهان، إ و، للعمومًأيضاعالم وجب اإل

ملذكاهر عند القال يف اجلو دعوا  إذا  وجوب الشهادة عليهمًأيضاجود ان األك :قلت( :وركالم ا

  .)م العدلكهو عند حا وليها،إ

 أو م،كوجب اطمينان احلاأ أو ،ًن صار جزءا من الشياعأان له أثر، بك إذا ره متنيكما ذ :قولأ

الشاهد غري ى م علكدم اعتماد احلاعى منا دل علإالدليل  إذ العدالة،ّ إال م ال يعرف يف الشاهدكان احلاك

  .نفسه غري عادل أن عدم جواز الشهادة حبق من يعلمى ال دليل عل والعادل،

ثر، حيث قد ان الطالق يرتب عليه األكصار شاهد الطالق فيما  إذا  يف ماكل ذلكنعم رمبا يش

زوم العدالة الواقعية يف باب الطالق تاب الطالقك روا يفكذ   .ل

 أثر أي ون للطالقكًيعقد ثانيا مبا ال ي أو يرجع وطلقها إذا ماكالطالق، ى ثر علأتب مل يرت إذا نعم

زوم معرفة الشاهد نفسه بالعدالةى ن دليل علكمل ي ً،فرضا   .ل

 إطالق احتماالن، من ،داءم ال يقبل قوله، فهل جيب عليه احلضور لألكن احلا ألو علم الشاهدو

  .من عدم الفائدة و،دلةاأل



٣١٠

ال  :)عليه السالم( قال ،ًا يرد شهادتناكشرين إ :)عليه السالم(ا تقدم، قيل للصادق ويؤيده م

  .تعليله شامل للمقام فإن ،)١(مكنفسأتذلوا 

 أو انت عند املخالفنيك إذا منا هيإالذلة ( :النسب ال مينع قبول الشهادة أن يف مسألة قول املستندو

يذل  أن مل جيعل للمؤمن اهللا تعاىلأن  ىطالق ما دل عل إلكذل و، غري ظاهر الوجه،ً)للفسق ال مطلقا

   .)٢(نفسه

 :)عليه السالم( حيث قال ،ركالنهي عن املن و باملعروفاألمر املناط يف روايات ًأيضارمبا يؤيده و

سيف  أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو ر مؤمن فيتعظ،كعن املنى ينه ومنا يؤمر باملعروفإ

  .ال ضرر وال فائدة ت عماكاحلديث سان إ :يقالّال أن  إ اللهم،)٣(فال

 ر�م إىل معذ�م قالوا معذرة أو همكًمل تعظون قوما اهللا مهل :نعم يؤيد املستند قوله سبحانه

   .)٤(لعلهم يرجعونو

 ،منا يرده لعدم علمه بالعدالةإالقاضي  إذ ،كذلكليس املقام  و فائدة املعذرة،كهنان إ: ن فيهكل

  . الشهادة معذرةفليس يف

و،م لهكالرد من احلابعلم  إذا قرب عدم وجوب الشهادةان، فاألكيف كو  فائدة كن هناكمل ت 

  . منصرف عن مثل املقامدلة األإطالق وى،خرأ

ًانت الشهادة مضرة ضررا متعدا به بالشاهدكّ إال إذا مل جيز التخلف،ً طبعا داءوجب األمث إنه إذا  ً، 

،  إىل مبن ال جيوز التسبيبأو    ره كما ذكضرره

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥٣ الباب ٣٠٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٢١ ص١١ج: الوسائل نظرا )٢(

  .٢ ح باملعروفاألمر أبواب من ٢ الباب ٤٠٠ ص١١ج: الوسائل )٣(

  .١٦٣اآلية : عرافسورة األ )٤(



٣١١

نفي  وبال خالف أجده فيه لقاعدة الضرر :مات، بل يف اجلواهرّرسال املسلإغري واحد مرسلني له 

حلرج والعسر   .ا

رك إذا نعم ا  خارج فإنهداء، ًغريه مبا مل يعد ضررا وجب األ أو ًا من قبل املشهود لهكان الضرر متد

  .ضررال ًموضوعا عن حمل البحث، فال يشمله دليل 

روايات الدالة علو قد  وّالإ اهللاما من شيء حرمه  إنه ىقد مر يف بعض املباحث السابقة بعض ال

  .بعض الروايات اخلاصة يف املقام إىل ضافة، باإلليهإ أحله ملن اضطر

 :، يف حديث قال)عليه السالم(احلسن  أيب سويد، عن علي بن التهذيب، عن وايفكمثل ما رواه ال

 الوالدين أو كنفسى لو عل وقم الشهادة هللاأسألت عن الشهادات هلم فو :يلإرسالته يف   إيلتبك

   .)١(ً ضيما فالكخيأى خفت عل فإن بينهم وكقربني فيما بيناألو

قد  وحيسبه، ويعسره أن ريديخمالف دين لرجل  عليه كرجل من موالي :قلت له :ىخرأيف رواية و

حيلف ليدفعه عن نفسه  أن ليس لغرميه بينة، هل جيوز له ودر عليهال يق وليس عنده،نه أ علم اهللا تعاىل

ن ،له ييسر اهللا تعاىل حىت يشهدوا  أن ال يقدر هل جيوزنه أ  قد عرفوهكان عليه الشهود من مواليك وإ

  .)٢(ظلمه يال ينو ويشهدوا عليه أن ال جيوز : قال،عليه

  .كغري ذلإىل 

 عليه ىان املدعك إذا ماك ،ال يشهد أن تحق مل جيز لهمبا يس شهدإذا  ان تضرر الشاهدكمث إن 

ًون ضررا عرفيا،ك شهد عليه طلبه مما يفإذايطلب الشاهد ما ال يتسامح بطلبه،  لذا قيده مجاعة من  وً

  .الفقهاء بغري املستحق

  لوو

                                                

  .١ حالشهادات أبواب من ٣ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣١٢

ها حتملّ إال إذا حنوه يسقط الوجوب أو مؤنة سفرإىل  ًان واجباكالذي  التحمل أو داءاحتاج األ 

،  أو شهود لهامل ن مقدمة أالقول ب و،صل لألكذل وغريمها، واجلواهر و املستندكما صرح بذلكغريه

ارع �ذا الضرر علإى ال دليل عل أن  فيه،الواجب واجبة   .الشاهدى لزام الش

  .هذا منها ونه معد ملصاحل املسلمنيبيت املال، ألى نعم، ال يبعد الوجوب عل

حلرج مل جتب الشهادة، والعسر و فيه مشقة توجب الضرر مماًان طويالك إذا السفرو حرز أّ إال إذا ا

حلرج، فتقدم من باب األ و الضررأدلةى مهية يف الشهادة توجب تقدميها علأ   .املهم وهما

فرع يسمع قوهلما مل جيب عليه احلضورإن الشاهد من كلو متو به املستند  فىتأما ك ،نفاذ شاهدي 

لو مع ضم قرينة موجبة للعلم بشهادته  وتابةكال يسقط بال و:تمان، مث قالكعدم ال وداءلصدق األ :قال

  .ال مقبولة وًداءأ�ا ليست أل

�ا  أل،افيةكانت كم كليها يف احلإم االستناد كيصح للحا ومكقنع احلاتتابة كانت الك إذا :أقول

  .كثر من ذلكأى ال دليل عل و،تمانكعدم  وداءأ

ملرأة وداء الفاسقمث هل يشمل األ  إذا ، فيماريسمع عند اجلائ وحنومها مما ال يسمع عند العادل وا

ال خصوصية الستجماع الشاهد  وداء طريقي،األ ألن  ملا تقدم،ك الظاهر ذل،نقذ احلقأشهد عند اجلائر 

  .املستند فيه بالوجوب فىتألذا  وللشرائط،

هل جيب  و عدمه،األصليه فًن ضامنا، لعدم دليل علكبطل احلق مل ي لو مل يشهد الشاهد حىتو

  . عدم الوجوباألصلال فإ وما تقدم،ى علان يف الشهادة فائدة ك إذا ك الظاهر ذل،عليه الشهادة حينئذ

  



٣١٣

  

  ))الشهادة على الشهادة((

 ثبوت املشهود به ال مبعىن الشهادة مبعىنى  يف قبول الشهادة علإشكالال  وال خالف ):٤ مسألة(

  .الشهادة، بل هي شهادةى �ا ليست شهادة عل أل،ذاك وذا ك:قالنه أل األصيقبل يف حق شاهد نه أ

فرعو، الدار لزيدن إ : قالاألصلشاهد  ًمثال  ،الدار لزيد : قالاألصلشاهد ن إ :قال شاهد ال

فرع يثبت فرع ليس  ،الدار لزيد : قالاألصلشاهد  أن ر لزيد، أما ثبوتاالد أن فبشاهد ال فشاهد ال

فرع بالنسبة   .، بل هو شاهد أصلكذلىل  إشاهد 

 أن  لوضوحكذل وثبوت املشهود به، إىل منا هو بالنسبةإالشهادة ى الم الفقهاء يف الشهادة علكو

فرع لو قال فرع ،ًزيدا زىن أن :األصلقال شاهد  :شاهد ال   .األصلقول شاهد  ثبت بشاهد ال

رعإو ف ما كحنوه  وء الفقهاء للحد فاستثنا،م الشرعيكليحده احلا ،زنا زيد منا ال يثبت بشاهد ال

فرع إمنا هو من جهة إسيأيت    .ذاك قال األصلشاهد  أن ثبات‘هود به، ال شثبات املإراد�م بشاهد ال

فرع يف ى ان، فالدليل علكيف كو  ال خالف، و فيهإشكالملة مما ال اجلثبوت املشهود به بشاهد ال

 متواتر، كذلى منه عل يك بل لعل احمل عليه، بقسميهمجاعبال خالف أجده فيه، بل اإل :قال يف اجلواهرو

  .كن القطع به من جمموع النصوص املستفاد منها ذلكمينه أ ماك

  . القطعي يف اجلملة بل الضرورةمجاعقبوهلا اإلى الدليل عل :قال يف املستندو

  الشهادة حيث إن  الشهادة، أدلةات إطالق إىل ضافة باإلكذلى يدل علو



٣١٤

املشهود به، فالشهادة  إىل ية طريقاألصلالشهادة  وية،األصلت الشهادة ثباإ إىل الفرعية طريق

روايات به،املشهود إىل الفرعية طريق   . مجلة من ال

ى ، يف الشهادة عل)عليه السالم(جعفر  أيب التهذيبان، عن حممد بن مسلم، عن ومثل ما رواه الفقيه

لرجل و  ونعم، :)عليه السالم( قال ،هو باحلضرة يف البلد وشهادة ا  إذا كان خلف سارية جيوز ذلكل

   .)١(شهادتهى ة الشهادة علقامإيقيمها، فال بأس ب وحيضره أن  لعلة متنعه من،يقيمها هو أن نهكان ال ميك

، )عليه السالم ( عن أبيه،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عن طلحة بن زيد، عنًأيضا الثالثة ىروو

ه  :)عليه السالم( علي عن    .)٢(رجلى شهادة رجلني علّ إال رجلى  ال جييز شهادة رجل علانكإن

عليه (ًعليا ن إ ،)عليهما السالم(تهذيبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه المثله يف الداللة ما رواه و

   .)٣(ان باليمنك وإن رجل حي،ى قبل شهادة رجل علأال  : قال)السالم

  .رجلى  علرجلنيعليه فاملراد لزوم شهادة و

قبوهلم ى خالف ما دل علنه أّ إال ،)يح (:ان رمبا يشعر به قولهك وإن التقية هلاى محل الشيخ علو

  .عدمه والعامة خمتلفون يف القبول :يقالّ إال أن اللهم ،ما سيأيتك مائة رجلى شهادة رجل عل

ن إ :)معليهما السال(، عن جعفر، عن أبيه ًأيضا ما رواه الفقيه، عن غياث األوليؤيده احلمل و

  شهادة رجل ى ان ال جييز شهادة رجل علك )عليه السالم(ًعليا 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣١٥

   .)١(شهادة رجلى ال شهادة رجلني علإ

 شهادته تقبل فإن شهادة رجل،ى شهد رجل علإذا  :)عليه السالم( الفقيه، قال الصادق ىروو

   .)٢(دشهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحى شهد رجالن عدالن عل وإن هي نصف شهادة،و

 شهدا : قال،)عليهما السالم(بيه أعبد اهللا، عن  أيب ، عن عمرو بن مجيع، عنًأيضا  الفقيهىروو

ال جتوز  و،كن من حيفظها عليكال، ول : قال،ينقص و يزيد،يفك :، قالواك من ينصحكشهادتى عل

   .)٣(شهادةى شهادة على علشهادة 

لرضوي، قال و هي نصف  وشهادته تقبل، فإن شهادة رجلى علذا شهد رجل إو :)عليه السالم(ا

ان الذي شهد عليه ك وإن شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد،ى ذا شهد رجالن علإ وشهادة،

   .)٤(معه يف مصره

رواياتو ارة الصدوق يف املقنع الذي هو متون ال   .مثله عب

  

  ))قبول شهادة الفرع في حقوق الناس((

ة  أو القصاصكانت ك عقوبة ، حقوق الناس يفهي مقبولة و:قال يف الشرائع  الطالقكغري عقوب

لرجال غالبا  أو ،عقود املعاوضات والقرض والقراضك ًالما أو العتق، والنسبو ًما ال يطلع عليه ا

لوالدة وعيوب النساءك ء  و،االستهالل وا لزناكًانت حمضا كال تقبل يف احلدود، سوا  اللواط وحد ا

شرت أو السحق،و   .امخالف فيه والقذف وقةحد السركة كم

ملذعدم اخلالفى يف اجلواهر ادعو    كذل و،ًوالأورات ك يف القبول يف ا

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ب  البا٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٧ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٤(
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ذا ك وره املستند،كما ذك، ًأيضاالقاعدة القبول يف اهلالل ى عليه فمقتض و املتقدمة،دلةطالق األإل

ز ووقافاأل ل ًواهر، خالفا ملا عن ذا اختاره اجلك وغريها، والنذور وفاراتكال واملظامل ومخاساأل واتوكا

تذ ه أً رة، مدعياكال   .ما فيهاى ال خيف و،صحاب بهًشف اللثام مدعيا قطع األك و، عند علمائناكذلكن

  

  ))عدم قبول شهادة الفرع في الحدود((

ى ما سيأيت املؤيد ببناء احلد علكغياث،  وأما عدم القبول يف احلدود فلما تقدم من خربي طلحةو

ًيا مستفيضاكًا حمإمجاعيف املستند  و،التخفيف   .ًحتصيال وًجممع عليه نقال إنه يف اجلواهر وً،حمققا وً

فرع سائر آثار الزنانه أ الم يفكالى نعم يبق هل يثبت به نه أو. ًمثالاللواط  وهل يثبت بشاهد ال

 إطالق ورناه،كما ذك العامة دلةطالق األ إلك الظاهر ذل،الدم والوصية وما ثبت الربع يف املرياثك

  . اخلاصةدلةاأل

نه أ ماكًراها ثبت هلا املهر، كإ�م شهدوا بزناه معها أأربعة ى  شهد علفإذااحلد فقط،  منا املستثىنإو

التالزم  و، اليت ليست حبدحكام من األكغري ذل إىل ،خت املفعول يف اللواطأيثبت حرمة تزويج الفاعل ب

ًررا من عدم التالزم ك، غري تام ملا عرفت مًأيضا بأن يقال حيث ال حد ال يثبت غريه ًين عقالاألمربني 

 غري وجيه بعد عدم ًأيضااحتمال فهم العرف من عدم احلد عدم مالزمه  وثبات،ًشرعا يف مرحلة اإل

�ا  ثبوت املهر باملزين وبنته وختهأ وةءم املوطوألذا اختار اجلواهر نشر احلرمة ب وتسليم هذا الفهم،

  .رهةكامل

  .كغري ذل إىل ًوطي البهيمة عامدا، والعدة وح يف احلجاكالن كذلك و:أقول

 شهاد�ا ثبت ربع املرياثى  شهد اثنان علفإذاالدم،  واملرياث ومما تقدم يعلم مسألة الوصيةو

  شهدت امرأة  إذا ماكس، كذا العك وذا، بلكهو



٣١٧

لربع،تشهادة اثنني باملرياث ثبى واحدة عل   .ار هنا جاألصلى املناط يف شهاد�ا عل ألن  ا

 إىل الشهادة االحتياج هناى يف الشهادة علرجلني  إىل املناط يف االحتياجى مقتض :ن رمبا يقالكل

لربع، فى شهادة امرأتني عل لرجل نصف شاهد أن ماكشهادة امرأة يف ثبوت ا  ،الشهادةى يف شهادة عل ا

  .كالم يف ذلكسيأيت تتمة ال و. فتأمل، املرأةكذلكف

  .الشهادة يف احلدى ادة علهذا يف عدم قبول الشه

  

  ))شهادة الفرع في الحقوق المشتركة((

شرت  يكهو احمل و،عدم القبول إىل دمي، فقد اختلفوا فيه، فذهب مجعبني اآل وة بني اهللا تعاىلكأما امل

 بل يف ،غريهم والروضة والتنقيح وايةفكال وكما عن املسالكثر، كالقواعد، بل نقل عن األ وعن التحرير

  .ما اعرتف به غري واحدك ،املشهور إنه اجلواهر

  .كاملسال ويضاحاإل وتكالن وابن محزة وعن املبسوط يكهو احمل واختار آخرون القبول،و

  .ون، فقد استدلوا ملقالتهم بشمول النص لهاألولأما 

إنه  :)عليه السالم( علي ، عن) السالماعليهم(بيه أعبد اهللا، عن  أيب  طلحة بن زيد، عنىفقد رو

   .)١(شهادة يف حدى ان ال جييز شهادة علك

ال جتوز  :)عليه السالم(قال  : قال)عليهما السالم( جعفر، عن أبيه نبراهيم، عإ غياث بن ىروو

   .)٢(فالة يف حدكال  وشهادة يف حد،ى شهادة عل

ى ال شهادة عل و،فالة يف حدكال  : قال)عليه السالم( املؤمنني أمري، عن سالمعن دعائم اإلو

   .)٣(الشهادة

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٥ الباب ٢٩٩ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢١٤ ص٣ج: املستدرك )٣(
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   .)١(شهادة يف حدى ال جتوز شهادة عل :)عليه السالم(يف الرضوي و

حجية الثانية يف  إىل ضافةما عرفت يف املسألة املتقدمة، باإلك بالعمل القطعي، ةخبار مؤيدهذه األو

رواية الفقيه باإل ان كها احلد احملض قيل املنصرف من فإن التهذيبني هلا، فاملهم الداللة، إىل ضافةنفسها، ل

  .األولان احلق مع كمنع االنصراف  وإن احلق مع القول الثاين،

  .قرب مع املشهوران األكما عرفت كالسند حجة  واالنصراف ال وجه لهحيث إن و

 بعدم دليل صاحل للتخصيص بعد ضعف خربي ً ملا اختاره مستدالكمنه يعلم ضعف قول املسالو

  .بقاعدة درء احلد بالشبهة و باخلربين،ً املشهور مستدالة مقالًأيضاد لذا اختار املستن وغياث، وطلحة

  

  ))ال يثبت التعزير بشهادة الفرع((

، طلق أ إذا احلد ألن الشهادة،ى  ال يثبت بالشهادة علًأيضاالتعزير  أن مث الظاهر ما كيشملهما

  .درء احلد بالشبهة إىل ًاغريمها، هذا مضاف واجلواهر واختار هذا الشرائع و،تاب احلدودك رناه يفكذ

  

  ))فروع في شهادة الفرع((

  .الشهادة الثالثة أي شهادة،ى شهادة على ال تقبل شهادة علنه أ رواكم ذمث إ�

رواية عمر بن مجيع املنجرب  وصل،لأل وً،له مستفيضا يكاحمل و احملققمجاعباإل :قال يف املستند ل

و    .ركان مبا ذكضعفها ل

 عليه يف حبث الشياع، بل يف مجاعغري واحد اإلى كجده فيه، بل حيف اجلواهر بال خالف أو

لرياض هنا يف ظاهر التحرير غريهم  وردبيلياملقدس األ وعن املاتن يكاحمل وصريح الغنية، وكاملسال وا

  . عليهمجاعاإل

ملذمجاعال اإللو وهذا    للمناقشة يف اخلرب كذل وان جمال يف املناقشة،كورة لكات ا

                                                

  .٢ ح٣٨ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )١(
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ما كات طالقمشول اإل إىل ضافةالشهادة للمقام، باإلى  قبول الشهادة علأدلةل ًسندا بعد مشو

غري  إىل غيبتهما، أو نياألولثر موت كي أن  يوجب ضياع احلق بعدكذل أن  وإىليف أول املسألة،عرفت 

  .، فتأملكذل

فرع، ويشهد أصل أن ال فرق بنيمث إنه  فرع  أو شاهدا  ، األصلشاهدي ى ل علكيشهد شاهدا 

لزنا مل ينفع حىتاثنى شهد اثنان عل إذا ماأ، ًمثالمجاعة يف قصتني ى فيشهد اثنان عل  يف املهر ني يف ا

لزناأدلةظاهر  إذ ،حنوهو ً  مل يثبت باالثنني أصالفإذاشيء ال احلد فقط،  أي ن أربعة مل يثبتكلو مل ينه أ  ا

  .ربعةأل أقل من ااألصلان شهود ك إذا ًحنوه مل يثبت �ما فرعا واملهر

ان ك أو شهاد�م اثنان،ى امرأتني فشهد عل وً شاهدااألصلان شهود كذا لو ك و:قال يف الشرائع

فرع عل وشهادة اثنني عليهن،ى فك نساء فيما تقبل فيه شهاد�ن منفردات األصل ى عليه تقبل شهادة ال

 فقد األصلاحدة لشاهدي أة الومراالن تشهد أس بك أما الع،أربع أو ثالث أو اثنتني أو األصلالواحدة 

  .عرفت قرب قبوهلا

 احتد ، املقتضية قبول شهادة العدلنيدلة لعموم األ،ركان، فقد قرر اجلواهر احملقق فيما ذكيف كو

  .ذا املشهود عليهك و،تعدد أو املشهود به

 ًا له،إمجاعني فرعان عدالن األصلل من كشهادة ى يشهد عل أن يشرتط( :قال يف الستندو

ى  فيجوز شهادة اثنني عل،طالقخر لإلل أصل لفرعي اآلكال يشرتط تغاير فرعي  وملتقدمة،للنصوص او

فرع مع  وني،األصلل واحد من ك  بال خالف كحنو ذل وسكبالع وخراآلى ني علاألصلحد أشهادة 

  .ىانته )طالقما قيل لإلك، ًأيضا

 شهادة زيد،ى علو الواقعةى  فغاب زيد فشهد عمرو عل،عمرو شاهدي واقعة وان زيدك فإذا

   طالق إلكذل وى،فكً أيضاشهادة زيد ى شهد خالد علو
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فرع يلزم أن ى، فال دليل علدلةاأل   .األصلون بنفسه شاهد كال ي أن شاهد ال

لرياض بعد ذن كل( :صحاب قالمذهب األ إىل كنسب ذل أن يف اجلواهر بعدو  طالقر اإلكعن ا

  .)عرف وجه النظرأال  و، نظرمجاعال اإل به لوكيف التمس و: هلم قالًدليال

 فرع وشاهد أصل إذ نصف، وون شاهدكهنا ي و شاهدان،دلةاملستفاد من األ ألن لعله :أقول

فرع، لو فرع له واألصل أدلةنصف بعد مشول  وشاهدون كال ي إنه ن فيهكشاهد ثان    .ال

  

  ))أسباب شهادة الفرع((

فرعن إ :قالنه أ عن مبسوط الشيخ يكاحملمث إن   بأحد األصل لشهادة شاهد ً يصري حمتمالشاهد ال

  : أسباب ثالثة

فرعاألصليقول شاهد  أن هو واالسرتعاء، :األول فالن ى لفالن بن فالن علشهد أن ا : لشاهد ال

  . رعاية شهادتهاألصلًاسرتعاء اللتماس شهاد ى مس وشهاديت،ى  علشهداذا من املال، فكبن فالن 

فرع شاهد  أن :الثاين  مسعه يشهد به عنده فإذا ،مك يشهد باحلق عند احلاألصلايسمع شاهد ال

  . لشهادتهًصار حمتمال

ى لفالن بن فالن علأشهد أن  : فيقول،سبب وجوبه إىل يقرنه و باحلقاألصليشهد  أن :الثالث

  .ضمان أو دار أو ذا من مال من مثن ثوبكفالن بن فالن 

يقول  أن هي والصورة الرابعةن إ :لواقا و،ما قسمه غري واحد من الفقهاءى قد تبع الشيخ علو

ه شهد أن ا :األصلشاهد    .ًون حتمالكم، ال يكال جملس ح وال اسرتعاء ور السببك من دون ذ،ذاكعلي

لرابعة و بني الثالثةل يف الفرقكيف الشرائع استشو    :ر الثالثةكبعد ذ  قال،ا
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 لفالن أشهدنا أقوله ى ر علبل اقتصر سبب احلق، كفيه تردد، أما لو مل يذ وذ هي صورة جزمإ(

ر كبني ذو (ي الرابعةأ )يف الفرق بني هذه و مل يصر متحمال العتبار التسامح مبثله،،ذاكفالن بى عل

  .)إشكال (ي الثالثةأ) السبب

 ،التساهل والسبب يقطع احتمال الوعد إىل االستنادألن ( :يف وجه صحة الثالثة كقال يف املسال

 من اعتياد التسامح مبثل اروك الرتدد مما ذأمنش و، العالمةكذلك و الصورة،املنصف تردد يف قبول هذهو

لوجه القبول، و،امك يف غري جمالس احلكذل   .)هذه الغاية إىل العدالة متنع املساحمة ألن ا

لرابعة باعتبار التسامح بذلى ف بعدم جواز الشهادة علنصقطع املو( :مث قال الحتمال  و،كالصورة ا

ه  أن عىنرادة الوعد مبإ الوفاء بالوعد من  ألن  فجعلها عليه،كان قد وعد املشهود له بذلكاملشهود علي

  .المهكآخر  إىل ،)خالقارم األكم

ر السبب ال كذ و،المك لظهور الكذل والقبول فيهما، والظاهر عدم الفرق بني الصورتني و:أقول

  . ما يف اجلميعكعليى ال خيف :لذا قال بعضهم وخصوصية له،

فرع بشهادة ى جعل املدار عل وله،ك كنا أعرض مجاعة من املتأخرين عن ذلمن هو اعتبار علم ال

زح  حىت،لهاك من دون فرق بني الصور ،األصل  لو فرض عدمه يف صورة االسرتعاء لقيام احتمال امل

  .حنوه مل جيز التحملو

فرع العلم احلاصل من الظاهر،  :أقول ال هذه املقامات، ال ما هو املتعارف يف أمثكمراده بعلم ال

  .العلم القطعي الذي هو صفة نفسية

 جارةاإل والبيعكما يف سائر االنشاءات كالظهور، ن املدار أ اجلواهر عليه ب أن إشكالمنه يعلمو

  .إشكالال عن خغريها غري  والطالقو
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فرع، سواء يف الصور األكان، فكيف كو ع مس إذا ماك ،غريها أو ربعلما حتقق الظهور حتمل ال

فرع    .األوىل مجاعة بالصورة هحلقأقد  :الذي قال املستند عنه، آخر ي يسرتعاألصلال

فرع،كو ن لما مل يتحقق الظهور مل يتحمل ال اليت جعلوها أحسن  األوىلان يف الصورة ك وإ

  .الصور
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  ))متى تقبل شهادة الفرع((

فرع :قال يف الشرائع ):٥ مسألة( قد جعله  و،األصلضور شاهد عند تعذر حّ إال ال تقبل شهادة ال

صحاب شهرة يف اجلواهر املشهور بني األ وبه مجاعة،ما صرح كصحاب، املستند احلق املشهور بني األ

  . عليهمجاععظميمة، بل عن اخلالف اإل

ان نسب ك وإن مل يعني املخالف، وما عن اخلالف نقلهكصحاب، عن بعض األ يكًخالفا للمح

ارة   .عدم االشرتاطى قوشف اللثام األكيف  وايف،كساإل إىل ىخرأ و،والد الصدوق إىل اخلالف ت

ان ك إذا كجيوز ذل :)عليه السالم(استدل املشهور بصحيحة حممد بن مسلم املتقدمة، حيث قال 

   .)١(شهادتهى ة الشهادة علقامإيقيمها فال بأس ب وحيضره أن يقيمها هو لعلة متنعه عن أن نهكال مي

فرع أضعف،أب و، احلضور عدم القبول معأصالةبو  ى،قوان األكمإليه مع إال وجه للعدول  ون ال

  . املتقدم نقلهمجاعباإلو

فرع حجة ك فإن عدمه، واستدل ملن قال باجلواز بعدم الفرق بني احلضورو ال كان يف كان ال

فرع أضعف أاالستدالل ب و،دلة األإطالقمع  األصل وال احلالني،كن يف كال مل يإ و،احلالني ن ال

 ىملرسلة اخلالف، روبعض مراتب الفضيلة، ى الالزم محلها عل والصحيحة،ّ إال ىستحسان، فال يبقا

رع واألصلاجتمع شاهد نه إذا أ :أصحابنا ف يؤيده ما و .)٢(عدهلماأ يقبل شهادة فإنهاختلفا  وشاهد ال

فرع باع حوطألان اك وإن هذا القول غري بعيد، أن ىال خيف و،األصل ويأيت من تعارض شهادة ال  ات

  .املشهور

حلرج والعسر أن مث الظاهر    فركال ويفقد الوع واملرض والغيبة وا

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .تاب الشهاداتك من ٦٥ املسألة ٢٥٢ ص٣ج: اخلالف )٢(



٣٢٤

   .)١(يقيمها أن نهكال مي :)عليه السالم(لها داخلة يف قوله ك، كما أشبه ذل واجلنونو

  .)نهكال مي (ما أشبه، فال يدخل يف واملرض الذي يزول بسرعة وأما السفر القصري

فرعأقاملو نه أ يف شكالبغي اإلنال يو ن حلضوره أثر، بل كم مل يكم احلاك بعد حاألصلجاء  و ال

ملزبورةالظاهر مراعان إ( :قال اجلواهر تها قبل قامإ ارتفاع العذر بعد تها، فلو فرضقامإحني  إىل  الشرط ا

  .ىانته )ة مل جيتز �ماقام من قبوهلا، نعم لو ارتفع قبل اإلكم مينع ذلكم احلاكح

ان كقد  و،)يقيمها أن نهكال مي(ى م علك املتقدم علق احل)عليه السالم(الباقر ل قو أن وجههو

فرعقامإيقيمها حني  أن نك ال مياألصل   .هو ليس ببعيد و،ة ال

فرعقام عن اإلاألصلهل الشرط تعذر ( :قال يف املستند  داءحال طلب األ أو ،ة حال الشهادة لل

ملرافعةو ن له كة يقبل لو مل ميقامان اإلكمإه مع أشهد فلو ،د من الصحيحةنه املستفا الوجه هو الثاين، أل،ا

  .ره غري بعيد ملا عرفتكما ذ وىانته ) مل يقبلاألمرس كلو انع وة حني طلبها،قاماإل

ً فرعا بعيداكر قبل ذلكنعم ذ تعذر  يفكي أو ً، مطلقااألصلهل يشرتط يف القبول تعذر ( : قال،ً

األزيد من  ىعدم داللة الصحيحة عل وصل الظاهر الثاين لأل،شهاد�ماى ني الذين يشهد علاألصل

 ) فيجوز لهًن أيضااصالن آخرأان للمشهود له عدالن كن كصلني، ولأ فلو تعذر حضور عدلني ،مهاتعذر

  .ىانته

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٥

فرع ال أن )١(الظاهر من خرب ابن مسلم ألن منا استبعدناهإو  ،األصلليه مع وجود إتصل النوبة  ال

  .صلني آخرينأبني  ونياألصلني ال فأي فرق بإو

 مع األصل حضر ،خرمل يتعذر اآل ونياألصلتعذر أحد نه إذا أ ان، فقد علم مما سبقكيف كو

فرع لأل   .ىما ال خيفك ، االرتباطية، بل الظاهر منها خالفهادلةال يفهم من األ إذ خر،صل اآلشاهدي ال

  

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٦

  

  ))لو شهد الفرع وأنكر األصل((

فرع ف( :شرائعقال يف ال ):٦ مسألة( ، فاملروي العمل بشهادة األصلر كنألو شهد شاهد ال

فرع فإن عدهلما،أ طرح ال فرع عدم  أن ل مباكهو يش و،تساويا  ان بعد ك فإن ،األصلالشرط يف قبول ال

فرعك فإن خالفا، أو افقا ومكم مل يقدح يف احلكاحل  )األصلم لشاهد كاحل يبق وان قبله سقط اعتبار ال

  .ىانته

رواياتاألصلو   :  يف املسألة بعض ال

لرمحان، عنك شهادة رجل فجاء ى ، يف رجل شهد عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيحة عبد ا

لرجل فقال انت عدالتهما واحدة مل ك وإن عدهلما،أجتوز شهادة  :)عليه السالم( قال ،هأشهدين مل إ :ا

  .ذا رواه الفقيهك .)١(جتز شهادته

لرجل شهد شهادة )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت :ذيب، عنه قالالته وايفكيف رواية الو  عن ا

   .)٢(عدهلماأجتوز شهادة  :ه، فقالأشهدمل  :رجل آخر فقالى عل

، يف رجل شهد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب التهذيب، عن وايفكصحيح ابن سنان، املروي يف الو

و  وعدهلما،أجتوز شهادة  :فقال : قال،هأشهدمل  :شهادة رجل فجاء الرجل فقالى عل ان عدهلما كل

   .)٣(ًواحدا مل جتز شهادته

   . )٤(مل جتز شهادته عدالة فيهما: براهيمإ علي بن ليين، عنكيف رواية الو

حدمها أذا حضرا فشهد إو :قال أن ىل إشهادة رجلى  شهد رجل علفإذا :يف رواية الرضويو

  ى ه علأشهدون كي أن ر صاحبهكنأ وخر،شهادة اآلى عل

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢٩٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢٩٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٣٠٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهادات ذيلأبواب من ٤٦ الباب ٣٠٠ ص١٨ج: وسائلال )٤(



٣٢٧

  .)١(عدهلماأ يقبل قول فإنهشهادته، 

رواياتكحنوه ذو   .ر املقنع الذي هو متون ال

روايات، والقاضي والشيخ يف النهايةمث إن  ن كذا عمل �ا ابن محزة، لك والصدوقني عملوا �ذه ال

فرع، وم،كر بعد احلكأن إذا ما يف طرح ال   .قريب منه الفاضل يف املختلف وأما قبله في

 يف مساع األصلاشرتاط تعذر حضور ى  اجلمع بني ما دل علكأ�ما حلظا بذلكو( :قال يف اجلواهر

فرع ورين و،شهادة ال س فيندفع حينئذ كالعى السابقة عل ومكما بعد احلى  حبملهما عل،بني اخلربين املزب

غريه  وفن من املصال شاهد هلذا اجلمع، بل ظاهر ما تسمعه إنه ن فيهكره املنصف، لك الذي ذشكالاإل

ورة بعدلةتقييد مجيع األ ار بعد كناإل إىل معربني عن عدم اخلالف يف عدم االلتفات ،كس ذلك املزب

 عليه، فال مجاعاإلى ًصحاب مؤذنا بدعواأل إىل ردبيلياأل معللني بنفوذه فليستصحب، بل نسبه ،مكاحل

  .ىانته ) حينئذ يف فسادهإشكال

روايتان صحيحتان معمو :أقول غريمها،  والعالمة وابن محزةكممن قيدمها  ل �ما يف اجلملة حىتال

تفرقا سواء جاء  أو بعده، أو مكم قبل احلكاجتمعا جملس احل إذا هما شامل ملاإطالق و،امفالالزم العمل �

  :ليس يف املقام و،قبله أو مك بعد احلاألصل

فرع نافذة بدون حضور ى منافا�ما ملا دل علّإال    .ك يف ذلشكالقد تقدم اإلو .صلاألشهادة ال

 االستصحاب وبعض املطلقاتّ إال كال دليل لذل وم ال ينقض،كاحل أن ىال منافا�ما ملا دل علإو

   مرفوع األول و،مجاعتوهم اإلو

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )١(



٣٢٨

 إمجاعحيث ال  ًىالثالث مناقش فيه صغر و،الثاين ال جمال له بعد الدليل و،خصية روايات املقامأب

  .نه حمتمل االستنادأب ًىربك ويان املتقدمني بالروايات،عملا عرفت من عمل األ

لرجل الواحد علن أ الإو فرع عل و،الواحدى ظاهر الرواية شهادة ا شهادة ى قد سبق لزوم تعدد ال

لرجل جنس يشمل الواحدن إ :فيهو .األصل الم السائل حول التعارض مل يهتم كان كحيث  وثر،كاأل وا

  .ر املتعددكبذ

روايةى ته علإشكاالدريس من إال ما عن ابن إو فرع  ألن :ًال، أوال  فإذا، األصلمنا يثبت شهادة إال

  .وفقهى م علكيف حيك يف املشهود به فك حصل الشاألصلذبه ك

  .ًسقا فال تقبل شهادته فاذبه صارك إذا نهأب ً:ثانياو

لرجوع قاألصلذيب كت و،مكم مل حيكرجع قبل احل إذا بأن الشاهد ً:ثالثاو   .بل الشهادة مبنزلة ا

  .حاله السابقى ل شيء علكبقاء  و، بعد التعارض التساقطاألصلبأن  ً:رابعاو

ه ثالث وًذيب عادل لعادل ال جيعله فاسقا،كن تأثانيه ب و،وفقه للنصى م علكن احلأله ب أواملردود

ونه قياس ال يقال به،أب   .المكول الأن التساقط أرابعه ب 

 ملا ًأيضامشوهلما ى دعوو( :م قالك اجلواهر للرواية مبا قبل احل يف ختصيصشكالمبا تقدم يظهر اإلو

م كنفوذ حى طالق ما دل علإل وًم صحيحا فيستصحب،كيدفعها وقوع احلنه أ ىم ممنوعة علكبعد احل

  عليهما لو سلم تناوهلا للحال املزبوركذلى قل من ترجيح ما دل علأال  وم ما مل يعلم بطالنهكاحلا

، مجاعاإلو بالشهرة العظيمة،   .ىانته )ردبيليما مسعته من املقدس األكً ظاهرا

 املتوهم، مجاعاإل وقد عرفت حال االستصحاب وم،كعدم مشوهلما ملا بعد احلى ذ ال دليل علإ

  .طالقيف يرفع اليد عن اإلكف

  صالن بشيء أ بأن شهد األصلتقدم  إذا ر يف الروايةكمث هل جيري ما ذ



٣٢٩

روع قبل احل  ال يعتىن أو ،كخالف ذلى هم علأشهد األصلن أقالوا ب وبعده أو مكمث جاء أربعة ف

فرع فرع  أن  احتماالن، من،بال  يف الصحيحتنياملناط  أن من و،األصلون عند تعذر شهادة كمنا يإال

فرع إذ ،كغريمها جار يف ذلو   .ال خصوصية لتقدم شهادة ال

فرع يف التقدم واألصلاختلف  إذا منه يعلم حال ماو مث شهد أصل مث فرعان  إذا ماكخر، التأ وال

  .التأخر و من صور التقدمكغري ذل إىل أصل،

روايات يفاألو ثرية يف املقام، كالظاهر عدم اعتبار األ أن ماك، ًأيضال الصور ك قرب جريان مناط ال

فرع أو األصللو يف واحد من  وعدلية يف اجلملةهل العربة باأل وعدلية فقط،بل العربة باأل الزم ال أو ،ال

  .األول الظاهر ،حدمهاأعدلية مجيع أ

عدلية أال يشرتط يف التساوي  وان من التساوي،ك كولئأواحد  وعدلأحد هؤالء أان كنعم لو 

فرع، بل التساوي حيصل واألصلواحد من  ن إ :ل طائفة، فال يقالكعدلية واحد من ألو ب واثنني من ال

  ً. واحداًفرعني يساويان أصال

ورين مي العمل باخلربينى ًبناء علمث إنه ( :قال يف اجلواهر االستفادة من فحوامها ى ن دعوكاملزب

فرع كجريان الرتجيح بذل فرع عن أصل قد  ًالك أن  مبعىنً،أيضا يف التعارض بني شهود ال من شهود 

طرح و،عدلاأل حينئذ فيقدم و،األصلخر عن س اآلكشهد بع  ضرورة أولوية صورة ،مع التساوي ي

روع  فرع بذل واألصلمن تعارض تعارض الف   .ىانته )كال

  

  ))لو تغيرت حال شاهد األصل((

رع لو مات  إنه يف شكالاإل يغنال يبمث إنه  ف فرع الشهادة أواألصلتسمع شهادة ال   بعد حتمل ال

ان املشهود به مما كاألصل وإن  يعم إذا ذاك و،دلةطالق األ إلكذل وبه غري واحد، ما أفىتكجن، 

  ً.أيضا دلةطالق األ املستند، إلكبذل فىتأما كً بصريا حني التحمل، األصلان كبعد ما  ،البصر إىل حيتاج

   ألو طرو



٣٣٠

 كم مل يضر ذلكان بعد احلك فإن عداوة أو عبودية للمشهود عليه، أو ردة  فسق أواألصلى عل

ه أل و،دلةطالق األ إلكذل و عليه،مجاع، بل يف املستند اإلإشكالبال  ألصل إذا ا يف نفس شاهد كذلكن

و طبقه مث فسقى م علكح وشهد فرع يف مثل  واألصلالقاعدة تساوي ى مقتض و،غريمها أو فرك أ ال

فرع األصلم يف كدليل عدم نقض احل ألن ،كذل عدم اخلالف يف ما ى يف اجلواهر ادع وً،أيضا آت يف ال

  .تقدم

فرعاألصلى فر علكال و الفسقأان طركن إ أماو م، كم احلاكدة قبل حبعد الشها أو  قبل شهادة ال

فرع،كفر مل حيك وأ بفسق األصللو تغريت حال و( :فقد قال الشرائع شهادة  إىل م مستندكاحل ألن م بال

  .)األصل

�ا شهادة ، ألًأيضا يف بطال�ا إشكالداء الشهادة فال أقبل  ومكان قبل احلكن إ( :كقال يف املسالو

فرع حبضور األسقوط اعت وغريه ممن ال تقبل شهادته، وفاسقى عل  ان بعد الشهادةك وإن ل،صبار ال

  .ىانته )كذلكم كاحل أن صحابم فاملشهور بني األكقبل احلو

فرع  إذ ،يناألمرال كقرب عدم البطالن يف األ وغري املشهور عدم البطالن، أن ظاهرهو شهادة ال

روه كما ذ وه،فرك وبني فسقه وموته وي فرق بني جنونهأ الشرائط، فاألصلشهادة عن حال اجتماع 

فرع  ألن ،حنوه وم بشهادة فاسقكحنه أ من عدم القبول من منا هو إم كاحل و،األصلمنا يؤدي شهادة إال

  .األصل عن حال استقامة م ناشكنه حأ بً:حيل ثانيا واملوت، و باجلنون:ًال أوينقض إذ �ا غري تام،

فرع  أن خر منيظهر حال دليلهم اآل كبذلو فرع    . ليست مقبولةهي واألصلشهادة ال



٣٣١

بعد شهادة (حنوه  و الفسق)انكن إ( :القاعدة، قالى ره املستند هو مقتضكما ذ أن منه يعلمو

فرع عند احلا ال مينع نه أ الظاهر أن يأيت و،مكقبل احل ومثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادةم فهو كال

 أو ان هلم دليل من نصكن إ القبولقوهلم بعد ن إ...  :ردبيليان قبلها فقد قال األك وإن من القبول،

ال تأمل نه أ ًهو جيد جدا، بل الظاهر وردبيلي،الم األكى انته ،م حمل التأملكال فاحلإ و، فهو متبعإمجاع

  .الم املستندكى انته )يف املانعية

فرع ال تقبل حني ذاأقلنا ب و املانع،أطرمث إنه إذا  فسق مث  إذا ماك ، مث زال املانع،كن شهادة ال

   .القاعدةى مقتض هذا هو و القبول،أدلةطالق عدم اعتبار جتديد التحمل، إلى قواأل دل، ففي اجلواهرع

 ًال حتمل جديدا فالالزم التجديد وحنوه ون التحمل السابق زال بالفسقأما احتمال التجديد فأل

  .تصح الشهادة حىت

ل عدم صحة شهادة حا أو حنوه، و لفسقاألصلالتحمل يف حال عدم صحة شهادة  يفكهل يو

فرع  ى  علاألصل يبق إذا نكل، دلةطالق األ إل،ك الظاهر ذل،داها يف حال صحتهماأ، مث كذلكال

  .شهادته

قال  إذا ماك الشهادة مث سحب شهادته، األصلمحله  إذا ذاك ومل يبق مل تصح الشهادة، إذا ماأ

فرع بعد سحب  إذ اشتبهت، وذبكتعمدت ال   .شهادةى  عل شهادةاألصلليس ما محله ال

فرع شهادة مضادة لشهادة  لو محله الشهادةو فرعاألصلمث قام عند ال يشهد  أن ، فهل جيوز لل

غراء إ األوليف  إذ قر�ا الثاين،أ ، احتماالتً،صالأال يشهد  أو ،لتا الشهادتنيكيشهد ب أن  أوًمطلقا،

خذ أ بكلتيهما شهد املتحمل فإذا ،خري ال وجه لهاأل و،سقوط الشهادة عند التعارض إىل ضافةباجلهل باإل

  .التساقط أو مهااحدإم مبا يراه من تقدمي كاحلا

  



٣٣٢

  

  ))شهادة النساء في الفرع((

براهيم عدم قبول شهادة إرواية غياث بن ى مقتض أن قد عرفت( :قال يف املستند ):٧ مسألة(

فرع  .فيه شهادة النساء موضع وفاق مما ال يقبل األصلهود به يف شان املك إذا امهو فيو. )١(النساء يف ال

 التحرير ومنضمات ففيه خالف، فذهب يف السرائر أو ان يقبل فيه شهاد�ن منفرداتكما فيما أو

ى ًجد فيه خمالفا علأغريهم من املتأخرين، بل قيل مل  والتنقيح وكاملسال وتكالن ويضاحاإل والقواعدو

 موضع من املبسوط واخلالف وايفكسعن اإل يكمحًخالفا للالندرة،  إىل املنع، بل نسب القول باجلواز

اره يف املختلف،و   .ىانته )خبار بهورود األ و، عليهمجاععن اخلالف اإل واخت

ان ك) عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليه السالم(قوله  فإن مبفهوم اللقب،ّ إال ال داللة خلرب غياث :أقول

ى علّ إال  ال يدل،)٢(شهادة رجلى رجلني علشهادة ّ إال شهادة رجل واحدى ال جييز شهادة رجل عل

  .يف هذا املقام، فال مفهوم له حجةّ إال  ليسفإنهشهادة رجل واحد، ى نفي شهادة رجل واحد عل

لرجوعو ل ك حجية شهاد�ن، فأدلةطالق هي مع القول الثاين، إل و العامة،دلةاأل إىل عليه فالالزم ا

خرج،فيماّ إال ًامرأتني شرعا قائمة مقام رجل استخراج احلقوق بأربعة  :)عليه السالم( لقوله كذل و 

مرأتان وونا رجلني فرجلكمل ي فإن وجوه، بشهادة رجلني عدلني،   .احلديث )٣(ا

   .)٤(عدلت امرأتان يف الشهادة برجل واحد :)عليه السالم(ري كما يف تفسري العسو

  الثالث من مسائل ما يثبت  يف ،رمي املتقدمةك يف رواية عبد ال)عليه السالم(قوله و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حمكفية احليك أبواب من ١٥ الباب ١٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٥ حمكيفية احلك أبواب من ١٥ الباب ١٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٣٣٣

وراتك إذا النسوة وتقبل شهادة املرأة :)عليه السالم(بشهادة النساء، قال    .احلديث )١(ن مست

روايات احلاصرة لقبول شهاد�ن عل ووين،ك تبني عدم داللة رواية السكبذلو عدم القبول يف ى ال

  .غريه وليها املستندإما استند كاملقام، 

 ال حدود واحكال ن وشهادة النساء ال جتوز يف طالق :وينك يف رواية الس)المعليه الس(فقد قال 

لرجالإما ال يستطيع  والديون،ّإال   الشهادة،ى منا هي علإشهاد�ن الفرعية  أن بتقريب، )٢(ليه النظر ا

لرجالإال يستطيع ال ما  وهي ليست من الديون،و   .ليه النظر ل

روايات  إىل ضافةباإلإذ  روايات كاختالف احلصر يف تلحيث إن ببعض، احلاصرة بعضها ابتالء ال  ال

، بل املناط املستفاد من جمموع دلةرناه من األكاحلاصرة ال تقاوم ما ذن إ ،ًيضعف بقاء احلصر حاصرا

فرع حال  أن النصوص فرع ليكل، األصلحال ال   .ون شهادةكن بشرط التعدد يف ال

لرجل وصليني،أة مرأال ولرجلهذا، يثبت شهادة رجلني ى علو  ،صلينيأالمرأة  وشهادة امرأتني 

ان يف ك الشيخ إمجاعلعل  و،منضمة أو ية منفردةاألصلتقبل شهادة املرأة  أن ن هذا الثاين بشرطكل

روايات كزمانه، فال يرد عليه خمالفة املتأخرين له،   أو ًاإطالقرناه كاليت استدل �ا ما ذما لعل املراد من ال

ثباته إدون  أن شف اللثام منكما يف  و متبني خالفه،مجاعاإل أن ليه ما يف اجلواهر منًمناطا فال يرد ع

لرياض من وخرط القتاد،  ما ال يرد عليه منكنادر،  ومرهون بندرة القائل مبضمونه عدا الناقلنه أ ما يف ا

  .خرب واحدى عل خباره مرسلة مل يوقف منها حىتأأن 

                                                

  .٢٠ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٣٤

  .الروضة يف املسألة والدروس ورشاداإل و تردد النافع يفمل يظهر الوجهنه أ مبا تقدم ظهرو

 فإن املرياث، ورجلني يف ثبوت ربع الوصيةى بل قد تقدم احتمال قبول شهادة امرأة واحدة عل

 ،كبني مساعها من شاهدين ذل والغالم،استهالل  ومساع الوصيةى تشهد عل أن ًفرقا بنيى العرف ال ير

قوله و، )١(هال بلسان قومإ : لقوله سبحانه،، فما فهمه من الظاهر حجةالمكليه الإى العرف هو امللقو

  . حجية الظاهرأدلة من كغري ذلإىل  ،)٢(قدر عقوهلمى لم الناس علكنأن  :)صلى اهللا عليه وآله(

  

                                                

  .٤ اآلية: براهيمإسورة  )١(

  .يةإسالم ط ١٥ ج١٨ ص١ج: ايفكأصول ال )٢(



٣٣٥

  

  ))تسمية شهود األصل وتعريفهم((

روع تسمية شهود ى جيب عل( :كقال يف املسال ):٨ مسألة( هم الشرتاط معرفة تعريف واألصلالف

 نشهد :مل يسموهم بأن قالوا وصول بالعدالةلو وصفوا األ وما مل يعرفوا ال تعرف عدالتهم، وعدالتهم،

جلرح لو مسواكاحلا ألن عدول مل جيز، أو شهادة عدلنيى عل ً ونون عدوالك�م قد يأل و،م قد يعرفهم با

جلرح علكن ذلأل و،الظاهرى العدالة مبنية عل ألن ًقا عند قوم،فسا وعند قوم ال  واخلصم،ى  يسد باب ا

ز فرع ت م يبحث عن كم، مث احلاك الشهادة عند احلاإطالق، بل له األصلية شهود كيشرتط يف شهادة ال

  .ىانته )عدالتهم

فاية كخري عدم اخلالف يف عدم غريهم، بل يف األ واجلواهر واملستند و الشرائعكر ذلكقد ذ :أقول

ملذدلةاألن إ :ن يرد عليهمكالشهادة بدون التسمية، ل عدم اخلالف غري تام بعد  و،ورة غري وافية باملقامك ا

ملذدلةاأل إىل ظهور استنادهم إىل ضافة، باإلًر مجلة للمسألة أصالكعدم ذ ن ورة فهو غري حجةك ا ان ك وإ

  .يف مبثل ال خالفكًا فإمجاع

ى  قبول الشهادة علأدلةطالق الصناعة القبول بدون التسمية، إل إىل قربان، فاألكيف كو

  .غريه غري ظاهرة الوجه ورها الشهيدك اليت ذدلةاأل و، قبول قول الشاهدأدلة إطالق و بل،الشهادة

شبه، حيث أما  أو كمل أو زوجة أو طاهر إنه :قال الشاهد إذا مباأوهلا بعد النقض ى يرد علإذ 

 بأن : احلل،سبابر األكعدم ذى ور علبناء املشه أن ًقد عرفت سابقا ومور،راء يف هذه األ اآللفتخت

  .اف يف االستنادك دليل الشهادة إطالق

  .اجلواب عن ثاين الوجهنيمنه يعلم و

زوجية وك شهادة امللإطالقن إ :ما الثالث ففيهأ اخلصم، ى  يسد باب املناقشة علًأيضاغريمها  وال

   :يقول أن ن للخصمكمأ ،ً معاطاةاشرتاه ألن هكمل :قال إذا ن املناقشة، أماكه مل يكهو مل : قالفإذا



٣٣٦

و،كن املعاطاة ال تنفع امللإ  نه عقدها بالفارسية،أل :قال إذا هي زوجته، خبالف ما :قال إذا كذلك 

 إذا ما إىل دلةاحتمال انصراف األ و،كغري ذل إىل ن املناقشةكر، حيث ميكب يف البجارة األإبدون أو 

  .طالقمثله غري ضار باإل و بدوي،ان فهوكنه لو  غري تام، ألاألصلشاهد ى مس

فرع ى مس إذا نعم فرع عدالته،  وم بالعدالة لزم التحقيق عنه،كمل يعرفه احلا واألصلال لو بشهادة ال

حيث  )رمحه اهللا( عن املفيد يكرناه من قبول الشهادة بدون التسمية هو الظاهر من احملكبل لعل ما ذ

  .ىانته ً) عنده مرضياًون عدالكيّ إال أن دة غريهشهاى يشهد عل أن حدال جيوز أل(نه أ  إىلذهب

فرع له بالعدالة،كمل يى مسن إفإنه  ى رمبا يؤيد عدم لزوم التسمية ما دل عل ون وجه ملعرفة ال

روايات مما ذكيفية تقبل، كتيان بالشهادة باإل ل كروه يف باب جواز تصحيح الشهادة بكما يف مجلة من ال

  ً.قاانت حك إذا وجه جييزها القاضي

عرف  فإن ىمس وإن ى،فكمل يسم  فإن ،يال يسم أو ،األصلى يسم أن هذا، فيصح للشاهدى علو

  .ال فحصإ و،مكم عدالته حكاحلا

رع عل أن هل جيوزو ف ال دليل  إذ ،ك الظاهر ذل،أصل يعرفه بعدم استجماعه للشرائطى يشهد ال

لذا قال  و،كغري ذل أو ً سببا للشياعونكقد ي أو  جبمعه للشرائط،م يعرفهكون احلاكقد ي واملنع،ى عل

فرعى ليس عل( :اجلواهر ما كيعرفوا صدقهم،  أن ال و،األصلصدق شهود ى يشهدوا عل أن شهود ال

  .)معرفتهم بعدالتهم أو ليس عليهم تعديلهم

  



٣٣٧

  

  ))على اإلقرار بما يوجب الحدشهادة الفرع ((

البهيمة ثبت  يبوط وأاخلالة،  أو لعمةاا ببالزن أو لو أقر باللواط،( :قال يف الشرائع ):٩ مسألة(

يثبت انتشار  والشهادة �ا حدى ال يثبت عل والشهادة،ى عل  الشهادةكقبل يف ذلت و،بشهادة شاهدين

ى خريف األ وولة،كل يف املأكيثبت حترمي األ و، البهيمةذا ال يثبت التعزير يف وطيك واح،كحرمة الن

  .ىانته )وجوب بيعها يف بلد آخر

قرار اللواط البد فيه من إ أن تاب احلدودك رنا يفكقد ذ إذ ايف،كقرار اليريد به اإلن أ والبد :قولأ

  .كغري ذل إىل  البهيمة مرتان،إقرار وطي أن ماكربع مرات، أ

يأيت  وقرار التام،اإلكان كبعض املرات عند الشاهدين،  وم،كقر بعض املرات عند احلاأ فإذاعليه و

قبوهلا يف غري  و،الشهادة يف احلدى الشهادة علحيث قد تقدم عدم قبول  وً،أيضاد الم يف شاهد الشاهكال

حرمة اللحم يف  و،احكن يثبت نشر احلرمة يف النكال تعزير، ول و فال حد، يف املقامكيكاحلد لزم التف

جز  أن رالظاه ول،كلزوم البيع يف بلد آخر للبهيمة غري املعدة لأل و،رهةكاملهر للم و،اللواط بالبهيمة

لرأس لزاين داخل يف احلد،  إىل التغريب بالنسبة وا  أن ذا الظاهرك وً،أيضاالتعزير داخل يف احلد  أن ماكا

ن ً،أيضاعدم قبول الشهادة يف القاذف داخل يف احلد    .احكمثل حرمة الننه أ ان رمبا حيتملك وإ

هل ترد  و مل تقبل يف احلد، منها احلد،مورأ أو مرينأى لو اشتمل سبب احلد عل و:كقال يف املسال

لو ثبت بعضها لزم ثبوت  وو�ا معلول علة واحدة،ك وموراأل أو يناألمر من تالزم ،يف غريه وجهان

هو احلد  ويف بعضهامن وجود املانع  و،هو الوطي وصل الفعلأثبوت ى خر لرتتب اجلميع علالبعض اآل

فرع،إ نه حق آدمي ال مانع منالباقي، ألى  فيبقمجاعاإل وبالنص  ،حكامال تالزم بني األ وثباته بشهادة ال

   الشهادةى من مث ثبت بالشهادة علو



٣٣٨

ملر وذا مع الشاهدكو، بالسرقة املال دون احلد و كبالع وتني،أا  كغري ذل إىل ًان املقر سفيها،كس ل

  .ىنتها )ىقوهذا هو األ وعلة واحدة، إىل استنادهامع  بعض معلوال�ا من بعض ك اليت ينفحكاممن األ

ً خصوصا بعد قوله ، املوضوع الواحدحكاماملتجه عدم تبعض أل(ن إ :هره اجلواهر بقولكاما ما ذ

 ،)١(اذبونك عند اهللا هم الكولئأ مل يأتوا بالشهداء فاذإوا عليه بأربعة شهداء فؤلو ال جا :تعاىل

بنحو  :نعم قد يقال .د دونهاحل إىل اذبون بالنسبةك�م أصال بدو�م، ال أالظاهر يف عدم ثبوت املوضوع 

رع شهادة إ يف دلة فيما حنن فيه لظهور األكذل  ال يف ،، فيتجه حينئذ التبعيض فيهااألصلثبات شهادة الف

لزنا لأ   .ىانته )٢() فرض حصول الشاهدين بهوصل ا

لزنا ال يثبت �ما ال احلدى الشاهدين عل أن رادأن إ نهحل تأمل، ألمف  :ه ففي،ال انتشار احلرمة وا

ى شاهدين عل أن رادأ وإن الشاهد،ى المه يف الشاهد علك إذ الم الشرائع،كال يرتبط بنه أّ إال مسلمإنه 

طالق إل كذل وال وجه لعدم ثبوت ما عدا احلد �ما، إنه :احلد، ففيهى ربعة شهود ال يثبت �ما ما سوأ

  .يةاألصلالشهادة ى  قبول شاهدين علأدلة

لزنا بلأى ثر من شاهدين علكأيعترب ال نه أ فالظاهران، كيف كو انوا ك إذا ماكثر، كأ وربعة ا

لزناى الشهادة على ربعة يف الشهادة عللزوم األى نه ال دليل عل ألكذل وتني،أامر وثالثة رجال ما ك ،ا

، أًان الزما يف ك لزنا ن ما اختاره اجلواهر،كصل ا    يكان احملك وإ

                                                

  .١٣ اآلية: رة النورسو )١(

  .٢١٠ ص٤١ج: جواهر الكالم )٢(



٣٣٩

  .عن القواعد التوقف

و و ر اإل ىانت الشهادة علكل فرع  واألصلاثنان يف ى فكقرا  ملا علله يف كذل ول منهما،كى علال

ربع أ أو مرتني أو قرار مرةونه مما يثبت باإلكال فرق بني  وقرار مما يثبت بالشاهدين،ن اإلأ بكاملسال

 فشهد الفرعان عند ،كذلى ا شاهدين آخرين علأشهد وربع مرات،أالشاهدان يقر  مسعه فإذامرات، 

  .حكامترتب عليه ما عدا احلد من األ وقراره،إبت م ثكاحلا

ما يشرتط يف كأصله، فكربعة أى قرار بالزنا علر ظهر ضعف ما عن العالمة من توقف اإلكمبا ذو

لزنا  ء أثبوت ا   .ربعة شهداءأقراره بالزنا إ يعترب يف ثبوت كذلكربعة شهدا

  .دلة األإطالقال وجه هلذا التشبيه بعد  إنه :فيهو

فرع اثنان فيشهدان عل يفكينه أًأيضا ر كمما ذما ظهر ك طالق ربعة، إلالشهداء األى يف شهادة ال

فرع، فاحتمال عدم الأدلة لزنا،ى �ا شهادة علاية ألفك ال باثنني ى تفكلو انه أ و تابعة له،حكام األكتل وا

فرعً حاالأسوأ األصلان شهود كل  إذ جه له، ال و،التساوي أو سكالظاهر الع أن  مع، من شهود ال

فرع يثبتان ما عدا احلد، عليه  ومنا يثبت بأربعة ال ما عداه،إاحلد  وربعة،أ إىل  ال حيتاجكذل واالثنان ال

  .ربعة، حمل نظرأ إىل االحتياج وفاية فرعنيكفرتدد الشهيد الثاين بني احتمايل 

فرع، ألى قد حيتاج ثبوت شيء علنه أ مما تقدم يظهرو ربع أقر بالزنا أنه املقر بستة عشر شاهد 

ول شاهدين مرة،كمرات عند مثانية شهود، عند   يثبت كبذل وفرع، صل شاهداأل شاهد كان لك 

  .كشبه ذلأما  وأاح كحرمة الن

الشهادة، ى م بثبوته بالشهادة علك فالظاهر احل،م الأداخل يف احلد نه أ  يف شيءكلو شمث إنه 

رج هو احلد وً،أيضال شاهد الشاهد  قبول الشاهد مما يشمأدلة إطالق ودلته،أطالق إل نه أ ال يعلم واخلا

ة كليس هذا من باب التمس وحد،   .ما هو واضحك بالعام يف الشبهة املصداقي

  



٣٤٠



٣٤١

  

  فصل

  توارد الشهود والشهادة وىفي مسائل تتعلق بتوافق الدعو

  

  : فيه مسائلو

  

  ))توارد الشهادات((

 ره غريكما ذكء الواحد شرط يف القبول، الشيى توارد الشهادة من الشاهدين عل ):١ مسألة(

شيء ى ون شاهدان علك ال يكنه بدون ذل ألكذل و،إشكالال  وخالف واحد، بل يف اجلواهر بال

لزناأون كذا ال تك وواحد،   .اللواط وربعة شهود يف ا

ون كالوصية ال ي وما يف ربع املرياثكال إ وشاهدين، إىل احتيج إذا فيمانه أ ن من الواضحكل

  .المكع هلذا الموضو

،  وإن ًمث املهم يف التوافق اتفاق الشاهدين معىن  اللفظ قنطرة، إذ ره غري واحد،كما ذكًاختلفا لفظا

تزع قهرا ظلما، :خراآلقال  وغصب، :حدمهاأ قال فإذا ،منا العربة باملعىنإو ًان امليل ك�ا   زىن:اثنان قال أو ً

ًخيرج حراما عاملا عامدا ويف فال�ارأيته يدخل فالنه  :خرانقال اآل وحلة،كيف امل ً يف ثبوت متعلق ى فك ،ً

خر اآل وًحدمها لفظاأشهد  إذا ذاك وخر بالعجمية،اآل وحدمها بالعربية،أ لو شهد كمثل ذل والشهادة،

  . لصدق قيام البينة يف اجلميع،خرسأان ك فيما ًشارةإ

  م كال حينه أ ال خالف يف وإشكال ال( :ًقال اجلواهر مازجا مع الشرائعو



٣٤٢

 �ما شيئان خمتلفان،قرار بالبيع، ألخر باإلاآل وحدمها بالبيع،أيشهد  أن  مثل،�ما لو اختلفا معىن

  ).ل منهماكالفرض عدم شهادة غري الواحد بو

لذا  و،النتيجة واحدة إذ ،كالتأمل يف ذلن كن ميكليهم، لإًاملستند ناسبا له  وكره املسالكذا ذكو

 :إطالقالدليل اخلاص يف املقام يؤيد  إذ ها،أنه تقيأخر باآل ونه شرب اخلمر،أيقبل لو شهد أحدمها ب

البينات وميانم باألكبين يقضأ.  

 ال اشتباه و حيث ال زوجية،خرج عنهاأنه أمرتني ب وًدخل فيها حراما،أنه أذا لو أقر مرتني بكو

  .حنوه وال اضطرارو

نه أ خرشهد اآل وقر بغصبه منه،أ أو ن زيد،غصبه منه أ حدمهاأذا لو شهد كو( :قال يف اجلواهر

غريمها  والصلح والم يف البيعكذا الك وًا له،كونه ملكعمية الغصب من مل الشهادة ألك زيد، مل تكمل

  .)فعال املختلفةمن األ

ورد أراد اجلواهر عدم ثبوت األ فإن عم،خص ال يالزم عدم ثبوت األاألعدم ثبوت  :أقول عم، 

ه  وًان ظاهرا، لعدم حصول شاهدين،كخص راد عدم ثبوت األأ وإن فيه، نا�ما متواردأعليه  ل كمثل

ليهما متفق ك فإن يطلبه شاة،نه أ خرشهد اآل وًيطلبه حيوانا،نه أ حدمهاأشهد  ًمثالخص مطلق، أ وأعم

  .التأمل إىل  حباجةُانت املسألة بعدك وإن ًطلبه حيوانا،ى عل

م يف غري مقام كل وجه يثمر عند احلاكالشاهد ب يف جواز تصحيح شكالنعم، ال ينبغي اإل

 ىاتفقا عل إذا ماك وًيشهدا طلبه منه حيوانا، أن ىاتفق الشاهدان يف مثال احليوان عل إذا ماكالتدليس، 

ى قد دل عل وه بأنه لزيد،كخر اعرتاف مالمسع اآل ويشرتيه،نه أ حدمهاأى رأ إذا ما  زيد يفكالقلم ملأن 

  .ىالفتو و النصكذل

  



٣٤٣

  

  ))مطابقة الشهادة للدعوى((

 اشرتاه من زيدنه أ ىادع إذا ماك ى،مل تثبت الدعوى مل يوافق الشهود الدعو إذا ):٢ مسألة(

اختالف ّ إال أن ،كان هلما مثر امللك وإن رثاإل واالشرتاء فإن ورثه منه،نه أ ىقامت الشهود علو

ى قام عل إذا ىم بالدعوك احلدلةظاهر األ ألن كذل و،ىالشهادة يوجب عدم ثبوت املدع وىالدعو

  .طبقها الشهادة

 أقام وًله بيعانه أ ىادع إذا ماكر، كاملن أو املدعيى  سواء دعوى،خالفت اليمني الدعو إذا ذاكو

 إذ نه استعاره من زيد،أون له، مث حلف بكي أن ركر املنكنأ ولهنه أ ىادع أو نه ورثه،أحلف ب وًشاهدا

  .شبهأما  أو ًرهنا أو جارةإ أو يةون يف يد زيد عاركي أن نكمي

 أو ًالكى خالفت الشهادة للدعو فإن ى،يشرتط يف قبول الشهادة مطابقتها للدعو( :قال يف املستند

 ، لزيادة وجرة الدار،أشهدا بعشرة  و،عشرة مثن البيع ين يدعأكًبعضا طرحها النقصان ما مل  وال يضر ا

طرحكبالع أو هدا بالعشرةش وعشرة مثن املبيعى  فلو ادعى،خيالف الدعو   .)س مل ي

  .المني واضحكال الكوجه  :أقول

ال تناقض بل  إذ طلبه مخسة ثبت اخلمسة،ى قام الشاهدان عل وعليه عشرةى لو ادعنه أ منه يعلمو

  . االرتباطيرييف غى ان من قبيل زيادة الدعوك

، كنعم لو    .، مل يثبتًاال متعةالشاهدان ق وً�ا زوجته دواما،أى ادع إذا ماكًان ارتباطيا

الشهادة  وىاخلمسة التفاق الدعويام، فهل يثبت أبل مخسة  :قاال ومتتعتها عشرة أيام، :لو قالو

ن العشرة يف املتعة من قبيل املتعارضني لالرتباطية، احتماالن، واخلمسة ألن  أم ال،فيها  كان لو شك وإ

 بالعام يف الشبهة ك من قبيل التمسونك له يطالقمشول اإل فإن  عدم قبول الشهادة،األصلان ك

  .املصداقية



٣٤٤

ولو اختلف الشاهدانو ًحدمها مطابقا مع أان ك واحللف ومما يثبت بالشاهدى انت الدعوك 

  .ضررهاى خر ال دليل علخمالفة الشاهد اآل ألن فالظاهر الثبوت، يحلف املدع وخر،دون اآلى الدعو

  .بتحدمها ثأنعم لو حلف مع  :لذا قال يف الشرائعو

  .حدمهاأمع  يفيحلف املدع :كقال يف املسالو

 إىل اذب يف الدروسكنسب االجتزاء باليمني يف صورة الت وإن ،م الأذبا اكت( :قال يف اجلواهرو

قرع فيه للرتجيح ياذب املقتضكالت ألن نه يف غري حمله،كًالقيل مشعرا بتمريضه، ل غريه  وللتعارض الذي ي

  .ىانته )لتني ال بني الشاهدينامكون بني البينتني الكمنا يإ

  



٣٤٥

  

  ))لو اختلف الشاهدان في الزمان وما أشبه((

م ك مل حي،ًسرق نصابا عشيةنه أ خرشهد اآل وًسرق نصابا غدوة،نه أ حدمهاألو شهد  ):٣ مسألة(

، أفعلني مل يثبت ى �ا شهادة عل أل،بالقطع �ا   .أيده الشارحان وره الشرائع،كذا ذكحدمها

 اختلفا يف زمانه وفعلى يشهدا عل أن منها و:ند يف مسألة عدم القبول مع االختالفقال يف املستو

  .تغاير الفعلنيى وصفه الذي يدل عل أو انهكمأو 

ًون املشهود به شيئا واحدا كنعم لو احتمل  ًون املشهود به شيئا واحدا حبيث ال ك في،عيد مرتنيأً ً

مث سرقه عشية،  ،هكسرقه غدوة فاستعاده مال إذا ماكه، ًون االختالف يف الوقت اختالفا يف املشهود بكي

ال وحدة فيه فال يثبت املشهود نه أ ن الظاهركالتحرير القبول لوحدة املشهود به، ل يكفقد احتمل يف حم

  .به

 ن بينهما تعارض، خبالف ماكً عقالئيا مل يًاحتمل التعدد احتماال ول واحد شاهدانكان لكنعم لو 

  .ًليالى خراأل وًمها صباحا،احدإل طائفة بقتل زيد له كشهد  إذا ماكد، ن التعدكمل ميإذا 

 بني الشاهدين بعد كالقدر املشرتى العمل علم كل حال، ليس للحاكى علو( :يف اجلواهر قال

غريه من  و يف القتلصحابالم األكما هو ظاهر كوحدته، ى  علاتفقا وإن اختالفهما يف القيد املقيد له

  .ىانته ) تقبل التعددفعال اليت الاأل

ًعصرا، مسعه يطلقها  إنه :خرقال اآل وًيطلق زوجته صباحا،مسعه  إنه :حدمهاألو قال نه أ منه يعلمو

ًان طالقا واحدا كن إ املشهود عليه ألن مل ينفع، ل كى ان طالقني مل يقم علك وإن ان بينهما تعارض،كً

  .واحد منهما شاهدان

ًيلوا من احلنطة صباحا،كًيدا باع زنه أ حدمهاأشهد  إذا ذاكو  وإن ًباعه عصرا،نه أ خرشهد اآل وً

شيء ى  قبول الشهادة تواردمها علأدلةظاهر  ألن كذل وباعه مرتني،نه أ ليهما باعتباركاحتمل صحة 

  .احلجيةى ن دليل علكظهر خالفه مل ي أو كلما مل يظهر ذلكواحد، ف



٣٤٦

  

  ))لو اختلف الشاهدان في الشيء المسروق((

 :حدمهاأقال  أو ًدرمها، :خرقال اآل وًسرق دينارا، :حدمهاألو قال ( :قال يف الشرائع ):٤ ألةمس(

ن ك ل،يحدمها مع ميني املدعأم مع كحي أن ل واحدة جيوزكفي ف سود،أ :خرقال اآل وًسرق ثوبا أبيض،

  .ىانته )ال يثبت القطع ويثبت له الغرم

 حدمهاأمع  ي حلف املدعفإذاال توارد للشاهدين، و  عليه،دال يثبت بشاهد واحد املشهوحيث إنه 

 ين، فيثبت الديناراألمرال تنايف بني  وًحلفا، وً شاهداأقامنه ليهما ثبت ما حلف عليه، ألكمع أو 

  .غريه وكره املسالكما ذكسود، األ وبيضاأل الثوب والدرهمو

  .مما تقدكاحلد ال يثبت باليمني  ألن احلالني ال يثبت القطع، أي ىعلو

ن اآخر وسرقه شيء معني يف وقت،ى ما لو شهد اثنان علكعني واحدة، ى لو تعارض بينتان علو

ه مث كمال إىل  مث ينتقلًيسرق أوال أن نكا بأن ال ميموجه حتقق التعارض بينهى  عل،سرقته يف غريهى عل

الوجه ى ما عل للشبهة الناشئة من اختالفهكذل وغريه، وما يف الشرائعك سقط القطع، ً،يسرق ثانيا

تفاقهم يف السرقة، ، الًأيضاباحتمال القطع  :يقال أن نكن ميك ول،)١( بالشبهاتأاحلدود تدر واملزبور،

ازع فيه فال شبهة فيه، ل   .كذلى هم علؤن ليس بناكفهو قدر جامع ال تن

يف  وه،بال خالف لثبوت سرقة العني باتفاق البينتني علي( :�م قالوا بالغرم، بل يف اجلواهرإنعم 

، شف اللثام ال فائدة للقرعة هناكيف  وتستعمل القرعة، واتتساقط واملبسوط تعارضت البينتان يكحم

واحدة منهما، لعدم صالحيتهما ى م علكون احلكوجوب ى الم الشيخ علك ون مبىنكي أن نكمي :قلت

لرجوعالفائدة حينئ وبالقرعة،ّ إال كال يعلم ذل و،مهكونا مستند حكي ألن بعد التعارض  ذ تظهر يف ا

  غريه و

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .ىانته ) اليت تلحق الشاهدحكاممن األ

   :يف املقام احتماالن آخرانو

  .القرعة أو  فالتساقطّالإ وان،كن إ عدلخذ باألاأل :األول

  .ليهما يف بعض أبواب التعارضكورد ثر، لوكخذ باألاأل :الثاين

خترج اخلصوصية والسرقة،ى اجلميع متفقون عل أن لعل وجه القرعةو مر أل كبالقرعة اليت هي ل 

  .لكمش

اتفقا يف  وإن ًآخران دبرا، فالظاهر عدم الثبوت، وً،ربعة باالقرتاب منها قباللو شهد اثنان من األو

لزنا،   ال يبعد ،هل هلما احلق بالشهادة بالزنا وًخران ظهرا،اآل وًمها بالزنا صباحااحدإ مثل قيام فإنهأصل ا

  .حبيث تؤثر يف القضاء مما لو مل يغريها مل تؤثرر الشهادة كجواز ذقد تقدم  ونه صدق،، ألكذل

و  وخر مل يثبت،مرتني باآل وحدمهاأقر مرتني بألو نه أ منه يعلمو  بالشهادة ال يرتبط جان املزيكل

ن كمل ي وسرق :قال إذا ماك األولف. ن يف مناط الشهادةكن مل يكيرتبط يف اجلملة ل أو ًا،إطالق األمرب

و:خرقال اآل وه،معه طفل هو  و:خرقال اآل و،هو البس أبيض و:قال إذا ماكالثاين  و.ان معه طفلهك 

 لعدم ربطه األوليفصل فال يؤثر  أو ً،ال مطلقا  أوً،سود، فهل يؤثر يف تعارض الشهادتني مطلقاأالبس 

لزمانكيؤثر الثاين لربطه  و،األمرب  األمران ك  وإن،األولاحلد بالشبهة  درءى مقتض و احتماالت،،ا

  .تأمل إىل حباجة

و نه أ  يفكنعم ال ش  ،مر الواحد مل يؤثران االختالف من جهة اختالف استجابات الناس لألكل

رودة، و:خرقال اآل واهلواء بارد، وسرق :حدمهاأقال  إذا ماك الناس  ألن كذل وليس يف اهلواء ب

 حدمها يده من ماء حارأخرج أ لو نفرين أن ما نشاهد منكحاسيس خمتلفة، أيستجيبون هلواء واحدة ب

  خر اآلو
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  .ًالثاين حارا وً باردا،األولمها يف ماء فاتر حيسه أدخال يدمن ماء بارد، ف

و و  ً،مثالبيض األ الثوبى مها علاحدإما لو شهدت ك، عني واحدةى عل  النيان توارد البينتكل

 ثبت ،دينارى على خراأل وهمدرى مها علاحدإ أو لو يف وقت واحد، وسودالثوب األى على خراألو

 أيده الشارحان، وره الشرائعكما ذكال شبهة  إذ ثبت القطع، وال تعارض بينهما إذ النقدان، والثوبان

  . هلمادلة لوضوح مشول األكذلو

تاب يوم كمها بسرقة الاحدإما لو شهدت كن مع احتاد العني حصول الفعل مرتني، كمألو و

ال منافاة  إذ ان،األمر ثبت ،اسرتده فسرقه مرة ثانيةنه أ احتمل وسبت،بسرقته يوم الى خراأل واجلمعة،

  .فال تعارض

  .إشكالال  وال خالف فيه إنه :لذا قال يف اجلواهرو

  



٣٤٩

  

  ))باعه بدينار أم بدينارين((

 الثوب كباعه ذلنه أ خرشهد اآل وباعه هذا الثوب غدوة بدينار،نه أ حدمهاإلو شهد  ):٥ مسألة(

 حتقق البيع يف وقت الوقت بدينارين، مل يثبت لتحقق التعارض يف شهادة الشاهدين، لعدم كبعينه يف ذل

نه من  ألكذل وغريمها، واجلواهر وما يف الشرائعكيهما شاء مع اليمني، أن له املطالبة بكواحد بثمنني، ول

  .اليمني واملاليات اليت تثبت بالشاهد

حمل ن إ :يقال أو ليهما،كقل حمل شهادة األ ألن قل بدون اليمني،يثبت األ إنه :ن رمبا يقالكل

زاع هو الدينار الثاين، ن  إنه :يقال أو ،درمهي الودعيكقاعدة العدل تنصيفه ى بينهما يقتضحيث إنه  وال

  .ضم اليمني إىل أراد الدينار الثاين احتاج إذا أما، شيء إىل أراد الدينار مل حيتجإذا 

ما يف ك ى،خر البينة األلغت و،ادعامهان إ ت الدينارانل واحد شاهد آخر ثبكلو شهد له مع و

حيث  ومنا اخلالف يف الدينار الثاين،إ و موضع وفاق،األولالدينار  أن لعل وجهه واجلواهر، والشرائع

لزائد ف يالواحد ينفبينة الدينار  أن ن رمبا يرد عليهك ل،قامت به البينة ثبت ثر مع كبينة األبيف يثبت كا

  .قاعدة العدل أو ب للتساقط، فاملرجع القرعةالتعارض املوج

قرع ما ذ أن القاضي منجواهر  وعن املبسوط يكلعل وجه ما حو  رناه،كالبينتني متعارضتان في

 اشرتاه بدينار،نه أ املشرتي ين يدعأك ،ل من الثمنني مدعكان لك إذا منا يتمإقوهلما ن إ( :قول اجلواهرو

البائع املدعي، فتقدم ى منا البينة علإ و،ر عليه اليمنيكاملن ور،كشرتي منامل ألن  حمل نظر،)البائع بدينارينو

وك يتصور ذل نعم،بينة املشرتيى بينة البائع عل   .ما أشبه فتأمل أو ولييه أو يلي البائعك يف 

  نه أقر باشرتائه أشهد الثاين ب و،باشرتائه بألف نه أقرأحدمها بألو شهد و



٣٥٠

  .الثاين إىل م اليمنيضان إذا لفان يثبت األنهفإوقت واحد، لو يف  وبالفني،

لزائد  وقل �ماالبيع، حيث يثبت القدر األ وقرارالفرق بني اإلو( : بقولهكعلله يف املسالو يتوقف ا

اشف عن سبقه كًقرار ليس سببا يف ثبوت احلق يف ذمته، بل اإل أن ،قرار دون البيعاليمني يف اإلى عل

ل واحد كمل يقم ب و سبب لثبوت احلقفإنهخر، خبالف البيع قرارين اآلحد اإلأمل يناف  و،فجاز تعدده

ة  قل  يثبت األفإنهقرارين شاهدان، ل واحد من اإلكعليه يرتتب ما لو شهد ب واملة،كمن السببني بين

لزائدة بشهادة االثنني، خبالف البيع،  وبشهادة اجلميع ان تعدد كمإبشاهدين، لعدم ّ إال  ال يثبتفإنها

  .ىانته )يهالسبب ف

قرار  ينايف اإلقرار بدينار اإل،يف العقد بدينارين يف وقت واحد يناالعقد بدينار أن ما ك:فيهو

مل  وًديناراّ إال ون الشاهد مسعكال ي أن نه جيوزأ بةتعليل اجلواهر لعدم املنافا وبدينارين يف وقت واحد،

لزائد وبه،ّ إال يقطع وتردد يف ا المه خارج عن فرض كآخر  إىل ،صلحة يراهابه ملّ إال ال يشهد أن ىرأ 

ًون الشاهد مثبتا نافيا، فعدم الفرق بني اإلك   .القاعدةى البيع هو مقتض وقرارً

خر بشهادة لف اآلاأل وقرارين شاهدان، ثبت ألف بشهادة اجلميع،ل واحد من اإلكلو شهد بو

ان ك إذا لف الثاين بينهما يف األ وقوع التعارضًأيضان يأيت هنا كاجلواهر، ل وما يف الشرائعكاثنني، 

  .لفنيلف ينفي قول شاهد األشاهد األ أن ًالوقت واحدا، لوضوح

قيمته درمهان، ثبت الدرهم  وسرقهنه أ خرشهد اآل وًسرق ثوبا قيمته درهم،نه أ حدمهاألو شهد و

ن قوله كمل ي  أنال يضر بعد للدرهم الثاين األول ينف واليمني، وخر بالشاهدالدرهم اآل وبشهاد�ما،

رج ،ًدرمهاّ إال حدمها من قيمتهأال يعرف  أن  جلواز:قول اجلواهر و،اليمني حجة والشاهد وحجة،  خا

  عن حمل البحث، 
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  .ما تقدم مثله عليهك

ثبت الدرهم  :آخران مبا قيمته درمهان، قال يف الشرائع ولو شهد شاهدان مبا قيمته درهم،و

يقع التعارض يف الدرهم الثاين، فالشاهدان  إنه :ن فيهكهدين، لخر بشهادة الشااآل وبشهادة اجلميع،

وما تقدم مثله،كيثبتانه ن اخراآل ون ينفيانه،األوال الدرهم الواحد ّ إال ن قول بعض العامة مل يثبتأك 

  .رناهكما ذ إىل ناظر

 ألن لظاهر ال، ا،ًنه يطلبه شاة، فهل يثبت الشاة �ماأخر باآل وًنه يطلبه حيوانا،أحدمها بألو شهد و

خر اآل وحدمها بالفرسأشهد نه إذا أ ماكقهما عليه، ا التف،نعم يثبت حيوان يف اجلملة، احليوان أعم

ما ال يثبت كان وجوده اخلارجي، كمإيف املستند من عدم  ملا علله ،احليوان املطلق ىتبل، مل يثبت حباإل

  .ين ال وجه لهاألمرنه جامع بني بت ألاحليوان يث أن نه مل يقم عليه شاهدان، فاحتمالحدمها، ألأ

  .احللف و لثبوت املال بالشاهد الواحد،حدمها ثبتأنعم لو حلف مع 

 لتعارض،لسقط االثنان  ّالإ و،و�ما عليه ثبتاكان من احملتمل ك فإن ل شاهد،كلو حلف مع و

اجلامع ال تعارض   ألنحدمها عليه،أرمبا حيتمل ثبوت نصفي احليوانني عليه لقاعدة العدل بعد ثبوت و

  .فيه

 إذا ماكن الشيء للتعارض مل يسقط الالزم، ك مل ميفإذا ،ما تثبت الشيء تثبت الزمهكالشهادة و

ن متنع من زواجها كل ويهما،ون ألك حيث ال ت،�ا زوجة عمروأبى خرأ و�ا زوجة زيد،أقامت البينة ب

زوجية،   . فتأمل،اجهاان زوكمإهو عدم  ومن خالد، لعدم تعارضهما يف الزم ال

   مل ،كذلكبالقتل  أو عشية،ى خراأل وحدمها بالقذف غدوةألو شهد و
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شيء منهما النصاب، بل يف القتل مها ى مل علكفعلني مل يى �ما شهادة عل أل،م بشهاد�ماكحي

  .اجلواهر وما يف الشرائعكذبان، اكمت

ن صدور كاذب حيث ميكم الت ثبتتا، لعدًبقذفه ليالى خرأ وًنعم لو قامت البينة بقذفه صباحا،

و:ل بينةكقالت ّ إال إذا ال الوقتني،كالقذف فيه يف    .خرمل يقذف يف الوقت اآل 

حدمها أ أو وقتا بوقتني خمتلفني، أو طلقا،أ وخر بالعجميةاآل وقراره بالعربيةإحدمها بألو شهد و

ـخر وقتاآل وطلقأ و  ـ خرير اجلواهر لألكمل يعلم وجه عدم ذ  عن شيء واحد، ار خبإنه قبل أل 

  .بالعجميةى خرأ ويقر تارة بالعربية أن فيجوز

ً وقتا واحدا فال يثبت شيء للتما لو وقتاأ ليه إشار أ والشارحان، وره الشرائعكما ذكاذب، كً

  .املستند

نه أ خر أقرآقال  وغصب يوم اخلميس، أو قتل أو باع أو استداننه أ قر عندهأنه أ حدمهاألو شهد و

 دلتهما،أطالق ليه، إلإشاهد آخر ينضم  أو مع اليمني للمدعيّ إال مك، مل حيًمثالجلمعة  يوم اكفعل ذل

  .ذباناكيف القتل مت واملشهود به فعالن، ألن كذلو

أقر نه أ حدمهاأفشهد  ،تاب احلدودك رناه يفكما ذكما يف السرقة، كقرارين إ إىل األمرلو احتاج و

  .املال إىل بالنسبة ثبت ،يوم اجلمعةنه أ آخر ويوم اخلميس،

قرار مرتني اإلن إ :قلناّ إال إذا قرار مرة،إنه غريه مل يثبت، أل أو أقر يوم اخلميسنه أ لو شهداو

،  يفك في،حق الناس إىل حق اهللا، ال بالنسبة إىل بالنسبة   .القاعدةى ما هو مقتضكمرة

لوالدة والقتلك ،رركلو شهد اثنان بفعل ال يتو  يف السبت، كبذلن اآخر وحنومها يف اجلمعة، وا

  ن االجتماع كمل ي إذا :املبسوط يكيف حم واذب،كتساقطا للت
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  .الم الشيخكقد تقدم عن اجلواهر وجه ال وهلا، ال معىن :شف اللثامكعن  واستعمل القرعة،

يف  أو ،يف املرض الفالين أو لزيد مبائة يوم اخلميس،ى وصأنه أ حدمهاألو شهد  و:قال يف املستند

يف  أو ،خريف املرض اآل أو به يوم اجلمعة،ى نه أوصأخر باآل وذا،كصغريه ى بوصايته عل و،اذكان كم

  .بعده يقبلونهنه أ ذا، فظاهرهمكان كم

ملذكذل و:أقول لو يف  وال تنايف واذبك ال تفإنهورة يف الشهادة، ك لعدم مدخلية اخلصوصيات ا

 يوم كذلكخر اآل و يوم اخلميس،كرف املالرآه يتصرف فيه تصنه أ حدمهاأشهد  إذا ماكاجلملة، فهو 

 ،كغري ذل إىل خر يوم اجلمعة،اآل وانت زوجته يوم اخلميس،ك�ا أحدمها أشهد  إذا ذاك واجلمعة،

 شاملة دلةاأل و، شهادة الشاهدينأدلةدخول املشهود به حتت ّ إال االحتاد الذي اشرتطوه ال يراد بهو

  .ركمثال ما ذأل

لعل مثله ما  و،تقيأنه أ خرشهد اآل وشرب اخلمر،نه أ حد الشاهدينأ شهد يؤيده ما ورد يف ما لوو

 يثبت فإنهزيد،  إىل ييصل سهمه املرمرآه نه أ شهد آخر والسهم حنو زيد، يرآه يرمنه أ حدمهاألو شهد 

  .عليه القتل

ليه مل يثبت ع ،ألف درهم :خرقال اآل و،ًن زيدا يطلب مينأب قرأ :قال إنه :حدمهاأنعم لو قال 

ذا يف ك وال ينفع،ى خر باألاجلملتني مرتبطةى حدإن أالظن ب وشيء،ى علن اال جيتمع الشاهد إذ شيء،

مسع نه أ خرشهد اآل و الدار،كبعت :قال زيد لعمرونه أ حدمهاأشهد  إذا ماك ،يقاعاتاإل وصيغ العقود

  .مثلة من األكغري ذل إىل ،قبلت :ًعمروا قال لزيد
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  فصل

  ئفي الطوار

  

  : ه مسائلفيو

  

  ))هد عدالن ثم فسقالو ش((

ربعة  يف الشهود األكذلك وحدمها،أ أو فراك  أوفسقام مث كلو شهد عدالن عند احلا ):١ مسألة(

لزنا، فله ثالث صور   : يف ا

و م،كون نفذ احلكي أن :األوىل تنفيذ  و،ًمثالما لو جلد مخسني من املائة كان وسط التنفيد، ك أ

ء كاحل ر  أو قتل ا�رم الذي ال وارث له،ك ،له أثرى  يبقان مما الكم سوا  أو من له وارث،قتل كله أث

زوجيتة امركاحلك   .غريه إىل رجاعها،إً ن عقالكنها حية، حيث ميكها لأقد وط وة لرجلأم ب

  .م بعدكون مل ينفذ احلكي أن :الثانية

 أم فطركعند احلاأمر ى لو شهد عدالن عل : قال يف املستند،يإمجاعم كفيهما عدم نقض احلو

  .لالستصحاب وًاإمجاعال ينقض  وم مل يضركان بعد احلك فإن فسقهما،

رواية و:أقول لراوي، إذا للمناط يف صحة ال ون املعيار العدالة حال ك دلةن ظاهر األأل واحنرف ا

  .كغري ذل إىل الشهادة،

  : قسمني إىل قد قسموا هذه وم،كم احلاكحنوه قبل ح وون الفسقكي أن :الثالثة

طرح الشهادةنه أ املشهور و،ون املشهود من حقوق اهللا تعاىلكي نأ :األول    .ت
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ًا خمققاإمجاعيف املستند  و، اتفاق الفريقني عليهكبال خالف أجده فيه، بل يف املسال يف اجلواهرو ً 

  ً.ياكحمو

نوع شبهة، بدرء احلدود بالشبهة، ألكاستدلوا لذلو حتقق إن  فالتخفيف،ى عل ن احلد مبينأب ونه 

 إطالقأية شبهة بعد  إذ  حمل نقاش،كان ذلكال إ و،ال حمتمل االستناد فهو و قطعي غري مستندإمجاع

ال دليل  والتخفيف ال يالزم املورد،ى علمبين احلد  أن يلك و اليت ظاهرها العدالة حال الشهادة،دلةاأل

  .من مصاديقهنه أ ىعل

يف بعض نه أ  مع وضوح،ال أو مرهأى عل ي بقمل يعلم عن حال الشاهد هل ومكرمبا يؤخر احلو

العدول الذين  أن من الواضحو، مدة إىل خر احلدأ أو يقتل، أن  إىلحبس املرتد إذا ماك ،ىحيان ال يبقاأل

لرفيعة من العدالة حىت   .ًعدالتهم مستمراى تبق يشهدون ليسوا يف الدرجات ا

  . يف رفع احلدافك كذل واتفاقهم يوجب الشبهة،ن إ :يقال أن نكنعم مي

 فعن الشيخ يف ،هل يقدح أم النه أ قد اختلفوا يف وون املشهود به من حقوق الناس،كي نأ :الثاين

رشاد عدم موضع من اإل والقواعد والفاضل يف التحرير واحملقق واحللي وموضع من املبسوط واخلالف

 ،األولقرب األ ووا بالقدح،مجاعة فقال والشهيدين واملختلف وًالقدح، خالفا ملوضع آخر من املبسوط

،  و الشرائعكما استدل بذلكداء،  األلسائر الشرائط حا و العدالةدلةالظاهر من األألن  ما هو كغريه

  .ل شرط شيء، فانتفاء الشرط يف حال آخر غري ضاركالظاهر يف 

ل هذه احلا ومكم احلاك حفإذام، كًون الشاهد فاسقا حال احلكفقد استدل له ب :أما القول الثاين

  بالقياس  و ما ال جيوز،كذل وم بشهادة الفاسق،كلزم احل
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 ن طرو الفسق يضعف ظن العدالة بعد طروه دفعة واحدة،أب وم،كلشاهد قبل احلرجوع اى عل

ه و ونسان اإلك فمات ذلنسانما لو شهد إلكبأن  ال يثبت للوارثنه أ ورثه الشاهد، حيث سيأيت 

ء ال حال دام عدالة الشاهد حال األكاحلى املدار علجعل  و:، قالوامكان املوت قبل احلك إذا املشهود له

  .األولالم، فال يستقيم دليل القول كنه أول الم مصادرة، ألكاحل

داء ال ًان فاسقا وقت األك إذا م بشهادة الفاسقك هو املنع عن احلدلةظاهر األن إ :األولى يرد علو

  .سق ال يؤمن خربه خبالف العادلالفا إذ ،كذل يم تقتضكًمطلقا، بل مناسبة احل

 أو جن إذا  بالنقض مباضافةباإل ،)١(ًن تصيبوا قوما جبهالةأ :قد قال سبحانه يف تعليل التبنيو

  .ما أشبه أو مات

لرجوع يبطل الشهادة أل ألن مع الفارق،نه أ بأن القياس باطل، مع :الثاينى علو نه نقيض هلا، ا

  .خبالف سقوط العدالة

لرجوع دال عل أن املستند منره كأما ما ذ لرجوع ينايف  أن أرادنه أ عدم جزمهم، فالظاهرى ا ا

ن أل عليه بكيستش حىت ،ن جزمكحال الشهادة مل ي أن املراد أن اجلزم الذي هو شرط يف الشهادة، ال

  .ان اجلزم حال الشهادةك

لرجوع ال يضعف العدالة حال الشهادةأب :الثالثى علو   عادلني مث فسقواانواكناس أم من كف ،ن ا

و  لردة بعد الرسول و ،)٢(مكعقابأى قتل انقلبتم عل أو مات أفإن :قال سبحانه ،فرواكأ صلى (قصة ا

  .غريهم مشهورة والشلمغاين وفضال بين والواقفيةو )اهللا عليه وآله

                                                

  .٦١: سورة احلجرات اآلية )١(

  .١٤٤: سورة آل عمران اآلية )٢(



٣٥٨

لرابعى علو ه ن إ بأنه :ا   .ما سيأيتكحمل تأمل، نه أ ًان قياسا معكثبت يف املقيس علي

اشرتاط وجودها حال ى  الشرائط يف الشاهد ال تدل علن أدلةإ :روه من املصادرة، ففيهك ذأما ما

  . ال يشرتط بعدهاكذلكما ال يشرتط وجودها قبل الشهادة كالشهادة ال بعدها، ف

  .للناس أو ان احلق هللاك إذا الم يف ماكهذا متام ال

شرتك إذا أماو القصاص  و حبد القذفمكيف احل و:رائعالناس، فقد قال الش وًا بني اهللاكان احلق م

  .به يدمم لتعلق حق اآلكشبهه احلأتردد 

ً املتقدم حق اهللا حمضا، أما مجاعاخلارج منه باإلمنا إ وم بالشهادة،ك احلأدلة إطالق كوجه ذل :أقول

حيث ً، خالفا لغري واحد منهم اجلواهر طالقًان باقيا حتت اإلكخراجه إى  علإمجاع فحيث ال كاملشرت

املختص  وكلقاعدة درء احلدود بالشبهات اليت ال فرق يف الدرء بني احلد املشرت :رجحوا حق اهللا، قال

  .من احلدود إنه قيلن إ القصاص حىت

 فبالنسبة ،مجاععوا عليه اإلدما اك ،حق الناس وفرقنا يف املسألة بني حق اهللان إ قرب التفصيلاألو

  .اهللا العامل وثر،ترتب األ ومكدمي احلحق اآل إىل بالنسبةو ،رثال يرتب األ أي م،كحق اهللا عدم احلإىل 
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  ))لو شهدا لمن يرثانه((

م كمل حينه أ ليهما، فاملشهورإم فانتقل املشهود به كلو شهدا ملن يرثانه فمات قبل احل ):٢ مسألة(

يف  وً قطعا،هو باطل وم للمدعي بشهادتهكون قد حكي أن م بشهاد�ما لزمكلو حنه أ كيف املسال وبه،

، بل ظاهر الشهيد الثاين ًأيضاشرحه نفي اخلالف عنه  وعن املفاتيح وجده فيه،أخالف  اجلواهر بال

  .دليلهم هو ما تقدم واتفاقهم عليه،

هو  واملورث إىل املال ينتقل ألن ردبيلي،خدش فيه احملقق األو ايةفكال يكل فيه يف حمكن استشكل

ّإال  :لذا أيدمها املستند قال والمهما متني،ك وم،كداء ال حال احلل األمنا هو شاهد حاإالشاهد  واملدعي،

  .القدحى  علمجاعيثبت اإلأن 

 شكالقد عرفت اإل ودليلهم ما تقدم وره مجلة من الفقهاء،كمنا ذإ و يف املسألة،إمجاعال  :قولأ

و نه أ  إىلضافةفيه، باإل   .من حمتمل االستناد الذي ليس حبجةاتفاق كان ان كل

و ى  علمث  بشهاد�ما أم كلشريا، فهل يثبت حصة ك املشهود به شريان هلما يف املرياثكاملشهور ل

وور يف حقهما مفقود يف حقه،كاملانع املذألن  ،األول اختار الدروس ،ال علله  ورجح يف القواعد الثاين 

شف اللثام ك وكسالاحتمل يف امل وإن :ه، قالكال شهادة شري وم للمدعي بشهادتهكاجلواهر بأنه ال حي

  .ال مانع إذ قرب قول الدروساألو ً،نا مل جند به قائالأّ إال يف حقه و، بلكالقبول يف حصة الشري

ملا سبق  ،ان شهادة يف حق نفسه يف حصته ال يقبل يف اجلميعكن إنه أ التحقيقو( :قال يف املستند

احلق هو الثاين ملا مر من عدم و ،ال فيقبلإ ونصيب، ومن عدم قبول شهادة من له يف املشهود به نفع

منه يظهر  وهو هنا منقول، ومجاع يف حصته خوف اإلشكالن سبب اإلأكو ،ونه شهادة لنفسهكثبوت 

  .ىانته )دين سيما املستوعب منه أو  وصيةكان هناك إذا ما احلال يف



٣٦٠

املال  ألن ،ملشهورما اختاره اى ًبناء عل ورثهما غريمها، فهل ال تقبل شهاد�ما ولو مات الشاهدانو

 األمران ك وإن  احتماالن،،خرة شهادة يف حق الغرينه باألأل ،تقبلأو  ،وارثهما إىل منهما وليهماإينتقل 

  ً.رناه واضحاكما ذى ًبناء عل

  



٣٦١

  

  ))لو رجع الشاهدان قبل الحكم((

   .ال غرم وم �ا،كم مل حيكحدمها عن الشهادة قبل احلأ أو  الشاهدانعلو رج ):٣ مسألة(

شف اللثام كما اعرتف به غري واحد، بل يف كخالف أجده فيهما بيننا،  بال :قال يف اجلواهر

  .مجاعيف املستند باإلو، ثور أيب منّ إال كذلى االتفاق عل

 إىل ضافةما مل يرجع الشاهد، باإل إىل النصرافهما ،ك الشهادة ال تشمل مثل ذل أن أدلةيدل عليهو

 ،)عليهما السالم(حدمها أخربه، عن أتهذيب يف صحيح مجيل بن دراج، عمن ال والفقيه وايفكما رواه ال

لرجل ضمنوا ما شهدوا بهى على قد قض ورجعوا عن شهاد�م إذا يف الشهود :قال مل  وإن غرموا، وا

   .)١(ًمل يغرموا الشهود شيئا وطرحت شهاد�مى ن قضكي

رجل مبال ى شهد رجالن علإذا  :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ، عنسالمعن الدعائم اإلو

ن القاضي بطلت الشهادة،ى ن قضكمل ي فإن مث رجعا عن الشهادة، بشهاد�ما ى رد ما قضى ان قضك وإ

   .)٢(به

�ما أ األمرى الثاين، منتهى  علاألولن ال ترجيح لقوهلم أ بًأيضا كيستدل لذل أن نكمي وهذا

  .األول إىل ًستنادام اكال يصح احل ويتعارضان فيتساقطان،

 أو روا ما يربر قوهلم من اضطراركمل يذن إ ذب فهم فسقةكم قد يعرتفون بأ�م تعمدوا المث إ�

 كر ذلكما ذكغلطنا فال فسق،  أو خطأناأقالوا  وإن ذب،كشبه مما يبيح الأما  ومهم وهمأ أو راه،كإ

   .غريه واجلواهر

لعله لصحيحة حممد بن قيس،  وعادوها،أشهادة لو  الكعدم قبول تل راك ذكاملسال والقواعدمث إن 

 يف )عليه السالم( املؤمنني أمريى قض :، قال)عليه السالم(جعفر  أيب التهذيب، عن وايفكاملروية يف ال

  رجالن بأنه سرق فقطع رجل شهد عليه 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٠ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ حالشهادات أبواب من ٧ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٦٢

ه ليس الذي قطعت يد وهذا السارق : جاء الشاهدان برجل آخر فقاالكان بعد ذلك إذا يده حىت

  .خراآلى مل جيز شهاد�ما عل وغرمهما نصف الدية أن عليهماى  �ذا، فقضكمنا شبهنا ذلإ

ى رجلني شهدا علن إ  ):عليهما السالم(وين، عن جعفر، عن أبيه ك التهذيب، عن السىروو

فلم يقبل  ،خطأنا هو هذاأ :سرق فقطع يده، مث جاءا برجل آخر فقاالنه أ )عليه السالم( علي رجل عند

   .)١(األولغرمهما دية  وشهاد�ما

انا معروفني ك إذا القبولى قواألشف اللثام، حيث جعل كًهذا هو الذي اختاره اجلواهر، خالفا لو

اخلربين يصلحان لتخصيص حيث إن قرب ما اختاره، ن األكأنه للعمومات، لك والضبط، وبالعدالة

 ما فصلناه يفكًغلطا مل تقطع ميينه، ى سرلو قطعت يد السارق الينه أ مكيشبه هذا احل والعمومات،

  .تاب احلدودك

�ما أ والثاين سرق أن ىموضع النصني من شهادة نفس الشاهدين على  البد من االقتصار عل،نعم

الن عن شهاد�ما واأل قد رجع واألولشهد شاهدان آخران بسرقة الثاين دون  فإن ّالإ و،األولاشتبها يف 

ى خرأشهدا شهادة  إذا نياألول أن ماكخريين لشرائط احلجية، هدين األقطع الثاين الستجماع الشا

  .ًاإطالقسقوط شهاد�ما ى ال دليل عل إذ غريها قبل قوهلما، أو سرقة إىل بالنسبة

و و  غرم قدر السرقة اسرتجع املال بعد اعرتاف شاهديه بالغلط،أ الذي قطعت يده األولان كل

 منا هو بالنسبةإ طالقاخلارج من اإل وطالق دليل حجية الشهادة إل،ًاهل يغرم الثاين املشهود عليه ثانيو

روايتني سقوط شهاد�ما ألن ،ال يغرم أو ،القطعإىل   :)عليه السالم( لقوله ، الظاهر الثاين،املفهوم من ال

فلم يقبل شهاد�مال واحد من املتهمني نصف املال، كيغرم  أو بيت املال،ى ون علكعليه فاملال ي و

   قاعدة العدلل

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٦٣

قرعأو    . احتماالت،ي

 الظاهر ،ناألوالالمهما، فهل يغرم كني األول بعد سحب األوللو شهد شاهدان آخران بسرقة و

  .حجية الشاهد تستلزم عدم التغرمي إذ ال،

  

  ))حكم سائر الجرائم إذ تراجع الشهود((

شهدوا  إذا ماك ،ر اجلرائمسائ إىل ر يف السرقة ينسحبكم الذي ذكهل هذا احلنه أ الم يفكال يبق

الزانية هي الثانية، فهل يرفع ن أ واألوىلمدعني اشتباههم يف ى وا بأخرؤامرأة بالزنا فحدت، مث جاى عل

لرجل مما هلا تعزيرإ�ا ال�ا زنت بل أ بأ�م اشتبهوا يف قالوا إذا ذاك و،عنها احلد لو  و الظاهر،مست ا

نه أول الذي شهدا بالظاهر من تغرميهم لأل أن ماك ،األوىلير عدم تعز وعن الثانية،باملناط رفع احلد 

اجللد  ألن كذل والشهود غرامة جلدها،ى يف مثال حد املرأة الواجب عل أن سرق مث رجعا عن شهاد�ما

  .تاب الدياتك رش يفرناه يف مسألة األكما ذكومة، ك�ا تعني باحلأالظاهر  وله غرامة،

لراجع بعض الشكلو مث إنه   حدمهاأقال  ورجعا إذا �ماأما كمه، كان للراجع حكهود ان ا

  .مهكل حكان لك ،خطأتأ خرقال اآل وتعمدت،

و جلدها فسق الشهود أو م بعد قطع املشهود عليهكلو ظهر للحاو  من بيت ك ذلك تدار،فرهمك أ

ذ املال، ن الفاسق مردود الشهادة، فإن ًاحلد ظاهريا، وم باجللدكان احلك إ  ألن ،ًاهر عدالان يف الظك وإ

مث ظهر ى  بل من قبيل من صل،مث ظهرت جناسة بدنهى م واقعي ال ظاهري، فليس من قبيل من صلكاحل

  .عدم طهارته من احلدث

  .حنومها الواقعية ال العلمية وجزاءاأل والظاهر من الشرائط أن ر الفقهاءكفقد ذ

نه أ و،األولالمه كع عن رج إذا خذ بقول الشاهدان، فقد ظهر مما تقدم من عدم األكيف كو

  . كما ورد يف خرب الفقيه يراد به ذل أن ،المه الثاينكال يسمع  و،األولالمه كمأخوذ بغرامة 

  من شهد عندنا بشهادة  :)صلى اهللا عليه وآله(قال النيب  :قال



٣٦٤

   .)١(ىخرطرحنا األ واألوىل أخذناه ب،مث غري

النيب  أن ،)عليهم السالم( ي علعن أبيه، عنوين، عن جعفر، كالتهذيب، عن الس و الفقيهىروو

   .)٢(خريطرحنا األ واألوىل أخذناه ب،من شهد عندنا مث غري : قال)صلى اهللا عليه وآله(

  .مل نقبل شهادته الثانية و،األوىلخذناه بغرامة شهادته أاملراد �ما  أن الظاهرفإن 

لرجوعفهي غري( :والمهاأقول املستند بعد روايته  أن منه يعلمو لو سلم فال يقاوم  و، ظاهرة يف ا

 الذي األصل إىل فريجعلو سلم  وصحابلعمل األو( ،)٣(ي مرسلة مجيل، أ)الصحيحةكاملرسلة اليت هي 

  .ىانته )هو مع املرسلة

صلى (مصب رواييت النيب وين ليست يف مصب رواية مجيل، بل يف كرواية الس إذ غري ظاهر الوجه،

  .)اهللا عليه وآله

  

                                                

  .٩ ح٢٧ ص٣ج: الفقيه )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ و٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣٦٥

  

  ))و اعترف شهود الزنا بالكذب أو الغلطل((

لزنا مث بعد حد الزاينكلو  ):٤ مسألة(  املزين �ا اعرتفوا بالعمد حدوا للقذف، أو ان املشهود ا

 ما يفكومة، ك باحلكيعني ذل ورش احلد،أعليهم  أن ما قد تقدمك�ما قذفان فعليهم حدان، أالظاهر و

  .تاب احلدودك

�م مات احملدود أل إذا عليهم القتل أن الظاهر و،كان عليهما ذلكقص نلعمومات احملدود لو و

 ،الناس أو اإلماممام أنفسهم أذيب كعليهم التوبة بت و،ما سيأيتكمن املباشر ى السبب أقو وسببوا قتله،

 يف حبث عدالة كالم يف ذلكقد تقدم ال و،)١(لحواصأ وال الذين تابواإ :تعاىلروا يف قوله كما ذك

  .الشاهد

  املنع،حدمهاأ وجهان كيف املسال وً،أيضاجواهر القاضي حيدون  ولو قالوا غلطنا، فعن املبسوطو

يف  واالحتياط، وان من حقهم التثبتك و،ري، ملا فيه من التعيمها الوجوبأظهر والغالط معذور،ألن 

  .ففي وجوب احلد وجهانترددت  خطأت أوأقال  وإن :املستند

لذا اختار  وشبهة دارئة للحد،نه أ ال أقل من وأ،د لرفع اخلطالقاعدة عدم احلى مقتض :أقول

مبرسل ابن ّ إال ،استنباط غري مدعوم بالدليل للحد كعلة املسال و،شف اللثام عدم احلدك واجلواهر

حدهم بعد ما قتل أ مث رجع رجل حمصن بالزناى ربعة شهدوا علأ يف ،)عليه السالم(حمبوب، عن الصادق 

لرجل لراجعن إ :) السالمعليه( فقال ،ا تعمدت  :قال وإن غرم الدية،أ و ضرب احلد،مهت أو:قال ا

  .)٢(قتل

رواية علكل قبيح ليف الغافل كتن إ :لذا قال اجلواهر وًان مقصرا،ك إذا ماى ن الالزم محل هذه ال

  ما ال ريب يف سقوط كورية، ذفال ريب يف املع

                                                

  .١٦٠ اآلية: البقرةسورة  )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢باب  ال٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٦٦

  .�ا أاحلد معها ضرورة أولويتها من الشبهة اليت يدر

روايات عن احلد، كيؤيده ما سو عبد اهللا  أيب ردين، عنكمثل ما رواه الفقيه، عن مسمع ت من ال

 ،ت يف شهاديتككش :حدهم فقالأرجل بالزنا فرجم مث رجع ى ، يف أربعة شهدوا عل)عليه السالم(

   .)١(ليقت :)عليه السالم(  قالً، قال شهدت عليه متعمدافإنه :قلت :، قالعليه الدية :قال

لرضويو رجل ى شهد رجالن عل أو ،رجل بالزناى شهد أربعة عدول عل فإن :)عليه السالم( ا

قطع الذي شهدوا ورجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهد عليه بالقتل،  بقتل

هذا الذي  :القا وتيا برجلأ و،غلطنا يف هذا الذي شهدنا :قاال وعليه بالسرقة، مث رجعا عن شهاد�ما

دية  و،جيب عليهما دية املقتول الذي قتل :)عليه السالم( قال ،هذا الذي زىن و،هذا الذي سرق وقتل،

 قطعا يف ، تعمدنا:قالوا فإن الثاين الذي شهدوا عليه،ى مل تقبل شهاد�ما عل و،اليد اليت قطعت بشهاد�ما

  .)٢(السرقة

روايات ميف و و فإنها يقرب منه، مقنع الصدوق الذي هو متون ال  لزم أ احلد يف اخلطكان هناك ل

  .التنبيه عليه

نه  الظاهر الثاين، أل،السبب أو الشاهدى هل الدية عل و،أًالشهادة اضطرارا حاهلا حال اخلطمث إن 

  .املباشر وفيأيت فيه ميزان السبب ،من الشاهدى أقو

  

  ))لو رجع الشاهدان بعد الحكم واالستيفاء((

  .مكوم به مل ينقض احلكتلف احمل واالستيفاء ومكلو رجعا بعد احل و:قال يف الشرائع

  م باالجتهاد به فال ك لنفوذ احلً،م مطلقاكمل ينقض احل( :كقال يف املسالو

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح١١ الباب ٢١٠ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٦٧

وقرارإن شهاد�م أل و باالحتمال،ينقض ن أل وقرار غري مسموع،ار بعد اإلكناإل وار،كنإرجوعهم  

م برد العني كً خالفا للشيخ يف النهاية، حيث ح،املوت والفسقك ئثبتت احلق فال يزول بالطارأالشهادة 

  .المهكآخر  إىل ،)مجاعة وتبعه القاضي وصاحبها مع قيامها،ى عل

  :)مكمل ينقض احل (:ضعف قول اجلواهر عند قول احملققمنه يعلم، و

   .املرسل السابق إىل ً، مضافاًا بقسميهإمجاع(

طرحنا  واألوىلخذنا بأ ،شهد عندنا بشهادة مث غريهان إ : اخلاص)صلى اهللا عليه وآله(النبوي و

   .)١(ىخراأل

 يأخذ بأول )عليه السالم( املؤمنني أمريان ك :)عليه السالم(عن هشام بن سامل، عن الصادق و

   .)٢(الم دون آخرهكال

لرجوع ال يدل عل وصحة ما مل يعلم فساده،ى  ما دل علإطالق واستصحاب الصحةو فساد ى ا

   .ىانته )قرارار بعد اإلكناإلكًذبا، بل هو كن الرجوع كمي إذ ،األوىل هادةالش

  :رها، فريدك اليت ذدلةأما األ،  يف املسألةإمجاعال إذ 

 :ً أوال،مل ينقض الشاهد شهادته إذا م خاصة مباكعدم نقض احلى  الدالة علدلةاألن إ :أوهلاى عل

  .باالنصراف

  . مما يالزم النقضتغرمي الشاهدى مبا دل عل ً:ثانياو

  .االستيفاءرجع الشاهد قبل  إذا مبا سيأيت من النقض ً:ثالثاو

  .قراراإلك�ا أى دليل عل أيًقرارا، فإبأن الشهادة ليست  :ثانيهاى علو

  ثبا�ا إال فإ و،مل يرجع الشاهد إذا منا تثبت احلقإبأن الشهادة  :ثالثهاى علو

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح آداب القاضيأبواب من ٤ الباب ١٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٦٨

  .المكله يف هذه الصورة أول ال

  .مرسل مجيل ال داللة فيهن إ :عهارابى علو

حيمل عليه  و،)صلى اهللا عليه وآله(بأن ظاهر املرسل ما تقدم يف رواييت النيب  :خامسهاى علو

ى م الذي هو علكًون مستندا للحكيف يك كمثل ذل ومجاهلا،إال أقل من  و،)عليه السالم(العلوي 

  .خالف القاعدة

سلم ن إ ورك املذطالق ال جمال لإلكبعد ذل و، أصيل حيث ال دليلن األصلإ :سادسهاى علو

  . يف املقامإطالقوجود 

ون من باب ك يفإنهن آثار كمل ت إذا أما و له آثار،انتكثاره فيما آم بكعليه فالالزم نقض احلو

ن ثار اليت تنقض بعد رجوعهم،الم يف مجلة من اآلكسيأيت ال والسابلة بانتفاء املوضوع، ان قبل ك وإ

  .االستيفاء

  

  ))لو رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل االستيفاء((

م كنقض احل ان حد اهللا تعاىلك فإن قبل االستيفاء، ومكلو رجعا بعد احلو( :قال يف الشرائع

و ك وللشبهة املوجبة للسقوط، شرت أو ،حد القذفكدمي ان آلكذا ل يف نقض  وحد السرقة،كًا كم

  .ىانته ) من احلقوق ترددكم فيما عدا ذلكاحل

لرجوع قبل االستيفاء يوجب نقض احل أن القاعدةى مقتض :لأقو  وجوب بقاء  ألن أدلةم،كا

  .قسام احلقوقأ من غري فرق بني ،لو باالنصراف ومل يرجع الشاهد، إذا منا هو فيماإم كاحل

  بالشبهة الدارئة للحد،كاستدلوا لذل و،م يف حدود اهللا تعاىلكنقض احل إىل املشهور ذهبوامث إن 

 لتغرمي الشاهد بعد االستيفاء ن وجهكم ينقض مل يكن احلكلو مل ينه أ والتخفيف،ى ًد مبنيا علون احلكو

  ً.قصاصا أو ًالما

   حد القذف، فقد استدلواكدمي حق اآل و،حد السرقةك كما احلد املشرتأ



٣٦٩

قسام  ال أجد يف شيء من األ: بل يف اجلواهر، تدرء بالشبهاتاحلدود وً،أيضا�ما حد أ بكلذل

ًلثالثة خالفا حمققاا ً.  

قرب م قبل االستيفاء فاألكلو رجع بعد احلو( :ًشف اللثام مازجا مع القواعدكن قال يف كل

حيتمل  واندرائه بالشبهة، والتخفيفى البتنائه عل و،من احلد املشهور عدم االستيفاء يف حقه تعاىل

مل يعلم له  وه، أهلحيح صدر عنصم شرعي كنه حلزوم ما يلزم الرجوع بعد االستيفاء، أل واالستيفاء

  .ىانته )ثركيف حقوق اهللا أالتخفيف  ألن دمي،يف حقوق اآلى  أقوشكالاإل وض،ناق

ما مل يناقض الشاهد نفسه البد من القول باستيفاء حق  إىل مك احلأدلةمل نقل بانصراف  إذا :أقول

  .لثالثةقسام ال األكال بأس بتأييد درء احلد بالشبهة لو، حد القذفكدمي اآل

روه من درء احلد بالشبهة يف سائر كما ذ ورناه من عدم الشمول،كنعم يظهر الفرق بني ما ذ

لرجوع، ى التوابع، فعل البهيمة  ومهأ وبنته وخت الغالم املوطوءأحترم  ًمثالما اخرتناه ال ترتب بعد ا

  .كغري ذل إىل ولة يف بلد آخر،كجيب بيع غري املأ وولةكة املأءاملوطو

قسمة ى ن تبقك يسقط قتله للشبهة، لفإنهرجع الشهود قبل قتله،  إذا وم بردتهكم يف احملكحلذا اكو

شرع سقوطها بالشبهةكبقاء حى يقو :لذا قال اجلواهر و،اعتداد زوجته وماله  ،م التوابع اليت مل تثبت بال

  . لهدلةعندنا سقوط اجلميع، لعدم مشول األى قواأل أن بينما

لزناة إىل التغريب بالنسبة وزم اجلك يعرف، حكومن ذل  ألن ،كغري ذل إىل ،القواد وبعض أقسام ا

لرجوعكل ذلك   . حد فتسقط با

  لو رجعا ( : القواعد يف املسألة، حيث قالإشكال يف شكالمنه يعلم اإلو



٣٧٠

  .)١()أوجبناها رجع �ا عليها فإن ،إشكالالدية  إىل هل ينتقل وقبل استيفاء القصاص مل يستوف،

ى يف ما سبق عل وخر،ضرب نصف احلد سقط النصف اآل إذا ماك االستيفاء ءثناأيف لو رجعا و

لرجوع ال   .رجعا بعد االستيفاء إذا الم السابق فيماكا

لراجع من يشهدكحصل م إذا نعم نصفه  و،األولالشاهد  إىل ًنصفه مستنداان كمت احلد، فقد  أان ا

  .خرالشاهد اآل إىل ًمستندا

 م،كم ريبة مل حيكحصل للحا فإن م،كال حت وتوقف : فقال له الشاهدمكم احلكلو أراد احلاو

م كنفذ احل ومكمل حيصل له ريبة ح وإن ،توقف :جراء قال له الشاهدملا أراد اإل ومكح إذا ذاكو

  .دلةطالق األإل

لرجوع، بل قال لو( :قال يف القواعد م، كاح : مث قال له،مكتوقف للح :مكلحالو مل يصرح با

  .)٢()م ريبةكم ما مل حيصل للحاكز احلقرب جوافاأل

ه و ـ شف اللثام كعلل حيتمل  وً بالتوقف، ال يصلح مانعا، فإن األمرانتفاء املانع، وحتقق الشرط(ب

لريبة ونه ظاهره التوقف يف الشهادة،العدم، أل   .ىانته )٣()التهمة فيها وهو حيدث ا

 م،كم مل حيكم قبل احلكبهة للحاحصلت الشن إنه أ  يعلمكمن ذل و،ره القواعدكقرب ما ذاألو

و و  حصلت له الشبهة توقف عن التنفيذ، ومكحن إنه أ ماكشبه، أما  أو  الشاهدكبسبب ضحان كل

و و   .عليهى الم املدعكحصلت له الشبهة من  إذا ذاك وً،أيضاثناء االستيفاء توقف أان يف كل

 فادعت ،زناهاى الشهود علمن قامت  يف )عليه السالم( علي ما فعلهكنعم جيب الفحص حينئذ 

   شبهأما  أو السارق أو القاتلنه أ الشاهدى  ادعفإذاعليه  و،ار�اكب

                                                

  .٥٠٩ ص٣ج: د األحكامقواع )١(

  .٥٠٨ ص٣ج: د األحكامقواع )٢(

  .٣٧٣ ص١٠ج: كشف اللثام )٣(



٣٧١

قبله يتوقف عن  وان الالزم الفحص،كاملسروق منه عند الواقعة،  ون عند القتيلكمل ينه أ ىفادع

  .التنفيذ أو مكاحل

ما عدا ما تقدم من احلقوق،   يفمكره الشرائع يف عبارته املتقدمة من الرتدد يف نقض احلكأما ما ذ

  .م ال تشملهك احل ألن أدلةالقاعدة النقض،ى مقتض أن فقد عرفت

عدم النقض للمرسل ى قواأل أن ال ريب :حيث قالالم اجلواهر، كمنه يعلم وجه النظر يف و

لة دال إىل ها بل ما قبل االستيفاء، مثل ما بعده بالنسبةإطالق واملتقدم املعتضد باستصحاب الصحة،

جلرح اليت ال تدخل يف احلدود عرفا والقتلكيف العقوبات  الدليل، حىت روج و،ًا احتمل يف  وإن الف

ال ى ما تركنه ك منها، ل فائت البضعكعدم استدرا و،حلاق هذه الثالثة باحلدود لعظيم خطرهاإ كاملسال

  .لاالستصحاب ال يقاوم الدلي وس،كالدليل بالعن إ :فيه وًتصلح معارضا للدليل،

  

  ))زم إرجاع العينفهل الالد لو رجع الشاه((

 مكقائمة، فالالزم نقض احلالعني  ووم له فرجع الشاهدكسلم املال للمح ومكلو حنه أ منه يعلمو

رناه من الدليل ك ملا ذ،القاضي وايفكال والوسيلة وما عن �اية الشيخكاملأخوذ منه،  إىل رجاع املالإو

  .م ملثلهك احلأدلةالسابق من عدم مشول 

 ، يف شاهد الزور،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب التهذيب، عن مجيل، عن والفقيه وايفكملا رواه الو

تلف من مال أًن قائما ضمن بقدر ما كمل ي وإن صاحبه،ى ًان الشيء قائما بعينه رد علكن إ :قال

لرجل    .)١(ا

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٧٢

   .)١(التهذيب وايفكقريب منه روايته الثانية املروية يف الو

ورد ما  :قال أن ىل إجيلد شاهد الزور :قال إنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن الدعائم، عنو

   .)٢(صاحبهى ًان منه قائما علك

رجل ى شهد رجالن علإذا  :قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يف خرب آخر، عن الدعائم، عنو

ى رد ما قضى ان قضك وإن ت الشهادة،القاضي بطلى ن قضكمل ي فإن مبال مث رجعا عن الشهادة

   .)٣(بشهاد�ما به

 :ال تستعاد العني، بل قيل ومكال ينقض احلنه أ  إىلحيث ذهبواعن املشهور،  يكًهذا خالفا للمح

  . عليهمجاععن السرائر اإل وما يفهم من املبسوطكالقدماء،  وافة املتأخرينكعليه ن إ

 جريا�ا يف كعليى  السابقة يف صورة التلف اليت ال خيفدلةهو احلجة بعد األو( :قال يف اجلواهر

  .)املقام

ى القاعدة رد العني على مقتض أن قد عرفت ويف جيعل حجة،ك ف، يف املسألةإمجاعال  إنه :فيهو

روايات موضوع مرجعه  و،صاحبها �م يرون الشهادة اليت يرجع عنها أ إشكالال  والعرف،الزور يف ال

ًذبا عمدا غري تامكان ك بأن األمرًما لو شهد زورا من أول  إىل تمال انصرافهاالشاهد شهادة زور، فاح ً.  

  

                                                

  .٣ ح١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٨ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .١ ح٧ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٧٣

  

   ))ما يوجب القصاص أو األرشرجوع الشاهد في ((

ًجرحا موجبا للقصاص، أو ًان قتالكن إ املشهود به ):٥ مسألة(  ملا ورد من النص يفذا الغمز ك وً

جلرح يف رش يف غري العمد، فاأل أن واضح ورش،فيه األأن  المهم من باب املثال، فيشمل مثل قلع كا

  .كغري ذل إىل غريه، والضرب، املوجب لالسوداد والغمز ونفذن وجدع األصلم األ والعني

 القصاص،ن كمأن إ قالوا تعمدنا اقتص منهم فإن  املشهود به مث رجعوا، استوىففإذاان، كيف كو

ا أقالوا وإن  ما ّنسان إال  مال اإلون الدية يفكصالة موال العاقلة، ألأ مواهلم الأان عليهم الدية يف كخطأن

  .خرج

  .)١(سب رهنيك مبا ئل امرك :قال سبحانه

زرة وزر  وال تزر :قالو   .كغري ذل إىل ،)٢(ىخرأا

  .يشمله دليل العاقلة  احملض حىتأليس مثل اخلط و شبه عمد،ًأالشهادة الباطلة خط أن من املعلومو

ه  وحد منهم اجلواهر،ره غري واكهذا ما ذو تصدقهم ّ إال أن قرارهمإشف اللثام بأنه ال يثبت بكعلل

  .ثبات بل يف مرحلة الثبوتالم ليس يف مرحلة اإلكال ألن فيه نظر، و،العاقلة

ملراد احنصار كخطأنا فأ :قالوا وإن ذا،كقالوا تعمدنا ف فإن :هره الشرائع بقولكأما ما ذ ذا، فليس ا

ذ�م يف قوهلم كاحتمال  ومن قبلهم،ّ إال غريه ال يعرف والعمد أن الغالب  ألن، بلكالطريق يف ذل

هذا االحتمال ال يوجب  أن بعددوا الفرار من القصاص ال يضر امنا أرإ وانوا تعمدواك بأن ،خطأناأ

  .ما هو واضحكًان موردا لدرء احلدود بالشبهات كذب كحيث ال قطع بال والقطع،

                                                

  .٣٨ اآلية: املدثرسورة  )١(

لزسورة  )٢(   .٧ اآلية: مرا



٣٧٤

 فالدية أبني اخلط و،وليه بالدية أو عليه ا�ينى بدون رض، لعمد فالقصاص دائر بني ااألمر :ال يقال

  .ين تثبت الديةأالعاقلة، فمن ى عل

  . مسلمئال يطل دم امربني  واجلمع بني درء احلد بالشبهة،ى الدية هي مقتضن إ :نه يقالأل

 ،افركال ول املسلممنا هو يف مورد القصاص، ال مثإ ، تعمدنا اقتص منهمقالوان إ :قوهلممث إن 

لوالدو   .حال أي ىفالدية عل الإ والولد، حيث ال قصاص وا

 ثالث أاخلط ودية العمد سنة أن روا يفكما ذك ً،جنسا أو ًالعمد زمانا وأاختلف دية اخلط إذا نعم

لرجوعى ان مقتضك ،بالذا فرق السن يف اآلك وسنوات،  عدم لزوم أصالةمثل ، األصل إىل القاعدة ا

 أو بري السنكبل إعليه الواجب  أن  يفكش إذا هإنبرية، فكسنان ال عدم لزوم األأصالة وية،عطاء الدإ

  . فتأمل،األول عدم األصلان كصغريها  يفكي

لراجعمث إن   ى،الفتو وما سيأيتكما هو مورد النص كتعمدت،  :قال إذا االقتصاص من الشاهد ا

ة  ّالإ و،حنومها يف مواردها أو اضطرارأو  وجه شرعي لتعمده من تقيةن كمل ي إذا منا هو فيماإ ما كفالدي

  .هو واضح

املقر ى عل واملقر بالعمد القصاص،ى خطأنا، فعلأ :بعض وتعمدنا، :قال بعض فإن ان،كيف كو

رناه كما ذى ون سرف يف الدم علكال ي أن يل الدم قتل املقرين بالعمد بشرطلو و نصيبه من الدية،أباخلط

   .)١(فال يسرف يف القتل: بحانهقال س ،تاب القصاصك يف

   كذلك ودية صاحبه،ى  رد الفاضل عل،هلم قتلهم ًذا قتل متعددا بقدر جيوزإو

                                                

  .٣٣ اآلية: سراءاإلسورة  )١(
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  .ًمثالقطعت يده بشاهدين  إذا يف املقام وقطع اثنان يد واحد، إذا ماكيف القصاص، 

 من بعضله حق القصاص  إذ ،يف القصاص من بعضهم أو ال فرق يف حقه يف التعدد،نه أ الظاهرو

ً مثال، كثر من ذلكأ أو ون الشاهد حسب موازين أقل الشهود،كي أن بني ،يرد الباقون قدر جنايتهمو

 أي مجين عليه حق لل،تعمدنا :السرقة مث قالواى  قامت شهود ثالثة علفإذاالسرقة تثبت بشهادة شاهدين 

طالق دليل إل كذل و،يدين أو  منهمًيقطع أيا أن ما حق لهكيرد بقدر ديتني،  ويقطع يد الثالثة أن املتهم

  .قل املعترب يف الشهادةالقدر األى ويل الدم الشامل لصورة زيادة الشهود عل وحق ا�ين عليه

ل ك( :بعضهم أو لهمكالشرائع حبقه يف القصاص من ى ان، فقد قال اجلواهر عند فتوكيف كو

ى ليه، لقاعدة قوة السبب علبقسميه ع مجاع، بل لعل اإلك من ذلال خالف يف شيءنه أ  معكذل

شرتكمن ح تب القصاصك ما ورد يف وعمومات القصاص، واملباشر،  )ًأخط وًني يف القتل عمداكم امل

  .ىانته

رواياتو   : يدل عليه مجلة من ال

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،التهذيب، عن بعض أصحابه وايفكصحيح ابن حمبوب، املروي يف الك

لرجلأ حمصن بالزنا، مث رجع رجلى ا عليف أربعة شهدو :، قال)السالم عليه ( قال ،حدهم بعد ما قتل ا

لراجعن إ :)السالم    .)١( قتل،تعمدت :قال وإن غرم الدية،أ و ضرب احلد،مهت أو:قال ا

  .قد تقدم وجه ضربه احلدو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(
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لزنا رجل باى ، يف أربعة شهدوا عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب رواية مسمع املروية يف الفقيه، عنو

شهدت عليه  :قال فإن قلت :قال، عليه الدية : قال،ت يف شهاديتككش :حدهم فقالأفرجم مث رجع 

   .)١(يقتل : قالً،متعمدا

منا شبهنا، إ :يف شاهدين شهدا بسرقة رجل فقطعت يده، مث قاال :صحيح حممد بن قيس املتقدمو

   .)٢( الديةغرمهما نصف أن  عليهما)عليه السالم( املؤمنني أمريى فقض

يف رجلني  :)عليهم السالم( ي علوين، املروية يف التهذيب، عن جعفر، عن أبيه، عنكرواية السو

مواهلما أ غرما دية اليد من ،شبه علينا :حدمها فقالأسرق فقطعت يده مث رجع نه أ رجلى شهدا عل

فرجم مث رجع واحد ظرون هم ين و�م رأوه مع امرأة جيامعهاأرجل ى يف أربعة شهدوا عل :قال وخاصة،

 وإن  غرما نصف الدية،،شبه علينا:  اثنان وقاالعذا رجإشبه علي، و: قال إذا يغرم ربع الدية : قال،منهم

   .)٣(ً قتلوا مجيعا، شهدنا بالزور:قالوا فإن الدية،غرموا  ،شبه علينا :قالوا ولهمكرجعوا 

لراج أن  من تغرميهما مع،وينكما تقدم يف رواية السو تصديق ى حيمل علن أ و البد،حدمهاأع ا

رواياتاآل   .خر له بقرينة سائر ال

 شهد ثالثة بالسرقة، إذا ماكثر من قدر أقل الشهود، كانوا أك إذا مما تقدم ظهر حال ما أن ماك

و ل الثلث،كى حيث عل   انوا ثالثة ك إذا ماكانوا حسب املقرر، كن كثر لكأانوا ك أ

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  .ل امرأة الثمنكى عل وبع،الرجل ل ركى حيث علامرأتني،  ورجال

غري ى عل أو ،احملصن فرجمى عل أو ،ذا لو شهدوا بالردة فقتلكو( :ك قال بعد ذلكاملسالمث إن 

 إىل يالفعل املؤد إىل  لقصدهمأنه عمد شبيه اخلطن هنا يلزمه الدية، ألكومات منه، ل احملصن فجلد

  .)القتل

 من كغري ذل إىل ،مات حىتى فقطعت يده فسرشهدا بالسرقة  إذا كذلكم كون احلكي و:أقول

�م مل يباشروا  أل:شف اللثامكلذا قال يف  وًليه عمدا،إال سببوا  و�م مل يباشروا القتل ألكذل ومثلة،األ

  .ذبكتعمدوا ال وإن ًال سببوا ملا يقتل غالبا والقتل

يف  ء احلد عليه حىتجراإميوت بنه أ علموا وذبكالا و ما لو تعمدكمن ذل يستثىن أن ينعم ينبغ

 حسب شهاد�مى نه حيد علأعلموا ب وفطر يف شهر رمضانأنه أشهدوا ب إذا ماكغري قطع اليد، 

 ركالم من ذك وليه،إنه سببوا م يقتلون حينئذ، ألفإ�، ًمثالنه ميوت باحلد لضعف مزاجه أنوا بأطمأو

 :غريه، حيث قال وم املتقدمبعضه بل هو صريح ،ن هذه الصورةعغريهم منصرف  واجلواهر والقواعدو

  .مل يسببوا و�م مل يباشرواأب

 رنا يفكقد ذ ووا، أخذ الدية لدرء احلد بالشبهة،أخطئ أو ذبك�م تعمدوا الأم بك احلاكلو شو

  ً.أيضا شامل للقصاص ) بالشبهةأيدر احلد(قوهلم  أن غريه وتاب القصاصك

لزوم  ألن تعمدوا،ًأيضا إذا  قتلوا ،ا عليه احلدان زنكقد  ولو شهدوا بالزنا الذي عليه القتل فقتل،و

ًونه زانيا واقعا ال خيرجهم عن دليل قتلهم بشهادة الك ف،احلد عليه   ً.ذب عمداكً

فالظاهر عدم ان عليه حد القتل لردته ال لزناه، كقد  و،لو شهدوا عليه بزنا عليه القتل فقتلو

   لنه وقع قتل مستحق القتعدم الدية عليهم، أل وقتلهم،
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  .ان عند قتله مل يقصد سبب قتله الواقعيك وإن م،كيد احلاى عل

 فقتله، )صلى اهللا عليه وآله( النيب ّسبنه أ زعم أو ،ًفالنا يزين زوجته فقتلهماإنسان أن لو زعم و

ما كال يعد من قتل العمد الذي عليه القصاص، نه أ الدية، لوضوحّ إال ن عليهك مل ي،مث تبني اخلالف

  .تاب القصاصك  املسألة يفرنا شبهكذ

رأمتوت رجع  أن قبل و،اهولو شهدوا عليها بالزنا فرمجو ت لراجع بقدر أ و،شأ�ا وتكحدهم  غرم ا

ة  وربع اجلراحات، ويل  إىل رباع الديةأرجاع ثالثة إ والقصاص أو ما عرفت،كلو ماتت فربع الدي

  .الشاهد

لزنا ألو قال و  :ن قالواأن صدقه الباقون بإف،  تعمدت: بعد رجم املشهود عليهًمثالحد شهود ا

ما فضل عن دية ياء األوليرد  و،ًسرافا يف القتلإن كمل ي إذا ،ولياء الدم قتل اجلميعان ألك، ًأيضاتعمدنا 

ملرجوم، ثر باحلصص بعد وضع كدية األ أو ملة ديتهكيرد الباقون ت وثركأ أو ًوا قتلوا واحداؤشا وإن ا

مل الباقون ما كأ وياء ما فضل من دية صاحبهم،األولثر من واحد رد كذا قتلوا األإ ونصيب املقتول،

  .يعوز بعد وضع نصيب املقتولني

ررمها الشارحان والقواعد وره الشرائعكما ذك ال  وإشكال بال كل ذلك ،غريهم وشف اللثامك وق

ء  أوالشهادة أن ون الضابطك ضرورة ،ما يف اجلواهركخالف،  لزنا بسبكان ذلكجبت القتل، سوا  ب ا

لردة أو القصاصأو   ،ئخذ الدية من اخلاطأ وم ما تقدم من جواز قتل املتعمدك، فاحلكغري ذل أو ا

لرد مع زيادة املقتول، و   .تاب القصاصك رناه يفكما ذكالالزم ا

 يقتله أن  بنيكخيتار الويل حينذا ونفسه فحسب،ى عل ّالإقراره إمل يصدقه الباقون مل ميض  إذا أماو

ه  و، الدية عليهيرد فاضلو   ماكبني أخذ ربع الدية من
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عليه ( املؤمنني أمرياملروي عن وين، كما تقدم من خرب الس إىل ضافة، باإلالقاعدةى مقتض هو 

  .)السالم

لراجع ذاإهذا    .خذ منه ربع الديةأ ،خطأتأ :قال وإن تعمدت، :قال ا

 رباع الدية،أيه الباقون ثالثة يرد عل وتعمدت يقتل، :قالن إ :ن قال الشيخ يف النهايةكهذا ول

علله  وليس جبيد، :قال القواعد وال وجه له، :ن قال الشرائعكل ،)رمحه اهللا( يعل أيب ي عنكحنوه احملو

 أبا براهيم بن نعيم، سألتإحسن  إىل �ما استنداأالظاهر  وقرار أحد غريه،إيؤخذ ب نه الأشف اللثام بك

فقال  : قال،حدهم عن شهادتهأرجل بالزنا، فلما قتل رجع ى وا عل عن أربعة شهد)عليه السالم(عبد اهللا 

لراجع، :)عليه السالم(    .)١(رباع الديةأه ثالثة  أهل إىلالثالثة دييؤ ويقتل ا

رواية حجة سندا، باإلو ل غري  وعند املشهور،�ا غري معمول �ا أّ إال ايف هلا،كرواية ال إىل ضافةًا

  .خرمناسبة للروايات األ

قرار غريه محل إ أحد بةلقصورها عن معارضة القواعد اليت منها عدم مؤاخذ�ا إ : اجلواهرقال يف

ن كعراض املشهور مل يإال لو و،كذلى المهما علك، بل عن املختلف محل أاعرتاف الباقني باخلطى عل

ون كان كمإ إىل ضافةً�ا أخص مطلقا من القواعد، باإل أل،ر من جهة املعارضةكما ذى وجه حلملها عل

  . من جهة شباهة املقام بالعاقلةكذل

 )غرم الديةأ (:رواية مسمع وما تقدم يف مرسلة ابن حمبوب أن ان، فقد عرفت مما تقدمكيف كو

  قد ول الدية،ك منا يراد �ا يف اجلملة الإ ،)عليه الدية(و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .التسقيطى  تقدم ما يدل عل

�م رأوه أرجل ى ربعة شهدوا علأيف  : قال)المعليه الس(ًعليا ن إ :ليه ما رواه اجلعفرياتإيضاف و

ً  نصفارجعوا ثالثة غرموا وإن يغرم ربع الدية، :)عليه السالم( قال ،مع امرأة فريجم فريجع واحد منهم

   .)١(ًلهم مجيعاك قتلوا ،بزور شهدنا :قالوا فإن لهم غرموا الدية،كرجعوا  وإن ،ربع الديةو

رجل بالزنا فرجم ى يف أربعة شهدوا عل :قال إنه ،)عليه السالم( املؤمنني أمريعن الدعائم، عن و

اشتبه  :قاال ورجع اثنان وإن اشتبه علي، :قال إذا يغرم ربع الدية :)عليه السالم( قال ،حدهمأفرجع 

ن  غرما نصف الدية،،علينا   .القود وجب عليهم ،شهدنا بالزور :قالوا ولهمكان رجعوا ك وإ

لراجعون فقال بعضهم نإنه أ مما تقدم يعلمو ل كان لكاشتبه،  إنه :قال آخر وتعمد، إنه :اختلف ا

  .مهكح

زور يف نه إذا أ ، فالظاهرشهادتهما أشبه مما يسقط  أو فسقه أو فرهكلو مل يرجع الشاهد بل ظهر و

ه إ انت الدية كال إ و،نه سبب القتل ملن ال يستحق القتلان عليه الدية بالنسبة، ألكخفاء عدم صالحيت

  . مسلمئ امرمال يطل دو  ملصاحل املسلمني،دنه معألبيت املال، ى عل

حصل  و،شبهأما  أو قطعت يده أو قتل أن  بعد،تعمدنا أو خطأنا،أ :قالوا ولو رجع بعض الشهودو

لراجعكني يشهدون بصحة الشهادة السابقة، فهل يرتاألولخر بقدر الراجع من أ شهود كهنا شأنه  و ا

اجلديد ال أثر له بعد فوات  والقتل وقع بسببه، ألن ،الدية ويؤخذ بالقود أو ، مسدهلسد الشاهد اجلديد

لراجع أو ،واناأل  بالشبهات، بل تؤخذ أاحلدود تدر ونه شبهة أل،ان يستحق القتلكن إ يفصل فال يقتل ا

  .منه الدية
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 من وجوب حاله السابقى على خطأت، يبقأ :نه قالالراجع الدية ألى ان الواجب علك إذا أما

  .قرب الثالثاأل و احتماالت،، بالشبهات لهأصل بعد عدم مشول احلدود تدر لأل،عطائه الديةإ

لزنا، مث ظهر فسقهمى كز ولو :قال يف القواعد عن ى ان خيفك فإن ،فرهمك أو االثنان شهود ا

ملز  امك احلأنه من خطجتب الدية يف بيت املال، أل وًال يضمن أحد منهم شيئا،نه أ قربني، فاألكا

  .خطأهم يف بيت املالو

خطأت القضاة أما ن إ :صبغ يف خرب األ)عليه السالم( علي قول تاب القضاءك قد تقدم يف :أقول

ى ليست الدية علنه أ وال يطلللجمع بني دليلي  و،)١(بيت مال املسلمنيى قطع فهو عل أو يف دم

ملز و ماله،ظاهر احلليب ضما�ا يفن إ :شف اللثامكن يف كأحد، هذا ل �ما لو مل يني ألكحيتمل ضمان ا

ز   .ًأم فهما قتال املشهود عليه خطكيا مل يتم احلكي

ا الشهودى ون الدية علكال يبعد  :قولأ ملزى فرهم علك و فسقهمءخفاإانوا دلسوا يف ك إذ  يني،كا

 بيت املال، ىمل يدلسوا، فعل إذا ما تقدم مثله، خبالف ماك شرعي له، رهم السبب يف قتل ال مربإذ 

  .الم يف هذه املسألة عند تعرض اجلواهر هلاكسيأيت بقية الو

ما ظننت قبول شهاديت  وذب،كتعمدت ال :املشهود عليهى احلد عل يجرأ أن لو قال الشاهد بعدو

، بل يف القواعد ًإشكااليف القصاص ن إ :األولحده القتل، ففي اجلواهر يف  أن ما ظننت أو ،كيف ذل

  .الدية مغلظةّ إال نه شبيه عمد فال جتبكل وقرب العدم،ط األما عن املبسوك

ون مبباشرة الشاهدكالقتل مل ي أن كوجه ذل :أقول    فتأيت ً،ن بتسبيبه عمداكمل ي 
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منا إ والمه،ك من غري كظهر ذل أو يراد به الواقع،) لو قال (:قوهلم و،قاعدة درء احلد بالشبهة

  .من قبلهّ إال ًنه ال يعرف غالباالمه ألكى يعتمد عل

ان يظن صحته مبا ال يوجب الضرب كقد  ور يعرف حال ما لو ضرب املريض فمات،كمما ذو

منه يعلم وجه  ونه ال أقل من الشبهة الدارئة،ن فيه نظر، ألكل يف عدم القصاص، لكبعضهم أش وموته،

  .من القصاص هنارشاد عن اإل يكالنظر يف احمل

لرابع  أن دان، فلو صدق ثالثة من الشهوكيف كو  بعد كان ذلك ومل حيضر الواقعة،نه أ وذب،كا

حنوه  و يف اختصاص القصاصإشكالم فال كنه شهد معهم عند احلاأمل يعلموا ب فإن حنوه، والقتل

لرابعكن الأعلموا ب إذا بالراجع، أما ونون كعند الشهادة، فهل يذبه كانوا يعلمون بك واذب الشاهد ا

مل يشهدوا مل  إذا محيث إ�شهاد�م قتله، ى يرتتب علنه أ وذبه،كاء يف القتل، حيث علمهم بكشر

  . احتماالن،يقتل، أم ال

 من نظر مع ال خيلو: ن يف اجلواهركال يؤخذ منهم شيء، ل واختص القتل به :قال يف القواعد

  .األمرعلمهم باحلال من أول 

انت ك إذا ن عليهم شيء، أماك ي ملًمثالمنا القتل للزاين احملصن إ وانت الشهادة طريقيةكن إ :قولأ

  .أقل تقديرى عل هؤالء السبب فالالزم عليهم الدية وان القتل بدون حق،كالشهادة موضوعية، 

  

  ))لو رجع الشاهد ثم رجع عن رجوعه((

لرجوع أو ،م مع الشهادةكم، مث رجع عن رجوعه، فهل احلكلو رجع الشاهد قبل احلو  ،مع ا

لرجوع،   .شهادته إىل ًم استناداكم احلاكعليه فال حي و،دلة تشمله األمثله ال ألن الظاهر مع ا

ن  لرجوعكوإ وان ا لرجوع بعد احل    م قبل كرجوع ا
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فرع السابق من عدم مشول األنالتنفيذ، فالظاهر عدم الت   . ملثلهدلةفيذ، ملا يف ال

و و لرجوعان بعد التنفيذ، فالظاهر األكل لرجوع عنه مثل ا وقرار،نه من قبيل اإلوهلما، ألأخذ بان ا

لرجوع عن اإل   .الدية عليه والقصاصقرار حيث ال يسمع، فالالزم ا

لرجوع عن الشهادة،  أمث الظاهر لرجوع يف القسامة حاله حال ا حلف يف مجلة من  إذا ماكن ا

قبل احلكم، أو بعد احلكم قبل التنفيذ، أو  هونكالم يف كًزيدا قاتل عمرو مث رجع، فيأيت هنا ال أن حلف

  .بعده

لرجوع عندوال حاجة يف كون  ء  إذا فيكم، بل يكاحلا ا انا مها كشهد اثنان بأنه رجع، سوا

لرجم الشاهدين معه   . الشهادةأدلة إطالق لوضوح كذل وًبا منهما،كمر أو غريمها، أو ،يف مثل ا
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  ))ًإذا ثبت أنهم شهدوا زورا((

ون كي أن البد وال، وأعن علم ًبعض الشهود شهد زورا  أو ل الشهودك أن ثبت إذا ):٦ مسألة(

ان من تعارض كًشهاد�م زورا ى لو قامت بينة عل إذ قرار،اإل و بغري طريقي البينةكم بذلكعلم احلا

و  والبينات، لرجوع الذي تقدم الًان داخالكقرار من نفس الشاهد  باإلكان ذلكل   .الم فيهك يف مسألة ا

ان ك إذا بعده، أو ثنائهأيف  أو ان قبل التنفيذكم، سواء ك نقض احلك تبني ذلفإذال حال، كى علو

م ال كتنفيذ احل  أن أدلةقد عرفت يف املسألة السابقة وم الختالل ميزانه،كمنا ينقض احلإ وثر،أللنقض 

ن عينها كمل ت وإن انت موجودة،ك إذا انت الشهادة مالية استعيد عني املالك فإن ،كيشمل مثل ذل

  .موجودة غرم الشهود

قد  ومات، بل عن السرائر بغري خالف ظاهر،ّرسال املسلإضمان الشهود غري واحد قد أرسل و

  .كذلى قد تقدم صحيح مجيل الدال عل وت عليه املستند،كس

 : قال،، يف شهادة شاهد الزور ما توبته)عليه السالم(عبد اهللا  أيب يف صحيح حممد بن مسلم، عنو

ان شهد هذاكن إ الثلث أو ان النصفكن إ  مالهمن املال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ييؤد 

   .)١(آخر معهو

مرأتني ورجلك ،حدهمأ ثالثة شهود رجع كان هناك إذا الثلث يتصور يف ما :قولأ و ،ا ثالثة ك أ

  .رجال

ما أمجيعهم،  إىل ًم حينئذ مستنداكون احلكي وثر من العدد الالزم،كأقد تقدم صحة تعدد الشهود و

لرجل ملرأتني، ويف ا لرجل يوجب النصف،ا لربع، فك و فرجوع ا مرأة ا سر كًونه ثلثا ال يراد به الكل ا

  .شخاصأثالثة  إىل املال حينئذ استند ألن املتساوي، بل

                                                

  .١ حتاب الشهاداتك من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٨٥

، يف شاهد )عليه السالم(عبد اهللا  أيب تب املشايخ الثالثة، عنكيف صحيح آخر جلميل، املروي يف و

تلف من أًن قائما، ضمن بقدر ما كمل ي وإن صاحبه،ى علًان الشيء قائما بعينه رد كن إ : قال،الزور

لرجل   .)١(مال ا

رواياتكغري ذلإىل    . من ال

شيء، ى عل يياد األتان تعددكل مكن ميزان ضمان الشاهد يف املقام هو امليزان يف  أمث الظاهر

  .ه يف اجلملةالشاهد لبيان ضمانر ضمان كمنا ذإالنص  وًن مغرورا،كمل ين إ املتلفى فقرار الضمان عل

لرجوعكمإهل يقيد الضمان يف صورة التلف بعدم و( :قال يف املستند  ،م الأوم له كاحمل إىل ان ا

ملراد أن الظاهركالظاهر ال، لعدم املقيد، ول نه أ علم إذا كذلك ًأيضاوم له كاحمل أن ماكضامن، نه أ ن ا

لرجوعكال حق له، فللمحنه أ يعلم لرجوع إىل  رجعذاإ ويهما شاء،أ إىل وم عليه ا  إىل الشاهد فهل له ا

  .ىانته ) العدماألصل و،إشكالوم له، فيه كاحمل

 ،ونه لزيد ال يصري بالشهادة للمشهود لهك عند املشهود له املعلوماملال  إذ ه،شكالال وجه إل :أقول

  .ًليس ضامنا لغري صاحب املال، فال أصل يف املقام وفتصرفه فيه حرام يوجب الضمان،

  :شيء يبق

افيان يف كمها  واثنان يايف منهم اثنان، فرجع واحد بقكال وانت الشهود ثالثة،كنه إذا أ هوو

لراجع الثلثثبات، فلمااإل   .ذا يؤخذ من ا

 ال كذل واملشهود عليه، إىل حدهم رجع الثلثأ رجع فإذاالثالثة،  إىل م مستندكاحلن إ :اجلوابو

لرجوع   .ان الشاهد اثننيك إذا ينايف عدم ا

                                                

  .٢ حتاب الشهاداتك من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٨٦

ذا أخذ إالثلث ليأخذه من املشهود عليه، فيما ى يقيم شاهديه الباقيني عل أن  للمشهود لهنعم

  .ًالشاهد زورا الثلث من املشهود له

مرأتني وًان الشهود رجالك إذا أما وا   .كالم يف ذلكسيأيت تتمة ال و أوضح،األمرحدهم فأرجع  

ان ك وًشهد زورا،نه أ ظهر أو د له،املال من املشهوخذ نصف أ وً،مثال حد الشاهدينأمث لو رجع 

ظهور  إذ حنوه، وًاصالنصف منه تقا من الذي أخذ ك ذلكان له تدارك ،يعتقد املشهود له بصحة الشهادة

املقام حاله حال  أن ىال دليل عل ورجوع الشاهد ال يغري الواقع الذي يعتقد به، أو مكذب عند احلاكال

  .تذهب باحلق�ا أاليمني يف 

مهم كان حك و ثبت عليهم القصاص،ًان املشهود عليه قتالك والشهود شهدوا بالزورن  أذا ثبتإو

 من املباشر،ى ان السبب أقوك و،�م سببوا القتل ألكذل وقروا بالعمد،أ ورجعوا إذا م الشهودكح

 أن ما تقدم يف ثبوتكم كاحل وتابه،كرنا يف كما ذكان القصاص عليه، كى حدمها أقوأان كلما كو

ملراد بشهادة الزور  إذ ًهود شهد زورا،أحد الش ملراد أعم من ذلى علو�ا كليس ا  ،كخالف الواقع، بل ا

  .بشاهد الزور يما أشبه مس أو رشوة أو  شهد أحدهم بدون علم لصلةفإذا

 ل التبعةكشاهد الزور ى  فهل عل،مكقد نفذ احل وًذبا،كأحد الشاهدين شهد  أن  تبنيفإذاعليه و

  : حتمالن ا،بعضها بقدرهأو 

لرجلكنه لو أل :األول م بشاهد كمل يثبت احل إذ ذا،كه ولهمل يتلف ما وان شاهد الزور مل يقتل ا

  .واحد

م لو ك عدم احلكال ينايف ذل و،ما تقدمك مجيل وصحاح حممد بن مسلمك، دلةلظاهر األ :الثاينو

   ألن ،مكم حيث ال حيكتبني الزور قبل احل



٣٨٧

قد  ومل ينفذ ومكم لو حك نقض احلدلةاألى مقتض أن ًفت سابقاقد عر و،دلةمني تبعان لألكاحل

  .ًون الشاهد شهد زوراكظهر 

ه  ولهم،ك أو لو ظهرت شهادة الزور من أحدهمنه أ مث الظاهر  أو ل اجللدكقد جلد املشهود علي

ى من اعتدطالق دليل ن جيلد الشهود بقدر حصتهم يف جلده، إلأاحملدود القصاص بى ان علك ،بعضه

  .ىالسبب أقو أن  بضميمةمكيعل

  .كذل إىل شارةما سبقت اإلكرش، ان للمحدود األكه أالشاهد خطى ادعن إ نعم

ان القصاص ك و،هو خاصة بتزوير الشهود مل يضمن الشهودلو باشر الويل القصاص مث اعرتف و

  .ه الشارحانأيد ور القصاص الشرائع،كما ذك أ،اعرتف باخلطن إ الدية و، بالعمداعرتفن إ الويلى عل

نه ماهلما عليه، ألكالدية ب و فالقصاص،هو باشر القصاصان كقد  ولو رجع الويل مع الشهود،و

 ألن منهم، أو املعرتف بالتزوير منهى القصاص عل أن ال فالظاهرإ وًن اعرتفوا مجيعا بالتزوير، إاملباشر

  .ىقواملزور هو األ

الدية  أو القصاص أن جودمهاأ ،فوجهان( :الال وجهي اجلواهر حيث قكمنه يعلم وجه النظر يف و

ى  لتعاو�م علكالشريكونه معهم كحيتمل  و، مع القاتلكاملمسكهم معه  و،نه املباشرماهلما عليه، ألكب

  .ىانته ) مع القاتلكاملمسكليسوا  والقتل

ًم مجيعا � أل،انت الدية عليهم بالتثليثكقتل، مث ظهر اشتباههم  وخطئوا فشهداأًانوا مجيعا كن إو

  .سبب

ون الدية عليهم منصفة غري كعاقلتهم شيء، فاحتمال اجلواهر ى املقام من شبه العمد، فليس علو

  .ظاهر الوجه



٣٨٨

�م مل يشهدوا أ و،ك ذلأن خطا، مث بكذلى ثر علرتب األ و�م شهدوا بالزورأثبت مث إنه إذا 

الثبوت  إذ شهادة الزور،ى  املرتبة علامحكتبني بطالن األ وما قبل ثبوت الزور، إىل األمررجع  ،بالزور

  .ما هو واضحكطريقي ال موضوعي، 

  



٣٨٩

  

  ))ًإذا شهدا بالطالق زورا((

  مل حيصل الفراقً،و�ما شهدا زوراكتفرقا، مث ثبت  وشهد شاهدان بالطالق إذ ):٧ مسألة(

 أن لو ثبت ذاك و،كثر من ذلكأى أدلته ال يدل عل وم طريقي،كاحل أن  ملا تقدم من،مكنقض احلو

ا إ وان شاهد زور،كحدمها أ تبني شهادة زور غري العدد املعترب مل يضر  وثر من اثننيكانت الشهود أكذ

  .ايفك لوجود العدد الكذل

لرجوع قبل حك فإن حدمها،أرجع  أو ن رجعاكً�ما شهدا زورا، ولأذا مل يثبت إو م كم احلاكان ا

 التعزير،ّ إال ال يلزم الشاهد الراجع شيء و،غري نقل خالفقوهلم من  إىل نسبه املستند وق،امل حيصل الفر

تاب ك رناه يفكما ذك ،ل معصيةكير يف ز التعأدلةطالق  إلكذل وقبول،من للراجع عذر كمل يإذا 

  .احلدود

ً ملا عرفته سابقا ،مكمل ينقض احل :قال يف اجلواهر، م باملفارقةكم احلاكرجع الشاهد بعد حوإن 

  . حينئذ من هذه اجلهةإشكال غريه، فال واألصلمن 

م كبه احلاى قض و،نه يثبت بالبينة املقبولةم، بل يثبت الطالق، ألكال ينتقض احل( :قال يف املستندو

الثابت بدليل شرعي ال  فإن الفساد، و فال يبطل مبجرد رجوع الشهود احملتمل للصحةبالقضاء املربم

  .ىانته )بدليل شرعي آخرّ إال ينتقض

املنصرف منها  إذ ،م ال يشمل مثل املقامك نفوذ احل أن أدلة ال جمال له بعدصلن األإ :فيهو

 مما تقدم كغري ذل و)١(حلن حبجتهأم كلعل بعضو ):صلى اهللا عليه وآله (ًخصوصا بعد قول الرسول

  .شهود مل ترجع عن شهاد�ا إىل م املستندكاحل

روايات املتقدمة يف ركيؤيد ما ذو   .جوع الشاهدرنا، بل يدل عليه ال

  ليس الثابت بالدليل الشرعي  إذ ره املستند،كمنه يعلم عدم الوجه ملا ذو

                                                

  . ط آل البيت٣٣٦٦٥ ح٢ ب٢٣٣ ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٩٠

م املنقوض كمثل احلى هو عدم الدليل عل وً،أيضام الباقي مستنده، فالنقض بدليل شرعي كال احلإ

 أدلةعدم مشول ى العرف ير فإن ،و�ما رجعاكبني  وو�ما شاهدي زوركثبوت بني فرق  يمستنده، وأ

  .يناألمرال كم لكوجوب نفوذ احل

  

  ))لو تزوجت المطلقة ثم رجع الشهود((

ء الشاهد ى هذا، فال شيء على علو ى مل يفوت الشاهد عل إذ بعده، أو ان قبل الدخولكسوا

زوج شيئا،  زوجة ترجعحيث إن ًال زوج بعد رجوع الشاهد إىل ال   .ال

زوجةى أما عل هل يغرم نه أ الم يفكضاء نافذ، فالالق ألن املشهور، حيث قالوا بعدم رجوع ال

زوج كن إ نهأالتفصيل ب إىل  ذهب مجاعة من الفقهاء،الشاهد الصداق برجوعه  األولان قبل دخول ال

زوج ىغرما نصف املهر املسم هذا التفصيل هو  وًيغرما شيئا،الدخول مل ان بعد ك وإن ،األول لل

  .رشاداإل والتحرير وعدالقوا والفاضل واحللي والشيخ يف اخلالف إىل املنسوب

 القاضي واالستبصار و الشيخ يف النهايةكخالف يف ذل وثر املتأخرين،كأ إىل بل نسبه املستند

 ،لو شهدا بطالق امرأة فتزوجت مث رجعا( : فقالوا،ليهمإما نسب كليين كال والصدوق واحلليب، بلو

زوجة زوج  إىل ردت ال   .)ًبعضا للثاين أو ًالكهدان املهر غرم الشا و، بعد االعتداد من الثايناألولال

زوج كن إ نهأب :وناألولاستدل  حيث ، ىتلفا عليه نصف املهر املسمأ فقد األولان قبل دخول ال

ن يلزم بالطالق فيضمنانه،إنه  زوج ك وإ ى ً�ما مل يتلفا شيئا علة ألء الرباصالة فألاألولان بعد دخول ال

زوج،  زوج �ا،  والدخول يوجب متام املهر،حيث إن ال ويت شهاد�ما سببت تف أن أماقد دخل ال

زوجة ليس عليه واملفوت،ى ً ال توجب شيئا علكاالنتفاع بالبضع فتل  ييعط أن لذا لو قتل شخص ال

زوج شيئا   ً.لل



٣٩١

لرجوع باختيارهكتر وًان الطالق رجعياك إذا ًخصوصا( :قال يف اجلواهر �ما مل أل وصل لأل، ا

لرياض نسبته بال خالف متعد به ،هي ال تضمن بالتفويت وضعمنفعة البّ إال يفوتا عليه  أجده فيه، بل يف ا

ال يضمن البضع لو حبس أحد املرأة نه أ وقتلها نفسها، أو قتل الغري هلارمبا يؤيده  وصحاب،مجيع األإىل 

  .ىانته )كغري ذل أو ماتت، أو عن زوجها فمات

ً مل ينفذ أصال و،من الثلثّ إال طالق املريضلو ضمن البضع بالتفويت مل ينفذ  :شف اللثامكيف و

لرتأإذا    .ةكحاط الدين با

 مل يلزم ضمان الشاهد ًالن ماكذا مل يإ و،كل ذلك لزم ًان ماالكلو  إذ ليس مبال، ه أنمراده :أقول

  .فتأمل

ى ، يف رجلني شهدا عل)عليه السالم(جعفر  أيب عنبصحيحة حممد بن مسلم،  :خروناستدل اآلو

ملرأة،طلقهانه أ عن امرأتهرجل غائب  زوجت و فاعتدت ا زوج الغائب قدم فزعممث إن  ،ت مل نه أ ال

الصداق يؤخذ  وخري عليها،لألبيل ال س :)عليه السالم(  فقال،ذب نفسه أحد الشاهدينكأ و،يطلقها

ومن الذي شهد  يتنقض  حىتاألولال يقر�ا  و،خريتعتد من األ ويفرق بينهما و،خرياألى رجع فريد عل 

   .)١(عد�ا

رواية مروية يف الفقيهو   .السرائر والتهذيبني وهذه ال

امرأة بأن ى ، يف شاهدين شهدا عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب براهيم بن عبد احلميد، عنإموثقة و

   ،ر الطالقكنأزوجها طلقها فتزوجت، مث جاء زوجها ف

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٣ الباب ٢٤٢ ص١٨ج: الوسائل )١(
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زوج، مث تعتد مث تر ويضربان احلد :قال    .)١(األولزوجها  إىل جعيضمنان الصداق لل

هو  وطلق امرأتهنه أ رجلى ، يف شاهدين شهدا عل)عليه السالم(جعفر  أيب خرب الدعائم، عنو

ملرأة والقاضي بشهاد�ماى غائب فقض زوجت فرجع أحد الشاهدين واعتدت ا بني  ويفرق بينها : قال،ت

زوج الثاين  يرجع به وان دخل �ا،كن إ من الثاينهلا الصداق  و،األولزوجها  إىل ترجع وتعتد منه، وال

   .)٢(الشاهدإىل 

ال وجه  إذ ،نفسهماأذبا كأ�ما أى  دليل عل)يضربان احلد( :يف املوثقة )عليه السالم(قوله و

زوج،أذيب كلضر�ما احلد بدون ت عدم  ي مدعلقوى الشاهد مقدم قوله عل ألن نفسهما مبجرد ادعاء ال

ملراد باحلد التعزير ال  وقوله،ى  قدم قوهلما عل،طلق إنه قال الشاهد وقعدم الطالى لذا لو ادع والطالق، ا

لزنا ،  وحد ا  إطالقثرة ك تاب احلدودك رنا يفكقد ذو، مثال املقامأما هو املنصرف من احلد يف كحنوه

  .ا�رور واجلار والظرفك فهما ، عليهما)احلد(

زوج املضمون صداقة الثاين،و ملراد بال زوجية  قد األول ألن ا نه ألمنا ضمنا للثاين إ وليه،إرجعت ال

ن املهر فإن من غر، إىل مغرور فريجع عطاء مثل ًن مستعدا إلكالثاين مل يّ إال أن ان جيب بالدخولك وإ

  .م يف املقامكهذا املهر، فدليل الغرور حا

أو  املوثقة خالية عن رجوع الشاهدينن إ : تعرف وجوه النظر يف قول اجلواهر حيث قالكبذلو

  ل كيشنه أ ماكل ضر�ما احلد، كحينئذ يش واحدمها،

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٣ الباب ٢٤١ ص١٨ج: الوسائل )١(
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٣٩٣

زوج، فهو حينئذ شاذ غري موافق ملا مسعته من الشيخكنإم مبجرد كنقض احل  ال من غريه، وار ال

مث ملا م، كم حاكتزوجيها بشهاد�ما من دون حى من محله عل وىلأره الشيخ ليس بكما ذى محله علو

زوج رجعا عن الشهادة   .ً�ما شهدا زوراأا باعرتف وجاء ال

ب أحد ّذك إذا ماى عنه محله عل يكاحملحيث إن ما محله الشيخ، كالظاهر رجوعهما ال  و:أقول

و أ فإن ضما�ما، ون وجه لضر�ماكحدمها مل يأذب من كان الكلو  إذ الشاهدين نفسه، ب ّذكحدمها ل

  .ما تقدمى على الفتو ولنص اكذلى ما دل علكل التبعة عليهما، ك ان بعض التبعة عليه الكنفسه 

ل كشأعالم يف حاشية الوسائل، حيث ره بعض األك يف ما ذشكالظهر مما تقدم وجه اإلنه أ ماك

من تسبب للزنا ال حيد  ألن نفسهما ال يوجب احلد بوجه،أذيبهما كتن إ( :ًالشاهدين قائالحد ى عل

زوج الثاين فال وجه له بأما ضمان الص والتعزير لشهادة الزور،ى حيمل علّ إال أن للزنا، د الدخول عداق لل

زوج ى عل و،يضمناه له مل يغرم حىت واملهر مل يثبت عليه ألن ال قبل الدخول و،الستفادته من بضعها ال

ملرأة اليت بان بطالن ن إىل ديهال يؤ أن الثاين ير فال زما تقدم التعكالظاهر  إذ ،المهكآخر  إىل )احهاكا

زوجة فاملراد صداق الدخول  أنماك، األمروجه لرتديده    .املتعارف الدخول بال

زوج أن قد عرفتو ال فدليل الغرور إ وً،ن مغروراكمل ي إذا االستفادة من البضع يوجب خسارة ال

روايات وطبق القاعدةى  فاملوثقة عل،مكحا   .تؤيدها سائر ال

زوج، وبل ورد يف مثل املسألة من موت ال عليه ( اهللا عبد أيب بصري، عن أيب هي موثقة وما 

   فتزوجت ،عندها شاهدان بأن زوجها مات، يف امرأة شهد )السالم



٣٩٤

يضرب  وخري،مبا استحل من فرجها األهلا املهر  :)عليه السالم( قال ،األولمث جاء زوجها 

لرجل) مبا غرا (يضمنان املهر هلا عن والشاهدان احلد،    .)١(األولزوجها  إىل ترجع و مث تعتد،ا

  .االستبصار وقيه التهذيبالفذا رواه كو

 ردبيلياأل واللعمة وما عن املختلفكال وجه للتوقف يف املسألة، نه أ رناهكقد ظهر مبا ذو

  .فايةكالو

روه خمالف للقاعدة القطعية ا�مع عليها من عدم كتابعيه بأن ما ذ وللشيخما ال وجه لرد مجاعة ك

طرح الصحيحةأوج و،م املربم الثابت بالدليل الشرعيكجواز نقض احل   .تأويلهما أو املوثقة وبوا 

 الم الشيخكمحل ى ت عليهم مبنية علشكاالبأن اإل هتابعي وما ال وجه النتصار املستند للشيخك

روايتني علو تابعيهو م بشهاد�ما بثبوت كم احلاكما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حى ال

روايتنيال  وال أثر، ونيم عكالمهما من احلكليس يف نه أ  مع،الطالق روايتني  والمهمك أن  مع،يف ال ال

  .المهكآخر  إىل ظاهر يف شهاد�ما عندها،

ذ  روايات منصرف والمهمكإ صرح بذلو، مك يفصل عند احلااألمرون كاملتعارف من  إىل ال  كقد 

ظاهر ى مقتضنه أ ماكظهر زيفه،  إذا مكالقاعدة بطالن احلى مقتض أن قد تقدم و،)٢(يف رواية الدعائم

روايات، بل ظاهر مجلة من الفقهاء   .ال

زوج  أن ىن محل اخلربين علكمي( :اشف اللثامكما قول آو   ًان غائبا، كال

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٣  الباب٢٤٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢١٠ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٩٥

  .ىانته )هليةما خيرجه عن األ أو ظهر فسق الشاهدأ وركنأ فلما حضر ،ما نص عليه فيهماك

توجيه  إىل ضافة باإل،دلسا ّ إال إذًالشاهد تعزيرا،ى ظهاره فسق الشاهد ال يوجب علإن إ :ففيه

رواية بذل   . مما ال يفهمه العرف خالف الصناعةكال

  

  ))إذا ظهر عدم أهلية الشاهد((

م مل كهلية قبل احل ظهر عدم األفإذاية الشاهد،  أهلظهر عدم إذا كذلكم كون احلكالالزم مث إن 

  .ظهر بعده قبل التنفيذ مل ينفذ وإن م،كحي

زواجتزويج وظهر بعد التنفيذوإن  ملرأة بطل ال الثاين املهر مع ى ان علك واألول إىل رجعت و ا

ان قبل الدخول ك إذا ما، أنه ليس بغارمل يدلس، أل إذا الشاهدى ال يرجع علنه أ الظاهر والدخول،

زوج الثاينى ال شيء علنه أ فالظاهر   .الطالق قبل الدخولكون كي اح مل يقع حىتكالن ألن ،ال

ى ال يتو :ل رجل باشر امرأة دون اجلماع بظن احللية من بابكى عللزوم شيء نعم قد حيتمل 

لو ًمثال  مسلمئحق امر مل حيصل  وجراء العقدإاله يف ك الذي ويلكباشر رجل امرأة بظن جريان عقد ا

 ال يبعد فإنهزواج، مث ظهر عدم العقد فتفرقا، ل ما يفعله األك، يفعالن ًمثالً شهرا كذلى بقيا عل ودخول

لرجل، ى يء علوجوب ش   .احكتاب النك رناه يفكما ذكا

  : الم يف أمرينكال وحنوه، وذب الشاهدينكالثاين يف صورة ظهور ى الم يف املهر الذي علكبقي ال

ال ى قيل مبا احتملناه من حق هلا مبقتضّ إال إذا الظاهر عدم شيء عليه، وما قبل الدخول، :األول

روايات املتقدمة  وال دخول، واحك مل يقع ننهمنا نقول بعدم شيء عليه ألإ و،ىيتو لها ظاهرة يف كال

   :براهيمإالدخول، حيث يف رواية 



٣٩٦

مث تعتد)١(، بصري أيب يف روايةو: مبا استحل من فرجها)يف رواية حممدو .)٢: يتنقض حىت 

  .دخل �اان مل يكن  إمفهومها عدم شيء من املهر و،ان دخل �اكن إ :يف رواية الدعائم و.عد�ا

 ى،الفتو والنص كذلى قد دل عل وعليه املهر، أن  يفشكالاإلى ال ينبغ و،ما بعد الدخول :الثاين

  .احملرتم عليه مهر يالوطأدلة أن ات إطالقو

ملرأة  أن  احتماالت، من،يناألمرأقل  أو املثل، أو ى،عليه هل مهر املسم أن الم يفكن الكل منا إا

 يضمن هما يضمن بصحيح(لة وقعت بني اثنني، بضميمة قاعدة معامكفهو ى بذلت نفسها للمسم

لرجل ضامنا مهر كًاح صحيحا كان النك فلو )بفاسده   .احك حيث تبني بطالن النكذلكف، املسمىًان ا

ظهر بطال�ما حيث ال يستحق  إذا البيع وجارةاإلكّ إال نكاح ملا ظهر بطالنه مل يكالن أن منو

 ال تدل )ما ال يضمن(قاعدة  وى،املسمى ال دليل عل إذ هي يف املقام املثل، و،دلةاالقيمة العّ إال الطرف

  .غريه واسبك القاعدة يف املكما يظهر ملن راجع مدرك ،ىمسم أو ثر من وجوب شيء من مثلكأى عل

و ى املسم أن منو ملرأة باملسمكل ا قد فإ�املثل،  إىل ثركفال وجه لألى ان أقل، فقد دخلت ا

و  وى،املسم والتفاوت بني املثلأي  عرضت عن حقها،أ لرجل شيء زائد،أان املثل كل  ألن قل مل يلزم ا

لرجل بالتفاوت بني املسماأل ان يوجبكالعقد املتوهم الذي  املثل  واملقررى زيد ظهر بطالنه، فال ملزم ل

  .ثركاأل

ملرأة قد ونك ون عقد،كمل ي وًان مرتبطا بالعقدكى ملسما  إذان حال،كى ن الظاهر املثل علكل  ا

  دخلت 

                                                

  .١ ح١٣ الباب ٢٤١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح١٣ الباب ٢٤٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ون ك وهو غري واقع، وامللزم العقد إذ  للرجل،ًن ملزماكمل ي ،ىيف صورة زيادة املسم زيدباأل

لرجل  ملرأة  إذ ال يرفع عنه التفاوت، ىيف صورة أقلية املسم قلقد دخل باألا عرضت عن التفاوت أمنا إا

الم يف شبه املسألة يف باب كفصيل الت وما يف حال عدم العقد فلم تعرض عن التفاوت،أيف حال العقد، 

  .احكالن

  ظهركعند ذل و،�ما شهداء زورأ مث ظهر ،م بالفرقة ففرقاكم احلاكلو شهدا بالطالق فحمث إنه 

لرجوع للرضاع ال للطالقك رضاع حمرم، حيث مل ميًأيضابينهما أن    عزر الشاهدان لشهادة الزور،،ن ا

لرضاع يف قلب شهاد�ما عنإذ  زوجها  إىل  الزورال يؤثر ا الشبهة من  ي بعد عدة وطإنساناحلق، فلو ت

زوج يف عدة كان ك األولن تزوجها يف حال عدة إو، ىاستحقت مهر املسم و بقيت عندهاألول من ت

  .وطي الشبهة

 ،م الأم سواء نفذ كلو ظهر بعد احل وم،كم مل حيكذ�ما قبل احلكلو شهدا برضاع حمرم مث ظهر و

و،ما تقدمى علًم، بناء كنقض احل زوج الثاين حال ما تقدم من الشهادة  و،زوجها إىل رجعت  حال ال

صرح كال غرم،  ومكشهدا بالرضاع ففرق مث رجعا مل ينقض احل إذا ستندن يف املكبالطالق، ل به يف ما 

  .فيه ما عرفت و،القواعد

قد تقدم  والباب واحد يف اجلميع، ألن موت، أو فسخ أو منه يعرف حال ما لو شهدا بلعانو

  .بصري يف الشهادة باملوت أيب موثق

  



٣٩٨

  

  ))لو ادعى زوجية امرأة فلم تنكر((

زوج زوجية امرأة،ى لو ادع ):٨ مسألة( ال  وًاراكنإمل تظهر املرأة  وصدقه،ى شهد شاهدان عل وال

و كاح، كعلم النأال  :ًاعرتافا، بل قالت هي  وياهإباها زوجها أ أن ىادعنه أ  أوثرية النسيان،كانت كما ل

روع، فللمسألة صورتان إىل ،كشهدا بذل وصغرية   : غريها من الف

لرجل باعرتافه  أن القاعدةى مقتض وقد طلقها قبل الدخول �ا، ويرجع الشاهدان أن :األوىل ا

ملرأة شيئاى �ما مل يفوتا عل أل،الشاهدين يف رجوعهماى ال شيء عل واح يغرم نصف الصداق،كبالن  إذ ً،ا

زوج ى الواجب عل عدم بقائهما  وشهاد�ما،ى ال تقديري بقاء الشاهدين علكى عطاء نصف املهر علإال

  .غريهم واجلواهر واملستند وشف اللثامك وبه القواعد أفىتهذا هو الذي  و،شهاد�ماى عل

يدن إ :يقال أن ىن ينبغكل زوج زوجّمل  م حسب كم احلاكحمنا إ وال هي زوجيتها له، وتهايع ال

انا صغريين ملا زوجهما ك�ما أالشاهدان ى ما لو ادعك، األمريعلم ب المها الك ون،شهادة الشاهدي

ما بشهاد�ما فإ� ،الشاهدين برجوعهما قد فوتا عليها نصف املهر فإن مث طلقها قبل الدخول، ،أبومها

ملرأة نصف املهر بالطالق قبل الدخول، زوج شيئاأرجوعهما  معىن وتستحق ا   ً.�ا ال تستحق من ال

زوج هلا شيئا حسب رجوعهمافإذا زوجة نصف املهر،ى  فقد فوتا عل،ً مل يدفع ال زوجكذا إ وال  ان ال

زوج نصف املهر،ى �ما فوتا علأ فقد اعرتفا ب،قد تلف املال ودفع هلا نصف املهر هي ليست مديونة  وال

لرجوع عليها   .حيث تلف املال، فهي مغرورة ال حق ل

  ، فلما أتلفه ظهر كل إنه :قال ولعمرو،الشاهد مال زيد ى أعط إذا ماك



٣٩٩

زوج بحيث إ� و لزيد،ك يلزم عليه التدارفإنهونه ماله، كعدم  إعطاء ما بشهاد�ما سببا غرور ال

  .املال ضمنا

   :قد طلقها بعد الدخول �ا، فللمسألة فرعان ويرجع الشاهدان أن :الثانية

�ما ال يف هذه الصورة ال شيء عليهما، ألو اح فقط،كمنا بالنإ وال يشهدا بقدر املهر أن :األول

ء اى يزيدان يف شهاد�ما عل زوجية، فسوا لرجل ال ثر كأ أو أقل أو بقدر مهر املثلى ان املهر املسمكدعاء ا

  .فال وجه للضمانال �ا،  ومل يضر رجوعهما ال به

فرع اآلإطالق أن منه يعلمو رع طالق اإلكيت الشامل ذلهم بالضمان يف ال ف  غري ظاهر لاألو لل

  .الوجه

لرجل يعطك شهاد�ما هل اللونه أ يالحظ أن الالزم وً،أيضابقدر املهر يشهدا  أن :الثاين  أقل يان ا

زوجة املغرورةه ءعطاإشهاد�ما سببت و لرجل ،مبا مل يتمكن من اسرتداده لتلفه يف يد ال  فالالزم أخذ ا

لرجل يعطي ك وإن �ما بشهاد�ما سببا له خسارة، أل،التفاوت منهما ه ءعطاإكثر وشهاد�ا سببت أان ا

ملرأة تأخذ مهر املثلكلو ال الشهادة يث إنه أقل، حب الذي هو أقل من ى شهاد�ما سببت املسم و،انت ا

ملرأة التفاوت بني املثلى فقد فوتا بشهاد�ما عل، املثل  ن الالزم عدم خسارة الشاهدينك لى،املسم وا

لرجل قد دخل مبحيث إن ًشيئا،  قل قد الشاهدان اللذان قاال باأل و،ا يوجب استحقاق املرأة مهر املثلا

لرجل ى علرجعا عن شهاد�ما، فالالزم   ملا قد عرفت ى،املسم والتفاوت بني املثل أي عطاء بقية املهر،إا

لرجوع عن الشهادة يوجب نقض احل أن يف املسائل السابقة   .مكا



٤٠٠

زوجان الكنه إذا أ ،األوىليف الصورة ) يينبغ (رناه يفكمثل ما ذ هنا :يقال أن ىينبغو يعلمان  ان ال

زوجأ وثر من مهر املثل،كأن املهر أقاال ب و،قدر املهر واحكبالن ، أ وعطاه ال ملرأة مث رجعا ان كتلفته ا

لرجوع عليهما بزيادة املسم زوج حق ا لزيادة عليه  ومنا يوجب له املثل،إدخوله  ألن عن مهر املثل،ى لل ا

ا إ لزيادة و بطلت الشهادةفإذابسبب الشهادة، انت كمن زوج ا لرجوع كال يتم وقد سببا لل زوج من ا ن ال

ملرأة ألى عل   .الشاهدين أي من غره، إىل يرجع أن الزوجى ان علك�ا مغرورة يف تلفها املال، ا

  .الزوج زوجية امرأةى له فيما لو ادعكهذا 

  

  ))لو ادعت المرأة زوجية رجل((

ملرأة   : ًأيضاشهد هلا شاهدان، فللمسألة صورتان  و زوجية رجلأما لو ادعت ا

  .يطلقها قبل الدخول أن :األوىل

و،يطلقها بعد الدخول أن :الثانيةو   .لتا الصورتنيكرجع الشاهدان يف  

زوج أن فالالزم :األوىلأما يف  ن من كال يتم وعطاه للمرأة،أن إ خيسر الشاهدان نصف املهر لل

 نه االسرتداد لبقاء العني اسرتده،كأم وإن ،حسب رجوعهما بالشهادة الباطلةخسراه أ�ما اسرتداده، أل

ملرأة، كبعد رجوع الشاهدين مل ي إذ الشاهدين،ى ال شيء علو ّ إال ى ال يبقفإنهن وجه لبقاء املال عند ا

  .ًجمرد دعواها ال يوجب هلا مهرا، حيث ال دخول و،احكها النؤادعا

زوجة املال، فتتلفأ إذا أما لرجوع ال زوج ا زوجةيهما أ إىل لل   .الشاهدين وشاء من ال

ال وجه لتلفها  و�ا املتلفة مباشرة للمالما هي فألأ وه املال هلا،ءعطاإ�ما سببا أما الشاهدان فأل

هلا حق تلف املال  يال يعطى جمرد الدعو و،�ا زوجةأدعواها ّ إال بعد رجوعهما مل يبقحيث إن للمال، 

زوج    باجلرب، الذي أخذته من ال



٤٠١

  .عطاء املال هلا حسب شهادة الشاهدينإم بكحيث جربه احلا

لرجل  وشهادة الشاهدين وًان حمرتما، حيث ادعائهاكفالدخول حيث  :أما يف الثانيةو عدم علم ا

لرجل مهر املثل،ى ان الالزم علك ،احكبانتفاء الن  ،هلاى املدعى ي املسم، أكرضيت مبا دون ذل فإن ا

بعد  ثر فليس عليهكأى ان املسمكلو  أو يعطيها املثل، أن ان عليهكال إ وقل من املثل،ألاى عطاها املسمأ

 رجعا فإذاان من جهة الشاهدين، كى املسم والتفاوت بني املثلحيث إن املثل، ّ إال رجوع الشاهدين

لرجل خذت من أ فإذاعليه  واملثل،ّ إال الوطي احملرتم الذي ال يوجبّ إال مل يبق و،سقط التفاوت ثر كأا

  .منهما أو ان عليه اسرتداده منهاك

لرجل أن رناهكظهر مبا ذقد و ل كللمرأة بشهاد�ما من  أو الشاهدين يتحمالن ما سببا ضرره ل

  .اهللا سبحانه العامل وتالف، لقاعدة اإلكذل وئا،خطأ أو رجعا، سواء تعمدا الشهادة إذا بعضه أو املهر

  

  ))ّدا بالرضاع المحرملو شه((

زوجها أن شهد الشاهدان برضاع حمرم بعدلو و وت ن كمل يدخل �ا مما سبب االفرتاق، مث رجعا مل ي 

زوجة ،ما سبقك م ينقضكاحل ألن عليهما شيء، بقدر ّ إال ضرارإن هلما كمل ي وزوجها، إىل فرتجع ال

زوجني،   .ما تقدمكيضمن  البضع ال أن املشهور بينهم وبعد ال

لو إنه ( :منه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر و الدخول مث رجعا،م ما لو شهدا بعدكمنه يعلم حو

 القول بضمان البضع،ى م بينهما مث رجعا ضمنا مهر املثل علكاح ففرق احلاكشهدا برضاع حمرم بعد الن

  ).ال فالإو

صرح به كال غرم،  ومكمل ينقض احل( :يف مفروض املسألة ما يعلم وجه النظر يف قول املستندك ما 

زوج صداق،ى ليس عل إذ ،ً تفويت أصالقواعد، لعدميف ال منا إالتنصيف  إذ له،كقيل بغرامة الصداق  وال

  .ىانته )١()دري وجههأال  وهو يف الطالق،

  

                                                

ـ ٤٢٨ ص١٨ج: مستند الشيعة )١(  ٤٢٩.  



٤٠٢

  

  )) رجوع الشاهدين وضمان المالصور((

ًرجع الشاهدان معا ضمنا املال الذي فوتاه بسبب شهاد�ما بالسوية، لتساويهما  إذا ):٩ مسألة(

   .غريهم واملستند والشارحان والقواعد وره الشرائعكما ذكللتساوي يف الضمان،  يلتسبيب املقتضيف ا

و  و،لو رجع أحد الشاهدين ضمن النصفو مرأتان فعل وان شاهدكل ل كى عل و النصفالشاهدى ا

لربع، لرجل، ل ك ألن امرأة ا  املناط يف روايات إىل ضافةالقاعدة، باإلى ما هو مقتضكامرأة نصف ا

صرح به يف تفسري  ورجوع الشاهد،  إنه )عليه السالم( املؤمنني أمريً راويا عن ،)عليه السالم( اإلمامقد 

  .شهادة امرأتني شهادة رجل عند اهللا تعاىل :قال

لراجع النصف،ى اليمني، فعل وذا رجع الواحد يف الشاهدإو  ،اليمني قائمة مقام الشاهد الثاين ألن ا

لذا رده  و،واضحضعفه  و،ليست جزء السبب واليمني شرط قبول الشهادة  ألنل،ك عليه ال:قيلو

  .غريمها واجلواهر واملستند

لراجعى  فال شيء عل،ن ميني مل يثبتكمل ت إذا نهما احتمال ثبوته باليمني فقط، ألأ  ،الشاهد ا

وس،كمن الع وىلأ كليس ذل إذ فواضح الضعف،   .دلةالمها خالف ظاهر األك 

ذا ك و،ال وأ سواء رجع الشاهد ،اختص بالضمان( :قال يف اجلواهر،  نفسهذب احلالفكألو و

  .ىانته )الشاهدى ال غرم عل وخيتص بضمان ما استوفاه يل مقام يرجع فيه املدعك

ون الضمان كيأن فالالزم  عليه، ىاملدعى ًاحلالف معا سببا التلف عل والشاهد ألن فيه تأمل،و

  .عليهما

 استوىف وًذباكشهد  إذا  أماً،ذباكن الشاهد شهد كمل ي إذا الف املستويفاحلى قرار الضمان علنعم 

لرجوع علكمل ي ، نصف ماله من الشاهدكخذ املالأ واحلالف املال،  عدم صالةاحلالف، ألى ن للشاهد ا

  سرق  إذا ماك، فهو كاذبة جعل رقبته مدينة للمالكبشهادته الحيث إنه اذب، كضمان احلالف للشاهد ال



٤٠٣

 يخذ نصفه من السارق املعطأ إذا كاملالحيث إن تلفه، أخر فحدمها حصته لآلأى عطأً شيئا فاثنان

 وإن ،كحقه بذلى  من صديقه السارق املتلف، لعدم الدليل عل،عطاهأ الذي يطلب النصف أن ن لهكمل ي

  .التامل إىل انت املسألة بعد حباجةك

ا لهكهذا  لراجع ك إذ ثر من العدد الذي كأما لو شهد أشهود عليه، قل عدد يثبت به املأان الشاهد ا

د فإذاستة يف الزنا،  والقصاص، و يف املالًمثالثالثة كيثبت به احلق،  وخامسي  ثالث املال،ك رجع الزائ

لزنا فهل يضمن بقسطه، أي ثلث املال  ما نص عليه كحد الستة، أرجع  إذا سدسها وثلث الدية،وا

لراجعى شيء عل ال أو ،اجلواهر وهولد والقواعد وبن سعيد حيىي والشيخ  أو ،الشرائعما هو ظاهر ك ،ا

لراجع، لزائد األى عل أو يفصل بني الشهادة دفعة فيغرم ا  ما نسبه املستندكخري، التعاقب فال يغرم الشاهد ا

   . احتماالت،املتأخرينى بعض متأخرإىل 

ى يهم الستناد اخلسارة علم ثابت جبميع الشهود، فالالزم تقسيم الضمان علكاحلن إ :األولوجه 

الشاهد ثلث ى لصحيح حممد بن مسلم الذي جعل عل و،من بعضهم بعضهم ليس بأوىل فإن مجيعهم،

ان عليه ك رجع البعض فإذا ،اجلميع بالسويةى ان الغرم علكنه لو رجع اجلميع أل و،ما تقدمك، )١(املال

  .الغرم بقدره

لزائد يف احل :وجه الثاينو ة أ رجع فإذام، كاالستغناء عن ا ًم باقيا باالثنني كان احلكحد الثالث

ة فإذاعليه  وخرين،اآل حيث ال يعلم  وعنه شهادة، حدهم مستغىنأ ألن ان الالزم القرعة،ك رجع الثالث

  .من هو عني بالقرعة

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٠٤

ًل ظاهرا املعني واقعاكون للمشكما تكالقرعة  أن غريه ور الشهيدكقد ذو ل كون للمشك يكذلك ،ً

ًان مرجحا كخيرج من زيادة الشهود ما نه أ ىال خيف و،غريها ومسائل الفراقيف بعض  ماك ً،أيضاًواقعا 

  .يف احلقيقة االستثناء منقطع وم،كليه حينئذ يف احلإثرة الشهود يف صورة التعارض لالحتياج كب

ا  إذا حد سواء، أماى ان اجلميع علكشهدوا دفعة  إنه إذا :وجه الثالثو زائد ان الكًشهدوا متعاقب

  .رجع إذا م، فال وجه لضمانهكليه احلإغري مستند 

  .منع املسند للدليل غري ظاهر و،دلة ملا علمت من األ،األولقرب األو

نفرين ك فهو ،انكليه حني إن ال يالزم عدم االستناد كاالستغناء عنه لو مل ين إ :الثاينى يرد علو

شرتالديةان ك ،ل واحد منهماكزيد مما يقتله ى رصاصني عل طلقاأ و نه أ الواقع أن ة معك م حدمها أان كل

  .ًان قاتالكفقط 

لزائد مستند  و،ليه ضامنإاملستند  أن  يفدلةظهور األ :احلاصلو   ً.أيضاليه إالشاهد ا

ن اجلميع إىل م مستندكاحلن إ :الثالثى ما يرد علك ى الشهادة أقوحيث إن  وان بالتعاقب،ك وإ

  .الشاهدى ان الضمان علكم كمن احل

ه ( :منه يعلم عدم استقامة رد املستند هلذا القول بقولهو ان موجب الثبوت هو كًان حسنا لو كإن

  .)م الواقع بعد شهادة اجلميعك، بل هو احلكذلكليس  والشهادة،

ل واحدة منهن نصف كى ان علكعشر نسوة فرجع مثان منهن، ولو شهد رجل نه أ مما تقدم يعلمو

هو نصف  و واحدة عشر النصفلكى عل والعشر النصفى ل، فعلهم يف نقل املاك الشرتا،السدس

  الشاهد ًأيضا أن علم نه أ ماك السدس،



٤٠٥

 شهدا بأن عشرة دنانري لزيد فأخذها من عمرو ًمثالان عليه بالنسبة، كلو رجع يف بعض شهادته 

صف الراجع يضمن ن فإن ان له عليه مخسة،كبل  :قال وحدمها يف نصف املال،أ مث رجع ،تلفهاأو

لربعأنه اخلمسة، أل   .ذاكه و،تلف بتسبيبه ا

  



٤٠٦

  

  ))لو قامت بينة بالجرح بعد الحكم((

جلرح،كم احلاكلو ح ):١٠ مسألة( جلرح مطلقة بدون تعيني ك فإن م فقامت بينة با انت الشهادة با

جلرح متجددا، فيستصحب العدالةكي أن  الحتمالم،كالوقت مل ينقض احل ا مكيثبت املزيل،  أن  إىلًون ا

  .الشارحان وره الشرائعكذ

ء ًأيضامل يضر ان بعد الشهادة ك وعني اجلارح وقتهوإن  رناه ك ملا ذ،بعده أو مكان قبل احلك، سوا

  .مكليها احلإم ال يضر بعدالة الشاهد اليت يستند كلو قبل احل والفسق املتجدد بعد الشهادة أن ًسابقا من

جلرح مقدما علك إذا أما فسقه يوم ى قامت البينة عل ون شهد يوم اجلمعةأك ،الشهادةى ًان وقت ا

قبل  ون احتمال العدالة بعد الفسقكمل ي إذا ،كم بذلك لظهور اختالل ميزان احلم،كاخلميس نقض احل

يف زمان  و،كًون فاسقا قبل ذلكًثريا ما يكالعدل  فإن النقض،ى ن دليل علكال مل يإ وًالشهادة عقالئيا،

  .العدالة إىل تتبدل حالته

جلرحك إذا أما ًبني وقت الشهادة عقالئيا، فالظاهر عدم  وان احتمال العدالة بني وقت شهادة ا

جلرح ى  الذي دل علالدليل ألن م،كنقض احل رح الذي ال يشهد با العدالة حال الشهادة ال يرتفع باجلا

 عدم وجه  ظهركبذل و،ًونه جمروحا قبل حال الشهادة ال يالزم جرحه حال الشهادةك وحال الشهادة،

جلرح املقدم علكطالقهم النقض للحظاهر إل   .الشهادةى م با

ًان حدا قتالك فإن وم به،كاحمل قد استوىف ومك نقض احلفإذاان، كيف كو ى ًجرحا فال قود عل أو ً

، كاحلا   ً.ما هو املشهور، بل يف اجلواهر قطعاكًم قطعا

 يف بيت ون للمحدود الديةكمنا تإ وته،قامإله يف ك ول منكى م ال قود علكاحلاى ما ال قود علكو

تاب ك ، يف)عليه السالم( علي  عن،صبغأما تقدم حديث كام يف بيت املال، ك احلأخط ألن املال،

   خطأت القضاةأما  :)عليه السالم(قال  ،القضاء



٤٠٧

   .)١(بيت مال املسلمنيى قطع فهو عل أو يف دم

م يف بيت املال ك احلاأخط أن حيث ثبت و، لعاقلة عمر)عليه السالم( علي قد تقدم وجه تضمنيو

لو ألن يله،ك وأ خطكذلكان ك لوحيث إن صيل، األكيل كا  فإن ً،أيضايل كالدليل املتقدم شامل ل

  .شبهأما  أو منا ينفذ من قبله جالدهإ وًالقاضي غالبا ال ينفذ،

ً حترزا عن ضرر م بالشهادةك احلكتر إىل ىدال ألإو( : بقولهك لذلًره اجلواهر تعليالكما ما ذأ

ون كالقاعدة ى مقتض أن بيت املال، معى  القاضي علأون علة جلعل خطكي أن نكمأراد به ما أ )كالدر

  . نفسهنساناإلى الضرر عل

  .الضمان يف ماله أن مما تقدم يعلم ضعف ما عن احلليب منو

و و  نه أل، الويلفالظاهر عدم ضمان ،ان املباشر للقصاص هو الويلك ووم به القصاص،كان احملكل

ن    .مكيف املقام هو احلاى قون األ أّالإًان مباشرا كوإ

ى ان علكحيث  و،الدية أو ان عليه القودك ىقوأان كأيهما  أن تاب القصاصك قد حقق يفو

  .عطاء الدية من بيت املالإان الالزم كم كاحلا

 ما أفىتك ،الدية ضمن اقتص منه ومكمل يأذن احلا إذا ذن حىتاإل إىل م حباجةك بعد احلاألمر هلو

بيت املال، ى منا الدية علإ وأ،الويل لو ظهر اخلطى  فال ضمان عل،ذناإل إىل ال حاجة أو به الشرائع،

م، بل كذن يف االستيفاء بعد احلاعتبار اإلى ما يدل عللعدم ( :ًهو ما اختاره اجلواهر قائال و،الظاهر الثاين

ه نه أ ىدعو واحلدودى  القصاص علسقيا و عدمه،ًسنة وًتاباك دلةلعل ظاهر األ لو سلم  و،ىما تركمن

  ان كالتسبيب، بل لو سلم تساويهما ى  يف قوة املباشرة علفال مدخلية هلا

                                                

  .١ ح آداب القاضيأبواب من ١٠ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .ىانته )نه هو القاتل حقيقةاملباشر، ألى الضمان عل

  .ومنه يعلم وجه قول املصنف

  .حكم أن ذن احلاكم بعدإادر بدون ب إذا مثأ وإن :ويف املسالك

و الشجاج أو أيقتص الويل أو غريه، كان يف النفس أو العضو  أن  فرق يف عدم الضمان بنيوال

ة كان إذن القصاص بدون اإل أن ، بل لو شك يفدلة األطالقالقوة، كل ذلك إل  األصلمث مسقط للعدال

  .عدمه

ديد بعد ذن جإجالد احلاكم يطبق احلكم بدون  أن مث بأن السريةأما االستدالل لعدم الضمان واإل

ًذنا عاماإمأذون  إنه  فريد عليه، احلكمأصل   .ذن عام أو خاصإمل يكن  إذا  فال يستدل به ملا،ً

ذن يف عدم الضمان فوهم اإلذن فاقتص مل ينفعه ومهه يف عدم الضمان، إذ املسقط ولو شرطنا اإل

  . الواقعمل يكن حكم يف إذا وهم احلكم مل يسقط الضماننه إذا أ ذن، كما توهم اإلاإلذن ال

احلكم  أن نه ظهر أل،كانت العني باقيةن إ  يستعادفإنهذا نقض احلكم وكان احملكوم به ماال، إو

�ا على إ:  فقد قال الشرائع،كانت العني تالفة وإن يرجع إىل صاحبه، أن كان غري صحيح، فاملال جيب

  .نه ضمن بالقبض خبالف القصاصاملشهود له، أل

تالفات م عليه بأن اإلغرتالفات السابقة، حيث قلنا ال رقوا بينه وبني اإلوف(: وعلله املسالك بقوله

 فإذاًيكون متعديا، وأما املال  أن خرجه عنأوقعت على وجه التعدي، وحكم احلاكم  إذا منا تضمنإ

  . انتهى)مل يوجد منه تعد وإن ً بغري حق كان مضمونا،نسانحصل يف يد اإل

  ى ن مقتضكما أشبه، ل و،)٢( مسلمئحق امرى  يتوال و،)١(تلفأمن أنه لقاعدة كو

                                                

  .٢ ح١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ج: كاملستدر )٢(



٤٠٩

 أن ىال يدل عل )ىال يتو( وتالف،قاعدة اإلى مة علكالقاعدة عدم الضمان، لقاعدة الغرور احلا

  .بيت املالى  علًأيضاون املال كفالالزم  ،من عليه املال

 :ًمعسرا، قال الشيخان املشهود له التالف للمال كلو ( :ًالشرائع قال ممزوجا مع اجلواهرمث إن 

حلرج عل وتالفه،إ إىل نه تسبيبيسر، ألأ إذا وم لهكبه احمليرجع  واإلمامضمن  املشهود عليه ى للزوم ا

املال يف يده، فال وجه وم له بتلف كاحملى  من حيث القول باستقرار الضمان علإشكالن فيه كل وبالصرب،

  عدم االنتقالأصالة إىل ًيف أصل الضمان، مضافام عليه كم الذي فرضنا تقدمي احلاك لضمان احلاكمع ذل

  .ىانته )بيت املال أو مكذمة احلاإىل 

ما مع الغض ع ،ه من حصة الغارمنيءعطاإان الالزم كيدفع املال  أن  لهموكمل يقدر احمل إذا :أقول

  . حتملهاإلمامى مغرور، فعلنه أ رناه منكذ

املعسر الغائب الذي ال ى عطف عل و،شرائعالك ًأيضا ك يف اختيار املسالشكالمنه يعلم اإلو

  .نقاذ ماله عنهإن صاحب املال من كيتم

  



٤١٠

  

روع ):١١ مسألة(   : فيها ف

  

  ))إذا شهدا بالرجوع عن الوصية((

 رجعنه أ شهد من ورثته عدالن و،شهد شاهدان بالوصية لزيدإذا ( :قال يف الشرائع :األول

لرجوع  :خلالد، قال الشيخى صوأو املال حيث إن  من إشكالفيه  وً�ما ال جيران نفعا،أليقبل شهادة ا

  .ىانته )ييؤخذ من يدمها فهما غرميا املدع

رها الشرائع ال تبطل كجمرد التهمة اليت ذ أن  منكره الشيخ، ملا علله املسالكما ذى قواألو

  .ال ملا قبلت شهادة قريب لقريب يرثهإ و،الشهادة

ملذره كالمة ما ذك يكرجح العالمة يف حمو تزع املال من  أن هي وورة،كاحملقق لعللة ا الوارث ين

له نه أ  آخر البينةةقامإما لو شهد ذو اليد مبا يف يده لغريه بعد ك، فهو األول له ىهو غرمي للموص ويده

  .ا ال تسمعفإ�

 طالق احملقق غري قابل لتخصيص اإلإشكال و قبول الشهادة شامل ملا حنن فيه،أدلة إطالق :أقول

ملذ   .وركا

لرجوع كمنا اعترب إو( :كقال يف املسال ورثة عدلني ليثبت �ما ا انا كما لو فإ� ،تقديرهى علون ال

 ما هو املفروض،كالثلث حيتملها  ألن ،جنيببشهادة األ األوىلم بكحي وفاسقني مل يثبت بقوهلما الرجوع،

  .ىانته )األوليصح من الثانية قدر ما يتحمله ثلث الثاين من املال بعد و

لرجوع عن الوصية  أن منه يعلمو و  األوىلشاهد ا ًان واحدا عادالكل   . مل ينفعً

حد الشاهدين أان ك فإن ، املالكخلالد بذلى أوص إنه رجع بل قاالنه أ ر الشاهدانكلو مل يذو

و  و،متقدم التاريخ عمل باملتأخر ان من ك وإن ،انا يف وقت واحد فالظاهر التنصيف لقاعدة العدلكل

  ً.أيضا القرعة احملتمل

  جهل ن إ أما



٤١١

  .حدمها عمل بالقاعدة يف املقامنيأتاريخ  أو تارخيهما

  

  ))شاهد الرجوع مع اليمين((

لرجوع و،شهد شاهدان لزيد بالوصيةإذا ( :قال يف الشرائع :الثاين ى وصأنه أ وشهد شاهد با

  .)ىلاألو�ما شهادة منفردة ال تعارض  أل،حيلف مع شاهده أن ان لعمروكلعمرو، 

الشاهد يشهد بأمر آخر  ألن بينه، وال تعارض بني الشاهدين( :كما يف املسالكنه  ألكذل و:أقول

لرجوع عما شهدا به ين يدعكا به، ولشهدا مى يصدق الشاهدين عل وغري ما شهد به الشاهدان، نه أ وا

  .ىانته )لغريه، فيقدم لعدم التعارضى أوص

، دة انت شهاك إذا كذلكم كاحل أن منه يعلمو �ما حضراه يوم أشهدا  إذا ماكالواحدة متأخرة

  .حلف عمرو مع شاهده ولعمروى وصأحضره يوم اجلمعة ف إنه :قال الشاهد ولزيد،ى اخلميس فأوص

ى  فال يأيت هنا ما تقدم من تقدمي الشاهدين عل،الشاهد ال يعارض الشاهدين فإن ل حال،كى علو

  .غريه وره اجلواهركما ذكليس املقام منه،  و احتاد املشهود بهمنا هو معإالتعارض  ألن اليمني، والشاهد

  

  ))لو أوصى بوصيتين ثم رجع عن أحدهما((

لد وهذه الدار لزيد :لو قال ماك ،بوصيتنيى وصألو  :الثالث نه أ ان لعمرو، فقام شاهدانكهذا ا

 صحة الشهادة، ال يقبل، لعدم التعيني الذي هو شرط يف :حدمها بدون تعيني، قال الشيخأرجع عن 

د نه أ ىما لو ادعكغري احملررة، ى  احملتملة حال الدعوفحال الشهادة  حيث ال ًقلما أو ًتاباكيطلب من زي

  .ًعمروا أو ًيطلب زيدانه أ ىادع أو تقبل،

  .ًالشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه إىل مكنه نسب احلظاهر الشرائع التوقف يف املسألة، ألو

  .ا ال ختلو عن قوةإ� ً:ائال ق،م القرعةّك حكيف املسالو

السواء فيقسم ى ليه علإنسبتهما  ونه مال قد احنصر فيهماحيتمل القسمة بينهما أل :قال يف اجلواهرو

  .بينهما



٤١٢

الشهادة ا�ملة  واحملررةى ر من عدم قبول الدعوكما ذ و لقاعدة العدل،ى،قوهذا هو األ و:قولأ

ما كالقسمة  وًسابقا، فالالزم القبولى الدعو إىل نسبةبالرنا كما ذك، دلةات األإطالقخالف ظاهر 

  .تقدم

  

  ))حبس المتهم((

لرابع م الشرعي حبس املتهم كللحا أن ،غريمها واحلدود رنا يفكذ و،تاب القضاءك قد تقدم يف :ا

ًا�اما سابقا ل يأيت له شهود عدونه أ وًزيدا قتل أباه، أن املدعيى ادع إذا ماك فاال�ام السابق ً،حقاال أو ً

و نه أ ويريد قتلهنه أ ىادع إذا ماكاال�ام الالحق  و القاتل هرب،كترنه إذا أ و�م، ًان مطلقا السراح كل

  .مثلة من األكغري ذل إىل استيثاق قتله،بدون 

  .جلهام ألكعمال املصلحة اليت وضع احلاإفراد أفرد من نه أ جواز احلبسى الدليل علو

يف موارد متعددة حبس  وشبه،أما  أو فالةكخذ الأون له كما يكم احلبس، كان للحاكلذا و

 اهللا عليهى صل( فالرسول ،املصلحة ي مما جامعه حتر،)عليه السالم(علي  و)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

ر يف كمها مما ذغري إىل  النجاشي،)عليه السالم( علي ما حبسكسفيان،  وأبا بدرى سرأ حبس )آلهو

  .ليهإي اختاره الشيخ فيما نسب هذا هو الذ و،تبك الكتل

  .مكقد حتصل مصلحة يف بعض املقامات تقتضي جواز احلبس للحا :قال يف اجلواهرو

�ا مسألة ال بأس به أل وًرآه صالحا،ن إ مكرمبا قيل جبواز احلبس للحا( :كقال يف املسالو

  .ىانته) مكاجتهادية فيناط بنظر احلا

،  وه ضرورة،نقل، ألون بالقدر األكين أ ونعم البد  كذلكما هو كالضرورات تقدر بقدرها

حفظ االجتماع  و،ركجعل سائر العقوبات عليه من باب النهي عن املن أو تغرمي ا�رم املال، إىل بالنسبة

هلرج وىالصاحل اخلايل عن الفوض ملرج وا   .ا



٤١٣

ًغريه شاهدا واحدا، أو املال ي مدعأقام إذا منه يعلم احلال يف ماو سأل  وً شاهدا آخر،له أن ىادع وً

 شاهدين غري حمرز عدالتهما أقام أو بشاهد ثان، أو ثبات حقه باليمنيإن من كنه يتمحبس الغرمي، أل

ز إنه :قال ومكللحا ت   .كغري ذل إىل ية،كيثبت عدالتهما بشهود ال

 حمل ،)ىنه تعجيل عقوبة قبل ثبوت الدعو، ألًإشكاالل كيف الن إ( :الم الشرائعك أن منه يعلمو

 همفيشمله قانون األي يضيع، ذهو أهم من مالحظة احلق ال و،ه أهل إىليصال احلقإ و احتياطفإنهنع، م

عقوبة قبل حتقق العقوبة عن  إنه :يرمي من لو مل يرمه رماه، فهل يقالنسان أن املهم، فهو مثل حق اإلو

  .خرالطرف اآل

  

زكية((   ))شهود الشيء وشهود الت

ز و شهود الشيء بنيال فرق يف الضمان :اخلامس ت  كذل وغريه، وما عن العالمةكية، كشهود ال

تزألن    .الشهادةى مور املرتتبة علحنوه من األ وًليهم عرفا القتلإية يستند كشهود ال

زكمنه يعلم وجه النظر يف تردد التحرير الحتمال و ت  م،كً ال سببا بل السبب هو احلًية شرطاكون ال

زو ت ا ية كفيه ما رده اجلواهر بأن ال   .الشهادةكًسبب عرف

 )ون عليهما الدية، الحتمال حقية املشهود بهكمنا يإنعم ( : بقولهكره اجلواهر بعد ذلكنعم ما ذ

در وغري ظاهر الوجه، د  وذب الشهود،كلو فرض علمهم بو( :ه بعد بقولهكلذا است زكق ت ية كذبوا يف ال

  .ىانته )القتلهم حينئذ مع الشهود يف سبب كن القول بالقصاص عليهم الشرتاكأم

تزكاجة يف القصاص منهم حال  :أقول ز أن فيكية، بل يكذ�م يف ال ت الشهود  أن يةكيعلم شهود ال

زلونه أ واأخطئو ت ويتهم مل يقتل املشهود عليه،كال  زك  ت القتل حينئذ يستند  فإن ية،كانوا صادقني يف ال

   و�مكًليهم عرفا من باب إ



٤١٤

ة أروا يف مسألة كما ذك ى،أقو   .السبب ول من املباشركقوائي

  : هذا فللمسألة أربع صورى علو

ز أن :األوىل ت زكيعتقد شهود ال ذب كعلم شهود القتل  و،كاة شهود القتل فشهدوا بذلكية 

  .شهود القتلى أنفسهم، وهنا القصاص عل

ز أن :الثانية ت ة كيعلم شهود ال هنا  وعلم شهود القتل صدق أنفسهم، و،ذب شهود القتلكي

زشى القصاص عل ل   .يةكهود ا

  .اجلميعى هنا القصاص عل وذب أنفسهم،كل كيعلم ال أن :الثالثة

لرابعة   .عليهم مع االشتباه الدية و،ل صدق أنفسهمكيعلم ال أن :ا

الدية  أن الظاهر وتقسيم الدية يف الرابعة، ويفية تقسيم رد التفاوت يف الثالثة،كالم يف كالى يبقو

ملزى عل وليهما يف ما لو شهدا بالقتلإتوائهما يف استناد القتل  الس،الشاهد باملناصفة ويكا   .امها اثنانكز 

زكتيهماثنان  وأما لو شهد أربعة بالزنا احملصن، ت ذ�م أمجع، فال يبعد كظهر  وهود عليهش فقتل امل،ب

ملزى خر علالنصف اآل والشهود،ى ون النصف علكسداس، لعدم وجه لتقسيم الدية عليهم باأل ني بعد كا

  .حد سواءى اجلميع عل إىل ستنادون االك

شاهد ى بل قد يقال بضما�ما نصف الدية جلريا�ما جمر( :منه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهرو

ز وإىل شهادة الشهود إىل م املستندكاحل إىل واحد بالنسبة ت اجلميع واحدة،  إىل النسبةن إ :فيه إذ ،)يةكال

  .ون االختالفكفلماذا ي

 حيث ،قتله الويل إذا الشاهد لويل يفيه الرد من الويلكالم يف كالدية ظهر الذ قد حتقق تسديس إو

ة كت   .الشاهد ويلى سداس الدية علأل واحد بقدر السدس، فالالزم رد مخسة كون جناي



٤١٥

ملزو وبيت املال،ى ني، فالضمان علكلو ظهر فسق ا عرفهم  إذا ظهر فسق الشهود يف ما إذا كذلك 

ز إىل بالعدالة بدون حاجة ت   .يةكال

ملزو زكلو ظهر فسق ا ت بيت ى ال ضمان علنه أ ية الشهود، فالظاهركني مث قام غريهم مقامهم يف 

  .ن مل يعلم بطالنهاآل و،املوازينى م حني صدوره علكون احلك عدمه بعد صالةاملال، أل

ز أو لو رجع الشاهدو زرة وزر  وال تزر إذ خر،اختص الضمان بالراجع دون اآل يكامل ا

  .ما يف اجلواهرك ،ىخرا

  .رجع أحد منهما، حيث حيتمل الضمان بقدر نفسه إذا منه يعلم حال ماو

ز وشهودل الكلو رجع و  فإن حينئذ ومجيعهم، إىل مك ملا تقدم من استناد احل،مجعأني ضمنوا كامل

نه ألهود عليه، قتل املش إذا قتله فيما ان للويلكتعمدت  قال وإن ان عليه الدية،كخطأت أحدهم أقال 

  .ما تقدمك م بهكاحلا ومن مباشر القتلى الشاهد أقوحيث إن من قتل العمد، 

ى م علكاحلى جرأ أن انه بعدكقام شاهد آخر م وب الشاهد نفسهّذك إذا الم يف ماكقد سبق الو

ملزّذك إذا يأيت مثله فيما واملشهود عليه، وانه،كآخر م كقام مز ونفسه يكب ا ملزّذك إذا كذلك   يكب ا

زكلنفسه  ت و  وية،كنه علم عدالة الشهود بدون ال ز وبعض الشهودى ان علكل بعضهم ى عل وني القتلكامل

  .املقتول أعطاها لويل والدية خذ الويلأالدية 

  

  ))لو شهدوا بالزنا واإلحصان((

لرجم، الحتمال كفاية ذلكى ًحصان فرجم، بناء علاثنان باإل وأربعة بالزنالو شهد  :السادس  يف ا

راه فيقتل كاثنان باإل ومثله لو شهد أربعة بالزنا وحصان،ية حيث الالزم شهادة أربعة باإلفاكعدم ال

  .هِركامل

لزنا( :قال يف اجلواهر   اعرتفا ن إ  اقتص منهما خاصة،مث رجعا دون شهود ا



٤١٦

يرجع ، الوجه الذي ستعرفهى ال فالدية علإ وبالعمد، ليهما من الدية بقدر إنعم من اقتص منهم 

لزنا من الغرم،نصيب شهو لزنا خاصة مل جيب علك ود ا حصان شيء، بل شهود اإلى ذا لو رجع شهود ا

لو رجع اجلميع  وحصان،ليهم من الدية بقدر نصيب شهود اإلإخيتصون بالضمان، فلو اقتص منهم يرجع 

  .ىانته )هم يف التسبيبكمجع الشرتاأضمنوا 

زوج  ًمثالن هلا أ�م شهدوا صادقني بمل يرجعوا أل إذا حصان ال وجه لهضمان شهود اإل :أقول

روح عليها، ويغدو لزنا  إذا  فلما ذا يضمنان،حصان�ما مل يشهدا بالزنا، بل اإلأاملفروض  وي رجع شهود ا

  .غري ظاهر الوجه) بل خيتصون بالضمان (:فقوله

الشرط دون كون شهاد�م كحصان من  ضمان شهود اإلأما ما عن التحرير من احتمال سقوط

لزنا فتضمن شهوده خاصة و،بالسب   .السبب للقتل هو ا

  .ما تقدمكليست بشرط  وًأيضاشهاد�م سبب ن إ :ففيه

ما فإ� ،هإطالقى ون علكال ي أن  ينبغي،قالوا تعمدنا إذا حصانهود اإلشالقصاص من  أن هذا مع

 علمهما قد يشهدان بدون وبشهاد�ما يقتل املشهود عليه، أن مها يعلمان وحصانقد يشهدان باإل

زوج فقاال أن م عنكسأهلما احلا وزناهاى ًشهودا قامت عل أن مل يعلما إذا ماك، كبذل بأن هلا  :هلا 

زوج هلا :لو قاالنه أ نفسهما حيث زعما حفظها ألكًذبا يريدان بذلك ،ًزوجا ان ك تزوجها من ،ال 

  .ليهما حينئذإً القتل عمدا ال يستند إنًحاضرا يف ا�لس، ف

وورثا القتل من غري عمد،أ�ما  أل،الدية عليهماون كت أن  يفنعم، ال بعد الم يف كذا يأيت الك 

  �م ًذبا، ألكً مثالزناه ى ربعة علأشهد  إذا هو ما و،سكالع



٤١٧

حصان باحلقيقة من  اإلشهد شاهدا و،حصانمل يعلموا بشهادة شهود اإل ويالمهإ ورادوا فضحهأ

لزنا، منته إىل ل العمد ال يستندقت فإن شهاد�ما توجب القتل، أن دون علم قتل غري نه أاألمر ى شهود ا

  .عمد فعليهم الدية

ه أ ب،فالالزم التفصيل يف املسألة ان كلهم ك إىل  أوليهماإ أو ليهمإًان قتل العمد مستندا كلما كن

  .ه الديةؤان جزاكحدهم أ إىل ًان القتل من غري عمد مستنداكلما ك و،اجلزاء القصاص

لزناكان الكمث إن   أن الم يفكال يعلمون بالقتل يقع ال أو حصان عاملني عامديناإل ول من شهود ا

 ل متساوون، فلو قتل الويلكال أن الظاهر وون،كيف يكتقسيم الدية يف الثاين  واألولرد الدية يف 

 لتساوي كذل وسداس الدية منهأخذ سدس أخذ الدية أراد ألو  و،سداس الديةأمخسة حدهم رد عليه أ

  .ةنسبال

  :خرين ال وجه لهاالحتمالني اآل أن  ظهركبذلو

لزنا النصف وحصان النصف ضمان شاهدي اإل:حدمهاأ   .شهود ا

ثر من بعض، كأبعضهم  إىل استند القتل إذا يف ما م بالتقسيم املتساوي حىتكون احلكي أن :الثاين

رؤوسهم ى  تقسط عل، فالديةًاأيضحصان شهد منهم اثنان باإل ولهم بالزناكربعة شهدوا أانوا ك إذا ماك

ًخر جرحا واحدااآل وحدمها جرحنيأما لو جرحه كال اجلناية،   ألن كذل و،ًانت الثالثة سببا ملوتهك وً

  .تاب القصاصك رناه يفكما ذكالتقسيم حسب اجلناة ال حسب اجلنايات، 

 حصان،شهادة باإل والثنني شهادتني شهادة بالزنا ألن ،منا نقول بضعف هذا االحتمالإو

ال وجه  وشهادات ستة، إىل ل واحد منهما، فاملوت مستندكشهاديت  إىل القتل مستند أن املفروضو

  . واحدإنسانان الشاهدان اندجما يف ك وإن ،الشاهدين يف حتمل الدية ولتساوي الشاهد

  تاب ك رناه يفك ثابت بدليل خاص ذكما مسألة اجلناة ال اجلنايات فذلأ



٤١٨

ـ  البابكظري املقام بذلتن و،الديات والقصاص ـ دلةخالف انصراف األنه أ مع    .قياس 

  .اهللا العامل و،التأمل والتتبع إىل املسألة بعد حباجة وهذا

  

مزكيين((   ))الشاهدان ورجوع ال

مزكيان مما سبب تلف ذلك الشيء، كما لو : السابع لو شهد شاهدان على شيء، وكان هلما 

ملزكيانيس زيد، وك من ًمثالصرف على املسجد    .بعد ذلك رجع ا

التفويت حصل بأمرين شهادة  أن  من،النصف نظر أو يف تضمينها اجلميع( :قال يف اجلواهر

ارة  وتعريفهما املشهود عليه، والشاهدين شهادة  وبشهادتني، شهادة بالشيء املشهود بهى خرأبعب

حيث عينا هادة الشاهدين، �ما املثبتان لشأمن  وة،ءصل الرباأان عليهما نصف الغرم مع ك ف،بالنسب

  .)املشهود عليهما

القول بأنه لو ال  و،ما تقدم مثلهكًرباعا أربعة، فالالزم تقسيم الغرامة األ إىل حيث االستناد :أقول

 يف هصح مثل ّالإ واجلميع، إىل ًون االستناد عرفاكعليهما، غري تام بعد له كن خسارة فاملال كاملعرفان مل ت

احلق ال يثبت بشاهد  إذ ن خسارة،كال هذا الشاهد مل تلو إنه :د، فهل يقالرجع شاهد واح إذا ما

التعريف وحده ال يوجب  إذ ن خسارة،كنه لو ال الشاهدان مل تأمنقوض بنه أ  إىلضافةواحد، باإل

  .اخلسارة

  

  ))صور رجوع شاهد الفرع((

فرع مث رجعكلو ثبت احل :الثامن ما كقرب لرجوع، فاأل يف ااألصلذبه شاهد ك فإن ،م بشهادة ال

لراجع، صل يف الشهادة فال يضر انسحاب أ األصل و مقامه،األصل لقيام كذل ويف اجلواهر عدم ضمان ا

فرع،   .مكقراره ال يوجب زحزحة احلإان ك أن قراره ال وجه له بعدإًاحتمال ضمانه أخذا ب وال



٤١٩

  .ًتلف املال عرفاأ نه ضمن، ألاألصلنعم لو صدقه 

ان الفحص، كمإالقاعدة الضمان مع عدم ى يصدق، فمقتض أو ذبكينه أ األصللو جهل حال و

  .ًنه متلف عرفا، فيشمله دليل ضمان الشاهد لو رجعأل

ا و ضمن نصف املال الستناد حدمها ألو رجع  ول املال،كيف مورد الضمان لو رجع الفرعان ضمن

  .ليهماإل التلف ك

و  لربع الستناد ربع التلف حدهم يوجب أان رجوع كل أصل فرعان، كان لكنعم ل  ليه،إضمان ا

ًحلاقا إني األصلًعليه فال وجه ظاهرا الحتمال اجلواهر ضمان اجلميع لو رجعا عن الشهادة عن أحد و

ونان قد ك�ما برجوعهما عن شاهد واحد يأعدم الوجه ، وجه األصلرجع شاهدا  إذا برجوعهما مبا

  .ل الشهادةك سحبا نصف الشهادة، ال

خر عن اآل وني،األصلأحد ى حدمها عن الشهادة علألو رجع و( :لقول اجلواهرما ال وجه ك

بشهاديت ّ إال حدمهاأ ال يثبت فإنهًني مجيعا، األصل الختالل شهاديت ، اجلميعخر ضمنااآلى الشهادة عل

  ).ًالفرعني مجيعا

 املقام ما ال يوجب يفكفني، األصلل واحد يف املقام حال الشاهدين كحال  أن وجه عدم الوجه

 ّالإالمه كحدهم أ ال يوجب يف املقام سحب كذلكضمان نصف املال،  ّالإالمه كحدهم أسحب 

 إىل ون االستنادك كهناى ما يركربعة يف املقام، األ إىل ون االستنادكلرؤية العرف  ،ضمان ربع املال

  .نياألصل

رع  يحد شاهدأرجع  إذا  ال وجه الحتمال اجلواهر ضمان النصفكذلكو ف  يعن أحد شاهدال

لرجوع عن شهادة  ًمعلال ،األصل  الختالل ،حدمهاأعن شهادة  أو ليهماكني األصلله بعدم الفرق بني ا

  .ل منهما من غري فرقكالشهادة ب

  . القول بضمان الربعًأيضاوجه عدم الوجه ما تقدم، فالالزم هنا 

  اهد لو رجع ش وًلو رجع شاهد أصل ضمن النصف مطلقا،نه أ مما تقدم يعلمو



٤٢٠

لربع،األصلفرع عن أحد الشاهدين  لو رجع  ورباع،أفرع ضمنا ثالثة  ولو رجع أصل وني ضمن ا

فرع عن ك وفرع، وأصل فرع ربعه  و نصف املالاألصلني ضمن األصلال كان رجوع ال  كذل وً،أيضاال

فرع عنألن  لراجعاألصل رجوع ال لربعى أوجب عل  غري ا لراجع ا فرع ا   .ال

لراجع األصل أما رجوعه عن لراجع إذ األصلًفلم يوجب جديدا، ا ، األصلسقط برجوع نفس   ا

  .نساناحلجر يف جنب اإلكون كي وفال شيء يف رجوع فرعه،

  

  ))تعزير شاهد الزور((

وره القواعدك ذ،ال خالف وإشكالتعزير شاهدي الزور بال جيب  :التاسع  اجلواهر وشف اللثامك 

 اخلاصة دلةاأل إىل ضافةباإل ،تاب احلدودك رناه يفكما ذك، ل معصية تعزيركيف  ونه معصية،غريهم، ألو

ه أ حملته وبيلتهقيضاف هنا النداء يف  ويف املقام، ، لريتدع  و ليذوق عقوبة فعله،كذلكن ما دل كبه غريه

  .ىالفتو و النصكذلى عل

 ًا،شهود الزور جيلدون حد : قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن مساعة، عن الفقيه، ىفقد رو

صلحوا أ وتابوا فإن :قلت : قال،ال يعودوا ويعرفوا يطاف �م حىت و،اإلمام إىل ك ذل،ليس له وقتو

   .)١(قبلت شهاد�م بعد وتابوا تاب اهللا عليهم،إذا  : قال،تقبل شهاد�م بعد

  ً. صالحااإلمامعدد معني، فالالزم ضر�م بقدر ما يراه  أي )وقت (:أقول

شهود ن إ :، قال)السالم عليه(عبد اهللا  أيب ، عن عبد اهللا بن سنان، عنالتهذيب و الفقيهىروو

  يطاف �م  و،اإلمام إىل ك ذل،ًالزور جيلدون جلدا ليس له وقت

                                                

  .٢ ح بقية احلدودأبواب من ١١ الباب ٥٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٢١

الذين ّ إال  هم الفاسقونكولئأ وًبداأوال تقبلوا هلم شهادة  :تعاىلتال قوله  و،تعرفهم الناس حىت

عز يستغفر ربه  وشهاد، حيث يضربرؤوس األى ذب نفسه علكي : قال،مب تعرف توبته : قلتتابوا

   .)١( فثم ظهرت توبتهك هو فعل ذلفإذا، وجل

 )عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليهما السالم(الفقيه، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه  وعن التهذيبو

سوقه فطيف به ىل  إًان سوقيا بعث بهك وإن ،حيه إىل ًغريبا بعث بهان ك فإن خذ شاهد زور،أ إذا انك

   .)٢(سبيله يًياما، مث خيلأمث حيبسه 

 ليس له ً،جيلد شاهد الزور جلدا :قال إنه ،)عليه السالم(جعفر  أيب سالم، عنعن دعائم اإلو

رد ما  وصلح قبلت شهادتهأ وكتاب بعد ذل فإن يعرفه الناس، يطاف به حىت و،اإلمام إىل كذل ووقت،

   .)٣(صاحبهى ًان منه قائما علك

  .)٤(لهماكنأ هذين حىتى عل من يدلين: يف شاهدي زور فرا قال إنه ،)عليه السالم( علي عنو

 ،ابن سنانما يف رواية كعام،  أو ما تقدم يف مجلة من رواياتهكذيب خاص بالقذف، كهل التو

  . عدم اخلصوصيةن األصلأ والصناعة الثاين،ى مقتض

 لفسقه، وىخرأال من ردت شهادته ملعارضته بينة  وته،ليس منه الغالط يف شهاد و:قال يف اجلواهر

  .علته واضحة و قبله القواعدكبذل فىتأقد و

قال إذا  :، قال)عليه السالم(وين، عن الصادق كشف اللثام، عن السكما يف  إىل ضافةباإل

  ن يف داللته كل. )٥(ذا علموا عزرهمإ وسبيلهم ى خل،ال نعلم :الشهود

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٥ الباب ٢٢٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبوابن  م١٥ الباب ٢٢٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢١٠ ص٣ج: كاملستدر )٣(

  .٣٢٤٨ ح٦٨ ص٣ج: الفقيه )٤(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٤٢٢

  .امن عشرنظر ملا يأيت يف الث

 ًزور فظهر صدقا فليس بشاهد زور،نه أ لو شهد لظنه و، بل العامد العاملكشبه ذلأال من  و:قولأ

ن    .ذبهكان استحق التعزير باعتبار كوإ

 السجن باعتباره عقوبة يصح، و،ثر قدر اجللد يف باب التعزيراتكأ تاب احلدودك رنا يفكقد ذو

ما كبل حقه يف التغرمي وسائر العقوبات،  ً،رآه صالحا ذاإ  يف السجناإلمام حق كهنا ورنا هناكقد ذو

  .كغري ذل إىل ، بدحرجة فاسق يف املخررة)عليه السالم( علي مرأ

ه كما ذكرناه يف كتاب احلدودلو تاب شاهد الزور و   .قبل الوصول إىل اإلمام قبلت توبت

زور  فرع واألصلبني وال فرق يف شاهد ال   .كاملشرت أو الناس، أو الل،اهلك حق اهللا الشهادة يف وال

زور دركيف  كلو شو   . احلد بالشبهةئونه شاهد 

و و �ما حقان، ر ألك من عقوبته مبا ذكما أشبه مل مينع ذل أو شاهد الزور القصاصى ان علكل

  .انطالقفيشمله اإل

زور أن الظاهرو مل   إذاعليه عقوبة الطوافى  جر،امرأة أو ،ما يف القتلك ًان طفالك إذا شاهد ال

و عه حديث رفع القلمرفطالق الدليل مبا ال ية، إلأن حمذور يف تطواف املركي ملرأة ال يناسبها ك أ ون ا

لزاين،كقد ذ والتطواف،  ،فراجع تاب احلدودك م ال يفأهل ثابت للمرأة نه أ ورنا مسألة التغريب يف ا

  .اهللا سبحانه العاملو

  

  ))ال ضمان في كتمان الشهادة((

  .غريه وصل لأل،مثأ وإن تمان الشهادةكالظاهر عدم الضمان ب :اجلواهرقال يف  :العاشر

ما لو علما ببيع املورث  ك،إشكال الشهادة مع ضعف املباشرة كن يف القواعد يف التضمني برتكل

باع الوارث من عمرو لرجوع عل و البيعكمل يعلم بذل وًعينا من زيد ف لعله من تسبيبه  واملشرتي،ى تعذر ا

  ما قواه  وما عرفت،ى قون األكل واملباشر اجلاهل باملال،ى على وجه يقوى �ا علتماكالتلف ب



٤٢٣

حنوه غري  واليدى عل أدلةاملنصرف من ّ إال أن امت،كال إىل ًاستند التلف عرفافإنه وإن ى قوهو األ

  .امتكال

  

  ))لو كذب الشهود الحاكم((

و ذباهك ف،كدا بذلًعمروا شه وًزيدا أن ًم مدعياكم احلاكلو ح :احلادي عشر حدمها، مل أذبه ك أ

ء  أو ذبهكم، لوجوب قبوله ما مل يظهر كينقض احل  أو ًماكونه حاكذيب حال كان التكاشتباهه، سوا

  .بعد عزله

 إىل  أوعلمه، إىل مل حيتمل استناده وليهما،إخطئه يف االستناد  أو ذبهكثبات إنا من كنعم لو مت

حينئذ فالالزم القول بضمان  وم،كم ال يشمل مثل هذا احلكذ احل نفو إذ أدلةم،كشهود آخرين بطل احل

  .مكاحلا

  .�ما يضمنانأقرب �ما شهدا عنده، ففي القواعد األأم شاهدين ك احلاأقاملو و

م فعل كاحل أن من وهو رجوع، وا�ارك�ما ينأ مع ك لثبوت شهاد�ما بذل:شف اللثامكيف و

  .غريمها إىل مهكم بشهاد�ما، بل جيوز استناد حكحنه أ م فال يثبت بثبوت شهاد�ما عندهكاحلا

�ما إبل  :قال آخران و�ما شهدا،إ :ما لو قال شاهدان املسألة سيالة يف وقربه القواعد أقرب، وما

 على الشاهد يقدم قوله ونه مدعمدعي عدمها، أل وخرين دون مدعي الشهادةمنا يقبل قول اآلإ وشهدا،

  . حجية الشهادةأدلةطالق قول املدعي، إل

  

  ))ًلو حكم الحاكم بشهادة الزور عمدا((

 اجلميعى ًم بشهود الزور عمدا من مجيعهم، فهل الضمان علكم حكاحلا أن لو ظهر :الثاين عشر

  فالقصاص عليه،ى،قوهو األ وًليه عرفاإنه املستند ال يبعد الثاين، أل و، احتماالن،م فقطكاحلاى علأو 

هل عليه  و،كمه بذلكال عزل من حني حإ وحاله، إىل رجاعهإتاب صح إن  فيسه اخلاص،كاملال من و

  واف عقوبة طالت و،اإلمامنظر  إىل رجاعهإال يبعد  ويف شاهد الزور،ى  ال يبعد من الفحو،وافطالت



٤٢٤

  .تصح يف حق سائر العصاة

ًم زورا، ال استناداكنه حأعلم ب إذا م بدون شهود عندهكم ما لو حكمنه يعلم حو علمه الذي  إىل ً

  .ليهإيصح االستناد 

  

  ))إذا قال الشاهد اشتبهت((

القاتل معه زيد ان ك أو قل،أ أو زيدأان كاشتبهت، بل  :لو شهد الشاهد مث قال :الثالث عشر

شرت شرتكمل ي أو ًا،كم ، كشبه ذلأما  أو بل بدون بذل، :طالق خلع، مث قال :قال أو ًا،كن معه زيد م

لرجوع شهادته   أو ً،تبطل شهادته مطلقا أو ،األوىلى ال يبطل فتبق أو الثانية، إىل وىلاألفهل يبطل ا

قتله زيد بل عمرو، فرتد  :مثل قوله و، فتقبل الثانية،نومخس و عليه مائة بل مائة:يفصل بني مثل قوله

  .مك يناط باطمينان احلااألمرن  أالظاهر و احتماالت،،لتامهاك

لرجوع، وىلاألاحتمل رد شهادتيه  :قال يف القواعد   .الثانية لعدم التثبت ول

 ،األوىلمن شهد عندنا مث غري أخذناه ب :)صلى اهللا عليه وآله(لقوله  و:شف اللثامكقال يف و

   .)١(خريطرحنا األو

ن التأمل، إىل املسألة حباجةو   .رناهكقرب يف النظر ما ذان األك وإ

  

  ))إذا تسرع الحاكم بالحكم فظهر الخطأ((

لرابع عشر سرع احلالو :ا يف ماله نه أ ه، فالظاهرأمبا ال يسقط عدالته، مث ظهر خطم كم يف احلك ت

  .كيف بيت املال منصرف عن ذلنه أ دليل إذ ،اخلاص ال يف بيت املال

  

  ))اليمين استظهار((

لزامهما إ ففي ،املدعيى  الالزمة علامليت بعد اليمنيى لو رجعا يف الشهادة عل :اخلامس عشر

   يف متامية ًلليمني مدخال أن ن الرتدد يف م،باجلميع نظر

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: والوسائل. ٢ ح الشهاداتأبواب من ٨ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كاملستدر )١(



٤٢٥

 ذا يف القواعدكبراء، اإل واليمني استظهار لرفع احتمال القضاء و،م يتم بالشهادةكاحل أو م،كاحل

  .اليمني استظهار أن ظهراأل و،شف اللثامكو

  

  ))علم الحاكم من الكتابة أو الصوت((

 أن  جاز له،األمرو�ما يف املسجلة بمن ص أو م من خط الشاهدين،كلو علم احلا :السادس عشر

و،م بالعلمكجواز احل تاب القضاءك قد تقدم يف وم بالعلم،كم، فهو حكحي  أو علم من الربقية إذا ذاك 

  .قد تقدم شهادة الشاهد عن خطه وما أشبه، أو التلفون

  

  ))إذا لم يعلم الحاكم برجوع الشهود((

 مث علم نقض ،مكح وكم مل يعلم بذلكحلان اكم، لكلو رجع الشهود قبل احل :سابع عشرال

انت كم، كاحلا إىل يصال رجوعهمإيف شهاد�م مث يف عدم ن الشهود مقصرين كذا مل يإ وم،كاحل

ى ون الضمان علكمع التقصري ي ما أيشمله مناطه، أو ام،ك احلأنه من خطاخلسارة يف بيت املال، أل

  .اد يوجب الضماناالستن أن قد تقدم وًليهم عرفا،إالشهود لالستناد 

  

  ))إقامة الشهادة على المجرم((

م كعليه حى ال جيرنه أ علم الشاهد وإن  جمرمإنسانى  علة الشهادةأقامالظاهر جواز  :الثامن عشر

شرع، م اجلائر، حيث كزان عند احلانه أ ىشهد عل إذا ماكاملهم،  وهم من باب األاألمران ك إذا ال

 تاب القضاءك رناه يفكما ذكمنع العدوان،  ورك عن املن لوجوب النهيكذل ويسجنه بدل جلده،

  .غريهو

نظر  إذا ماكاملهم،  وهمخاف الظلم عليه مبا خيرجه من قاعدة األ إذا ة الشهادة عليهقامإنعم مل جتز 

اره  أو م،كزوجة احلا إىل ًحراما ه  وكذا فعل ذلإ وأخربه الشاهد قتل ا�رم، إذا مباسرق دين ان كقتل

اره كصادر احلا إذا ذاكيف مثل املقام، وى نه أقوًضامنا، أل   .ات السارقكل ممتلكم اجلائر عوض دين

  

  ))الشهادة واألثر الحرام((

  شهد  إذا ماكال جتوز الشهادة مبا يرتتب عليه أثر حرام،  :التاسع عشر



٤٢٦

لربا،ى عل نه تعاون  ألكذل و،كما أشبه ذل أو ينقده الثمن أن ًمنه مخرا، بقصدى اشرتنه أ ىعل أو ا

  .نه حرام سقطت عدالتهأًلو شهد عاملا ب ومث،اإلى عل

 ماكدينهم، ى �م يقرون علألقاعدة  و،)١(لزامديان لقاعدة اإل األ أهلسائرى نعم جتوز الشهادة عل

زاع بني إ  خوها الثاين،أًحدمها فالنا تزوجها، ال أ أن ختهماأخني جموسيني يدعيان تزويج أذا شهد يف ن

  .مثلة من األكغري ذلإىل 

روايات،الدليل املتقدم العام إىل ضافةمنه باإل املستثىنى يدل علو   . بعض ال

من يطلق لغري ى ال تشهد عل :)عليه السالم(سدي، قال الصادق مثل ما رواه الفقيه، عن األ

   .)٢(السنة

تبطل  :قال  إنه،)عليهما السالم(مساعيل بن مسلم، عن الصادق عن أبيه إ، عن ًأيضا الفقيه ىروو

لربا    .)٣(ذا علموا عزرهمإ وسبيلهم،ى نا ال نعلم خلإ :ذا قال الشهودإ واحليف، والشهادة يف ا

ه  :)عليه السالم( علي ، عن)عليهم السالم(ئمة عن اجلعفريات، بسند األو ان يبطل الشهادة كإن

لربا    .)٤(رهم علموا عزفإذا ، خال سبيلهم،مل نعلم :ذا قال الشهودإ و،احليف ويف ا

عليهما ( عن أبيه ،يؤيده ما رواه الصدوق يف الفقيه، عن عبد اهللا بن ميمون، عن الصادقو

 أن ، أحبيا رسول اهللا : فقال،)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل نصارجاء رجل من األ :، قال)السالم

   ،نعم :قال ، ولد سواهكمال :)صلى اهللا عليه وآله( فقال ،حنل حنلتها ابينى تشهد يل عل

                                                

  .٥ ح٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(

  .٣٣٤٨ح ٦٨ ص٣ج: من ال حيضره الفقيه )٢(

  .٣٣٤٨ ح٦٨ ص٣ج: من ال حيضره الفقيه )٣(

  .١ ح٤٤ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٤٢٧

نا معاشر إف :)صلى اهللا عليه وآله( قال ،ال : قال،ما حنلتهكفنحلتهم  :)صلى اهللا عليه وآله(قال 

   .)١(احليفى نبياء ال نشهد علاأل

  

  ))ًاإلشهاد على األرض إذا خبأ فيها شيئا((

ما هو ظاهر عنوان باب كًدفن فيها شيئا،  إذا االرضى هل يستحب االشهاد عل :العشرون

زراد يف أصله، قالك ،ال أو كاملستدر والوسائل عليه (عبد اهللا  أبا مسعت :ما هو ظاهر رواية زيد ال

خيرج سر ول أحد،ك عن كتم سركا : يقول)السالم  ،فشاءإ فإنه ما جاوز الواحد فإنه عن اثنني، كال 

 ك وديعتكليإرض ألا ي ال تؤدفإنهًرض فال تشهد عليها شاهدا، ًرض شيئا تودعه األيف األ دفنت فإذا

  .)٢(ًابدا

شهاد، بل قد تلف الشيء بدون اإل وموته، أو  لنسيانهًان حمتمالك إذا األولال يبعد  و،احتماالن

  .حنوه وحق وارثه أو نه تضييع ملال نفسهشهاد، ألحيرم عدم اإل

  .ليهم اخلربإغريه ممن ينقل الشاهد  أو يسرقه الشاهد أن ان حمل خوفك إذا :الثاينو

 عليها أشهدًرض شيئا فدفنت يف األإذا  :)عليه السالم(قال الصادق  : قال، الصدوقى روفقد

  .نشاءاإل وخبارحمتمل لإل) أشهد (الفعل و،)٣(ً شيئاكليإ يا ال تؤدفإ�

  

  ))اإلشهاد على القرض((

باخلري، امليت ى تستحب الشهادة عل وغريه، والقرضى شهاد عليستحب اإل :عشرون وىحدإ

  .يف أبوا�اما مر ك

 الإ وطبق علمه،ى م علكم بشهاد�م حكن احلاأاطم فإن سلمأنه أ حدهمأى فار علكلو شهد الو

،  وقرار،قراره أخذ �ا من باب قاعدة اإلإمن باب ان الشاهد يؤخذ كفإن  تزموا  إذا ماكااللزام مبا ال

   ال مل تثبتإ و،سلم، حيث ال يرث منه حينئذأمورثه  أن فراكشهد الوارث ال

                                                

  .٣٣٤٩حكام حاأل وتاب القضاياك ٦٩ ص٣ج: من ال حيضره الفقيه )١(

  .١ حشهادات الأبواب من ٤٥ الباب ٢١٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٥٦ الباب ٤٠٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٢٨

دره ناظركن ما رواه املستدر أالظاهر و،شهاد�م ورث العلم إىل  يف نوا   .ما أ

ارجقال  لرجل منكتاب الذي دفعه ذلكال أن تب القدميةك وجدت يف ال:صاحب املع   أهل ا

ة ى لقأ حني )عليه السالم(علي  إىل السواد شاهدان من  منها شهد ،ان فيها مسائلكاخلطبة الشقشقي

 الم اهللاك�م جيوزون تغيري  أل،ال تقبل شهاد�ما :)عليه السالم( قال ،سلمأنه أ يهوديى اليهود عل

 : فقال،سلمأنه أ جموسي أو يهودي أو نصراينى على شهد شاهدان من النصار وإن ،شهادة الزورو

 تعاىلتقبل شهاد�ما، بقول اهللا:  قر�م مودةأولتجد�مقوله سبحانه ىل إ: م ال أو�

   .)٢(رب ال يشهد الزوركمن ال يست و،)١(ربونكيست

روع و  ك فمن أرادها راجع تل،رها غريهكما ذك ،غريه ورها العالمة يف القواعدكخر ذأيف املقام ف

  .تبكال

  .هو املستعان واهللا املتقبل املثيب النافع و،تاب الشهاداتك يراده يفإهذا آخر ما أردنا و

 الصالة ود هللا رب العاملني،ماحل و،املرسلنيى لسالم ع و رب العزة عما يصفون،كسبحان رب

  .آله الطاهرين وحممدى السالم علو

  ه ١٤٠١ /١ج /١٨

  قم املقدسة

  حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

                                                

  .٨٢ اآلية: املائدةسورة  )١(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من نوادر ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )٢(
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  ٤٢٣......................................................................ًلو حكم الحاكم بشهادة الزور عمدا

  ٤٢٤.................................................................................إذا قال الشاهد اشتبهت

  ٤٢٤...................................................................إذا تسرع الحاكم بالحكم فظهر الخطأ

  ٤٢٤........................................................................................الیمین استظهار

  ٤٢٥......................................................................علم الحاكم من الكتابة أو الصوت

  ٤٢٥........................................................................إذا لم یعلم الحاكم برجوع الشهود

  ٤٢٥.............................................................................. على المجرمإقامة الشهادة

  ٤٢٥...................................................................................الشهادة واألثر الحرام

  ٤٢٧..................................................................ًاإلشهاد على األرض إذا خبأ فیها شیئا

  ٤٢٧...................................................................................اإلشهاد على القرض

  ٤٢٩................................................................................................الفهرس

  

  




