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 البحثملخص 

احلقوق  للغري عند غياب الرجل إلثباتشهادة املرأة ب يف البحث عن مدى األخذ املوضوعمشكلة أهم تربز 
 ،صية للمرأةالرجال ويف قضايا األحوال الشخ حيضرها ال اليت املواضع يف الواقعة واحلدود يف مثل اجلنايات

عند  رأةملشهادة اوالتكييف الشرعي ل ت،اإلثباالشهادة يف الكشف عن مكانة  دراسةال ههذ هدفتستو 
 للقاضي، ويف دوالشهو  اخلصوم أقوال ترمجة ويف األحوال الشخصية، ويفيف إثبات اجلنايات غياب الرجل 

، وقد هادالفرق بني الشهادة واإلش، مث يف القضاء اإلقراريف الشهادة على جترحيهم، و  أو الشهود تعديل
يف  الوصفي املنهج على واستقرائها، والتحليلي، معتمدا األدلة تتبع يف اإلستقرائي املنهجسلك الباحث 
( تعترب 2( اإلثبات من خري أسباب الصفاء والوئام 1: كالتايل  نتائج البحثأهم أتْت و  وصف الظواهر،

( جواز األخذ بشهادة املرأة للغري يف حاالت غياب 3الشهادة أوىل طرق اإلثبات يف القدمي ويف اإلسالم 
وهذا  ،املقتضى لقبول شهادة املسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه( على القاضي طلب البينة، وأن 4 الرجل

ظهر إن كان الصيب مل ي ،تُقبل شهادة الصبيان فيما بينهم من اجلراح( 5 بعينه موجود يف املرأة ويف الرجل
( اختلف 7 تالزم بينهما وليس آخر، شيء احلقوق حفظ وطرق شيء، احلكم ( طرق6 منه الكذب
ز ( جوا8 ادةيف حتديد نصاب الشه واختلفواشهادة املرأة العدل يف األحوال الشخصية،  قبولالفقهاء يف 

ال قو يف ترمجة أز االكتفاء مبرتجم واحد اجو ( 9 كل احلقوق اليت ال تسقط بالشبهة  يف اإلقرارالشهادة على 
وعدم تطرق  ،الظن بصدقه ه وغلبةُ سلم عدالتُ املقتضى لقبول شهادة امل( 10 اخلصوم أو الشهود يف القضاء

 . يف املرأةكما هو أيضا موجود وهذا بعينه موجود يف الرجل   ،التهمة إليه
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ABSTRACT 

The most important problem of the topic in the search for the extent of the introduction of the 

testimony of women to others in the absence of men in order to establish the rights and borders 

such as crimes، located in the positions، which are attended by men in personal status issues for 

women، the purpose of this study to reveal the status of the certificate in the certificate forensic 

evidence، and air conditioning، women in the absence of men in proof of crimes in personal status، 

and in the translation words opponents and witnesses to the judge، in an amendment to witnesses 

or defamation، in testimony to the recognition in the judiciary، then the difference between the 

certificate device، the cord extrapolation method، a researcher in the evidence prognostication، 

analytical and descriptive، relying on the curriculum in describing phenomena، one of the most 

important results of the Research: 1) evidence of good reasons for serenity and harmony، 2) 

certificate is the first evidence in old Islamic and، 3) the introduction of testimony of women to 

others in the cases of the absence of the men، 4) the judge asked for evidence، and the requirement 

to accept a certificate recognized one eightieth the preponderance of Likely to ratify it، and this is 

a given in women and men، 5) accept a certificate of boys among them of the wounds، that the boy 

had not seen him lying، 6) modes of governance، and ways of keeping rights is something else، 

and not between them inherent in، 7) Disagree scholars to accept the testimony of the woman of 

justice in personal status، and in determining a quorum certificate، 8) a certificate of recognition 

in all the rights that they do not fall away from suspicion، 9) a passport only one interpreter in 

translating words liabilities، or witnesses in the elimination، 10) requirement to accept a certificate 

recognized one eightieth the preponderance of likely to ratify it، and dealt with the charge to him، 

and this is in a particular man، as is also found in women. 
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 التقديرشكر و ال

 اية هذه الدراسةهناعرتافاً لذوي الفضل بفضلهم يف ، مثّ الذي أمر بالشكر قبل كل شيءأشكر اهلل تعاىل 
ّو املناسب اليزيا اليت أتاحت له وللباحثني غريه األمن واجلدولة مإىل  تقديربوافر الشكر وال الباحثتقـدم ي

امعة املدينة جلتحصيل الدرجات العلمية، مث الشكر موصول إىل هذا الصرح العلمي الشامخ الذي ينتمي إليه الباحث: 
، حفظه اهلل ورعاه يخليفة التميمبن األستاذ الدكتور محمد : ديراملمعايل إدارًة ومسئولني، وعلى رأسهم فضيلة  ،العاملية

هيئة التدريس والسادة العمداء ورؤساء األقسام عامة باجلامعة، مع حفظ األلقاب واملناصب أعضاء  الكراموإىل أساتذيت 
لذي أحاطين ا / عمر علي أبوبكرالدكتور المساعداألستاذ  رسالة:ال هعلى هذ مشريفشكر إىل الوالتخصصات، مث أتوجه ب

تكالب األعمال  رغم وتذليل الصعاب أمامي، وإنارة الدرب يل ل جهداً فـي إرشـادي، ومل يأْ يدةالسد برعايته وتوجيهاته
ىل إ واملشاغل أمامه، وأشكره على رحابة صدره، وأسأل اهلل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته، وكذلك الشكر موصول

األستاذ و ،ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني /الدكتور المساعداألستاذ  :ةاملتواضع دراسةال هة هلذاملناقشأعضاء جلنة 
تنقيح واالرتقاء ال من جهد يف ذالب، وعلى ما والتقييم ناقشةاملب اعلى تفضلهم، الصديق أحمد عبد الرحيم /الدكتور المشارك

كتور لمشارك الد ااألستاذ أبو عبد اهلل خاص إىل أستاذي الكرمي: أتقدم بشكر ال يفوتين أن كما   ،ى الرسالة هذهمبستو 
 على مواقفه الكرمية يف خدمة طالب العلم ونصائحه وإرشاداته كلية اللغات باجلامعة، عميدداود عبد القادر إليغا، 

 زاه اهلل خرياج، ومساندته يل ولغريي من طالب العلم، السديدة وحثه إياي باجلهد واملصابرة يف مسرييت العلمية
اري يف  ِلَمن تتْلمْذُت عليه منذ نعومة أظف متنانل الشكر واالكأيضا  وأسجل هنا وجعل ذلك يف ميزان حسناته، 

مدير ومؤسس مدرسة إحياء السنة مبحافظة  (Malam Dan Sôho)بــالشيخ الفاضل المعلم محمد َباَل المشهور : ُكّتابه
نذ مرحليت مومشجِّع يل يف طلب العلم،  ناصحزندر جبمهورية النيجر، فقد كان مبثابة أب وُمرب فاضل 
وأهله  أسرته أطال اهلل يف عمره وبارك فيه ويف التعليمية األوىل االبتدائية وإىل حلظة كتابة هذه الرسالة،

- ِقبلِة العلم ومنارتِه، جبمهورية مصر العربية أم الدنياجامعة األزهر الشريف  وكذلك شكر خاص إىلاألطهار، 
 يف حيث درس فيها الباحث املرحلة التمهيدية للماجستري، ةبجامعة القاهر  كلية دار العلوم، وإىل -حرسها اهلل تعاىل

قسم الشريعة اإلسالمية، وأخص فيها بالشكر: أ.د.حممد نبيل الغنائم، و أ.د.حممد املنسي، و أ.د.حسني مسرة، و 
د عأ.د.حممد دسوقي، و أ.د.حممد رأفت عثمان.. أساتذة ُُنباء ومشايخ كرام ومفكرين نبالء، فقد كان هلم الفضل ب

اهلل يف تكوين شخصية الباحث املعرفية والثقافية، حيث قَضى يف رحاب اجلامعتني العريقتني ما يربو على عشر سنوات 
 يف مراحله التعليمية الثانوية واجلامعية والدراسات العليا.
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 اإلهداء

 :ينالكريمَ  يّ دَ وال  إلى 

 الوالد العزيز السيد/ ساليفو عبده

 -حفظهما اهلل تعالى -وبكر عائشة أبوالوالدة العزيزة 

 قطرة من عطائهما، وقبساً من ضيائهما

 إلى إخوتي وأخواتي

 رفيقة عمري وفردوس حياتيوإلى 

 : حواء الحاج إبراهيمأم أوالديو  زوجتي الغالية

 جييء هي درة أيامه. مر  ل ما فيه، وعُ بَ نْـ مضى  كانت أَ  جزاء على ُعمر  

 وقرة عيني: لدي الحبيبو  إلىو 

 انعثم سديس

 كل من دعا لي بالتوفيق والسدادإىل و 

 في أي مكان ثم إلى إخواني طلبة العلم

 ...حباً ووفاًء. متواضعجهد الهذا ال أهدي
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 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، أمحده محدا كثريا طيبا مباركا كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة ملن شكر، وأشهد أن 
ه إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل ال إل

 ما بعــد،،أ وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 ستقرارها،القضاء عالمة من عالمات ُناح األمم وتطورها، وسبب من أسباب أمنها وا الشك أن
ألنه مالذ الناس لتحقيق العدالة والفصل يف حل النزاعات واحلكم بني املتخاصمني، وقد أوىل اإلسالم 

 .جانب القضاء أمهية كربى، وأضفى عليه اهليبة واالحرتام، فجعله مقصدا من مقاصد بعثة األنبياء واملرسلني

خرى، اإلثبات األطرق رائدة بني  باعتبارها ذات مكانة ىبأمهية كرب  املرأةشهادة  يتْ حظوقد 
 .الهتمام الفقه اإلسالمي هبا اهتماما كبريا

جوهرة مثينة، ودرة مكنونة، وخملوق لطيف كرمي، فالنساء شقائق تعد املرأة يف اإلسالم والشك أن 
الرجال، وأمهات األبطال، ومدارس اجملد، وصانعات التاريخ، وشجرات العز، وحدائق النبل والكرم، 

ن الفضل والشيم، وهن أمهات األتقياء، ومرضعات العظماء، وحاضنات األولياء، ومربيات احلكماء، ومعاد
م حازمة، وكل ناجح معه زوجة مثابرة، فهّن موضع الطهر، فكل عظيم وراءه امرأة، وكل مقدام خلفه أُ 

، فال صالح والكفاح وميالد احلنان والرمحة، ومشرق الرب والصلة، ومنبع اإلهلام والعبقرية، وقصة الصرب
للحياة إال باملرأة، وال راحة يف الدنيا إال باألنثى احلنون، فآدم عليه السالم مل يسكن يف اجلنة حىت خلق 
اهلل له حواء، ورسولنا صلى اهلل عليه وسلم هو أبو البنات العفيفات الشريفات، ذرف من أجلهن الدموع، 

قهن يف كثري من املناسبات، وسجل أعظم قصة من الرب ووقف ألجلهن يف احملافل واجلموع، أذاع حبقو 
 .واإلكرام واالحرتام والتقدير للمرأة أما وأختا وزوجة وبنتا

ا يف املواضع بالعناية والبحث، واختلفو شهادة املرأة كثري من الفقهاء القدامى واملعاصرين   تناولقد و 
 .رأةاليت تقبل فيها شهادة امل
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صف جرائم أن املرأة يصعب عليها أن ت بدعوىيف احلدود والقصاص،  املرأةادة ومل يعترب مجهور الفقهاء شه
مض عينيها مبجرد ، فهي تغعادة بدقة ووضوح، ألن أعصاهبا ال حتتمل التدقيق يف مثل هذه احلوادثالقتل 

ات  معولكن األمر اآلن بات نسبيا، حيث يوجد يف جمت (1)،هرباً من مشاهدة اجلرمية ،النظر يف تلك الوقائع
كثرية نساء يزاولَن أعماال تتطلب القوة البدنية قبل كل شيء واجلرأة والصالبة من مثل اجليش وأجهزة 
الرقابة والتفتيش يف قضايا اجلنائية واملخدرات وغريها، وكم أقدمت املرأة اآلن وأجرأْت على قتل زوجها 

أخذون بشهادة ي على هذا، فإن اجلمهورو بنفسها بل تقطيعه على أجزاء يف املسائل اخليانة الزوجية مثال، 
ا كان ممولو منفردة فيما كان من شأهنا واختصاصها، كشهادهتا على الرضاع والبكارة والثيوبة وغريها  املرأة

هذا احلكم غري جممع عليه، فقد  لكن .ا، أما اجلنايات واحلدود فالبد من شهادة الرجالمن اختصاصه
 (2)،أيب رباح بن عطاءكأئمة التابعني  بعض من  ثبت

                                                 

 ذلك ، وسيأيت بيان 316ص ،م1994أغسطس ـ سبتمرب  ،هـ1425 ،ربيع أول لسنة 3 عدد، المرأة والشهادة، أبو اخلري: انظر ( 1)
  يف مكانه يف املباحث التالية من البحث مع األدلة واملناقشات.

 ، عطاء بن أيب رباح أسلم بن صفوانالقرشي،  حممد أبو احلرم، مفيت اإلسالم، يخش : هو اإلمامعطاء بن أبي رباح ((2
، نوبية وهو من أصول وهو من أهم الفقهاء والتابعني يف القرن األول والثاين اهلجري، ،حديث فقيه و عامل، (هـ 114 -هـ 27 )     

وعبد اهلل بن عمرو وابن عمر وجابر وابن الزبري ومعاوية وأيب سعيد وعدة من  وابن عباس ن عائشة وأيب هريرة وأم سلمة وأم هانئأخذ ع
وأبو  وابن جريج األوزاعي وأخذ عنه ،وغريهم كثري وابن احلنفية ن عمري وجماهد وعروةالصحابة ومن التابعني، حدث عن عبيد ب

وأيوب  ،واألعمش ،وعمرو بن شعيب ،وقتادة ،وعمرو بن دينار ،وأبو إسحاق السبيعي ،جماهد بن جرب وحدث عنه، والليث حنيفة
 .5/78 د.ت، ،3ط سير أعالم النبالء،: الذهيب، انظر  .، وكثري غريهموحيىي بن أيب كثري ،السختياين

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/114_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 (5)وإياس بن معاوية (4)جابر بن زيدو  (3)وطاووس (2)وسفيان الثوري، (1)،بن أيب سليمانومحاد 
  وغريهم. (6)،والشعيب

 

                                                 

 مالك، بن أنس عن روى أصبهان، من أصله األشعريني، موىل الكويف مسلم بن إمساعيل أبو العراق، فقيه اإلمام هو: العالمة ((1
وزيد بن وائل،  أيب عن أيضا وحدث الرأي،و  باملناظرة وأبصرهم وأقيسهم وأفقههم، أصحابه أنبل وهو النخعي، بإبراهيم وتفقه
 هو وليس وجتمل، وحشمة ثروة له األسخياء، والكرام ، األذكياء العلماء أحد وكان ومجاعة، وعامر الشعيب ،وسعيد بن املسيب ،وهب

و شيخ ومعلم هأيضا و التابعني،  صغار عداد يف فهو مالك، بن له: أنس شيخ وأكرب الرواية، أوان قبل مات ألنه الرواية، من باملكثر
له أنه مسى ولده )محاد(  أبو حنيفة بِ الذي الزمُه قرابة الثمانية عشر عاماً أو يزيد حىت وفاتِه، ومما يدل على ح أبو حنيفة النعمان ماماإل

 5/231، 3ط، سير أعالم النبالءالذهيب، ، اعتزازاً بشيخهِ 
، أحد أئمة اإلسالم هـ126- هـ 97من بين متيم ولد يف عام ايب التميميأبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الرب( هو: (2

هو شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف زمانه أبو عبد اهلل الثوري « : سري أعالم النبالء يف الذهيب اإلمام يقول عنه
الكويف اجملتهد مصنف كتاب اجلامع. قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وحيىي بن معني وغريهم: سفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلديث. 

ى األرض أعلم من سفيان. وقال بشر احلايف: كان الثوري عندنا إمام وقال علي بن احلسن بن شقيق عن عبد اهلل قال: ما أعلم عل
 7/230املرجع السابق،  ».الناس. وعنه قال: سفيان يف زمانه كأيب بكر وعمر يف زماهنما

امِلُ الَيَمِن، أَبُو عَ  عبد الرمحن، أمه من أبناء فارس، الَفِقْيُه، الُقْدَوُة، تابعي جليل و يكىن بـأيب طاووس بن كيسان اليماني الهمداني( (3
يف كتاب األلقاب:  أبو الفرج بن الجوزي وقال ،وأبوه من النمر بن قاسط موىل حبري احلمريي ،َعْبِد الرَّمْحَِن الَفارِِسيُّ، مُثَّ الَيَميِنُّ، اجلََنِديُّ 

إن امسه ذكوان، وطاووس لقبه، وإمنا لقب به ألنه كان طاووس القراء واملشهور أنه امسه، عده أصحاب الطبقات من الطبقة األوىل من 
 5/38، المرجع نفسانظر:  .التابعني من أهل اليمن

، وممن ابن عباس وهو من أخص تالميذ ،احلديثو  التفسري حمدث وفقيه، وإمام يف أبو الشعثاء جابر بن زيد الزهراين األزدي :هو( (4
، اإلباضي يرجع إليه، حسب أتباعه وبعض املؤرخني، املذهب .بدرا ، وعدد كبري من الصحابة ممن شهدعائشة ث عن أم املؤمننيروى احلدي

 2/474، نفس المرجع .فهو من أرسى قواعده وأصوله
َزينُّ  اليمامة للهجرة يف منطقة 46ُوِلد إياُس بن معاوية بن قـُرَِّة املزين سنة  ((5

ُ
مع أسرته  انتقل، ي الَبْصرَةِ قَاضِ ، يف ُند، أَبُو َواثَِلَة امل

، ولقد ظهرت التابعني الكرام وِجلَّة الصحابة اعته، وأخذ عمن أدركهم من بقايايف يف دمشق ، وهبا نشأ وتعلَّم، وتردَّد علىالبصرة إىل
أماراُت الذكاء منذ نعومة أظفاره، وأكبَّ على العلم، وهنل منه ما شاء اهلُل أن ينهل، حىت بلغ منه مبلغا جعل الشيوَخ، خيضعون  يهلع

 فسنله، ويأمتُّون به، ويتتلمذون على يديه على الرغم من صغر سنه، والعامل شيخ ولو كان حَدثًا، واجلاهل حدٌث ولو كان شيخا، 
 .5/155المرجع، 

، هـ100/هـ 21 إلمام الشعيباعامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو اهلمداين الشعيب، واملشهور بـهو:  ((6
 4/294، المرجع السابقانظر: الذهيب،  .عمر بن اخلطاب فةخال ولد يف، السلف من وحمدث وفقيه يتابع

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15950
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14577
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/97_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/161_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/161_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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و أ يف احلدود والقصاص املرأةممن يقول باألخذ بشهادة وغريه  (1)،كذلك قال به اإلمام ابن حزم الظاهريو 
 (2) .ا عن أنظار الرجالاجلرائم الواقعة بني النساء بعيد

ا من بـني وسائل اإلثبات، أو م فرع على األصل أو الشهادة على اإلقرارتربز شهادة الكذلك و 
يُعرف بـالبيّنة الشخصية يف قانون املرافعات كأكثر وسـائل اإلثبات إنتشارا بني املتداعني، واهلدف منها أن 

هاداهتم يف شبء الدإللويدعوهم إىل احملكمة  ،ميهميُثبت اخلصم إدعاءه أو دفاعـه، بإفادة أشخاص ُيس
الظروف أن  ولكن شاءت ،على وقائع يعرفوهنا وإن كانت غري متعّلقة هبم شخصياً  مالنزاع املنظور أمامه

 .يتواجـدوا يف مكان أو زمان حدوثها

ل إمكانية ظونظراً الختالف الناس وتنازعهم يف احلقوق اليت تكون هلم يف تعامالهتم املختلفة، ويف 
كان البد   ،وعدم إقرار أي من الطرفني بنسبة احلق إىل صاحبه ،جحود وإنكار حقوق بعضهم عند اآلخر

من أجل األخذ على أيدي ، فمن وجود نظام اإلشهاد أو شهادة الشهود وذلك حلفظ احلقوق من الضياع
لقاضي إىل هبا ا يتوصلالشهادة طريق من طرق اإلثبات اليت كانت العابثني وإعطاء كل ذي حق حقه  

 إنصاف املظلوم من الظامل.

من الفقهاء  اوهـذا مما دعى كثـري (3)يف احلدود والقصـاص، املرأةكذلك الظاهرية يقبلون شهادة 
 املعاصريـن لرتجيح املذهب الظـاهري فـي ذلك ما عدا حد الزنا معللني ذلك بأمرين اثـنـيـن:

                                                 

 15 /هـ 456 شعبان 28 - قرطبة، م994  نوفمرب 7 /هـ 384 رمضان 30 أبو حممد علي بن حزم األندلسيهو  ((1
، ظاهري فقيه، ، وهو إمام حافظالطربي ا وتأليًفا بعدتصنيفً  اإلسالم وأكرب علماء األندلس ، يعد من أكرب علماءم1064 اغسطس

، أديب، وشاعر، ونسابة، وعامل برجال احلديث، وناقد حملل، بل وصفه ومتكلم، بعد زواله يف الشرق املذهب وجمدد القول به، بل حميي
 ،وشـُرد عن وطنه املالكية قامت عليه مجاعة من ،لبين أمية، سلك طريق نبذ التقليد وحترير األتباع اسيسيا اوزير ، كان البعض بالفيلسوف

   .1ط، معجم البلدان، ياقوت احلموي ، انظر:ولبة قريبة من عزبة حالياً، وهي اراملعروفة مبونتيخ منت ليشم تويف يف منزله يف أرض أبويه
 12/6 ،1ط المغني،، ابن قدامة انظر: (2)

 .8/477 د.ط،المحلى، ، : ابن حزمانظر( 3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1064
http://ar.wikipedia.org/wiki/1064
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://www.ibnhazm.net/trajem/details/15
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يف األماكن اليت ال يرتادها الرجال عادة؛ كما هو احلال يف محامات  تقعاليت كثري من اجلرائم   وجود: األول
النساء واألعراس، وهو ما يسمى اليوم بالصالونات وغري ذلـك مما اعتـاد النـاس أن جيـعـل فيـه للنـسـاء أماكـن 

تـهدر  لْت إحداهـن علـى األخـرى بقتـل أو جرح أو كسـر وشـهد عليـها شهود منهن فهدَ خـاصة، فلو اعتَ 
ض يف مثل هذه بعضهن على بع شهادةالبينة بـب ـطـلَ تُ  مشهادهتن يف مثـل هـذه األحوال جملرد أهنن نسـاء؟ أ

 ؟.احلالة بعد تعذر وجود الرجال فيها حفاظا على احلقوق والدماء

ثال هو م : أن اجلرمية يف هذا العصر تنوعت طرائق وقوعها والظروف اليت حتيط هبا، فلم يعـد الليلوالثاني
التوقيت الوحيد للسرقة، بل إهنا تتم لياًل وهناراً، وقد تقع حتت مسع النساء وبصرهن مما حيسن معـه قبول 

 .(1)عاً وإن كان األمر يستلزم التقيد بالعدد املنصوص عليه شر  ،يف هذه األحوالهتن شهاد

 السرت انه وتعاىل حيبأما عدم إشراك النساء يف حد الزنا وعدم اعتبار شهادهتن، ألن اهلل سبح
وهذا مما يدلل ، (2)على عباده وجعل احلدود تدرأ بالشبهات، فكانت شهادة النساء شبهة يف هذا املوضع 

على أن شهادة النساء ال تقل قدراً عن شهادة الرجال وإال ملا دعى إىل هذا االختالف الواضح بني كثري 
 من العلماء.

اعة لكثري بالكلية إض -أي املرأة-أن يف منع قبول شهادهتا "ابن القيم: العالمةويكفي ما قاله 
 .(3) "من احلقوق وتعطيالً هلا

وال شك أن ما يثار حول بعض األحكام املتعلقة بشهادة املرأة وشروطها، إمنا يعود سببه إىل 
ذي لالنظر يف جزئيات األحكام يف مباحث الشهادة، دون اإلحاطة بالنظام املتكامل يف اإلثبات هبا، ا

ليت ليس رء العقوبة احيقق كاًل من يسر املعامالت املدنية، واالحتياط للعدل، وحفظ الدماء من اهلدر، ود
َشرِِّع إيقاعها بكل مـن غلبته نفسه علـى شيء من أسباهبا، فهو نظام متكامل ال حيسن مـن هدف امل

                                                 

 ددا(ع 238).ط، د ،مجلة البيانحممد رشيد رضا،  (1)
 .2/140، 3، طاالختيار لتعليل المختار، املوصلي ( انظر:2)
 .2/114 ،1ط ،عن رب العالمين إعالم الموقعينابن القيم،  (3)
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اطه بالقواعـد العامة د مبعزل عن ارتببالباحث املنصف أن يقتطع شيئاً من أحكامه مث يشرِّحه بالبحث والنقـ
 لإلثبـات والنظرية املتكاملة يف ذلك.

حكمة كون شهادة املرأتني تعدالن شهادة الرجل الواحد، بأن ابن تيمية  علل شيخ اإلسالم وقد
املرأة ليست مما يتحمل عادة جمالس وأنواع هذه املعامالت، لكن إذا تطورت خرباهتا وممارساهتا وعاداهتا،  

وال ريب أن " انت شهادهتا حىت يف اإلشهاد على حفظ احلقوق والديون مساوية لشهادة الرجل، فقال:ك
هذه احلكمة يف التعدد هي يف التحمل، فأما إذا عقلت املرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن 

ع، وحُيكم بشهادة ضاملقصود حاصل خبربها كما حيصل بأخبار الديانات، وهلذا تُقبل شهادهتا وحدها يف موا
 .(1)"امرأتني وميني الطالب يف أصح القولني، وهو قول مالك وأحد الوجهني يف مذهب أمحد

، عندما أرجع متيز شهادة الرجال على هذا احلق (2)محمد عبده إلماماونفس هذا املعىن ذكره 
حضور  عيدات عنالذي حتدثت عنه اآلية على شهادة النساء، إىل كون النساء يف ذلك التاريخ كن ب

جمالس التجارات، ومن مثَّ بعيدات عن حتصيل التحمل واخلربات يف هذه امليادين  وهو واقع تارخيي خاضع 
 .(3) للتطور والتغري، وليس طبيعة وال جبلة يف النساء على مر العصور

، حماوال الوصول إىل املوضوع مسائلفقد رأى الباحث أن يسعى جاهدا إلبراز أهم ، ومن هنا
 هلل وتوفيقه.نتائج ملموسة بعون ا

 :مشكلة البحث

قها للغري عند غياب الرجل وإعماهلا أو تطبيشهادة املرأة ب ألخذالبحث عن مدى ايف شكلة املأهم  ربزت
 ،الرجال حيضرها ال اليت املواضع يف الواقعة اجلناياتاحلقوق واحلدود يف مثل  ثباتيف احملاكم الشرعية إل

                                                 

 . 1/95 ،1ط ،عن رب العالمين إعالم الموقعين، ( ابن القيم(1
 رموز أحد ويعدمي مصري، و فقيه وجمدد إسال م( عامل ديين1905 -م 1849هـ( )1323 -هـ 1266: )الشيخ محمد عبده( 2)

 واإلسالمي. العريب العامل يف واإلصالح النهضة دعاة ومن اإلسالمي الفقه يف التجديد

 .732/ 4 ط،د. ،األعمال الكاملة حممد عبده، :انظر( 3)
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ِبها أو وطء املرأة لطفل بقدمها يف حمافل الُعرس وغريه، أو تسبُّ للنساء،  ةصخا اتامحادثة قتل يف محمثل 
أو و سرقة أبقتل جنني امرأة أخرى يف بطنها بالطعن أو الضرب أو اخلنق، أثناء اخلصام والشجار بينهن، 

مع  ،خصية للمرأةشقضايا األحوال الويف  ،جتمعاهتن أو نث يف عربة ميرتو األنفاق املخصصة هلدُ حتَ جناية 
بن قيم االعلم بأن ترك العمل بوسائل اإلثبات يعرض حياة الناس وأمواهلم إىل الضياع واإلتالف، وكما قال 

 أعلم سبحانه واهلل ه،ودينُ  اهلل شرعُ  مّ فثَ  كان،  طريق بأي وجهه وأسفر العدل أمارات ظهرت إذا..) اجلوزية:
 اللة،د وأقوى منها أظهر هو ما ينفي مث بشيء، أعالمهو  وأماراته العدل طرق خيص أن وأعدل ،موأحك
 (1)(. أمارة وأبني

يف  اضيع حقوقه، وتواجلنايات اجلرائم فهل ستظل شهادة املرأة مرفوضة وغري مقبولة يف مثل هذه
 يف القضاء اإلسالمي؟ شهادهتا للغري

 :بحثتساؤالت ال لكذ نويتفرع ع

  ؟اإلثباتالشهادة يف  ما مكانة .1
واضع اليت ال امليف إثبات اجلنايات الواقعة يف عند غياب الرجل  رأةشهادة امليف الشرعي لالتكيما  .2

، كحادثة قتل يف محام خمصوص للنساء، أو سرقة حتدث اليوم يف عربة ميرتو األنفاق حيضرها الرجال
 جتمعاهتن؟ املخصصة للنساء أو

 كوعيوب النساء حتت الثياب وغري ذلما احلكم يف شهادة املرأة يف األحوال الشخصية من الرضاعة  .3
 للقاضي؟  والشهود اخلصوم أقوال ترمجة يف املرأة شهادة حكم ما .4
 تعديل الشهود أو جترحيهم ؟يف  ما حكم شهادة املرأة .5
 .يف القضاء؟ اإلقرارهل تقبل شهادة املرأة يف الشهادة على  .6
 ؟الفرق بني الشهادة واإلشهادما  .7

  

                                                 

 .14صد.ط،  ،فصل يف العمل يف السلطنة بالسياسة الشريعة، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن القيم،  (1)
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 :أهداف البحث

 النقاط التالية: الكشف عنث إىل يهدف هذا البح

 اإلثبات.الشهادة يف مكانة  (1
 حيضرها يف إثبات اجلنايات الواقعة يف املواضع اليت العند غياب الرجل  رأةشهادة املالتكييف الشرعي ل (2

الرجال، كحادثة قتل يف محام خمصوص للنساء، أو سرقة حتدث اليوم يف عربة ميرتو األنفاق املخصصة 
 عاهتن.جتم للنساء أو

 شهادة املرأة يف األحوال الشخصية من الرضاعة وعيوب النساء حتت الثياب وغري ذلك. (1
 للقاضي والشهود اخلصوم أقوال ترمجة يف املرأة شهادة (2
 جترحيهم أو الشهود تعديل يف املرأة شهادة (3
 يف القضاء. اإلقرارشهادة املرأة يف الشهادة على  (4
 .الفرق بني الشهادة واإلشهاد (5

 :يار الموضوعسبب اخت

 :سببني يرجع ذلك إىل

مكانة شهادة املرأة للغري عند غياب الرجل يف قضاياها املتجددة من األحوال  تناول الرغبة القوية يف .1
الشخصية واجلنايات من منظور القضاء اإلسالمي، ملا للموضوع من شبهات ودعاوي وأقاويل ضد 

 .اإلعالم عرب برامج متنوعة اإلسالم يف قضايا املرأة اليت ما زالت تشغل ساحة
لدراسة املوضوع دراسة مقارنة فقهية مع التحليل والتحرير واملناقشة للمسائل املتعلقة به والكشف  السعي .2

م الباحث حسب عل –عن جوانبها، وذلك لقلة وجود األحباث والدراسات املخصصة يف بعض مسائله 
 ياق الردود عن بعض الشبهات فحسب.مع أمهيته البالغة، بل إن معظم مسائله تأيت يف س –
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 :الدراسات السابقة

دراسة   يقف الباحث حسب علمه على رسالة أوبعد البحث يف الكتب واملواقع احلية وسؤال أهل الفن، مل
 مفردة بالتحديد تتناول موضوعه بشكل تفصيلي وحتليلي واضح، إال أنه يوجد بعض الرسائل والكتب علمية

اسة بعض جزئيات املوضوع، أو بدراسته دراسة موضوعية على وجه اإلمجال، أو من الفقهية املختصة بدر 
 خالل ربطه مبوضوعات أو قضايا أخرى املتعلقة به.

 عليها الباحث:وقف التي  فمن الدراسات واألبحاث السابقة

 الدراسة األولى: 

ة، جامعة آل لفقهية والقانونيدكتور علي أبو البصل، كلية الدراسات ا ،شهادة النساء يف الفقه اإلسالمي
، عدد صفحات الدراسة: م2001ردن، جملة جامعة دمشق، اجمللد السابع عشر، العدد الثاين، عام و البيت، أ

، وكان هدف دراسة الباحث: بيان دور املرأة يف إثبات احلقوق من خالل قبول شهادهتا واالعتداد هبا 19
 شرعا وقانونا.

ل : متيز الفقه اإلسالمي يف مسألة شهادة النساء، حيث مل يقبهذهوقد أثبت الباحث يف دراسته 
شهادة املرأة بإطالق كما هو احلال يف القوانني الوضعية احلديثة، بل قّيدها مبا يتفق مع طبيعة املراة وفطرهتا، 
 ومبا حيفظ احلقوق يف الوقت نفسه، وكذلك أثبت متيز الفقه احلنفي يف هذه املسألة، حيث قبل شهادة

 املرأة بشروط خمصوصة يف احلقوق املدنية والشخصية، ومل يقبلها يف احلقوق اجلزائية.
 قسم الباحث دراسته إلى ثالثة مباحث:

 ة مطالب.ا، وحتت هذا املبحث ثالث: تناول فيه التعريف بالشهادة وشروطها والطعن هبالمبحث األول
 رجال، وحتته مطلبان.: احلقوق اليت تثبت بشهادة النساء مع الالمبحث الثاني

  : شهادة النساء منفردات، وحتته ثالثة مطالب.المبحث الثالث واألخير
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 أوجه الفروق بين دراسة الباحث والدراسة السابقة هذه:

 الدراسة السابقة عامة يف أحكام شهادة املرأة.  -
 يتفقان يف تناول بعض أحكام الشهادة للمرأة. -
 متتاز دراسة الباحث باآليت:  -
 ن الفرق بني الشهادة القضائية واإلشهاد على احلقوقبيا -أ

 بيان السر والعلة يف جعل الشارع شهادة الرجل الواحد بامرأتني يف األموال. -ب
 .المييف القضاء اإلس يف األحوال الشخصية واجلناياتعند غياب الرجل ملرأة اشهادة تطبيق  -ت
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 الدراسة الثانية:

باحث: رامي إعداد ال ،بيقاهتا يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزةشهادة النساء على دعاوي النفقات وتط
شحدة شحادة أبو ستيتة، وهي رسالة مقدمة الستكمال متطلبات درجة املاجستري يف القضاء الشرعي، 
من اجلامعة اإلسالمية بغزة، عمادة الدراسات العليا، حتت إشراف: دكتور ماهر أمحد راتب السوسي، عام 

 صفحة. (167)وعدد صفحات البحث  ،هـ1428 -م 2007

 إىل مقدمة وفصل متهيدي وفصلني وخامتة. وقد قسم الباحث دراسته

أما الفصل التمهيدي فقد تناول فيه تعريف الشهادة والدعاوى والنفقات، ومشروعية كلٍّ وأحكام 
 الشهادة، وحتته أربعة مباحث.

 وحتتها ثالثة مباحث. وأما الفصل األول: يتضمن أنواع دعاوى النفقات وشروطها،

وأما الفصل الثاين واألخري: حكم شهادة النساء على دعاوي النفقات وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية يف 
 قطاع غزة، وحتته ثالثة مباحث.

 أوجه الفرق بين الدراسة السابقة هذه ودراسة الباحث:

تص أن دراسة الباحث خت اختصت الدراسة السابقة بشهادة النساء على دعاوى النفقات، يف حني -
 يف حاالت غياب شهادة الرجل دراسة فقهية ملرأة اشهادة ب

 بيان الفرق بني الشهادة القضائية واإلشهاد على احلقوق -
 بيان السر والعلة يف جعل الشارع شهادة الرجل الواحد بامرأتني يف األموال. -
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 الدراسة الثالثة:

د اجلبار الصلييب، خالد عب ،ا يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزةشهادة النساء على حقوق الوالدة وتطبيقاهت 
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف القضاء الشرعي، من اجلامعة اإلسالمية بغزة، من إعداد الباحث 

 صفحة. (239)املذكور، حتث إشراف الدكتور: مازن إمساعيل هنية، وعدد صفحات الدراسة 

بارة عن حبث فقهي يف احدى وسائل اإلثبات اليت يستند إليها القضاء عند وكانت طبيعة الدراسة: ع
إثبات حلقوق الوالدة من نسب ورضاع وحضانة ونفقة، وهي شهادة النساء، ومدى تطبيقها يف احملاكم 

 الشرعية يف قطاع غزة.

 مقدمة ومتهيد وأربعة فصول. إلى دراسته الباحث قسم

 روعيتها، وبيان مرتبة شهادة النساء منها، وحتته مبحثان.تضمن حقيقة الشهادة ومشالتمهيد: 

 النسب وشهادة النساء فيه، وحتته أربعة مباحث. :األول الفصل

 الرضاعة وشهادة النساء فيها، وفيها أربعة مباحث. :الثاني الفصل

 احلضانة وشهادة النساء فيها، وفيها أربعة مباحث. :الثالث الفصل

 هادة النساء فيها، وفيها أربعة مباحث.النفقة وش :الرابع الفصل

 :الباحث ودراسة الدراسة هذه بين الفروق أوجه

من حيث موضوعات الفصول أو الدراسة: حيث اختصت الدراسة السابقة هذه مبوضوعات شهادة  -
النساء يف األمور اآلتية: ) النسب، الرضاعة، احلضانة، والنفقة(، يف حني أن دراسة الباحث تتناول 

 .يف اجلناياتو أو األحوال الشخصية املرأة يف األبدان  شهادة
تشتمل الدراسة السابقة على املقارنة والتطبيقات يف احملاكم الشرعية بقطاع غزة، بينما دراسة الباحث  -

 .فقهيةدراسة 



13 
 

 الدراسة الرابعة:

ملتطلبات  ث تكميليإعداد الطالبة: أحالم حممد إغبارية، حب ،شهادة النساء، دراسة فقهية قانونية مقارنة
 .م2010درجة املاجستري يف القضاء الشرعي، بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جبامعة اخلليل، 

 .وخامتة فصول وأربعة ومتهيد مقدمة على دراستها الباحثة قسمت

: فصل متهيدي يف الشهادة يف الفقه االسالمي، وتناولت فيه أربعة مباحث، وحتت كل الفصل االول
 حث مطالب.مب

: القضاء بشهادة النساء، وفيه متهيد عن أقسام شهادة النساء ومخسة مباحث، وحتت كل الفصل الثاني
 مبحث مطالب.

 : الفروق الطبيعية بني الرجل واملرأة املؤثرة بالشهادة، وتناولت فيه متهيد وأربعة مباحثالفصل الثالث
 وحتت املباحث مطالب.

 بني النص واملمارسة، وفيه مبحثان، وحتث كل مبحث مطالب ومسائل.  : شهادة النساء الفصل الرابع

 :الباحث ودراسة السابقة الدراسة هذه بين الفرق

تناولت الدراسة السابقة اجلوانب الفقهية ملسائل البحث مقارنة مع القانون الوضعي، يف حني أن  -
 ية.دراسة الباحث دراسة موضوعية فحسب دون التطرق إىل القوانني الوضع

يف جل عند غياب الر ملرأة اشهادة عن  دراسة تطبيقية يف القضاء اإلسالميمسائل دراسة الباحث  -
 لدراسة السابقة.لخالفا  ،األحوال الشخصية واجلنايات

 الدراسة الخامسة:

ي، ر الدكتورة غيداء حممد عبد الوهاب املص، شهادة المرأة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 .م2012/هـ1433: دار النوادر، دمشق، النشر

http://www.daralnawader.com/ar/Products/1?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.daralnawader.com/ar/Products/1?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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قسمت الباحثة دراستها يف أربعة فصول وفصل متهيدي، وقد تضمن الفصل مباحث، وتضمن املبحث 
 .مطالب، كما قسَّمت املطلب عند احلاجة إىل فروع

 : الشهادة من وسائل اإلثبات يف الفقه والقانون، وحتته أربعة مباحث.الفصل التمهيدي
شهادة املرأة يف املعامالت املدنية؛ املالية، وغري املالية، ويتضمن مبحثني، وحتت كل مبحث : الفصل األول

 مطالب وفروع.
 : شهادة املرأة فيما يوجب العقوبات )احلدود، القصاص، التعزير(:الفصل الثاني

 وفيه ثالثة مباحث، وحتتها مطالب.
 :لنساء: شهادة املرأة يف إثبات األمور اخلاصة باالفصل الثالث

 ويتضمن ستة مباحث وحتتها مطالب.
 :: شهادة املرأة مبعىن اإلخبار أو اخلربةالفصل الرابع

 ويتضمن أربعة مباحث، وحتتها مطالب.

 الفرق بين هذه الدراسة السابقة ودراسة الباحث:

سة اتناولت دراسة السابقة للدكتورة غيداء جانيَبْ الفقهي والقانوين ملسائل حبثها، يف حني أن در  -
 الباحث دراسة فقهية دون التطرق إىل اجلوانب القانونية الوضعية.

لدراسة ل، خالفا يف حاالت غياب شهادة الرجللمرأة ل القضائية شهادةالعن مسائل دراسة الباحث  -
 السابقة.

 الجوانب التالية: على ترّكز دراسة الباحث  فإن، وعليه

 يف اجلوانب التالية: الرجلعند غياب  لمرأةالقضائية للشهادة لوضع وإبراز  -1
 .شهادة املرأة يف األحوال الشخصية -أ

ن يف جتمعاهتن وحدهن من: احملافل واحلمامات، السك النساء بني ةقعالوا املرأة يف اجلناياتشهادة  -ب
اجلامعي، معسكرات، رحالت، وحدات خاصة، عيادات، معاهد وجامعات خاصة بالبنات، وحنوه 

 ذلك.
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رعية رعاية مقاصد الشريعة يف التعامل مع وسائل حفظ الكليات اخلمسة بيان أن من السياسة الش -ت
 وحتقيق مظنها، ودرء ما يشوهبا من الدسائس والشبهات.

 شهادالفرق بني الشهادة القضائية واإل  -ث
 .مرأةلل يةائقضال شهادةال حولالتحليل والنقاش وبيان سبب اخلالف يف أقوال الفقهاء  -ج

 :منهج البحث

 املناقشات والرد نباطها، والتحليلي يفواست األدلة تتبع يفواالستنباطي  اإلستقرائي نهجامل الباحث سلك
 .اهروصف الظو  يف الوصفي املنهج على معتمداعلى االعرتاضات والرتجيح بني اآلراء واألدلة، 

 :إجراءات البحث

 .ةحد على جزئية كل  يف الفقهاء أنظار وجهات إظهار يف املقارنة طريقة الباحث سلك .1
 تعريف املصطلحات الفقهية من مصادرها املعتمدة.يف التزم الباحث  .2
ي ويف قائمة املصادر واملراجع وفقا لدليل الدراسات العليا للنواحش مواتوثيق املصادر واملراجع يف اهل .3

 العريقة.-هـ جبامعة املدينة العاملية1436م/2015اإلجرائية واملنهجية والفنية لـــــ 
 .رقم اآلية، وبيان وجه الداللةمث مواطنها يف السور، بذكر اسم السورة، عزو اآليات إىل  .4
 -وجه الداللة ما أمكن على النحو التايل:أختريج األحاديث النبوية واآلثار وتوضيح  .5
 ختريج اآليات القرآنية -أ

 ختريج األحاديث واآلثار -ب
 عند الضرورة يف البحثالواردة التعريف ببعض األعالم  -ت

 :هيكل البحث

 ة.خامت، و لو فصثالثة و  ،هذا البحث من مقدمة وفصل متهيدي ونيتك
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 :تقسيمات البحث

 باحث:مثالثة وفيه  ،: التعريف العام مبصطلحات البحثالفصل التمهيدي

  القضاء لغة واصطالحا مفهوم: األول بحثالم

 الشهادة لغة واصطالحا مفهوم: الثاني بحثالم

 ، وحتته ثالثة مطالب:ضائية واإلشهادالفرق بني الشهادة الق: المبحث الثالث

 اإلشهادو الشهادة القضائية : مفهوم المطلب األول

 الشهادة القضائية واإلشهاد: أوجه الفرق المطلب الثاني

 : حكمة كون شهادة امرأتني تعدالن شهادة رجل واحد.المطلب الثالث

 ، وفيه مبحثان:اإلثباتفي ومكانتها الشهادة : الفصل األول

 ان:يف القضاء اإلسالمي: وفيه مطلب أمهيتهاإلثبات و مفهوم : األولالمبحث 

 : مفهوم اإلثبات المطلب األول

  .: أمهية اإلثباتالمطلب الثاني
 :لبامطأربعة وفيها  ،الشهادةأحكام  المبحث الثاني:

 مشروعية الشهادة : األولالمطلب 
 : أركان الشهادةالمطلب الثاني

 دة: شروط الشهاالثالث المطلب
 .اإلثبات يف: مكانة الشهادة المطلب الرابع
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 فيهو  ،في الجنايات واألحوال الشخصية عند غياب الرجللمرأة القضائية لشهادة ال: الفصل الثاني
 ان:حثمب

ثالثة وفيه  ،: شهادة املرأة يف إثبات اجلنايات الواقعة يف املواضع اليت ال حيضرها الرجالالمبحث األول
 الب:مط

 : املقصود باجلنايات الواقعة يف املواضع اليت ال حيضرها الرجال لالمطلب األو 
 تثبااإل: نصاب شهادة املرأة يف المطلب الثاني

ه تحت: حكم شهادة املرأة يف إثبات اجلنايات الواقعة يف املواضع اليت ال حيضرها الرجال، و الثالث المطلب
 : مسائلأربعة 
 : مذهب مجهور الفقهاء األوىل املسألة

 ص: مذهب القائلني جبواز قبول شهادة املرأة يف احلدود والقصاةالثاني ملسألةا
 : مناقشة األدلةةالثالث املسألة
 .: الرتجيح بني األدلة وسببهةالرابع املسألة

 :عة مطالبأربيه ، وفيف األحوال الشخصية : شهادة املرأة فيما ال يطلع عليه الرجال غالباثانيالمبحث ال
 رجل غالبا وختتص املرأة مبعرفتهااملراد باألمور اليت ال يطلع عليها ال :المطلب األول
 : مشروعية شهادة املرأة يف األمور اليت ال يطلع عليها الرجال المطلب الثاني

 ل غالبا ا: حكم قبول شهادة املرأة يف األمور اليت ال يطلع عليها الرجالمطلب الثالث
 ، وحتته مسألتان:شهادة املرأة بنصا: أدلة الفقهاء يف المطلب الرابع

 منفردة املرأة شهادة ملسألة األوىل: أدلة القائلني جبواز قبول
 أدلة املالكية يف جواز قبول شهادة املرأة منفردة مع ميني املدعي الثانية:  املسألة

 وحتته أربعة مسائل: : شهادة املرأة يف الرضاعةالمطلب الخامس
 سبب اخلالف: األوىل املسألة
 يف شهادة املرأة يف الرضاعة رأي أيب حنيفة: الثانية املسألة

 رأي اجلمهوراملسألة الثالثة: 



18 
 

 .مناقشة األدلة والرتجيحالرابعة:  املسألة
 باحث:وفيه ثالثة م، الشهادة القضائية للمرأة في الترجمة والتزكية واإلقرار :لثالثا فصلال

 :اخلصوم والشهود للقاضي، ويتضمن مطلبنيشهادة املرأة يف ترمجة أقوال  المبحث األول:
 : مفهوم الرتمجةالمطلب األول
 .ء: حكم شهادة املرأة يف ترمجة أقوال اخلصوم والشهود عند الفقهاالمطلب الثاني

 :البمطسبعة  وفيه ،شهادة املرأة يف تزكية الشهود بالتعديل أو التجريح :ثانيالمبحث ال
 ، وفيه ثالثة فروع:(عديل، التزكية)التجريح، الت : مفهومالمطلب األول

 الفرع األول: مفهوم التجريج
 الفرع الثاين: مفهوم التعديل 

 الفرع الثالث: مفهوم التزكية.
 : كيفّية التزكيةالمطلب الثاني

 : حكم التزكيةالمطلب الثالث
 : عدد املزّكنيالمطلب الرابع

 : تعارض اجلرح والتعديلالمطلب الخامس
 وال العلماء يف شرط الذكورة يف اجلرح والتعديل: أقالمطلب السادس

 .: بيان الراجحالمطلب السابع
 :، وفيه أربعة مطالباإلقرار: شهادة املرأة يف الشهادة على الثالثالمبحث 

 : مفهوم اإلقرارالمطلب األول
 : مشروعية اإلقرارالمطلب الثاني

 اإلقرارشهادة على : أقوال الفقهاء يف حكم شهادة املرأة يف الالمطلب الثالث
 .: مناقشة األدلة وبيان الراجح فيهاالمطلب الرابع

 أهم نتائج البحث  -وفيها: )أ( خاتمة:ال
 التوصيات -)ب(
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 .الفهارس العامة)ت( 

هذا فأسأل أن يوفقين ويسدد طريقي، فما كان صوابا فمن اهلل، وما كان خطأ فمين ومن الشيطان،  واهللَ 
يف كل  من اهلل أن ينفع به األمة وأن ينتفع به إخواين وأخوايت طلبة وطالبات العلم جهد الـُمقـِـــّل، أمتىن

 .مكان، وأن ال ينسوين من خالص دعواهتم يل ِبَظهر الغيب
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 الفصل التمهيدي: التعريف العام بمصطلحات البحث.

 :وفيه ثالثة مباحث

  القضاء لغة واصطالحا مفهوم: األول بحثالم

 الشهادة لغة واصطالحا مفهوم: لثانيا بحثالم

 الفرق بني الشهادة القضائية واإلشهاد: المبحث الثالث
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 :القضاء لغة واصطالحا ول: مفهوماأل بحثالم

 في اللغة: القضاء 

 .وفعله )قضى(، واجلمع أقضية ،القضاء ممدود، ويقصر )قضى(، وهو مصدر

 منها:  (1)،ة )قضى( ومشتقاهتاوقد أوردت كتب معاجم اللغة عدة معان لكلم

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ أي اإلجياب واإللزام، من ذلك قوله تعاىل:  القضاء بمعنى الحكم -أ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ : وقوله تعاىل (2) ،چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      

ے     ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

 أي أمر بذلك. (3) ،چۓ

 ، تقول: قضى فالن دينه إذا أداه.األداء واإلهناء واإلكمالالقضاء مبعىن  -ب

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ ومنه قوله تعاىل : 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  چ أي أديتموها وأكملتموها وأهنيتموها، ومنه قوله تعاىل:  (4)،چ

 (5). چڄ  ڃ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    

 ومبعىن القتل واملوت، تقول: ضربه فقضى عليه أي قتله. -أ

 

                                                 

 ،باب الواو والياء ،طد. ،مختار الصحاحالرازي،  فصل القاف، ،باب الواو والياء ،8طالقاموس المحيط، الفريوزآبادي، انظر:  (1) 
 .406ص، 1، طالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاىن،  ،فصل القاف

 .72 اآلية :( سورة طه2) 
 .23 اآلية :اإلسراء سورة( 3) 
 .200 ةاآلي :البقرة سورة( 4) 
 .10 اآلية :اجلمعة سورة( 5) 
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   چ ومنه قوله تعاىل: 

أي   (1)،چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ ڌ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  چ قوله تعاىل: أماته وقتله، وكأنه فرغ من قتله، ومنه 

 (2). چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  چ ، ومنه قوله تعاىل: اخللق والصنع ومبعىن -د

 أي خلقهن وفرغ منهن. (3)، چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ   

معىن واحد وهو انقضاء الشيء ومتامه وإكماله، قوالً كان أو  وهذه املعاين وغريها كلها ترجع إىل
   (4).«ل األمر قوالً كان ذلك أو فعالً القضاء فص»رمحه اهلل:  الراغب األصفهاينفعاًل، قال 

 اء في االصطالح:ضتعريف الق

ويرجع يث مجلِتها، ن حقة يف معناها مُمتَّفِ  كانت  وإنَّ  ألفاظها، يف خُمتلفة بتعريفات   القضاء الفقهاء عرَّف
 ، ومن هذه التعريفات:اختالفهم يف ذلك إىل اختالف نظر كل منهم إىل الوجه املراد تعريفه

 :الحنفية عند القضاء تعريف -أ

 (5).«اصخ   إهناء اخلصومات وقطع املنازعات على وجه : » بــ من احلنفية رمحه اهلل عابدين ابن عرفه (1

                                                 

 .15 اآلية :( سورة القصص1) 
 .23 اآلية :األحزاب سورة( 2) 
 .12 اآلية :فصلت سورة( 3) 
، 4/78 د.ط، ،النهاية في غريب الحديث واألثراجلزري،  ،406ص، 1، طالمفردات في غريب القرآن الراغب األصفهاىن، (4) 

 .6/86ط، د. لشرح مختصر الخليل،مواهب الجليل احلطاب الرُّعيين، 

جلنة علماء برئاسة نظام ، 8/20 ،2ط ،بـ)حاشية ابن عابدين( ةالمعروف، حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين (5) 
 .3/211 ،2، طالفتاوى الهندية في فقه الحنفيةالدين البلخي، 
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 (1) ."وقْطع املناَزعاتَفْصل اخلصومات  ": بأنَّه ّرفعُ و  (2
 :تعريف القضاء عند المالكية -ب

 (2) ."اإللزام سبيل على شرعي ُحكم عن اإلخبار: "بأنَّه القضاء املالكية بعض عرَّف
 :تعريف القضاء عند الشافعية -ج

َها َأْو إلزام م"الشافعية بأنه:  عرفه  (3)."له اإللزام حُبْكم الشَّرْع ناْلواَِليَُة اآْلتَِيُة َواحلُْْكُم اْلُمتَـَرتُِّب َعَليـْ
 :الحنابلة عند القضاء تعريف -د

 (4) ."بأنَّه: "اإللزام باحُلكم الشرعي وفْصل اخلصوماته األحناف فعرّ 

وهذه التعريفات للقضاء على تنوُّعها يتَِّضح منها الفارق بني القضاء وغريه من األنظمة، فهو 
شرِتط فيه ال َيشرِتط فيها سْبق اخلصومة القضائية، بينما القضاء يَ  خَيتلف عن والية املظامل واحِلسبة؛ حيث
 .سْبق اخلصومة فيما يتعلَّق حبقوق العباد

ا ال تُلزِم املستفيت م أطراف الدعوى على خالف القضاء الذي يُلزِ  ،كما أنَّه خيتلف عن الفتوى؛ ألهنَّ
االجتهاد  جوبو ع األنظمة تتَّفق فيما بينها على باحلكم الصادر عن القاضي يف حَمل النِّزاع، وإْن كانت مجي

 .يف معرفة ُحكم اهلل يف املسألة املعروضة أمامها وتطبيقه على الواقعة املعروضة

 

 

                                                 

 1/218، 2ط، لسان الحكام في معرفة األحكام، ابن الشِّْحَنة ،6/22، 2ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساين (1)
منح الجليل ، عليش ،2/338باب األقضية وأحكامها،  ،ط.د ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،العدوي (2)

 1/604 ط،د. ،قيروانيالثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد ال ،صاحل بن عبد السميع اآليب ،8/255، ط.د، شرح مختصر خليل
 ،8/235، طد. ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي ،10/101، ط.د، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، اهليتمي (3)

َرِميّ   .4/344 ،ط.د، (التجريد لنفع العبيد )حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب ،الُبَجيـْ
 6/86 املرجع السابق، باب القضاء، (4)
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 :الشهادة لغة واصطالحا المبحث الثاني: مفهوم

 الشهادة لغة: 

: شهد  ما علمه، يقالاإلخبار واإلعالم والبيان، والشاهد هو العامل الذي يبني": اللغة يف الشهادة أصل
 ( 1)".الشاهد عند احلاكم، أي: بني وأظهر ما يعلمه

 : الفقهاء اصطالح في الشهادة

 بيان يلي م، وفيماعنده هبا املتعلقة األحكام يف اختالفهم على بناء الشهادة تعريف يف الفقهاء اختلف
 :التعريفات هذه

 :يفات أشهرهاعرف احلنفية الشهادة بعدة تعر  :تعريف الحنفية :أوال

 (2)."إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء، ولو بال دعوى: " الشهادة

: جنس يشمل كافة طرق اإلخبار الصادقة والكاذبة من شهادة وغريها، يف جملس (إخبار)قوله 
  .القضاء أو غريه

 ر فإهنا ال تدخل يف: قيد أول خيرج أمناط اإلخبار األخرى الكاذبة كشهادة الزو (صدق)وقوله 
  .التعريف، وإمنا إطالق الشهادة على قول الزور يف جملس القضاء إطالق جمازي من حيث املشاهبة الصورية

: قيد ثان  لبيان الغرض من هذا اإلخبار، فخرجت به األخبار اليت تساق ألغراض (إلثبات حق)وقوله 
دي وهو واحلق هنا يشمل الوجو ، العرفيات أخرى كقول القائل يف جملس القضاء أشهد برؤية كذا لبعض

  .املتعلق باإلثبات والعدمي وهو املتعلق بالنفي

                                                 

  2/225 ،1طلسان العرب، ظور، ابن من (1)

 ،62 – 7/61د.ط، ، (الدر المختار شرح تنوير األبصار)عين األخيار لتكملة رد المحتار علي  ةقر  ،بن عابدينا انظر: (2)
 .5/461 ، المرجع السابق،عابدين ابن ،4/206 ،1ط ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي
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: قيد ثالث إلخراج أمناط اإلخبار بأي لفظ غري لفظ الشهادة كأعلم، وأتيقن، فال (بلفظ الشهادة)وقوله 
   يصح أداء الشهادة به على اخلالف يف ذلك

شهادة  اج األخبار يف غري جملس القاضي، فإنه ال يعترب: قيد رابع إلخر (يف جملس القضاء)وقوله 
   ا.شرع

: قيد خاص إلدخال دعوى احلسبة، فإنه ال يشرتط فيها تقدم الدعوى، (ولو بال دعوى)وقوله 
 (1).وال موافقة الشهادة للدعوى، وذلك كالشهادة على الطالق والشهادة على أصل الوقف

  :ثانيا: تعريف المالكية

 تعريفني: الشهادة بتعريفات نذكر منها عرف املالكية
 مبقتضاه كماحل مساعه احلاكم على يوجب حبيث هو قول: " بأهنا الشهادة املالكية من عرفة ابن عرف -أ

 (2)طالبه". حلف أو تعدده مع قائله عدل إن

 (3):الدسوقياإلمام ف يعر ت -ب

                                                 

 /4، 1ط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  ،7/56، ت.د ،2ط، شرح كنز الدقائقالبحر الرائق  ،ابن ُنيم: انظر (1)
206. 

، شرح مختصر خليل للخرشي، اخلرشي ،6/151 د.ط، ،، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلاحلطاب الرُّعيين انظر: (2)
وُمالَحظ من هذا ، 2/582، 1، ط«ية الشافيةالهداية الكاف»، املوسوم: شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  ،7/175، ت.د و ،ط.د

الشافعية ذا فتقبل شهادة شاهد وميني عند املالكية، وك المالكيةذكر احللف، أي اليمني، فإهنا تعترب يف معىٰن الشاهد عند  التعريف
يه الذكور ا عدا ذلك مما ُيشرتط فإن كانت الشهادة يف األموال دون األبدان، يعين ما يُقبل فيه شهادة رجل وامرأتني، وأما م والحنابلة

صر اختالف مختنظر: الرازي، وقالوا: ال حيكم إال بالشاهدين، االذين منعوا ذلك،  الحنفيةخاصة فال تقبل فيه اليمني، خبالف 
العقد المنظم الكناين،  ،3/1547 د.ط، ،المعونة علٰى مذهب عالم المدينة. والقاضي عبد الوهاب، 3/342، 1، طالعلماء

-11ص ،1طالمغني، ابن قدامة،  ،8/252، 1، طروضة الطالبينالنووي،  ،2/27 د.ط، ، مطبوع هبامش تبصرة احلكام،حكاملل
12. 

 لقاهرة،ا - مصر إىل وحضر بدسوق ُولد العالمة، األزهري، الدسوقي، عرفة بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين، هو مشس ( 3)
 هـ،1230 سنة لثاينا ربيع يف تويف والدردير، كالصعيدي،  املشايخ؛ دروس حضور والزم املنري، دحمم الشيخ على وجوَّده القرآن وحفظ
 .362 ،361ص ،1ط الزكية، النور شجرة ،خملوف انظر:
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 (1)." حاكم عن علم ليقضي مبقتضاه إخبار": يالشهادة ه

  .من إضافة املصدر ملفعوله، أي إخبار الشاهد احلاكم  (:ار حاكمإخب)فقوله 
 . أي: إخبارا ناشئا عن علم ال عن ظن أو شك (عن علم)وقوله 

  :: تعريف الشافعيةاثالث

 (2)."أشهد بلفظ الغري على للغري حبقإخبار الشهادة: "  :تعريفات أشهرهابعرف الشافعية الشهادة 
  .الروايات يف اإلخبار وأشكال باحلقوق، اإلخبار أشكال يتناول سجن فهو مطلق )إخبار(: قوله

قيد أول على حمل اإلثبات وهو احلق الذي يثبت، واحلق هنا شامل حلق اهلل عز  (:حبق)قوله 
ذا ويشمل الوجودي والعدمي كاإلبراء، وخيرج هب، وجل وحق العبد، وشامل للمال وغريه مما يثبت ويسقط

  .، واإلخبار عن احلقائق الكونية واألمور العاديةالقيد اخلرب والرواية

على )وقول  .قيد ثان  خترج به الدعوى وهي ما خيرب به من حق على غريه لنفسه (:للغري): وقوله
قيد رابع إلخراج ما  (:بلفظ أشهد)وقوله . قيد ثالث إلخراج اإلقرار وهو اإلخبار حبق عليه للغري (:الغري

 .عدا هذا اللفظ

  :تعريف الحنابلةالرابع: 

، َكَشِهْدُت َأْو َأْشَهدُ " :هاأشهر  من احلنابلة بتعريفات هاعرف  (3)."اإِلْخَباُر مبا َعِلَمُه الَشاِهُد بلفظ  خاص 
 تعريفا جامعا ومانعا. هوأخريا، فإن تعريف الشافعية للشهادة هو الذي ارتضاه الباحث لكون

                                                 

   4/164 ،ت.ود ،ط.د ،الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي، بن عرفةا انظر: (1)
القليويب  .5/377، ط.د ،(حاشية الجمل على شرح المنهج) طالبفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج ال ،اجلمل انظر: (2)

تحفة المحتاج  ،بن حجر اهليتميا  ،4/318 ،ط.د ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج، وأمحد الربلسي عمرية
 . 4/98 ،1ط، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي ،10/211 د.ط، ،بشرح المنهاج

 .3/575، 1ط، شرح منتهى اإلرادات، البهوتى ،2/186، 1ط، نـَْيُل الَمآر ب بَشرح َدل يُل الطَّال ب ،التغليب انظر:( 3)
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:، وتحته ثالثة مطالبواإلشهاد الفرق بين الشهادة القضائيةالمبحث الثالث:   

 :اإلشهادو الشهادة القضائية المطلب األول: مفهوم 

املداينة يف ة آي يالقدمي واحلديث، ه قضية شهادة املرأة يف النصوص وأمهها وأكثرها إشكاال يف من أبرز
 .معرض حديث القرآن الكرمي عن كتابة الديون وتوثيقها يفسورة البقرة، وذلك 

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  :اىلتعاهلل يقول 

 چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ
(1) 

 (2)وجيدر بالباحث بيان الفرق بني مفهومي اإلشهاد والشهادة:

َأْشَهْدُت و  ،َأْشَهْدتُه على كذا َفَشِهَد عليه َأي صار شاهدًا عليهِمن االستشهاد، تقول: " اإلشهاد: -أ
 :يقال للشاهد ،دشاهالَأي َأْشِهُدوا  ، تقول: استشهدوا:واْسَتْشَهدتُه مبعىًن مثال،  قراراإلِ الرجل على 

قامة إلته واْسَتْشَهْدُت فالنًا على فالن ِإذا سأَ  ،َأْحَضرين :وَأْشَهَدين ِإْمالَكه ،وجُيمع ُشَهداءَ  ،َشهيد
 (3)".شهادة احتملها

ا، وقد لي  ال خيتار عو  ُسَدْيساً فقد خيتار  اختيار الشهود،  فيه يفريَّ خمُ يكون اإلنسان  :ويف اإلشهاد
 .عائشةوال خيتار  حواءخيتار 

ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ     ٹ ٹ 

ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  

 (4). چ

                                                 

  282 آليةا :البقرةسورة  (1)
 عالم العريبالزهراء لإل ،طد. ،الخالفة، حممد رشيد رضا (2)
 3/238 ،1طلسان العرب،  ابن منظور،( 3)
 6 آليةا :سورة النساء (4)
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 : وجه اإلستدالل من اآلية
ْشَهادِ  تـََعاىَل  اللَّهُ  َمرَ أَ "  (1)."تـَْنِبيًها َعَلى التَّْحِصنِي َوَزَوااًل لِلتـَُّهمِ يف هذه اآلية  بِاإْلِ

ه كامال، ، وهو أن يدفع إليه مالى املرءبيان ما جيب القيام به عند انتهاء الوصاية علفاآلية وردت يف 
 (2).الولالحتياط من اخلصومات واملنازعات ُيْشِهد على دفعه امل

الشرع، اسم ملا يبنّي احلق ويظهره، وهى تارة تكون أربعة  يفإن البينة   :"اإلمام ابن القيميقول 
 (3)،بينة املفلس، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون ُنكوالً  يفشهود، وتارة ثالثة، بالنص 

نة على املدعى فقوله صلى اهلل عليه وسلم: " البي ،ومييًنا، أو مخسني مييناً أو أربعة أميان، وتكون شاهد احلال
فكما تقوم  (4)،دقه بطريق من الطرق ُحِكم له.. "عليه أن يظهر ما يبنّي صحة دعواه، فإذا ظهر ص ي"، أ

يطمئن  ليتاالبينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة املرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة 
 .اكمإليها ضمري احل

ْخَباُر مبَا َقْد ُشوِهَد َأْي ُمَشاَهَدُة ِعَيان  َأْو ُمَشاَهَدُة إيَقان  "هي  :في اللغة الشََّهاَدةُ  -ب  (5)"اإْلِ
        و آية املداينة تتحدث عن اإلشهاد على العقود، أو األموال وما يقصد به املال،)6    

يعرتيها قد يؤثر ذلك مزاجيا  ماة حبكم وهو أمر توثيقى مقصود به إثبات حقوق الناس، وأن املرأ
.عليها  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ ٹ ٹ والشهادة أمانة، فيلزم أداؤها كغريها من األمانات، 

 فيلزم أداؤها عند طلبها كغريها من األمانات. (7)، چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  
                                                 

 .5/44، 2ط ،الجامع ألحكام القرآن، القرطيب (1)
 .3/1591د.ط،  زمرة التفاسير، ،زهرة وأب( انظر: 2)
 .النكول: هو االمتناع عن اليمني( 3)
 .34ص، 1ط، 1ط إعالم الموقعين، ( ابن القيم،4)
 .1/357، ط.د، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية ،النََّسِفيُّ و  ،املرجع السابق ( انظر:5)
 .1/724، 2ط، تفسير القرآن العظيم ،بن كثري: ا( انظر6)
 .58 آليةا :( سورة النساء7)
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قام هبا اثنان  حلصول الغرض ببعضهم، فإن فإن كان يف القضّية شهوٌد فأداء الشهادة يف حّقهم فرض كفاية
سقط احلرج عن الباقي، وإن امتنع الكل عصوا مجيعاً، فلو طلب املّدعي أداء الشهادة من اثنني معّينني من 
اجلمع وجب عليهما ذلك، لئاّل يؤّدي امتناعهما إىل التواكل، فإن مل يعلم بالواقعة اليت يطلب اإلشهاد 

 ل الشهادة وأداؤها فرض عني عليه، فيأمث إذا مل يفعل، حىّت ال يضيع احلقُّ علىعليها غري واحد كان حتمّ 
 (1).صاحبه

 :الشهادة القضائية واإلشهادالمطلب الثاني: أوجه الفرق 
 يتجلى الفرق بني اإلشهاد والشهادة يف التايل:

 أرشدت إليها ونصحت هبا آية اإلشهاد اليتطرق حفظ احلقوق، من : اإلشهاد

 .القاضى بناء عليهاأو حيكم احلاكم  اليت طرق البينةمن : هي ةوالشهاد

 بني طرق البينة،و  التمييز بني طرق حفظ احلقوق يفتفصيل القول  ابن القيمالعالمة ولقد أورد 
إن القرآن مل يذكر الشاهدين، والرجل واملرأتني " :فقال (حيفظ هبا اإلنسان حقه اليتالطرق ) :حتت عنوان

 -يالقاض - وما حتفظ به احلقوق شئ وما حيكم به احلاكم ..حيكم هبا احلاكم،  اليتطرق احلكم  يف
فإن هذا أمر ألصحاب احلقوق مبا حيفظون  ......، قال: فإن طرق احلكم أوسع من الشاهد واملرأتنيشئ، 

ا.. وهو هنبه حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إىل أقوى الطرق، فإن مل يقدروا على أقواها انتقلوا إىل ما دو 
سبحانه مل يذكر ما حيكم به احلاكم، وإمنا أرشدنا إىل ما حيفظ به احلق، وطرق احلكم أوسع من الطرق 

 (2). "اليت حُتفظ هبا احلقوق

                                                 

 د.ط، ،منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش ،3/115 د.ط، ،الهداية في شرح بداية المبتدياملرغيناين، : ( انظر1)
المغني، ، ابن قدامة ،426، 461، 4/450، 1ط ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،لشربيينا ،8/484،385
 .6/189 ،1ط
 .236 ،219، 105ص ،1ط، إعالم الموقعين، القيمابن  انظر: (2)
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ؤكدًا إياها، علق عليها، م شيخ اإلسالم ابن تيميةوبعد إيراد ابن القيم هلذه النصوص نقاًل عن شيخه 
و شاهد وامرأتني، أ القرآن ما يقتضى أنه ال حُيَْكم إال بشاهدين، يس يف: ول-ابن القيم  يأ -فقال: " قلت

فإن اهلل سبحانه إمنا أمر بذلك أصحاب احلقوق أن حيفظوا حقوقهم هبذا النِّصاب، ومل يأمر بذلك احلكام 
ني وهلذا حيكم احلاكم بالنكول، واليم، أن حيكموا به، فضاًل عن أن يكون قد أمرهم أال يقضوا إال بذلك

ووجوه اآلجّر، وغري ذلك  (1)،املردودة، واملرأة الواحدة، والنساء املنفردات ال رجل معهن، ومبعاقد الُقُمط
القرآن..فطرق احلكم شئ، وطرق حفظ احلقوق شئ آخر، وليس بينهما  ُتذكر يف من طرق احلكم اليت

كم احلاكم مبا حيفظ به حقه، وحيتالزم، فُتحفظ احلقوق مبا ال حيكم به احلاكم مما يعلم صاحب احلق أنه 
 (2) احلق حقه، وال خطر على باله.. " ال حيفظ به صاحب

 :المطلب الثالث: حكمة كون شهادة امرأتين تعدالن شهادة رجل واحد

د، حكمة كون شهادة املرأتني تعدالن شهادة الرجل الواح بن تيميةأمحد عبد احلليم  علل شيخ اإلسالم قدل
ا يتحمل عادة جمالس وأنواع هذه املعامالت، لكن إذا تطورت خرباهتا وممارساهتا وعاداهتا،  بأن املرأة ليست مم

وال ريب أن " كانت شهادهتا حىت يف اإلشهاد على حفظ احلقوق والديون مساوية لشهادة الرجل، فقال:
ا فإن ههذه احلكمة يف التعدد هي يف التحمل، فأما إذا عقلت املرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدين

املقصود حاصل خبربها كما حيصل بأخبار الديانات، وهلذا تُقبل شهادهتا وحدها يف مواضع، وحُيكم بشهادة 
ونفس هذا  (3)".امرأتني وميني الطالب يف أصح القولني، وهو قول مالك وأحد الوجهني يف مذهب أمحد

ة على هذا احلق الذي حتدثت عنه اآلي، عندما أرجع متيز شهادة الرجال على حممد عبده إلمامااملعىن ذكره 
شهادة النساء، إىل كون النساء يف ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور جمالس التجارات، ومن مثَّ بعيدات 
عن حتصيل التحمل واخلربات يف هذه امليادين  وهو واقع تارخيي خاضع للتطور والتغري، وليس طبيعة وال 

(4).جبلة يف النساء على مر العصور
  

                                                 

 .مفردها قمط بكسر القاف وسكون امليم: ما تشد به اإلخصاص ومكونات البناء ولبناته :معاقد الُقُمط( 1)
 198، 1طإعالم الموقعين،  ابن القيم،( 2)

 . 1/95 ،ع السابقالمرج ابن القيم،( (3
 .732/ 4 د.ط، ،األعمال الكاملة حممد عبده، :انظر( 4)
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 .اإلثباتفي ومكانتها الشهادة :  الفصل األول
 وفيه مبحثان:

 .يف القضاء اإلسالمي أمهيتهاإلثبات و مفهوم : المبحث األول 

 .الشهادةأحكام المبحث الثاني: 
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 :في القضاء اإلسالمي أهميتهاإلثبات و " مفهوم المبحث األول

 ان:وفيه مطلب

 : مفهوم اإلثبات المطلب األول:

 ثبات في اللغة:اإل

اإلثبات بكسر اهلمزة وسكون الثاء مصدر أثبت، مبعىن جعل الشيء راسخاً غري مائل، وحيتمل اإلجياب "
 (1)." ضد السلب والنفي، ويأيت مبعىن اعترب الشيء دائماً مستقراً أو صحيحاً 

ت، وأَثـَْبَته بْ : ))ثبت: ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبيت، وثلسان العربوجاء يف  
 هو، وثبته مبعىًن((. 

 (2)."، فهو ثابت إذا أقام به "ثبت فالن يف املكان يثبت ثبوتاً ويقال:  

 (3)."إثباتاً: إذا عرفه حق املعرفة ،مثابتة، وأثبته ،ثابته"ومن اجملاز أيضاً:   

 ثبت الشيء ثباتا، وثبوتا، فهو ثابت وثبيت وثبت.

  (5): " مث جاء الثبت أنه من رمضان".وقد ورد يف األثر (4)"،احلجة والبيان": والثَبت
  

                                                 

 .20ص ،2ط ،معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي ،31ص ،2ط، المصباح المنيرالفيومي،  ( انظر:1)
 . 2/19مادة: ثبت، ، 1طلسان العرب،  ابن منظور،( 2)
مادة:  ،8طالقاموس المحيط،  ،الفريوزآبادي ،4/476مادة: ثبت،  .ط،دتاج العروس من جواهر القاموس، ، الزَّبيدي ( انظر:3)

 . 1/317ثبت، 

  2/80، المرجع السابقابن منظور،  (4)

   2/1072 ،2/726، 1، طموطأال يف مالكأخرجه ( 5)
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 اإلثبات في االصطالح:

حلجة ، بل كانوا يطلقون مصطلح اإلثبات على إقامة اقدامى الفقهاءمل يرد تعريف مصطلح اإلثبات عند 
 وهذا (1)إلثبات هو احلكم بثبوت شيء آلخر"،فقال: "ا الجرجانيأو الدليل على الشيء، وقد عرفه 

 التعريف هو املعىن العام لإلثبات.

قيقة فقد عرفوا اإلثبات بتعريف خاص، واختلفت عباراهتم فيه يف حني، وتقاربت يف ح أما احملدثون
 معناه، وقد اقتصر الباحث على التعريف التايل:

 (2) ".ة"اإلثبات هو تقدمي الدليل املعترب شرعاً أمام القضاء على حق أو واقعة ترتب عليه آثاره الشرعي

  شرح التعريف:

ي، جنس يف التعريف يعين به تقدميه إىل من يقتنع به، ويشمل الدليل العلمي، والتارخي )تقديم الدليل(:
 (3)والدليل العام أمام القضاء وغريه.

 (4)."جة أو الرباهني الشرعية اليت يقدمها اخلصوم للقاضي للنظر يف اخلصومةاحل" هو:  والدليل

جنس يف التعريف يشمل كل األدلة سواء كانت بينة شخصية، أم بينة خطية، أو قرينة،  والدليل
 أو بعلم القاضي، وسواء كانت دليالً مادياً أو معنوياً.

ية املخالفة مشروع يف نظر الشارع كاألدلة العرف قيد خيرج فيه تقدمي الدليل الغري )املعترب شرعاً(
 .للشريعة

                                                 

 .9 ص ،1، طالتعريفاتاجلرجاين،  انظر: (1)
 اليت الطرقب القضاء أمام احلجة إقامة اإلثبات عرف حيث د.ط، ،اإلسالمية الشريعة فيوسائل اإلثبات الزحيلي،  حممد انظر: (2)

 .23 ص شرعية، آثار عليها ترتب واقعة أو حق على الشريعة حددهتا
 .22 ص ( املصدر نفسه،3)
د.ط،  ،القانونية المصطلحات معجم كورنو،  جرار ،13 صد.ط،  ،اإلسالمي الفقه في اإلثبات أدلة حسني، فراج أمحد انظر: (4)
1/345. 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5101#_edn6
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قيد خرج به تقدمي األدلة أمام غري القاضي، وهو ضروري لبيان أن اإلثبات ال يكون منصباً  )أمام القضاء(:
 .إال على واقعة متنازع فيها بني الناس

 وهو حمل اإلثبات. )على حق أو واقعة(:
 (1) .لطته على شيء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيقاً ملصلحة معينةاختصاص يقر به الشرع س واحلق هو

 )ترتب عليه آثاره الشرعية(: قيد خيرج به إثبات أمور طبيعية أو عادية فال يرتتب عليه حق كإثبات
 طلوع الشمس.

 :أهمية اإلثبات: لب الثانيالمط

 كربى يف القضاء اإلسالمي، ومنها:لإلثبات أمهية  
أن اإلثبات من خري أسباب الصفاء والوئام، ألنه يؤدي إىل أن توضع احلقوق يف مواضعها               .1

  (2)الصحيحة، فتمحى من النفوس الضغينة وحتل حملها الثقة والرضا واحملبة نتيجة انعدام الظلم.
 (3)إلثبات رادع لالدعاءات الكاذبة أو الضعيفة أو اجملردة.وا .2
  (4)وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم". .3
وكذلك ال تقتصر أمهية اإلثبات على احلقوق املالية فحسب، بل متتد إىل احلقوق غري املالية  كاحلقوق  .4

  (5)لنسب واحلق يف اجلنسية وحنو ذلك من احلقوق.الناشئة عن الزواج وا
 اإلثبات هي األداة الضرورية اليت يعول عليها القاضي يف التحقيق من الوقائع .5
 هي الوسيلة العملية اليت يعتمد عليها اجملتمع واألفراد يف صيانة حقوقهم. .6

                                                 

 182 صد.ط،  ،تقيده في الدولة سلطان ومدى الحق الدريين، ( فتحي1)
  22ص د.ط، ، شرح قانون اإلثبات: النداي، انظر( 2)
  11ص د.ط، ،نظرية االثباتاملؤمن،  انظر: (3)
  3/1336 ،صحيح مسلم يف مسلمأخرجه ( 4)
  12-11، صالمرجع السابق( 5)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5101#_edn11
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 :الشهادة: أحكام المبحث الثاني

 لب:مطاأربعة وفيها 

 :ية الشهادةمشروع المطلب األول:

 (1)ها الشارعُ حتمالً ان، وقد حثَّ عليصَ هبا حتفظ احلقوق وتُ  الشهادةُ مشروعةٌ بالكتاِب والسُّنَِّة واإلمجاِع، إذْ 
إذا اقتضٰى حفُظ احلقوِق واألمواِل ذلك، ولكن بشرط  أن تكون عن علم ودراية، ال عن ختمني  (2)وأداًء،
 وظن. 

ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  ڈ  چ  :ويف ذلك يقول اهلل تعاىل 

  (3).چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

 النَّيبَّ  َأنَّ  (4)،ُجَهيِنِّ الْ  َخاِلد   ْبنِ  زَْيدِ علٰى مشروعيتها، ففي احلديث الذي رواه  السنَّةُ  كما دلت 
 (5).«ُيْسَأهَلَا َأنْ  قـَْبلَ  َشَهاَدتِهِ بِ  يَْأيت  الَِّذي ،اءِ الشَُّهدَ  خِبَرْيِ  ُأْخربُُكمْ  َأاَل »: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىٰ 

  
  

                                                 

اتها في عدالة الرواة والشهود وتطبيقنظر: املرتضٰى، اة، أو مساع احلديث، أو مشاهدة احلدث. : هو وقُت التقاِط الواقعالتحملُ  (1)
 .102، ص2، طالحياة المعاصرة

 نظر: املرجع السابق. ا: هو وقُت أداِء الروايِة أو اإلدالِء بالشاهدِة عند احلاكم. األداء( 2)
 2 اآلية سورة الطالق: (3)
نة يوم : أبو ُزرعة، وأبو عبد الرمحن، وأبو طلحة، شهد احلديبية، وكان معه لواء جهيفقيلتلف يف كنيته، : خمزيد بن خالد الجهني (4)

، في تمييز الصحابة اإلصابةمات سنة مثان وستني. انظر: ابن حجر،  وقيل:الفتح، مات سنة مثان  وسبعني باملدينة، وله مخس ومثانون. 
 . 499/ 2، 1ط
 (. والرتمذي1719(، )4494رقم احلديث )، 762كتاب األقضية، باب بيان خري الشهود، ص  ،سلمصحيح م يف أخرجه مسلم (5)

 .(2295)رقم احلديث ، 526، أبواب الشهادات، باب ما جاء يف الشهداء أيهم خري، صجامع الترمذي يف
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وقد ذكر اإلمام النووي ثالثة تأويالت  عن العلماء يف معىٰن هذا احلديث أصحها وأشهرها: أنه حممول علٰى 
 (1).من عنده شهادة إلنسان حبق وال يعلم ذلك اإلنسان أنه شاهد، فيأيت إليه فيخربه بأنه شاهد له

 فـََقالَ  ،َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّىٰ  النَّيبِّ  ِإىَلٰ  ِكْنَدةَ   ِمنْ  َوَرُجلٌ  (2)،َحْضَرَمْوتَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َجاءَ »وحديث:  
 َيِدي يف  ْرِضيأَ  ِهيَ  :اْلِكْنِديُّ  َقالَ فَـ  ،أِلَيب  َكاَنتْ   يل  أَْرض   َعَلىٰ  َغَلَبيِن  َقدْ  َهَذا ِإنَّ  :اهلل َرُسولَ  يَا :احلَْْضَرِميُّ 

 فـََلكَ  :قَالَ  ،اَل  :قَالَ  ؟بـَيـَِّنةٌ  أََلكَ  :ْضَرِميِّ لِْلحَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىٰ النَّيبُّ  فـََقالَ  ،َحق   ِفيَها لَهُ  لَْيسَ  أَْزَرُعَها
 احلديث.  (3)« ...مَيِيُنهُ 

 هذا احلديِث بلفظ  أدلُّ علٰى الشهادِة، ففي احلديث َوَقْد َوَرَد مثلُ  (4)،: هي الشهاَدةُ باإلمجاعِ والبَـيـَِّنةُ  
 َمنْ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  ىٰ َصلَّ قَْاَل َرُسوُل اهلل »َما، قَاَل: َعنـْهُ  اللَّهُ  َرِضيَ   ابن َعبَّاس  اهللَعْبدِ الصحيح عن 

  : كَ َذلِ  َتْصِديقَ  اهللُ  أَنـَْزلَ  مُثَّ  ،َغْضَبانُ  ْيهِ َعلَ  َوُهوَ  اللَّهَ  َلِقيَ  ،فَاِجرٌ  ِفيَها َوُهوَ  َمااًل  هِبَا َيْسَتِحقُّ  ميَِني   َعَلىٰ  َحَلفَ 
ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  چ 

َنا َخرَجَ  (6)قـَْيس   ْبنَ  اأْلَْشَعثَ  ِإنَّ  مُثَّ  (5) ،چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    أَبُو مْ ُثكُ حُيَدِّ  َما :فـََقالَ  إِلَيـْ
ثـَْناهُ  :قَالَ  ؟الرَّمْحَنِ  َعْبدِ   بِْئر   يف  ُخُصوَمةٌ  َرُجل   َوبـَنْيَ  يِن بـَيْ  َكاَنتْ نـَزََلْت،   َلِفيَّ  ،َصَدقَ  :فـََقالَ  :قَالَ  ،َفَحدَّ

 ،ُنهُ مَيِي أَوْ  َشاِهَداكَ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  لَّهُ ال لَّىٰ صَ  اهلل َرُسولُ  فـََقالَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىٰ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِإىَلٰ  فَاْخَتَصْمَنا

                                                 

 .12/17د.ط،  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي: ( انظر1)

عة يف شرق عدن بقرب البحر، وحوهلا رماٌل كثرية تُعرَف باألحقاِف، وهبا قرب هود عليه السالم، وهي من : ناحية واسحضرموت (2)
 3/157، 1ط، معجم البلدانياقوت احلموي، انظر:  ،اليمن بينها وبني صنعاء اثنان وسبعون فرسخاً 

رقم احلديث ، 72، 71مني فاجرة بالنار، ص، كتاب اإلميان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيصحيح مسلم يف أخرجه مسلم(  3)
(358) . 
 ألهنا تبني ما التبس. املرجع نفسه.  ومُسِّْيت الشهادة بينَّة؛، 2/414، 3ط، االختيار لتعليل المختارانظر: املوصلي، (  4)
 77اآلية سورة آل عمران:  (5)
سبعني  َوِفَد علٰى النيب صلٰى اهلل عليه وسلم سنة عشر يفاألشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية الكندي، يكىٰن أبا حممد، (  6)

انظر:  ،راكباً من كندة، وكان قد ارتد فيمن ارتد من الكنديني، فُأْحِضَر إىٰل أيب بكر فأسلم فأطلقه وزّوجه أخته، مات سنة اثنتني وأربعني
 .  240، 1/239، 1ط، إلصابةابن حجر، ا
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 احلديث. (1)...« يـُبَايل  َواَل  حَيِْلفُ  ِإًذا ِإنَّهُ  :قـُْلتُ 
وألنَّ الشهادَة حتيا هبا حقوُق الناِس، وتصاُن هبا الدماءُ واألمواُل والعقوُد عن التجاحِد، وحتفُظ هبا األموال 

  (2)علٰى أرباهبا ومالكها.

ان حَتَمُُّل الَشَهاَدِة فرضًا يف اجلملة؛ ألهنا من باب التعاون علٰى الرب والتقوٰى، بل إهنا من لذلك ك
أفضل الرب؛ ألنَّه يتعلق هبا حفُظ أمواِل النَّاِس وحقوِقهم، وحقوِق اهلل تعاىٰل، وإقاَمِة حدوِدِه، لذلك يقول 

ڳ  ڳ   ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ چ   تعاىٰل:

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ : وقال سبحانه (3)،چ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

  (4).چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

َنةَ  ْبن ُسْفَيانُ  الَ قَ    (6)." ما يدفع اهللُ بالشهوِد من التجاُحِد والتظاملُِ ": هو (5)ُعيَـيـْ

 :المطلب الثاني: أركان الشهادة

 (7)". األقوى الشيء جانب": اللغة في الركن

 : الفقهاء اصطالح الركن في ماأ

                                                 

، 2515)رقم احلديث ، 406، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه، صصحيح البخاري يف أخرجه البخاري(  1)
2516). 

 . 12/4 ،1ط المغني،ابن قدامة،  ،2/414 ، 3ط ،االختيار لتعليل المختارنظر: املوصلي، ا(  2)
 282 آليةا :( سورة البقرة3)
 251 آليةا :سورة البقرة (4)
ميمون، موىٰل حممد بن مزاحم، ولد بالكوفة سنة سبع ومائة، شيخ اإلسالم، قال عنه الشافعي: بن أيب عمران  سفيان بن عيينة(  5)
، وانتهٰى إليه علو اإلسناد، وكان من أعلم الناس باحلديث، والتفسري، مات سنة مثان «لوال مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم احلجاز»

 . 7/653 ،3ط. ،سير أعالم النبالء انظر: الذهيب، ،وتسعني ومائة وله إحدٰى وتسعني سنة
 . 3/1540د.ط، ، على مذهب عالم المدينةالمعونة نظر: القاضي عبد الوهاب، ا (6)
 .255د.ط، ص ،مختار الصحاح، والرازي، 1/255 ،8طالقاموس المحيط، ، الفريوزآبادي انظر:( 7)
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 الركن عند الحنفية:

 (1)."ما توقف الشيء على وجوده و كان جزءاً منه و داخالً يف تركيبه": بأنه الحنفية عرفه
 لعباداتا يف بينهما فرق فيقولون: ال الشرط، أو الركن، وجود عدم على يرتتب الذي األثر حيث من أما

 .باطلة تكون شرطها يتخلف أو كنها،ر  يفوت اليت العبادة أن معىن على

 غري اوجيعله يبطلها، منهما أي وفوات العبادة، لصحة وجودمها من بد ال إذن والشرط فالركن
 . شرًعا هبا املقصود هو ما ألداء صاحلة

 حيث رطهش ختلف وما باطاًل، فيكون منها، ركنه فقد ما بني يفرقون فإهنم :املعامالت يف أما
 بد ال ما: نالرك ألن شرطه؛ فقد أو ركنه ختلف ما كل  بطالن يرون الذين اجلمهور فخبال فاسًدا، يكون

  (2).به الختصاصه أو حقيقته، يف لدخوله إما عقاًل، صورته وجود يف منه للشيء

العقد سواء   بد منه يفعرفوه بأنه: " ما ال ة والشافعية:من املالكية و احلنابل الجمهورالركن عند 
 (3)أو متعلقاً به".كان جزءاً منه 

 :قولني على وذلك الشهادة، أركان يف اخلالف الركن معىن يف اخلالف على وقد ترتب 

                                                 

 .5/165 ،2ط ،حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين انظر: (1)

 العام، الفقهي المدخلالزرقاء،  أمحد مصطفى ،13 ،12 د.ط، المعامالت، في العامة النظرية حسني، شعبان حممدانظر: ( 2)
 . 1/88 ، د.ط،وسائل اإلثباتالزحيلي،  ،301 ،1/300 ،9ط
، الرملي ،12/89 د.ط، ،بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي،  انظر: (3)

 .3/376 د.ط، ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
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م لتضمنه معىن املشاهدة والقس ،ن ركن الشهادة هو قول الشاهد: "أشهد" بلفظ املضارعإ  القول األول:
ذا قول مجهور وه، (به خربُ وأُ على ذلك  م باهلل لقد اطلعتُ سِ قْ أُ )واإلخبار للحال، فكأن الشاهد يقول: 

  (1).فقهاء احلنفية
وأن  ،الصيغة املتمثلة يف حكاية الشاهد بقوله: "أشهد بكذا وكذا" يويرى بعضهم أن الركن: ه

  (2).لفظ: "أشهد" شرط يف كل ما يشهد به أمام القاضي، أي شرط يف الركن

 .وقد أخذ هبذا املتأخرون من احلنفية، وهو الراجح عندهم

 أركان الشهادة مخسة:  يرى أنول الثاني: الق

 شاهد .1
 مشهود له .2
 مشهود عليه .3
 مشهود به .4
 الصيغة. .5

  (3)رمحه اهلل تعاىل. الشافعيوهبذا قال اإلمام 
 .حان التعريف األخري للشافعيةجمن خالل عرض تعريفات الفقهاء للركن يتبني للباحث ر و 

                                                 

 ،ابن ُنيمو  ،5/462، 1386 د.ط، ،الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفةاحلصكي، انظر:  (1)
 د.ط، ،المحتار رد تكملة، بن عابدينا ،5/462 ،2ط ، الحاشية،ابن عابدين ،7/56 ،2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 . 4/207 ،1ط ،الحقائق تبيين، الزيلعي ،7/64
 ،ط.د ،(شرح الهدايةفتح القدير ) ،بن اهلماماو  .9/4039، 2ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساين: انظر (2)
 . 136 ص د.ط، ،اإلثبات طرق إبراهيم، وأمحد ،150 صد.ط،  الشرعية، المرافعات أصول قراعة، وعلي ،7/364
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  :شروط الشهادة المطلب الثالث:

  سرد شروط الشهادة، جيدر بالباحث بيان األمور التالية:قبل الشروع يف متهيد:

املتأمل لكالم الفقهاء املتعلق بشروط الشهادة يلحظ أن بعضهم يبدأ بذكر شروط الشهادة،      
ويعقد لذلك فصاًل خاصاً، مث يثين بفصل آخر يذكر فيه موانع الشهادة، وهذا ما ظهر للباحث يف كتب 

سبعة ل إهنا من يتكلم عن شروط الشهادة، ويقو  احلنفية والشافعيةا وجد يف كتب املالكية واحلنابلة، بينم
شرطاً، وبعضهم يقول إهنا واحد وعشرون شرطاً، ذلك أهنم يعدون انتفاء املوانع من شروط الشهادة،  عشر

ثر ادمها يف األاحت فلذلك تبلغ عندهم الشروط هذا العدد، ولعل التباس الشرط بعدم وجود املانع سببه
املرتتب من حيث وجود احلكم أو ختلفه، ذلك أن احلكم يتخلف عند ختلف الشرط، كما أنه يتخلف 
عند وجود املانع، وهلذا ُوجد من العلماء من جيعل ختلف الشرط مانعاً، التفاقهما فيما يلزم منهما، ومنهم 

يب احلكم، دم املانع يعترب يف ترتالقاعدة أن ع"من جيعل انتفاء املانع شرطاً، ولذلك قال اإلمام القرايف: 
ووجود الشرط أيضًا معترٌب يف ترتيب احلكم، مع أن كل واحد منهما ال يلزم منه احلكم ... وكالمها يلزم 
من فقدانه العدم وال يلزم من تقرره وجوٌد وال عدم، فهما يف غاية االلتباس، ولذلك مل أجد فقيهاً إال وهو 

 (1)."ق بني عدم املانع والشرط البتة وهذا ليس بصحيحيقول: عدم املانع شرط وال يفر 

لشخص إن املانع من الشهادة ما حيول بني ا»وقد فرَّق البعض بني شروط الشهادة وموانعها بقوهلم:   
الذي حتققت فيه أهليتها بتوفر شروطها، وبني القيام بأدائها، وهو معىٰن يقوم بالشخص الذي حتققت فيه 

أو صفة يتصف هبا يرتتب عليها عدم صالحية الشخص ألداء الشهادة، ويكون املمنوع أهلية أداء الشهادة 
من الشهادة هو: احملروم منها رغم حتقق أهلية الشهادة فيه بتوفر شروطها فيه؛ لقيام مانع، مث مثلَّ علٰى 

عاً؛ ألنه مان هذا املعىٰن بقوله: فمثاًل العدالة شرط من شروط الشهادة، وقد علمنا أن عدم العدالة ليس
دالة أعين عدم الع –وصف عدمي، بل هو ختلف شرط، فلو جيء مبرادف وجودي هلذا الوصف العدمي 

فقيل: الفسق وصف وجودي ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم احلكم فهو مانع. فاجلواب هو: أن  –
اسقاً مل تتوفر الشاهد ف هذا غري صحيح فإن املانع إمنا يكون بعد توافر الشروط، ويف هذه احلالة وهو كون

                                                 

  1/111د.ط،  الفروق،القرايف،  (1)
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الشروط يف الشاهد أصاًل؛ ألن وجود الفسق مالزم لتخلف شرط العدالة ضرورة فلما مل تكتمل الشروط 
مل يوجد املانع، وكذلك القول يف الكفر والرق والعمٰى وغري ذلك من املرادفات الوجودية لعدم شروط 

 (1)الشهادة فإهنا ليست مبوانع.

 جعل انتفاء املوانع من شروط الشهادة؛ ألن املوانع ال ينظر إليها إال بعد وعلٰى هذا فال ينبغي 
اكتمال الشروط وحتققها وأهلية الشاهد للقيام بالشهادة، وهذا قريب مما ذهب إليه املالكية واحلنابلة الذين 

 اهلل أعلم. و يعقدون يف كتبهم فصالً لشروط الشهادة، مث يثنون عليه بذكر موانع الشهادة يف فصل مستقل، 
 وهي كالتايل: (2)ة شروطا البد منها،اشرتط الفقهاء لقبول الشهاد :شروط الشهادة

 العقل: وهو شرط مشرتك بني حتّمل الشهادة وأداء الشهادة. .1
البلوغ: وهو مشرتك أيضًا بني التحّمل واألداء، ألّن الصيب ال والية له على نفسه فال والية له على  .2

 غريه من باب أوىل.

رُِفَع اْلَقَلُم َعْن ثالث: عن الصَِّب  (( :قال عن النيب  رضي اهلل عنه ما رواه عليّ  :دلَّ على ذلك    
ُلَغ، َوَعِن النَّاِئِم َحىتَّ َيْستَـْيِقَظ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يُِفيقَ  وألّن كاًل من الصيب واجملنون ال يأمث ( 3)،))َحىتَّ يـَبـْ

 ألنّه غري مؤاخذ. ال يتحّرز منه،بكذبه و 
                                                 

 وما بعدها 1/34 د.ط، ،موانع الشهادة في الفقه اإلسالمينظر: أمين احلريب، ا (1)

 ،المبدعابن مفلح،  ،2/331د.ط، ، الشرح الصغيرذهب املالكية واحلنابلة يف فصل الشروط عن املوانع: )الدردير، : يف منظرا (2)
عالء  ،2/184د.ط، ، مجمع األنهرداماد أفندي،  ،احلنفية والشافعية الذين خلطوا الشروط باملوانعولبعض  ،(314-8/299 د.ط،

 ،«مطبوع مع شرح فتح القدير»العناية على الهداية البابريت، و  ،81، 11/80، 1، طحاشية قرة عيون األخيارالدين أفندي، 
 وما بعدها. 8/199 ،1ط ،روضة الطالبينالنووي، و  ،7/397، 2ط
سنن ) بـ املعروفمسند الدارمي  يف الدارميو  ،(101رقم احلديث ) ،6/100، مسند اإلمام أحمد بن حنبل يف أمحد أخرجه(  3)

اجملنون يسرق،  كتاب احلدود، باب يف،  سنن أبي داود يف أبو داود، و 2/171كتاب احلدود، باب رفع القلم عن ثالثة،   ،(الدارمي
 يقع من ال كتاب الطالق، باب (،السنن الصغرى للنسائي)المجتبى من السنن  يف نسائيال، و (4398)احلديث ، رقم 4/558

حلديث رقم ا ،1/657 طالق املعتوه والصغري والنائم، كتاب الطالق، باب،  سنن ابن ماجه يف ابن ماجةو ، 6/156 طالقه من األزواج،
كلهم من رواية محاد ،   (148) حلديثرقم ا ،وات اخلمسفرض الصل باب ،المنتقى من السنن المسندة يف بن اجلاروداو ، (2041)

رفع القلم عن ثالثة:  ((:بن سلمة، عن محاد بن أىب سليمان، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، عن النِب صلى اهلل عليه وسلم قال
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   (1): شهادة الصبيان في الجراح التي تحصل بينهم

-هب املالكّية وذ ،علمنا أّن اجلمهور يشرتطون البلوغ لقبول الشهادة، ومل يفرّقوا بني مشهود به وآخر
ا و رمحهم اهلل تعاىل إىل قبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من اجلراحات، إذا شهد -ورواية عند احلنابلة

 بذلك قبل أن يتفرّقوا أو يُعّلموا. 

وذلك أنّه إذا مل تُقبل شهادهتم يف ذلك ضاع حقُّ بعضهم، ألّن  املصلحة،: وحّجتهم يف هذا
أهّنم ال حيضرهم من تقوم به البيّنة من الكبار، والظاهر من  -يف ألعاهبم واجتماعهم-الغالب من حاهلم 

  يُعّلموا.حاهلم صدقهم طاملا أهّنم مل يتفرّقوا ومل

 اهلل تعاىل. رمحه مالكرمحه اهلل تعاىل قوله هذا بأنّه إمجاع أهل املدينة، وهو حّجة عند  مالكودعم 
هادة اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما كان يقضي بش واحتجَّ أيضا مبا رواه يف املوطّأ: من أّن عبد 

لصيبِّ جائزة أنّه قال: " شهادة الصيبِّ على ا رضي اهلل عنهوما ورد عن علي  ،الصبيان فيما بينهم من اجلراح
."(2) 

بعموم األدلّة السابقة يف اشرتاط البلوغ يف الشاهد، وأجابوا عن االستدالل بقول  واحتجَّ اجلمهور
ة يف مسألة أنّه خالفه يف هذا، وإذا اختلف الصحاب ابن الزبري بأنّه ورد عن ابن عّباس رضي اهلل عن اجلميع

                                                 

مبفرده حديث عائشة؛ فقد  فاحلديث صحيح، وقد صح، ))عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصِب حىت حيتلم، وعن اجملنون حىت يعقل
ومل ".. :الزيلعيوقال ، 2/59، ووافقه الذهِب "،صحيح على شرط مسلم" :احلاكم(، وقال 1496)رقم احلديث  ،ابن حبانصححه 

بن أىب  يفكيف إذا انضم إىل حديث عائشة حديث عل ي،وإمنا قال: هو أقوى إسناًدا من حديث عل ،ءياإلمام بش يعله الشيخ يف
تبيين ، زيلعيال ، انظر:"وهو طريق أىب ظبيان عن علىٍّ على شرط الشيخني ووافقه الذهِب ،صحح احلاكم أحد طرقه يوالذ ،طالب

عليقه ت يف الشيخ أحمد شاكروقال  ،فاحلديث صحيح هبذه الطرق والشواهد الكثرية ،4/162 ،1ط ،الحقائق شرح كنز الدقائق
 .2/74 ع،اإلروا  يف األلباينوصححه أيًضا  "،حديث صحيح: "58ص ،على الرسالة

 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،وابن رشد ،2/726 ،1ط ،الموطأومالك،  ،10ـ6/2 د.ط، ،الهداية املرغيناين،: نظر(  ا1)
  .6/193، 1ط الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،، ابن قدامةو  ،117، 7/44 د.ط، ،األم، الشافعيو  ،2/452، ط.د
 .3/726 ،القضاء يف شهادة الصبيان باب ،الموطأ يف مالك ( أخرجه2)
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وافق قوله األصول من األدلّة األخرى، وهي توافق قول بن عبّاس رضي اهلل عنهما، كما أخذ بقول من ي
 (1).روى الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف األم

أّن شهادة الصبيان تُقبل فيما بينهم من اجلراح إن كان الصيب مل يظهر منه الكذب، وكان والراجح     
ك، ولو مل تقبل لضاعت حقوق كثرية، وهو من باب مدركًا ملضمون الشهادة، ألّن احلاجة داعية إىل ذل

 والضرورات تبيح احملظورات. ،الضرورة

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  چ  لقوله تعاىل:ـ ومن الشروط العاّمة في الشاهد: العدالة: 3

فهي صرحية يف اشرتاط أن  (2)،چک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  
وتثبت  ،وغري العدل مّمن ال يرضى (3) ، چگ  گ  ڳ  ڳ  چ ، ولقوله تعاىل: يكون الشاهد عدالً 

 العدالة مبعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلني له عنده.
يِنيَّةُ  اْلُمَحاَفظَةُ " هي: احْلَاِجبِ  اْبنُ  كما عرفهاوالعدالة      َداءُ َوأَ  الصََّغائِرِ  َوتـََوقِّي رِ اْلَكَبائِ  اْجِتَنابِ  َعَلى الدِّ

 (4)."اْلُمَعاَمَلةِ  َوُحْسنُ  اأْلََمانَةِ 

 قَِليلِ  َغرْيِ  َوَمْعِصَية ُعْرفًا ِشيُنهُ يَ  َوَما اْلِبْدَعةَ  َمْوُصوفـََها مَتَْنعُ  َمِظنَّة   ِصَفةُ  أيضا: "اْلَعَداَلةُ  ابن احلاجبوقال   
 (5).الصََّغائِِر"

َها االسِتَقام ْين، باجِتَناِب الكِبائِِر، َوتـَرْ وهي: هيَئٌة راِسَخٌة َتْدُعو َصاِحبـْ ِك اإِلْصرَاِر َعَلٰى ة علٰى الدِّ
َنُه ُعْرفاً َوَعادًة. َلُه، وتـَْرِك َما ُيِشيـْ  (6)الصَغائِِر، واستعمال املروءة بفعل ما جُيَمِّ

                                                 

  .117، 7/44 د.ط، ،األم، الشافعي :انظر (2)
  2آلية ا :الطالق سورة (2)

  282 آليةا :البقرة ( سورة3)
 . 8/162، 1ط ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،املواق انظر: (4)

 .8/163املصدر نفسه، انظر: ( 5)

 : هيئة راسخة يف النفس حتث علٰى مالزمة التقوٰى باجتناب الكبائر وتوقيوالعدالةحيث قال:  ،ا ابن رشدولفظة )راسخة(  ذكره(  6)
 .1/173 ،1ط ،تبصرة الحكامنظر: ابن فرحون، اوهو تعريف جامع،  ،الصغائر والتحاشي عن الرذائل املباحة
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ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ لقوله تعاىل: ـ اإلسالم: 4

  ڇچ  ولقوله تعاىل: ،وغري املسلم ليس من رجالنا (1)چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

وغري املسلم  (2) چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک
 واهلل تعاىل يقول:  ،فال يؤمن منه أن يكذب على اخللق ،ليس بعدل، كما أنّه ليس مّنا

( 3)،چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ                                                    

ڄ  ڄ       ڦ  ڦچ  :تعاىل اهلل لو قبدليل  ،الشهادة والية، وال والية لغري املسلم على املسلموأيضاً:

  (4).چ ک  گ  گ   گ  گچ  :وقوله،  چڄ  ڄ  ڃ  

 يعاب نه من البعد عن النقائص اليتوهي التخّلق بأخالق أمثاله يف زمانه ومكاة: وءـ وأن يكون ظاهر المر 5
 .وألّن من ال مروءة عنده ال حياء له، فيمكن أن يكذب ،عليها نظائره، كالبول يف الطريق مثالً 

 (5)".وجاء يف احلديث: " إذا مل تستح فاصنع ما شئت 

 وذلك ألّن فعل ما خيلُّ هبا عنوان اخلّسة والدناءة، فال يوثق مبن كان كذلك. 

هي أمور ختتلف باختالف الزمان واملكان، والعرف الصحيح السليم حيّدد ذلك يف  ءة:وخوارم املرؤ 
وألّن املروءة متنع من الكذب وتزجر عنه، وهلذا ميتنع منه ذوو اهليئات واملراتب االجتماعّية  ،أكثر األحيان

 . دينءحبها من كلِّ نع صاة متوءالرفيعة و الرياسات وحنوها، وإن مل يكونوا ذوي تدّين، ألّن دناءة املر 

                                                 

   282 : اآليةالبقرة( سورة 1)

   2: اآلية الطالق ( سورة2)
  6 : اآليةاحلجرات ( سورة3)

  .71 : اآليةالتوبة( سورة 4)

 چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ  باب ،األنبياء كتاب الجامع الصحيح، يف البخاريأخرجه ( 6)

 .(3296) رقم ،9 : اآليةالكهفسورة   
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، وكان يومئذ  غري مسلم، ولكّنه سّيد قومه: حني سأله هرقل عن النيب  رضي اهلل عنه أبو سفيانوهلذا قال 
أي لوال خويف من أن ينقل عين رفقيت الكذب  (1)(،كذباً لكّذبت عنه  يأثروا عليّ  أن فواهلل لوال احلياء من)

لبغضي له يومئذ  وحمّبيت يف انتقاصه، ولكيّن مل أفعل ألّن   عنه إىل قومي ويرووه عيّن لكذبت يف اإلخبار 
ويف " رمحه اهلل تعاىل يف شرح صحيح مسلم: النووياإلمام الكذب قبيح ال يليق يب أن أوصف به، قال 

 (2)."هذا بيان أن الكذب قبيح يف اجلاهلّية كما هو قبيٌح يف اإلسالم

 ،ىل الوليمة من غري دعوة، وهو الذي يسّمى الطفيليوال تقبل شهادة من يتكّرر منه اجمليء إ
 ة.ءو هو الذي يأيت مع الضيف دون دعوة، ألنّه يفعل ما فيه دناءة وسفه مّما يذهب املر و والضيفن 

: " من دعي فلم  اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل  وروى أبو داود عن عبد
 (3)."ري دعوة دخل سارقاً وخرج ُمغرياً على غجُيب فقد عصى اهلل و رسوله، ومن دخل 

مة تكّرر اجمليء إىل الولي عمنيف احلاشية، إال أن الشاهد منه  هووإن كان احلديث ال يصح كما 
 ، حفاظا على املروءة.من غري دعوة

  ڍ  ڍچ وكذلك ال تقبل شهادة من منع زكاة ماله، ألّن منعها كبريٌة، لقوله تعاىل: 

 (4). چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ

 ( 5)".من كنزها فلم يؤّد زكاهتا فويٌل له"رضي اهلل عنهما:  ابن عمرقال 
                                                 

 يف و مسلم ،(7احلديث ) ، رقمكيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل   بدء الوحي، باب الجامع الصحيح، يف البخاريأخرجه ( 1)
 .(1773احلديث )إىل هرقل، رقم  كتاب النيب   املغازي ) اجلهاد والسري( باب ،صحيح مسلم

اب ُكُتِب النَّيِبِّ َصلَّى بَ ، الكذب قبيح يف اجلاهلية كما هو قبيح يف اإلسالم، ِكَتاب اجلَِْهاِد َوالسِّرَيِ   د.ط، ،المنهاج ،النووي ( انظر:2)
 .12/104، (1773) رقم احلديث ،ُه عليه وسلم إىل هرقل ملك الشاماللَّ 
ضعفه  ، واحلديث(3741) احلديث ما جاء يف إجابة الدعوة، رقم باب األطعمة،كتاب   ،سنن أبي داود يف أبو داودأخرجه ( 3)

 .(5579احلديث )حديث رقم من يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري  العالمة األلباين
  34آلية ا :ةالتوب ( سورة4)

سنن ابن  يف ابن ماجةو  ،(1339) احلديث ما أّدي زكاته فليس بكنز، رقم الزكاة، باب الجامع الصحيح، يف أخرجه البخاري( 5)
 .(1787احلديث )ما أّدي زكاته فليس بكنز، رقم  بابماجه، 
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دلَّ على ذلك: ( 1)،وإذا اعتاد أن يسأل بغري حاجة رّدت شهادته، ألنّه فعل حمّرماً وأكل سحتاً وأتى دناءةً 
صلى اهلل علي  - تيت رسول اهللقال: حتّملت محالة، فأ رضي اهلل عنه قبيصة بن خمارق اهلاليلحديث 
صة، إّن قال: مّث قال: " يا قبي ،أسأله فيها، فقال: " أقم حيث تأتينا الصدقة، فنأمر لك هبا" -وسلم 

ورجٌل أصابته  ،املسألة ال حتلُّ إاّل ألحد ثالثة: رجٌل حتّمل محالة فحّلت له املسألة حىّت يصيبها مثّ ميسك
املسألة حىّت يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سداٌد من عيش، ورجٌل جائحٌة اجتاحت ماله، فحّلت له 

أصابته فاقة، حىّت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه: لقد أصابت فالنًا فاقًة فحّلت له املسألة، حىّت 
يا قبيصة ـ سحتا، يأكلها -فما سواهنَّ من املسألة ،يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش

 (2)." حتاً صاحبها س

وكذلك تردُّ شهادة من عرف بأخذ شيء  من الزكاة ال حيلُّ له، ألنّه ليس من مستحّقي  الزكاة،      
 وإن مل يسأل، ألنّه مصر  على أكل ما ال حيلُّ له من املال، فهو مصر  على احلرام.

رٌي بن ذلك: ما رواه جبف بقطيعة الرحم، ألهّنا كبريٌة، ودلَّ على رِ وكذلك ال تقبل شهادة من عُ     
ال يدخلها مع   :أي ( 3)" ال يدخل اجلّنة قاطع رحم"  :يقول   : أنّه مسع النيبَّ  رضي اهلل عنهمطعم 

 ر قدر ما يعاقبه اهلل على فعله.السابقني، بل يؤخّ 

                                                 

العمل والكسب، وسد أبواب التواكل والتسول من وهنا وقفة متأنية إلبراز موقف اإلسالم من التسّول، وهو أن اإلسالم دعى إىل  (1)
غري مربر شرعي، بل إن املسألة ال تنبغي إال ملن حدده اإلسالم ومسح به يف إطار ضيق، وغري ذلك مما ُيشاَهد ليل هنار يف األماكن 

 .ريه، نسأل اهلل العافية!!!العامة، ِسيََّما يف الدول اإلسالمية وداخل حرَمْي املكي واملدين بل حىت يف املْشَعِر احلرام وغ

الزكاة، سنن أبي داود،  يف أبو داودو  (،1044) احلديث من حتلُّ له املسألة، رقم الزكاة، باب صحيح مسلم، يف مسلمأخرجه ( 2)
قة لصدا الزكاة، باب ،(السنن الصغرى للنسائي)المجتبى من السنن  يف والنسائي ،(1640) احلديث ما جتوز فيه املسألة، رقم باب

حتّملت عن غريي ديًّة أو غرامة تحّملت:  ،(2591، 2580، 2579) احلديث ملن حتمل محالة، وباب فضل من ال يسأل شيئاً، رقم
: حاجٌة فاقة ،اجتهما يسدُّ به ح سداداً: ،ما تقوم به حاجته الضروريّة لعيشه قوامًا:آفة أهلكت مثاره، جائحة: و ،لدفع خصومة قد تقع

ريه: سحت، ويف غ ،هكذا يف مسلم، وتقديره: اعتقده سحتاً، أو: يؤكل سحتاً  سحتاً:: حرام، سحت ،لعقل الكاملاالحجا:  ،شديدةٌ 
 وهي ظاهرٌة، أي: حرام. 

الرب والصلة واآلداب،  صحيح مسلم، يف مسلمو  ،(5638) احلديث إمث القاطع، رقم باب ،األدب المفرد يف البخاريأخرجه ( 2)
 .(2556) احلديث يعتها، رقمصلة الرحم وحترمي قط باب



47 
 

، بل هو نبيٌه حيفظ ما يرى ومـ اليقظة والحفظ: 6  افمن شروط الشاهد أن يكون يقظاً، أي غري مغّفل 
 ،لناس إىل خربها املغّفل ال يوثق به وال يطمئنُّ  يسمع ويضبطه، وال يكثر غلطه ونسيانه، وذلك ألنّ 

الحتمال أن يكون ما شهد به من غلطاته، فرمّبا شهد على غري من استشهد عليه أو لغري من شهد 
 حتصل الثقة بقوله. بغري ما استشهد به، وكذلك املغّفل رمّبا استزلّه اخلصم بغري شهادته، فال له، أو

أي العقيدة وحسن الظن باملسلمني واحرتامهم، فال تقبل  ـ ومن الشروط أن يكون سليم السريرة: 7
 .عياذا باهلل! شهادة من يعتقد جواز سبِّ الصحابة رضي اهلل عنهم مثالُ 

 (1)اختلف العلماء يف قبول شهادة األعمى على اآليت:وقد ـ البصر: 8

 األقوال دون ويكون ذلك يف ،بل شهادة األعمى بشرط حتّملها قبل فقد بصرهتق" :قال الشافعّية
 (2)."األفعال

 (3)." ال تقبل شهادة األعمى بأي وجه من الوجوه مطلقاً " وقال أبو حنيفة:

 (4)األعمى مقبولة مىت تيّقن الصوت. شهادة :واحلنابلة وقال املالكّية

 (5)طلقاً ألّن يف ذلك شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات.شهادة األعمى ال تقبل يف احلدود م :مالحظة

 :اإلثبات وسائلالمطلب الرابع: مكانة الشهادة بين 

                                                 

 .2/358 د.ط، ،اإلفصاح عن معاني الصحاح، أبو املظفر انظر: (1)
، . ابن قدامة6/367، 1ط، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، الشاشي القفال .7/46 د.ط، ،األم، الشافعي انظر: (2)

 .8379: مسألة، 10ــ ، ج1طالمغني، 
)بَاب من تقبل َشَهاَدته  ،1ط، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،احلََليب ،3/343 ،2ط ،صنائعبدائع ال، الكاساين انظر:( 3)

 1/271، َومن اَل تقبل(
المعجم ، الطرباين ،8/396 د.ط، ، منح الجليل،عليش، و 8/898 ،2ط ،الكافي في فقه أهل المدينة، بن عبد الربا ( انظر:4)

 11/183، 2ط، الكبير
 .2/195 ،1ط ،مجمع األنهر، يباحلَلَ انظر:  (5)
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حتتل الشهادة املنزلة الكربى من بني طرق ووسائل اإلثبات يف األنظمة القدمية ويف الشريعة اإلسالمية، 
الشهود كما  وال من يثق هبم منحيث كان القاضي يعرف أفراد اجملتمع، فكان يستطيع أن يعتمد على أق

 لو كان بنفسه عايشها.

ال تزال الشهادة أهم وسيلة من وسائل اإلثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمااًل، وذلك ملا 
اهد إذا علم صدق الش هلا من مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة، يف الشريعة اإلسالمية، لذلك، فإن احلاكم

 . القضاءيف الواحد جيوز له أن حيكم به

ثَُه َوُهَو ِمْن َأْصَحابِ "وقد أورد اإلمام أبو داود يف سننه،  - النَِّبِّ َعْن ُعَمارََة ْبِن ُخَزمْيََة َأنَّ َعمَُّه َحدَّ
لى اهلل ص-اْسَتْتبَـَعُه النَِّبُّ ابـَْتاَع فـََرًسا ِمْن أَْعرَاىِبٍّ فَ  -صلى اهلل عليه وسلم-َأنَّ النَِّبَّ  -صلى اهلل عليه وسلم

اْلَمْشَى َوأَْبطََأ اأَلْعرَاىِبُّ َفطَِفَق  -صلى اهلل عليه وسلم-لِيَـْقِضَيُه مَثََن فـََرِسِه َفَأْسرََع َرُسوُل اللَِّه  -عليه وسلم
ابـَْتاَعُه فـََناَدى  -وسلم صلى اهلل عليه-رَِجاٌل يـَْعرَتُِضوَن اأَلْعرَاىِبَّ فـَُيَساِوُمونَُه بِاْلَفَرِس َواَل َيْشُعُروَن َأنَّ النَِّبَّ 

صلى -فـََقاَم النَِّبُّ  ، ِبْعُتهُ فـََقاَل ِإْن ُكْنَت ُمْبَتاًعا َهَذا اْلَفَرَس َوِإالَّ  -صلى اهلل عليه وسلم-اأَلْعرَاىِبُّ َرُسوَل اللَِّه 
َع ِنَداَء اأَلْعرَاىِبِّ فـََقاَل  -اهلل عليه وسلم فـََقاَل اأَلْعَراىِبُّ اَل َواللَِّه َما  ،« ُه ِمْنكَ َأَولَْيَس َقِد ابـْتَـْعتُ » ِحنَي مسَِ

 ،َفَطِفَق اأَلْعرَاىِبُّ يـَُقوُل َهُلمَّ َشِهيًدا ،«بـََلى َقِد ابـْتَـْعُتُه ِمْنَك »  -صلى اهلل عليه وسلم-فـََقاَل النَِّبُّ  ،ِبْعُتَكهُ 
» َعَلى ُخَزمْيََة فـََقاَل  -لى اهلل عليه وسلمص-َفأَقـَْبَل النَِّبُّ ، ْعَتهُ فـََقاَل ُخَزمْيَُة ْبُن ثَاِبت  أَنَا َأْشَهُد أَنََّك َقْد بَايَـ 

َشَهاَدَة ُخَزمْيََة  - عليه وسلمصلى اهلل-َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه  ،فـََقاَل بَِتْصِديِقَك يَا َرُسوَل اللَّهِ  ،«ِِبَ َتْشَهُد 
 (1)."ِبَشَهاَدِة َرُجَلنْيِ 

اضل خلقه، هبا مالئكته، ورسله، وأف اهلل تعاىل نسبها إىل نفسه، وشرِّفن ومن األمهية مبكان، فإ
 وأمرنا جل وعال بأدائها يف أكثر من موضع يف كتابه العزيز دستور األمة اإلسالمية القرآن الكرمي.

                                                 

 . 3/308، بَاٌب ِإَذا َعِلَم احْلَاِكُم ِصْدَق الشَّاِهِد اْلَواِحِد جَيُوُز َلُه أَْن حَيُْكَم بِهِ ، كتاب األقضية، سنن أبي داود يف أبو داود( أخرجه 1)
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چڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چٹ ٹ 
ٹ و (1)

ٹ  ٹ  چ ٹ  ٹو (2) ،چژ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ    ڈ  ژچ ٹ 

وألمهية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة   (3). چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 اإلثبات اليت يعتمد عليها القضاة يف أحكامهم، إْذ هبا تقام احلدود، وتصان الدماء،

  

                                                 

  18 : اآليةسورة آل عمران (1)
  2 ( سورة الطالق: اآلية2)
  .283 ( سورة البقرة: اآلية3)
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لرجل في الجنايات وفي األحوال عند غياب المرأة القضائية لشهادة : الالفصل الثاني
 :الشخصية

 ان:مبحثفيه و 
 : شهادة املرأة يف إثبات اجلنايات الواقعة يف املواضع اليت ال حيضرها الرجالالمبحث األول
 الرجال غالبا يف األحوال الشخصية: شهادة املرأة فيما ال يطلع عليه المبحث الثاني
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 :الجنايات الواقعة في المواضع التي ال يحضرها الرجالشهادة المرأة في إثبات : لمبحث األولا

 الب:مطثالثة وفيه 

 :المقصود بالجنايات الواقعة في المواضع التي ال يحضرها الرجال: المطلب األول

 عند غياب ، واليت تقع بني النساءهدونما النفس و  الواقعة علىاجْلِرَاَحات املقصود من هذه اجلنايات هي 
 .التجمعات واألماكن واملناسبات اخلاصة هبن يف خمتلف الرجال

 وصور ذلك على سبيل املثال:

اجلناية املؤدية إىل تلف بعض األعضاء، كقطع عضو أو إذهاب منفعته )كالسمع أو البصر، أو حنومها(  -
 .بعيدا عن الرجال

 اجلنايات الواقعة يف حمافل النساء وأعراسهن -
 سواء كانت جناية على األبدان أو غريهاجلنايات الواقعة يف داخل سجون النساء،  -
َها دماخلصومات املؤدية إىل اجلراح: كا -  لدامية َوِهي الَّيِت يدمي موضعَها من الشق واخلدش َواَل يقطر ِمنـْ

 نظار الرجال.َذِلَك، بعيدا عن أ َأْشَبهَ  َوَما َواْلَفِخذِ  َوالصَّْدرِ  َوالصُّْلبِ  ،َكْسِر َعْظِم الرَّقـََبةِ أو  
 املرأة على القتل الذي يقع يف محامات النساء بعيدا عن حمضر ومشهد الرجال.شهادة  -
 بالتلف والدمار أو اإلحراق أو حنو ذلك. َعَلى اأْلَْمَوالِ  ناياتج -
 السرقات االحرتافية يف حمافل النساء وحمالت التجارية اخلاصة بالنساء. -

، يف خمتلف التجمعات هنار ات الواقعة ليلوغري ذلك من صور الشجار واخلصام واإلعتداء
ربات القطار وميرتو األنفاق والعيادات واملعسكرات ومعارض األزياء أو الفن اخلاصة النسوية، من داخل عَ 

 ش يف عاملنا املعاصر. وغري ذلك مما هو معايَ  ،بالنساء
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 (1) :في إثبات الجنايات مرأةالمطلب الثاني: نصاب شهادة ال

 يث عن النصاب، جيدر بالباحث بيان اآليت:قبل الشروع يف احلدمدخل: 

أن شهادة املرأة يف القصاص واحلدود حمل اختالف بني الفقهاء، وأن اجلمهور على عدم اعتبار شهادهتا  -
 يف ذلك كما سيأيت بيانه يف مكانه.

 أن النصاب املثبت يف اجلنايات اليت تقع بني النساء يف غري حمضر الرجال تتباين وختتلف حبسب نوع -
 اجلناية، فقد يكون قصاصا يف جرح أو غري ذلك.

أَْو َعْمًدا ِفيِه  ،فِ يِه َماٌل َكاَلَِّذي يف َمَتالِ فِ َسَواءٌ َكاَن َخطَأً أَْو َعْمًدا ففإن كان القصاص يف جرَح، "
 (2)".َيْثُبُت ِبَعْدل  َواْمَرأَتـَنْيِ َوبَِأَحِدمِهَا َمَع ميَِني  فاْلِقَصاُص 

غري جرح فتقبل فيها شهادة امرأتني مسلمتني عدل مع ميني طالب احلق يف  وإن كانت اجلناية
  (3)وق األخرى غري احلدود.القصاص وغريه من احلق

  (4).وغريه من العلماءوهذا ما كان يراه اإلمام ابن حزم رمحة اهلل عليه 

 املطالب جتاهات يفوسيأيت بيان الرأي املخالف هلذا وحكم املسألة مع بيان أدلة كل من اآلراء واال
 التالية بعون اهلل تعاىل.

  

                                                 

 .41صد.ط، ، الشاهد العدل في القضاء اإلسالميانظر: حممد حممد أمني، (  1)
 4/188 د.ط، ،الشرح الكبير، الدرديروانظر:  ،17/291 د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بن عرفةا انظر: (2)
  9/296  د.ط،المحلى، : ابن حزم، انظر (3)

  (  املرجع نفسه4)
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حكم شهادة المرأة في إثبات الجنايات الواقعة في المواضع التي ال يحضرها  الث: الث المطلب
 :الرجال

 :مسائله أربعة تحتو  
 المسألة األولى: مذهب جمهور الفقهاء 

ىل عدم قبول شهادة املرأة يف القصاص إ (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)من احلنفية (1)ذهب مجهور الفقهاء
 (5).واحلدود، و إمنا البد من شهادة رجلني على هذه الواقعة دون املرأة

فيما يوجب القصاص أو احلد، إال أهنم أجازوا إثبات جرح النفس عمدا سواء  المالكيةوهو قول 
ا رتني، أو أحدمهأوجب قصاصا أو مل يوجب بشهادة رجل مسلم عدل حر أو امرأتني مسلمتني عدل ح

                                                 

، .طدشرح الهداية، ، بن اهلماماو ، (التهذيب في اختصار المدونة)تهذيب مسائل المدونة المسمى ، واينالقري : انظر  (1)
6/450-451 
، املرغياين. 2/140 ،3ط ،االختيار لتعليل المختاراملوصلي، . 81-47-7/46 ،2ط ،بدائع الصنائع ،الكاساين: انظر  (2)

-2/231 ،1ط، أحكام القرآن، اجلصاص. 7/369 د.ط،شرح الهداية،  ،بن اهلماما، 7/369، الهداية شرح بداية المبتدي
5/127. 
 باألم ملحقا مطبوع) مختصر المزني، املزين. 142-141-123-122-15-6/14 د.ط، ،األم، الشافعي: انظر  (3)

، 312-311-8/310 د.ط، ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي، 247-246-171-167-5/154، (للشافعي
 ،الشريازي، و 325-324-197-4/168، ت.ود ،ط.د، حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع ،طارالع

 .334-2/333، المهذب في فقة اإلمام الشافعي

 ، وعبد284-258-4/256، اإلقناع، املاوردي، 149-9/148، 99-98-8/97 ،1ط ،الكافيقدامة،  : ابنانظر  (4)
 .79 د.ط، ،الطرق الحكمية ، ابن القيم،608-7/606 ،1ط الروض المربع شرح زاد المستقنع، حاشيةاحلنبلي،  الرمحن

، المهذب ،لشريازيا و، 772ص د.ط،بداية المجتهد، ، ابن رشدو ، 2/140 ،3ط ،االختيار لتعليل المختار ،ملوصليا( انظر: 5)
3/452. 
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فحمل  (3)واملأمومة،( 2)كاجلائفة  ألن من جراح العمد ما ال قود فيه وإمنا فيه دية ذلك اجلرح، (1)مع اليمني،
 (4).ما بقي من جراح العمد على ذلك، ومحل مجيع ذلك على باب املاليات

 (5)وهذا هو أحد األقوال الثالثة عند املالكية يف اجلرح العمد.

 (6) لك الكتاب والسنة واآلثار:على ذ تهمأدلو 

  أما الكتاب:
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  چ تعاىل:  اهلل قولف -1

 چں   ں  
(7) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  چ  وقوله تعاىل: -2

 چڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
(8)  

 (9)".أوجبت شهادة أربعة رجال على الزنا"ت السابقة أن األيا وجه الداللة:
  

                                                 

تبصرة الحكام  الكناين، ،346-4/185 د.ط، الشرح الكبير،، الدردير، 2/425، د.طبداية المجتهد،  ،رشد ابن انظر: (1)
 .213-212-1/211 ،1ط ،في أصول األقضية ومناهج الحكام

الصحاح تاج اللغة ، الفارايبانظر: : طعنة تبلغ اجلوف، قال أبو عبيد: "وقد تكون اليت ختالط اجلوف واليت تنفذ أيضا"، الجائفة (2)
 .3/125مادة جوف،  ،8طالقاموس المحيط، وزآبادي، الفري . 4/1339 ،4ط ،وصحاح العربية

مادة مرجع السابق، ال: شجة تبلغ أم الدماغ وهي اجللدة اليت جتمعه فال يبقى بينه وبني الدماغ سوى جلد رقيق، انظر: المأمومة (3)
 .20مادة )أمم(  ،1ط، أساس البالغة، الزخمشري ،5/1865مادة )أمم(،  ،الصحاح تاج اللغة ،الفارايب. 76/ 4)أمة(، 

 .215-1/214، 1ط، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون، : ( انظر4)
 املصدر نفسه. انظر:( 5)

  جرمية الزناأن أدلة اجلمهور مساقة يف الشهادة على  -رمحين اهلل وإياك–( الحظ 6)

 4 اآلية :سورة النور( 7)
 15اآلية  :سورة النساء( 8)
 .3/274، تفسيره، يف بن كثرياو  ،5/88 (،تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن  ،القرطيب :انظر (9)
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 : السنة ومن

أُْمِهُلُه َحىتَّ َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َوَجْدُت َمَع اْمرَأَِتى َرُجالً أَ "ما رواه مسلم 
 (1)".«نـََعْم »  :آِتَى بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء قَالَ 

 أن احلديث يدل على اشرتاط أربعة شهود من الرجال يف إثبات جرمية الزنا.وجه الداللة: 

 وأما اآلثار: 

جتوز   واخلليفتني من بعده، أن ال  مضت السنة من رسول اهلل "د روي عن الزهري أنه قال: قف -1
 (2)".شهادة النساء يف احلدود

ن عمارة، عن احلكم بن عتيبة، أن علّي ابن أيب ما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، عن احلسن ب -2
 (3)."طالب رضي اهلل عنه قال: "ال جتوز شهادة النساء يف احلدود والدماء

  (4)."ال جتوز شهادة النساء يف احلدود" :عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قالروى  -3

ْرِء َواإْلِ اوَ  احلُُْدودَ  ال تقبل شهادة املرأة يف ذلك أَلنَّ  :قالوا َنامُهَا َعَلى الدَّ ْسَقاِط ْلِقَصاَص َمبـْ
َهة ؛ أِلَنَـُّهنَّ ُجِبْلَن َعَلى السَّْهِو َواْلَغْفَلِة َونُـ "بِالشُّبـَُهاِت،  يِن، َوَشَهاَدُة النَِّساِء اَل خَتُْلو َعْن ُشبـْ ْقَصاِن اْلَعْقِل َوالدِّ

َهًة خِبِاَلِف َسائِِر اأْلَ  َهِة؛ َوأِلَنَّ َجَواَز شَ فـَُيوِرُث َذِلَك ُشبـْ َهاَدِة النَِّساِء َعَلى اْلَبَدِل ْحَكاِم؛ أِلَنَـَّها جتَُِب َمَع الشُّبـْ
، َكاْلَكَفااَلِت َواْلوََكااَلتِ  ُر َمْقُبول  ْبَداُل يف بَاِب احلُُْدوِد َغيـْ  (5)."ِمْن َشَهاَدِة الرَِّجاِل، َواإْلِ

                                                 

 (3835رقم احلديث ) ،4/210 صحيح مسلم، مسلم يفأخرجه  (1)
أثر رقم  ،6/544كتاب احلدود، باب ما جاء يف شهادة النساء يف احلدود،   مصنف ابن أبي شيبة، يف ( أخرجه ابن أيب شيبة2)
، 296م 8 د.ط، ،إرواع الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلأللباين، اوقال عنه العالمة األلباين: ضعيف، انظر:  ،(2871)

 (.2682 ) حديث رقم:
 المرجع السابق( ضعفه األلباين، انظر: 3)
 333 /7 ،مصنف عبد الرزاق يف عبد الرزاق أخرجه (4)
 14/363 ،2ط ،بدائع الصنائع، الكاساين انظر:( 5)
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 قبول شهادة المرأة في الحدود والقصاصالمسألة الثانية: مذهب القائلين بجواز 

 (1)إىل جواز قبول شهادة املرأة مع الرجال يف احلدود والقصاصومن تبعهم الظاهرية  تذهب

اء أكثر النس تأن شهادة النساء تقبل يف احلدود والقصاص، إذا كان ابن حزماإلمام  فقد أثبت
 .من واحدة

من أربعة رجال عدول مسلمني أو مكان كل رجل ال جيوز أن يقبل يف الزنا أقل ": ابن حزم لاق
امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثالثة رجال وامرأتني أو رجلني وأربع نسوة أو رجال واحدا وست 
نسوة أو مثان نسوة فقط، وال يقبل يف سائر احلقوق كلها من احلدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح 

بل ويق ،الن مسلمان عدالن أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلكوالطالق والرجعة واألموال إال رج
 (2)".يف كل ذلك حاشا احلدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع ميني الطالب

 شهادة المرأة في الحدود والقصاص:لقبول  المجيزين أدلة
حق وآخر،  ال تفرق بني بظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وهي أدلة عامة،ومن تبعهم استند الظاهرية 

  وغري خمصوصة جبنس معنّي، وهي كالتايل:

  ڳڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ قال تعاىل:  -1

 چ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ
ر ومن أيب بكر وعم الزهري: )مضت السنة من النيب اإلمام حديث  اإلمام ابن حزم ضعف لقد -2

طريق  قال: )ألنه منقطع من .ال يف النكاح وال يف احلدود (وز شهادة النساء يف الطالق و جتأنه ال 
 ( 3)إمساعيل بن عياش وهو ضعيف عن احلجاج بن أرطأة وهو هالك(

 وكذلك استدلوا بالعقل بأنه ال فرق بني الرجل واملرأة يف تعّمد الغفلة.  -3

                                                 

 8/476 د.ط، المحلي، ابن حزم،( انظر: 1)
 (1786، )9/396 د.ط، المحلي، ابن حزم،(  2)
  9/403 ،د.ط المحلي، ابن حزم، (3)
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 ؤالء: ه لف، منوقد قال جبواز قبول شهادة املرأة يف احلدود والقصاص مجاعة من التابعني ومن اخل

  يف  أحد م(  778 - 716هـ =  161 - 97)، سفيان الثوري بن أيب سليمانرباح، ومحاد  أيب بنعطاء
 ه(106- 105قوليه يف القصاص دون احلدود، وطاووس )ت/

  وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعيب والثوري وأصحاب الرأي وكذلك يف اجلنايات
  (1). ى إحدى الروايتنياملوجبة للمال عل

  أن يشهد رجل وامرأتان يف قضية من قضايا القصاص،من أنه ال مانع أيضا  حيث يرى اإلمام الشوكاينو 
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ   وذلك للعموم املستفاد من اآلية الكرمية:

 (2).چ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

گ    ک  ک  ک  کچ  نا ابن تيمية، رمحه اهلل تعاىل: قوله تعاىل:قال شيخ" :القيم ابن ال العالمةق

فيه دليل على أن استشهاد امرأتني  چ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ
لعادة، ا يفمكان رجل واحد إمنا هو إلذكار إحدامها لألخرى، إذا ضلت، وهذا إمنا يكون فيما فيه الضالل 

ه على العادة مل تكن في يفمن الشهادات ال خُياُف فيه الضالل  وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان
 (3).نصف الرجل

ويرى اإلمام الشوكاين كذلك: أن حديث الزهري الذي استند إليه اجلمهور ضعيف، ال يصلح 
خمصصا للعموم املستفاد من القرآن، باعتبار ما دخل حتت نصه، وهو الطالق والنكاح واحلدود، فضال 

ت نصه، بل أحلق بطريق القياس وهو القصاص، و قد أخرج احلديث ابن أيب شيبة بإسناد عما مل يدخل حت
يقول ابن القيم: (4)فيه احلجاج بن أرطأة وهو ضعيف، جبانب أن احلديث مرسل، ال تقوم مبثله احلجة.

                                                 

 .1/222 د.ط، ،الطرق الحكميةابن القيم، (  1)
  282 اآلية :البقرة (  سورة2)
 .104 ،103 ،95-94، 92-1/90 ،1طإعالم الموقعين، ، ( ابن القيم3)
في حل  كفاية األخيارتقي الدين، و  ،7/183، 1ط نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،، اينلشوك(  ا4)

 .2/281 غاية اإلختصار، 
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ال من ج"وقد نص اإلمام أمحد يف رواية بكر بن حممد عن أبيه قال يف املرأة تشهد على ما ال حيضره الر 
 إثبات استهالل الصيب ويف احلمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات".

قلت ألمحد يف شهادة االستدالل جتوز شهادة امرأة واحدة يف احليض والعدة " :إسحاق بن منصوروقال 
  (1)".ال يطلع عليه إال النساء فقال جتوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة والسقط واحلمام وكل ما

ل شهادة أهل الذمة يف السفر وهم كفار، وقبول شهادة بِ قَ  تعاىل اهلل أنة اجمليزين أيضا: ومن أدل -4
   (2).قربأالنساء أوىل و 

    (3).لهم يف هذاثقبول شهادة الصبيان عند الضرورة، والنساء م -5
 المسألة الثالثة: مناقشة األدلة

ق ة يف احلدود والقصاص، وكذلك الفريبعد عرض مذهب اجلمهور القائل بعدم االعتماد على شهادة املرأ
اآلخر الذي يرى جواز قبول شهادة املرأة فيها، و استقراء أدلة الفريقني، جيدر بالباحث مناقشة أدلة 

 الفريقني يف األسطر التالة:
 أوال: مناقشة أدلة الجمهور:

جناية  عدم إثبات ميكن اإلجابة على األدلة اليت ساقها اجلمهور من الكتاب والسنة وبعض اآلثار يف
 احلدود والقصاص بشهادة املرأة باآليت:

: فهي النصوص الوادرة يف حد الزنا وحد القذف، وقاسوا عليهما مجيع أما األدلة من الكتاب -1
احلدود والقصاص، وعليه، فإهنم ألزموا القاضي األخذ بشهادة أربعة رجال عدول إلثبات جرمية الزنا 

 والقذق، إلتزاما بالنص.

                                                 

 .1/115(  املرجع السابق، 1)
 1/97، املصدر نفسهانظر:  (2)
 املرجع السابق (3)
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هر ظافحسب، بل دل على اشرتاط كون الشهادة يف القصاص من الرجال ت ال هذه النصوص مع أن
كما قال   انفمن ادعى التخصيص فعليه الربه ،القرآن أن الرجل واملرأتني يقومون مقام الرجلني يف كل شيء

 اإلمام الشوكاين.

 : ففي حكمها ما يلي:وأما األدلة من السنة واآلثار -2
واخلليفتني من بعده، أن ال جتوز  مضت السنة من رسول اهلل "أنه قال:  زهرياإلمام الما روي عن  -أ

 (1)".شهادة النساء يف احلدود

ال يصلح خمصصا للعموم املستفاد من  (2)،ضعيف هأنب الشوكانيَحكم عنه اإلمام  وهذا احلديث  
ه، بل يدخل حتت نص وهو الطالق والنكاح واحلدود، فضال عما مل ،باعتبار ما دخل حتت نصه ،القرآن

 ألنه مع كونه مرسال يف إسناده ضعف فال يصلح أن يكون شبهة يف، و أحلق بطريق القياس وهو القصاص
 (3)العالمة حممد ناصر الدين األلباين.أيضا ضعفه ، وقد احلدود فضال عن القصاص

 مرسل، ثدياحل أن جبانب، ضعيف وهو أرطأة بن احلجاج فيه بإسناد شيبة أيب ابن أخرجه وقد 
 (4).ال تقوم مبثله احلجة

 ن أيب طالبعلّي بما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، عن احلسن بن عمارة، عن احلكم بن عتيبة، أن  -ب
 رضي اهلل عنه قال: "ال جتوز شهادة النساء يف احلدود والدماء".

 .يف اإلرواع وقد ضعفه العالمة األلباينحديث ضعيف، 

 (5). "ال جتوز شهادة النساء يف احلدود" :قال إبراهيماألعمش عن  عبد الرزاق عن الثوري عنروى  -ت

                                                 

 ضعيفوهو حديث  ،(2682) ، حديث رقم(296م 8، )بيلإرواع الغليل في تخريج أحاديث منار الس يف األلباين ( أخرجه1)
  .1/770، السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،الشوكاين: ( انظر2)
 املرجع السابق يف نفس الصفحة األلباين،( 3)

 .2/281 ،د.طكفاية األخيار، تقي الدين،  .7/183 ،1ط ،نيل األوطار ،الشوكاينانظر: ( 4)

 333 /7 ،همصنف يف اقعبد الرز  أخرجه( 5)
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 ثانيا: مناقشة أدلة المجيزين:

 من وجهني:ها نع ةباجميكن مناقشة أدلتهم واإل

 النساء. بيان مندوبون إىل االجتماع خبالفأن الص  الوجه األول:

 ويناقش هذا الوجه من وجهين:

، مى والُعرس والوالئضَ جتماع أحيانا، كما يف عيادة املر اال نأن النساء أيضا قد يكون مندوب هل  -أ 
 .ذلك وغري الزفافو 

ه يف ثر لأوأما االجتماع فهو وصف طردي ال  أن احلكم مرتبط بقبول الشهادة أو عدم قبوهلا، -ب  
ر  نكَ معلى بعض ولو كانوا يف جملس بعضهم  ةأن الرجال تقبل شهاد -رعاك اهلل–احلكم، أال ترى 

، إذ حقوق الناس ثابتة ال تضيع بسبب إذاً  كر؟ فاالجتماع أو عدمه ال أثر له يف احلكمسُ أو 
 !فكيف مبا ليس فيه خمالفة. ،خمالفتهم

: حىت لو مل يعترب أنهب أجيب عنههم معترب، فيعترب ما يرتتب عليه.اجتماع : بل له أثر، ألنيلن قِ فإ
مع أن  ه،هادتُ ش بلتْ لو اجتمعن مث شهد معهن رجل لقُ ن احلقوق ال تضيع، بدليل أن النساء إاالجتماع ف

 اجتماعهن غري مندوب إليه.

 (1).على خالف القياس أن شهادة الصبيان جاءتْ  الوجه الثاني:

 :من األوجه التالية الجواب عنه  

 دم التسليم بأهنا على غري القياسع   -أ 
 .عليه سنه ميكن القياإه، فعلتُ  تْ لمَ وعلى فرض التسليم بذلك، فما ثبت خالف القياس وعُ  -ب

                                                 

 2/454 ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدويانظر:  (1)
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واجبات، مع وجود غلبة الظن هبذه القوق، وتعثر احل ضياع إىل يؤدي شهادهتم قبول عدم أن -3
 (1).احلقوق

دوال، وقد عُ  أن شهادة النساء توجب يف النفس غلبة ظن باحلكم، خاصة إذا اجتمعن واتفقن وكنّ   -4
  (2).لاتوجب شهادهتن من الظن أكرب مما توجبه شهادة الرج

الرجال  حني ال يوجد بالقبول ، وشهادة النساء أوىَل ل حني ال يوجد عدلقبَ أن شهادة الفاسق تُ   -5
 (3)من شهادة الفاسق.

"مضت السنة أن جتوز شهادة النساء فيما ال يطلع عليه غريهن من والدات الزهري: اإلمام حديث  -6
 به. س عليه ما انفردنَ وقِ  (4)،ل"النساء، وعيوهبن، وجتوز شهادة القابلة وحدها يف االستهال

 المسألة الرابعة: الترجيح بين األدلة وسببه

بعد عرض أدلة اجلمهور وأدلة اجمليزين إلثبات جرمية احلد والقصاص بشهادة املرأة، ومناقشة أدلة اجلمهور 
وأن  ملسألة،ااألمر على البيان والتفصيل والتفريق بني وجه اإلتفاق ووجه االختالف يف  توقفاملانعني، ي

من املتفق عليه عدم االلتفات إىل شهادة املرأة يف الزنا ويف احلدود والقصاص للشبهة، مع العلم حتما بأن 
احلدود تدرأ بالشبهات، وأن املرأة بطبيعتها الفطرية ال تقوى على ربط جأشها واإلدالء بشهادهتا بوصف 

ملرأة النسبية يف إمكانية بعض النساء ملا آلت إليه أمور ادقيق أمام القاضي يف مثل هذه األمور، وإن ادُِّعَي 
حبسب جمتمعها وأدوارها، بأن أصبحت املرأة عسكرية أو شرطية أو عاملة يف جماالت القوة وحنوه فإن 
احلكم ال يتغري بتغري بيئتها ومركزها يف مثل هذه القضايا ملا سبق من أدلة اجلمهور، ولكن الفرق اآلخر هو 

بني هذه احلالة وبني وقوع جناية بني النساء يف غياب الرجال يف أماكن خاصة هبن، فإحقاقا  بيان الفرق

                                                 

 1/97، الربانيحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب  ،العدويانظر:  (1)
 1/97انظر: املرجع السابق،  (2)
 4/197، انظر: نفس املرجع (3)

، 10/253دات، باب شهادة النساء ال رجل معهن يف الوالدة، وعيوب النساء، ، كتاب الشهاالسنن الكبرى يف ( أخرجه البيهقي(4
نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في  ،الزيلعيانظر: و  ،قال الزيلعي: سنده ضعيفو  ،(15427) أثر رقم

 . 5/78، كتاب الشهادات، 1ط، تخريج الزيلعي



62 
 

ىت ال تضيع حللحقوق ودرءا للمفاسد وأيضا سدا للذريعة وحفظا للكليات اخلمسة اليت منها النفس وغريه 
شهاة املرأة عند ب، يبين الباحث ترجيحه بعد هذه التفصيالت جواز األخذ احلقوق وال تذهب الدماء هدرا

 :غياب الرجل يف مثل هذه اجلنايات وتطبيقها يف احملاكم اإلسالمية، وإضافة على ذلك

ملرأتني أن الرجل وامن  خمصصا للعموم املستفاد من القرآنألن تكون  ةحلاص أن أدلة املانعني غري -1
 كما تقرر.  يقومون مقام الرجلني يف كل شيء

 ها اجلمهور.عدم صحة األحاديث اليت اعتمد علي -2
رق طوجود آثار أخرى مقابلة ملا أورده اجلمهور، وقد أوردها العالمة ابن قيم اجلوزية يف كتابه ال -3

 منها:احلكمية يف السياسة الشرعية، 
َها أَْرَبُع ِنْسَوة  ُعيَـ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  ما ذََكَره -أ َنَة: َأنَّ اْمرَأًَة َوِطَئْت َصِبي ا، َفَشِهَد َعَليـْ    َعِليُّ ْبُن َأيب  فََأَجازَ  ،يـْ

 (1)طَاِلب  َشَهاَدتـَُهنَّ.
، َعْن ُأْخِتِه ِهْند  بِنْ  -ب ، َعْن َأيب طَْلق  ثـََنا َحْفُص ْبُن ِغَياث  ، قَاَلْت: قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشْيَبَة: َحدَّ ِت طَْلق 

، فـََقاَمْت اْمرَأَةٌ  الصَّيبَّ ِبرِْجِلَها، فـََوقـََعْت َعَلى  َفَمرَّْت، فـََوِطَئتْ  " ُكْنُت يف ِنْسَوة  َوَصيبٍّ ُمَسج ى بِثـَْوب 
َها  -أَنَا َعاِشَرتـُُهنَّ  -الصَّيبِّ فـََقتَـَلْتُه َواَللَِّه، َفَشِهَد ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْشُر ِنْسَوة   فـََقَضى َعَليـْ

يَِة، َوأََعانـََها بِأَْلَفنْيِ ".  (2)بِالدِّ
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة الضَّرِيُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب رَبَاح  َوقَا -ت : َحدَّ َلْو َشِهَد "، قَاَل: َل حُمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ

 (3)."ِعْنِدي مَثَاِن ِنْسَوة  َعَلى اْمرَأَة  بِالزِّنَا لََرمَجْتـَُها

                                                 

ا َعْن اْمَرأَة : أَنَّ اْمَرأًَة َوِطَئْت َصِبي ا فـََقتَـَلْتُه، َفَشِهَد َعَليـْهَ  [، بلفظ: 9/398الشهادات،  كتاب د.ط،المحلى، : ابن حزم، ( انظر1)
 .1/210 ،1طإعالم الموقعين، ذكره ابن القيم، ، و ] أَْربَُع ِنْسَوة ، فََأَجاَز َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلب  َشَهاَدتـَُهنَّ 

، َعْن ُأْخِتِه ِهْنِد [، بلفظ: النِّْسَوُة َيْشَهْدَن َعَلى اْلَقِتيلِ ، حتت عنوان: صنفمال يف ابن أيب شيبةأخرجه ( 2) ثـََنا َحْفٌص، َعْن َأيب طَْلق  َحدَّ
، قَاَلْت: ُكْنُت يِف ِنْسَوة  َوَصيِب  ُمَسجَّى، قَاَلْت: َفَمرَِّت اْمرَأٌَة فـََوطََئُتُه، قـُْلْت: الصَّيبِّ  ُه َواللَِّه، قَاَلْت: َفَشِهْدَن َعنَد َعِليٍّ َعْشُر تَـَلتْ قَـ  بِْنِت طَْلق 

يَِة، َوأََعانـََها بِأَْلَفنْيِ  َها بِالدِّ  (.28610، رقم احلديث )9/451، ]ِنْسَوة ، أَنَا َعاِشرَتـُُهنَّ، فـََقَضى َعَليـْ

 .9/398كتاب الشهادات،   د.ط،المحلى، ابن حزم،  (3)
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، َعْن َعطَاِء، قَاَل:نَا اْبُن ُجرَ أخرب َوقَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق:  -ث  َع الرَِّجاِل يف ُكلِّ َشْيء ،وُز َشَهاَدُة النَِّساِء مَ جتُ  ْيج 
  (1)رأيا منه. َثاَلث رَِجال  مع اْمرَأَتَاِن  وُز َعَلى الزِّىنجتوَ 

ُ احلَْ اْلبَـيـَِّنَة اْسٌم ِلمَ  " العالمة ابن قيم:وأن على القاضي طلب البينة، وهي كما قال عنها   ،قَّ ا يـُبَـنيِّ
ا ِمْن َحْيُث هَ َوَقْد اتَـَّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َمَواِضَع احْلَاَجاِت يـُْقَبُل ِفيَها ِمْن الشََّهاَداِت َما اَل يـُْقَبُل يف َغريِْ 

اَدِة َشاِهَدْيِن ِمْن َغرْيِ اْلُمْسِلِمنَي هَ اجلُْْمَلُة، َوِإْن تـََناَزُعوا يف بـَْعِض التـََّفاِصيِل، َوَقْد أََمَر اللَّهُ ُسْبَحانَهُ بِاْلَعَمِل ِبشَ 
َفرَِدات  اِعْنَد احْلَاَجِة يف اْلَوِصيَِّة يف السََّفِر ُمَنبـًِّها ِبَذِلَك َعَلى َنِظريِِه َوَما ُهَو أَْوىَل ِمْنُه َكَقُبوِل َشهَ  َدِة النَِّساِء ُمنـْ

َفرُِد النَِّساُء بِاحلُُْضوِر ِفيَهايف اأْلَْعرَاِس َواحلَْمَّاَماِت َواْلَمَواِضِع الَّ   (2)..".يِت تـَنـْ

د. و شيخ األزهر السابق،  والشيخ حممود شاتوت، الشيخ حممد عبدهومن العلماء املعاصرين:  
  (3)، وغريهم من العلماء.حممد عمارة

 كل  يف الرجل شهادة مقام امرأتني شهادة أن تقوم اهلل رمحه السعدي الرمحن عبد لشيخا  واختار
  (4)شيء.

 

 
  

                                                 

الطرق ابن القيم، ، وانظر: 8/331ب )هل جتزو شهادة النساء مع الرجال يف احلدود وغريه؟(، با ،المصنفيف  عبد الرزاقأخرجه ( 1)
 1/210 د.ط، ،الحكمية

 1/76، المرجع السابقابن القيم،  (2)
  3661 :رقـم الفتوىد.ط،  ،فتاوى الشبكة اإلسالمية ،جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية (3)
 .189، 188/ 4 د.ط، ،لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المجموعة الكاملة ،انظر: السعدي( 4)
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 :في األحوال الشخصية شهادة المرأة فيما ال يطلع عليه الرجال غالباثاني: المبحث ال

 :عة مطالبأربوفيه 

 :المراد باألمور التي ال يطلع عليها الرجل غالبا وتختص المرأة بمعرفتها  المطلب األول:

 :(1)النساء هي كالتايل  ةَشَهادَ  اتـُْقَبُل ِفيهِ و  ال يطلع عليها الرجال غالبا يتاَلَّ األمور 

 اْلواَِلَدةُ  .1
 ااِلْسِتْهاَللُ  .2
 الرََّضاعة .3
 َواْلبَـَرصِ  َوالثِـَّيابَةِ  َواْلَبَكاَرةِ  َواْلَقَرنِ  َكالرََّتقِ   الثِـَّيابِ  حَتْتَ  اْلُعُيوبُ  .4
ِة واحليض والبكارة  .5  (2).الثيوبة وحنو ذلك وأاْنِقَضاِء اْلِعدَّ

 :ة المرأة في األمور التي ال يطلع عليها الرجالالمطلب الثاني: مشروعية شهاد

 األصل يف مشروعية األخذ بشهادة املرأة يف األمور اليت ال يطلع عليها الرجال غالبا ما يأيت:

أََمٌة  َهاب  قَاَل َفَجاَءتْ أَنَُّه تـََزوََّج أُمَّ حَيْىَي بِْنَت َأيب إِ  ": احْلَاِرثِ  ْبنُ  البخاري من حديث ُعْقَبةُ  َرَوى َما -
ينِّ قَاَل فـَتَـَنحَّْيُت َسْوَداُء فـََقاَلْت َقْد أَْرَضْعُتُكَما َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعَرَض عَ 

َها  (3)."َفذََكْرُت َذِلَك َلُه قَاَل وََكْيَف َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد أَْرَضَعْتُكَما فـَنَـَهاُه َعنـْ
 وحنوها. َساِء، َكاْلواَِلَدةِ لنِّ ا َشَهاَدةُ  ِفيَها فـَُقِبلَ  َمْدَخلٌ  ِفيَها لِلنَِّساءِ  َعْوَرة   َعَلى َشَهاَدةٌ  أِلَنَـَّهاوَ 

                                                 

 10/137، 1طالمغني،  ،ابن قدامة: ( انظر1)
بداية  ،. وابن رشد7/372، د.طشرح الهداية، ، بن اهلماماو  .2/140 ،3ط ،االختيار لتعليل المختارظر: املوصلي، ( ان2)

 .772ص د.ط،المجتهد، 
ْرِضَعةِ  ،الصحيح الجامع يف أخرجه البخاري (3)

ُ
 (.2465رقم احلديث )، 9/144 ،بَاُب َشَهاَدِة امل
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ْعُتُه مِ  - َثيِن ُعْقَبُة ْبُن احلَاِرِث، َأْو مسَِ ، قَاَل: مسَِْعُت اْبَن َأيب ُمَلْيَكَة، قَاَل: َحدَّ ُه تـََزوََّج ْنُه أَنَّ َعِن اْبِن ُجَرْيج 
، قَاَل: َفَجاَءْت أََمةٌ َسْوَداُء، فـََقاَلْت: َقْد أَْرَضْعُتُكَما، َفذََكْرُت َذِلَك لِ  لنَّيبِّ َصلَّى أُمَّ حَيْىَي بِْنَت َأيب ِإَهاب 

، قَاَل: فـَتَـَنحَّْيُت، َفذََكْرُت َذِلَك َلُه، قَاَل:  َكْيَف َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد َو "اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأْعَرَض َعينِّ
َها "أَْرَضَعْتُكَما  ( 1).فـَنَـَهاُه َعنـْ

َفرَِداِت، النَِّساءِ  ِبَقْولِ  يـَْثُبتُ  َمْعىًن  "َوأِلَنَّهُ  ابن قدامة:قال اإلمام   َكالرَِّوايَةِ   اْلَعَدُد، ِفيهِ  ُيْشتَـَرطُ  اَل فَ  اْلُمنـْ
يَانَاِت" َوَأْخَبارِ    (2).الدِّ

 :ي ذلكومن اآلثار ف

  ُِهنَّ ِمْن َعْورَاِت النَِّساِء،  اَل َيطَِّلُع َعَلْيِه ِإالَّ  َما َعَلى ِإالَّ  النَِّساءِ  َشَهاَدةُ  جَتُوزُ  اَل »: قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعن
  (3) «َوَما ُيْشِبُه َذِلَك ِمْن مَحِْلِهنَّ َوَحْيِضِهنَّ 

  َهابقَاَل يَما يَِلنَي ِمْن ِواَلَدِة وَز َشَهاَدُة النَِّساِء لَْيَس َمَعُهنَّ َرُجٌل فِ َمَضِت السُّنَُّة يف َأنَّ جتَُ : »اْبُن ش 
ُه ِإالَّ ُهنَّ، فَِإَذا اْلَمْرأَِة، َواْسِتْهاَلِل اجْلَِننِي، َويف َغرْيِ َذِلَك ِمْن أَْمِر النَِّساِء الَِّذي اَل َيطَِّلُع َعَلْيِه َواَل يَِليَ 

 (4)«َجاَزتْ  ِننيِ ْسِلَمُة الَّيِت تـُْقِبُل النَِّساَء َفَما فـَْوَق اْلَمْرأَِة اْلَواِحَدِة يف اْسِتْهاَلِل اجلَْ َشِهدِت اْلَمْرأَُة اْلمُ 

من خالل هذه األحاديث واآلثار املروية عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم يتبني مشروعية األخذ 
 لبا.ال غاجبشهادة املرأة يف األمور اليت ال يطلع عليها الر 

  

                                                 

 (2659، رقم احلديث )3/173باب شهادة اإلماء والعبيد،  ،الجامع الصحيحيف  ( أخرجه البخاري1)
 10/138 ،1طالمغني،  ،ابن قدامة ( انظر:2)

  8/233، المصنف يف عبد الرزاقأخرجه  (3)
 املصدر نفسهانظر:  (4)
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المطلب الثالث: حكم قبول شهادة المرأة في األمور التي ال يطلع عليها الرجل غالبا وتختص 
 :المرأة بمعرفتها

ها،  شهادة املرأة يف األمور اليت ال يطلع عليها الرجل غالبا وختتص املرأة مبعرفتاختلف الفقهاء يف قبول 
 (1).وحنو ذلك ،نساء حتت الثياب، كالرتق والقرنكالوالدة واحليض والعدة والبكارة والثيوبة وعيوب ال

األحناف إال أن السادة ( 2)املرأة يف مثل هذه األمور عند كثري من الفقهاء، شهادة فتجوز قبول
 (3).لإلرث منعوا قبول شهادهتا منفردة يف الرضاعة ويف استهالل الصيب

 (4).ملالدعي يف املال وما يئول إىل اوأضاف السادة املالكية جواز قبول شهادهتا منفردة مع ميني امل

 على النحو التالي: ةشهادال في نصابواختلف المجيزون 

 (5): تكفي امرأة واحدة، وقالوا: إن االثنني أحوط.الحنفية والمشهور عن اإلمام أحمد -
  (6): البد من شهادة امرأتني يف ذلك.المالكية وفي قول لإلمام أحمد -

                                                 

بداية المجتهد،  ابن رشد، ،7/372 د.ط،شرح الهداية، ، بن اهلماما، 2/140 ،3ط ،االختيار لتعليل المختار: املوصلي، انظر (1)
 .772ص د.ط،

 .1/235 ،1ط ،تبصرة الحكام ابن فرحون، .9/155 ،1طالمغني، وابن قدامة، ، 2/465المرجع السابق،  ،ابن رشد: انظر( 1)
 .16/144، ط.د ،د.طالمبسوط،  ،السرخسي .7/374 ،د.طاية، شرح الهد، بن اهلماما (3)
 230-1/228 ،1ط ،تبصرة الحكام ابن فرحون،( انظر: 4)
ألن النيب صّلى اهلل عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، رواه الدارقطين عن حذيفة، وروى أبو اخلطاب عن ابن عمر أن النيب صّلى اهلل ( 5)

عليه وسلم، ى اهلل أنه سأل النيب صلّ »روى أمحد والطرباين يف الكبري عن ابن عمر « ع شهادة امرأة واحدةجيزئ يف الرضا »عليه وسلم قال: 
امرأة، ويف رواآلية   وفقال، أو أن رجاًل سأل النيب صّلى اهلل عليه وسلم فقال: ما الذي جيوز يف الرضاع من الشهود؟ فقال النيب صّلى اهلل عليه وسلم: رجل أ

مجمع ، اهليثمي ،1/218 ،ط.د، سبل السالم، الصنعاين :انظر، وفيه ضعيف ولكن له مؤيد يف أن شهادة املرضعة وحدها تقبل «رجل وامرأة»
، 2/140 ،3ط ،االختيار لتعليل المختاراملوصلي،  ،6/421 ،2ط ،بدائع الصنائع، الكاساين ،201/4، الزوائد ومنبع الفوائد

 .132ص ،1طإعالم الموقعين، ، قيملاابن  ،14/24، 1طالمغني، ابن قدامة، 
، 1طالمغني، ، ابن قدامة، 123ص د.ط، ،الطرق الحكمية، ابن القيم، 3/230 ،1ط ،تبصرة الحكام ابن فرحون،: ( انظر6)

14/24.  
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 (1)بد من ثالثة نسوة يف ذلك.: أنه الوروي عن عثمان البتي -
 ليس يكفي أقل من أربع نسوة؛ ألن اهلل عز وجل قد: يشرتط يف ذلك أربع نسوة، أي: الشافعية  -

 )2).جعل عديل الشاهد الواحد امرأتني، واشرتاط االثنينية

 القول األول، وهو االكتفاء بامرأة واحدة وإذا وجد األكثر يكون أحوطالراجح: 

  :شهادةال نصابدلة الفقهاء في المطلب الرابع: أ

يف األحوال الشخصية من الرضاعة وعيوب النساء حتت شهادة املرأة  حتديد نصاباختلف الفقهاء يف 
 الثياب وغري ذلك، وبيان أدلتهم يف املسألتني التاليتني:

 المسألة األولى: أدلة القائلين بجواز قبول شهادة المرأة منفردة في ذلك:

: وعن سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وطاووس قالوا: قال رسول اهلل  ما روي عن جماهد -1
 (3)"شهادة النساء جائزة فيما ال يستطيع الرجال النظر إليه"

مضت السنة أن جتوز شهادة النساء فيما ال يطلع عليه غريهن من ": الزهرياإلمام  ما روي عن  -2
 (4)".حدها يف االستهاللوالدات النساء، وعيوهبن، وجتوز شهادة القابلة و 

                                                 

 .3/123 د.ط، ،حلية ،الشاشي القفال، 14/25المرجع السابق، ( 1)

د.ط،  ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج، عمريةالقليويب و ، 6/369، 1ط المغني المحتاج،( الشربيين، 2)
حاشية رد ، ابن عابدينو  ،وما بعدها 6/6 ،د.طشرح الهداية، ، بن اهلماما، 112/16 د.ط،المبسوط،  ،السرخسي، 4/325

حاشية ، بن عرفةاها، وما بعد 453/2، د.طبداية المجتهد، ابن رشد،  ،وما بعدها 4/386، 2، طالمحتار على الدر المختار
ابن قدامة، وما بعدها،  332/2 ،المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشريازي، ، 185/4 ، د.ط،الدسوقي على الشرح الكبير

 .483/9 د.ط، د.ط،المحلى، ، بن حزما، 155وما بعدها،  147/9 ،1طالمغني، 
(، 15427) ، رقم احلديث8/333ة يف الرضاعة والنفاس، ، كتاب الشهادات، باب شهادة املرأالمصنف يف عبد الرزاقأخرجه  (3)

(، قال الزيلعي: حديث 3،2،1، رقم احلديث: )5/312، كتاب البيوع واألقضية، المصنف يف ابن أيب شيبةو  ،حديث غريبوهو 
  .5/77كتاب الشهادات، د.ط،  ، نصب الراية ،الزيلعي انظر:غريب، 

، 10/253الشهادات، باب شهادة النساء ال رجل معهن يف الوالدة، وعيوب النساء،  كتاب،  السنن الكبرى يف البيهقي( أخرجه (4
 . 5/78كتاب الشهادات، د.ط،  ، نصب الراية ،الزيلعي انظر:قال الزيلعي: سنده ضعيف،  ،(15427) أثر رقم
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ال ال يطلعون على ذلك يف الغالب، فلو مل تقبل شهادة النساء يف هذه األمور ألدى الرج فألن وأيضا
 (1).ذلك إىل تعذر إثباهتا

 وجه االستدالل من هذه النصوص:

 جال.ر أن هذه النصوص مبجموعها تدل على قبول شهادة النساء فيما يطلعن غالبا وختتص املرأة به دون ال

وهلم   منهتمعن يف األعراس واملآمت يف ز : ومل يزل النساء جيجلواز قبول شهادهتنمؤيدا  بن رشدااإلمام  قال
 ن هدرا.فإذا مل يقبل قول بعضهن على بعض ذهبت دماؤه، جرا

 :بن قيم اجلوزيةا قال العالمةو 

 ِمنْ  مَجَاَعة   ِعْندَ  َواْلِقَصاصِ  دِ احلُُْدو  َغرْيِ  يف  َدات  ُمتَـَفرِّ  النَِّساءِ  ِبَشَهاَدةِ  اْلَقَضاءُ  َوجَيُوزُ (  َفْصلٌ ) "
 (2)."فِ َوالسَّلَ  اخْلََلفِ 

المسألة الثانية: أدلة المالكية في جواز قبول شهادة المرأة منفردة مع يمين المدعي في المال وما 
 يئول إلى المال: 

: " أنه هلل عنهما أن رسول اهلل باس رضي ااستدلوا على ذلك مبا أخرجه مسلم يف صحيحه عن ابن ع
 (3).قضى بيمني وشاهد"

  

                                                 

  2/281 ،د.طكفاية األخيار، تقي الدين، ( 1)
 1/111، 1طإعالم الموقعين، ، قيمالابن  (2)
 (.1711، رقم احلديث )2/910كتاب األقضية، باب القضاء باليمني والشاهد،   ،صحيح مسلم يف أخرجه مسلم( 3)
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 وجه االستدالل:

عي بالشاهد واليمني، ومبا أن شهادة الرجل مع ميني املد قالوا: احلديث صريح الداللة على قضاء النيب 
ل ججائزة فكذلك فإن شهادة امرأتني مع ميني املدعي بالقياس جائزة، ألن شهادة امرأتني تعدل شهادة ر 

 (1)وخص باألموال ألن َعْمرو بن دينار راوي احلديث أوقفه عليها.

ل اليها الرجيف األمور اليت ال يطلع عبعد اسقراء اجتاه الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بشهادة املرأة 
يف مثل منفردة  املرأة هادةش ، يتبني للباحث وجاهة وقوة أدلة القائلني جبواز قبولغالبا وختتص املرأة مبعرفتها

 هذه األمور، مراعاة ملقاصد وروح الشريعة اإلسالمية.

 :: شهادة المرأة في الرضاعةالمطلب الخامس

تفصيل و ، مهور: األحناف واجلاجتاهنياختلف الفقهاء يف جواز قبول شهادة املرأة منفردة يف الرضاعة على 
 :مسائلة يأيت يف أربع ذلك

 المسألة األولى: سبب الخالف

 ا اخلالف يف املسألة إىل ثالثة أمور وهي:يرجع سبب هذ

ادة امرأة واردا يف إثبات الرضاعة بشه الجمهور، حيث اعتربه االختالف في تأويل حديث عقبة -1
لته داللته على إثبات الرضاعة يشهادة امرأة منفردة، وإمنا دال الحنفيةمنفردة، يف حني مل يعترب 

ن باب رّي بني الرتك واالبقاء على الزوجية، فهو معندهم على االحتياط يف إثبات الرضاع، وهو خم
 االستحباب يف الرتك، وليس االلزام.

                                                 

: )وهذا خاص يف األموال دون غريها، ألن الراوي وقفه عليها، واخلاص ال يتعدى به حمله وال يقاس عليه غريه، الخطابي( قال 1)
يف األموال،   ولفعل ال عموم به، فوجب صرفه إىل أمر خاص، فلما قال الراوي هواقتضاء العموم منه غري جائز، ألنه حكاية فعل، وا

 .4/34، 1ط (،شرح سنن أبي داود)معالم السنن  ،اخلطايب كان مقصورا عليه(، انظر:
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يرون تكييف املسألة على حنو، حبيث جعلوه مما ال  فالجمهور االختالف في حكم الرضاعة، -2
با، فجعلوه مما يطلع عليه الرجال غال الحنفيةيطلع عليه الرجال، ألنه من عورات النساء، وأما 

 ن ِقبل احملارم إذا كانت حرّة، ومن قبل األجانب إذا كانت أمة.وذلك م
ى وجود ضرورة بشهادة النساء عل الجمهور، حيث اعترب االختالف في االستدالل بالمعقول -3

وجود هذه الضرورة، الطالع الرجال خاصة احملارم على  الحنفيةالرضاعة، يف حني مل يعترب 
 الرضاعة.

 نيفةالمسألة الثانية: رأي أبي ح

 أي: البد من اشرتاك ،إال مع الرجليف الرضاعة منفردة  ة املرأةعدم قبول شهاد( 1) أبو حنيفةاإلمام يرى 
عنده من حقوق األبدان اليت يطلع عليها الرجال  ةن الرضاعألامرأتني عدل مع رجل عدل يف ذلك، 

إىل  ن الرجال، فال توجد ضرورةحمارم املرأة م االنساء جيوز أن يطلع عليه افكما يطلع عليه  والنساء،
، وألن احلرمة مىت ثبتت ترتب عليها زوال امللك يف الزواج، وإبطال امللك ال يف ذلك شهادة املرأة منفردة

 (2) يثبت إال بشهادة الرجال.

 استدل اإلمام أبو حنيفة على ذلك بالكتاب والقياس:

ک  گ  گ   گ  گ    ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  کچ  فقول اهلل تعاىل:  :أما الكتاب

 (3).  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

 ،تدل اآلية على أن احلقوق اليت ليس فيها نص يلزم فيها شهادة رجلني أو رجل وامرأتنيوجه االستدالل: 
 (4)يا.احملارم من الرجال عليها ثان وليس لشهادة املرأة منفردة فيها دخل لعدم الضرورة أوال، وجلواز اطالع

                                                 

 .2/140 ،3ط االختيار لتعليل المختار،، املوصلي، 7/374 د.ط، شرح فتح القدير،انظر: ابن اهلمام، ( 1)
 .4/248، د.طبداية المجتهد،  ،شد: ابن ر ( انظر2)
  282 اآلية :البقرة سورة( 3)
 . املرجع السابق، املوصلي. 7/374 د.ط، شرح فتح القدير،( ابن اهلمام، 4)
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 تراض عليهم من جهتين:ويمكن االع

 ال يواَفق على قوهلم بعدم الضرورة لشهادة املرأة يف الرضاعة من وجهني: -1
حارم مب  ال يطلع الرجال األجانب خاصة على عورات النساء، بل حىت على الفرض فيكون خاص  -أ

 املرأة املرضعة.
 ندرة تواجد الرجال يف مثل هذه املواضع. -ب
هذه القصة تدل ( 1)م حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء،قصة عقبة بن احلارث عندما تزوج أ -2

 على جواز شهادة املرأة يف الرضاعة. 

: فإنه قاس الرضاعة على املال، جبامع جواز إطالع الرجال على كل منهما، فإذا جازت شهادة أما القياس
م على الطالع احملار على الرضاع  -أي الرجال-الرجال على املال الطالعهم عليها، فإنه جيوز شهادهتم

 (2).احلرة، وكذا قياس األجانب على األمة

 ويمكن االعتراض عليهم بالتالي:

قياسهم الرضاعة على املال قياس مع الفارق، ألن املال يقاس عليه ما يف حكمه مما يطلع عليه الرجال وال 
 (3)ويتورع الرجال من االطالع عليه. يقاس على الرضاع الذي هو من خصائص النساء،

 : رأي الجمهور في شهادة المرأة في الرضاعةةالثالث المسألة

 (4).شهادة املرأة العدل منفردة يف الرضاعة، وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية تقبل

                                                 

  (.2659) احلديث ، برقمصحيح البخاري يف يأخرجه البخار ( 1)
 4/20 ،2ط بدائع الصنائع،(  الكاساين، (2

 ، 21/21 -14/464، 1ط(، شرح مختصر المزني)في فقه مذهب اإلمام الشافعي  الحاوي الكبير ،املاوردي انظر: (3)
  12/17 ،1ط الكافي، ،ابن قدامةو   
، القوانين الفقهيةابن جزي،  ،12/17 ،1ط ،الكافي ،ابن قدامة، و 4/2301، د.طبداية المجتهد، انظر: ابن رشد،  (4)

 ،=4/200 ،2ط ،بدائع الصنائعالكاساين،  ،2/670، هى اإلراداتمنت ،ابن النجار، 8/278 ،حلية ،الشاشي القفال. 204ص
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 من السنة واألثر والقياس: واألدلة على ذلك

ىي بنت أيب إهاب، فجاءت أَمة سوداء، فقالت: فما رواه عقبة بن احلارث: أنه تزوج أم حيأما السنة: 
ذكرت ، فأعرض عين، قال: فتنحيت، ف-صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أرضعتكما، فذكرت ذلك للنيب 

 (1).ذلك له، قال: )وكيف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكما؟، فنهاه عنها(

إذا على ثبوت الرضاعة بينهما، ف أمر عقبة بفراق زوجته بشهادة أَمة واحدة، أن النيب " وجه االستدالل:
أوجب العمل  احدة مسلمة عدل، بل إنهثبت ذلك بشهادة امة، فمن باب أوىل ثبوته بشهادة امرأة و 

 (2)".بقوهلا، لنهيه عنها

فقد وردت عدة آثار مؤكدة على جواز شهادة النساء منفردات على الرضاعة، من فعل الصحابة  :وأما األثر
 نها:رضوان اهلل عليهم، م

 (3): )أن عثمان رضي اهلل عنه فرق بني أربعة وبني نسائهم يف شهادة امرأة يف الرضاعة(.األوزاعيما قاله  -
جَتُوُز َشَهاَدُة »َعِن الثَـّْورِيِّ، َعْن َأْشَعَث، َعِن الشَّْعيبِّ، َواحلََْسِن، قَااَل: يف مصنفه  عبد الرزاقأورد اإلمام  -

  (4) «َما اَل َيطَِّلُع َعَلْيِه الرَِّجالُ اْلَمْرأَِة اْلَواِحَدِة ِفي
أنه قال: "جاءت امرأة سوداء يف إمارة عثمان إىل أهل ثالثة أبيات  ابن شهابعن  ابن جريجذكر  -

 (5)قد تناكحوا، فقالت: أنتم بين وبنايت، ففرق بينهم".
  (6) «َواِحَدِة يف الرََّضاعِ جَتُوُز َشَهاَدُة اْلَمْرأَِة الْ »، قَااَل: َوالزُّْهر ي   اْلَحَسن  َعِن و  -

                                                 

 د.ط، ،المجموع شرح المهذب ،النووي، 21، 20 ،الحاوي الكبيراملاوردي،  ،15/126 د.ط،المبسوط، السرخسي، =
 .12/15 ،1ط ،الكافي. ابن قدامة، 6/182، 1ط، التاج واإلكليل لمختصر خليل ،املواق ،22/251

 . (2659) كتاب الشهادات، باب شهادة اإلماء والعبيد، رقم احلديث الجامع الصحيح، يف يأخرجه البخار ( 1)
 .1/75 ،1ط إعالم الوقعين عن رب العالمين،ابن القيم،  ،6/319 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين،  انظر: (2)

 9/224 ،1ط ،الكافي، ابن قدامةوانظر:  ،(13969، أثر رقم )7/482 ،المصنف يف ( أخرجه عبد الرزاق(3
  8/233 ،المصنف يف عبد الرزاقأخرجه  (4)

  .8/488 د.ط، د.ط،المحلى،  ابن حزم،(، و 13970، أثر رقم )7/482( املصدر نفسه، 5)

  8/234املرجع نفسه، ( 6)
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 (1)كانت القضاة تفرق بني الرجل واملرأة بشهادة امرأة واحدة يف الرضاعة".الشعبي: " يقول اإلمام -

 وجه االستدالل من اآلثار المذكورة:

أن هذه اآلثار تدل على جواز قبول شهادة املرأة الواحدة يف الرضاعة، وأن تفريق عثمان رضي اهلل عنه يف 
 ثر الوارد عنه بشهادة امرأة واحدة على الرضاعة يدل عليه.اآل

فإهنم قاسوا الرضاع على الوالدة، جبامع عدم اطالع الرجال يف كل منهما، فإذا جازت وأما القياس: 
شهادة النساء منفردات على الوالدة، جازت كذلك شهادهتن منفردات على الرضاعة، ألهنا من عورات 

   (2).ليها الرجالالنساء اليت ال يطلع ع
 المسألة الرابعة: مناقشة األدلة والترجيح

َدة : اْلَمْرَأة   َشَهاَدة   قـَُبول   ف ي اْخت اَلُف العلماء: المناقشة  اْلَواح 

 أََقلُّ  الرَِّجالِ  ِمنَ  يـُْقَبلُ  اَل  أَنَّهُ  ي:أ َعَلْيِه، اْلُمْجَمعِ  ِلأْلَْصلِ  َذِلكَ  يف  اْلَوارِدِ  اأْلَثَرِ  السبب فيه كما تقدم خُمَاَلَفةُ 
ا َأْن َتُكوَن َأْحَواهُلُنَّ يف الرَِّجاِل، َوِإمَّ  ِء يف َذِلَك ِإمَّا َأْن َيُكوَن َأْضَعَف ِمْن َحالِ النَِّسا َحالَ  َوَأنَّ  اثـْنَـنْيِ، ِمنَ 

اَل: " يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ َة ْبِن احْلَاِرِث قَ ُعْقبَ »َواأْلَْمُر اْلَوارُِد يف َذِلَك ُهَو َحِديُث   .َذِلَك ُمَساِويًَة لِلرَِّجالِ 
: َكْيَف َوَقْد -لَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -تـََزوَّْجُت اْمرَأًَة، َفأََتِت اْمرَأٌَة فـََقاَلْت: َقْد أَْرَضْعُتُكَما، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َنهُ َوبـَنْيَ اأْلُُصوِل، وَ بَـْعُض هَ المَحََل فقد  (3)«.ِقيَل؟ َدْعَها َعْنكَ  ِهَي رَِوايٌَة َعْن َذا احلَِْديَث َعَلى النَّْدِب مَجًْعا بـَيـْ
.   (4)َماِلك 

عدم قبول لني بة بني احلنفية القائشهادة املرأة يف الرضاعبعد استعراض آراء الفقهاء يف  :الرتجيح
بيان زين لقبول شهادهتا منفردة يف ذلك، و ، واجلمهور اجمليإال مع الرجليف الرضاعة منفردة  ة املرأةشهاد

                                                 

  .9/224 ،1ط ،الكافيابن قدامة، انظر: (، و 13977، أثر رقم )7/484، المصنف يف عبد الرزاقأخرجه  (1)

 9/224، 12/17 ،1ط ،الكافي، ، ابن قدامة8/488 د.ط، د.ط،المحلى،  م،ابن حز  ((2

 سبق خترجيه  ،حديث ضعيف (3)

 .3/63، د.طبداية المجتهد، ابن رشد، : انظر( 4)
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، وكذلك بعد عرض سبب اخلالف يف املسألة، يرتجح لدى الباحث قول اجلمهور أدلة كل من االجتاهني
واز قبول شهادة املرأة العدل املنفردة يف الرضاعة، وذلك لقوة أدلتهم، وألن مدار النظر واالهتمام جبالقاضي 

بق بيانه يف ، كما سيطلع عليه حمارم املرأة من الرجالليس بالضرورة أن  هأنو  هو عدالة النساء يف املسألة،
وكذلك فإن  ،حنيفة بالسنة والقياس على اشرتاط شهادة امرأتني يف املسألة استدالل أيباالعرتاض على 

على  وليسداللة األمر يف حديث عقبة بن احلارث تدل على إثبات الرضاعة بشهادة امرأة منفردة 
 واهلل أعلم. (1)تياط.االح

  

                                                 

 سبق بيانه وتفصيل القول فيه. (1)
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 لث: الشهادة القضائية للمرأة في الترجمة والتزكية واإلقرارالثا فصللا

 وفيه ثالثة مباحث:
 شهادة املرأة يف ترمجة أقوال اخلصوم والشهود للقاضي، ويتضمن مطلبني: المبحث األول:
 :كية الشهود بالتعديل أو التجريح: شهادة املرأة يف تز المبحث الثاني

 وفيه أربعة مطالب: :شهادة املرأة يف الشهادة على اإلقرار: بحث الثالثالم
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 :شهادة المرأة في ترجمة أقوال الخصوم والشهود للقاضيالمبحث األول: 

 وفيه مطلبان:

 :المطلب األول: مفهوم الترجمة

  -:للوقوف على مفهوم الرتمجة جيب تناول تعريَفْي اللُّغوي واالصطالحي على النحو التايل

 الترجمة لغة: -أ

 (1)إىل ِهَرْقل   ترجم، التـُّْرمُجاُن، والتـَّْرمَجان: املفسِّر للسان، ويف احلديث الطويل من كتاب رسول اهلل  
ُه َنيب ، فَِإْن َكَذَبيِن مُثَّ َدَعا بِتَـْرمُجَانِِه، فـََقاَل َلُه: ُقْل هَلُْم ِإينِّ َساِئٌل َهَذا َعِن الرَُّجِل الَِّذي يـَْزُعُم أَنَّ  عظيم الروم: "

بُوُه"  (2).َفَكذِّ
اِجم، " الرتمجان بالضم والفتح هو الذي يـُتَـْرِجم الكالم َأي ينقله من لغة إىل لغة ُأخرى، واجلمع الرتَّ

  (3)."والتاء والنون زائدتان، وقد تـَْرمَجه وتـَْرَجم عنه

ن آخر، ومنه الرَتمَجان، واجلمع الرتاجم، : يقال: قد تـَْرَجَم كالمه، إذا فسَّره بلسا(4)الصحاحويف 
 ويقال َترمُجاٌن، ولك أن تضم التاء لضمَّة اجليم فتقول تـُْرمُجاٌن، قال الراجز:

                                                 

انتهى، يعىن  "هرقل، على وزن خندقق، ويقال أيضا شْ مَ هرقل ملك الروم على وزن دِ " :هرقل، بكسر اهلاء وفتح الراء، يف الصحاح( 1)
طس فالفيوس أغس :السالم، امسه الكاملالصالة و عليه النيب م مللك من الروم خمصوص، وهو الَِّذي َكان يِف زمن لَ أن هرقل عَ 

، بدأ صعوده اإلمرباطورية البيزنطية هو إمرباطورو (، م641فرباير  11 - 575؛ (Flavius Heraclius Augustus) :بالالتينية هرقل
تذكر يف  ، ودون شعبيةموريس ، الذي تسّلم السلطة بعد خلع اإلمرباطورفوقاس ، قاد ثورة ناجحة ضد اإلمرباطور608إىل السلطة عام 

كان والد هرقل، وهو هرقل األكرب، قائًدا عسكريًا ناجًحا شارك يف حروب اإلمرباطور موريس،   ،ظل القالقل اليت عانت منها اإلمرباطورية
حيث قضى هرقل الشطر األول من حياته،  قرطاج ومقر حكمه يف ،عقاب احلرب نائًبا إمرباطوريًا على مشال أفريقياوعينه املذكور يف أ

احدى وثلثني سنة  هرقل ملك، 711ية البيزنطية حىت عام أيًضا يعترب هرقل مؤسس الساللة اهلراقلية اليت استمرت حبكم اإلمرباطور 
 1/126 ط،د. ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ،السالوي: انظر .ومخسة أشهر

 .(1773)، رقم احلديث 3/1393، هرقل يدعوه إىل اإلسالمإىل  ، باب كتاب النيب صحيح مسلم يف أخرجه مسلم (2)
 .12/66 ،1طلسان العرب،  ابن منظور،( 3)

 .5/1928 ،4ط ،الصحاح تاج اللغة ،الفارايب: انظر (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
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 فُهنَّ يـُْلِغْطَن به إْلغاطا    إالّ احَلماَم الُوْرَق والَغطاطا

 كالرُتمُجاِن لقَي األَْنباطا.

د الذي يرتجم الكالم أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى، وف: "الرتمجان بالضم والفتح: هو وقال ابن األثري
 (1).حلديث"وقد تكرر يف ا ،وردت كلمة ترمجان يف عدة أحاديث، واجلمع الرتاجم

رضي اهلل  –عن عدي بن حامت  البخاريومن هذه املواطن اليت ذكر فيها ترمجان يف احلديث ما رواه 
ان ا منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: "م -عنه 

 -رضي اهلل عنهما  -ومنه لقب ابن عباس  (3)،كما يُقاُل للمفسر أيضاً الرتمجان  (2)وال حجاب حيجبه"،
 (4).برتمجان القرآن

ومما سبق يتبني أن الرتمجة يف لغة العرب تعين: نقل الكالم وتفسريه من لغة إىل لغة أخرى، وأن من 
  (5).أو )الرتمجان( بضم التاء وفتحها يقوم بالرتمجة يطلق عليه )املرتِجم (

  

                                                 

 .1/186 د.ط، ، النهاية في غريب الحديث واألثر،اجلزري (1)
 (.2007) احلديثرقم  الجامع الصحيح، يف أخرجه البخاري (2)
 .2/612، 1ط الّسّنة، منهاج، بن تيميةا (3)
 األزرق، إسحاق حدثنا: قال الواسطي، داود بن حيىي ، وقال:حدثين313/ 2، 1ط ،جامع البيان في تأويل القرآن، الطربيرواه  (4) 

، ورواه من "عباس ابنُ  القرآن تـَْرجمانُ  نعم ":قال مسعود، بن اهلل عبد عن مسروق، عن الضحى، أيب عن األعمش، عن سفيان، عن
عبد  عن قمسرو  عن الضحى، أيب عن األعمش، حدثنا: قال عون، بن جعفر حدثنا: قال بشار، بن حممد طريق أخرى فقال: وحدثين

 2/313 ،3ط ،الفتاوى مجموعصحيح"، انظر: ابن تيمية،  بنحوه. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "إسناد اهلل،
 .1/175 د.ط، ،المعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة (5)
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 أما الترجمة في االصطالح: -ب

ومعىن  (1)"،نقل الكالم من لغة إىل أخرى"فال خيتلف معىن الرتمجة يف االصصالح عن معناه يف اللغة، وهو 
لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانيه  نقل الكالم من لغة إىل أخرى: التعبري عن معناه بكالم آخر من
 (2)ومقاصده كأنك نقلت الكالم نفسه من لغته األوىل إىل اللغة الثانية.

فبناء على التعريف االصطالحي للرتمجة، وأن من أعوان القاضي يف القضاء الرتمجان، وذلك إذا  
ي من املدَعى ه ليعرف املدعِ كان أحد اخلصمني أو كالمها ال يفهم لغة القاضي فإنه حيتاج إىل من يرتجم ل

 عليه، واملقّر من املنِكر.

 :ءحكم شهادة المرأة في ترجمة أقوال الخصوم والشهود عند الفقها المطلب الثاني:

تقرر يف القضاء اإلسالمي أنه يندب للقاضي أن يتخذ مرتمجًا يفسر له لغة املتخاصمني والشهود، ألن 
  (3)من يطلعه على ذلك. القاضي قد ال يعرف لغاهتم، فيحتاج إيل

وهذه القاعدة .)يُقبل قول املرتجم مطلقاً(قاعدة: وقد أّصل علماء القواعد الفقهية على ذلك 
 وإن كان معناها يف اجلملة متفق عليه. (4)،موجودة عند احلنفية

غة القاضي، ل : أنه إذا كان أحد املتداعيني أو كالمها، أو الشهود أو بعضهم لغتهم غريواملراد هبذه القاعدة
 فإن على القاضي أن يعتمد ترمجاناً يرتجم له الكالم.

                                                 

  2/110، 3ط ،في علوم القرآنمناهل العرفان ، الزرقاين (1)

 صدر نفسه.امل (2)

 ،النووي، 4/139 د.ط، ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بن عرفةا(، 16/89) د.ط،المبسوط، ، السرخسي( انظر: 3)
 .618، ص1ط األشباه والنظائر،، السيوطي، 10/132 ،1، طالمغني، ابن قدامة، 11/136، 1ط روضة الطالبين،

(، وذكرها الزرقا ضمن شرحه 71ُنص عليها يف جملة األحكام العدلية مادة )، و 144صد.ط، األشباه، ، ابن ُنيم :أشار إليها( 4)
 .1/572 د.ط، القواعد الفقهية،، والزحيلي، 353صد.ط، ، شرح القواعد الفقهيةلقواعد اجمللة يف كتابه 
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أيب حنيفة وهذا قول  (1)،وقوهلم )مطلقاً(: أي يقبل قول املرتجم الواحد يف مجيع أنواع الدعاوى والبينات
 (2)."يشرتط يف املرتجم ما يشرتط يف الشهود من العدد" وأيب يوسف، وقال حممد بن احلسن:

يع املذاهب متفقون على أن على القاضي عند احلاجة أن يتخذ مرتمجاً يرتجم كالم والفقهاء من مج
اخلصوم والشهود. واختلفوا بعد ذلك يف جواز االكتفاء مبرتجم واحد أو هل يشرتط يف املرتجم ما يشرتط 

ترمجان  زهلذا املوضوع بقوله: ))باب ترمجة احلكام وهل جيو  البخاريوقد بوب  (3) .يف الشهود من العدد؟
 (4).واحد؟((

 (5).البيناتو مثال هذه القاعدة واضح؛ وهو أنه يُقبل قول املرتجم الواحد يف مجيع أنواع القضايا 

 : (6): اشرتط العلماء يف املرتجم شروطا وهيشروط املرتجم

 أن يكون ثقة عداًل  (1
 أن يكون مسلًما إن أمكن (2
 سيده حر ا؛ ألنَّ العبد مشغول خبدمة أن يكون (3
  (7)تمل نصاب املرتمجني.أن يك (4

  

                                                 

 السابقة راجعامل (1)

 16/89 د.ط،المبسوط،  ،السرخسي (2)
 املرجع نفسه انظر: (3)

 600كتاب األحكام، باب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحد؟، ص ،3ط الصحيح، الجامعالبخاري، ( 4)
 1/573 د.ط، ،القواعد الفقهيةالزحيلي،  (5)
 13/105، 1ط، البيان في مذهب اإلمام الشافعيأبو احلسني، ( 6)
 8/188، 4ط ،م الشافعيالفقه المنهجي على مذهب اإلما، علي الّشْرجبي و ُمصطفى الُبغا و ُمصطفى اخِلنْ ( انظر: 7)
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واحدًا وعشرين فرقًا بني الرواية « تدريب الراوي»يف كتابه  (1)اإلمام السيوطيلقد ذكر  الراجح:
وعليه، جواز االكتفاء مبرتجم واحد إذا كان ثبًتا ثقة مأمونًا، ولو توافر املرتمجون لكان االستعانة  (2)،والشهادة

 ضي على فهم كالم اخلصم.بأكثر من واحد أفضل الطمئنان القا

فبناء على الشروط اليت وضعها الفقهاء للمرتجم، واليت مدار األمر فيها على الثقة والعدالة، 
وكذلك فيما يتعلق بشرط النصاب بناء على القول الثاين املتمثل يف قول السادة األحناف بعد ما ترجح 

لقضاء إذا ة يف ترمجة أقوال اخلصوم والشهود يف الدى الباحث وجاهته وقوة أدلته، تكون شهادة املرأة معترب 
ما توافرت فيها الشروط، ألن العربة هنا يف الشهادة إمنا هى اخلربة والعدالة، وليست العربة جبنس الشاهد 

 واهلل أعلم. (3)ذكراً كان أو أنثى، فتكون مبعرفة أهل اخلربة.

  

                                                 

مصنف، نشأ يف القاهرة يتيماً  600عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له حنو  عالمةالهو:  (1)
، 9ط، األعالمهـ، انظر: الزركلي، 849هـ ومولده سنة 911وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس وخال بنفسه، فألف أكثر كتبه، تويف سنة 

3/301. 
 .334-1/332 د.ط، ،في شرح تقريب النواوي تدريب الراويالسيوطي،  (2)

 .193،  188ص  د.ط، ،الطرق الحكمية انظر: ابن القيم، (3)
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 :يل أو التجريحشهادة المرأة في تزكية الشهود بالتعدثاني: المبحث ال

 :مطالبسبعة  وفيه

 :(، وفيه ثالثة فروع)التجريح، التعديل، التزكية المطلب األول: مفهوم

 الفرع األول: مفهوم التجريج

إذا أحدث يف بدنه ُجرحاً، ولذا قالوا: هو التأثري يف اجلسم بالسالح، ": مصدر من َجَرَحُه: جرح لغةال
  (1)". بدنهومنه: جرحه حبديده ُجرحاً؛ إذا أثر يف

 واألعراض بالفتح: يكون باللسان يف املعاين واجَلرحيكون يف األبدان باحلديد وحنوه، "بالضم:  فاجلُرح
  (2)". وحنوها، إذ يقولون: )ُجرح الشاهد(: إذا ُردَّ قولهٌ 

رح ج أهنا كثرت حىت أحوج أهل العلم هبا إىل"ومنه )َجرَح األحاديث(: أي أهنا كثرية صحيحها قليل، أو 
 (3)". بعضها بأنه ليس صحيحاً 

ومنه قوله  (4)ح على الكسب؛ إذ يقال: )اجرتح فالن(: إذا عمل أو كسب،كما تطلق كلمة اجلر 
وئ   ۇئ    وئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ : تعاىل

 (5) . چۇئ  

د يربأ ويزول رء، ألن الظاهر قفاجلرح معنوياً وهو أبلغ أثر وأشد من اجلرح احلسي الظاهر يف بدن امل
عمن حاول قتله  خبالف املعنوي فإنه قد يبقى أبد الدهر؛ ومن هنا ُوجد يف السنة ما يدل على تساحمه 

                                                 

 . 422 /2مادة جرح،  ،1طلسان العرب،  ابن منظور، (1)
 . 12 /2مادة جرح،  د.ط،تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،  (2)
 . 45 /1مادة جرح،  د.ط، ،اللغة مقاييس معجم ،بن فارسا (3)
 مادة جرح. د.ط، ، مختار الصحاح، لرازيوا، 1/450، املصدر نفسه (4)
 . 21 اآلية :ةيسورة اجلاث (5)
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وأذاه يف غزوة أحد وغريها ممن كانوا على الشرك قبل اإلسالم وعدم تساحمه عمن سبه وهجاه وأحلق به 
 (1).تتأذى من القول أكثر مما تتأذى من الضرب األذى الروحي؛ وما ذلك إال ألن النفس احلرة

 الجرح اصطالحاً:
 :على النحو التايل تعددت تعريفات العلماء للجرح يف االصطالح

 ( 2)يفها أو ردَّها " : وصف الرواي مبا يقتضي تليني روايته أو تضعهُعرِّف اجلرح بأن .1

 (3)". الطعن يف راوي احلديث مبا يسلب أو خيل بعدالته أو ضبطه"  .2

شاهدين شربا اخلمر ومل يتقادم ال ما يفسق به الشاهد ومل يوجب حقًا للشرع، كما إذا شهد أن"  .3
 (4)". د عليهمافإنه يسقط شهادهتما وإن مل توجب احل ،العهد

  (5)".ل بهبقوله، وبطل العم " وصف مىت التحق بالراوي والشاهد سقط االعتبارعرفه ابن األثري:  .4
البن  األخري تعريفالالتعريف يرتجح للباحث ، للجرحلتعريفات ذه اهلمن خالل االستعراض 
  األثري اجلزري لكونه جامعاً مانعاً.

 الفرع الثاني: مفهوم التعديل:

ل(، إذا ؛ يقال: )عدَّلته تعدياًل فاعتدمشتق من العدل، والعدالة، والتعادل، وهو التساوي :التعديل لغة
  (6)".ذا نسبته إىل العدالة ووصفته هبا)عدَّلت الشاهد( إ"سّويته، ويقال: 

                                                 

المجتبى من  ،النسائي ،2/220باب احلكم فيمن سب النيب صلى اهلل عليه وسلم، د.ط،  ،سنن أبي داود ،أبو داودانظر:  (6)
  .2/6 ،3ط ،السنن الكبرى ،البيهقي، 7/107 ، 2ط ،(نن الصغرى للنسائيالس)السنن 

 .1/126، 1ط، في أحاديث الرسول جامع األصول ،ابن األثري انظر: (1)
 ، د.ط،العناية في علم الروايةأمحد خليل عسكر، ، و 82ص  ، د.ط،المنهج الحديث في علوم الحديثالسماحي، انظر:  (2)

 .42ص 
 . 102ص  ،1ط ،تعريفاتالاجلرجاين،  (3)
 1/126المرجع السابق، ابن األثري،  (5)
 .  397 -2/396مادة عّدل،  ،2ط ،المصباح المنيرالفيومي،  (5)
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األْصل مصدر  وهو يف، الذي ال مييل به اهلوى فيجوز يف احلكمهو ل بقوله: ) العدْ  ابن األثيروعرَّف 
َسمَّى نفُسه َعْدال ( ،مسِّي به فُوضع موضَع الَعاِدل وهو أبلغ منه

ُ
 (1).ألنه ُجِعل امل

 وفي اصطالح األصوليين: 

 يوامتثال ما أمر به واجتناب ما هنهو: " من ُعِرف بأداء الفرائض، عليه العدل رمحة اهلل  مالكقال اإلمام 
 (2).واملروءة"عنه، مما يلثم الدين 

 صلى-مدي: " يطلق يف لسان املتشرعة ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النيبوقال اآل

 اهلل علية وسلم. 

واي والشاهد( ) الر  التعديل وصف مىت ألتحق هبما"سيوطي: وقال ابن األثري، وابن الصالح، وال
 (3) ."اعتبار قوهلما وأخذ به

بعد استقراء تعريفات العلماء ملفهومي التجريح والتعديل، يشري الباحث يف النهاية إىل أن باب 
ى لالشهادات يف القضاء واخلصومات واملنازعات يقوم على أساس اجلرح والتعديل، حىت يتم اإلجابة ع

السؤال املتبادر إىل الذهن من عالقة اجلرح والتعديل بالقضاء اإلسالمي، فطاملا يوجد بشر يوجد اختالف 
وخصام ونزاع، وطاملا هناك نزاع فهناك حكومات وقضايا، وطاملا هناك قضايا فالبد من شهود، والشهود 

كومات عليه من القضاء واحل البد هلم من مزكني يزكوهنم، وباب الشهادات من أبواب الفقه وما يرتتب
 (4) .والنزاعات

                                                 

 3/418 د.ط، ، النهاية في غريب الحديث واألثر،اجلزري (6)
 . 362، ص 1ط ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،الباجي (7)
، 104، ص د.طمقدمة ابن الصالح،  ،ابن الصالح ،1/126 ،1ط ،حاديث الرسولفي أ جامع األصولابن األثري،  (2)

 .  1/254 د.ط،تدريب الراوي، ، السيوطي
   .4/258 د.ط، القدح في الشهود وتزكيتهم، ،الصاويانظر:  (4)
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 الفرع الثالث: مفهوم التزكية

من الفعل زكا يزكو، قال العالمة الفيومي ـ رمحه اهلل ـ :"الزكاء باملد النماء والزيادة، يقال:  التزكية يف اللغة
اة ألنه املال زكزكا الزرع واألرض تزكو زكوا من باب قعد، وأزكى باأللف مثله، ومسي القدر املخرج من 

سبب يرجى به الزكاة، وزكى الرجل ماله بالتشديد تزكية، والزكاة اسم منه، وأزكى اهلل املال وزكاه باأللف 
والتثقيل، وإذا نسبت إىل الزكاة وجب حذف اهلاء وقلب األلف واوا فيقال: زكوي، كما يقال يف النسبة 

ه إىل الزكاء رجل يزكو إذا صلح، وزكيته بالتثقيل نسبتإىل حصاة حصوي ألن النسبة ترد إىل األصول، وزكا ال
 وأصل هذه املادة اللغوية يرجع إىل معنيني:  (1).وهو الصالح."اهـ

: "الزاء والكاف واحلرف رمحه اهلل (2العالمة ابن فارس): الطهارة، كما قال والثاين: النماء والزيادة، األول
به  ، قال بعضهم: مسيت بذلك ألهنا مما يرجىهارة زكاة املالاملعتل أصل يدل على مناء وزيادة، ويقال الط

زكاء املال، وهو زيادته ومناؤه، وقال بعضهم: مسيت زكاة ألهنا طهارة، قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثناؤه: 
چہ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ 

واألصل يف ذلك  ( 3)
ومها النماء والطهارة، ومن النماء: زرع زاك  بيِـّن الزكاء، ويقال هو أمر ال يزكو  كله راجع إىل هذين املعنيني،

 (4)هـبفالن، أي: ال يليق به" إ.
  

                                                 

 زكا مادة ،1667ص ،8طالقاموس المحيط، الفريوزآبادي،  .مادة زكاء، 97ص، 2ط ،المصباح المنيرالفيومي،  (4)
 (،م1004 - 941) / ـهـ (395 - 329)سنة املتويف ،القزويين الرازي، أبو احلسنيبن زكريا  اإلمام اللغوي أمحد بن فارس( هو 2)

 .15، طاألعالم الزركلي،، انظر: وله شعر حسن، من أئمة اللغة واألدب
 103 ( سورة التوبة: اآلية 1)
 .3/18، باب الزاء والكاف وما يثلثهما، زكىمادة  د.ط، ،اللغة مقاييس معجم ،بن فارسا( 2)
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 (1) المطلب الثاني: كيفّية التزكية

 التزكية نوعان:

 : ومسّيت بذلك ألهّنا تتمُّ بالسرِّ بعيداً عن نظر الناس ومسعهم خارج جملس القضاء.تزكية السر

 چگ  گ  ڳ  ڳچ : أّن العدالة حتتاج إىل البحث عنها لقوله تعاىل: ابن قدامة بنّي 
وال نعلم أنّه  (2)

ن غريهم احلاكم بأمساء الشهود ونسبهم، كما يكتبهم مبا ميّيزهم ع فيخرب مرضي  حىّت نعلمه أو خنرب عنه،
 أي نصفهم وصفاً كامالً ينفي عنهم اجلهالة. ،من صناعاهتم ومسكنهم

يكون السؤال سرّاً حىّت ال يكون هتكاً للناس، وال يُعلم املزّكي خوفاً من اإلضرار به، وال "ل: مثّ قا
 (3)هبدايا". يكونوا معروفني لدى اخلصوم حىّت ال يُقصُدوا 

  تزكية العالنية:

وهي تتمُّ يف عالنية، بأن جيمع القاضي بني املزّكي والشهود يف جملس القضاء، فيسأل املزّكي عن هؤالء 
  (4)الشهود حىّت يزّكيهم أو جيرحهم، ويقول املزّكي: هذا أعّدله وهذا ال أعّدله.

تفاضة تكون باسو ، تكون بالقول أو بالرواية عنه، أو بالعمل خبربه، أو باحلكم بشهادته والتزكية
عدالته، واشتهاره بالتوثيق واالحتجاج به بني أهل العلم، وشيوع الثناء عليه كاألئمة األربعة أصحاب 
املذاهب املتبعة وشعبة والثوري وابن عيينة وابن املبارك واألوزاعي وحيىي بن معني وابن املديين ومن جرى 

 .جمراهم يف نباهة الذكر واستقامة األمر

                                                 

البغدادي، ، و 1، طالدعاوى والبينات والقضاء، سامل الراشدي، عبدالرحيمي القرش ،مصطفى ديب البغا( نقال بالتصرف من: 3)
 .2/368 د.ط،تدريب الراوي، السيوطي، . و 2/200  د.ط، ،الجامع األخالق الراوي للخطيب

   282 اآلية البقرة:سورة  (4)
 .45ـ14/44 ،1ط ،الكافي ،( ابن قدامة5)
  .45ـ14/44 ،1ط ،الكافي ،ابن قدامة (4)
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الباقالين: الشاهد واملخرب إمنا حيتاجان إىل التزكية إذا مل يكونا مشهورين بالعدالة قال القاضي أبو بكر 
والرضى، وكان أمرمها مشكاًل ملتبسًا وجموزًا فيهما العدالة وغريها، والدليل على ذلك أن العلم بظهور 

 (1)حملاباة.اسرمها، واشتهار عدالتهما أقوى يف النفوس من تعديل واحد واثنني جيوز عليهما الكذب و 

 :المطلب الثالث: حكم التزكية

التزكية تكون واجبة: إذا جهل القاضي حال الشهود، أّما إذا كان يعلم حاهلم: فليس له السؤال عن حاهلم 
 بل حيكم.

إذا عرف احلاكم أهّنما عدالن حكم بقوهلما، وإن مل يعرفها سأل عنها، ألّن ": ابن قدامةقال  
 .(2)" بول الشهادة، فوجب العلم هبامعرفة العدالة شرٌط يف ق

ا رضي اهلل عنه ُأيت بشاهدين، فقال هلما: لست أعرفكما، وال يضرّكم اخلليفة عمرمثّ قال: روي أّن  
، فقال تعرفهما؟ قال نعم، فقال عمر: صحبتهما يف ،أيّن ال أعرفكما، ائتيا مبن يعرفكما السفر؟  فأتيا برجل 

انري والدراهم اليت تقطع فيها الرحم؟ قال: ال، قال: كنت جاراً هلما تعرف قال: ال، قال: أعاملتهما بالدن
  (3). صباحهما ومساءمها؟ قال: ال، قال: يا ابن أخي، أنت ال تعرفهما، ائتيا مبن يعرفكما

 :المطلب الرابع: عدد المزّكين

رتط فيه أن احد أو يشاختلف العلماء يف شرط العدد، هل يكفي يف اجلرح والتعديل أن يكون صادراً من و 
  إىل أقوال:يكون صادراً من اثنني فأكثر؟ 

 : يثبت اجلرح والتعديل بقول الواحد كما يثبت به الشهادة، وهو ما اختاره القاضيالقول األول

                                                 

 1/129 ،1ط ،في أحاديث الرسول جامع األصولانظر: ابن األثري،  (1)

 . 14/43ملرجع السابق، ( ا2)
 . 10/126،125مة: ، باب من يرجع إليه يف السؤال جيب أن تكون معرفته باطنة متقدّ آداب القاضي ،البيهقيأخرجه ( 3)



87 
 

عنه يف اإِلرشاد، فقال: )قال القاضي: والذي يوجبه  الشوكاينكما نقله اإلمام   (1)،أبو بكر الباقالين 
هذا القول اختاره و  (2)،ل عدل مرضي، ذكراً كان أو أنثي، حراً أو عبداً، شاهداً أو خرباً (القياس وجوب ك

 (3)، كما اختاره أكثرهم خالفاً حملمد، وغريه.الكمال بن اهلماممن احلنفية 

: ال يثبت اجلرح والتعديل بقول الواحد يف اخلرب كما ال يثبت يف الشهادة، وذلك الستواء القول الثاني
عن الفقهاء من أهل املدينة وغريهم، وقال  القاضي أبو بكر الباقاليناية والشهادة، وهو ما حكاه الرو 

 (4)اإلبياري: وهو قياس مذهب مالك رمحه اهلل.

كما ذهب إىل ذلك بعض الشافعية، واستدلوا:   (5)،يف مقنعة ابن محدانإىل  ابن النجارونسبه 
 بأهنا شهادة فاشرتط هلا العدد.

  (6) خبرب فافرتقا. تلك بعد التحقيق كما سيأيت بأهنا رواية وليسذ دّ رَ ويُـ 

هادة فيعترب ضعيف بقول الواحد يف الرواية، أما الشيثبت اجلرح والتعديل والتصحيح والت القول الثالث:
  فيها العدد.

                                                 

 . 6/166، د.طالبحر الميحيط، األندلسي،  حيان أيب: وانظر .2/105 ،1ط ، اإلحكام،اآلمديظر: ان( 1)
 .4/408 ،3ط ،المحصول ،والرازي .2/250 ،1ط ،المستصفى ،الغزايل .1/151 ،1ط ،فتح القديرالشوكاين، ( 2)
ت، .د و ،ط.د، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، دين احلنفيعالء ال .3/58 د.ط،تيسير التحرير،  ،أمري بادشاه (3)
 . 223ص د.ط،مقدمة ابن الصالح،  ،ابن الصالح .3/37-38
األصول،  علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد ،والشوكاين .6/166 د.ط،البحر الميحيط،  األندلسي، حيان : أبوانظر (4)

 . 1/151، 1ط
 . 2/425 ،2ط ،منيرشرح الكوكب ال ،ابن النجار (5)
 ،ابن احلاجب ،3/305، 1ط ،الوصول منهاج شرح السول نهايةواإلسنوي،  ،1/162 ،1ط ،المستصفى، نظر: الغزايلا (6)

 .2/150  د.ط، ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بن نظاما ،2/64 د.ط، ،شرح العضد على مختصر المنتهى األصولي
 . 365ص، 1ط، الفصول تنقيح شرحوالقرايف،  ،2/58 د.ط،تيسير التحرير،  ،أمري بادشاه
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فقال:  هوالذي عليه األكثر االكتفاء بالواحد يف باب الرواية دون الشهادة ... مث رجح ": اآلمديقال 
  (1) ."وهو األشبه 

قال ابن مفلح وغريه واجلمهور: يكفي جرح واحد  "يف شرح الكوكب املنري:  ابن النجاروقال 
وتعديله: ألن الشرط ال يزد على مشروطه، ويكفي يف الرواية واحد، ال الشهادة، فتعديل الرواية تبع للشهادة 

لو قلنا: يكفي فيها راو واحد، فكذا ما هو تبع وفرع هلا، فوفرع هلا ... والرواية ال يعترب فيها العدد، بل 
تقبل رواية الواحد وال يكفي يف تعديله إال اثنان لزاد الفرع على أصله، وزيادة الفروع على أصوهلا غري 

 (2)أ.هـ.  "معهودة عقالً وال شرعاً 

ت بواحد، ألن يثبالصحيح الذي اختاره احلافز أبو بكر اخلطيب وغريه أنه  ": ابن الصالحوقال 
 (3)."العدد ملن يشرتط يف قبول اخلرب، فلم يشرتط يف جرح رواية وتعديله

 ( 4)."التعديل، ألنه مل يتشرط يف اخلربويكفي قول الفذ األوحد يف اجلرح و  ": حجر ابنوقال 

 (5) ."والصحيح أن اجلرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل البد من اثنني ": السيوطيوقال 

 وهو ثبوت اجلرح والتعديل بالواحد العدل.، القول األول: الراجح يف املسألة         

 :تعارض الجرح والتعديل: المطلب الخامس

 اختلف العلماء من احملدثني واألصوليني يف حكمها على عدة مذاهب:

                                                 

 . 4/104 د.ط، ،الكبرى المدونة، مالك، و 2/105 ،1ط ،اإلحكام ،اآلمدي (1)
 . 425 ،2ط ،شرح الكوكب المنير، ابن النجار (2)
 . 223ص د.ط،مقدمة ابن الصالح،  ،ابن الصالح (2)
  .5- 8، 1، طالرجال نقد في االعتدال ميزان ،الذهيب (3)
 . 174 - 1/172 د.ط،تدريب الراوي، ، السيوطي (5)



89 
 

 (1)،ينيلأن اجلرح يقدم على التعديل، وهو ما ذهب إليه اجلمهور من احملدثني واألصو  المذهب األول: 
فإن مل يعنه )سبب اجلرح( فقول اجلارح يكون مقدماً؛ الطالعه على ما ال يعرفه "فقال:  اآلمدي هورجح
 ( 2)."املعدل

ويقدم جرح ) يعين إذا جرح راويًا واحداً "حيث قاال:  وصاحب التحرير ابن النجاررجحه كما 
 يطلع ه؛ ألن اجلارح معه زيادة علم الالعمل جبرحه على العمل بتعديل رفأكثر وعدله واحد فأكثر ( قد

  (3)".عليها املعدل، وهذا الصحيح مطلقاً وعليه األكثر

وهذا القول جزم به املاوردي، والروياين، وابن القشريي، ونقل القاضي أبو بكر الباقالين اإلمجاع 
الصالح يف  وهو ما صححه ابن (4)،عن العلماء، كما نقله اخلطيب، والباجي عن مجهور العلماء هفي

 ( 5).املقدمة، واإلمام الرازي يف احملصول

وهذا إمنا يصح مع اعتقاد املذهب اآلخر، وهو أن اجلرح  "بشروط فقال:  ابن دقيق العيدوقيده 
ال يقبل إال مفسراً، وبشرط آخر، وهو أن يكون اجلرح بناء على أمر جمزوم به، أي بكونه جارحاً ال بطريق 

احلديث يف االعتماد يف اجلرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث  اجتهادي، كما اصطلح أهل
 ( 6) ".غريه، والنظر إىل كثرة املوافقة، والتفرد والشذوذ 

                                                 

تدريب والسيوطي،  ،2/158 ،1، طاألنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيحاألمري، و  ،107 د.ط،كفاية األخيار، تقي الدين،  (1)
 تنقيح شرحالقرايف،  ،2/65 د.ط، ،شرح العضد ،ابن احلاجب ،588 /2 ،3ط ،المحصول ،والرازي ،1/263 د.ط،الراوي، 
 .1/130 د.ط، األحكام، أصول في اإلحكامحزم،  ابن و ،2/107 ،1ط ،اإلحكام ،اآلمديو  ،366ص  ،1ط الفصول،

   .1/156 ،1ط ،نيل األوطار ،الشوكاين ،2/430 ،2ط ،شرح الكوكب المنير ،ابن النجار ،1/163 ،1ط ،المستصفى، والغزايل
 .  2/107 ،1ط ،اإلحكام في أصول األحكام ،اآلمدي (2)
 .  2/430 ،2ط ،شرح الكوكب المنير ،ابن النجار( 3)
إحكام الفصول  ،الباجي ،263، 1/262 د.ط،تدريب الراوي، ، السيوطي ،6/183 ،د.طالبحر المحيط،  حيان، أبوانظر:  (4)

 . 1/319، في أحكام األصول
 . 2/588 ،3ط ،لالمحصو  ،الرازي .53، 52ص  د.ط،مقدمة ابن الصالح،  نظر: ابن الصالح،ا( 5)
 . 1/156 ،1ط ،نيل األوطار ،الشوكاين .6/183 ،د.ط البحر المحيط، حيان، أبو( 6)
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عصية من هذا ما إذا جرحه مب –رمحه اهلل  –يف اإلرشاد: " وقد استثىن أصحاب الشافعي  لشوكاينوقال ا
  (1)".ه الصورة التعديل؛ ألنه معه زيادة علموشهد اآلخر أنه تاب منها؛ فإنه يقدم يف هذ

ديل صوليني اشرتطوا لتقدمي اجلرح على التعأن العلماء من احملدثني واأل وجممل القول يف ذلك
 (2) التالية: شروطال

 أن يكون اجلرح مفسراً، فإن كان مبهماً أو جممالً فال يقدم على التعديل. الشرط األول:

عث اجلرح سليمة، فإن كان لتعصب، أو هلوى، أو غري ذلك فإن أن تكون بوا :الشرط الثاين
 التعديل يقدم عليه.

أن يكون اجلارح عارفاً ألسباب اجلرح واقفاً على ما خيل بالعدالة، فإن كان جاهالً  الشرط الثالث:
 هبا قدم التعديل عليه

لعيب اوي كان به هذا اأن ال يدفع املعدل اجلرح عن الراوي، وذلك بأن يذكر أن الر  الشرط الرابع:
 مث انتفى عنه بتوبته وحسن حاله

أال ينفي املعدل سبب اجلرح بطريقة من طرق النفي املعتربة، كأن يقول: قال  الشرط اخلامس:
 وأنا رأيته حياً بعد ذلك اليوم. ،اجلارح: إن فالناً قتل فالناً يوم كذا

ي بكونه جارحًا ال بطريق اجتهادي،  : أن يكون اجلرح بناء على أمر جمزوم به، أالشرط السادس
كما اصطلح عليه أهل احلديث يف االعتماد يف اجلرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غريه، 

 وافقة واملخالفة والتفرد والشذوذ.والنظر إىل كثرة امل

                                                 

 .1/156 ،1ط ،نيل األوطارالشوكاين، ( 1)
 ،الشوكاين ،6/183 د.ط،البحر المحيط،  األندلسي، حيان أبو ،1/262 د.ط،تدريب الراوي، السيوطي، ذلك: يف  انظر (2)

 .1/156المرجع السابق، 
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ساوى العدد أو تفإن  ،أن التعديل يقدم على اجلرح إذا كثر عدد املعدلني على اجملرحني المذهب الثاني:
 (1)،وهذا املذهب نسبه اخلطيب إىل طائفة من أهل العلم ورده ،قدم اجلرح على التعديل ،زاد عدد اجملرحني

 (2)وقال به اإلمام النووي.

 ،وقال املازري نقالً عن ابن شعبان: إنه قال يف كتابه الزاهي: " اخلالف عند تساويهما يف العدد
 ،وبه صرح الباجي فقال: ال خالف يف تقدمي اجلرح ،وجه جلريان اخلالف أما إذا زاد عدد اجملرحني فال

 (3)".امجاعاً على نقل القاضي أيب بكر وهو أوىل بأن يكون ،وقال املاوردي: ال شك فيه

: أن التعديل يقدم على اجلرح مطلقاً سواء أزاد عدد املعدلني على اجملرحني أم العكس أم المذهب الثالث
 وحكاه الطحاوي  ،لقول نقل عن أيب الطيب الطربي من الشافعيةوهذا ا ،تساوياً 

 (4)عن أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهلل.

خر إال مبرجح وهذا القول حكاه ابن احلاجب يتعارضان فال يقدم أحدمها على اآل: أهنما المذهب الرابع
 (5)عن ابن شعبان من املالكية.

وكذا  ،هلذا القول ومل يذكر أنه حكاه عن ابن شعبان ن احلاجبابيف البحر حكاية  الزركشيوذكر         
 (6)إال أنه زاد يف التشنيف موضحاً أن الذي حكاه عن ابن شعبان هو املازري. ،فعل يف التشنيف

                                                 

 .  105ص د.ط، ،الكافية ،بن حزما نظر:ا (1)
 .1/18 د.ط، ،المنهاج ،النووي نظر:ا (2)
 .185، 6/184 د.ط،البحر المحيط،  حيان، أبو (3)
  ،فواتح الرحموت ،بن نظاما ،1/156 ،1ط ،نيل األوطار الشوكاني، ،6/184 ،د.طالبحر المحيط،  حيان، : أبونظرا (4)

 .3/60 د.ط،تيسير التحرير،  ،هوأمري بادشا ،2/154 ا د.ط،
نيل  الشوكاني، ،6/184 ،د.طالبحر المحيط،  األندلسي، حيان أبو و ،1/65 د.ط، ،شرح العضد ،نظر: ابن احلاجبا( 5)

 .1/263 د.ط،تدريب الراوي، والسيوطي، . 157، 1/156 ،1ط ،األوطار
 .6/184المرجع السابق،  حيان، أبو :نظرا( 6)
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وهذا  ،أنه إذا تعارض اجلرح والتعديل فإنه يرتجح باألحفظ منهما إذا تساويا يف العدد المذهب الخامس:
 (1)يين.حكاه اإلمام البلق

من هذه األقوال هو ما ذهب إليه اجلمهور من تقدمي اجلرح على التعديل يف حالة التعارض  والراجح
اجلرح  وذلك الستنادهم على وصف مؤثر يف ،أو مستوفيًا للشرائط اليت ذكروها ،مىت كان اجلرح مفسراً 

قد بينا أو غري ذلك ف ،فظأو احل ،وهي الكثرة ،وذلك خبالف ما ذكره غريهم من األوصاف ،وهو التفسري
 (2)نه جمال قدح ونقد وليس جمال نقل.أل ،عدم تأثريها يف جمال اجلرح والتعديل

 ي شرط الذكورة في الجرح والتعديلأقوال العلماء ف المطلب السادس:

 : ثالثة مذاهبهذه املسألة من املسائل املختلف عليها بني العلماء على 

والعبد أن يقوما بعملية التجريح والتعديل مطلقًا ال يف الراوية وال يف : ال جيوز للمرأة المذهب األول
وهو ما حكاه القاضي أبو بكر الباقالين عن أكثر  (3).ءالشهادة، وهو ما ذهب إليه طائفة من العلما

 (4).ءالفقها

كيتها إال فيما ال ل تز فتقب ،تقبل تزكية املرأة وتعديلها يف الرواية مطلقاً، أما يف الشهادة المذهب الثاني:
 (5)إليه القاضي أبو بكر البالقاين. تقبل شهادهتا فيه كاحلدود، وهو ما ذهب

                                                 

 .1/263المرجع السابق، السيوطي، نظر: ا (1)
، تهادجأن االختالف بني احملدثني يف اجلرح والتعديل كاختالف الفقهاء، إذ كل يقتضي اال –رمحه اهلل  – المنذري وقد ذكر (2)

فاحلكم إذا شهد جبرح شخص اجتهد يف أن ذلك القدر مؤثراً أو ال ؟ وكذلك احملدث إذا أراد االحتجاج حبديث شخص ونقل إليه فيه 
 .47ص ، 1ط ،رسالة في الجرح والتعديل ،ملنذريانظر: ااجتهد فيه هل هو مؤثر أو ال ؟  ،جحر 

 . 96ص ،د.طالكفاية في علم الرواية،  البغدادي، اخلطيب .1/174 د.ط،تدريب الراوي، السيوطي، نظر: ا(  3)
 . 1/151 ،1ط نيل األوطار، ،الشوكاين، 6/167 د.ط،البحر المحيط،  حيان، أبو( 4)
 .1/151المرجع السابق، الشوكاين،  و، د.ط الكفاية في علم الرواية، البغدادي، اخلطيب، 6/167 المرجع السابق،نظر: ا (5)
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شهادته جيب قبوهلا يف اخلرب دون الشهادة: ألن خربه مقبول و "وأما العبد فقال القاضي أبو بكر الباقالين: 
 (1)."مردودة

فرق يف العبد بني و  (2)،لرواية والشهادةزكية املرأة يف ايف احملصول قبول ت الرازيأطلق اإلمام قد و 
الشهادة والرواية، فقال بوجوب قبول تزكيته يف الرواية: ألن خربه مقبول، وعدم قبوهلا يف الشهادة، ألن 

 (3)."ل: "وبه جزم صاحب احملصول وغريهالزركشي يف البحر فقااإلمام قله عنه نودة، وهو ما شهادته مرد

 (4)ور احملدثني.هذا ما ذهب إليه مجهيف اجلرح والتعديل يف الرواية مطلقاً، و يقبل قوهلما  المذهب الثالث:

 يف ألفيته: "وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحاً وتعديالً خالف الشاهد".  العالمة العراقيقال 

ووضح ذلك يف الشرح فقال: "قويل بالواحد، أي بالعدل الواحد فيدخل فيه تعديل املرأة العدل 
  والعبد العدل".

فصالً يف الكفاية ) باب ما جاء يف كون املعدل امرأة أو عبداً أو  اخلطيب البغداديوقد عقد له 
 –ا رضي اهلل عنه –بريرة يف قصة اإلفك عن حال عائشة أم املؤمنني  األصل يف هذا سؤال النيب  ،صبياً 

  (5) وجواهبا له(، وساق يف هذا الباب األدلة على اجلواز.

ك من القصة الطويلة من حديث اإلف –رضي اهلل عنها  –ي بسنده عن عائشة فقد أخرج البخار 
 ،«يَرُة َهْل رَأَْيِت ِفيَها َشْيًئا يَرِيُبِك؟يَا بَرِ »أهنا قالت: )َفَدَعا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بَرِيَرَة، فـََقاَل: 

                                                 

 .84ص د.ط،البحر المحيط،  حيان، أبو (1)
 . 2/586 ،3ط ،المحصول ،( الرازي2)

 . 2/586 -6/167، المرجع السابق( 3)
 فتح المغيث ،، السخاوي1/14 د.ط،تدريب الراوي، السيوطي،  ،79ص ،د.طاية، الكفاية في علم الرو  البغدادي، اخلطيب (4)

 152ص د.ط، ،شرح ألفية الحديث
 98-1/97 ،د.طالكفاية في علم الرواية، ، نظر: اخلطيب البغداديا (5)
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َها َقطُّ، َأكْ فـََقاَلْت بَرِيَرُة: اَل َوالَِّذي بـََعَثَك بِ  َها أَْمرًا أَْغِمُصُه َعَليـْ ، ِإْن رَأَْيُت ِمنـْ ثـََر ِمْن أَنَـَّها َجارِيٌَة َحِديثَةُ احَلقِّ
، تـََناُم َعِن الَعِجنِي، فَـ   (1)َتْأيت الدَّاِجن فـََتْأُكلُه(.السِّنِّ

رضي شة أََمة لعائ وهي إمرأة –رضي اهلل عنها  –قد قِبل تزكية برية  : أن الرسول وجه االستدالل
 رأة، والعبد يف اجلرح والتعديل. اهلل عنها فدل ذلك على جواز قبول قول امل

 المطلب السابع: بيان الراجح

بعد استعراض املذاهب الثالثة يف املسألة، بني القائل بعدم اجلواز مطلقا، والقائل بقبوهلا يف الرواية فقط، 
 احملدثني. مهورج، وهذا الذي يراه رح والتعديل يف الرواية مطلقاً يف اجل املرأة والعبد ل قولو قبمث القائل ب

أمجع الناس على أن مقبول الشهادة على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إذا روى عنه قد و 
احلديث فكيف تقبل شهادته على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وال تقبل شهادته على واحد من 

 ؟الناس

ا كالم جرى فهذ ،ال حيتاط للرواية رواية أوسع من باب الشهادة فيحتاط هلا ماباب الإن وال يقال 
لى فإن أوىل ما ضبط واحتيط له الشهادة ع" ،على ألسن كثري من الناس وهو عار عن التحقيق والصواب

  (2)."الرسول صلى اهلل عليه و سلم والرواية عنه فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غريه

 وقبوهلا تجريحالأو  تعديلبالالشهود تزكية شهادة املرأة يف : العمل بلباحث يف املسألةفالراجح لدى ا
 َشَهاَدُة النَِّساِء َمَع تـُْقَبلُ  :أَبُو يُوُسَف َوحُمَمَّدٌ قال  يف القضاء اإلسالمي ملا تقدم من األدلة على جواز ذلك.

 (3).الرَِّجاِل يف تـَزِْكَيِة ُشُهوِد النَِّساء  

 

                                                 

 (2661)قم: حديث ر  ،173 /3تعديل النساء بعضهن لبعض،  كتاب الشهادات، باب  الجامع الصحيح، يف (  أخرجه البخاري1)
 .1/244 ،1طإعالم الموقعين، ، ابن القيم (2)
 5/431، هـ1322 ،1ط ،الجوهرة النيرة، الزَّبِيِديّ ( 3)
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 :اإلقرارشهادة المرأة في الشهادة على الثالث:  المبحث

 :وفيه أربعة مطالب

 المطلب األول: مفهوم اإلقرار

 (1)يتناول الباحث يف هذا املطلب تعريف اإلقرار لغة واصطالحا

 اإلقرار لغَة:

قيل: و  (2)."اعرتف به، وقرره غريه باحلق حىت أقر به"هو اإلذعان للحق، واالعرتاف به، وأقر باحلق، أي: 
 (3)."مجيعا هبما أو، بالقلب وإما ،باللسان إما الشيء إثبات"هو 

 :لإلقرار : للفقهاء تعريفاٌت خمتلفةٌ اصطالحاً اإلقرار 

 (4)." بأنه إخبار حبق آلخر على نفسه: " ـ الحنفّية1

 (5)زمه.صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه " عرّفوا اإلقرار بالحكم : " خرٌب يوجب ـ المالكّية2

 (6)". إخبار الشخص حبق عليه: " ـ الشافعّية3

                                                 

 اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية ،الرصاع ،5/2 ،1ط ،يين الحقائق شرح كنز الدقائقتب، الزيلعي( انظر املزيد يف: 1)
بن ا ،5/64 د.ط، ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي ،332 ،1ط ،(للرصاع عرفة ابن حدود شرح) الوافية عرفة ابن

 .233 د.ط، ،في الشريعة اإلسالمّيةوسائل اإلثبات الزحيلي، حمّمد  .6/55 ،1ط ،الكافي، قدامة
 .5/82مادة: )قرر(،  ،1طلسان العرب،  ،ابن منظور. 560/ 1مادة )قرر(، د.ط،  ،مختار الصحاح ،الرازي (2)
  13/395مادة )قرر( ،  د.ط،تاج العروس من جواهر القاموس،  الزَّبيدي،( 3)
 .6/372 ،1ط، مجمع األنهر، احلََليب (4)
 .7/402 ،ط.د ،الفواكه الدواني ،النفراوي (5)
 .2/324 د.ط، ،بي شجاعألفاظ أقناع في حل اإل ،الشربيىن( 6)
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 مورثه أو يهمول أو موكله على أو أخرس إشارة أو كتابة  أو لفظا عليه ما خمتار مكلف إظهار" : ـ الحنابلة4
 (1). " صدقه ميكن مبا

وهنا يقف  ،ههو الذي ارتضاه الباحث، ألنه تعريف جامع ألشكال اإلقرار، مانع مما يبطل وتعريف احلنابلة
 الباحث لشرح التعريف املختار:

 فقد خرج بقوله )مكلف( الصغري واجملنون، لسقوط التكليف عنهما حىت يفيق اجملنون ويبلغ الصيب.

وخرج بقوله: )خمتار( إقرار املكره، ألنه غري معترب، وعىن بقوله: )ما عليه ( أي: ما عليه من حق  
و ( أشكال اإلقرار إذ قد يكون باللفظ، أ أخرس إشارة أو، كتابة  أو، لفظاكدين أو غريه، ومشل بقوله: ) 

 بالكتابة، أو باإلشارة كما هو احلال يف األخرس.

 وقوله: ) أو على موكله ( أي: فيما وكل فيه من حنو: بيع وقبض.

 .عليه بدين ال وحنوه ماله عني بيع كإقراره  إنشاؤه ميلك مماوقوله: ) أو موليه ( أي: 

 عشرين نم جبناية أقر لو ما خبالفو مورثه مبا ميكن صدقه ( أي: شيء ميكن صدقه وقوله: ) أ
 (2).دوهنا فما سنة عشرون هوسن سنة

 :المطلب الثاني: مشروعية اإلقرار

اإلقرار سّيد األدلّة قدمياً وحديثاً، وهو الفيصل احلاسم يف إهناء النزاع أمام القاضي، ألّن املّدعى عليه: إّما 
 حينئذ جيب على املّدعي إحضار الدليل وهتيئة احلّجة بالبيّنات إلثبات حّقه، وإّما أن يقّر فيقطعأن ينكر و 

 النزاع ويعفي املّدعي من عبء اإلثبات، ولذلك أجازت الشريعة اإلقرار وجعلته وسيلًة من وسائل اإلثبات. 

 (3)والدليل على ذلك من الكتاب والسّنة واإلمجاع والقياس: 
                                                 

 6/452  د.ط، كشاف القناع، ،البهويت (1)
 .6/656 د.ط، ،كشاف القناع ،البهويتظر: نا( 2)
 246-241ص د.ط، وسائل اإلثبات،الزحيلي، انظر:  (3)
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 : الكتاب

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ       ٹ ٹ .1
(1). 

وجه االستدالل: أّن اهلل أقام احلّجة عليهم بإقرارهم بأخذ امليثاق، فاإلقرار حّجة يف إثبات احلق 
 والتزام صاحبه به.

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  ٹ ٹ  .2

 (2).چڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

قر وإالّ ملا طلبه منه": وجه الداللة
ُ
 (3)."أّن اهلل تعاىل بنّي أّن اإلقرار حّجة على امل

 (4). چ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ ٹ ٹ  .1
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  چ وكذلك قوله تعاىل:  .2

 (5).چ

النفس هي اإلقرار باحلق، وقد أُمر به املؤمنون، واألمر للوجوب، وهو ظاهر يف  والشهادة على
 مشروعّيته وحجّيته.

 :السّنة

عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين رضي اهلل عنهما قاال: "جاء أعرايب فقال: يا رسول اهلل أنشدك اهلل  .1
، وقال إّن بيننا بكتاب اهلل وأذن يلإالّ قضيت يل بكتاب اهلل. وقال اآلخر وهو أفقه منه: نعم فاقض 

                                                 

  84 اآلية (  سورة البقرة:1)
  81 اآلية (  سورة آل عمران:2)
 1/485 ،1ط ،أحكام القرآن، اجلصاص (3)

  282 اآلية (  سورة البقرة:4)
  135 اآلية (  سورة النساء:5)
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ابين كان عسيفًا عند هذا فزنا بامرأته، فأخربت أّن على ابين الرجم فافتديت منه بولدة ومائة شاة، 
" واهلل ألقضنّي  فسألت أهل العلم فقالوا إّن على ابين مائة جلدة وعلى امرأته الرجم، فقال الرسول 

رد  عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد يا أنيس إىل  بينكما بكتاب اهلل، الوليدة والغنم
 (1)فرمجت". امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها "، قال: فغدا عليها فاعرتفت فأمر هبا رسول اهلل 

 عّلق احلكم برجم املرأة على اعرتافها. احلديث صريح يف حجّية اإلقرار، ألّن رسول اهلل 

وهو يف املسجد فناداه وقال: إيّن زنيت،  نه قال: أيت رجل إىل الرسول وعن أيب هريرة رضي اهلل ع .2
وقال: " أبك جنون" قال:  فأعرض عنه، فرّد عليه أربع مرّات، فلّما شهد أربع شهادات دعاه الرسول

 (2)" إذهبوا به فارمجوه". ال، قال: "هل أحصنت" قال: نعم، فقال النيب 

 قرار مشروٌع وحّجٌة، ويقضى بناًء عليه.فاحلديث صريٌح أيضاً يف أّن اإل

 :اإلجماع

قر، سواًء أكان يف التعامل أم أمام القضاء.
ُ
 (3)أمجع العلماء على أّن اإلقرار حّجة على امل

 : القياس

الشهادة إخبار فيثبت بالقياس األوىل على الشهادة، العمل باإلقرار واعتباره وسيلًة من وسائل اإلثبات 
ه، واإلقرار إخبار حبق لغريه على نفسه، فقياس اإلقرار على الشهادة جبامع أّن كالً الشخص حبق على غري 

منهما إخبار لآلخر حبق، وملّا كانت الشهادة حّجًة شرعّيًة يف اإلثبات يلزم احلكم هبا، رغم احتمال 

                                                 

 صحيح مسلم، يف ، ومسلم(2575)الشروط اليت ال حتل يف احلدود، رقم  ، الشروط، بابالجامع الصحيح يف ( أخرجه البخاري5)
 .(1697)احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزنا، رقم 

( 4969)الطالق، باب الطالق يف اإلغالق واملكره.. وما ال جيوز من إقرار املوسوس، رقم  الجامع الصحيح، يف البخاريأخرجه ( 1)
 .(م1691)من اعرتف على نفسه بالزنا، رقم احلدود، باب صحيح مسلم، يف ، ومسلم(4970و)
، 1، طالمثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح األلوسي،، و 1/486 ،1ط ،أحكام القرآن، اجلصاصانظر:  (3)
3/56  
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كذب على ال ي الكذب، فكذلك اإلقرار حّجًة شرعّيًة باألوىل، ألّن احتمال التهمة يف اإلقرار أقل ألنّه
 (1).نفسه، وكذلك إذا كّنا نقبل الشهادة باإلقرار، فاإلقرار نفسه أوىل بالقبول

 :اإلقرارالمطلب الثالث: أقوال الفقهاء في حكم شهادة المرأة في الشهادة على 

 قبل الشروع يف ذكر أقوال الفقهاء يف حكم هذه املسألة جيدر بالباحث تناول املسائل التالية:

الشهادة على الشهادة(: هذه املسألة تسمى يف الفقه بالشهادة  يفشهادة املرأة )ـــ: املراد بـأولىالمسألة 
 (2)على شهود الفرع أو الشهادة على الشهادة.

فكما تقّدم يف املطلب السابق أّن اإلقرار سّيد األدلّة، وأنه حّجٌة قويٌّة ال حيتاج إىل بيّنة تقويه، 
ُقرِّ نفسه، وال ولكن من جهة  أخرى فإّن ا

لبّينة ال تُقام إاّل على منكر، وأن اإلقرار حّجٌة قاصرٌة على امل
تتعّداه إىل غريه، ولذا، فهل جيوز مساع الشهادة مع اإلقرار إذا كان منها فائدًة للُمَقرِّ له، كتعّدي احلكم 

قر؟.
ُ
ُقرِّ إىل غريه، أو إذا توّقع الضرر من غري امل

 من امل

وهنا جيدر بالباحث ذكر بعض احلاالت املتعلقة بسماع الشهادة على اإلقرار قبل التطرق  :المسألة الثانية
 إىل أقوال الفقهاء يف حكمها: 

ن : فهل جيوز للُمَقرِّ له أن يُقيم الشهادة على هذا الديإذا أقرَّ أحد الورثة بديٍن آلخر على المّيتـ 1
َُقرِّ مجيع الورثة بالدين على املّيت جيوز إقامة الشهاد ليتعّدى احلكم إىل بقّية الورثة، وكذا إذا أقرَّ 

ة بأّن امل
 له كما حيتاج إىل إثبات الدين يف حقِّ الورثة فإنّه حيتاج إلثباته يف حقِّ دائن  آخر؟.

هن على ، فأقرَّ املّدعى عليه بالوكالة، فهل جيوز للوكيل أن يرب إذا اّدعى أنّه وكيل فالن في قبض الدينـ 2
ل وعن املدين؟، نعم يرى العلماء ذلك ألّن املدين إذا دفع الدين إىل الوكي هكالته بدفع الضرر عنثبوت و 

وكالة بال بّينة على الوكالة، مثّ أنكر املوّكل الوكالة، فال تربأ ذّمة املدين، فيتضّرر بالدفع ثانيًة، وإذا ثبتت ال

                                                 

 .246ـ 241 ، د.ط،وسائل اإلثباتالزحيلي، ( انظر: 3)

 .1/359، 1، طدليل الطالب لنيل المطالب ،لكرميا: انظر (2)
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وأّن إثبات  إذا هلك كان هالكه أمانًة فال يضمن،بالبّينة فقد ثبت أّن يده يد أمانة  على ما قبضه، حىّت 
قر وغريه، فال حيتاج إىل إثبات وكالة أمام مّدعى عليه 

ُ
الوكالة بالبيّنة جتعل الوكالة ساريًة على اجلميع امل

 آخر إذا كان منكراً له. 

القاضي ال يثبت : فإذا اّدعى أنّه وصيُّ فالن، وطالب المدين بالدين، فأقرَّ المّدعى عليه بالوصايةـ 3
وصايته بإقرار املدين حىّت يقيم البّينة عليها، ألنّه إذا دفع إليه املال اعتمادًا على اإلقرار وحده ال تربأ 
ذّمة املدين إذا أنكر الوارث، وكذا إذا طلب ديناً ملدين  آخر فأنكر وصايته: فال ينفعه إقرار اآلخر، وإن 

 .ثبتت بالبّينة تكون ساريًة على اجلميع

رجوع على ، فُتقبل البّينة من املستحق، ليتمّكن من الإذا أقرَّ المشتري المستحقُّ عليه باالستحقاقـ 4
البائع، ألّن إقرار املشرتي بامللك للمستحق ال ميّكنه من الرجوع بالثمن على البائع، ألّن اإلقرار حّجٌة 

 . قاصرٌة، ولو أقيمت البّينة ألمكنه ذلك ألهّنا حّجٌة متعّديةٌ 

 جيوز إقامة البيّنة على إقراره، ليتعّدى احلكم على غريه.  لو أقرَّ الوارث للموصى لهـ 5

هذه املسائل على سبيل املثال ال احلصر، والضابط فيها: إذا كان يف الشهادة فائدة زيادًة على 
 (1).اإلقرار فُتقبل

، يذكر اراإلقر لشهادة على : وبعد عرض هذه الصور للحاالت املتعلقة بسماع ااملسألة الثالثة
ى شهادة يصح أن يشهد عل، أي: اإلقرارالباحث هنا الشروط اليت اشرتطها الفقهاء لقبول الشهادة على 

ذه الشروط ، وهالرجلني رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه املرأة
 (2)هي:

                                                 

 ،1ط ،الكافي، بن قدامةا ،8/472 د.ط، منح الجليل،، عليش ،3/185 د.ط، الهداية، املرغيناين،يف هذه املسألة:  راجع( 1)
 د.ط، ،جلمنها نهاية المحتاج إلى شرح االرملي،  ،، وما بعدها7/262كتاب اإلقرار باحلقوق: ،  1ط ،الكافي ،ابن قدامة ،6/293
 .233 ، د.ط،وسائل اإلثباتالزحيلي، ، وانظر أيضا: 5/64
 .8/187، 4ط، الف ْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ، َوْهَبة الزَُّحْيِليّ ( 2)
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َر َشَهاَدةُ  :َأَحُدَها ، أَْو َخْوف  ِمْن ُسْلطَان   َأْن تـَتَـَعذَّ ، َأْو َحْبس  ، َأْو َمَرض  أو غيبة مسافة  ،اأْلَْصِل؛ َلَمْوت 
حبيث ال يستطيعون معه حضور جملس احلاكم؛ ألن جواز هذه الشهادة للحاجة، وإما متس احلاجة ، قصر

ت شهادة أمكن فمىت ،ويدوم تعذرهم إىل صدور احلكم ،عند عجز األصل، وهبذه األشياء يتحقق العجز
 (1).األصل وقف احلكم على مساعها َأْو َغرْيِهِ 

َلى الرَِّوايَِة َوَأْخَباِر ُقْدرَِة َعَلى َشَهاَدِة اأْلَْصِل، ِقَياًسا عَ الْ  َمعَ  َجَوازَُها" َوحُمَمَّد ، يُوُسَف، َأيب  َعنْ  َوُحِكيَ  -
يَّانَاتِ   (2)."الدَّ

وِد اأْلَْصِل َواْلَفرِْع، ُروُط الشََّهاَدِة، ِمْن اْلَعَداَلِة َوَغرْيَِها، يف ُكلِّ َواِحد  ِمْن ُشهُ َأْن تـََتَحقََّق شُ  :الشَّْرُط الثَّان ي
يًعا، فَاْعُتربَْت الشُُّروُط يف كُ و ذكاملَعَلى اْلَوْجِه  ُهَما.ر؛ أِلَنَّ احلُْْكَم يـَْنَبيِن َعَلى الشََّهاَدتـَنْيِ مجَِ  لِّ َواِحد  ِمنـْ

َيامُهَا. :لثَّال ثُ الشَّْرُط ا  َأْن يـَُعيـَِّنا َشاِهَدْي اأْلَْصِل، َوُيَسمِّ

َعَلى  َهُد َأنَّ لُِفاَلن  َأْن َيْستَـْرِعَيهُ َشاِهُد اأْلَْصِل الشََّهاَدَة، فـَيَـُقوَل: اْشَهْد َعَلى َشَهاَديت َأينِّ َأشْ  :الشَّْرُط الرَّاب عُ 
َها، فـَيَ ُفاَلن  َكَذا، َأْو أَقـَرَّ ِعْنِدي ِبَكذَ  ُجوُز هِلََذا السَّاِمِع ا. َأْو مسََِع َشاِهًدا َيْستَـْرِعي آَخَر َشَهاَدًة ُيْشِهُدُه َعَليـْ

 ْيِنِه.َأْن َيْشَهَد هِبَا حِلُُصوِل ااِلْسرتَْعاِء، َوحَيَْتِمُل َأْن اَل جَيُوَز لَُه َأْن َيْشَهَد إالَّ َأْن َيْستَـْرِعَيُه ِبعَ 

 .ُهَو الذُُّكورِيَُّة يف ُشُهوِد اْلَفرْعِ وَ  :َشْرٍط َخام سٍ 

 :اإلقرارالشهادة على  فيحكم شهادة المرأة المسألة الرابعة: 

 على قولني: قراراإلالشهادة على  اختلف الفقهاء يف شرط الذكورية يف شهود الفرع ويف شهادة املرأة يف

، َسَواٌء َكاَن احلَْقُّ ممَّا َبُل يف ُشُهوِد اْلَفرِْع ِنَساٌء حِبَ ، َفاَل يـُقْ يف شهود الفرع َشْرطٌ  الذكورة َأنَّ  :القول األول ال 
 (3)تـُْقَبُل ِفيِه َشَهاَدُة النَِّساِء، أَْو اَل.

                                                 

 .8/187، نفس املرجع (1)

 وما بعدها. 237/4 ،1ط ،تبيين الحقائق، الزيلعي( 2)
 .23/256، 8412 رقم: ،شهود الفرعفصل الذكورية يف ، 1ط الكافي، ،ابن قدامة انظر:( 3)
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َهاَدَة ُتوَن ِبَشَهاَدهِتِْم شَ أِلَنَـُّهْم يـُْثبِ ، َأمْحَدَ اإلمام َعْن وأحد رواية ؛ َوالشَّاف ع ي  ، َوالثَـّْور ي  ، َمال كٍ َوَهَذا قـَْوُل 
، َواَل اْلَمْقُصوُد ِمْنُه اْلَماُل، َوَيطَِّلُع َعَلْيِه الرَِّجالُ  َفَأْشَبَه اْلِقَصاَص  ،ُشُهوِد اأْلَْصِل ُدوَن احلَْقِّ َولَْيَس َذِلَك مبَال 

.   (1) َواحلَْدَّ

 القول الثاني: 

: َفَشَهاَدُة اْمرَأَتـَنْيِ َعَلى َأمْحَدْ إلمام ِقيَل لِ  ،َهاَدهِتِنَّ يف اأْلَْصلِ ِبشَ  لِلنَِّساِء َمْدَخٌل ِفيَما َلْو َكاَن الشُُّهوُد ِبِه يـَْثُبتُ 
 يـَْعيِن إَذا َكاَن َمَعُهَما َرُجٌل.  ،َشَهاَدِة اْمرَأَتـَنْيِ، جَتُوُز؟ قَاَل: نـََعمْ 

َر ْبَن َأْوس  جيُِيُز َشَهاَدَة اْلمَ "قَاَل:  :اأْلَْوزَاِعيّ َوذََكَر   (2)."َهاَدِة اْلَمْرأَةِ ْرأَِة َعَلى شَ مسَِْعت مُنَيـْ

ِه ُشُهوُد َأنَّ اْلَمْقُصوَد ِبَشَهاَدِة اْلُفُروِع، إثـَْباُت احلَْقِّ الَِّذي َيْشَهُد بِ " :ابن قدامة ذلك كما يقول  َوَوْجهُ 
ِإنَُّه لَْيَس اْلَقْصُد ِمْن الشََّهاَدِة ِبِه إثـَْباَت ؛ فَ َويـَُفارُِق احلَْدَّ َواْلِقَصاصَ  ،اأْلَْصِل، فـَُقِبَلْت ِفيِه َشَهاَدتـُُهنَّ، َكاْلبَـْيعِ 

  (3)."َمال  حِبَال  

 )فصل(: شرح املهذبيف كتابه اجملموع  اإلمام النووي أورد

نه ليس وال يقبل يف الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إىل القاضى شهادة النساء ألقال: "
 (4)."طلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاحمبال وال املقصود منه املال وهو مما ي

 :المطلب الرابع: مناقشة األدلة وبيان الراجح فيها

يرى الباحث أن القول الثاين أقوى وأدعى إىل حتقيق العدالة يف القضاء اإلسالمي وأحرص وأقرب إىل 
 املقاصد الشرعية يف احملافظة على احلقوق من الضياع واهلالك.

                                                 

 .453/4 ،1ط ،المحتاجالمغني الشربيين،  ،74/6 ،1ط ،فتح القدير ،الشوكاين، 10/191 ،المرجع السابق :انظر (1)
 .23/256 ،1ط ، الكافي،ابن قدامة (2)
 المرجع السابق، ابن قدامة( 3)

 .20/268 د.ط، ،المجموع ،النووي (4)
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، نَّ ُشُهوَد اْلَفرِْع إْن َكانُوا يـُْثِبُتوَن َشَهاَدَة اأْلَْصِل، َفِهَي تـَْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِْم، َوِإْن َكانُوا يُـ ، فإولذا ْثِبُتوَن نـَْفَس احلَْقِّ
َيْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِنَّ، َكَما َلْو فَـ َفِهَي تـَْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِْم، َوأِلَنَّ النَِّساَء َشِهْدَن بِاْلَماِل، َأْو َما يـُْقَصُد بِِه اْلَماُل، 

 أَدَّيـْنَـَها ِعْنَد احْلَاِكِم.

 من يُّ اأْلَْوزَاعِ  هذََكرَ بناء على الرواية الثانية من اإلمام أمحد وما  اإلمام ابن قدامةوهذا ما رجحه 
َر ْبَن َأْوس  جيُِيُز َشَهاَدَة اْلَمْرأَِة َعَلى َشَهاَدِة اهلو قَ   ْلَمْرأَِة.: مسَِْعت مُنَيـْ

 َفْصٌل َيْشَهَد َعَلى ُكلِّ َواِحد  ِمنْ وهلذا عقب اإلمام ابن قدامة بعد هذا بفصل جديد وهو: 
 (1).َشاِهَدْي اأْلَْصِل َشاِهُد فـَرْع  

لنَِّساِء َمْدَخٌل لِ يف شهود الفرع، وأدلة القائلني بأن  َشْرطٌ  بأن الذكورة وبعد استعراض األدلة من القائلني
 يت:، يرتجح لدى الباحث اآلْو َكاَن الشُُّهوُد بِِه يـَْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِنَّ يف اأْلَْصلِ ِفيَما لَ 

يف كل احلقوق اليت ال تسقط بالشبهة، لشدة احلاجة إليها؛ إذ قد يعجز  اإلقرارز الشهادة على جوا -
ىل ضياع األصل عن أداء الشهادة لعذر من األعذار، فلو مل جتز الشهادة على شهادته، أدى إ

 احلقوق. 
ط بالشبهة  لة؛ ألهنا تسقيف احلدود والقصاص، وإمنا تشرتط فيها األصا اإلقرارالشهادة على  قبول -

 .رفكما عُ 
شهادة شاهدين على شهادة شاهدين؛ ألن نقل الشهادة من مجلة  اإلقراروز يف الشهادة على جي -

  (2)تني على حقني جائزة.احلقوق، وقد شهدا حبق، مث حبق آخر، فتقبل؛ ألن شهادة الشهاد
 

 وصل اللهم وسلم وبارك على النيب حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
 

                                                 

 23/259 د.ط، ،المجموع ،النووي (1)

 .8/187 د.ط، ،الف ْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ( نقال بالتصرف: الزحيلي، 2)
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 :الخاتمة

 :النتائج والتوصيات وتتضمن

 :أوال: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

، ةاإلثبات من خري أسباب الصفاء والوئام، ألنه يؤدي إىل أن توضع احلقوق يف مواضعها الصحيح .1
فتمحى من النفوس الضغينة وحتل حملها الثقة والرضا واحملبة نتيجة انعدان الظلم، وأنه ال تقتصر أمهية 
اإلثبات على احلقوق املالية فحسب، بل متتد إىل احلقوق غري املالية كاحلقوق الناشئة عن الزواج والنسب 

 التحقيق  يعول عليها القاضي يففهي األداة الضرورية اليت واحلق يف اجلنسية وحنو ذلك من احلقوق،
 من الوقائع.

تعترب الشهادة أوىل طرق اإلثبات يف األنظمة القدمية ويف الشريعة اإلسالمية، حيث كان القاضي يعرف  .2
أفراد اجملتمع، فكان يستطيع أن يعتمد على أقوال من يثق هبم من الشهود كما لو كان بنفسه عايشها، 

 بينة دون غريها من األدلة.لذلك أطلق على الشهادة لفظ ال
 أشهد. بلفظ الغري على للغري حبقإخبار ويف الشرع:  اإلخبار واإلعالم والبيان، الشهادة هي: .3

الفقهاء يف تعريف القضاء، ويرجع اختالفهم يف ذلك إىل اختالف نظر كل منهم إىل  اتاختلفت عبار  .4
صادر  ،اصملنازعات على وجه  خا طعوق اخلصومات فصل" ، ومن هذه التعريفات:الوجه املراد تعريفه
 عن والية عاّمة ".

ني الفقهاء تبعا حمل خالف ب يف إثبات اجلنايات الواقعة يف املواضع اليت ال حيضرها الرجال رأةشهادة امل .5
الختالفهم يف شهادهتا يف احلدود والقصاص، ومنشأ اخلالف يكمن يف اتفاق اجلمهور على رد شهادة 

دون األموال من القصاص واحلدود، درءا للشبهات، وإعماال للنصوص القاضية  املرأة مع الرجل فيما
دون -والواردة يف ذلك، يف حني يرى أخرون غري اجلمهور إمكانية إثبات جناية احلدود والقصاص 

بشهادة النساء مع اعتبار النصاب الواجب األخذ به عند اإلثبات، وذلك  -جرمية الزنا املتفق عليها
 مثال. يف املواضع اليت ال حيضرها الرجالبني النساء قع ت اليت تاجلنايايف 



105 
 

جواز األخذ بشهادة املرأة يف إثبات اجلنايات الواقعة بني النساء عند غياب الرجل يف خمتلف جتمعاهتن  .6
من مثل أنفاق ميرتو، األعراس، احملافل، ومعسكراهتن وغري ذلك، أخذا مبقاصد الشريعة اإلسالمة يف 

 ات اخلمس حىت ال تضيع احلقوق وال تذهب الدماء هدرا، وأن على القاضي طلب البينة.حفظ الكلي
ثبًتا ثقة رتجم هذا املإذا كان يف ترمجة أقوال اخلصوم أو الشهود يف القضاء وز االكتفاء مبرتجم واحد جي .7

فهم كالم  ىمأمونًا، ولو توافر املرتمجون لكان االستعانة بأكثر من واحد أفضل الطمئنان القاضي عل
اء إذا ما توافر فيها لقضيف ايف ترمجة أقوال اخلصوم والشهود معتربة شهادة املرأة ، وعليه، فتكون اخلصم

 الشروط.
املقتضى لقبول شهادة املسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه وعدم تطرق التهمة التزكية إخبار ورواية، ف .8

 .وهذا بعينه موجود يف املرأة ويف الرجل ،إليه
ُقرِّ  جيوز .9

مساع شهادة املرأة يف الشهادة على اإلقرار إذا كان منها فائدًة للُمَقرِّ له، كتعّدي احلكم من امل
قر.

ُ
 إىل غريه، أو إذا توّقع الضرر من غري امل

تُقبل شهادة الصبيان فيما بينهم من اجلراح إن كان الصيب مل يظهر منه الكذب، وكان مدركاً  .10
ة داعية إىل ذلك، ولو مل تقبل لضاعت حقوق كثرية، وهو من باب ملضمون الشهادة، ألّن احلاج

 والضرورات تبيح احملظورات. ،الضرورة
 يف األموال وما يؤول إليه، ومدى النساءقضية شهادة  اليت جرى اخلالف فيها عنالنصوص  نم .11

ديث ح، وذلك يف معرض املداينةآية إمكانية القياس وعدمه على األحوال الشخصية واحلدود: هي 
 .القرآن الكرمي عن كتابة الديون وتوثيقها

 يتجلى الفرق بني اإلشهاد والشهادة يف التايل: .12

 أو املداينة يف سورة البقرة. اليت أرشدت إليها آية اإلشهاد طرق حفظ احلقوق: من اإلشهاد

 .القاضى بناء عليهاأو اليت حيكم احلاكم  : من طرق البينةوالشهادة
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 به حيكم ال امب احلقوق فُتحفظ تالزم، بينهما وليس آخر، شئ احلقوق حفظ وطرق شئ، احلكم فطرق
ق حقه، وال احل صاحب به حيفظ ال مبا احلاكم وحيكم حقه، به حيفظ أنه احلق صاحب يعلم مما احلاكم

 .خطر على باله

غالبا ل اال يطلع عليها الرجشهادة املرأة العدل يف األحوال الشخصية مما  قبولاختلف الفقهاء يف  .1
ت الوالدة واحليض والعدة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء حتو  مثل الرضاعة ،وختتص املرأة مبعرفتها
 .وحنو ذلك ،الثياب، كالرتق والقرن

 على النحو التايل: ةشهادال يف حتديد نصابواختلف اجمليزون 

   أحوط.: تكفي امرأة واحدة، وقالوا: إن االثننياحلنفية واملشهور عن اإلمام أمحد -أ
 البد من شهادة امرأتني يف ذلك.  املالكية ويف قول لإلمام أمحد: -ب
ليس يكفي أقل من أربع نسوة؛ ألن اهلل عز وجل قد : يشرتط يف ذلك أربع نسوة، أي: الشافعية -ت

 .جعل عديل الشاهد الواحد امرأتني، واشرتاط االثنينية
 كثر فمن باب األحوط.االكتفاء بشهادة امرأة واحدة عدل وإذا وجد األ: الراجح -ث
 قرار على قولني:الشهادة على اإل اختلف الفقهاء يف شرط الذكورية يف شهود الفرع ويف شهادة املرأة يف .2

، سَ يف شهود الفرع َشْرطٌ  الذكورة َأنَّ  :القول األول َواٌء َكاَن احلَْقُّ ممَّا ، َفاَل يـُْقَبُل يف ُشُهوِد اْلَفرِْع ِنَساٌء حِبَال 
 ِفيِه َشَهاَدُة النَِّساِء، أَْو اَل. تـُْقَبلُ 

، َوالثَـّْورِيِّ، َوالشَّاِفِعيِّ  قـَْولُ  َوَهَذا يـُْثِبُتوَن ِبَشَهاَدهِتِْم َشَهاَدَة  أِلَنَـُّهمْ ، َأمْحَدَ اإلمام َعْن وأحد رواية ؛ َماِلك 
، َواَل اْلَمْقُصودُ  ْيِه الرَِّجاُل، َفَأْشَبَه اْلِقَصاَص ِمْنُه اْلَماُل، َوَيطَِّلُع َعلَ  ُشُهوِد اأْلَْصِل ُدوَن احلَْقِّ َولَْيَس َذِلَك مبَال 

.   َواحلَْدَّ

 .اأْلَْصلِ  يف  ِبَشَهاَدهِتِنَّ  يـَْثُبتُ  بِهِ  الشُُّهودُ  َكانَ   َلوْ  ِفيَما َمْدَخلٌ  لِلنَِّساءِ القول الثاني: 

 يـَْعيِن إَذا َكاَن َمَعُهَما َرُجٌل.  ،اَدِة اْمرَأَتـَنْيِ، جَتُوُز؟ قَاَل: نـََعمْ : َفَشَهاَدُة اْمرَأَتـَنْيِ َعَلى َشهَ َأمْحَدْ ِلإلمام  ِقيلَ 



107 
 

القول الثاين أقوى وأدعى إىل حتقيق العدالة يف القضاء اإلسالمي وأحرص وأقرب إىل املقاصد الشرعية يف 
 احملافظة على احلقوق من الضياع واهلالك.

ْم، َوِإْن َكانُوا يـُْثِبُتوَن َكانُوا يـُْثِبُتوَن َشَهاَدَة اأْلَْصِل، َفِهَي تـَْثُبُت ِبَشَهاَدهتِِ نَّ ُشُهوَد اْلَفرِْع إْن  ولذا، فإ    
، َفِهَي تـَْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِْم، َوأِلَنَّ النَِّساءَ َشِهْدَن بِاْلَماِل، َأْو َما يـُْقَصُد ِبِه اْلَماُل،  َيْثُبُت ِبَشَهاَدهِتِنَّ،  فَـ نـَْفَس احلَْقِّ

 َما َلْو أَدَّيـْنَـَها ِعْنَد احْلَاِكِم.كَ 

يف كل احلقوق اليت ال تسقط بالشبهة، لشدة احلاجة إليها؛ إذ قد يعجز  اإلقرارز الشهادة على جوا .3
 األصل عن أداء الشهادة لعذر من األعذار، فلو مل جتز الشهادة على شهادته، أدى إىل ضياع احلقوق.

شاهدين على شهادة شاهدين؛ ألن نقل الشهادة من مجلة  شهادة اإلقراروز يف الشهادة على جي .4
 احلقوق، وقد شهدا حبق، مث حبق آخر، فتقبل؛ ألن شهادة الشهادتني على حقني جائزة.

 :ثانًيا: التوصيات

 يوصي الباحث تطبيق شهادة املرأة يف حاالت غياب الرجل يف احملاكم اإلسالمية .1
 راز روح الشريعة اإلسالمية.دراسة مثل هذه القضايا دراسة مقاصدية إلب .2
تطوير احلوار البّناء والفّعال عرب الربامج واللقاءات املفتوحة ملناقشة مثل هذه القضايا يف ضوء القضاء  .3

 اإلسالمي إلزالة الشبه العالقة به.
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 :الفهارس العامة
 فهرست القرآن الكريم 
 اآلثارو  األحاديث النبوية فهرست 
 فهرست األعالم 
  المراجع.المصادر و 
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 :الكريم القرآن فهرست

 الصفحة رقمها اآلية السورة

 البقرة

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  چ 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

 چ ڱ

282 

25 ،27 ،
32 ،33 ،42 ،51 ،
54 ،70 ،86 ،96. 

 البقرة

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

 چٴۇ  ۋ  

251 27 

 البقرة

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  

ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

 چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

200 21 

 البقرة
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ 

 چڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
283 41 

 البقرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 چٺ  

84 95 
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 مرانعآل 

  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤچ 

ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  

 چ

18 41 

 آل عمران

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ         ۈئ  چ 

ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  

ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   

 چحب  خب  

77 26 

 آل عمران 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭ  ڭ  ڭڭ   

 چٴۇ  ۋ  ۋ  

81 95 

 النساء
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  چ 

چڑ      ک  ک  ک  ک  گ    
41 41 

 النساء

ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ 

وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  

ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  

مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  

 چيبجت  حت  خت  مت

6 42 

 النساء
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   چ

 چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  
58 43 
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 النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

15 51 

 النساء
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  
135 96 

 التوبة

ک  گ  گ   گ  گڳ  چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳ  

ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

 چہ  ھ  ھ  

71 33 

 التوبة
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 چڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
34 35 

 التوبة
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 چڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  
103 69 

 اإلسراء

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ 

ۀ   ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 چے   ۓ  

23 21 
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 طه
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ 

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

 چې      

72 21 

 النور
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ 

گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  

 چں   ں  

4 51 

 القصص
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

 چڍ  ڌ  ڌ      

15 21 

 األحزاب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

 چٿ  

23 21 

 فصلت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      چ 

پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

 چٿ  ٿ      ٿ       ٿ   

12 21 

 الجاثية
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ې            

 چەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  

21 66 

 الحجرات
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ 

 چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
6 33 
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 الجمعة
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       

 چڄ  ڃ   

10 21 

 الطالق

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   چ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

گ  گ            ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  

گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    

 چں  

2 
25 ،32 ،

33 ،41. 

 :اآلثارو  فهرست األحاديث النبوية
 

 الصفحة / األثرالحديث الصحابي/التابعي

 ُجَهيِنِّ َزْيِد ْبِن َخاِلد  الْ 
 اَدتِِه قـَْبلَ َأاَل أُْخربُُكْم خِبَرْيِ الشَُّهَداِء، الَِّذي يَْأيت ِبَشهَ »

 25 «َأْن ُيْسَأهَلَا

 

 اللَُّه َجاَء َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت، َوَرُجٌل ِمْن ِكْنَدَة ِإىَلٰ النَّيبِّ َصلَّىٰ 
: يَا َرُسوَل اهلل: ِإنَّ َهَذا َقدْ   َغَلَبيِن َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل احلَْْضَرِميُّ

َي أَْرِضي يف َيِدي : هِ َعَلٰى أَْرض  يل َكاَنْت أِلَيب. فـََقاَل اْلِكْنِديُّ 
َلْيِه َوَسلََّم أَْزَرُعَها لَْيَس َلُه ِفيَها َحق . فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّٰى اللَُّه عَ 
: أََلَك بـَيـَِّنٌة؟ قَاَل: اَل. قَاَل: فـََلَك مَيِيُنُه...  «لِْلَحْضَرِميِّ

26 

 َعْبِداهلل ابن َعبَّاس  
َمْن َحَلَف َعَلٰى ميَِني  »ُه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَْاَل َرُسوُل اهلل َصلَّٰى اللَّ »

ِه َغْضَباُن... َيْسَتِحقُّ هِبَا َمااًل َوُهَو ِفيَها فَاِجٌر، َلِقَي اللَّهَ َوُهَو َعَليْ 
» 

26 
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 علي بن أيب طالب
ُلَغ، َوَعِن النَّ (( اِئِم َحىتَّ رُِفَع اْلَقَلُم َعْن ثالث: عن الصَِّب َحىتَّ يـَبـْ

 31 )) ِقَظ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحىتَّ يُِفيقَ َيْستَـيْ 

 34 " إذا مل تستح فاصنع ما شئت " 

 

" من دعي فلم جُيب فقد عصى اهلل و رسوله، ومن دخل على 
 غري دعوة دخل سارقاً وخرج ُمغرياً "

يف صحيح  5579األلباين يف حديث رقم:  هضعف 
 وضعيف اجلامع الصغري

35 

 يلقبيصة بن خمارق اهلال

" يا قبيصة، إّن املسألة ال حتلُّ إالّ ألحد ثالثة: رجٌل 
حتّمل محالة فحّلت له املسألة حىّت يصيبها مّث ميسك، ورجٌل 
أصابته جائحٌة اجتاحت ماله، فحّلت له املسألة حىّت يصيب 
قواماً من عيش، أو قال: سداٌد من عيش، ورجٌل أصابته فاقة، 

اً قومه: لقد أصابت فالن حىّت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من
فاقًة فحّلت له املسألة، حىّت يصيب قواماً من عيش، أو قال: 
سدادًا من عيش، فما سواهنَّ من املسألة ـ يا قبيصة ـ سحتا، 

 يأكلها صاحبها   سحتاً"

35 

 36 " ال يدخل اجلّنة قاطع رحم" جبرٌي بن مطعم

"لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال  
 مواهلم" أخرجه مسلم يف صحيحهوأ

39 

 عدي بن حامت
"ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 

 ترمجان وال حجاب حيجبه"
61 

 ُعْقَبُة ْبُن احْلَاِرثِ 
َجاَءْت أََمٌة أَنَّهُ تـََزوََّج أُمَّ حَيْىَي بِْنَت َأيب ِإَهاب  قَاَل فَ » 

يبِّ َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َما َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَّ َسْوَداءُ فـََقاَلْت َقْد أَْرَضْعُتكُ 
81 
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ْيُت َفذََكْرُت َذِلَك َلُه قَ  اَل وََكْيَف َوَسلََّم فََأْعَرَض َعينِّ قَاَل فـَتَـَنحَّ
َها  «َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد أَْرَضَعْتُكَما فـَنَـَهاُه َعنـْ

 ابن عمر
طَِّلُع َعَلْيِه  َعَلى َما اَل يَ اَل جَتُوُز َشَهاَدُة النَِّساِء ِإالَّ »

ِإالَّ ُهنَّ ِمْن َعْورَاِت النَِّساِء، َوَما ُيْشِبُه َذِلَك ِمْن مَحِْلِهنَّ 
 «َوَحْيِضِهنَّ 

82 

أثر عن جماهد وعن سعيد بن 
املسيب وعطاء بن أيب رباح 

 وطاووس
 84 "شهادة النساء جائزة فيما ال يستطيع الرجال النظر إليه"

 الزهري
)مضت السنة أن جتوز شهادة النساء فيما ال يطلع عليه غريهن 
من والدات النساء، وعيوهبن، وجتوز شهادة القابلة وحدها يف 

 االستهالل(
84 

 األوزاعي
)أن عثمان رضي اهلل عنه فرق بني أربعة وبني نسائهم يف شهادة 

 89 امرأة يف الرضاعة(

 89 «َدُة اْلَمْرأَِة اْلَواِحَدِة يف الرََّضاعِ جَتُوُز َشَها» احلََْسِن، َوالزُّْهرِيِّ 

أبو هريرة وزيد بن خالد 
 اجلهين

" واهلل ألقضنّي بينكما بكتاب اهلل، الوليدة والغنم رد  عليك، 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد يا أنيس إىل امرأة 

 هذا فإن اعرتفت فارمجها "
89 

 

 

 

 



116 
 

 :فهرست األعالم

 

 رقم الصفحة اسم الَعَلم رقم الصفحة اسم الَعَلم

5 حممود شاتوت 57 ْكرِ أَبُو بَ  ،ْبُن َأيب َشْيَبةَ ا
8 

عثمان بن عبد ، ابن الصالح
 الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين

77
،82 

حممد بن  ،الرازي
 عمر بن احلسني

8
6 

أمحد بن عبد ابن تيمية، 
 شيخ اإلسالماحلليم، 

5،
26،52 

ابن رشد، أبو 
بن أمحد بن  الوليد حممد

حممد بن أمحد بن رشد 
 القرطيب

3
7 

أبو حممد ابن حزم الظاهري، 
 30 علي بن حزم األندلسي،

994  نوفمرب7/هـ384رمضان

 456 شعبان 28 - قرطبة، م
 م1064  اغسطس 15/هـ

4،
48،51،52 

البخاري، أبو عبد 
اهلل، حممد بن إمساعيل 

 البخاري

3
3،59 

حممد بن أمحد بن ، ابن رشد
حممد بن رشد االندلسي، أبو 

 الوليد: الفيلسوف
8 ابن دقيق العيد 62

2 

http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/384_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/456_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1064
http://ar.wikipedia.org/wiki/1064
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6 أبو حنيفة 60 
4 

اهلل  عبيد ،الزهري اْبُن ِشَهاب
بن عبد الرمحن بن حممد بن 
عبيد اهلل بن سعد بن إبراهيم 
بن عبد الرمحن بن عوف 
العويف، الزهري، القرشي، أبو 
الفضل البغدادي )املتوىف: 

 هـ(381

54
َنةَ ُعيَـ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  56،60، 5 يـْ

7،67 

حممد أمني بن ، ابن عابدين
عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي احلنفي )املتوىف: 

 هـ( 1252

20  
شري بن شداد بن عمرو ب

 األزدي السِِّجْستاين
 

ن ب أمحد بن فارس ابن فارس،
القزويين الرازي، أبو زكريا 
 ـهـ 395 – 329) ،احلسني

من أئمة  (،م1004 - 941/
 اللغة واألدب

78 
ن محد بأ، اخلطيب البغدادي

 علي بن ثابت أبو بكر
8

6 

املقدسي، عبد اهلل  ابن قدامة
بن أمحد بن قدامة املقدسي 

 أبو حممد

4،
94 

سفيان بن عيينة بن أيب 
 -107عمران ميمون )

 ه( 197

3
4،60،79،

80 
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ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب 
 بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل

4،
25،26،52،

53،62 

 مالك بن أنس، أبو عبد اهلل
 األصبحي

3
7،38،77،
94 

أبو حممد عبد اهلل بن عبد اهلل 
 بن سلمون الكناين

4 أبو سفيان 20
0 

60 أمحد بن حنبل
7 اجلزري ابن األثري 94،

1،77 

علي بن أيب علي بن  ،اآلمدي
 حممد بن سامل اآلمدي

81
9 زيد بن خالد اجلهين 82،

0 

 إياُس بن معاوية بن قـُرَِّة املزين
 ه 46سنة 

3،
52 

سلم بن احلجاج م
بن مسلم القشريي 

 النيسابوري

3
2،50 

،3 جابر بن زيد
3 زيد بن خالد اجلهين 52

2 

،3 محاد بن أيب سليمان
52 

 ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل
 بن عمر القرشي الدمشقي

2
5 

أمحد بن عرفة الدسوقي 
 هـ( 1230املالكي )املتوىف: 

20
،22 ،48 

حممد بن ابن احلاجب، 
 القاسم بن يوسف بن أيب

يوسف العبدري الغرناطي، 
 أبو عبد اهلل املواق املالكي

3
9،85 
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الراغب األصفهاىن، أبو 
 القاسم احلسني بن حممد

20
،23 

أبو بكر عبد  ،عبد الرزاق
 الرزاق بن مهام الصنعاين

5
0،51،57،

54،66 

 62 سعيد بن املسيب
 مشس الدين أبوعبد ،الذهيب

اهلل حممد بن أمحد بن عثمان 
 قَامْياز الذهيببن 

8
2 

 أبو عبد اهلل سفيان الثوري،
سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري الكويف )املتوىف: 

 هـ(161

3،
52،54،94 

أبو الفيض، حمّمد بن حمّمد 
بن عبد الرزّاق احلسيين، 

 امللّقب مبرتضى الزَّبيدي

2
9 

السيوطي، عبد الرمحن بن أيب 
بكر بن حممد جالل الدين،  

 ـه 911-هـ  849

77
،73 

مشس الدين أيب  ،الزركشي
عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 

 ،الزركشي املصري احلنبلي
هـ/ سنة الوفاة 722: ديلاو م

 هـ772

8
5 

الشعيب، عامر بن شراحيل بن 
عبد بن ذي كبار أبو عمرو 

، هـ100/ هـ 21 اهلمداين،
، ولد وحمدث وفقيه تابعي

 عمر بن اخلطاب خالفة يف

3،
52 

األشعث بن قيس بن معد 
 يكرب بن معاوية الكندي

3
3،67 

http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 23 قراعة يلشيخ علا
حممد بن علي بن  ،الشوكاين

 حممد

5
1،54،،82،

80 

طاووس بن كيسان اليماين 
 مدايناهل

3،
52،62 

اجلرجاين، علي بن حممد بن 
 علي اجلرجاين

2
9 

 61 عثمان البيت
 تقي الدين أبو، ابن النجار

البقاء حممد بن أمحد بن عبد 
 العزيز بن علي الفتوحي

8
1،82 

 -هـ 27 )عطاء بن أيب رباح 
 ،(هـ 114

2،
52،57،62 

القرطيب، أبو عبد اهلل حممد 
بن أمحد بن أيب بكر بن فرح 

 األنصاري اخلزرجي

2
4 

الفيومي، أمحد بن حممد بن 
، صاحب م1987علي، 

 املصباح املنري
78 

أبو الفضل زين  ،العراقي
الرحيم بن  الدين عبد

احلسني بن عبد الرمحن بن 
أيب بكر بن إبراهيم العراقي 

 هـ(806)املتوىف : 

8
6 

79 القاضي أبو بكر الباقالين
،80،81 

صاحب رسول  ،أبو هريرة
اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 وخادمه

9
0،91 

القاضي عبد الوهاب 
 البغدادي

4 طاببن اخل بن عمرعبد اهلل  20
1،60 

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/114_%D9%87%D9%80
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 ج جماهد بن جربأبو احلجا جماهد، 
التابعي املكي القرشي املخزومي 

شيخ القراء  ،هـ(104)املتوىف: 
واملفسرين. إمام، ثقة، فقيه، عامل،  
كثري احلديث، برع يف التفسري 

 وقراءة القرآن واحلديث.

62 
أمحد بن علي بن  ابن حجر،

حجر أبو الفضل العسقالين 
 .الشافعي

8
2 

 21 حممد الفاروقي التهانوي
بت النعمان بن ثا، فةأبو حني

 بن زطي اخلزاز الكويف
4

2،72 

( هـ1323 -1266) حممد عبده
 م(1905 -م 1849)

6،
27،58 

 ،أبو عبد اهلل ،الشافعي
 حممد بن إدريس

3
738، 

61،94،42 

5 السعدي الرمحن عبد 58 حممد عمارة
8 

النووي، أبو زكريا حيىٰي بن 
 شرف

20
،40،32،94 

سليمان بن ، أبو داود
 بن إسحاق بن األشعث 

4
0 
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 :المصادر والمراجع
قيق: ، حتالمعجم الوسيطفي، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، مصط إبراهيم .1

 ، د.ت(.دار الدعوة، د.ط، )القاهرة، جممع اللغة العربية
ابن أيب شيبة، أبوبكر بن أيب شيبة، عبداهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت  .2

 ه(.1409)د.م.ن،  ،1ط مصنف ابن أبي شيبة،عبسي، ال
امع جابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين،  .3

يون، التتمة حتقيق بشري ع-عبد القادر األرنؤوط: حتقيق في أحاديث الرسول، األصول
 بة دار البيان، د.ت(.مكت – مطبعة املالح – )القاهرة، مكتبة احللواين ،1ط

، نن المسندةالمنتقى من الس ،أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسابوري ،بن اجلارودا .4
 م(1988 – 1408–مؤسسة الكتاب الثقافية :بريوت) ،1ط، احملقق: عبد اهلل عمر البارودي

شرح  ،الكيعثمان بن عمر بن أيب بكر مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب امل ،ابن احلاجب .5
، طارق حيي -احملقق: فادي نصيف ، العضد على مختصر المنتهى األصولي

 (2000 – 1421، دار الكتب العلمية)بريوت،  د.ط،
غريغوريوس )وامسه يف الوالدة يوحنا( ابن أهرون )أو هارون( بن توما امللطي، أبو ، ابن العربي .6

احملقق: أنطون  ،مختصر الدول تاريخ، هـ( 685الفرج املعروف بابن العربي )املتوىف: 
 (م 1992دار الشرق،  :بريوت) ،3ط، صاحلاين اليسوعي

 ،1ط ،حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم ،إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  .7
 .(م1991 -هـ 1411–دار الكتب العلمية  :ريوت)ب

ياسة الحكمية في الس الطرق، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم،  .8
 ود.ن، د.ت(. :القاهرة) د.ط،، حتقيق: د. حممد مجيل غازي املدين ،مطبعة، الشرعية

، جموع الفتاوىمتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، ابن تيمية،  .9
 م(.2005/  هـ 1426دار الوفاء،  :)بريوت ،3ط عامر اجلزار، – أنور الباز: احملقق
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 أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن .10
ض كالم منهاج السنة النبوية في نق الدمشقي، احلنبلي احلراين تيمية بن حممد بن القاسم

جامعة اإلمام حممد بن سعود  :السعودية) ،1ط ،حممد رشاد سامل: احملقق الشيعة القدرية،
 م(. 1986 - هـ 1406 اإلسالمية،

تحفة ، (م1567-هـ974شهاب الدين أمحد بن حممد املالكي ) ،بن حجر اهليتميا .11
 .(م 1983 -هـ  1357 :)د.م.ن، ط.د، المحتاج بشرح المنهاج

شرح  فتح الباري ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،ابن حجر .12
 .   (هـ 1388-1968د. م.ن،  :القاهرة) ،طد.، صحيح البخاري

جلنة  :، حتقيقالمحلىابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد،  .13
 دار اآلفاق اجلديدة، د.ت(. :إحياء الرتاث العريب، د.ط، )بريوت

ة المجتهد بداي، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبابن رشد،   .14
 (.م2004 -هـ 1425، دار احلديث :ةالقاهر د.ط، ) ،ونهاية المقتصد

 ،ط.د، مقدمة ابن الصالحعمرو تقي الدين،  ابن صالح، عثمان بن عبد الرمحن أبو .15
 .(م 1974 العلمية، دار الكتب :)بريوت

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف:  ،ابن عابدين .16
 ،بـ)حاشية ابن عابدين( ةالمعروف، ارحاشية رد المحتار على الدر المخت ،هـ(1252

 (.م1992 -هـ 1412،  دار الفكر :بريوت) ،2ط
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  ،بن عبد الربا .17

احملقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك  ،الكافي في فقه أهل المدينة، هـ(463)املتوىف: 
 .(م1980هـ/1400مكتبة الرياض احلديثة، ياض، الر ) ،2ط، املوريتاين

عبد السالم  ، احملقق:معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،  .18
 . (م1979 -هـ 1399 :دار الفكرد.ط، )حممد هارون، 
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تبصرة  ،هـ(799ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري )املتوىف:  .19
، مكتبة الكليات األزهرية :)مصر ،1ط، في أصول األقضية ومناهج األحكام الحكام
 .(م1986 -هـ 1406

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ، ابن قدامة املقدسي .20
 .(م1968 -هـ 1388 :مكتبة القاهرةد.ط، )، المغني البن قدامة مث الدمشقي احلنبلي،

ه اإلمام ، المغني في فقدسي، عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممدابن قدامة املق .21
 (.ه1405دار الفكر،  :)بريوت ،1ط أحمد بن حنبل الشيباني،

، لالكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنب، عبد اهلل بن قدامة املقدسي أبو حممد، ابن قدامة .22
 م(. 1994 - هـ 1414 دار الكتب العلمية،د.م: ) ،1ط

 قرآن العظيم،تفسير الكثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،   ابن .23
 .(م1999 - هـ1420دار طيبة للنشر والتوزيع،  :، )القاهرة2ط

احملقق: ، سنن ابن ماجه، هـ( 273أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين )املتوىف:  ،ابن ماجة .24
، 1ط ،َعبد الّلطيف حرز اهلل -امل قره بللي حممَّد ك -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط 

 .(م 2009 -هـ  1430، دار الرسالة العاملية :)القاهرة
 :بريوت) ،1ط، لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، ابن منظور، .25

 .، د.ت(دار صادر
شرح   لرائقحر االبزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن ُنيم املصري، ابن ُنيم،  .26

 .دار الكتاب اإلسالمي، د.ت( :)مكة ،2، طكنز الدقائق
واتح ف، عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري اللكنوي ،بن نظاما .27

دار  :، د.ط، )بريوتاحملقق: عبد اهلل حممود حممد عمر، الرحموت بشرح مسلم الثبوت
 .ه(1423م/2002الكتب العلمية، 

ن في مذهب اإلمام البيا،  بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعيأبو احلسني حيىي .28
 .(م 2000 -هـ 1421، دار املنهاج :جدة) ،1ط ،ق: قاسم حممد النورييقحت ،الشافعي



125 
 

ب المصباح المنير في غريأبو العباس، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،  .29
 .(م 1909 ية، املطبعة األمري  :)د.م ،2ط ،الشرح الكبير

اج العروس تأبو الفيض، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، امللّقب مبرتضى الزَّبيدي،  .30
 (.هـ1206، املطبعة اخلريية :مصرد.ط، )، من جواهر القاموس

َرة بن حممد بن هبرية الذهلي الشيباينّ  .31 اإلفصاح ، هـ(560وىف: )املت أبو املظفر، حيىي بن ُهبَـيـْ
 (هـ 1417 ،دار الوطن :د.ط، )مصر، احملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد ،الصحاحعن معاني 

، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي أبو داود .32
املكتبة  :حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ط، )بريوت: ، احملققسنن أبي داودالسِِّجْستاين، 

 العصرية، صيدا، د.ت(.
لي حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المح، قليويب وأمحد الربلسي عمريةأمحد سالمة ال .33

 .(م1995-هـ1415 ،دار الفكر :بريوت)ط، .د ،على المنهاج
 لدينا مجال حممد، أبو الشافعّي، اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد اإلسنوي، .34

 العلمية الكتب دار : )بريوت، 1ط ،الوصول منهاج شرح السول نهاية، (هـ 772: املتوىف)
 .م(1999 -هـ1420 -

، لإرواع الغليل في تخريج أحاديث منار السبياأللباين، حممد بن ناصر الدين األلباين،  .35
 .م(1985 - هـ 1405اإلسالمي،  املكتب :)بريوت ،2ط

. د: حتقيق اإلحكام في أصول األحكام،اآلمدي، علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن،  .36
 (.ه1404دار الكتاب العريب،  :ت)بريو  ،1سيد اجلميلي، ط

 إبراهيم، بوأ الصنعاين، مث الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن األمري، حممد .37
 -بريوت) ،1ط، األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح، (هـ1182: املتوىف)الدين،  عز

 .(م1997/هـ1417 ،العلمية الكتب دار :لبنان
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َرِميّ  .38 َرِمّي املصري الشافعي )املتوىف:  سليمان بن ،الُبَجيـْ  ،هـ(1221حممد بن عمر الُبَجيـْ
، ط .د، ليبمطبعة احل، (التجريد لنفع العبيد )حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب

 .(م1950 -هـ 1369 :)د.م
 ،تصرالجامع الصحيح المخ ،اهلل البخاري اجلعفي حممد بن إمساعيل أبو عبدالبخاري،  .39

 .(م1987 – ه1407، ابن كثري، اليمامةدار  :بريوت) ،3ط

عبد  ، حتقيق: محيشالمعونة علٰى مذهب عالم المدينةالبغدادي، القاضي عبد الوهاب،  .40
 مكتبة نزار مصطفٰى الباز، د.ت(. :)مكة د.ط،احلق، 

، قي الكبرىسنن البيهالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي،  .41
 م(.1994 ه1414حممد عبد القادر عطا، : حتقيق -تبة دار البازمك :د.ط، )مكة املكرمة

َباين عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أيب تغلب بن سامل التغليب الشَّيْ  ،التغليب .42
مكتبة الفالح،  :الكويت) ،1ط، نـَْيُل الَمآر ب بَشرح َدل يُل الطَّال ب، هـ(1135)املتوىف: 
 .(م 1983 -هـ  1403

في  ألخياركفاية االدين، أبوبكر بن حممد احلسيين احلصيين الدمشقي الشافعي،  تقي .43
 :)مصر .ط،دعلي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان، : حتقيقحل غاية اإلختصار، 

 .(م1994 دار اخلري،
 تحممد بن علي بن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي ) ،التهانوي .44

مكتبة لبنان  :بريوت) ،1ط، عة كشاف اصطالحات الفنون والعلومموسو  ،هـ(1158
 .(م1996، ناشرون

 ،دار الكتاب العريب :)د.م ،1ط، التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي اجلرجاين،  .45
 .(هـ 1405

 ،النهاية في غريب الحديث واألثراجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،  .46
 هـ1399 -املكتبة العلمية :حممود حممد الطناحي، د.ط، )بريوت-لزاوىطاهر أمحد ا: حتقيق

 (.م1979 -
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: عبد احملقق، أحكام القرآن، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،اجلصاص .47
 (م1994هـ/1415 ،دار الكتب العلمية :،لبنان-بريوت)، 1ط، السالم حممد علي شاهني

الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن احلاكم، أبو الفضل زين الدين عبد  .48
حممد عبد املنعم رشاد، : ، احملقق1، طالمستخرج على المستدرك للحاكمإبراهيم العراقي، 

 ه(.1410،  مكتبة السنة:القاهرة )

 الدر المختار شرح تنوير األبصار فيحممد عالء الدين بن علي احلصكفي، احلصكي،  .49
 (.1386دار الفكر،  :، د.ط، )بريوتةفقه مذهب اإلمام أبي حنيف

احلطاب الرُّعيين، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،  .50
 دار عامل :)د.م د.ط،زكريا عمريات، : احملققمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، 

 .(م2003 - هـ1423 الكتب، طبعة خاصة،
هاء في أنيس الفقأمري علي القونوي الرومي احلنفي،  قاسم بن عبد اهلل بن ،احلنفي .51

دار الكتب  :)بريوت د.ط،احملقق: حيىي مراد،  تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،
 .(هـ1424-م2004، العلمية

شرح مختصر ، (هـ1101حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل )املتوىف:  ،اخلرشي .52
 (.ت.د ،دار الفكر للطباعة :ريوتب، )ط.د، خليل للخرشي

أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي،  ،الدارمي .53
 ،(سنن الدارمي) مسند الدارمي المعروف بـ ،(هـ 255التميمي السمرقندي )املتوىف: 

زيع، ملغين للنشر والتو دار ا :اململكة العربية السعودية) ،1ط، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين
 .(م 2000 -هـ  1412

حاشية الدسوقي  ،(هـ1230: املتويف) حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، الدسوقي .54
 (.ت.د دار الفكر، :القاهرة) ،ط.د، على الشرح الكبير
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منهجي على الفقه ال، الدكتور ُمصطفي اخِلْن، الدكتور ُمصطفي الُبغا، علي الّشْرجبي .55
 -هـ  1413دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،  :دمشق، )4ط ،مام الشافعيمذهب اإل

 .(م 1992
، الدكتور سامل الراشدي، الرحيم عبدي الدكتور القرش، ديب البغا فيالدكتور مصط .56

 .(م2006-هـ 1427 في،دار املصط :)القاهرة ،1ط ،الدعاوى والبينات والقضاء
دين ن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الأبو عبد اهلل حممد بن عمر ب ،الرازي .57

دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض  ،المحصول ،هـ( 606الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 (.م 1997 -هـ  1418، مؤسسة الرسالة :)القاهرة ،3، طالعلواين

طبعة  :وتبري د.ط، ) ،مختار الصحاح ،القادر الرازي حممد بن أيب بكر بن عبد الرازي، .58
 .(ه1963-هـ 1401 دار الكتاب الغريب،

لمفردات االراغب األصفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين،  .59
، دار القلم، الدار :)بريوت ،1طصفوان عدنان الداودي، : ، احملققفي غريب القرآن

 .ه( 1412الشامية، 
، 1ط المفردات في غريب القرآن،حممد،  الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن .60

 .هـ(1412دار القلم، الدار الشامية،  :)دمشق بريوت
اية نهي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي، لرملا .61

 .(م1984/هـ1404دار الفكر،  :د.ط، )بريوت ،المحتاج إلى شرح المنهاج
 .ود.ت( :د.ط، )د.ماإلسالمية،  وسائل اإلثبات في الشريعةالزحيلي،  .62
: املتوىف) الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري الزركلي، .63

 .م( 2002 مايو للماليني، أيار، العلم دار :)د.م ،5ط، األعالم، (هـ1396
 ،(هـ 743عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف:  ،الزيلعي .64

 .(هـ1313، بوالق ،املطبعة الكربى األمريية :القاهرة) ،1ط ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
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، ط.د ،المبسوط، هـ(483حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة )املتوىف:  ،السرخسي .65
 .(م1993 -هـ 1414، دار املعرفة :بريوت)
، ، د.طناصر السعديالمجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن  ،السعدي .66

 م(.1987ه/1407مركز صاحل بن صاحل الثقايف،  :)عنيزة، السعودية
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن خالد بن حممد الناصري الدرعي اجلعفري  ،السالوي .67

احملقق: جعفر ، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، هـ(1315السالوي )املتوىف: 
 .، د.ت(دار الكتاب :الدار البيضاء) د.ط،، حممد الناصري، الناصري

 .  .ت(د املكتبة املصرية، :)القاهرة د.ط، ،المنهج الحديث في علوم الحديثالسماحي،  .68
 د.ط، ،في شرح تقريب النواوي تدريب الراويالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  .69

 . د.ت( مكتبة الرياض احلديثة، :الرياض)
سني بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقّي، حممد بن أمحد بن احل ،الشاشي القفال .70

احملقق: د. ياسني ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، هـ( 507الشافعي )املتوىف: 
   .(م1980 ،دار األرقم ،مؤسسة الرسالة، عمان :بريوت) ،1ط، أمحد إبراهيم درادكة

د املطلب بن شافع بن عبالشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان  .71
 (.م1990/ هـ1410 دار املعرفة، :، د.ط، )بريوتاألمبن عبد مناف املطليب القرشي املكي، 

، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب لشافعيا .72
ة تبمك :)مصر ،1ط أمحد شاكر،: حتقيق ،الرسالةبن عبد مناف املطليب القرشي املكي، 

 .(م1940/هـ1358احلليب، 
 ه(. 1414 كثري،  ابن بريوت، دار )دمشق، ،1ط، فتح القدير ،الشوكاين .73

 ،1ط ،السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي بن حممد، لشوكاينا .74
 .، د.ت(دار ابن حزم :)مصر

نتقى م نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح، حممد بن علي بن حممد، لشوكاينا .75
 (م1993-هـ1413دار احلديث،  :)مصر عصام الدين الصبابطي،: حتقيق ،1ط األخبار،
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ام المهذب في فقه اإلم، براهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق، لشريازيا .76
 دار الكتب العلمية، د.ت(. :د.ط، )د.م ،الشافعي

ك لك ألقرب المسالبلغة الساالصاوي املالكي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت،  .77
 .(، د.تدار املعارف :)بريوت د.ط،، المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو  ،الصنعاين .78
 .(ت.د ،دار احلديث :، )د.مط د.، سبل السالم، هـ(1182إبراهيم، عز الدين، )املتوىف: 

ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين س ،الطرباين .79
 :القاهرة) ،2ط، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، المعجم الكبير، هـ(360)املتوىف: 

 .، د.ت(مكتبة ابن تيمية
امع جحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي،  الطربي، .80

 م(.2000 - هـ 1420مؤسسة الرسالة،  :)القاهرة ،1ط أويل آي القرآن،البيان عن ت

مصنف عبد  ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين، عبد الرزاق .81
يطلب من و  :بريوت)، اهلند -اجمللس العلمي، ق: حبيب الرمحن األعظمييقحت ،2ط ،الرزاق

 (.ه1403–املكتب اإلسالمي 
كشف ، هـ( 730زيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي )املتوىف: عبد الع .82

 .(ت.د، دار الكتاب اإلسالمي :، د.ط، )مصراألسرار شرح أصول البزدوي
حاشية العطار  ،هـ(1250حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي )املتوىف:  ،العطار .83

 ،دار الكتب العلمية :ريوت)ب ،ط.د، على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع
 (.ت.د
 د.م.ن، و د.ت(.) د.ط،، األصول القضائّية في المرافعات الشرعّية ،قراعة يعل .84
منح الجليل شرح ، هـ( 1299حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي )املتوىف:  ،عليش .85

 .(م1989هـ/1409، دار الفكر :بريوت، )ط.د، مختصر خليل
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حتقيق:  ،المستصفى، هـ( 505مد الغزايل الطوسي )املتوىف: أبو حامد حممد بن حم ،الغزايل .86
 .(م1993 -هـ  1413، دار الكتب العلمية :)بريوت ،1، طحممد عبد السالم عبد الشايف

الصحاح تاج ، هـ(393أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوىف:  ،الفارايب .87
، دار العلم للماليني :بريوت) ،4ط، عطارحتقيق: أمحد عبد الغفور  ،اللغة وصحاح العربية

  .(م 1987 - هـ 1407
مؤسسة  :بريوت)، 8ط ،القاموس المحيطالفريوزآبادي، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي،  .88

 .(م 2005 -هـ  1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 684: توىفملا)املالكي  الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس القرايف، أبو .89

 الفنية الطباعة شركة :)مصر ،1سعد، ط الرؤوف عبد طه: احملقق، الفصول تنقيح شرح، (هـ
 .م( 1973 - هـ 1393 املتحدة،

القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب،  .90
 م(. 1964 - هـ1384دار الكتب املصرية،  :، )القاهرة2ط الجامع ألحكام القرآن،

مطبوع » ،العقد المنظم للحكامالكناين، أبو حممد عبد اهلل بن عبد اهلل بن سلمون ،  .91
 دار الكتب العلمية، د.ت(. :)بريوت د.ط،، «هبامش تبصرة احلكام

 د.ط، )د.م، ود.ت(، فتاوى الشبكة اإلسالمية ،جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية .92
 :)القاهرة ،3ط ،الفتاوى الهندية في فقه الحنفية بلخي،جلنة علماء برئاسة نظام الدين ال .93

 (هـ 1310دار الفكر، 
ندوي تقي الدين ال. د: حتقيق موطأ اإلمام مالك،مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي،  .94

 1413– دار القلم :)دمشق ،1أستاذ احلديث الشريف جبامعة اإلمارات العربية املتحدة، ط
 م( 1991 - هـ
 .و د.ت( :د.ط، )د.مموسوعة الفقه اإلسالمي،  ى للشئون اإلسالمي،اجمللس األعل .95
بيت  :)مصر ،1ط موسوعة الفقه اإلسالمي،حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري،  .96

 .م(2009هـ/1430 األفكار الدولية،
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 النور شجرة ،هـ(1360حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل )املتوىف:  ،خملوف .97
 .(م 2003 -هـ  1424، دار الكتب العلمية :بنانل ) ،1ط الزكية،

 مختصر المزني، هـ( 264إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين )املتوىف:  ،املزين .98

 .(م1990هـ/1410–دار املعرفة  :بريوت) د.ط، ،(للشافعي باألم ملحقا مطبوع)
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