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 أداء الشهادة بالوسائل الحدیثة 
 

 أحمد نور واقف 

 
 الخالصة 

  في   ادة الشه  بلفظ  حق  إلثبات  صدق  إخبار بمعنی هي و الدعاوی في اإلثبات  وسائل أهم من شهادةال

رکان و الشروط لنفس الشهادة و بعض روعي فیها األالشهادة تصح عبر الوسائل الحدیثة إذا    القضاء  مجلس

 والغش  الغرر عدم من التأكدو ،الشاهد شخصیة من لتأكدالشروط بالنسبة للوسائل اإلتصاالت الحدیثة کا
 البصمة  أو بالتوقیع الرسالة تأکد و ،الحدیثة بالوسائل المنقولة الشهادة سالمة من التأكدو ،والتدلیس

 الرقمـي التوقیـع بوجـود منها التحقق یتم اإلنترنت عبر المرسلة اإللكترونیة  الرسائل ،اإللکترونیة
 Digital"الرقميقیعالتو )للرسالة، اإللكترونیة البصمة نظام  أو للرسـالة

Signature"والبصمةاإللکترونیة،"Electronic Finger print)"، بالرغم  ،والحاجة ةرورالضو 
 مـدى  و بـه، المـشهود صـحة مـن التأكـد و الشهادة مجال في الحدیثة بالوسائل األخذ من تقدم مما

 الداعیـة الحاجـة و بالـضرورة فیقیـد قـهإطال علـى األمـر یُتـرك ال أن یجـب أنـه مـصداقیتها،إال
 عنه یعدل  ال القضاء مجلس إلى لحضورا باستطاعتهم شهود توافر حال ففي الوسائل بهذه لألخذ
 .إلیها الحاجة دعت إذ إال الحدیثة بالوسائل  االستعانة إلى
 

 .التصویریة و الصوتیة اإللکترونیة، الکتابة الحدیثة، اإلتصاالت  الوسائل الشهادة، :الرئیسیة الکلمات

 

 المقدمة 

 .وااله من و اصحابه و آله علی و هللا رسول علی السالم  و الصالة و هلل الحمد
 :بعد و
 المعاصرة البشریة المجتمعات متقد   في وهام   كبیر دور له التکنالوجیا متقد   أن الثابت من

 اآللیة المركبات استخدام ازداد وتمدنت  البشریة المجتمعات تقدمت كلما إذ وتطورها،
 غنى ال ضرورة اآللیة المركبات استخدام ضحیأ حتى المختلفة، بحاجاتها لتفي المتطورة

 ناشئ  وذلك ،السواء حد على األفراد من للكثیر أو المختلفة، الدول ألجهزة بالنسبة عنها
 الحدیثة وسائل استخدام إلى بهم أدى مما  ،هاحاجات  وتزاید وتشابكها اإلنسانیة الحیاة تعقد عن
 .الجنائیة القضایا منها ،حاجاتهم قضاء و حیاتهم شئون في
 بل المعاصرة الحدیثة الوسائل استخدام و  التقدم تنافي ال ةاإلسالمی شریعتنا  نإ ذلک مع

 ةالحیا مشاکل و قضایا من کثیر حل تمک ن التی المفیدة الضوابط و القواعد لها یضع
 عندما "الحدیثة اإلتصاالت  بالوسائل الشهادة أداء"  قضیة القضایا، هذه من و  اإلنسانیة،

 من المظلوم ونصرة المجرم علی والحکم ةلا دالع إقامة ألن المعمول طریق عنأداءها یشکل
 في للبحث القاضي و  المحقق بجهود إال ذلك یتأتى  وال اإلسالم، في القضاء مقاصد أهم

 أو تقلیدیة معنویة، أو مادیة أدلة و وأمارات أحوال من یكتنفها ما في والنظر القضیة
 ذلک  یحصل  ال و... و والشهود الدوعوی موضوع و الدعوی في  النظر کذلک و حدیثة
 .الحدیثة الوسائل باستخدام إال القضایا من ثیرک في أیضا
 في الحدیثة لتکنالوجیا ا دور و المعاصرة قضایا إلی ننظر ما عند تتظهر  الموضوع أهمیة
 الحدیثة،  الوسائل عبر تؤدی قد و لشهادةا هي اإلثبات في المهمة وسائل إحدی من اإلثبات
 توضیح  هذاالبحث من والهدف ، (ثة؟الحدی اإلتصاالت الوسائلب  الشهادة حکم ما"هو السؤال
 مشروعیتها  مدی و الوسائل، تلک طریق عن أدائها حکم نعرف أن فالبد المسألة هذه حکم
 .الحدیثة بالوسائل أدائها شروط و
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 ضمن  اإلستقرائي بالمنهج المسألة هذه حول البحث سنتناول
 طرق و هادة،الش تعریف عن البحث في المحدودة المطالب

 عبر  أدائها حکم و الحدیثة الوسائل عبر الشهادة أداء
 .الخاتمة في النتایج استعراض و المذکورة الوسائل

 

 المطلب األول: مفهوم الشهادة 

هي )أ(: الشهادة لغة:   و  معان  عدة  علی  القاطع، جاء  الخبر   :

 والحضور والمعاینة والعالنیة، والقسم ، واإلقرار، وكلمة التوحید، 

إذا  إذا أخبر به وشهد كذا  . یقال: شهد بكذا  والموت في سبیل هللا 

 .1 و نحوهاحضره، أو عاینه 

اصطالًحا:   الشهادة  تعریف )ب(:  في  الفقهاء  عبارات  اختلف  قد 

 بالترتیب اآلتي:الشهادة نذکرها إجماال 

الحنفیة إخبار:    بأنها  قال   في  الشهادة  بلفظ  حق  إلثبات  صدق  » 

 .2« القضاء مجلس

 .3 بمقتضاه« لیقضي علم عن حاكم » إخبار بأنها: المالكیة قال

 .4 أشهد« بلفظ الغیر على للغیر بحق » إخبار:  بأنها الشافعیة قال

  .5شهدت« أو أشهد بلفظ علمه بما اإلخبار» :  بأنها الحنابلة قال

و  الحنفیة  لدی  الشهادة  یظهر من تعریف  التعاریف:  بین  المقارنة 

أنها ال   المالیکة  المالکیة  أن  إال  القضاء  بمحضر  یکون  أن  البد 

تعر في  الشهادة  لفظ  تعریف یشترطون  من  یفهم  ال  بینما  یفهم. 

أم غیره و  القضاء  الشهادة بمحضر  الحنابلة أن یکون  الشافعیة و 

آ من  یفهم  قد  کان  بحضرة إن  إال  التکون  الشهادة  أن  راءهم 

إثبات   عن  الحنفیة  تعریف  ینبئ  أیضا  و  بالشهادة القاضي.  الحق 

سائر  اإلثبات  کلمة  یتضمن  ال  بینما  الشهادة.  بلفظ  الصادقة 

 . التعاریف

لي یظهر  اعلم  -إذن  یمتاز   -وهللا  ألنه  الحنفیة  تعریف  رجحان 

الش هي:  و  الشهادة  ارکان  ألکثر  و بإشتماله  الخبر،  و صدق  هود 

و  به،  المشهود  و  المشهودله،  و  الشهادة(،  الصیغة)لفظ 

ه(. إلن اإلخبار في غیر محضر القضاء ال یکون القضاء)المحکم

مج غیر  في  یعتبر  ال  اإلقرار  أن  کما  لذلک شهادة  و  القضاء  لس 

"بإظهارات"  التحقیقیة  و  الکشفیة  السلطات  لدی  اإلقرار  یسمی 

   المتهم أو إظهارات الشهود و نحوها... . المتهم و "إعترافات"

بأنها: »    وعرفها بعض أدلةالمعاصرین  یتمثل   ،اإلثبات  دلیل من 

في روایة شخص عما أدركه مباشرة بحواسه المختلفة عن واقعة 
Pإال 6« معینة السابقه  الفقهاء  عرفه  عما  التعریف  هذا  یخرج  ال   .

 التعریف.بعدم إشتماله علی رکن القضاء في 

 

 المطلب الثاني: طرق أداء الشهادة عن طریق الوسائل الحدیثة 

أ ا إذ  أداء  نُقسم طرق  أن  الحدیثة  ردنا  بالوسائل  أن لشهادة  فیمكن 

  نُقسمها إلى ثالثة طرق :

األولی: الخط  الطریقة  تنقل  التي  بالوسائل  الشهادة   :أداء 

(Email  ،الهاتفایمیل طریق  عن  (،  Message )مسیجمراسل 

فیسبوک    ،(Fax)فکس     (Facebook Messenger)مسنجر 

( ویجت  اإللکترونیة  ) Wechatوالرسالة  ایمو   ،)Imo ،  )

   .و نحوها (Watsapاپ)واتس

 
 )شهد(.. انظر القاموس المحیط، و الصحاح في اللغة مادة  1
 علی حسب ترقیم الشاملة.  104ص  17ج . فتح القدیر: عالؤالدین الکاساني:  2
الکبیر:    3 الشرح  المعروف  .  البركات  أبو   ، العدوي  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد 

الجرائم   .164ص    4ج  ،    (  هـ  1201  -  1127)    دردیر  بشیخ إثبات  و 

 . 267بالوسائل الحدیثة: عبدالحق حنیف، ص  
 ( نقال عن حاشیة الجمل.216ص  26. الموسوعة الفقهیة الکویتیة ) ج  4
 . المرجع المذکور، نقال عن نیل المآرب. 5
 .46الجنائی: ص  ثبات. األدلة العلمیة الحدیثة و دورها في اإل  6

الثانیة: الصوت  الطریقة  تنقل  التي  بالوسائل  الشهادة  )   :أداء 

الكاسیت و الهاتف،  القمر)ستالیت(،  و  اإلتصاالت)مخابره(،   ،

کالفیسبوک، مسنجر   اإللکترونیة،  الجهازات  الصوتیة عن طریق 

   .و نحوها (واتساپ، أیمو، وایبر

الثالثة: با  الطریقة  الشهادة  تنقأداء  التي  الصوت لوسائل  ل 

اإللكتروني    : والصورة البرید  أنواعها)الفیدیو،  إلیک   (. بجمیع 

 التفصیل:

  أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الخط:أوال: 

الخط   على  الورقه(  الشهادة  في  المکتوب  الورق)  من علی  لیس 

ولكن الجدید في هذا الموضوع هـو الوسـیلة   األمـور المـستحدثة،

ت الخط،التـي  التأصیل   نقـل  على  بناء  لـه  سـنعرض  مـا  وهـو 

  السابق لهذه الوسائل.

كثیرة، الشخص  خط  تنقل  التي  الحدیثة  ذکرنا   الوسائل   کما 

 Message مسیجمراسل عن طریق الهاتف،  ایمیل،  Email)آنفا

فکس    ،Fax،    فیسبوک  Facebook Messengerمسنجر 

( کالویجت  اإللکترونیة  ) ایم(،  Wechatوالمراسل  ، Imoو   )

   .و...( (Watsapواتساپ)

 یمکن الشهادة عبر هذه الوسائل علی طریقتین: 

 

 کتابة الشهادة إلکترونیًا و ارسالها. - 1

ارسال   –  2 و  عنها  التصویر  أخذ  و  الورقة  علی  الشهادة  کتابة 

 مع التوقیع أو بصمة الشهود.  الصورة

 

المسألة   شهاألولی؛  و صورة  بإرسال  یقوم شخص  حول أن  ادته 

 له   یجوز  هلإلى دیوان القضاء الذي ینظر في الواقعة  واقعة معینة  

المذکورة  بالجهـاز  شـهادة  مـن   وصـله  ما  على  بناء  الحكم  ؟ ات 

قـدامى   -دراستيحـسب    -بشكل عـام لـم یتعـرض فقهـاء المـسلمین

لم ی الطریقة حیث  كتشف هذا و معاصـرین لحجیـة الـشهادة بهـذه 

 ً قدیما االجهاز  العمل على  الشهادة، ، واستمر  التقلیدیة ألداء   لطرق 

مع  یتمشی  ال  شروطها  و  الشهادة  ارکان  من  ذکر  ما  علی  بناء 

الرکن في  الطریقة. خصوصا  الضوابط فال یصح بهذه  القواعد و 

دونه  باللسان  تحصل  والتي  لفظ)أشهد(  هو  و  مفقود  الطریقة  هذه 

فقه بعض  وقال  البحغیره.  عند  المعاصرین  ارسال اء  عن  ث 

ال تعتبر موثوقة   هذه الرساالتوأن  طریق تلکس: »    الشهادة عن

فلذلك أمیل إلى عدم قبول رسالة التلكس   یمكن االعتماد علیها؛وال  

أو كان   في الشهادة إال استئناساً وزیادة في تأكید الحق الُمدَعى به،

شهود، للشهادة  اإلرسال  الشهاد  على  الوثیقـة فتعتبر  هـذه  على  ة 

الـش إرسـال  علـى  التلكسـهادة  عبـر  لـشهادته  أن .  7« شاهد  أری 

التلکس و سائر الوسائل المذکورة سواء في انتقال الخط أو الشهادة 

 أو سائر المطالب اإللکترونیة.

الثانیة؛ المسألة  صورة  جهة   و  إلى  یده  بخط  شهادته  یرسل  أن 

كتبه   االختصاص، لما  األصل  طبق  صورة  عن  عبارة  فرسالته 

أو مطبوعة مذیلة باإلثبات الشخصي من توقیع    ط یده أو وثیقةبخ

 تصویر  آلة  ناسخ، أو  عن  عبارة  المستقبل، فهو  إلى  یرسل  بصمة

و  جهاز  بها الطرق   یرد  أن  یمكن  إرسال،  إحدى  إلى  األمر  هذا 

أن ک  أو على خط الشاهد،  لكتابة،علی ا قلیدیة وهي أداء الشهادة  الت

شهادته   بكتابـة  الشاهد  جهـة یقوم  إلى  بإرسالها  یقـوم  ثم 

فلو   أو إلى شخص أخر،  سواء كان دیـوان القضاء،  ختصاص،اال

أرسلها لمجلس القضاء فهو كمن أدى شهادته بنفسه كتابة، ولو قام 

ال فیقوم  آخر  شخص  إلى  علـى بإرسالها  الـشهادة  بتحمل  مستقبل 

 
بالوسائل  إجر  أحکام.    7 الشهادات  سنة، اء  العسلي،  طالل  محمد  الحدیثة: 

غزه، ص  1432 اإلسالمیة،  الجامعة  ق،  بالوسائل   .112هـ  الجرائم  إثبات  و 

 .268الحدیثة: ص 
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هذه الـشهادة ب  . خـط الـشاهد وأدائهـا كـشاهد فـرع فـي حـال قبـول

الـشهادة   الوسیلة قبـول  فـي  العلماء  بین  الحاصل  الخالف  یجري 

وهو الشاهد  خـط  علـى  الـشهادة  و  بم  بالكتابـة  یتعلق  الشهادة ـا   (

 لیس هنا موضعه  .علی الکتابة و الشهادة بالکتابة(

علی   الخالصة: کالشهادة  تعتبر  إلکترنیة  الکتابة  علی  الشهادة 

بولة إذا وجد معه سائر الشروط الکتابة خطا علی الورق وهي مق

کالشهادة   إلکترونیة  بالکتابة  الشهادة  و  خطا المذکورة.  بالکتابة 

حنا عدم قبوله بأسباب التي ذکرناه آنفا .    والتي رج 

  فقط : أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوتاثانی

الكاسـیت منهـا  كثیرة  الصوت  تنقل  التي  دي، الوسائل  سي  و   ،

ا واواالتـصال  الالسـلكي،لتلفـوني  بنقل   التـصال  یقوم  وجمیعها 

أو بطریق غیر مباشر   الصوت سواء مباشرة كالمكالمات الهاتفیة،

أشرطة   على  الصوتي  واألقارصكالتسجیل  و   .سی دی  الكاسیت 

التي  المستحدثة  الجهازات  انواع  جمیع  طریق  عن  أیضا  یمکن 

کـ) األنترنت  عبر  تعمل  و  فیسبوک  تشغل   Facebookمسنجر 

Messenger  ( والمراسل اإللکترونیة کالویجتWechat ایمو ،)

 (Imo (واتساپ ،)Watsap  وایبر ،)(viber))...یعنی ترسل .  ، و

الخط فقط، و لها قابلیة إلتصال الصوت و   الصوت فقط، کماترسل

بطریقتین)  الصوت  و  الخط،  اما  و  مباشرا،  لکنه  معا  الصورة 

التس بعد  واإلرسال  المباشر  الوسائل جیل(.  إتصال  تقبل  فهل 

  الـصوتیة فـي مجـال اإلثبات بالشهادة؟

و من صور هذه المسألة أن یقوم الشخص بأداء شهادته باالتصال 

اإللکترونیة  أوعن  هاتفیاً   الجهازات  القاضي،طریق  أن   على  أو 

  .الوسائل المذکورةإحدى  عبریبعث بشهادته مسجلةً صوتیاً 

ل أن  الحدیث  العلم  أكتشف  به القد  خاصة  بصمة صـوت   إلنسان 

یشترك غیره معه بها، وأنه یمكن االعتماد على بصمة الصوت في 

األشخاص،  هویة  ا  تحدید  الدول  بعض  أخذت  بنظام وقد  لغربیة 

الشرطة  أقسام  في  أو  البنكیة  التعامالت  في  الصوت سواء  بصمة 

 .8  والمحاكم إلظهار صاحب البصمة الصوتیة من غیره

ا بصمة  في  جاء  سمعي »  لصوت:  و  تسجیل  الصوت  بصمة 

إنساني. الخاصة بصوت  الصوتیة  األحیان،   للموجات  وفي بعض 

الصوت بصمات  عدة وتسجیالت    تقارن  ألصوات  األشرطة 

  .9« أشخاص لتحدید صوت شخص معین

یتعرض   المسلماللم  ص  ون فقهاء  الوسائل  ولكنهم رالهذه  حة 

بالق لإلثبات  ال  ،رائنتعرضوا  تعتبرالوسائل  في فهل  حجة  صوتیة 

 أم تعتبر قرینة یمكن االسـتعانة بها؟  لشهادة؟أداء ا

مـا یـستدل بـه علـى جـواز   و قد نجد في كالم الفقهاء رحمهـم هللا

»   العمـل بالوسـائل الـصوتیة وهـو مـا ذكره اإلمـام النـووي قـال:

ً   والیته  طرف   من  قاض  نادى   فإذا  إني   والیته  طرف  من  قاضیا

 لقاض   قاض   ذلك  فقال  بلد  في  قاضیین  جوزنا  أو  ذاكب  البینة  سمعت

 أن   على  ذلك  یبنى  والغزالي  اإلمام  قال  بذلك؟  الحكم  له  للمقول  هل

 لشهادة   نقل  هو  هل  آخر  قاض  إلى  الحال  وإنهاء  البینة  سماع

 وفیه  البینة  بقیام  حكم  أم  األصول  شهادة  الفروع  كنقل  الشهود

 حضور  مع  لفرعاب  یحكم  ال  كما  یجوز  ال  األول  فعلى  وجهان:

 عند   أرجح  وهذا  المبرم  الحكم  في  كما   یجوز  الثاني:  وعلى  األصل.

أن  10األول«    والصحیح  والغزالي  اإلمام الرأي  هذا  من  یظهر   .

نداء القاضي بصوت عالي إلی قاضي آخر یحتج به) کما صرح بـ 

 
   انظر،أدلة جنائیة و یكبیدیا.  8
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   .(آلیا  الشاملة  بترقیم ، 149/ 4) المفتین: نووي وعمدة الطالبین روضة.  10

" فإذا نادی قاض من طرف والیتة قاضیا..." و یقاس علی شهادة 

هادة شهود األصل و إن کان عند الشافعي فیها شهود الفرع علی ش

لقیاس   الشهادة  عدم صحة  أحدهما:  شهادة وجهین؛  علی  الصوت 

النداء کحکم  لجعل  الثاني: صحتها  الفرع عند حضور األصل، و 

إلی  رجحانه  نسب  حیث  مستقل  کدلیل  المبرمة  الشهادة 

  اإلما)الشافعي( و الغزالي.

ب حجیـة  عـن  ذكـره  تـم  مما  سـریان بالرغم  و  الـصوت  ـصمة 

بـه   الـدول وخاصـة فـيالعمـل  أنه   البنوك،أنظمة    فـي بعـض  إال 

ضات اتم االعتراض على العمل بنظام البصمة الصوتیة بعدة اعتر

   منها:

  یمكن تقلید الصوت عن طریق الحاسب اآللي. -

عبر م - اإلنسان  عند  الصوت  حیاته من طفولة   راحلاختالف 

وشیوخه، اختال  وشباب  الصوتو  طارئ    ف  حدوث  عند 

الممثال:    ،معینللشخص   والوالدة  رأصوت  الحمل  بعد  ة 

وصوت اإلنسان عند إصابته في الجهاز    یختلف عن ما قبله،

 التنفسي یختلف عن حالته الطبیعیة.

رد علیـه یمكـن   قد یرد علـى مثـل هـذا االعتـرض بـأن مـا و  -

اإلصـبع،  بـصمة  علـى  یـرد  بـالرغ  أن  ذلو  من  فم  تم  إك  نه 

اإل  دون  األصابع  بـصمة  االعتراعتماد  إلى  في  ضات  التفات 

األحیان   اهللاغالب  لكل  ألن  به   جعل  خاصة  بصمة    ، إنسان 

  .11الخالق  ةوهو ما یدل على عظم

 

عن اإل اردة ال یخفـى علینا أن هذه الوسائل مـا هي إال أداة للتعبیر  

بها   یتحكم  شاء،اإلنـسانیة  كیفما  ویوجهها  الشهادة   أن  و  اإلنسان 

   .بهذه الوسائل شهادة من ناطق بالصوت متلفظ للفظ الشهادة

لفظ)أشهد(، الشهادة هو تحقق  أداء  في  األساسیة   ظهارإو  فالقاعدة 

 في   أساسي  دور  له  العرف  أن  كمـا  مفهومـة  وسـیلة  بأیة  الشهادة

هب فقهاؤنا رحمهم اهللا إلى ي تؤدى بها الشهادة، حتى ذالت  الوسائل

جعلت الحنفیة من رف والعادة التي اعتبرها الناس، فقد  اعتبار العـ

قاعـدة: عندهم  العامة  محكمة»    القواعد  في  .  12«    العادة  وجاء 

اعلم أن اعتبار   »شرح هـذه القاعدة قول صاحب األشباه والنظائر:

جعلوا  حتى  كثیرة  مسائل  في  الفقه  في  إلیه  یرجع  والعرف  العادة 

الحقیقة: به  تترك  ما  باب  في  فقالوا  أصال،  الحقیقة »    ذلك  تترك 

والعـادة االسـتعمال  وغیرها    .14«  13  بداللة  النصوص  فهذه 

إج في  الناس  وعادة  العرف  عقـد رااعتبرت  بینهـا  ومن  العقود  ء 

ولـ حیث متالـشهادة  الفقه  كتب  في  مسطور  هو  بما  الناس  لزم 

   سطرت الكتب على عادة الناس.

  معًا : أداء الشهادة بالوسائل التي تنقل الصوت والصورةثالثا 

الوسائل االت صالیة الحدیثة طورت لكي تنقل الصوت و الصورة 

االبتكا  امعً  جمیع  أصبحت  لها راحتى  الحدیثة  التكنولوجیة  ت 

ي عبر عدة وسائل ئالفیدیو  رسال الصوتي ولتسجیل واإلخاصیة ا

أو رسائل فیدیویة على   ،)سی دی(على أقارصفرعیة من تسجیل  

تتم  لكي  األخیرة  الفترة  في  طور  الذي  المحمول  الهاتف  جهاز 

والـصورة، بالـصوت  الـشبكة   المكالمـات  طریـق  عـن  أو 

   یر.وغیرها كث برید الكتروني،الالعنكبوتیة وخدماتها الكثیرة، من  

 
 .113لوسائل الحدیثة: ص إجراء الشهادات با  أحکام.  11
نجیم: . و األشباه و النظائر: إلبن  125. شرح القواعد الفقهیة: للزرقاء ص    12

 . 164ص 
ً  یأكل  ال حلف فلو. مثال:    13  على یجلس ال أو  دابة یركب ال أو  رأسا

 على  بجلوس وال إنسان بركوب وال عصفور برأس یحنث ال بساط
 والدابة  األسواق في لألكل یباع ال بما الرأس خص العرف ألن األرض

 . علیه ویجلس یفرش الذي المعروف بالمنسوج والبساط عادة یركب بما
 . المرجعین المذکورین..  14
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إلى  أقرب ما یكون  المصور لألحداث  النقل  أن  فیه  و مما ال شك 

عن فیه  یجتمع  أقل االحقیقة،حیث  وهو  الصورة  و  الصوت  صر 

  .التحریفالوسائل التي تتعرض للتزویر و  

  طریقة صورتان:داء الشهادة بهذه الو أل

الصورة المباشرة: و هي أن یقوم الشهود بإتصال عن طریق  -

اإللکتر وسیلة جهازات  أیة  أو  اإلنترنت  عبر  المذکورة  ونیة 

أخری و یشهد بلفظ الشهادة لدی القاضي و القاضي یشاهد و  

یسمع و کذلک الحاضرین في المجلس من طرفین الدعوی و  

 غیرها.

هي  - و  المباشرة:  غیر  بتسجیل   الصورة  الشهود  یقوم  أن 

شهادتهم في الفیدیو ثم بإرسال الفیدیو عن طریق الکاست، أو  

دی، أو البرامج)نرم افزارها(اإللکترونیة المستحدثة التی  سی  

لها قدرة تسجیل الصوت و الصورة و تدخیرهما و ارسالهما  

نفرض   مباشر.  غیر  و  باإلرسال مباشرا  الشاهد  یقـوم  أن 

إ لشهادته  القضاء،الفیدیوي  یقوم شخص مثال:    لى مجلس  أن 

قتل، من  معینة  واقعة  بتصویر  أو  أو  ما  و  أ  سرقة،  جرح، 

الجر من  المدنیة،  ئم،اغیرها  أو  الجنائیة  الوقائع  یقوم    و  ثم 

دعوى، بها  رفع  إذا  للقضاء  في   بإرسالها  بنشرها  یقوم  أو 

اإلعالمیة، الدعوى  الوسائل  رفع  قبل  بنشرها  قام  هذه   .فإذا 

 قلیدیة ألداء الشهادة بطریقة حدیثة. صورة ت

 

من األول  النوع  طریق  عن  الشهادة  أن  بالذکر  الوسائل   الجدیر 

بأنواعها،  اإللکترونیة(  الکتابة  أو  الخط  طریق  عن  اإللکترونیة) 

قد تم عرضه في جزء )أ(.  الخطي(  التصویري و  لها صورتان) 

" جزء  في  المذکور  األخیرین)  طریقتین  عن  یفترق  و قید  ب" 

"ج"( بینما ال یفترق بین األخرین نفسهما إال أن التأکید و اإلضاءة 

اإلتصال الطریقة  اإلتصال   في  من  أکثر  التصویر  و  بالصوت 

ف علی کل حال،  فقط.  من تصویر الصوتي  الشارع  ما هو موقف 

للقضاء، إرسالها  و  بها  المشهود  التـسجیل   الواقعة  ینـوب  فهل 

   ؟الفیدیوي للواقعة عن الشاهد 

کما أشرنا آنفا أن الفقهاء لم یتعرضوا عند البحث عن الشهادة من 

لبحث عن طریق الوسائل الحدیثة إال إشارة الوسائل التقلیدیة إلی ا

) و هو نداء قاض من دیوانه إلی قاض آخر وهو في دیوانه... أو 

الشهود...(، ألن إلی  الشهود  الوسائل من مستجدات   تصویت  هذه 

العراوابتكا   الحدیث،ت  علیهـا   صر  هـي  بمـا  وتطور  تعرف  ولم 

 (.21)من هذا القرن أخیرسوى في العقد  اآلن،

ق طریق فقد  عن  الشهادة  بحث  عند  المعاصرة  الباحثین  بعض  ال 

  « العسلي:  محمد طالل  قال  منها  و  الحدیثة،  التسجیل الوسائل  و 

بها، یؤخذ  حجة  أنه  شك  ال  الغ  الفیدیوي  شریعتنا  جاءراوأن  ت ء 

ومكان، زمان  لكل  الواقعیة،  صالحة   رعایة أي    ومن خصائصها 

ن لم  فلو  البشریة  للحیاة  اإلنساني  الوسـائل الواقع  هـذه  بقبـول  قـل 

فـي الـشهادة واإلثبات ألتهـم اإلسـالم بعـدم الواقعیة و بما ال یلیُق 

الحنیف. الدین  وهي  بهذا  مسبوق  غیر  تفصیل  فیها  المسألة  -إذن 

سواء كان األداء   أن الشهادة بهذه الوسائل مقبولة-مواهللا تعالى أعل 

الصناعیة األقمار  عبر  مباشر  ببث  للشهادة  كان   ،المصور  أو 

تـم إرسـاله للجهات المختصة وهذا كله بضوابط وشروط   مـسجالً 

أحد األشخاص   معینة سیتم التعرض لها إن شاء اهللا تعالى. أما قیام

ثم یقوم   دیوي ألحد الوقائع،فیة أو تسجیل فیرابالتقاط صور فوتوغ

الصحیفة، في  أرى  بنشرها  فإنني  المرئیة  الوسائل  واهللا   -أو عبر 

أعلم الفیدیوي،  -تعالى  العرض  على  بناء  الدعوى  رفع  و   جواز 

لإلثبات إذا تم التحقق من صحته  « اعتبار التسجیل المصور دلیالً 
15.  

لقبول   الدالئل  بعدة  المعاصرین  بعض  استدل  هکذا  و و  الشهادة 

 اإلثبات بهذه الوسائل، خالصته ما یأتي:

بول ق  -رحمهم اهللا  -قبول الشهادة على الشهادة،أجاز فقهاؤنا    -  1

وأن شهادة   الشهادة على الشهادة في حالة العذر كالمرض والسفر،

الفرع ال تقبل فـي حـضور شـاهد األصـل، فـإن كـان ذلـك فقبـول 

  ئل الحدیثة أولى،من قبول شهادة فرع.شهادة األصل بالنقل بالوسا

لهـا،  -  2 تعـین شـخص  إذا  الوجوب  الشهادة  أداء  في   إن األصل 

الفقهـاء إلـى عـدم وجوب الخروج ألدائها أثناء ولكن ذهـب بعـض  

تـوافر  عـدم  مع  حتى  المعتكف  عن  الشهادة  تنقل  بل  االعتكاف 

النقل، القاضي  شـروط  یحضر  أو  مرض  و  غیبة   ، 16المسجد   من 

قبول ضرورة  على  ذلك  من  الحدیثة   یستدل  بالوسائل  الشهادة 

إذ یتوافر    اخصوصاً  المسجد،اللم  القاضي  لحضور  لم أو    سبیل 

الحدیثـة  بالوسائل  الـشهادة  فتكون  عنـه  الشهادة  لنقـل  الثقة  یتوفر 

مثل فـي  واألمثل  األیـسر  الحـل  الحالة،  هي  شاهد   هذه  لتمكن  و 

   األصل من أداء شهادته بالوسائل الحدیثة.

الشهادة   -  3 لقبول  أخرى  طرق  من  الفقهاء  أجازه  ما  كل   إن 

القاضي ككتاب  الحاجة  و  الشهادةوالـشها  للضرورة  علـى   17  دة 

یـصلح دلیل لقبـول الشهادة بالوسـائل الحدیثة،بل قـد تقدم الوسـائل 

قیاس على إخبار القاضَي و کذلک اللطرق.  الحدیثة على مثل هذه ا

قاضیاً آخر عن بعد بالحكم على شخص غائب مهاتفاً بصوٍت عاٍل 

 . 18 یسمعه القاضي اآلخر

 ، العقود من بیوع   راءفي إجقیاس على قبول الوسائل الحدیثة    -  4

الحدیثة ووقف  ،وهبات الوسائل  عبر  غیرها  و  الزواج  عقد  و   ،

العلماء   کرها بعد قلیل.تحت الشروط التي سنذ فقد ذهب جمع من 

إج صحة  إلى  الحدیثة  راءالمعاصرین  بالوسائل  م  العقود  ا وهو 

مؤتمره السادس بجدة في الدورة  القرره مجمع الفقه اإلسالمي في  

 .19ه( 1410السعودیة) ة العربیةالمملك

و   -  5 األحـداث  نقـل  فـي  الحدیثـة  الوسائل  فعالیة  ثبوت 

ت الرسـمیة و غیـر الرسـمیة بـین الناس بعضهم ببعض المخاطبـا

القضاء. مؤسسة  بینها  ومن  الدولة  مؤسسات  و  الجمهور  و   وبین 

و  البنوك،  من  األموال  سحب  و  إیداع  في  الحدیثة  الوسائل  قبول 

اقبول الدول  من  كثیر  في  اإللكترونیة  المعامالت  في  لغیر ها 

و تشریع قوانین تنظم التجارة بهذه الوسائل   إلسالمیةو ا  اإلسالمیة

االعت في  أثر  أكبر  له   ، عقود  من  عنها  ینتج  بما   رافوتعترف 

لها كما یحتاط في  الشهادة ویحتاط  الحدیثة كطرق ألداء  بالوسائل 

 . المعامالت اإللكترونیة

بخروج   -  6 الیوم  المسلمین  عند عوام  یثبت  صوم شهر رمضان 

التلفـاز معلنـاً الصیام ونأخذ بهذا اإلعالن بكل المفتي علـى شاشـة  

  یقین وجزم دون االلتفات للشبهات التي تعترض مثل هذه الوسیلة، 

 . 20 ولم نرى أحداً من المسلمین ینكر ذلك

 
 .110إجراء الشهادات بالوسائل الحدیثة: ص  أحکام.  15
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 يتم  ل   أو   غيره،   هناك   يكون  بأل   شهادة،  عليه  وجبت  من  بأن   المالكية  وصرح
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 . سبق بحثه. 18
،    6( العدد رقم    3/54/ 6مجلة مجمع الفقه االسالمي ق ارر رقم )    نظر. ا  19

وجواب 2).  958ص،  سؤال  اإلسالم  موقع  عن  نقالً   : باز   (انظر،ابن 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/105531 
 .112إجراء الشهادات بالوسائل الحدیثة: ص  أحکام. أنظر  20
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ترکین في و یمکن أن نستدل أیضا بثبوت صوت)رأي( المش  –  7

عن   أفغانستان  مملکتنا  منها  المختلفة  الدول  طریق اإلنتخابات 

جهاز) في  اإلصبع  بصمة  یعتبر (Biometricتسجیل  هو  و   ،

اعتبرت  قد  و  المرش حین،  من  األصلح  التعیین  في  کالشهادة 

في  غیرها  عن  الصحیحة  الصوت  تتمیز  التي  الوحیدة  کالوسیلة 

ا جمیع الفرق اإلنتخابیة في هذه اإلنتخابات األفغانیة. و توافق علیه

لجنة1398السنة) تؤکد  کما  ش(،  رعایة   هـ  علی  اإلنتخابات 

المرکزیة  الحافظة  إلی  وصلت  التي  إعتباراألصوات  و  الشفافیة 

 اإللکترونیة عبر جهازات) بیومتریک( إلکترونیا. 

مع ذلک، ال بد لقبول الشهادة عبر الوسائل الحدیثة من شروط و 

 ماالً في النکات التالیة: ضوابط سنعرض إج

ال هللا تعالی: » یَا أَیَُّها الَِّذیَن  کما ق   :التأكد من شخصیة الشاهد -1

فَتَبَیَّنُوا...« بِنَبَإٍ  فَاِسٌق  إِْن َجاَءُكْم  آَمنُوا 
. فیجب على القاضي 21

اإلمكانیـات   جمیـع  یـستغل  وأن  الـسبل  جمیـع  یـسلك  أن 

م في  الیقین  بلـوغ  أجـل  مـن  مـا المتاحـة  و  الـشاهد،  عرفـة 

طریـق الوسـائل الحدیثـة.و هـذا  ینـسب إلیـه مـن شـهادة عـن  

سـؤال   أو  الـشاهد،  بتزكیـة  الفقهـاء  عند  یعرف  كـان  مـا 

فـي   سـیما  أقاربـه.ال  مـن  العـدول  أحـد  أو  الحـق  صـاحب 

على   التزویر  یدخل  قـد  حیث  المرئیة  و  الصوتیة  الوسـائل 

 بعـض هذه الوسائل.

صلی    کما حذر النبي  لتأكد من عدم الغرر والغش والتدلیس:ا -2

فلیس منا«   بقوله: » من غش   هللا علیه و سلم منه 
فلذلك  22  .

الطرق   من  الرسالة  سالمة  من  التأكد  و  الحرص  یجب 

لتغییر   والتحایل  للتزویر  إلیها  یلجأ  قد  التي  واألسالیب 

 مضمون الرسالة أو شخصیة المرِسل.

ا  -3 سالمة  من  الحدیثة:التأكد  بالوسائل  المنقولة  قد    لشهادة 

سالة المنقولة بالوسائل الحدیثة سواء كانت خطیـة  تتعرض الر

الدبلجة الغلط و  التزویـر و  إلـى  )دوبله  أو صـوتیة أو مرئیـة 

ساختن(  – الرسالة    دوباره  على  صوتیة  مؤثرات  إدخال  أو 

 المرسلة، فلذلك یجب التحقق من الرسالة بالطرق العلمیة.

اإللکترونیة:تأ -4 البصمة  أو  بالتوقیع  الرسالة  الرسائل    کد 

بوجـود   منها  التحقق  یتم  اإلنترنت  عبر  المرسلة  اإللكترونیة 

اإللكترونیة البصمة  نظام  أو  للرسـالة  الرقمـي    التوقیـع 

،والبصمةاإل"DigitalSignature"الرقميقیعللرسالة،)التو

 (."Electronic Finger printلکترونیة"

والحاجة:ضخامساً:ال -5 األخذ    رورة  من  تقدم  مما  بالرغم 

صـحة ب مـن  التأكـد  و  الشهادة  مجال  في  الحدیثة  الوسائل 

المـشهود بـه، و مـدى مـصداقیتها،إال أنـه یجـب أن ال یُتـرك 

الداعیـة   الحاجـة  و  بالـضرورة  فیقیـد  إطالقـه  علـى  األمـر 

باستطاعتهم   شهود  توافر  حال  ففي  الوسائل  بهذه  لألخذ 

اال إلى  عنه  یعدل  ال  القضاء  مجلس  إلى  ستعانة الحضور 

  .23الحدیثة إال إذ دعت الحاجة إلیهابالوسائل 

 

 النتائج 

 بعد البحث حول الموضوع توصلنا إلی نتایج مهمة هي: 

عند  -1 الغیر  علی  الغیر  من  إخبارالحق  عن  عبارة  الشهادة 

القضاء بلفظ أشهد، أصل هذه الطریقة هو األداء الحضوري 

ا القضایا  من  في  لکن  القاضي  عند  یمکن لشهود  المستحدثة 

 
 .6. الحجرات:  21
مسلم.    22 اإلیمان، :  صحیح  النبي  كتاب  قول  وسلم  -باب  علیه  من    -صلی هللا 

 .99 ص 1ج غشنا فلیس منا، 
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الحدیثة   اإلتصاالت  کالوسائل  الحدیثة  الوسائل  عبر  ها  أداء 

 التي تنقل الخط، أوالصوت، أو الصوت و التصویر معًا. 

الداعیة   -2 الحاجة  و  الضرورة  عند  إال  الشهادة  هذه  تصح  ال 

ن لألخذ بهذه الوسائل کالمرض، و السفر، و الحبس، و ...أل

ال أداء  و  الشهود  حضور  هو  حضرة  األصل  في  شهادة 

 القضاء.

الشهاد -3 أداء  ذکرناها خالل    ةتصح  التي  الحدیثة  الوسائل  عبر 

هي:ال و  الشروط  توافر  بعد  عندالضرورة  من ابحث  لتأكد 

الشاهد وشخصیة  والتدلیس،  والغش  الغرر  عدم  من  ، التأكد 

الحدو بالوسائل  المنقولة  الشهادة  تأکد و  ،  یثةالتأكد من سالمة 

اإللکترونیةالرسالة   البصمة  أو  الرسائل  و    ،بالتوقیع 

بوجـود   منها  التحقق  یتم  اإلنترنت  عبر  المرسلة  اإللكترونیة 

للرسالة   التوقیـع الرقمـي للرسـالة أو نظام البصمة اإللكترونیة

 .و التأكـد مـن صـحة المـشهود بـه، و مـدى مـصداقیتها
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