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 1ب موانع قبول الشهادة
 حكم قبول شهادة الكافر

ُ فإن هذه حال اضطرارية تقبل فيها "ُوال تقبل شهادة كافر يف غري الوصية يف السفر": قوله رمحه هللا
َأيـها 7َ﴿:  قال هللا تعاىل؛شهادة الكافر َالذين َُّ ِ ُشهادة َُآمنوا َّ َ َ ْبـينكم َ ُ ِْ َإذا َ َحضر ِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ُاْلموت َ ْ َحني َ ِ 

ِاْلوصية َّ ِ ِاثـنان َ َذوا َْ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ْأو ِ ِآخران َ َ ْمن َ ْغريكم ِ ُِ ْ َّ يعين من الكف؛---١٠٦: املائدة+++ ﴾َ  ؛ارُ
 .فهذه حال اضطرارية يف حال السفر

 سرد من ال تقبل شهادUم
ْممن﴿: ُال تقبل شهادة الفاسق؛ لقول هللا تعاىل:  أي"وال فاسق": قوله رمحه هللا َتـرض َِّ ْ َونَ َمن ْ ِالشهداء ِ َ َ ُّ﴾ 

 .ُوالفاسق ال يرضى. ---٢٨٢: البقرة+++
 .ُ ألنه ال يوثق خبربه"وال صيب": قوله رمحه هللا
 . لوجود التهمة"ّوال عدو" :قوله رمحه هللا
 .ً أيضا للتهمة"وال ولد" :قوله رمحه هللا

 .ً أيضا للتهمة"وال والد" :رمحه هللاقوله 
 .ً أيضا للتهمة"وال عاشق ملعشوقة" :قوله رمحه هللا

 يف احلقوق واحلدود واجلنا\ت هو وجود Zمالسبب يف عدم قبول شهادوُفلم تقبل شهادة هؤالء كلهم، 
 .التهمة

 1ب اليمني
َ هي eين الوسائل اليت ذكرها "ا اليمنيوأم": قوله رمحه هللا َ َ  : واليمني هي.من وسائل إثبات احلقوقَ

 .احللف lm تعاىل، أو kمسائه وصفاته؛ إلثبات أمر أو لنفيه
 .ى بهَعَّن أنكر املدَموهو  ؛رِ اليمني تتوجه إىل كل منك:يأ "ِ كل منكرِّففي حق": قوله رمحه هللا
َّ إذا مل يقم املد: أي"إذا مل تكن البينة": قوله رمحه هللا ى عليه؛ َعَّ تندفع بيمني املدى فإن الدعو؛ًي بينةِعُ

َاْلبـينة على اْلمدعي واْليمني على من أنكر«: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النيب َ ْ َُ ْ َ َ ََ َ َُ ِ َ ََ ُِ َّ ، وحسنه )٣١٩٠(سنن الدارقطين  [»ِّ
 .) ]٣٣(النووي يف األربعني، ح 

نة لكن ليست موجودة، فليس للقاضي ِّيعندي ب:  قالِ إذا مل {ت |ا، فلو:يأ "حاضرة": قوله رمحه هللا
َّإال احلكم مبا حضر؛ ففي هذه احلال إما أن ميهله، وإن استعجل يف اإلثبات ليس له إال ميني املد َ َ ى َعُ

 .عليه
 . أو kمسائه وصفاته"فيحلف lm": وله رمحه هللاق

 1ب اإلقرار
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 أن يثبت :من وسائل اإلثبات، وهي اإلقرار، وهوالوسيلة الثالثة هي  هذه "ا اإلقرارَّوأم": قوله رمحه هللا
 .�اإلنسان على نفسه حقا لغريه

ٍّ من أقر حبقُّا اإلقرار فكلَّوأم": قوله رمحه هللا َّ  يقر وهو أهل يف إقراره،  أي؛ً طبعا إذا كان يف حال معتربة"َ
 األهلية ؤثرة يففإن أقر حال غياب عقل أو حال اندهاش، أو حال خوف أو غري ذلك من األحوال امل

 .فإنه ال يعترب إقراره
 . بهَّلزمه ما أقر:  أي"ُأخذ به": قوله رمحه هللا

 


