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الملخص 
تعددت وسابل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة ومنها الشهادة، وٌتحدث هذا 

البحث عن شهادة النساء، فقد بٌن البحث معنى الشهادة فً اللغة واالصطالح، ثم 
بٌن مشروعٌة شهادة النساء مستدالً على مشروعٌتها بالقرآن الكرٌم والسنة 

.  والنبوٌة واآلثار الواردة عن الصحابة والمعقول
وتحدث البحث عن شهادة النساء فً الحدود والقصاص، وشهادتهن فً 

المال وما ٌإول إلٌه، وشهادتهن فً غٌر األموال وما ال ٌقصد به المال، مبٌناً 
أقوال الفقهاء فً كل ذلك وأدلتهم وانتهى البحث إلى عدم جواز شهادة النساء فً 

الحدود والقصاص، وأنها جابزة فً األموال وما تإول إلٌه، وأن شهادتهن فً غٌر 
. األموال وما ال ٌقصد به المال كالنكاح والطالق جابزة

وعرض البحث لحكم شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال وبٌن اتفاق 
الفقهاء على جواز شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال عادة، ولو لم تقبل ألدى 
ذلك إلى ضٌاع الحقوق، ثم بٌن البحث العدد المطلوب فً شهادة النساء منفردات 

ذاكراً أقوال الفقهاء فً ذلك وأدلتهم، وانتهى إلى أن شهادة امرأة واحدة فٌما ال 
. ٌطلع علٌه الرجال كافٌة إلثبات الحكم

وعرض البحث لمسؤلة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، 
وأوضح أن هذه شبهة ٌرددها أعداء اإلسالم للطعن فٌه دون دراسة هذه المسؤلة 

دراسة واضحة، وانتهى البحث إلى أن جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل ال عالقة له بالكرامة وال باألهلٌة، وإنما جاء منسجماً مع واقع المرأة التً 
تقضً غالب وقتها فً بٌتها للقٌام بشإون أسرتها، ونادراً ما تحضر مجالس البٌع 

والشراء، فٌقع منها الخطؤ والنسٌان، فتؤتً شهادة المرأة األخرى مماثلة لشهادة 
األولى فٌرتفع الخطؤ أو النسٌان، وٌثبت الحكم بشهادة النساء، إضافة إلى أننا بٌنا 

أن اإلسالم قبل شهادة المرأة منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، فكٌف ٌكون 
 اإلسالم غٌر عادل مع المرأة ؟
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Abstract 
 

There has been numerous means of evidence in the Islamic 

Law, among which, is the testimony. This research paper touches 

upon the issue of women's testimony. First, the paper clarifies the 

meaning of the word "testimony" in the Arabic language. It also 

highlights the legitimate aspects of women's testimony which are 

based on the Glorious Koran, the Sunna of the Prophet Mohammed 

(peace be upon him), the sayings and doings by the Companions of the 

prophet, and usage sanctioned by tradition. The paper tackles the 

testimony of women in God's restrictions and punishment and in 

matters where money is involved. Also, their testimony in cases where 

money is not the issue of consideration. Thus, the paper attempts to 

expose opinions of experts of Fiqh concerning such issues and their 

evidence, as well. The research concludes that women's testimony is 

not lawful in cases of God's restrictions and punishment. Their 

testimony is permitted in money affairs, though. Also, their testimony 

in cases where money is not the issue is permitted and lawful such as 

cases of marriage and divorce. 

 The paper sheds light on women's testimony in cases where 

cannot be present and be involved to be a good judge. In such matters, 

experts of Fiqh have agreed on considering that women's testimony is 

lawful, otherwise people's rights won't be kept. Moreover, the paper 

mentions the requited number of women, or even one single women, 

needed to give good judgment showing opinions and providing 

evidence by experts of Fiqh toward the issue. The research concluded 

that a single women testimony is lawful in cases where men are not 

involved.  
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 The research concludes that the testimony of a single women is 

considered to be a perfect judgment on issues where women cannot be 

present or involved. Furthermore, the paper reviews cases where 

women's testimony is considered incomplete and is equal half of the 

men's. Thus, the research paper argues that this is not true. It is, in 

fact, a judicial error always repeated by those who are against Islam 

aiming at undermining its laws and principles. 

 The paper, therefore, clarifies and concludes that women's 

testimony that is supposed to equal only half of the men's testimony is 

not a matter of underestimation and disrespect for women. On the 

contrary, the case has been so because women spend most of their 

time at home to fulfill their tasks and take care of the family. Indeed, 

women rarely pay visits to the markets where tradesmen sell and buy 

goods. That's why she may not be able to give her judgment or she 

may forget because she is not a regular participant is such occasions. 

Therefore, another testimony from another women is require so as to 

reach a perfect lawful judgment. Needless to say, that this paper has 

already mentioned that a single women's testimony is permitted in 

Islam in cases where men shouldn't be involved. Then, allow me here 

to ask "How is Islam unfair to women after all?"  
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 مـقدمـة .1
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن سٌدنا محمد 
 .  وعلى آله وصحبه أجمعٌن ومن سار على نهجه، واستن بسنته إلى ٌوم الدٌن وبعد

فإن الشرٌعة اإلسالمٌة أثبتت الحقوق ألصحابها، وأعطت كل ذي حق 
حقه، وبٌنت واجبات اإلنسان نحو أخٌه اإلنسان، وأوجبت على اإلنسان إعطاء 
الحقوق ألصحابها ألن ذلك ٌقٌم العدل بٌن الناس، وٌمنحهم الرضا، وٌشعرهم 

بالسعادة، ونهت الشرٌعة اإلسالمٌة عن حرمان الناس من حقوقهم ألن ذلك ٌإدي 
 . إلى العداوة والبغضاء بٌن الناس وهذا أمر ال ترٌده الشرٌعة اإلسالمٌة

ومع توضٌح الشرٌعة اإلسالمٌة ألهمٌة إعطاء الحقوق ألصحابها، فإن 
بعض الناس ممن جبلت نفوسهم على حب الذات، والطمع فٌما بٌن أٌدي الناس، 

واالعتداء على حقوق اآلخرٌن ال ٌلتفت إلى ما طلبته الشرٌعة اإلسالمٌة من 
وجوب إعطاء الحقوق إلى أصحابها، وكذلك فإن بعض الناس ٌتساهلون فً تطبٌق 
األحكام الشرعٌة، وٌتهربون من أداء الواجبات التً فرضها هللا تعالى علٌهم، فال 

 . ٌقٌمون ألداء هذه الواجبات وزناً 
وتحقٌقاً للعدالة بٌن الناس فقد أقامت الشرٌعة اإلسالمٌة القضاء لحفظ 

الحقوق وإقامة العدل، وتطبٌق األحكام، وإنصاف الناس بعضهم من بعض، وبٌنت 
طرق إثبات هذه الحقوق حتى ٌتوصل إلى الحق بطرٌق صحٌح سلٌم ٌمنع الظلم 
وٌعطً الحق لصاحبه، وقد تنوعت طرق اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة نظراً 

لتنوع الخصومات وأماكنها، ومن ٌطلع علٌها ومن ال ٌقدر على ذلك، ولذلك وجدنا 
من طرق اإلثبات اإلقرار، والشهادة، ووجدنا حاالت تقبل فٌها شهادة الرجال 

منفردٌن، وحاالت تقبل فٌها شهادة الرجال مع النساء، وحاالت تقبل فٌها شهادة 
 . النساء منفردات

وقد تناول هذا البحث مسؤلة شهادة النساء مبٌناً مشروعٌتها، والحاالت 
التً تقبل فٌها شهادة النساء، والتً ال تقبل فٌها، ورد على شبهة االنتقاص من 
المرأة بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل فً األموال، وقد اعتمدت 

المنهج الوصفً التحلٌلً فً هذا البحث الذي جاء فً تمهٌد ومقدمة وأربعة مباحث 
وخاتمة، وختاماً نسال هللا تعالى أن ٌجعل ما كتبنا خٌراً لً فً دٌننا ومعاشنا 

وعاقبة أمرنا ٌوم ال ٌنفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلٌم أنه على كل شًء 
. قدٌر

 
 

 التمهيد .2
تحتاج قضاٌا المرأة إلى دراستها من كل الجوانب نظراً ألهمٌة المرأة فً 
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المجتمع، ومنها ما ٌتعلق بقبول شهادتها فً الوقابع التً تحدث فً المجتمع، وهذا 
التمهٌد ٌبٌن أهمٌة هذه الدراسة، ومشكلتها، والدراسات السابقة حول هذه القضٌة، مع 

 .تبٌٌن منهجٌة الكتابة فً البحث

 :مشكلة الدراسة - أ
ما زال المدافعون عن حقوق المرأة ٌنتقدون عدداً من األحكام المتعلقة 
بالمرأة فً اإلسالم مثل شهادة المرأة، ونصٌبها فً المٌراث، وغٌرها، بدعوى 

االنتقاص من شؤن المرأة التً هً نصف المجتمع، وأنهم ٌرٌدون دفع كل أشكال 
التمٌٌز ضد المرأة، وهذا البحث ٌتحدث عن شهادة النساء فً اإلسالم مبٌناً 

مشروعٌتها، وموضحاً المنطق التشرٌعً فً شهادة المرأة فً كل مسابل الشهادة 
 .سواء فً العقوبات أو األموال، أو فٌما ٌنفردن بالنظر إلٌه

 :أهمية الدراسة - ب
تبٌن الدراسة موقف اإلسالم من شهادة المرأة، مجٌبة بذلك عن كل الشبهات 
المثارة حول شهادة المرأة فً اإلسالم، وموضحة أن جعل شهادة المرأة على النصف 

من شهادة الرجل فً بعض المسابل لٌس من قبٌل االنتقاص من المرأة، وإنما جاء 
 تستلزم لزوم بٌتها فً الغالب أال ة التً تإدي رسالة اجتماعًةمنسجماً مع واقع المرأ

وهً القٌام بشإون األسرة، وهً رسالة تؤخذ غالب وقتها بحٌث ال تحضر مجالس 
البٌع والشراء إال نادراً، مما ٌجعلها ال تتذكر هذه األمور، فتضم شهادة امرأة أخرى 

إلى شهادتها فتقوى الشهادة، وٌحكم القاضً بناء علٌها، وٌقابل ذلك قبول اإلسالم 
شهادة المرأة فٌما ٌنفردن بالنظر إلٌه ولو كانت واحدة، وهذا ٌثبت عدالة اإلسالم فً 

 .أحكامه المتعلقة بالمرأة

 :الدراسات السابقة - ت
تحدث الفقهاء المسلمون القدامى عن شهادة النساء من حٌث مشروعٌتها 
واألحكام المتعلقة بها مع توجٌه األحادٌث الواردة فً شهادة النساء وبخاصة التً 

دلت على أن شهادة النساء على النصف من شهادة الرجل، وقد جاء حدٌثهم عن كل 
ذلك متفرعاً، ٌحتاج إلى ضم الفروع بعضها إلى بعض، لتكون األحكام أسهل تناوالً، 

أما العلماء المحدثون فمنهم من قام بالرد على . والترجٌح بٌن األقوال أكثر وضوحاً 
الشبهات المثارة حول بعض قضاٌا النساء مثل المٌراث، والشهادة، ومن هإالء 

حٌث أكد على أن  (اإلسالم عقٌدة وشرٌعة)العلماء الشٌخ محمود شلتوت فً كتابه 
اعتبار شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فً بعض الحقوق لٌس انتقاصاً 

من إنسانٌتها، بل جاء منسجماً مع واقعها االجتماعً الذي ٌرتكز على قٌامها بواجب 
التربٌة األسرٌة التً تقتضً قضاء أغلب وقتها فً بٌتها مما ٌجعلها ال تحضر 

مجالس البٌع والشراء إال نادراً، وٌقابل ذلك قبول شهادتها منفردة فٌما ٌختص به 
المرأة بٌن الفقه )النساء، وإلى هذا ذهب الدكتور مصطفى السباعً فً  كتابه 

ومن العلماء من عرض األحكام التفصٌلٌة المتعلقة بشهادة المرأة منهم  (والقانون
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وسابل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة فً )الدكتور محمد الزحٌلً فً كتابه 
فقد تحدث فً جزء من كتابه عن شهادة  (المعامالت المدنٌة واألحوال الشخصٌة

المرأة فً كل األحوال مع الرجل، أو باجتماع أكثر من امرأة، أو منفردة، وقد 
تعددت الدراسات فً وسابل اإلثبات وطرقه، وشهادة النساء مما ال ٌتسع المجال 

لذكرها جمٌعاً، ومع تعدد الدراسات فً هذا المجال إال أن الحاجة تبقى قابمة لدراسة 
هذه الموضوعات، نظراً للتغٌرات التً تشهدها  المجتمعات فً كافة المجاالت، 

والتً تحتاج إلى تبٌٌن حكم الشرع فٌها، حتى إن كانت قلٌلة، وال ٌنبغً التوقف عن 
هذه الدراسات فً هذا الموضوع ألن الكثٌر تحدث عنه، فلٌس كل الناس لدٌه الكتب 

المتعلقة بالموضوع، وإن وجدت فلٌس كل شخص قادر على معرفة مظان هذه 
الموضوعات فٌها، وآراء الفقهاء متعددة، والترجٌح بٌنها ٌختلف من عالم إلى آخر، 

 فقد رأى الباحثان الكتابة فً هذا – شهادة النساء –وهكذا، ونظراً ألهمٌة الموضوع 
الموضوع لتبٌٌن المنطق التشرٌعً فً بناء أحكام شهادة النساء فً اإلسالم ، ورد 

الشبه حول هذا الموضوع، داعٌان هللا تعالى التوفٌق والسداد فٌما ذهبنا إلٌه إنه على 
 .كل شًء قدٌر

 منهجية البحث - ث
والمنهج المتبع فً هذا البحث هو الوصفً التحلٌلً مع المحافظة على 

 :مستلزمات البحث وهً
 .توثٌق اآلٌات الكرٌمة بذكر اسم السورة ورقم اآلٌة .1

توثٌق األحادٌث الشرٌفة بالرجوع إلى مصادرها األصلٌة، مع ذكر اسم الكتاب  .2
 .والباب اللذٌن ورد فٌهما الحدٌث الشرٌف

وقد اقتصرت على ذكر أقوال الفقهاء األربعة وابن حزم الظاهري مع ذكر  .3
بعض آراء الفقهاء المنفردٌن مثل عطاء وحماد والزهري وابن أبً لٌلى 

 .وغٌرهم

 مشروعية شهادة النساء .3
 ممنن الشهادة للة وااصالحاًا  - أ

للشهادة فً اللغة معاٍن متعددة منها اإلعالم والبٌان، قال هللا : الشهادة للة
فمن )، والحضور، قال هللا تعالى (18: آل عمران) (شهد هللا أنه ال إله إال هو)تعالى 

أي من كان حاضراً فً الشهر مقٌماً غٌر  (185: البقرة)شهد منكم الشهر فلٌصمه 
 .مسافر فلٌصم ما حضر

والخبر القاطع، وهً مشتقة من المشاهدة التً تنبا عن المعاٌنة، واشتقاق 
  (1).الشهادة من المشاهدة ألن الشاهد ٌخبر عما ٌشاهده

 :تعددت تعرٌفات الفقهاء للشهادة ومن ذلك :الشهادة ااصالحاًا 
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 (2).إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة فً مجلس القضاء: عرفها الحنفٌة بؤنها .1
(3).إخبار حاكم عن علم ٌقضً بمقتضاه: وذهب المالكٌة إلى أنها .2

 

(4).إخبار الشخص بحق على غٌره بلفظ خاص: وعند الشافعٌة هً .3
 

 (5).اإلخبار بما عممو بمفظ خاص: وعرفها الحنابلة بؤنها .4

وبالنظر فً تعرٌفات الفقهاء نلحظ عدم وجود تعرٌف جامع مانع للشهادة، 
وحتى نضع تعرٌفاً جامعاً مانعاً للشهادة ال بد من التؤكٌد على وجود القٌود التالٌة فً 

  :تعرٌف الشهادة وهً
 .وأن اإلخبار ال بد أن ٌكون بحق- ب.              أن الشهادة إخبار- أ

 . وأن هذا اإلخبار للغٌر على الغٌر حتى تخرج الدعوى وٌخرج اإلقرار- ج
وأن ٌكون هذا اإلخبار فً مجلس القضاء ألن القاضً ال ٌلزم بالحكم إال فً - د

 . مجلس القضاء
 .وأن ٌكون هذا اإلخبار إلثبات الحقوق ألن إثبات الحق هو مقتضى الشهادة- ىـ
 (6).وال بد من اشتراط لفظ خاص بالشهادة- و
بحق ( 7)إخبار الشخص: "وبناء على هذه القٌود أرى أن تعرٌف الشهادة هو 

، والمراد بالشخص هنا الحاكم أو "للغٌر على الغٌر فً مجلس القضاء بوجه خاص
من ٌنٌبه، وأما قولً بوجه خاص فقد جاء لٌنسجم مع الفقهاء القابلٌن بضرورة اللفظ 

 . الخاص بالشهادة، والفقهاء الذٌن ال ٌقولون بضرورة اللفظ الخاص فً الشهادة

 مشروعية شهادة النساء - ب
ثبتت مشروعٌة شهادة النساء بالكتاب والسنة النبوٌة واآلثار والمعقول وفٌما  

 : ٌؤتً تبٌٌن ذلك
واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا )" قال هللا تعالى: القرآن الكرٌم: أوالً 

 رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
تعالى  إن اآلٌة نص صرٌح فً جواز شهادة النساء ألن هللا. (282: البقرة )(األخرى

جعل االثنتٌن مقام رجل، فدل ذلك على جواز شهادتهن وقبولها أمام القضاء، والقول 
إن ظاهر القرآن ٌدل على أن الشاهد والمرأتٌن بدل عن الشاهدٌن، وأنه ال ٌقضى 
بشهادة المرأتٌن والرجل إال عند عدم الشاهدٌن من الرجال ال ٌصح، ألن ظاهر 

القرآن ال ٌدل على ذلك، ألن األمر فً اآلٌة ألصحاب الحقوق بما ٌحفظون حقوقهم، 
وقد أرشدهم هللا عز وجل إلى أقوى الطرق وهً شهادة الرجلٌن فإن لم ٌقدروا على 
أقواها انتقلوا إلى ما دونها، وهً شهادة الرجل والمرأتٌن، فشهادة الرجل أقوى من 
شهادة المرأتٌن لتعذر حضور النساء غالباً مجالس الحكام، وألن حفظهن وضبطهن 

دون حفظ الرجال وضبطهن، ولذلك جعل هللا المرأتٌن مقام رجل حتى تذكر إحداهما 
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 ( 8).األخرى إذا ضلت وهو النسٌان وعدم الضبط، والخنثى هنا كاألنثى فً األحكام
ورب قابل أال ٌكتفى بشهادة رجل واحد مع امرأة فإن نسٌت ذكرها، وٌجاب  

عن ذلك إن الحكمة فً ضم األخرى أن الرجل لو ذكرها إذا نسٌت لكانت الشهادة 
واحدة ونسبت الشهادة له فجعل هللا تعالى معها امرأة أخرى تذكرها لتكون شهادتهما 

 (9).كشهادة رجل واحد

: السنة النبوية الشريفة:  انياًا 
ٌا معشر النساء تصدقن، وأكثرن االستغفار، فإنً : "قوله صلى هللا علٌه وسلم- 1

رأٌتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا ٌا رسول هللا أكثر أهل النار؟ 
تكثرن اللعن، وتكفرن العشٌر، وما رأٌت من ناقصات عقل ودٌن أغلب لذي لب : قال

أما نقصان العقل فشهادة : منكن، قالت ٌا رسول هللا وما نقصان العقل والدٌن؟ قال
امرأتٌن تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث اللٌالً ما تصلً وتفطر فً 

 (10)".رمضان فهذا نقصان الدٌن
 وفً تبٌٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل 

 . واحد دلٌل على جواز شهادة النساء
وإجازته صلى (11)"أجاز شهادة القابلة"روى حذٌفة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم - 2

 .هللا علٌه وسلم شهادة القابلة دلٌل على جواز شهادة النساء وقبولها

  :اآل ار:  ال اًا 
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه : "عن الزهري قال- 1

 (12)".غٌرهن من والدات النساء وعٌوبهن
ال تجوز شهادة النساء وحدهن إال على ما ال ٌطلع علٌه إالّ : " عن ابن عمر قال- 2

  (13)".هن من عورات النساء، وما ٌشبه ذلك من حملهن، وحٌضهن

: الممقول: رابماًا 
إن هناك أموراً ٌندر اطالع الرجال علٌها، واختصت النساء بذلك، فقبلت - 1 

 (14).شهادتهن بهذه األمور
شهادة  ثم إن الرجال ال ٌطلعون على ما ٌخص النساء فً العادة، فلو لم تقبل فٌها- 2

 (15).النساء منفردات بطلت عند التجاحد

 شهادة النساء في الحدود والقااص .4
 : اختلف الفقهاء فً قبول شهادة النساء فً الحدود والقصاص على قولٌن

ذهب الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة والحنابلة إلى عدم جواز شهادة المرأة : القول األول
 ( 16).فً الحدود والقصاص

ذهب ابن حزم الظاهري وعطاء وحّماد إلى جواز شهادة المرأة فً : القول ال اني
 (17).الحدود والقصاص
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استدل القابلون بعدم جواز شهادة المرأة فً الحدود : أدلة أاحاب القول األول
 : والقصاص بالكتاب والسنة واآلثار والمعقول على النحو التالً

والالتً ٌؤتٌن الفاحشة من نسابكم فاستشهدوا علٌهن )قال هللا تعالى - 1: الكتاب: أووًا 

  (.15: النساء )(أربعة منكم
والذٌن ٌرمون المحصنات ثم لم ٌؤتوا بؤربعة شهداء فاجلدوهم )قال هللا تعالى - 2

 (.4: النور )(ثمانٌن جلدة

 (. 13: النور) (لوال جاإوا علٌه بؤربعة شهداء): قال هللا تعالى- 3

 (.282: البقرة) (واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم): قال هللا تعالى- 4
ووجه الداللة من اآلٌات الكرٌمة أن موضوع هذه اآلٌات الحدود 

والقصاص، واأللفاظ فٌها وضعت للمذكر دون المإنث فدل ذلك على عدم جواز 
 . (18).شهادة النساء فً الحدود والقصاص

قال صلى هللا علٌه وسلم لهالل بن أمٌة الذي اتهم زوجته - 1: السنة النبوية:  انياًا 

 .(19)(أربعة شهداء وإال فحد فً ظهرك): بالزنا
ٌا رسول هللا إن وجدت مع امرأتً رجالً أأمهله : روي عن سعد بن عبادة أنه قال- 2

(20).نعم: حتى آتً بؤربعة شهداء؟ قال
 

  فقد بٌن صلى هللا علٌه وسلم أن حد الزنا ال ٌثبت إال بالرجال، وال ٌقبل فٌه 
 .شهادة النساء وإال لبٌن صلى هللا علٌه وسلم صحة شهادة المرأة فً الحدود

 روي عن الزهري قوله مضت السنة من لدن رسول هللا صلى هللا علٌه :اآل ار:  ال اًا 

وسلم والخلٌفتٌن من بعده أن ال شهادة للنساء فً الحدود والقصاص، وفً رواٌة 
 (21).الدماء
 إن جرابم الحدود والقصاص من القبابح الشنٌعة فغلظت- 1 :الممقول: رابماًا 

 (22).الشهادة فٌها لٌكون أستر
على  وفً اشتراط الشهود األربع وصف الذكورة تحقٌق الستر، إذ وقوف األربع- 2

هذه الفاحشة قلما ٌتحقق، وأوجب على من نسب إلى هذه الفاحشة الحد إن كان 
أجنبٌاً، واللعان إن كان زوجاً، وكل ذلك ٌإٌد معنى الستر، وٌمنع من 

(23).اإلظهار
 

إن شهادة النساء فٌها شبهة البدلٌة ألن كل ثنتٌن منهن قابمة مقام رجل فال ٌقبل - 3
فٌما ٌدرأ بالشبهات، وإنما كانت فٌها شبهة البدلٌة ال حقٌقتها، ألن البدل الحقٌقً 

ال ٌصار إلٌه مع القدرة على األصل غالباً، وقد روي عن بعض العلماء ذلك 
فاعتبر حقٌقة البدلٌة لكن لما لم ٌكن ذلك معموالً به عند أهل اإلجماع نزلت إلى 

(24).شبهة البدلٌة، والشبهة كالحقٌقة فٌما ٌندرئ بالشبهات
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أن تضل إحداهما فتذكر )والدلٌل على وجود الشبهة فً شهادة النساء قوله تعالى - 4
وأن شهادتهن ال تقبل وإن كان عددهن كثٌراً  (282: البقرة )(إحداهما األخرى

(25).ما لم ٌكن معهن رجل فوجب أن ال تقبل شهادتهن فً الحدود والقصاص
 

استدل القابلون بجواز شهادة المرأة فً الحدود : أدلة أاحاب القول ال اني

 :والقصاص بالكتاب والسنة واآلثار، والقٌاس والمعقول على النحو التالً

إن آٌات الشهادة جاءت عامة ٌستوي فٌها الرجال والنساء، فدل ذلك  :الكتاب: أووًا 

: البقرة) (واشهدوا إذا تباٌعتم)على جواز شهادة النساء، ومن هذه اآلٌات قوله تعالى 
وال )، وقوله تعالى (282: البقرة( )وال ٌؤب الشهداء إذا ما دعوا)وقوله تعالى  (282

 (. 283: البقرة )(تكتموا الشهادة ومن ٌكتمها فإنه آثم قلبه

ثبت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه جعل شهادة  :السنة النبوية:  انياًا 

امرأتٌن تعدل شهادة رجل فوجب ضرورة أن تقبل حٌث ٌقبل رجل لو شهدت 

  (26).امرأتان، وهكذا ما زاد
تجوز شهادة النساء فً كل شًء مع : "روي عن طاووس قوله- 1 (27):اآل ار:  ال اًا 

 ".الرجال إال الزنا من أجل أنه ال ٌنبغً أن ٌنظرن إلى ذلك
كنت فً نسوة وصبً مسجى، فقامت امرأة فمرت : عن هند بنت طلق قالت- 2

  أنا–قتلته وهللا، فشهد عند علً عشر نسوة : فوطبته، فقالت أم الصبً
 . فقضى علً علٌها بالدٌة وأعانها بؤلفٌن–عاشرتهن 

لو شهد عندي ثمان نسوة على امرأة بالزنا : "عن عطاء بن أبً رباح قال- 3

 ".لرجمتها

تجوز شهادة النساء مع الرجال فً كل شًء وتجوز : عن عطاء بن أبً رباح قال- 4
 .على الزنا امرأتان وثالثة رجال

 (28)القياس: رابماًا 
تقبل شهادة النساء فً الحدود والقصاص كما قبلت فً األموال ألنها قابمة  . أ

 .على إثبات الحق للغٌر
 . وألنه نقص واحد من عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كاألموال . ب

 :الممقول: خامساًا 
 ال فرق بٌن امرأة وبٌن رجل، وبٌن رجلٌن وبٌن امرأتٌن وبٌن أربعة 

رجال، وبٌن أربع نسوة فً جواز الغفلة وتعمد الكذب والتواطإ على اآلخرٌن، وكلما 
زاد عدد الشهود لكان ذلك أفضل، فشهادة ثمانً نسوة أفضل من شهادة أربعة رجال، 
وتخصٌص شهادة المرأة بما ال ٌجوز للرجال أن ٌنظر إلٌه فباطل ألن ما ٌحل للمرأة 
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أن تنظر إلٌه من عورة المرأة مثل ما ٌحل للرجل أن ٌنظر إلٌه من عورة الرجل، 
وال ٌجوز النظر إلى هذه العورة إال عند الشهادة أو الضرورة كنظرهم إلى عورة 

 (29).الزانٌٌن، والرجال والنساء فً ذلك سواء
 :المناقشة

 :مناقشة جمهور الفقهاء وبن حزم وعصاء وحماد: أووًا 
إن االستدالل بعموم اآلٌات ال ٌستقٌم ألنه مخصوص باآلٌات الكرٌمة واألحادٌث  -1

الشرٌفة التً بٌنت من الذٌن تقبل شهادتهم ذكوراً وإناثاً أو مجتمعٌن، إضافة إلى 
أن اآلٌات التً استدلوا بها ال تستلزم قبول شهادة النساء فً الحدود والقصاص، 

ٌبٌن حكم اإلشهاد عند البٌع  (282: البقرة) (واشهدوا إذا تباٌعتم)فقوله تعالى 
وال ٌؤب )دون نص على أن ٌكون الشهود ذكوراً أو إناثاً، وكذلك قوله تعالى 

وال تكتموا الشهادة ومن )وقوله تعالى  (282: البقرة )(الشهداء إذا ما دعوا
 (.283: البقرة )(ٌكتمها فإنه آثم قلبه

وجعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل واحد ال  -2
دلٌل فٌه على أن النساء تقوم مقام الرجل فً كل أنواع الشهادة وٌحمل هذا 

واستشهدوا شهٌدٌن )الحدٌث على الشهادة فً األموال كما بٌنت اآلٌة الكرٌمة 
 (من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

 (. 282: البقرة)

وأما اآلثار التً استندوا علٌها فهً معارضة بآثار أخرى تمنع من قبول شهادة  -3
النساء فً الحدود والقصاص وال تعدو كونها اجتهاد صحابة، والعمل بقول 

( 30).الصحابً أو اجتهاده لٌس أمراً ملزماً عند الفقهاء
 

والقٌاس على األموال ال ٌصح لخفة حكمها، وشدة الحاجة إلى إثباتها لكثرة  -4
وقوعها واالحتٌاط فً حفظها، ولهذا نجد الزٌادة فً عدد شهود الزنا على شهود 

المال، ثم إن الحدود والقصاص ٌحتاط لدربها وإسقاطها ولهذا فهً تندرئ 
بالشبهات وال تدعو الحاجة إلثباته، وفً شهادة النساء شبهة فال تقبل شهادتهن 

وإن كثرن ما لم ٌكن معهن رجل فوجب أن ال تقبل شهادتهن فً الحدود 
 ( 31).والقصاص

 مناقشة ابن حزم لجمهور الفقهاء :  انياًا 
على مخالفٌه بؤن أحداً منهم لم ٌتبع فٌما ذهب إلٌه النصوص  (32)رد ابن حزم -1

الثابتة من القرآن وال من السنة، وال من اإلجماع، وال من القٌاس، وال من 
االحتٌاط، وال من قول الصحابة رضً هللا عنهم، وبناء على ذلك فكل هذه 

األقوال متخاذلة، متناقضة، باطلة، ال ٌحل القول بها فً دٌن هللا تعالى وال ٌجوز 
وأرى أن ما ذهب . الحكم بها فً دماء المسلمٌن، وفروجهم، وأبشارهم وأموالهم

إلٌه ابن حزم مجانب للصواب، وٌنطوي على كثٌر من األخطاء بحق الفقهاء 
 .دون حق
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وأما األثر المروي عن الزهري فً عدم جواز شهادة النساء فً الحدود فهو  -2
 عن الحجاج بن أرطؤة –وهو ضعٌف - منقطع من طرٌق إسماعٌل بن عٌاش 

 .وهو هالك
واألثر وإن كان ضعٌفاً إال أنه لٌس الوحٌد الذي استند علٌه الفقهاء لرأٌهم، :      أقول

 .  وسقوط دلٌل عند االستدالل من مجموع أدلة ال ٌلغً األدلة األخرى
بعد استعراض أدلة الفرٌقٌن السابقٌن فإنً أرجح ما ذهب إلٌه جمهور  :الترجيح

  .الفقهاء لقوة أدلتهم، وهللا تعالى أعلم
 شهادة النساء في المال وما و يقاد به المال .5

 شهادة النساء في المال وما يؤول إليه - أ
 اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء فً األموال كاألعٌان والدٌون، أو ما 

تإول إلٌها كالبٌع واإلجارة والرهن واإلقرار والغصب والقتل الخطؤ ونحو ذلك، 
 (33):واستدلوا بالكتاب واإلجماع والقٌاس على النحو التالً

واستشهدوا ...... ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن )قوله تعالى  :الكتاب: أووًا 

 (الشهداء شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من
 (. 282: البقرة)

 ووجه االستدالل أن اآلٌة عامة فتبقى على عمومها إال ما خصه الدلٌل، 
 مثل –وعموم األشخاص فً اآلٌة الكرٌمة ٌستلزم عموم األحوال إال ما استثنى منه 

 والمعنى فً تسهٌل ذلك كثرة جهات المداٌنات وعموم –ما اشترط فٌه أربعة شهود 
البلوى بها، وسٌاق اآلٌة الكرٌمة ٌدل على اختصاصها باألموال واإلجماع منعقد 

 .على ذلك

 .أجمع أهل العلم على قبول شهادة المرأة فً األموال وما تإول إلٌه :اإلجماع:  انياًا 
واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن )إن قوله تعالى  :القياس:  ال اًا 

لَم وقسنا  (282: البقرة )(فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نص فً السَّ
 . علٌه المال وكل ما ٌقصد به المال

 شهادة النساء في غير األموال وما و يقاد به المال - ب
 اختلف الفقهاء فً قبول شهادة النساء فً غٌر األموال كالنكاح والطالق 

 :والعتاق وغٌرها على قولٌن

 (34).ذهب الحنفٌة والظاهرٌة إلى قبول شهادة النساء فً غٌر األموال :القول األول
ذهب جمهور الفقهاء من المالكٌة والشافعٌة والحنابلة إلى عدم قبول  :القول ال اني

 . (35)شهادة النساء فً غٌر األموال
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 : أدلة أاحاب القول األول
استدل الحنفٌة والظاهرٌة بالكتاب والسنة واآلثار واإلجماع والقٌاس  

 :والمعقول وفٌما ٌلً توضٌح ذلك

( 282: البقرة) (اآلٌة...واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم )قوله تعالى -  أ:الكتاب -1

ووجه االستدالل إن هللا تعالى أقام المرأتٌن والرجل مقام الرجلٌن وعلل ذلك أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى، وقد جعل هللا تعالى لرجل وامرأتٌن 

شهادة على اإلطالق ألنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء، والشاهد المطلق 
من له شهادة على اإلطالق، فاقتضى أن ٌكون لهم شهادة فً سابر األحكام إال ما 

(36).قٌد بدلٌل
 

  (اثنان ذوا عدل منكم)لفظ الشاهدٌن، أو العدلٌن الواردٌن فً قوله تعالى - ب

وقوله  (2: الطالق( )واشهدوا ذوي عدل منكم)وقوله تعالى  (106: المابدة)
مجمل، وجاءت  (ال نكاح إال بولً وشاهدي عدل)صلى هللا علٌه وسلم 

أي  النصوص وبٌنت أنهما رجالن أو رجل وامرأتان فٌكون ذلك بٌاناً للشاهدٌن،

 (37).بٌاناً لنصاب الشهادة

 وٌمكن االستدالل للحنفٌة والظاهرٌة إلى ما ذهبوا إلٌه :السنة النبوية الشريفة -2
وما رأٌت من ناقصات عقل ودٌن أغلب لذي لب "... بقوله صلى هللا علٌه وسلم 

أما نقصان العقل : منكن، قالت ٌا رسول هللا، وما نقصان العقل والدٌن؟ قال
ووجه الداللة من الحدٌث " فشهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل

أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم جعل شهادة كل امرأتٌن تساوي شهادة رجل 
واحد، واللفظ مطلق فٌبقى على إطالقه، وتبقى شهادة النساء مع الرجال جابزة 
فً كل األحكام ما لم ٌرد نص ٌقٌد ذلك ولم ٌرد نص صحٌح ٌقٌد هذا اإلطالق 

(38).فً النكاح والرجعة والطالق وغٌرها
 

روي أن عمر وعلٌاً رضً هللا عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال فً  :اآل ار -3

 .(39)النكاح والفرقة

روي أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أجاز شهادة النساء مع  :اإلجماع -4

ولم ٌنقل أن أحداً من الصحابة أنكر علٌه فكان . الرجال فً النكاح والفرقة

(40).إجماعاً منهم على الجواز
 

قٌاس أحكام األبدان على أحكام األموال بجامع عدم سقوطهما -  أ:القياس -5

بالشبهة، فتقبل فٌها شهادة النساء مع الرجال كما تقبل فً األموال ومن األمثلة 

 (41).على ذلك
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 . إنها أمور ال تسقط بالشبهات فتقبل فٌها النساء كاألموال - أ
 .إن النكاح والرجعة عقد منافع فتقبل فٌهما النساء كاإلجارات - ب

 . إن الخٌار واآلجال لٌست أمواالً وٌقبل فٌها النساء فكذلك بقٌة صور النزاع - ت
 . والطالق رافع لعقد سابق فاشبة اإلقالة فتقبل به شهادة النساء - ث
 .أنه ٌتعلق به تحرٌم كالرضاع، فتقبل به شهادة النساء كما قبلت بالرضاع - ج

 . ممك كالبيع، فتقبل بو شيادة المرأة كما قبمت في البيعإن العتق إزالة - ح
القٌاس األولوي ووجه ذلك أن حضور النساء فً الرجعة والوصٌة والطالق - ب

أٌسر من حضورهن كتابة الدٌون وإنشاء العقود التً تكتب غالباً فً مجامع الرجال، 
فإذا جازت شهادتهن فً ذلك فألن تجوز فٌما تشهده النساء كثٌراً كالوصٌة والرجعة 

 (42).أولى
النساء  إن الشهادة حجة أصلٌة ال ضرورٌة، واألصل قبول شهادة- أ : الممقول- 6

لوجود ما تبنى علٌه أهلٌة الشهادة وهً المشاهدة والضبط واألداء، وما ٌتعرض لهن 
من قلة الضبط بزٌادة النسٌان انجبر بضم األخرى إلٌها فلم ٌبَق بعد ذلك إال الشبهة، 
ولهذا تقبل فٌما ٌندرئ بالشبهات، وهذه الحقوق تثبت بالشبهات، وإنما ال تقبل شهادة 

 (43).األربع من غٌر رجل كٌال ٌكثر خروجهن
إن شهادة رجل وامرأتٌن فً إظهار المشهود به مثل شهادة رجلٌن ألن جانب - ب

الصدق فٌها راجح على جانب الكذب بالعدالة، إال أنها لم تجعل حجة فٌما ٌدرأ 
بالشبهات لنوع قصور وشبهة فٌها، ألن النساء جبلن على السهو والغلط ونقصان 

 (44).العقل والدٌن، وهذه الحقوق تثبت بدلٌل فٌه شبهة، فقبلت شهادة النساء فٌها
 أداة أاحاب القول ال اني

 .استدل المالكٌة والشافعٌة والحنابلة بالكتاب والسنة واآلثار والقٌاس والمعقول

فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل )قال هللا تعالى فً مسابل المداٌنات -  أ:الكتاب- 1

فكان كل ما ٌتعلق بالمال مثله،  (282: البقرة )(وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
 .ومفهومه أنه ال ٌجوز فً غٌره، فال ٌجوز فً أحكام األبدان

ٌا أٌها الذٌن آمنوا شهادة بٌنكم إذ حضر أحدكم )قول هللا تعالى فً الوصٌة - ب

وقوله تعالى فً الطالق . (106: المابدة )(الموت حٌن الوصٌة اثنان ذوا عدل منكم
نص على شهادة الرجلٌن، ألن  (2: الطالق) (واشهدوا ذوي عدل منكم)والرجعة 

" ذوا عدل"لوصف المذكر فً اآلٌتٌن ، ولفظ إثنان وصف بقوله  (ذوي)و  (ذوا)لفظ 
المراد به رجالن، فال ٌتناول اإلناث ألن االقتصار على هذا " اثنان"فدل على أن لفظ 
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ٌفٌد الحصر، ثم إن الطالق والرجعة حكم بدنً فكانت األحكام البدنٌة كلها كذلك إال 

  (45).فً موضع ال ٌطلع علٌه الرجال للضرورة فً ذلك
 (46)"ال نكاح إال بولً وشاهدي عدل"قال صلى هللا علٌه وسلم  :السنة النبوية- 2

للمذكر، والنكاح حكم بدنً، فال ٌصح النكاح إال بشاهدٌن من ذكرٌن " شاهد"إن كلمة 
واالقتصار فً البٌان ٌفٌد الحصر، فال ٌقبل فً النكاح رجل وامرأتان للحدٌث 

 (47).الشرٌف، والنكاح حكم بدنً، فكانت األحكام البدنٌة كلها كذلك
مضت السنة من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم انه : عن الزهري قال- أ:  اآل ار-3

 ( 48).ال تجوز شهادة النساء فً الحدود، وال فً النكاح، وال فً الطالق
جرت السنة على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عن الزهري قال- ب

 (49.)والخلٌفتٌن من بعده أن ال تقبل شهادة النساء فً الحدود
وقد دل النصان على عدم قبول شهادة النساء فً الحدود والنكاح والطالق، 
وٌقاس علٌهم غٌرهم مما شاركهم فً الشرط المذكور مما ال ٌقصد به المال وٌطلع 

علٌه الرجال، وقول التابعً مضت السنة فً مرتبة الحدٌث المرفوع، والسنة 

 (50).الطرٌقة التً سلكها الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حٌاته
إن هذه األمور لٌست بمال وال ٌقصد منها المال فاشبهت العقوبات، -  أ:القياس- 4

والقاعدة فً ذلك أنه كلما لم ٌكن المقصود منه المال إذا لم ٌقبل فٌه شهادة النساء 

 (51).على االنفراد لم ٌقبلن فٌه مع الرجال كالقصاص
قٌاس حقوق اآلدمٌٌن على حقوق هللا بجامع التفاوت فً الدرجة التً تستلزم - ب

التفاوت فً اإلثبات ووجه ذلك أن هناك تفاوتاً فً حقوق هللا من حٌث العدد فؤعالها 
الزنا وأدناها الخمر، فلما وقع الفرق فً حقوق هللا تعالى وجب أن ٌقع الفرق فً 

حقوق اآلدمٌٌن بٌن أعالها وأدناها فً الجنس فؤعالها حقوق األبدان وأدناها حقوق 

 (52).األموال فوجب أن تكون وسٌلة اإلثبات فً األبدان غٌرها فً األموال
إن األصل فً شهادة المرأة عدم القبول لنقصان العقل واختالل الضبط،  :الممقول-5

وقصور الوالٌة، فإنها ال تصلح لإلمارة، ولهذا ال تقبل شهادتها فً الحدود، وال تقبل 
شهادة األربع منهن وحدهن، إال أنها قبلت فً األموال ضرورة، والنكاح أعظم 
خطراً وأقل وقوعاً فال ٌلحق بما هو أدنى خطراً وأكثر وجوداً، وكذلك لم تجعل 

شهادة النساء حجة فً باب الحدود والقصاص لعظٌم خطرهما خالفاً لألموال التً 

 (53).هً أدنى خطراً 

 المناقشة والترجيح
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 مناقشة جمهور الفقهاء للحنفية والظاهرية: أووًا 
 :ناقش جمهور الفقهاء أدلة الحنفٌة والظاهرٌة بما ٌلً

( 282: البقرة)(فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)إن معنى اآلٌة - أ- 1

أنهما ٌقومان مقام الرجل فً الحكم بدلٌل الرفع فً لفظ رجل وامرأتان، ولو كان 
بالنصب بؤنه خبر كان، وٌكون التقدٌر فإن  (فرجالً وامرأتٌن)المراد ما ذكرتم لقال  

لم ٌكن الشاهدان رجلٌن فٌكونا رجالً وامرأتٌن، فلما رفع على االبتداء كان تقدٌره 
وٌجاب عن ذلك أن الظاهر من . رجل وامرأتان ٌقومان مقام الشاهدٌن بحذف الخبر

الرجل وبٌن  اآلٌة المقابلة والتخٌٌر قابم بٌن الرجلٌن، والرجل والمرأتٌن ولٌس بٌن
المرأتٌن، وإذا سلمنا أن المراد قٌام المرأتٌن مقام الرجل اآلخر، أو قٌام الوصً 

ٌقومون مقام  والمرأتٌن مقام الرجلٌن فالنتٌجة واحدة، وهً أن الرجل والمرأتٌن
الرجلٌن فً الشهادة وشهادة الرجلٌن مقبولة فً الوصٌة والنكاح والطالق فكذلك 

فإن لم ٌكونا رجلٌن : شهادة الرجل والمرأتٌن، وأما حالة اإلعراب فتقدٌر اآلٌة هو
ٌكونا رجالً وامرأتٌن، والرفع على االبتداء أكد أن شهادة الرجل والمرأتٌن شهادة 

 (54).كاملة، وحجة شرعٌة، ونصاب مستقل

إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى )إن آخر اآلٌة مرتبط بؤولها، وأولها - ب

على أن  (282: البقرة()واشهدوا إذا تباٌعتم)ثم قال تعالى  (282: البقرة)(فاكتبوه
العموم لو سلمناه خصصناه بالقٌاس على جراح القود بجامع عدم قبولهن منفردات، 
وألن الحدود أعالها الزنا، وأدناها السرقة، ولم ٌقبل فً أحدهما ما ٌقبل فً اآلخر 
فكذلك األبدان أعلى من األموال فال ٌقبل فٌها ما ٌقبل فً األموال، وألن القتل وحد 

القطع فً السرقة، وحد الخمر لٌس ثابتاً بالنص، وال بالقٌاس على الزنا لعدم اشتراط 
أربعة فٌه وال بالقٌاس على األموال ألنها تثبت فً النساء فتعٌن قٌاسها على 

 :(56)وٌجاب عن ذلك بما ٌلً (55)الطالق
إنا ال نسلم بعدم عموم اآلٌة، ألن السبب وان كان خاصاً فً المداٌنة، إال أن لفظ -  أ

 .الشهادة عام، والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
وتخصٌص العموم بالقٌاس ال ٌصح ألنه قٌاس مع الفارق، ألن القصاص ٌدرأ - ب

بالشبهة خالفاً ألحكام األبدان التً ال تندرئ بالشبهة، فشهادة النساء فٌها 
 .كالشهادة على األموال

إن القران فً نظم القرآن فً آٌة الدٌن بٌن الشاهدٌن من الرجال، وبٌن شهادة - ج
الرجل والمرأتٌن ال ٌفٌد القران فً الحكم، ولو سلمنا القران به فإنا نخصصه 

 . بحدٌث الزهري، وشبهة البدلٌة
أنا ال نسلم بؤن القران فً النظم ال ٌفٌد القران فً - أ (57) والجواب عن ذلك

الحكم ألن ذلك ٌعنً أن ال فابدة من الذكر، ولو سلمنا فً هذه اآلٌة أن القران فً 
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الذكر ال ٌستلزم القران فً الحكم ففً هذه اآلٌة ٌستلزمه لبٌان النبً صلى هللا علٌه 

 .(58)"فشهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل" وسلم له بقوله 
وتخصٌص اآلٌة بحدٌث الزهري ال ٌصح ألنه حدٌث ضعٌف ال ٌصلح - ب

 (59).مخصصاً لعموم الكتاب
والجمع بٌن الحدود والنكاح بشبهة البدلٌة غٌر صحٌح، ألن الحدود ال تثبت مع - ج

 (60).الشبهة خالفاً للنكاح والرجعة وغٌرهما من أحكام األبدان فتثبت معها
مضت السنة بؤنه ال تجوز "وأما اآلثار فهً معارضة بما روى الزهري أنه - 2

  .وهذا نص فً المسؤلة" شهادة النساء فً الحدود وال فً النكاح والطالق
وأما دعوى اإلجماع فال نسلم بها لوجود اآلثار المعارضة لفعل عمر رضً هللا - 3

 . عنه
إن أحكام األبدان أعظم رتبة ألن الطالق ونحوه ال ٌقبلن فٌه منفردات، فال - أ.4

ٌقبلن فٌه مطلقاً، ثم إن النكاح آكد من األموال الشتراط الوالٌة ولم ٌدخله األجل 
 .والخٌار والهبة

والقٌاس على اإلجارات والخٌار واآلجال غٌر دقٌق ألن المقصود منها المال - ب
بدلٌل أن األجل والخٌار ال ٌثبتان إال فً موضع فٌه المال، ثم إن األموال ٌصح 

 .اإلبراء منها واإلباحة لها

إن حل عقد ال ٌثبت بالنساء والنكول، ومقصود الطالق غٌر المال، ومقصود - ج

 .اإلقالة المال
 . إن الرضاع ٌثبت بشهادة النساء منفردات بخالف الطالق- د

 (61).والعتق ٌثبت بشهادة النساء منفردات، ومآله إلى غٌر ملك خالفاً للبٌع- هـ
 :مناقشة الحنفية وابن حزم لجمهور الفقهاء:  انياًا 

 : ناقش الحنفٌة وابن حزم أدلة جمهور الفقهاء بما ٌلً

إن القول بؤن األحكام البدنٌة غٌر األموال فال خالف فً ذلك إال أنها تإول - أ- 1

إلى مال فتؤخذ حكم األموال، فالنكاح والطالق والرجعة ٌرجعون إلى المال وهو 
المهر، والنفقة والقصاص عند العفو ٌإول إلى المال، وكذلك الوكالة والوصٌة 

ٌتعلقان بالمال، وأجاب الشافعٌة عن عقدي الوكالة والوصٌة بؤنه لٌس فٌهما مال 

، (62)وإنما أرٌد بهما التصرف فً المال، وإنما هً تولٌة أقٌم الرجل فٌها مقام غٌره
 .والجواب عن ذلك أنهما ٌرجعان إلى المال فؤخذا حكم األشهاد على المال

لقد استقر فً عرف الشارع أن األحكام المذكورة بصٌغة المذكرٌن إذا أطلقت - ب

ولم تقترن بالمإنث فإنها تتناول الرجال والنساء، ألنه ٌغلب المذكر عند 



(2014هارس - يناير ) 42 الوجلد–حىليات آداب عين شوس     

هحود علي سلين الهىاري   

 سحر عبدالوجيد هناور الوجالي

 168 

وعلٌه  (282: البقرة) (وال ٌؤب الشهداء إذا ما دعوا)االجتماع مثل قوله تعالى 

 (63).ٌتناول الصنفٌن (2: الطالق) (واشهدوا ذوي عدل منكم)فقوله تعالى 
إن حضور النساء عند الرجعة أٌسر من حضورهن عند كتابة الوثابق بالدٌون، - ج

وكذلك حضورهن عند الوصٌة وقت الموت، فإذا جوز الشارع استشهاد النساء 
 فً وثابق الدٌون التً تكتب غالباً فً مجامع الرجال فألن ٌسوغ ذلك فٌما

 (64).تشهده النساء كثٌراً كالوصٌة والرجعة أولى
وقولكم إن هللا تعالى ذكر الرجل والمرأتٌن فً األموال دون الرجعة والوصٌة - د

وما معهما، ٌرد علٌه أن هللا لم ٌذكر وصف اإلٌمان فً الرقبة إال فً كفارة 
القتل، ولم ٌذكر فٌها إطعام ستٌن مسكٌناً، وقلتم نحمل المطلق على المقٌد إما 

بٌاناً وإما قٌاساً، فآٌة الدٌن ذكرت الرجلٌن والرجل والمرأتٌن، وفً آٌتً 
وٌإٌد هذا أن آٌة . الوصٌة والرجعة ورد لفظ العدلٌن فٌحمل المطلق على المقٌد

وآٌتً الرجعة والوصٌة جاء " رجل وامرأتان"أو " رجالن"الدٌن فصلت فقالت 

 (65).النص فٌهما عاماً للتغلٌب فال حاجة لذكر النساء بعدها
 ال نكاح إال بولً –أما الحدٌث الذي استندتم إلٌه فٌما ٌتعلق بالشهود - أ- 2

فهو لم ٌثبت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بسبب - (66)وشاهدي عدل
ضعف الرواة، فمنهم متروك الحدٌث ومنهم المتهم بالوضع، وإن قلنا بثبوته فال 

حجة لكم فٌه، بل هو حجة علٌكم، ألنه لم ٌجعل العدالة صفة للشاهد، ألنه لو 
كان كذلك لقال ال نكاح إال بولً وشاهدٌن عدلٌن، بل هذا إضافة الشاهدٌن إلى 

العدل، وهو كلمة التوحٌد، فكؤنما قال النبً صلى هللا علٌه وسلم ال نكاح إال 

 (67).بولً مقابل كلمة العدل وهً كلمة اإلسالم
ال ٌتناول اإلناث، بل ٌتناولها وإنما عبر بصٌغة " شاهدي"وال نسلم بؤن لفظ - ب

المذكر للتغلٌب الستقرار عرف الشرع على ذلك عند ذكر األحكام بصٌغة 

 (68).المذكرٌن عند إطالقها دون اقترانها بالمإنث
وال ٌصلح االستدالل بما روي عن الزهري فً عدم قبول شهادة النساء فً - أ- 3

 – وهو ضعٌف –الطالق والنكاح ألنه منقطع من طرٌق إسماعٌل بن عٌاش 

 (69).عن الحجاج بن ارطؤة وهو هالك
وٌعترض على قولهم إن هذه األمور أشبهت العقوبات فال ٌقبل فٌها الرجال بما - 4

 (70):ٌلً
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إن هذا قٌاس مع الفارق ألن النكاح والطالق والوصٌة تثبت مع الشبهة خالفاً - أ

 .للقصاص الذي ٌسقط بالشبهة باالتفاق
واألصل فً العقوبات الستر والنكاح والطالق والوصٌة األصل فٌهم اإلعالن - ب

 .واإلشهار
وقٌاس حقوق األبدان على حقوق هللا ال ٌستقٌم ألن ذلك ٌقتضً وضع سلم - ج

تصاعدي أو تنازلً لإلثبات حسب الدرجات، وهذا ال ٌستقٌم ألن الشرع شدد 
فً عقوبة الزنا لما فٌه من ضرر عظٌم على األفراد والمجتمع، وألنه ٌجري 

فً السر فاحتاط به الشارع خالفاً لبقٌة الحدود، وال موجب للتفرٌق بٌن حقوق 
 . اآلدمٌٌن

أما القول بؤن شهادة المرأة قبلت للضرورة فال نسلم بذلك ألن شهادتها فً - أ- 5

 فدل ذلك على أن – مع قدرة الرجال على الشهادة فً باب األموال –األموال مقبولة 
شهادتها مطلقة ال ضرورٌة، وبه تبٌن أن نقصان األنوثة ٌجبر بالعدد فكانت شهادة 

 (71).مطلقة
ثم إن األصل فً شهادة المرأة القبول لوجود ما ٌبتنى علٌه أهلٌة الشهادة وهً - ب

المشاهدة والضبط واألداء، ولوجود الوالٌة المبنٌة على الحرٌة واإلرث، ولوجود 
أهلٌة القبول، وهً تبنى على انتفاء التهمة والكذب والغلط، فالكذب ٌنتفً بالعدالة، 
والغلط ٌنتفً بإتقان المعاٌنة والضبط واألداء، ألن بالمعاٌنة ٌحصل العلم للشاهد، 

وبالضبط ٌحصل البقاء والدوام، وباألداء ٌحصل العلم للقاضً، ولهذا تقبل رواٌتها 
فً األخبار، وكان ٌنبغً أن تقبل شهادة المرأة مطلقاً كالرجال، فتكون شهادة المرأة 

الواحدة كشهادة الرجل، إال أن النص على خالفه بضم أخرى لها، ولخبر نقصان 
العقل والدٌن، وإن بقً شبهة بعد ذلك فال تإثر فً إثبات هذه الحقوق كالمال فإنها 

تثبت مع الشبهة، ونقصان العقل ال ٌشمل المشاهدة والتحمل، وال ٌمس مناط 
التكلٌف، وإنما ٌنحصر فً األداء، وخوفاً من النسٌان، ولذلك فقد جبر هللا تعالى هذا 

 (72).النقص بشهادة أخرى معها
والذي أراه أن ما ذهب إلٌه الحنفٌة وابن حزم فً جواز شهادة المرأة فً : الترجيح

غٌر األموال وما ال ٌقصد به المال باستثناء الحدود والقصاص هو الراجح وهللا 
  .تعالى أعلم

 شهادة النساء منفردات .6
 شهادة النساء فيما و يصلع عليه الرجال - أ

 على قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، مستدلٌن (73)اتفق الفقهاء
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 : بالسنة النبوٌة واآلثار والمعقول على النحو التالً

روى حذٌفة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أجاز شهادة -  أ:السنة النبوية- 1

 ، والوالدة أمر ال ٌطلع علٌه الرجال عادة وقد أجاز فٌه الرسول صلى هللا(74)القابلة
 .علٌه وسلم شهادة القابلة فدل ذلك على قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال

شهادة النساء جابزة فٌما ال ٌستطٌع : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم- ب

 .(75)"الرجال النظر إلٌه
ووجه الداللة على قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال من الحدٌث      

واضح وبٌن، ألن األلف والالم للجنس فال ٌدخل فٌه غٌره، فجنس النساء الذي 

  (76).ال ٌشاركه جنس آخر تجوز شهادته وحده فً ذلك وهذا دلٌل المشروعٌة
إنً قد : تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: عن عقبة بن الحارث قال- ج

وكٌف وقد قٌل؟ دعها : أرضعتكما، فؤتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال

  (77).عنك
فقد طلب الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى عقبة بن الحارث مفارقة زوجته،وهذا 

 . دلٌل على مشروعٌة قبول شهادة المرأة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال

ال تجوز شهادة النساء وحدهن إال على ما ال : "عن ابن عمر قال-  أ:آل ارا- 2

  (78)".ٌطلع علٌه إال هن من عورات النساء وما ٌشبه ذلك من حملهن وحٌضهن
 (79).روي أن علٌاً أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فً االستهالل- ب
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه : "عن الزهري قال- ج

 (80)".الرجال
فهذه اآلثار كلها تدل على قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، 

حٌث بٌنت اآلثار عدداً من األمور الخاصة بالنساء، وقٌس بالمذكورات غٌرهن فٌما 
، وال ٌصح االحتجاج به (81)اختصت به النساء، فإن قٌل إن ما روى الزهري مرسل

عند جمهور الفقهاء فالجواب عن ذلك أن رواة األثر عن الزهري كلهم ثقات، وأن 
هذا األثر مإٌداته كثٌرة أهمها أنه روي مثله، وعمل به بعض الصحابة والتابعٌن 

كابن عمر وعلً ومجاهد وسعٌد بن المسٌب وسعٌد بن جبٌر وعطاء وطاووس فكل 
فإن قٌل إن . ذلك مإٌدات تدعم االحتجاج بالحدٌث المرسل وٌصبح حجة عند الجمٌع

كان موقوفاً إال أنه  األثر المروي عن ابن عمر موقوف فالجواب عن ذلك أنه وإن

 (82).لٌس للرأي فٌه مجال فٌكون فً حكم المرفوع
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لم  إن الرجال ال ٌطلعون على ما اختصت به النساء فً العادة، فلو-  أ:الممقول- 3

تقبل فٌها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد، وٌإدي ذلك إلى ضٌاع الحقوق 

 (83).فقبلت شهادتهن للضرورة
وإنما عمل بشهادة النساء لندور اطالع الرجال على أمورهن الخاصة، - ب

 (84).واختصاص النساء بذلك لجهل الرجال بمعرفة ذلك عادة
وٌنبغً التنبه إلى أن شهادة الرجال فٌما ال ٌطلعون علٌه جابزة، جاء فً  

ولو شهد رجل واحد بالوالدة ٌقبل ألنه لما قبل شهادة امرأة واحدة فشهادة : "المبسوط
وكل ما جاز أن تقبل فٌه شهادة النساء )وقال فً الحاوي ( 85)رجل واحد أولى

 (86).(منفردات جاز أن ٌقبل فٌه شهادة الرجال منفردٌن
ومع اتفاق الفقهاء على قبول شهادة النساء منفردات إال أنهم اختلفوا فً علة  

الجواز، فالحنفٌة ٌقولون إن علة الجواز عدم مباشرة هذه الحاالت إال من النساء، 
والمالكٌة والشافعٌة ٌقولون إن علة الجواز عدم حضور الرجال مع النساء فً هذه 

، وما ذهب إلٌه الجمهور أرجح، وال ٌمنع ذلك من قبول شهادة (87)المواطن غالباً 
وما ذهب إلٌه الفقهاء من قبول شهادة الرجال فٌما ال . الرجال فً مثل هذه المواطن

ٌطلعون علٌه وبخاصة الوالدة ٌشهد هذا العصر له حٌث ٌقوم األطباء المتخصصون 
بؤمور النساء بمتابعة شإونهن أثناء الحمل، وٌقومون بتولٌد النساء، وبشهادتهم ٌثبت 
نسب المولود، وٌإخذ بقولهم فً القضاٌا األخرى كالحٌض، والعٌوب الباطنة كالقرن 

 . والرتق وغٌر ذلك، على الرغم من وجود الطبٌبات المختصات فً قضاٌا النساء

 المدد المصلوب في شهادة النساء منفردات - ب
عرفنا سابقاً اتفاق الفقهاء على قبول شهادة المرأة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال  

 . غالباً، ولكنهم اختلفوا فً عدد النساء عند الشهادة على أقوال متعددة

اشترط الشافعٌة والظاهرٌة وعطاء وقتادة وابن شبرمة لقبول شهادة  :القول األول

 ( 88).النساء منفردات وجود أربعة نساء
ذهب اإلمام مالك، والزهري، وابن أبً لٌلى، وأبً عبٌد، والثوري،  :القول ال اني

واإلمام أحمد فً رواٌة عنه إلى أن العدد المطلوب فً شهادة النساء 

 (89).منفردات اثنتان
ذهب البتً إلى أن العدد المطلوب فً شهادة النساء منفردات ثالث : القول ال الث

 (90).نسوة
  ذهب الحنفٌة واإلمام أحمد فً رواٌة عنه إلى قبول امرأة واحدة فً:القول الرابع

شهادة النساء منفردات وأن وجود اثنتٌن أحوط، ووجود ثالث أحب 
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 (91).إلى هللا وباألربع ٌخرج من الخالف
ذهب المالكٌة وابن حزم الظاهري واإلمام أحمد فً رواٌة عنه  :القول الخامس

حكاها ابن القٌم عن ابن تٌمٌة، إلى قبول امرأتٌن مع ٌمٌن 

 .(92)الطالب
 وفيما يلي األدلة التي استندت عليها هذه األقوال

  أدلة أاحاب القول األول –أووًا 
استدل القابلون بؤن العدد المطلوب فً شهادة النساء منفردات أربع نساء  

 :بالكتاب والسنة والمعقول، وفٌما ٌلً توضٌح ذلك
: البقرة) (فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان)قال هللا تعالى : القرآن الكريم- 1

فاهلل تعالى أجاز شهادة امرأتٌن مقام شهادة رجل واحد، وأقل الشهادات  (282
رجالن، فدل ذلك على أن العدد المطلوب أربع نساء، ألن كل مقام قبل فٌه شهادة 

 (93).رجل كان بدله امرأتان إذا لم ٌوجد الرجل
من حلف على "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم - أ: السنة النبوية الشريفة- 2

 لٌقتطع بها مال امرئ مسلم لقً هللا وهو علٌه غضبان، – وهو فٌها فاجر –ٌمٌن 
ًَّ وهللا كان ذلك، كان بٌنً وبٌن رجل من الٌهود أرض : فقال األشعث بن قٌس: قال ف

فجحدنً، فقدمته إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، فقال لً رسول هللا صلى هللا علٌه 
قلت ٌا رسول هللا إذن : احلف، قال: فقال للٌهودي: قال. ال: قلت: ألك بٌنة؟ قال: وسلم

إن الذٌن ٌشترون بعهد هللا وإٌمانهم ثمناً ): فؤنزل هللا تعالى: قال. ٌحلف وٌذهب بمالً

وفً رواٌة أخرى قال صلى هللا علٌه وسلم لألشعث بن ( 94).إلى آخر اآلٌة (قلٌالً 

 .(95)"شاهداك أو ٌمٌنه"قٌس 
ووجه االستدالل من الحدٌثٌن الشرٌفٌن أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قد  

كلف المدعً مرة شاهدٌن، ومرة بٌنة مطلقة، فوجب أن تكون البٌنة كل ما قال قابل 
والمراد بقوله " شاهداك"وقال ابن حجر فً توجٌه رواٌة  (96)من المسلمٌن إنه بٌنة
أي بٌنتك سواء كانت رجلٌن، أو رجالً وامرأتٌن، أو " شاهداك"صلى هللا علٌه وسلم 

رجالً وٌمٌن الطالب، وإنما خص الشاهدٌن بالذكر ألنه األكثر األغلب فالمعنى 
ٌذكر للزم  شاهداك أو ما ٌقوم مقامها، ولو لزم من ذلك رد الشاهد والٌمٌن لكونه لم

رد الشاهد والمرأتٌن لكونه لم ٌذكر فوضح التؤوٌل المذكور، والملجا إلٌه ثبوت 
مراد بل المراد  الخبر باعتبار الشاهد والٌمٌن، فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدٌن غٌر

 . (97)"هو أو ما ٌقوم مقامه
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وقد عرفنا أن هللا عز وجل أقام امرأتٌن مقام رجل واحد فدل ذلك على أن  

 .العدد المطلوب عند غٌاب الرجال أربعة نساء
فشهادة امرأتٌن ".... عن عبدهللا بن عمر قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم - ب

 .(98)"تعدل شهادة رجل
: عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال- ج

فذلك من نقصان : قال. ألٌس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى"

 (99).عقلها
ووجه الداللة من الحدٌثٌن السابقٌن أنه صلى هللا علٌه وسلم قطع بؤن شهادة  

امرأتٌن تعدل شهادة رجل فوجب ضرورة انه ال ٌقبل حٌث ٌقبل رجل إال امرأتان 

 (100).وهكذا ما زاد
إنها شهادة اعتبر فٌها العدد وال ٌقبل فٌها أقل من أربع نسوة ألن - أ: الممقول- 3

أقل الشهادات رجالن وشهادة امرأتٌن بشهادة رجل، وكل شهادة لم ٌوجد فٌها رجل 

 (101).قام مقامه امرأتان، فدل ذلك على وجوب أربعة نساء
 ( 102).إنها شهادة من شرطها الحرٌة فلم ٌقبل فٌها الواحدة كسابر الشهادات- ب
وٌقبل . إن شهادة المرأة ال تقبل فً الموضع الذي ٌقبل فٌها شهادة الرجال- ج

فلما لم تقبل شهادة الواحد من . الرجال فً الموضع الذي ٌقبل فٌه شهادة النساء

 (103).الرجال مع قوته فؤولى أن ال تقبل شهادة المرأة مع ضعفها
إنها شهادة ٌنفرد المشهود علٌه بالتزامها، فوجب أن ٌفتقر إلى العدد كسابر - د

 (104).الحقوق
استدل القابلون بؤن العدد المطلوب فً شهادة : أدلة أاحاب القول ال اني:  انياًا 

 :النساء منفردات اثنتان بما ٌلً
إن كل جنس قبلت شهادته فً شًء على االنفراد كفى منه اثنان وال ٌكفً  -1

 (105).منه واحد كالرجل فً سابر الحقوق
(106).إن شهادة الرجال أقوى وأكثر ولم ٌكف واحد فالنساء أولى -2

 

اشترط القرآن الكرٌم فً الشهادة أمرٌن العدد والذكورة، وقد سقط اعتبار  -3
الذكورة بمشروعٌة شهادة النساء منفردات، فبقً العدد، ولما قامت النساء 

فً انفرادهن بالقبول مقام الرجال وجب أن ٌقمن فً العدد مقام الرجال فً 
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القبول، وأكثر عدد الرجال اثنان فاقتضى أن ٌكون أكثر عدد النساء 

 (107).اثنتٌن
استدل القابل بؤن العدد المطلوب فً شهادة النساء : أدلة القول ال الث:  ال اًا 

 :منفردات ثالث نساء بما ٌلً
إن كل موضع قبل فٌه النساء كان العدد ثالثة كما لو كان معهن رجل، ووجه  -1

ذلك أن هللا تعالى ضم شهادة المرأتٌن للرجل فً الموضع الذي ال ٌنفردن فٌه 
فوجب أن ٌستبدل الرجل بامرأة فً الموضع الذي ٌنفردن فٌه فٌصرن 

 (108).ثالثاً 
استدل القابلون بؤن العدد المطلوب فً شهادة النساء : أدلة أاحاب الرابع: رابماًا 

 : إذا انفردن واحدة بالسنة النبوٌة الشرٌفة، والمعقول، والقٌاس على النحو التالً
شهادة النساء جابزة فٌما ال ٌستطٌع "قال صلى هللا علٌه وسلم - أ: السنة النبوية- 1

 (109)".الرجال النظر إلٌه
     ووجه الداللة أن الالم لما لم ٌمكن اعتبارها فً العهد، ألنه ال عهد فً 

مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو ٌتناول القلٌل والكثٌر 

 (110).فتصح بواحدة واألكثر أحسن
عن حذٌفة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أجاز شهادة القابلة، - ب

 (111).وهذا نص فً قبول شهادة المرأة منفردة
أنه تزوج أم "عن ابن أبً ملٌكة قال حدثنً عقبة بن الحارث أو سمعته منه - ج

قد أرضعتكما، فذكرت : فجاءت أمة سوداء فقالت: ٌحٌى بنت أبً إهاب، قال
: ذلك للنبً صلى هللا علٌه وسلم فؤعرض عنً، قال فتنحٌت فذكرت ذلك له، قال

فقد فرق صلى هللا علٌه  (112).وكٌف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنه

 (113).وسلم بٌنهما بشهادة امرأة واحدة
ٌجزئ فً الرضاع شهادة ): روى ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال- د

 .وهذا نص فً قبول شهادة المرأة وحدها. (114)(امرأة واحدة
فقد . روى عن علً رضً هللا عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها فً االستهالل- ىـ

  (115).أخذ علً رضً هللا عنه بقول امرأة ولم ٌخالفه أحد فً ذلك
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 (116).روي عن عثمان وعلً وابن عمر الحكم فً الرضاع بشهادة امرأة واحدة- و
 :الممقول- 2

إن شرط العدد فً الشهادة فً األصل ثبت تعبداً غٌر معقول المعنى، ألن خبر - أ

من لٌس بمعصوم عن الكذب ال ٌفٌد العلم قطعاً وٌقٌناً، وإنما ٌفٌد غالب الرأي 
وأكثر الظن، وهذا ثبت بخبر الواحد العدل، ولهذا لم ٌشترط العدد فً رواٌة 

األخبار، إال أنا عرفنا العدد فٌها شرطاً بالنص، والنص ورد بالعدد فً شهادة 
فرجل )النساء فً حالة مخصوصة وهً أن ٌكون معهن رجل بقوله تعالى 

 (117).فبقٌت حالة االنفراد عن الرجال على أصل القٌاس (وامرأتان
إن الذكورة سقطت لٌخف النظر، ألن نظر الجنس إلى الجنس أخف، فكذا ٌسقط - ب

، قال (118)اعتبار العدد، إال أن المثنى والثالث أحوط لما فٌه من معنى اإللزام
وللوالدة والبكارة وعٌوب النساء مما ال ٌطلع علٌه الرجال "فً الدر المنتقى 

امرأة واحدة، واألحوط امرأتان، واألحب ثالث، والمخرج عن الخالف 

 (119)".أربع
لما استوى عدم قبول شهادة الواحدة ومن زاد علٌها فً المواضع التً ال تقبل - ج

فٌها شهادة النساء، وجب أن تكون الواحدة مساوٌة لمن زاد علٌها فً المواضع 

 (120).التً تقبل فٌها
 القياس- 3
إن ذلك معنى ثبت بقول النساء منفردات فال ٌشترط فٌه العدد كالرواٌة  

 (121).وإخبار الدٌانات
 : أدلة أاحاب القول الخامس

 :(122)استدل القابلون بقبول شهادة امرأتٌن مع ٌمٌن الطالب بما ٌؤتً
فإن لم ٌكونا رجلٌن )إن هللا تعالى أقام المرأتٌن مقام الرجل فً قوله عز وجل  -1

، وعلل الرسول صلى (282: البقرة)(فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
واحد،  هللا علٌه وسلم نقصان عقل النساء بؤن شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل

المرأتٌن مع  ولم ٌخص موضعاً دون موضع، فدل ذلك على جواز قبول شهادة

 .(123)ٌمٌن الطالب
ثبت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه جعل شهادة امرأتٌن تعدل شهادة  -2

رجل فوجب ضرورة أن تقبل حٌث ٌقبل رجل لو شهدت امرأتان، وهكذا ما 
 .(124)زاد
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وردت آثار عدٌدة فً اعتبار قٌام امرأتٌن مقام رجل ومن ذلك ما روي عن  -3
تجوز شهادة النساء مع الرجال فً كل شًء وتجوز : عطاء بن أبً رباح قوله

 .(125)على الزنا امرأتان وثالثة رجال

إن المدعً ٌحلف الٌمٌن مع نكول المدعى علٌه، وٌقضى له بذلك لقوة جانبه  -4
 .بالنكول، ووجود امرأتٌن مع ٌمٌن الطالب ٌقوي جانبه أكثر من النكول

أن المرأتٌن أقوى من الٌمٌن لعدم توجه الٌمٌن علٌه مع وجودهما، وٌتوجه علٌه  -5
مع الرجل، وإذا لم ٌتوجه إلى الٌمٌن إال عند عدمهما كانت أقوى ، فٌكونان 

 .كالرجل فٌحلف معهما، وٌقضى بشهادتهما

إن قبول شهادة المرأتٌن مع الٌمٌن مثل شهادة المرأتٌن مع الرجل، ألنهما إذا  -6
قامتا مقام  الرجل إذا كانت معه قامتا مقامه وإن لم تكونا معه، ألن قبول 

شهادتهما لم ٌكن لمعنى فً الرجل بل لمعنى فٌهما وهو العدالة، وهذا موجود 
فٌما إذا انفردتا، وإنما ٌخشى من ضبط هذه المرأة وحدها وحفظها، فقوٌت 

 . بامرأة أخرى

 :المناقشة والترجيح
 مناقشة أدلة أاحاب القول األول وهم الشافمية والظاهرية: أووًا 

ٌعترض على قولكم إن هللا تعالى أقام امرأتٌن مقام رجل، ونصاب الشهادة - 1

 :رجالن فٌكون النصاب فً النساء أربع بما ٌلً
إن اآلٌة الكرٌمة التً استندتم علٌها لٌست مطلقة، ألن شهادة المرأتٌن ال تساوي - أ

شهادة الرجل بإطالق، وإنما هً مقٌدة فٌما ٌطلع علٌه الرجال غالباً، وفً الموضوع 
الذي تشهد فٌه مع الرجل، وٌخرج كذلك ما ال ٌطلع علٌه الرجال من عٌوب النساء 

 ( 126).لورود األحادٌث فً قبول شهادة النساء وحدهن فٌما ٌجري بٌنهن
ثم إن وسابل اإلثبات ال تقتصر على الشاهدٌن، سواء كانا رجلٌن، أو رجالً - ب

وامرأتٌن، فقد ثبت بالسنة النبوٌة طرق أخرى لإلثبات مثل القضاء بالشاهد والٌمٌن، 
 والقرابن، وٌمٌن المدعى علٌه، وشهادة النساء منفردات فٌما ال ٌطلع علٌه

 (127).الرجال
وأما األحادٌث التً استندتم إلٌها الشتراط أربعة نساء فال دلٌل فٌها ألنها جاءت - 2

تبٌن وسابل اإلثبات فً اإلسالم، حٌث ورد فً بعض األحادٌث قوله صلى هللا علٌه 
وقد ذكر ابن حجر فً " شاهداك أو ٌمٌنه: "وفً حدٌث آخر" ألك بٌنة"وسلم للمدعً 

أي بٌنتك سواء كانت " شاهداك"هذا الشؤن أن المراد بقوله صلى هللا علٌه وسلم 
فدل على أن ظاهر لفظ .... رجالً أو رجالً وامرأتٌن، أو رجالً وٌمٌن الطالب 
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 ".الشاهدٌن غٌر مراد بل المراد هو ما ٌقوم مقامه
وجاءت بعض األحادٌث تبٌن أن شهادة المرأة على النصف من شهادة 

الرجل، ولٌس فً ذلك أنه ٌجب وجود أربعة نساء، وإنما جاءت األحادٌث مإكدة لما 
أن  (282: البقرة) (فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان)ورد فً اآلٌة الكرٌمة  

 (128).شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل واحد
 :وفٌما ٌتعلق بالمعقول فالجواب عنه كما ٌلً- 3
ال خالف أنها شهادة اعتبر فٌها العدد، لكن النص ورد فً جواز شهادة المرأة - أ

 (129).منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، والنص مقدم على االجتهاد
وأما القول بؤنها شهادة من شرطها الحرٌة فال ٌسلم به ألن النص ورد بجواز - ب

انه "قبول شهادة المرأة منفردة ولو كانت أمة، حٌث جاء عن عقبة بن الحارث 
 (...فجاءت أمة سواء، فقالت قد أرضعتكما : تزوج أم ٌحٌى بنت أبً إهاب، قال

 (130).باب شهادة اإلماء والعبٌد: وقد ترجم البخاري لهذا الحدٌث قوله
إن القول بؤن شهادة المرأة ضعٌفة فال تقبل منفردة لٌس على إطالقه، ففً - ج

األموال واألبدان جاء النص بإقامة امرأتٌن مقام رجل واحد وهً أمور ال تطلع 
علٌها النساء غالباً، وجاء النص كذلك بجواز شهادة النساء منفردات فٌما ال 

ٌطلع علٌه الرجال وفٌما ٌجري بٌنهن، وهذه لٌست شهادة ضعٌفة، وإنما هً 
شهادة قوٌة، فإذا انضم إلى الواحدة منهن واحدة أخرى أو أكثر كانت الشهادة 

وفً كل األحوال فإن المعول علٌه هو النص . أكثر قوة وٌجب القضاء بها
الشرعً وقد ورد النص بجواز شهادة المرأة منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه 

 (131).الرجال
وأما القول بوجوب العدد فً هذه الشهادة قٌاساً على الشهادات األخرى فالجواب - د

 عنه أن اعتبار العدد مرجعه النص الشرعً، وقد جاء النص الشرعً بجواز
 (132).شهادة المرأة منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال فال ٌعتد بهذا االستدالل

مناقشة أدلة أاحاب القول ال اني وهم اإلمام مالك واإلمام أحمد في :  انياًا 
 الرواية الواردة عنه ومن قال بقولهم

إن ما ذهبتم إلٌه بوجوب وجود شاهدتٌن فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال معارض بما - 1

ورد عن حذٌفة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أجاز شهادة القابلة، وبؤن الذكورة 

 (133).سقطت لٌخف النظر فٌسقط العدد للعلة ذاتها فتكفً الواحدة
وأجٌب عن ذلك بؤن الحدٌث الذي رواه حذٌفة ضعٌف لوجود أبً عبد الرحمن  
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 (134).المدابنً فً سنده، وذكر فً مجمع الزوابد انه حدٌث باطل
وإذا سلمنا بصحة الحدٌث فال دلٌل فٌه على قبول شهادة المرأة الواحدة، ألن 

القابلة تخبر عن فعل قامت به، فهً شهادة على فعل نفسها وهو غٌر جابز فً 
األصل، والحدٌث إنما أجاز شهادتها على فعل نفسها، ال على قبول شهادة الواحدة 

 (136).، ثم إنه محمول على الفتٌا جمعاً بٌن األدلة(135)فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال
وأما تخفٌف النظر فال ٌلتفت إلٌه فً سبٌل أداء الشهادة وإعالن الحق، ٌدل على 
ذلك إباحة الشارع النظر فً الزنا، واإلطالع على العورات وغٌرها من أجل إقامة 

 (137).الشهادة
وأما قولكم إن شهادة الرجل أقوى وأكثر ولم ٌكف رجل واحد فالنساء أولى ال - 2

ٌصلح دلٌالً ألن اعتبار شهادة المرأة منفردة ثابت بالنص الشرعً، وشهادتها 
بذلك تكون قوٌة ولٌست ضعٌفة، وإذا انضم إلٌها عدد آخر من النساء كانت أكثر 

 .قوة ووجب القضاء بها
وأما قولكم إن الذكورة سقطت بمشروعٌة شهادة النساء منفردات فبقً العدد - 3

 .فالجواب علٌه ان العدد قد سقط بمشروعٌة شهادة المرأة منفردة كما ثبت بالنص

 مناقشة دليل ااحب القول ال اني وهو ع مان البتي :  ال اًا 
إن ما ذهب إلٌه البتً متناقض، ومإداه ٌإٌد ما ذهب اإلمام مالك من  

اشتراط امرأتٌن وما ذهب إلٌه الشافعٌة والظاهرٌة من اشتراط أربع نساء، ووجه 
ذلك أن البتً استبدل بالرجل األول امرأتٌن لورود النص بذلك فً األموال، واستبدل 

بالرجل الثانً امرأة واحدة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، وكان الواجب أن ٌطرد فً 
األموال فٌكون  االستدالل فإما أن ٌستبدل بالرجل امرأتٌن كما استبدلهن هللا تعالى فً

النصاب أربعة نساء، وأما أن ٌستبدل بالرجل األول امرأة واحدة وبالثانً امرأة 
الرجال وتنفردان  واحدة فٌكون النصاب امرأتٌن ألنهما تشهدان فٌما ال ٌطلع علٌه

 (138).به
مناقشة أدلة أاحاب القول الرابع وهم الحنفية واإلمام أحمد في : رابماًا 

 :الرواية ال انية عنه علن النحو التالي

 :ٌعترض على األحادٌث التً استندتم علٌها بما ٌلً- 1
شهادة النساء جابزة فٌما ال ٌستطٌع الرجال "فٌما ٌتعلق بقوله صلى هللا علٌه وسلم - أ

والجواب عن ذلك . فهو حدٌث مرسل ال ٌصلح االحتجاج به (139)"النظر إلٌه

 (140).أن الحدٌث المرسل حجة عند الحنفٌة وٌجب العمل به
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والحدٌث ٌفٌد جواز شهادة النساء فٌما ٌختص بهن خالفاً لألصل فً عدم قبول - ب

شهادة النساء منفردات فً األموال وغٌره وال ذكر فٌه لنصاب الشهادة الذي قٌد 
باآلٌات واألحادٌث الصحٌحة األخرى، وإذا كان النصاب مشروعاً فً شهادة 

 (141).الرجال فهو مشروع فً شهادة النساء من باب أولى
وأما الحدٌث الذي ٌروٌه حذٌفة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أجاز شهادة - 2

 .القابلة فالجواب علٌه
إن الحدٌث ضعٌف، ففً سنده أبو عبد الرحمن المدابنً، وقد تفرد برواٌة - أ

الحدٌث، وقال الهٌثمً فً هذا الحدٌث، وفٌه من لم أعرفه، وقال الدارقطنً أبو 
عبد الرحمن المدابنً رجل مجهول، وقال فً التنقٌح حدٌث باطل ال أصل 

 ( 142).له
وإذا سلمنا بصحته فال دلٌل فٌه، ألن الحدٌث بٌن أن النبً صلى هللا علٌه وسلم - ب

قبل شهادتها ولم ٌنفرد بقبولها وحدها، وتكون فابدة الحدٌث أنها وإن باشرت 
أحوال الوالدة، فال ٌمنع ذلك من قبول شهادتها، ال على قبول شهادتها وحدها 

  (143).فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال
وما روي عن علً رضً هللا انه قبل شهادة امرأة واحدة فً االستهالل فالجواب - 3

 :عنه
الحدٌث ضعٌف لوجود رجل مجهول فً سنده ٌسمى عبدهللا بن ٌحٌى، ورواه - أ

 البٌهقً بسند ضعٌف عن طرٌق سوٌد، وقال اسحق بن راهوٌه إن الحدٌث لم
الشافعً  ٌثبت عن علً ولو أنه ثبت لصار العمل به، ولكن فً سنده خلل، وقال

لو ثبت عن علً رضً هللا عنه صرنا إلٌه إن شاء هللا تعالى، ولكنه ال ٌثبت 

 (144).عندنا وال عندكم
ثم إن المروي عن علً معارض باألدلة التً اشترطت العدد فً النصاب فٌحمل - ب

على جواز شهادتها على فعل نفسها خالفاً لألصل أو على الفتٌا جمعاً بٌن 
ثم إن اإلمام أبا حنٌفة لم ٌؤخذ بشهادة المرأة الواحدة فً االستهالل،  (145).األدلة

  .وال ٌصح األخذ باألثر حال الوالدة وعدم األخذ به حال االستهالل
ولم ٌؤخذ الحنفٌة بشهادة المرأة الواحدة فً الرضاع مخالفٌن الحدٌث الصحٌح - 4

 (146).الوارد فً التفرٌق بٌن الزوجٌن فً الرضاع
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أما األثر المروي عن عثمان وعلً وابن عمر أنهم أخذوا بشهادة امرأة واحدة - 5

فً الرضاع فهو معارض بآثار أخرى عن الصحابة بعدم األخذ بشهادة المرأة 
الواحدة فً الرضاع، وال حجة فٌه ألن اجتهاد الصحابة لٌس ملزماً للصحابة 

 (147).اآلخرٌن وبخاصة إذا لم ٌكن متفقاً علٌه بٌنهم
 : اوعتراض علن األدلة المقلية والقياس- 2

إن الرواٌة تثبت حكماً عاماً فً جمٌع األمصار واإلعصار ال على معٌن، - 1- أ

وهً بذلك ال تعد مظنة للعداوة، فال ٌشترط فٌها العدد فتقبل رواٌة الواحدة خالفاً 
للشهادة التً تثبت حقاً للفرد على الغٌر وتحتمل الشبهة فال تقبل فٌها شهادة 

 (148).المرأة والوحدة
لو جرت الشهادة مجرى الرواٌة لقبل فٌها شهادة العبد واألمة، ولقبلت شهادة - 2

المرأة على المرأة كما ٌقبل خبر المرأة عن المرأة، وفرق بٌن قبول الرواٌة 
ٌقبل خبر المعنعن، وال : "وقبول الشهادة وقد ورد عن الشافعً فً هذا المجال

 ".تقبل شهادة المعنعن
ثم إن الرواٌة ٌتساوى فٌها المخبر والمخبر فً االلتزام واالنتفاع، وال ٌتساوى - 3

 (149).الشاهد ومن شهد له أو علٌه
وأما القول بؤن الواحدة تكفً لٌخف النظر فالجواب عنه أن دعوى االحتشام هذه - ب

فً غٌر محلها، ألن المتعارف علٌه بٌن النساء أنهن ٌجتمعن معاً عند والدة 
المرأة لٌساعدن القابلة فً والدة المرأة، وبالتالً فهن ٌشاركن القابلة فً النظر، 

إضافة إلى أن هذا المعنى ٌستلزم عدم قبول شهادة المرأة غٌر القابلة وهذا لم 

 (150).ٌقل به أحد
وذكر الدكتور محمد الزحٌلً أن الحنفٌة اشترطوا لقبول شهادة المرأة  

الواحدة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال أن ٌصاحبها مإٌد كامرأة أخرى أو استناد إلى 
أصل، حتى ٌلزم القاضً بالحكم وإال ترتب على شهادة المرأة الواحدة سماع 

 (151).الدعوى
وهذا القول ٌوحً بؤن تناقضاً عند الحنفٌة فً هذه المسؤلة، وبالرجوع إلى : أقول

كتب الحنفٌة ال نجد تناقضاً فً المسؤلة إذ األصل عند الحنفٌة إن شهادة المرأة 
الواحدة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال جابزة، وٌحكم بها، وقولهم إن الثنتٌن والثالث 

أحوط فً اإللزام ال ٌعنً أن الواحدة ال تلزم القاضً بالحكم بشهادة المرأة الواحدة 
ألن األصل عندهم جواز شهادة المرأة منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، فإذا لم 
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 . ٌوجد إال قول امرأة واحدة فهو ملزم له بالقضاء لصاحب الحق بموجب هذه الشهادة
أما قول بعض الحنفٌة أن شهادة المرأة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال حجة إذا  

تؤٌدت بمإٌد فلٌس على إطالقه، ألنهم ذكروا ذلك فً معرض الحدٌث عن شهادة 

 . المرأة على بكارة المرأة حرة أو جارٌة
وبالنظر فً هذه المسؤلة نجد أن ما ذكروه فٌها منسجم مع ما ذهبوا إلٌه من  

: قبول شهادة المرأة الواحدة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، فقد جاء فً شرح فتح القدٌر
وهذا ٌبٌن بجالء أن  (152)(فؤما حكم البكارة فإن شهدت أنها بكر ٌإجل سنة)

الحنفٌة ٌؤخذون بشهادة المرأة الواحدة، وأما انه ملزم للقاضً فظاهر من قولهم ٌإجل 
فإذا مضت فقال وصلت إلٌها فؤنكرت ترى النساء )ثم قال فً شرح فتح القدٌر . سنة

فإن قلن هً بكر تخٌر فإن اختارت الفرقة فرق للحال، وإنما فرق بقولهن ألنها 
تؤٌدت بمإٌد وهو موافقة األصل إذ البكارة أصل، ولو لم تتؤٌد شهادتهن بمإٌد 

اعتبرت فً توجه الخصومة ال فً إلزام الخصم، وكذا فً رد المبٌع إذا اشتراها 
بشرط البكارة فقال المشتري هً ثٌب ٌرٌها النساء فإن قلن هً بكر لزمت المشتري 
لتؤٌد شهادتهن بمإٌد هو األصل وأن قلن هً ثٌب لم ٌثبت حق الفسخ ألن حق الفسخ 
قوي وشهادتهن ضعٌفة ولم تتؤٌد بمإٌد لكن ثبت حق الخصومة فتتوجه الٌمٌن على 

قبضها حلف باهلل لقد بعتها وهً  البابع لقد سلمتها بحكم البٌع وهً بكر فإن لم ٌكن

 (153)(.المشتري بكر فإن نكل ردت علٌه وان حلف لزم

والواقع أن مسؤلة التؤٌٌد بمإٌد جاءت فً حال الخصومة ال على أساس عدم  
النساء  قبول شهادة الواحدة دون مإٌد، بدلٌل االعتراض على هذا األمر بؤن شهادة
للعمل  فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال حجة، فٌجب الرد بقولهن، والقول بالتحلٌف ترك

، وقد أجٌب عن ذلك بؤن العٌب ٌثبت بقولهن ٌعنً فً حق سماع (154)بالحدٌث
الدعوى والتحلٌف، ألن المشتري إذا ادعى عٌباً فً المبٌع ال بد من إثبات قٌامه به 
فً الحال لٌثبت له والٌة التحلٌف، وإال كان القول للبابع لتمسكه باألصل، فإذا قلن 

 لم يكن بيا أنها ثٌب ثبت العٌب فً الحال، وعمل بالحدٌث، ثم ٌحلف البابع على أنه
 (155).ذلك العيب في الوقت الذي كانت في يده

 –وإذا نظرنا فً اإلجابة على االعتراض نجد أن الحنفٌة ٌقولون إن العٌب  
 ٌثبت بقولهن وٌعمل بالحدٌث الشرٌف وهذا هو األصل عندهم –وهو أنهـا     ثٌب 

أن شهادة المرأة الواحدة ٌإخذ بها، والقول بؤن شهادتها ضعٌفة ال ٌستقٌم، وقد علق 
أقول فٌه إنه حٌنبذ ال ٌستقٌم قوله وشهادتهن "سعدي جلبً على العبارة السابقة بقوله 

حجة ضعٌفة فإن الحكم فً شهادة الرجال بالعٌوب كاالباق كما ذكر هاهنا بال فرق 
فلٌتؤمل، والجواب أن الفرق فٌما إذا كان النزاع قبل القبض حٌث ٌلزم المشتري إذا 

حلف البابع كان فً ضعف حجتها ثم ذكر انه إذا كان هذا األمر بعد القبض فما 
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 (156)."الجواب قبل القبض
وبناًء على ما سبق نجد أن هذه المسؤلة استثناء من األصل العام فً قبول  

شهادة النساء منفردات فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال وأنها جاءت فً حال الخصومة بٌن 
  .الزوج والزوجة، والبابع والمشتري

 (157):ويجاب عن اوستدول بالرد واإلجازة بما يلي- ج
إنه اعتبار بالضد العتباره اإلجازة بالرد، والرد ضد اإلجازة، والشًء ٌعتبر - 1

 .بنظٌره وال ٌعتبر بضده

ولو جاز هذا االعتبار لجاز القول أنه لما رد بالفسق شهادة الواحد والعدد وجب - 2

بوجود العدالة أن تقبل شهادة الواحد والعدد، وهذا غٌر جابز، فوجب أن ٌكون 
 . ما ذكره الحنفٌة غٌر جابز

وفٌما ٌتعلق بالقٌاس فإنه قٌاس مع الفارق لما ذكرت فً الفرق بٌن الرواٌة - د

 .والشهادة
مناقشة أدلة أاحاب القول الخامس وهم المالكية وابن حزم واإلمام : خامساًا 

 :أحمد في رواية عنه
إن هللا تعالى شرع شهادة النساء مع الرجل، فإذا عدم الرجل ألغٌت شهادتهن،  -1

وإذا خلت البٌنة فً األموال عن رجل لم تقبل كما لو شهد أربع نسوة، ولو أن 
امرأتٌن كالرجل لتم الحكم بؤربع، وٌقبلن فً غٌر المال كما ٌقبل الرجل، وٌقبل 

 .(158)فً غٌر المال رجل وامرأتان

وأجٌب عن هذا االعتراض أن النص دل على أن المرأتٌن تقومان مقام الرجل، 
علٌه  دن التعرض لكونهما ال ٌقومان مقامه مع الٌمٌن، فهو مسكوت عنه، وقد دل

 (159). االعتبار، كما فً اعتبار القمط فً البنٌان والجذوع
 وأجٌب عن هذا االعتراض بؤنه ال ٌستقٌم لمخالفته اتفاق الفقهاء فً عدم قبول

 .(160)شهادة النساء وحدهن فٌما ٌطلع علٌه الرجال
وأجٌب عن هذا االعتراض بؤن المسؤلة هنا ال تتحدث عن شهادة المرأتٌن 

منفردتٌن وإنما عن شهادتهما مع ٌمٌن الطالب، والٌمٌن وحده حجة إذا تقوى جانب 

 .(161)صاحبه
إن جعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل واحد ال  -2

دلٌل فٌه على أن النساء تقوم مقام الرجل فً كل أنواع الشهادة، وٌحمل هذا 
واستشهدوا من )الحدٌث على الشهادة فً األموال كما بٌنت اآلٌة الكرٌمة 

: البقرة)(رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
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282.) 
وأما اآلثار التً استندتم علٌها فهً معارضة بآثار أخرى لم تذكر قٌام امرأتٌن  -3

مقام الرجل، وهً ال تعدو كونها اجتهاد صحابً، واجتهاده لٌس أمراً ملزماً عند 

 .(162)الفقهاء

إن شهادة النساء ضعٌفة فتقوى بالرجل، والٌمٌن ضعٌفة، والقول بجواز اإلثبات  -4
بشهادة امرأتٌن مع ٌمٌن الطالب هو ضم ضعٌف إلى ضعٌف فال ٌقبل فً 

 :وٌدل على ضعٌف المرأتٌن والٌمٌن ما ٌلً. اإلثبات

إن شهادة الرجل مع الرجل أقوى من شهادة المرأتٌن مع الرجل، لقبول  . أ

 .شهادة الرجلٌن فً الحدود ولم ٌقبل شهادة المرأتٌن مع الرجل فٌها
 .عدم قبول شهادة أربع نسوة مكان الرجلٌن فٌما ٌطلع علٌه الرجال . ب

إن الشهادة مقدمة على الٌمٌن فً اإلثبات، وإن ٌمٌن المدعً ال تقبل إال بعد  . ت

 .(163)نكول المدعى علٌه

 :(164)وأجٌب عن ذلك بما ٌلً
إن المرأتٌن أقوى من الٌمٌن وإنما لم ٌستقل النسوة فً أحكام األبدان ألنها  - أ

على  ال ٌدخلها الشاهد والٌمٌن، وإن تخصٌص الرجال فً موضع ما ال ٌدل
قوتهم، ألن النساء قد خصصن بعٌوب الفرج وغٌرها ولم ٌدل على 

 .رجحانهن على الرجل
وإن منع قبول شهادتهن مع الرجال فً الحدود وعدم قبول شهادتهن  - ب

 .منفردات فً األموال وغٌرها لعلل أخرى ولٌس لضعف شهادتهن

 :الترجيح
بعد استعراض األدلة السابقة ومناقشتها ٌتبٌن لً أن ما ذهب إلٌه الحنفٌة  

والحنابلة هو الرأي الراجح لقوة أدلتهم، ثم إن ما ذهبوا إلٌه منسجم مع واقع 
الناس بحٌث إذا لم ٌعمل بهذا الرأي وقع الناس فً حرج، فهناك حاالت من 

الوالدات ال تشرف علٌها وتقوم بها إال امرأة واحدة، وٌتعذر وجود نساء 
أخرٌات فماذا نفعل إزاء هذا الوضع، وحتى فً عصرنا الحاضر هناك حاالت 
والدة تتم داخل عٌادات خاصة ال ٌكون فٌها إال الطبٌبة النسابٌة، وتقوم بتولٌد 
المرأة، فهل نرفض شهادتها، إن فً هذا مجانبة للصواب، وإٌقاع الناس فً 

  .الحرج
 تحقيق القول في أن شهادة المرأة علن الناف من شهادة الرجل- 3

ٌزعم بعض الناس أن اإلسالم لم ٌنصف المرأة بؤن جعل شهادتها على 
النصف من شهادة الرجل، وٌجعلون ذلك سبباً للطعن فً اإلسالم، وهم فً الحقٌقة 
ٌنظرون إلى هذه المسؤلة من جانب واحد، ولم ٌنظروا إلى شهادة المرأة بجوانبها 
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المتعددة وهم مغرضون فً ذلك وهدفهم الطعن فً اإلسالم، وفً هذا المطلب تبٌٌن 
 .لهذه المسؤلة

واستشهدوا شهٌدٌن من رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل )قال هللا تعالى  : أوًال 

 (وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما األخرى
فقد جعل هللا تعالى شهادة امرأتٌن بدالً من شهادة رجل واحد، فهل  (282: البقرة)

ٌعد هذا من قبٌل االنتقاص من المرأة؟ إن قول ذلك هو محض افتراء، ألنه ٌنسب 
إلى هللا تعالى الظلم، وهللا تعالى ال ٌظلم عباده، وهو قد حرم الظلم على نفسه وجعله 

ٌا : "محرماً بٌن عباده، فقال عز وجل فٌما ٌروٌه عنه النبً صلى هللا علٌه وسلم
وهللا  (165)"عبادي إنً حرمت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرماً فال تظالموا

سبحانه وتعالى علٌم بعباده، ٌعلم سرهم ونجواهم، وٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً 
الصدور، وٌعلم طبٌعة كل من الرجل والمرأة، فشرع األحكام التً تناسب كالً منهما، 

ومن هذه األحكام الشهادة التً جعلها هللا تعالى وسٌلة من وسابل إثبات الحقوق فً 
ٌكون بشهادة رجلٌن أو  اإلسالم، ومنها الحقوق المالٌة التً بٌن اإلسالم أن ثبوتها

شهادة رجل وامرأتٌن، واشترط وجود امرأتٌن مقابل الرجل حتى تذكر أحداهما 
األخرى إذا نسٌت، وهذا التفاوت ال عالقة له باإلنسانٌة وال بالكرامة وال باألهلٌة، 

اجتماعٌة تستلزم لزوم بٌتها فً  وإنما جاء منسجماً مع واقع المرأة التً تإدي رسالة
ٌؤخذ غالب وقتها وبخاصة أوقات  الغالب أال وهً القٌام بشإون األسرة، وهذا العمل

البٌع والشراء فهً ال تحضرها إال نادراً ومن كان شؤنه كذلك ال ٌحرص على تذكر 
هذه األمور حٌن مشاهدتها، فإذا جاءت تشهد أمام القاضً كان احتمال النسٌان أو 

الخطؤ، أو الوهم قابماً، فإذا شهدت معها امرأة أخرى بمثل ما شهدت به األولى زال 
احتمال النسٌان والخطؤ والوهم، وإثبات الحقوق ٌحتاج إلى التثبت من البٌنات 

، وفً هذا (166)المعروضة أمام القاضً الذي ٌعمل جاهداً لتحقٌق العدالة بٌن الناس
لٌس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو " المجال ٌقول الشٌخ محمود شلتوت 

شهادة النساء الالتً لٌس معهن رجل ال ٌثبت بها الحق، وال ٌحكم بها القاضً، فإن 
أقصى ما ٌطلبه القضاء هو البٌنة، والبٌنة فً الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما 
ٌتبٌن به الحق وٌظهر هو بٌنة ٌقضً بها القاضً وٌحكم، ومن ذلك ٌحكم القاضً 

 . بالقرابن القطعٌة وٌحكم بشهادة غٌر المسلم متى وثق بها واطمؤن إلٌها
واعتبار المرأتٌن فً االستٌثاق كالرجل الواحد لٌس لضعف عقلها الذي ٌتبع  

نقص إنسانٌتها وٌكون أثراً له وإنما ألن ذاكرة المرأة فً المعامالت المالٌة 
والمعاوضات ضعٌفة، ولٌست كذلك فً األمور المنزلٌة حٌث ذاكرتها قوٌة، ومن 

طبع البشر عامة أن ٌقوى تذكرهم لألمور التً تهمهم وٌمارسونها وٌكثر اشتغالهم   
 ".بها 

ثم بٌن الشٌخ شلتوت أن اآلٌة جاءت على ما كان مؤلوفاً فً شؤن المرأة أن  
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معظم النساء ال ٌشتغلن بالمباٌعات، ووجود بعضهن فً هذا المجال ال ٌنافً األصل 
الذي وجدت المرأة ألجله فً هذه الحٌاة، وهذا ال ٌمنع أنه إذا تغٌرت الظروف 

واشتغلت النساء بالمباٌعات وحضور مجالس المداٌنات فإن للناس الحق فً االستٌثاق 
بالمرأة على نحو االستٌثاق بالرجل متى اطمؤن الناس إلى تذكرها وعدم نسٌانها كما 

  (167).هو تذكر الرجل وعدم نسٌانه
ونقصان عقل المرأة لٌس فٌما هو مناط التكلٌف وبٌان ذلك أن النفس  

 (168):اإلنسانٌة لها أربعة مراتب على النحو التالً
وهً استعداد العقل وٌسمى العقل الهٌوالنً، وهذا حاصل لكل  :المرتبة األولن

 . الناس فً مبدأ فطرتهم

تحصٌل البدٌهٌات باستعمال الحواس فً الجزبٌات فٌتهٌؤ العقل  :المرتبة ال انية

 . الكتساب الفكرٌات بالمفكرة وٌسمى بالملكة وهو مناط التكلٌف
تحصٌل النظرٌات المفروغ عنها متى شاء من غٌر افتقار إلى  :المرتبة ال ال ة

 . اكتساب وٌسمى العقل بالفعل

 .أن ٌستحضرها وٌلتفت إلٌها مشاهدة وٌسمى العقل المستفاد :المرتبة الرابعة

والعقل المستفاد لٌس هو مناط التكلٌف وإنما هو العقل بالملكة، وهو فً النساء 
نقصان بمشاهدة حالهن فً تحصٌل البدٌهٌات باستعمال الحواس فً الجزبٌات، ولو 

كن ناقصات عقل فٌما هو مناط التكلٌف لكان تكلٌفهن دون تكلٌف الرجال فً 
األركان واألمر لٌس كذلك فدل ذلك على أن نقصان العقل لٌس على حقٌقته، وقد 

فسره الرسول صلى هللا علٌه وسلم بؤن شهادة االثنتٌن بشهادة رجل واحد أن تضل 
 . أحداهما فتذكر إحداهما األخرى كما أوضحت اآلٌة الكرٌمة

   ثم إن الرسول صلى هللا علٌه وسلم استشار زوجته أم سلمة فً صلح
فدل ذلك على أن نقصان عقل المرأة لٌس على الحقٌقة  (169).الحدٌبٌة وأخذ برأٌها

 .وإنما لما ذكرت سابقاً 
ثات،    وكٌف ٌكون نقصان عقلهن على الحقٌقة وفٌهن الفقٌهات، والمحدَّ

والطبٌبات، والمعلمات والمهندسات، والممرضات وغٌرها من المهن، وكذلك إذا 
نظرنا إلى الحدٌث الشرٌف الذي فسر فٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم نقصان العقل 

فكٌف  (170)(وما رأٌت من ناقصات عقل ودٌن أغلب لذي لب منكن... )نجد فٌه 
تكون ناقصة عقل على الحقٌقة وتغلب أصحاب العقول واأللباب فدل ذلك على أن 
نقصان العقل محمول على اعتبار شهادتٌن منهما مقام شهادة رجل واحد لما بٌنت 

 . سابقاً 
ولم ٌلتفت الذٌن ٌقولون بؤن اإلسالم لم ٌنصف المرأة فً الشهادة أن اإلسالم أجاز - 

شهادة المرأة فٌما ال ٌطلع علٌها الرجال ولو كانت واحدة، وعدها حجة ملزمة 
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 . للقاضً فكٌف ٌقال أن اإلسالم لم ٌنصف المرأة؟
ولم .   وأٌضاً فإن اإلسالم اشترط إلثبات الحقوق وجود شاهدٌن رجلٌن عدلٌن

 . ٌقبل بشهادة رجل واحد، فهل هذا ٌعد انتقاصاً من الرجل
  أقول إن المغرضٌن ٌعملون على إثارة الفتن حتى وان رأوا الحق ألنهم ال 

 . ٌقدرون على العٌش فً جو ٌسوده األمن والطمؤنٌنة

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة .7
 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن، سٌدنا محمد  

صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعٌن ومن سار على سنته على ٌوم الدٌن 
 وبعد،

  فقد تناول البحث مسؤلة شهادة النساء باعتبارها واحدة من وسابل اإلثبات فً 
 :اإلسالم وقد انتهى البحث إلى ما ٌلً

 النتائج - أ
شهادة النساء فً اإلسالم ثبتت مشروعٌتها بالقرآن الكرٌم والسنة النبوٌة واآلثار  .1

 .والمعقول، وفً هذا تكرٌم للنساء ألنهن جزء أصٌل فً المجتمع اإلسالمً
 .شهادة النساء فً الحدود والقصاص غٌر جابزة لورود النصوص الشرعٌة بذلك .2

.شهادة النساء فً األموال وما تإول إلٌها جابزة لورود النصوص الشرعٌة بذلك .3  

شهادة النساء فً غٌر األموال كالنكاح والطالق جابزة ترجٌحاً لرأي الحنفٌة  .4
 .والظاهرٌة

شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال جابزة عند جمٌع الفقهاء عمالً باألدلة  .5
 . التً أجازت ذلك

ٌقبل فً إثبات المسابل التً ال ٌطلع علٌها الرجال قول امرأة واحدة ترجٌحاً  .6
 .لمذهب الحنفٌة والحنابلة

إن اعتبار شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ال ٌنتقص من قٌمتها، وال  .7
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بل جاء منسجماً مع واقعها فٌه . عالقة له باإلنسانٌة، وال بالكرامة وال باألهلٌة
بؤداء رسالتها العظٌمة وهً تربٌة األوالد، والقٌام بشإون األسرة بعٌدة عن 

أماكن البٌع والشراء التً ال تحضرها غالباً فتحتاج إلى من ٌذكرها إذا نسٌت أو 
أخطؤت، وكذلك فإن اإلسالم قبل شهادتها منفردة فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال وهذا 

 . تكرٌم لها

 التوايات- ب
 ونتوجه إلى المسإولٌن عن النظام القضابً بوجوب اإلفادة من النظام 

القضابً فً اإلسالم فً كل جوانبه وبخاصة فٌما ٌتعلق بطرق اإلثبات دون إغفال 
 للمستجدات الحدٌثة فً طرق اإلثبات، وتنظٌم كل ذلك بمواد قانونٌة تسري على

 المحاكم الشرعٌة، والمدنٌة، والخاصة، بما ٌكفل الحد من سلطات القاضً التقدٌرٌة
فً قبول البٌنات، وهذا ٌسهم فً استقرار القضاء، والسٌر بإجراءات التقاضً بكل 

 .ثقة وأمان
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 المراجع
، بٌروت، دار صادر، "شهد"، لسان العرب، مادة (هـ711توفً )محمد بن مكرم بن منظور  (1)

بٌروت، دار صادر، مجد " شهد"، تاج العروس، مادة (هـ1205توفً )محمد مرتضى الزبٌدي 
طباعة مإسسة فن الطباعة، " شهد"، القاموس المحٌط، مادة (هـ817توفً )الدٌن الفٌروز آبادي  

. مصر
، شرح (هـ861توفً )كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً المعروف بالكمال بن الهمام  (2)

. 2، ص 6، ج(1)هـ، المطبعة الكبرى األمٌرٌة، ط 1317فتح القدٌر، مصر، 
، حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، مصر، دار إحٌاء (هـ1230توفً )محمد عرفة الدسوقً  (3)

. 165ص  – 164، ص 4الكتب العربٌة، ج
مطبوع بهامش حاشٌة )، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (هـ972توفً )أحمد بن حجر الهٌثمً  (4)

. 211، ص 10، ج (الشٌخ عبد الحمٌد الشروانً
، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ( هـ1051توفً )منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً  (5)

. 404، ص 6، ج1983بٌروت، عالم الكتب، 
اختلف الفقهاء فً اشتراط لفظ خاص بالشهادة، فقد ذهب الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة إلى وجوب  (6)

وبصٌغة المضارع لتضمنه المشاهدة والقسم واإلخبار للحال وال ٌقبل غٌره مثل " أشهد"الشهادة بلفظ 
: أعلم وأتٌقن، وذهب المالكٌة إلى أن الشهادة ٌصح أداإها بكل لفظ أو صٌغة تفٌد المعنى، انظر

، 273، ص 10الهٌثمً، تحفة المحتاج، ج.12 – 10،ص 6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج
.  211 – 208، ص 1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج216،   ص 9ابن قدامة، المغنً، ج

.  210، ص 10من تعرٌف الهٌثمً فً تحفة المحتاج، ج( الشخص)أخذت لفظ  (7)
، الطرق الحكمٌة فً السٌاسة (هـ751توفً )محمد بن أبً بكر المعروف بابن قٌم الجوزٌة،  (8)

، ابن قٌم 150ص  – 149الشرعٌة، تحقٌق محمد حامد الفقً، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ص 
، (1)م، ط 1999الجوزٌة، إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن، تحقٌق رضوان جامع رضوان، 

، أحمد بن علً الرازي الجصاص 95ص  – 90، ص (1)، ج (1)المنصورة، مكتبة اإلٌمان، م 
، بٌروت، دار إحٌاء التراث 1985، أحكام القرآن، تحقٌق محمد الصادق قمحاوي، (هـ370توفً )

، الجامع ألحكام القرآن، تصحٌح (هـ671توفً )، محمد بن أحمد القرطبً، 231، ص2العربً، ج
، (هـ977توفً )، محمد بن أحمد الشربٌنً الخطٌب 391، ص 3، ج2أبو إسحاق إبراهٌم طفٌش، م

. 441، ص 4مغنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج، بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً، ج
. 167، ص 1محمد الزحٌلً، وسابل اإلثبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة، الرٌاض، مكتبة المإٌد، ج (9)
، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب اإلٌمان، باب بٌان (هـ261توفً )مسلم بن الحجاج  (10)

، صحٌح (هـ256توفً )نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات، واللفظ لمسلم، محمد بن إسماعٌل البخاري 
. البخاري مع فتح الباري، كتاب الحٌض، باب ترك الحابض الصوم

، سنن الدارقطنً، تحقٌق عادل أحمد عبد الموجود (هـ385توفً )علً بن عمر الدارقطنً  (11)
، كتاب األقضٌة، باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت، (1)م، ط 2001وعلً محمد معوض، بٌروت، 

. والحدٌث ضعٌف ألنه منقطع
المصنف، تحقٌق حبٌب عبد الرحمن  ( هـ211توفً )عبد الرزاق بن همام الصنعانً  (13–12)

، بٌروت المكتب اإلسالمً، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة فً الرضاع 1972األعظمً 
ولفظ الحدٌث عن الزهري فً المصنف ٌختلف عما ذكره الفقهاء، والرواٌة عن ابن : والنفاس، أقول

". وحدهن"عمر ال ٌوجد فٌها لفظ 
، معٌن الحكام فٌما ٌتردد بٌن الخصمٌن من (هـ844توفً )علً خلٌل الطرابلسً  (15–14)
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، تبصرة الحكام فً أصول (هـ799توفً )، إبراهٌم بن علً بن فرحون 95الحكام، دار الفكر، ص 
األقضٌة ومناهج األحكام، تصحٌح السٌد حماد الفٌومً العجماوي، نسخة مصورة عن الطبعة األولى 

، إبراهٌم بن علً الشٌرازي 235، ص 1هـ، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ج1301فً مصر سنة 
.  334، ص 2، المهذب فً فقه اإلمام الشافعً، دار الفكر، ج(476توفً )
توفً )، فخر الدٌن عثمان بن علً الزٌلعً 6، ص 2الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (16)

، علً بن 209 – 208، ص 4، تبٌٌن الحقابق شرح كنز الدقابق، بٌروت، دار المعرفة، ج(هـ743
، الهداٌة شرح بداٌة المبتدي، المكتبة اإلسالمٌة، (هـ93توفً )أبً بكر بن عبد الجلٌل المرغٌنانً 

، شرح العناٌة على (هـ786توفً )، اكمل الدٌن محمد بن محمود البابرتً 117، ص 3، ج2م
، 6، ج1هـ، ط1317الهداٌة، مطبوع بهامش شرح فتح القدٌر، مصر، الطبعة الكبرى األمٌرٌة، 

الشرح الكبٌر، مطبوع مع حاشٌة الدسوقً،  (هـ1201توفً )، أبو البركات أحمد الدردٌر 6ص
، التاج ( هـ897توفً )، محمد بن ٌوسف العبدري 185، ص4مصر، دار إحٌاء الكتب العربٌة، ج

، محمد 180، ص 3، ج1هـ، ط1392واإلكلٌل لمختصر خلٌل، مطبوع بهامش مواهب الجلٌل، 
، 1هـ، ط1317الخرشً، شرح الخرشً على مختصر خلٌل، مصر، المطبعة العامرة الشرقٌة، 

، روضة الطالبٌن، المكتب اإلسالمً، ( هـ678توفً )، ٌحٌى بن شرف النووي 200، ص 5ج
 علً بن محمد 442ص  – 441، ص 4 وما بعدها، الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج253، ص 1ج

، الحاوي الكبٌر، تحقٌق علً معوض وعادل عبد الموجود، (هـ450توفً )بن حبٌب الماوردي 
،  ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج9 – 7، ص 17، ج1م، ط1994بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 

، ( هـ885توفً )، علً بن سلٌمان المرداوي 434، ص 6، البهوتً، كشاف القناع، ج333
، 12، ج(1)، مطبعة السنة المحمدٌة، ط 1958اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف، القاهرة، 

، المغنً، الرٌاض، مكتبة ( هـ620توفً )، عبدهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسً 79ص 
.  148، ص 9الرٌاض الحدٌثة، ج

، المحلى شرح المجلى، تحقٌق ( هـ456توفً )علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً  (17)
وٌرى . 476، ص 8، ج(1)، ط1988الدكتور عبد الغفار البنداري، بٌروت، دار الكتب العلمٌة، 

المالكٌة قبول شهادة امرأتٌن فً جرح العمد الذي ال ٌقتص منه لخشٌة التلف مثل اآلمة، وهً التً 
وصلت إلى الجلدة الساترة للمخ، والقاعدة عندهم فً الجراح أنه ال قصاص فً شًء مما ٌعظم 

خطره كابناً ما كان، وتجب فٌها حكومة عدل تجب فً مال الجانً إذا كان الفعل عمداً وعلى العاقلة 
عبدالسمٌع اآلبً، جواهر اإلكلٌل : إن كان الفعل خطؤً إن بلغت الثلث وإال ففً مال الجانً، انظر

. 260، ص239، ص2شرح العالمة خلٌل، بٌروت، دار الفكر، ج
وما ذهب إلٌه المالكٌة فً قولهم هذا منسجم مع مذهبهم فً عدم جواز شهادة النساء فً : أقول

فً  الحدود والقصاص، إذ األصل عندهم عدم قبول شهادتها فً الحدود والقصاص، وجواز شهادتها
األموال وما تإول إلٌه، وجراح العمد التً ال ٌقتص منها تإول إلى مال فقبلت شهادتها عندهم وفق 

. هذا االعتبار ال على أساس جوازها فً الحدود والقصاص
. 208، ص 4الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ج (18)
، سنن النسابً، كتاب الطالق، باب كٌف (هـ302توفً )أحمد بن شعٌب بن علً النسابً  (19)

. اللعان

a .مسلم بن الحجاج النٌسابوري، صحٌح مسلم مع كتاب شرح النووي، كتاب اللعان .
المصنف، تحقٌق حمد بن  (هـ235توفً )عبدهللا بن محمد بن إبراهٌم الشهٌر بابن أبً شٌبة ( 21)

م، مكتبة الرشد، كتاب الحدود، باب فً 2004عبدهللا الجمعة ومحمد بن إبراهٌم اللحٌدان، الرٌاض، 
مضت "شهادة النساء فً الحدود ورواٌة ابن أبً شٌبة مختلفة عما ذكره الفقهاء فقد وردت كما ٌلً 
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" السنة من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والخلٌفتٌن من بعده أال تجوز شهادة النساء فً الحدود
. 79، ص 4الزٌلعً، نصب الراٌة، ج: وانظر

، ص 4، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج(هـ926توفً )أبو ٌحٌى زكرٌا األنصاري  (22)
360 .

، 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج208، ص 4الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ج( 24– 23)

. 6، ص 6، البابرتً، شرح العناٌة على الهداٌة، ج6ص

. 149ص  – 148، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج( 25)

الذي رواه مسلم فً " فشهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل"إشارة إلى قوله صلى هللا علٌه وسلم ( 26)

، 8ابن حزم، المحلى، ج: صحٌحه، كتاب اإلٌمان، باب بٌان نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات، وانظر
.  485، 476ص 

. 480، 479، ص 8ابن حزم، المحلى، ج( 27)

.  149ص  – 148، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج (28)
. 489 – 488، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (29)
 – 260، ص 1998عبد الكرٌم زٌدان، الوجٌز فً أصول الفقه، بٌروت، مإسسة الرسالة،  (30)

262  .

. 149 – 148، ص 9قدامة، المغنً، جابن  (31)

. 488، ص 484، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (32)
، 7 – 6، ص 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج117، ص 3المرغٌنانً، الهداٌة، ج (33)

توفً )، زٌن العابدٌن بن إبراهٌم بن نجٌم الحنفً 7، ص6البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج
، الجصاص، أحكام 62، ص 7، البحر الرابق شرح كنز الدقابق، بٌروت، دار المعرفة، ج(هـ970

، الخرشً، شرح الخرشً 391، ص 3، القرطبً، الجامع ألحكام القرآن، ج231، ص 2القرآن، ج
، العبدري، التاج 187، ص 4، الدردٌر، الشرح الكبٌر، ج201، ص 5على مختصر خلٌل، ج

 وما بعدها، الماوردي، الحاوي 53، ص 11، النووي، روضة الطالبٌن، ج181، ص 4واإلكلٌل، ج
، ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج441، ص 4، الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج8، ص 17الكبٌر، ج
، البهوتً، كشاف 82، ص 12، المرداوي، اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف، ج333

، 1، ابن قٌم الجوزٌة، إعالم الموقعٌن، ج151، ص 9، ابن قدامة، المغنً، ج434، ص 6القناع، ج
، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج151 – 149، ص 1، ابن قٌم الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ج91ص 
476 .

، محمد أمٌن الشهٌر بابن عابدٌن                      280ص  – 279، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (34)
، ص 5، ج2، ط1979، رد المحتار على الدر المختار، بٌروت، دار الفكر، ( هـ1252توفً )

، 8 – 7، ص 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج117، ص 3، المرغٌنانً، الهداٌة، ج465
، الزٌلعً، تبٌٌن 62، ص 7، ابن نجٌم، البحر الرابق، ج7، ص6البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج

. 476، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج208، ص 4الحقابق، ج
، بٌروت، (أنوار البروق فً أنواء الفروق)، الفروق (هـ684توفً )أحمد بن إدرٌس القرافً  (35)

، محمد علً بن حسٌن المكً، تهذٌب الفروق والقواعد السنٌة فً 96 – 94، ص 4عالم الكتب، ج
، 157 – 156، ص 4األسرار الفقهٌة، مطبوع بهامش كتاب الفروق، بٌروت، عالم الكتب، ج

، 442، ص 4، الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج9 – 8، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج
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، ابن 361، ص 4، زكرٌا األنصاري، أسنى المطالب، ج333، ص 2الشٌرازي، المهذب، ج
. 434، ص 6، البهوتً، كشاف القناع،ج 148، ص 9قدامة، المغنً، ج

، ص 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج280، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (37–36)
، والحدٌث ضعٌف، رواه الترمذي فً 487 – 485، 476، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج807

(.   46)جامعه، فً أبواب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بولً، وانظر حاشٌة 
مسلم، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب اإلٌمان، باب نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات،  (38)

البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الحٌض، باب ترك الحابض الصوم، الزحٌلً، 
. 177 – 176، ص 1وسابل اإلثبات، ج

، وذكر الرواٌة عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه، ولم 480، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (39)
توفً )ٌذكر الرواٌة عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، وانظر أحمد بن الحسٌن البٌهقً 

، كتاب الشهادات، باب الشهادة فً الطالق والرجعة، 1هـ، الهند، ط1355، السنن الكبرى،(هـ458
.  وذكر أن الحدٌث المروي عن عمر منقطع

. 280، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (40)
، 280، ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج232، ص 2الجصاص، أحكام القرآن، ج (41)

 – 156، ص 4، محمد علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96 – 94، ص 4القرافً، الفروق، ج
157  .

. 92، ص 1ابن قٌم الجوزٌة، إعالم الموقعٌن، ج (42)
، مجمع األنهر (هـ1087توفً )عبد الرحمن بن الشٌخ محمد بن سلٌمان المدعو بشٌخ زاده  (43)

فً شرح ملتقى األبحر، دار إحٌاء التراث العربً، نسخة مصورة عن دار الطباعة العامرة، 
، البابرتً، العناٌة على 117، ص 3 المرغٌنانً، الهداٌة، ج188، 187، ص 2هـ، ج1317

. 8، ص 6الهداٌة، ج
. 280، ص6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (44)
، ص 4، محمد علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96 – 94، ص 4القرافً، الفروق، ج (45)

، ابن قٌم الجوزٌة، أعالم 361، ص 4، زكرٌا األنصاري، أسنى المطالب، ج157 – 156
. 95 – 91، ص 1الموقعٌن، ج

، جامع الترمذي، الرٌاض، دار السالم، (هـ279توفً )محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي  (46)
ورواه  ، أبواب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بولً، ولم ٌذكر فٌه وشاهدي عدل،(1)م، ط 1999

وهو موقوف على ابن عباس، " ال نكاح إال ببٌنة"فً باب ما جاء ال نكاح إال ببٌنة، والنص 
واألحادٌث التً ورد فٌها ذكر الشهود ضعٌفة، ففً أسانٌدها مقال بسبب ضعف الرواة فمنهم متروك 
الحدٌث ومنهم المتهم بالوضع، وٌستثنى منها ما رواه البٌهقً فً السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب 

أٌما امرأة نكحت " وهو 49 – 48، ص 9ال نكاح إال بشاهدٌن عدلٌن، وابن حزم فً المحلى، ج
بغٌر إذن ولٌها وشاهدي عدل فنكاحها باطل  وإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولً 

ٌعنً ذكر شاهدي عدل - قال ابن حزم، ال ٌصح فً هذا الباب شًء غٌر هذا السند " من ال ولً له
. وفً هذا كفاٌة لصحته– 
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، 4، ص 4القرافً، الفروق، ج (47)

. 334، ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج442، ص 4، الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج157 – 156
ابن أبً شٌبة، المصنف، كتاب الشهادات، باب فً شهادة النساء فً الحدٌث، واللفظ  (49–48)

مختلف، الصنعانً، المصنف، كتاب الشهادات، باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال فً الحدود 
. وغٌره، واللفظ مختلف

، الماوردي، 334، ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج442، ص 4الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج (50)
. 172 – 171، ص 1، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج9 – 8، ص 17الحاوي الكبٌر، ج
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. 9، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (51-52)
. 280، ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج434 – 433، ص 6البهوتً، كشاف القناع، ج (53)
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، 94، ص 4القرافً، الفروق، ج (54)

156 – 157 .
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96 – 94، ص 4القرافً، الفروق، ج (55)

. 9 – 8، ص 17، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج 157 – 156
. 176الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ص  (56-57)
. مسلم، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب اإلٌمان، باب نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات (58)
والسبب فً ...( مضت السنة أنه ال تجوز شهادة النساء فً الطالق )المراد بحدٌث الزهري  (59)

: ضعفه أن سنده منقطع وفٌه إسماعٌل بن عٌاش وهو ضعٌف، والحجاج بن أرطؤة وهو هالك، انظر
. 176، ص 1، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج488،      ص 8ابن حزم، المحلى، ج

. 176، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (60)
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96 – 94، ص 4القرافً، الفروق، ج (61)

156 – 157 .
. 9، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (62)
. 95، ص 1ابن قٌم الجوزٌة، إعالم الموقعٌن، ج (65–63)

(.  46)سبق تخرٌجه والحكم علٌه انظر حاشٌة  (66  )
. 271، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (67)
. 92، ص 1ابن قٌم الجوزٌة، إعالم الموقعٌن، ج (68)
. 488، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (69)
. 172، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (70)
، 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج280، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (72– 71)

. 188، ص 2، شٌخ زاده، مجمع األنهر، ج8، ص6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج8ص 
، الكمال 278، ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج209، ص 4الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ج (73)

، الخرشً، 188، ص 4، الدردٌر، الشرح الكبٌر، ج9 – 8، ص 6بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج
، الشربٌنً، 237 – 235، ص 1، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج202، ص 5شرح الخرشً، ج
، الشٌرازي، 20 – 19، ص 17، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج442، ص 4مغنً المحتاج، ج

، ص 9، ابن قدامة، المغنً، ج436، ص 6، البهوتً، كشاف القناع، ج334، ص 2المهذب، ج
: ، وانبه على أمرٌن476، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج155

ٌعد اتفاق الفقهاء على قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال مبدأً ثابتاً بٌنهم، : األمر األول
وما وقع من خالف فً بعض الصور الفقهٌة مثل استهالل الصبً عند الوالدة بخصوص اإلرث ال 
ٌرجع إلى المبدأ الثابت بٌن الفقهاء فً قبول شهادة النساء فٌما ال ٌطلع علٌه الرجال، وإنما إلى ذات 
الصور المختلف فٌها هل ٌطلع علٌها الرجال أو ال ٌطلعون علٌها، فمن قال من الفقهاء إن الرجال 

ٌطلعون على مثل هذه الصور لم ٌقبل شهادة النساء منفردات، ومن قال منهم إن الرجال ال ٌطلعون 
. على مثل هذه الصور قبل شهادة النساء فٌها، وقد نبهت فً آخر المطلب األول إلى هذه المسؤلة

نسب اإلمام ابن حزم الظاهري إلى زفر من الحنفٌة عدم قبوله شهادة النساء منفردات : األمر الثانً
دون رجل فً شًء من األشٌاء ال فً والدة وال فً عٌوب  النساء، وال تقبل النساء إال مع الرجال، 

، وما ذكره ابن حزم لم تذكره الكتب المعتمدة فً الفقه (481–480، ص8ابن حزم، المحلى، ج)
. الحنفً، فال ٌمكن االعتماد علٌه، ولذلك لم أذكره فً صلب البحث

.  الدارقطنً، كتاب األقضٌة، باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت (74)
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، بٌروت، 1987، نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة، (هـ762توفً )عبدهللا بن ٌوسف الزٌلعً  (75)
. ، وقال عنه غرٌب80، ص 4، ج3دار إحٌاء التراث العربً، ط

، 9، ص6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج9، ص6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (76)
. 187، ص 2، شٌخ زاده، مجمع األنهر، ج117، ص 3المرغٌنانً، الهداٌة، ج

. البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة (77)
الصنعانً، المصنف، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة فً الرضاع والنفاس، الزٌلعً،  (80–78)

. 80، ص 4نصب الراٌة، ج
، 1 وذكر أنه حدٌث منقطع، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج488، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (81)

.  209ص 
. 209، ص 1، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج9، ص6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (82)
، ابن 95، الطرابلسً، معٌن الحكام، ص 208، ص 4الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ج (84–83)

. 324، ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج235، ص 1فرحون، تبصرة الحكام، ج
. 278، ص 6السرخسً، المبسوط، ج (85)
. 20، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج  (86)
. 19، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج  (87)
، 362، ص 4،، زكرٌا األنصاري، أسنى المطالب، ج33، ص 2الشٌرازي، المهذب، ج (88)

 ، ابن قٌم21، ص 7، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج442، ص 4الشربٌنً، مغنً المحتاج، ج
، 9، ابن قدامة، المغنً، ج476، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج154الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص 

. 156ص 
 156،  ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، ص 4القرافً، الفروق، ج (89)

، ابن 182، ص 4، العبدري، التاج واإلكلٌل، ج202، ص 5، الخرشً، شرح الخرشً، ج157– 
، ابن حزم، المحلى، 155، ابن قٌم الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص 156، ص 9قدامة، المغنً، ج

. 482، ص 8ج
، الماوردي، 155، ابن قٌم الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص 156، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج (90)

. 482، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج21، ص 17الحاوي الكبٌر، ج 
، 278،  ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج465، ص 5ابن عابدٌن، حاشٌة ابن عابدٌن، ج (91)

، عبدهللا 9، ص 6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج9، ص 6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج
، االختٌار لتعلٌل المختار، علق علٌه الشٌخ محمود أبو دقٌقة، (هـ683توفً )بن محمود بن مودود 

، البهوتً، 156، ص 9، ابن قدامة، المغنً، ج140، ص 2، ج3م، ط1975بٌروت، دار المعرفة، 
. 436، ص 6كشاف القناع، ج

، ابن 150، ص8، محمد بن علً بن حسٌن، تهذب الفروق، ج91، ص4القرافً، الفروق، ج (92)
، ابن قٌم الجوزٌة، 94، ص1، ابن القٌم الجوزٌة، أعالم الموقعٌن، ج480، ص8حزم، المحلى، ج

إلى أبً حنٌفة قوله  (91، ص4الفروق، ج)وقد نسب القرافً فً كتابه . 159الطرق الحكمٌة، ص
بقبول شهادة المرأتٌن مع ٌمٌن الطالب، ولم أجد هذا القول ألبً حنٌفة فً كتب الفقه الحنفً، ولذلك 

. لم أذكره فً صلب البحث
. 334، ص 2، الشٌرازي، المهذب، ج22 – 20، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (93)
البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب سإال الحاكم المدعً هل لك  (94)

بٌنة؟ 
البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب الٌمٌن على المدعى علٌه فً  (95)

.  األموال والحدود
. 486، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (96)
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، فتح الباري بشرح صحٌح البخاري، (هـ852توفً )أحمد بن علً بن حجر العسقالنً  (97)
. 283، ص 5تحقٌق عبد العزٌز بن باز، دار الفكر، ج

. مسلم، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب اإلٌمان، باب نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات (98)
. البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب شهادة النساء (99)
. 486، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (100)
. 22 – 20، ص 17، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج334، ص 2الشٌرازي، المهذب، ج (101)
. 155، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج (102)
. 22، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (103-104)
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، ص 4القرافً، الفروق، ج (106–105)

156 .
، 9، ص 6، الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج182، ص 6العبدري، التاج واإلكلٌل، ج (107)

. 216، ص 1، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج21، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج
، ابن قٌم 156، ص 9، ابن قدامة، المغنً، ج21، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (108)

. 155الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص 
. ، وقال عنه حدٌث غرٌب80، ص 4الزٌلعً، نصب الراٌة، ج (109)
، 9، ص6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج9، ص 6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (110)

. 187، ص 2شٌخ زادة، مجمع األنهر، ج
، 278، ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج209، ص 4الزٌلعً، تبٌٌن الحقابق، ج (111)

. الدارقطنً، سنن الدارقطنً، كتاب األقضٌة، باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت
. البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب شهادة اإلماء والعبٌد (112)
. 157 – 156، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج (113)
الصنعانً، المصنف، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة فً الرضاع، ولم ٌرفعه إلى  (114)

الرسول صلى هللا علٌه وسلم، ورواه عن ابن عباس بلفظ مختلف، ولم أقف على الحدٌث كما ذكر 
. نصه فً كتب الفقهاء

.  الصنعانً، المصنف، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة فً الرضاع (116–115)
. 287، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (117)
. 9، ص 6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج117، ص 3المرغٌنانً، الهداٌة، ج (118)
، الدر المنتقى فً شرح الملتقى، مطبوع مع (هـ1088توفً )محمد بن علً الحصكفً  (119)

مجمع األنهر فً شرح ملتقى البحر، دار إحٌاء التراث العربً، طبعة مصورة عن دار الطباعة 
. 187، ص 2العامرة، ج

. 21، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (120)
. 436، ص 6البهوتً، كشاف القناع، ج (121)
، 150، ص4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج91، ص4القرافً، الفروق، ج (122)

، ابن 159، ابن قٌم الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص94، ص1ابن قٌم الجوزٌة، أعالم الموقعٌن، ج
. 480، ص8حزم، المحلى، ج

الذي رواه ( شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل)إشارة إلى قوله صلى هللا علٌه وسلم  (124–123)
. مسلم فً صحٌحه، كتاب اإلٌمان، باب نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات

. 480–479، ص8ابن حزم، المحلى، ج (125)
. 217، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (126-127)
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البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب الشهادات، باب سإال الحاكم المدعً هل  (128)
لك بٌنة؟، وباب الٌمٌن على المدعى علٌه فً األموال والحدود، ابن حجر العسقالنً، فتح الباري 

. 486، ص 8، ابن حزم، المحلى، ج283، ص 5بشرح صحٌح البخاري، ج
. 278، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (129)
، البخاري، صحٌح البخاري مع فتح الباري، كتاب 156، ص 9ابن قدامة، المغنً، ج (130)

. الشهادات، باب شهادة اإلماء والعبٌد
. 217، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (131)
. 278، ص 6الكاسانً، بدابع الصنابع، ج (132)
، محمد 278، ص 6، الكاسانً، بدابع الصنابع، ج9، ص6البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج (133)

. 142، ص 16، ج2المبسوط، بٌروت، دار المعرفة، ط (هـ490توفً )ابن أبً سهل السرخسً 
، الدارقطنً، سنن الدارقطنً، كتاب األقضٌة 22، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (134)

. 81–80، ص 4باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت، الزٌلعً، نصب الراٌة، ج
. 213، ص 1، الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج22، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (135)
. 156، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، ص 4القرافً، الفروق، ج (136)
.  216، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (137)
. 216، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (138)
. 80، ص4الزٌلعً، نصب الراٌة، ج (139)
. 9، ص 6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (140)
.  213، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (141)
، الدارقطنً، سنن الدارقطنً، سنن الدارقطنً، 81 – 80، ص 4الزٌلعً، نصب الراٌة، ج (142)

. 22، ص 17كتاب األقضٌة، باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج
. 22، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج  (143)
. 22، ص 7، الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج81 – 80، ص 4الزٌلعً، نصب الراٌة، ج (144)
، 156، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، ص 4القرافً، الفروق، ج (145)

. 22، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج 
. 484، ص 8ابن حزم، المحلى، ج (146)
، 156، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج96، ص 4القرافً، الفروق، ج (147)

. 262 – 260زٌدان، الوجٌز فً أصول الفقه، ص 
، ص 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج97- 96، ص 4القرافً، الفروق، ج (148)

156 .
. 22، ص 7الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج (150–149)
. 215، ص 1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (151)
. 10، ص 6الكمال بن الهمام، شرح فتح القدٌر، ج (153–152)
. 10، ص 6البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج (155–154)
حاشٌة سعدي جلبً على شرح  (هـ945توفً )سعد هللا بن عٌسى الشهٌر بسعدي جلبً  (156)

. 10، ص 6العناٌة، مطبوع بهامش شرح فتح القدٌر، بٌروت، دار صادر، ج
. 23، ص 17الماوردي، الحاوي الكبٌر، ج  (157)
، 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج91، ص4القرافً، الفروق، ج (159–158)

:  ، ومعنى القمط 150ص
احمد بن محمد :انظر .األخشاب التً تكون على ظاهر الخص أو باطنه تشد الٌها رإوس القصب

. ،مادة قمط1987الفٌومً،المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر، بٌروت، مكتبة لبنان،
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. 205، ص1الزحٌلً، وسابل اإلثبات، ج (161–160)
. 261 – 260زٌدان، الوجٌز فً أصول الفقه، ص (162)
، 4، محمد بن علً بن حسٌن، تهذٌب الفروق، ج91، ص4القرافً، الفروق، ج (164–163)

. 160، ابن قٌم الجوزٌة، الطرق الحكمٌة، ص150ص
. مسلم، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحرٌم الظلم (165)
. 23، ص 1، دار السالم، ط1998مصطفى السباعً، المرأة بٌن الفقه والقانون، القاهرة،  (166)
. 240 – 239محمود شلتوت، اإلسالم عقٌدة وشرٌعة، دار الشروق، ص  (167)
. 8، ص 6، البابرتً، العناٌة على الهداٌة، ج188، ص 2شٌخ زادة، مجمع األنهر، ج (168)
، بٌروت، دار الكتاب (هـ751توفً )محمد بن بكر بن أٌوب الشهٌر بابن قٌم الجوزٌة  (169)

. 125، ص 2، ج1العربً، م
 .مسلم، صحٌح مسلم مع شرح النووي، كتاب اإلٌمان، باب نقصان اإلٌمان بنقص الطاعات (170)

 
 

 

 


