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      ـ بسم هللا الرحمن الرحيم ـ                   
    الحمد 0 رب العالمين ، حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، يا ربي ل"ك 
الحم""د كم""ا ينبغ""ي لج""�ل وجھ""ك وعظ""يم س""لطانك ، 5 نح""صي ثن""اء علي""ك 
أن""ت كم""ا أثني""ت عل""ى نف""سك ، وال""ص�ة وال""س�م عل""ى س""يدنا محم""د خ""اتم 

 آله اFطھار ، وصحبه اFبرار ، والتابعين لھم بإحسان إل"ى النبيين ، وعلى
  .يوم القرار

  

فان ا�نسان اجتماعي بطبعه ، وھ"و 5 ي"ستطيع الوف"اء بجمي"ع :     أما بعد 
حاجات"ه بمف"رده ف"ي الحي"اة ، فك"ان 5ب"د أن يق"وم ك"ل ف"رد أو جماع"ة بج"زء 

ء ، وق"د يح"صل منھا ، مما ينجم عنه التعامل بين الن"اس م"ن اFخ"ذ والعط"ا
نتيجة ھذا التعامل بينھم بعض المشاحنات والمنازع"ات وا5عت"داءات عل"ى 
اFنف""س واFع""راض واFم""وال ، لم""ا تحوي""ه اFنف""س م""ن غرائ""ز الطم""ع 
والتكبر والحسد والجنس وغيرھا ، مما يجعل بعضھم يعتدي على بع"ض ، 

افظ"ة عل"ى ويحاول ا5ستي�ء على ممتلكاته بغير حق ، ونظرا Fھمية المح
حقوق ا�نسان م"ن التجاح"د بي"نھم ، فق"د رس"مت ال"شريعة ا�س"�مية طرق"ا 
واض"حة �ثب"ات ھ"ذه الحق"وق عن"د التن"ازع فيھ"ا ، م"ن أھمھ"ا ال"شھادة الت"ي 
ي""ستدل بھ""ا القاض""ي عل""ى الح""ق ويحك""م بموجبھ""ا بع""د أن يتأك""د م""ن عدال""ة 

ف"ي الشھود ، وع"دم وج"ود حج"ة أخ"رى تح"ول دون تغلي"ب حجي"ة ال"شھادة 
  .القضية 

  

    والشھادة وسيلة جليلة لدفع التظالم ، و�ثبات الحق"وق ، وحف"ظ اFم"وال 
واFرواح واFن""ساب، وھ""ي طري""ق �ن""صاف المظل""ومين وردع الظ""المين 
وح""سم الن""زاع ب""ين الن""اس ال""ذي ين""شأ ب""ين الح""ين والح""ين ، فالمجتمع""ات 

صومات ، مھم"ا البشرية 5 تخلو من اFسباب المؤدي"ة إل"ى النزاع"ات والخ"
بلغت ھذه المجتمع"ات م"ن رق"ي وعل"م وح"ضارة ، وف"ي ك"ل زم"ان ومك"ان 
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 ل""و يعط""ى :")� (حت""ى ف""ي زم""ن الرس""ل واFنبي""اء ، ل""ذلك يق""ول الرس""ول
الناس بدعواھم 5دعى رج"ال أم"وال ق"وم ودم"ائھم ، ولك"ن البين"ة عل"ى م"ن 

  .)١( "ادعى واليمين على من أنكر

  

ن بفضلھا، ورفع هللا ج"ل ج�ل"ه ن"سبتھا إل"ى     وFھمية الشھادة نطق القرا

_��`����m��a:الـ""ـنف""سه، وش""رف بھ""ا م�ئكت""ه ورس""له وأف""ضل خلق""ه فق

d��c���beg��f��hj��i���k��n��m��l��l)٢(. 

�m��a��`��_��~������}��|�����������{��z��y����x��w:ـالوقــــ""""""""""""""""

��bl)كل ھذا دليل على محاسن الشھادة وأھميتھا ومكانتھا)٣ ،.   

  

    ولما كانت الشھادة بھذه اFھمية فقد جعلتھا موض"وعا لبحث"ي ، وبم"ا أن 
الحديث عن الشھادة واسع ومت"شعب وي"شمل ق"ضايا كثي"رة ومتنوع"ة ، فق"د 
ًاخترت شھادة الن"ساء ف"ي المع"ام�ت غي"ر المالي"ة موض"وعا لبحث"ي وذل"ك 

ا�س""�م للتعري""ف بحك""م ذل""ك ، ول""دفع ال""تھم وال""شبھات الت""ي يثيرھ""ا أع""داء 
  .حول شھادة المرأة 

  

    فقد اوجد الشرع الشريف تفاوتا بين الرج"ال والن"ساء ف"ي ا�ش"ھاد عل"ى 
بعض الحقوق و5سيما في الحدود والق"صاص ، فل"م ي"سو ال"شارع بينھم"ا ، 

                                                 
١

 دار ھ""ـ ، تحقي""ق محم""د ف""ؤاد عب""د الب""اقي٢٦١ ص""حيح م""سلم ، م""سلم ب""ن الحج""اج الق""شيري ، ت -
م الح"ديث ــــــا5قضية ، باب اليمين على المدعى عليه ، رقإحياء التراث العربي ، بيروت ، كتاب 

 )١٣٣٦/ ٣، ) ١٧١١. 
  .١٦٦من ا}ية :  النساء - ٢
   .٤١ا}ية :  النساء - ٣
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وذلك 5ن مثل ھذه اFمور يطلع عليھ"ا الرج"ال غالب"ا ، وك"ذلك ھ"ي ج"رائم 
ھ""ا م""ن اFم""وال والحق""وق اFخ""رى ، يحت""اط لغير كبي""رة، فيحت""اط لھ""ا م""ا5

وكم""ا أن آث""ار بع""ض ھ""ذه الج""رائم م""دمرة ، تلح""ق اFذى ب""اFفراد واFس""ر 
والجماع"""ات ، كجريم"""ة الزن"""ا والق"""ذف ، فالحكم"""ة تقت"""ضي س"""ترھا بق"""در 
ا�مكان ، ولذا اشترطت ال"شريعة �ثباتھ"ا ش"روطا معين"ة ، ك"شھادة أربع"ة 

دقيقا ، ومم"ا 5ش"ك في"ه ، ان"ه رجال يقومون بوصف تلك الجريمة ، وصفا 
5 يلي""ق ب""المرأة أن ت""شاھد ھ""ذا الفع""ل وت""صفه أم""ام القاض""ي، لم""ا في""ه م""ن 

  .خدش لحيائھا وتجريح لكرامتھا 

  

وكذلك تجنيب ساحات الق"ضاء اخ"ت�ط الرج"ال بالن"ساء ، 5ن ا5خ"ت�ط    
  .فيه من المفاسد والشرور ما5 يخفى على احد 

  

ذا التفاوت بين الرجال والنساء في ال"شھادة عل"ى والشارع عندما اوجد ھ   
بعض القضايا ، 5 يعني ھذا انه ينظر إلى المرأة نظرة سلبية أو فيھا اھان"ة 
لھا ، بل Fمور وأسرار منھا ما ندرك"ه ومنھ"ا م"ا5 يمك"ن لعقولن"ا القاص"رة 

، )١( ��m�����R��Q���P��O��N��M���Ll:تدرك"""""ه وس"""""بحان هللا القائ"""""لأن 

إن ال"شارع : ھم أن ف"ي ذل"ك اھان"ة لھ"ا أو انتق"اص لمكانتھ"ا أق"ول ولمن يتو
ًقب""ل ش""ھادة الن""ساء منف""ردات فيم""ا يطلع""ن علي""ه غالب""ا ، ك""الو5دة والبك""ارة 
وعيوب النساء ، وقبل شھادتھن مع الرجال في اFم"وال وم"ا ي"ؤول إليھ"ا ،  

  .فلو كانت توھمھم صحيح لما قبل شھادتھن الشارع 

  

  فقد ساوتًاة بين الرجال والنساء ليس صوابا مطلقا ، ثم إن المساو   

                                                 
  .١٤ا}ية :  الملك - ١
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�m��H��G��F��E��D: ، قال تع"الىبينھما في الحقوق ا�نسانية  الشريعة

M��L��K���J��INQ��P��O��R����l )وق"""""ال ، ) ١:�m��h�����g��f��e
o��n��m���l��k��j��ipu��t��s��r����q��v���l)٢(.   

  

 :) �(، ويق"ول)٣( "ية كأسنان الم"شطالناس سواس":) �(ويقول الرسول   
ي"ا أيھ"ا الن"اس أ5 إن ربك"م واح""د، وان أب"اكم واح"د ، أ5  5 ف"ضل لعرب""ي "

عل""ى أعجم""ي وF 5عجم""ي عل""ى عرب""ي وF 5حم""ر عل""ى اس""ود و5 اس""ود 
  .)٤(" بالتقوى على احمر إ5

  

�:الىــــــــ"ـِ  ولم تساو بينھم في الحقوق المادي"ة ، ك"ا�رث والدي"ة ، ق"ال تع

�mf��e���d��cgk��j��i���h��l�l)ول ــ""""""""""""""""""ـ، ويق) ٥

  . )٦(" نصف دية الرجلدية المرأة":) �(الرسول 
                                                 

 .١٩٥من ا}ية :  آل عمران - ١
 .١٣من ا}ية :  الحجرات - ٢
هللا بن جعفر بن حيان ا5ص"بھاني ،الناش"ر أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ، Fبي الشيخ عبد  - ٣

، ٢٣م ، تحقيق بدر بن عبد هللا ب"در ، رق"م الح"ديث ١٩٩٦مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة اFولى 
 .٦٤ص 

 مسند ا�مام احم"د ب"ن حنب"ل ، Fحم"د ب"ن حنب"ل ، تحقي"ق ش"عيب ا5رن"ؤوط وآخ"رين ، مؤس"سة - ٤٤
  .٣٨/٤٧٤، ) ٢٣٤٨٩(، رقم الحديث م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الرسالة ، الطبعة الثانية 

  .١١من ا}ية :  النساء - ٥
الب"در المني"ر ف"ي تخ"ريج :   وفيه ض"عف ، ينظ"ر،  الحديث من رواية عمرو بن حزم ، مرفوعا - ٦

اFحاديث وا}ثار في الشرح الكبير ، 5بن الملقن سراج الدين أب"ي حف"ص عم"ر ب"ن عل"ي ب"ن احم"د 
فى أب""و الغ""يط وعب""د هللا ب""ن س""لمان وياس""ر ب""ن كم""ال ، دار  ھ""ـ ، تحقي""ق م""صط٨٠٤ال""شافعي ، ت 

 م ، كت""اب ٢٠٠٤ - ھ""ـ ١٤٢٥الھج""رة للن""شر والتوزي""ع ، الري""اض ، ال""سعودية ، الطبع""ة اFول""ى 
  .٤٤٣/ ٨، ) ١٦(الديات ، رقم الحديث 
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ويمن""ع الم""ساواة ب""ين الرج""ل والم""رأة  . )١( وق""د اجم""ع ال""صحابة عل""ى ذل""ك 
أحيان""ا اعتب""ارات ش""رعية ، فالرج""ل ي""ستطيع أن يع""دد الزوج""ات ، بينم""ا 

َب"""ل يع"""د تع"""دد اFزواج لھ"""ا اھان"""ة الم"""رأة 5 ت"""ستطيع أن تع"""دد اFزواج ،  ُ
  .وإساءة بالغة بھا 

  

وأحيان"""ا اعتب"""ارات طبيعي"""ة ، فالرج"""ل مكل"""ف با�نف"""اق عل"""ى الم"""رأة     
واFو5د ، وليست المرأة ، ولم يق"ل اح"د م"ن العق"�ء ف"ي أن ع"دم الم"ساواة 
بينھم""ا ف""ي التكلي""ف با�نف""اق عل""ى اFس""رة اھان""ة لھ""ا، ب""ل ھ""و تك""ريم لھ""ا ، 

  . فتھا وكرامتھا وصون لع

  

   :ةتمھيد ومبحثين وخاتم   وقد جاء البحث في 

   تح"""دثت ف"""ي التمھي"""د ع"""ن معن"""ى ال"""شھادة لغ"""ة واص"""ط�حا، م"""ع بي"""ان 
وتحدثت في المبحث اFول ع"ن آراء ،  الماليةالمقصود من المعام�ت غير

العلماء في شھادة المرأة م"ع الرج"ل ف"ي المع"ام�ت غي"ر المالي"ة ف"ي ث�ث"ة 
وبينت في المبحث الثاني آراء العلماء في شھادة الن"ساء منف"ردات ، مطالب

  .أما الخاتمة فقد لخصت فيھا ما توصلت إليه من نتائج .في مطلبين

  

   فان أصبت فبفضل هللا سبحانه تعالى وتوفيقه،  وإن أخطئ"ت فم"ن نف"سي 
واس""تغفر هللا وأت""وب إليه،وح""سبي أن""ي ب""ذلت م""ا ف""ي وس""عي Fب""ين م""ا ھ""و 

،ول""م ادخ""ر ف""ي ذل""ك وس""عا ،والمؤم""ل ف""ي م""ن يطالع""ه أن ي""ستر ص""واب 
ز5تي، وان يدلني على عوراتي، وأسأله تعالى أن يثق"ل ب"ه م"وازيني، وان 

  . يجعله لي ذخرا يوم 5 ينفع مال و5 بنون إ5 من أتى هللا بقلب سليم 
                                                 

  ھ"ـ ، تحقي"ق ودراس"ة ال"دكتور ف"ؤاد عب"د الم"نعم٣١٨ ا�جماع ، ل�م"ام اب"ن المن"ذر ، ت : ينظر- ١
 ١٤٠٨احمد ، من مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر ، الطبعة الثالث"ة 

   .١١٦م ، ص ١٩٨٧ -ھـ 
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  :تمھيد
 5ب"د قبل الدخول في بيان حكم شھادة المرأة ف"ي المع"ام�ت غي"ر المالي"ة   

ًم""ن بي""ان معن""ى ال""شھادة لغ""ة واص""ط�حا، م""ع بي""ان المق""صود بالمع""ام�ت 
  .غير المالية 

  ًمعنى الشھادة لغة واصط�حا: أو� 
  :  معنى الشھادة في اللغة)أ

ِيطلق لف"ظ ال"شھادة ف"ي اللغ"ة عل"ى ع"دة مع"ان
الحل"ف ، كم"ا ف"ي : منھ"ا  :)١(

��mÄ��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½Å���Ç�����Æ :ىــــــ""""""""""""ـقول"""""""""""ه تعال

�����Èl)اش"ھد أن 5 : العلم والبيان ، كما في قول المؤذن : ومنھا   .)٢

ًال""ه إ5 هللا واش""ھد أن محم""دا رس""ول هللا ، أي اعل""م وأب""ين أن 5 ال""ه إ5 هللا 
الح""ضور ، كم""ا ف""ي قول"""ه :  ومنھ"""ا   .)�(ًواش""ھد أن محم""دا رس""ول هللا 

ش"ھد : خبار ، يق"ال ا�:  ومنھا .)٣(�m��]��\��[��Z��Y��Xl:تعالى

 أو ال"سماع ، ول"ذا تع"دى بالب"اء بكذا ، إذا اخبر به ، وأدى ما عليه بالمعاينة
 .Fن""ه م""ضمن معن""ى اخب""ر، ف""صار معن""ى ال""شھادة ا�خب""ار بم""ا ق""د ش""وھد 

والمعنى المراد ھنا ھو الح"ضور ، أي الح"ضور ف"ي مك"ان الحادث"ة آو ف"ي 
   .مجلس القضاء Fداء الشھادة بما رأى أو علم

  
                                                 

 ھـ ٦٦٦ازي ، ت  تنظر ھذه المعاني في مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر- ١
، والم"صباح المني"ر ف"ي ٣٤٩ص م ، ١٩٦٧دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبع"ة اFول"ى 

، ٣٢٥-٣٢٤ھ""ـ ، ص ٧٧٠غري""ب ال""شرح الكبي""ر للرافع""ي ، ت""أليف احم""د ب""ن غل""ي الفي""ومي ، ت 
ھ"ـ ، تحقي"ق عب"د ١٢٠٥وتاج العروس من جواھر القاموس ، لل"سيد محم"د مرت"ضى الح"سيني ، ت 

  . ٢٦٠-٢٥٢/ ٨العزيز مطر ، 
  . ٨ا}ية :  النور - ٢
   .٧ا}ية :  البروج - ٣
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  معنى الشھادة في اصط�ح الفقھاء )ب

ً    اختلف الفقھاء في تعريف الشھادة ، تبعا 5خت�فھم في اFحكام المتعلق"ة 
  : تعريفاتھم لھا بھا وفيما يأتي أشھر

إخب""ار ص""دق �ثب""ات ح""ق بلف""ظ ال""شھادة ف""ي ( عرفھ""ا الحنفي""ة بق""ولھم     
إخب"ار بح"ق للغي"ر عل"ى : ( وبقولھم   .)١()مجلس القضاء ، ولو ب� دعوى 

  .)٢()الغير

  

ق"ول ھ"و بحي"ث يوج"ب عل"ى الح"اكم س"ماعه ، ( وعرفھا المالكية بأنھا      
  ھاـــــــأو إن.) ٣()الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده ، أو حلف طالبه 

  .)٤()إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه ( 

  

  .)٥()فظ مخصوص إخبار عن شيء بل( وعرفھا الشافعية بقولھم       

                                                 
 ھـ ، تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواح"د ٥٩٣ فتح القدير في شرح الھداية للمرغيناني ، ت - ١

 ، والفت""اوى الھندي""ة ف""ي م""ذھب ٧/٣٦٤ھ""ـ ،دار الفك""ر بي""روت ، ٨٦١المع""روف ب""ابن الھم""ام ، ت 
شر ا�مام اFعظم أبي حنفية النعمان ، للشيخ نظ"ام وجماع"ة م"ن علم"اء الھن"د ، دار الفك"ر، س"نة الن"

 .٣/٤٥٠م ، ١٩٩١ــھـ ١٤١١
/ ٧ھـ ، دار المعرفة، بيروت ، ٩٧٠ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين ابن نجيم ، ت- ٢

٥٦.  
ھ""ـ ، لمحم""د اFن""صاري الم""شھور بالرص""اع ٨٠٣ ش""رح ح""دود ا�م""ام محم""د ب""ن عرف""ة ، ت - ٣

، ومواھ"ب ٤٤٥ھ"ـ ، ص١٩٥٠ھـ ، المطبعة التون"سية بت"ونس ، الطبع"ة اFول"ى ٨٩٤التونسي ، ت
ھ"ـ ، ، دار الفك"ر ، ٩٥٤الجليل شرح مخت"صر خلي"ل ، لمحم"د ب"ن محم"د المع"روف بالحط"اب ، ت 

   . ١٥١/ ٦م ، ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٨بيروت ، الطبعة الثانية 
ھـ ،على الشرح الكبير Fبي البركات احمد بن محم"د ١٢٣٠ حاشية الدسوقي، محمد عرفة ، ت - ٤

  .١٦٤/ ٤ه ، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر، بيروت، ١٢٠١ير ، تالعدوي الشھير بالدرد
 ف""تح الوھ""اب ب""شرح م""نھج الط""�ب ، لزكري""ا ب""ن محم""د ب""ن احم""د ب""ن زكري""ا اFن""صاري ، ت - ٥

، وا5قناع في حل ألفاظ أبي ٢/٣٨٤ھـ ، بيروت ، ١٤١٨ھـ ، دار الكتب العلمية ، سنة النشر ٩٢٦
حقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بي"روت ، س"نة شجاع ، لمحمد الشربيني الخطيب ، ت

 .٢/٦٣١ھـ ، ١٤١٥النشر 
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وعرفھ"ا . )١()إخبار بح"ق للغي"ر عل"ى الغي"ر بلف"ظ اش"ھد ( وبقولھم إنھا      
 :ـ"ـھانبأوبق"ولھم  .)٢()ا�خبار بما علمه بلف"ظ خ"اص  ( :نھااالحنابلة بقولھم 

إخبار ج"ازم ع"ن ( بأنھا اFماميةوعرفھا  .)٣()ا�خبار عما شوھد أو علم ( 
  .)٤()كم حق 5زم للغير واقع من غير الحا

  

  مناقشة التعريفات 
  ين"""اقش تعري"""ف الحنفي"""ة بأن"""ه ت"""ضمن بع"""ض ش"""روط ال"""شھادة ، مث"""ل 

، فا�خب""ار ف""ي المجل""س ل""يس م""ن ح""د )  ف""ي مجل""س الق""ضاء :(هــــــ""ـقول
الشھادة ، وإنما ھو من شروطھا ، والتعريف يذكر لبيان الماھية التي تمي"ز 

ل""شرط م""ا يتوق""ف علي""ه المع""رف م""ن غي""ره ، ف""� ي""دخل في""ه ال""شرط ،5ن ا
  . ، كالوضوء بالنسبة للص�ة )٥(الشيء ، وليس من ماھيته

                                                 
ھ"""ـ، Fحم"""د ب""ن احم"""د القلي"""وبي ، ٨٦٤ حاش""ية قلي"""وبي وعمي""رة عل"""ى ش"""رح ج""�ل ال"""دين المحل""ي، ت- ١

ھ"""ـ ، مطبع"""ة م""صطفى الحلب"""ي ، الطبع"""ة الثالث"""ة ٩٥٧ھ""ـ، واحم"""د البرل"""سي الملق""ب بعمي"""رة ، ت١٠٦٩ت
  .٤/٣١٩م ، ١٩٥٦ ھـــ ــــ١٣٧٥

 ا�قناع في فقه ا�مام احمد بن حنبل لشرف الدين موسى ب"ن احم"د ب"ن موس"ى أب"ي النج"ا الحج"اوي ، ت - ٢
 ، وش""رح منتھ""ى ٤/٤٣٠ھ""ـ، تحقي""ق عب""د اللطي""ف محم""د موس""ى ال""سبكي ، دار المعرف""ة ، بي""روت ،٩٦٠

لقن"اع ، المطبع"ة الع"امرة ھـ، مطب"وع عل"ى ھ"امش ك"شاف ا١٠٥٠ا�رادات لمنصور بن يونس البھوتي، ت 
  .٤/٣١٤ھـ، ١٣١٩الشرفية ، بمصر ، الطبعة اFولى 

 شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، لشمس الدين أبي عبدهللا محم"د ب"ن عب"دهللا الزرك"شي الم"صري - ٣
ه، ق""دم ل""ه ووض""ع حوش""يه عب""د الم""نعم خلي""ل إب""راھيم ، دار الكت""ب العلمي""ة ، س""نة الن""شر ٧٧٢الحنبل""ي ، ت

 ، و المبدع شرح المقنع ، �براھيم بن محمد ب"ن عب"د هللا ب"ن محم"د ٣/٣٨٩م، بيروت ، ٢٠٠٢ـــــ ه ١٤٢٣
  ١٠/١٤٧ م ، ٢٠٠٣ھـ ـــــــ ١٤٢٣ ه، دار عالم الكتب ، الرياض ، طبع سنة ٨٨٤بن مفلح، ت

ج"ر ھ"ـ ،طبع"ة ح١٣٢٢ جواھر الك�م شرح شرائع ا�س�م ، لمحمد ح"سن ب"ن ال"شيخ ب"اقر النجف"ي ، ت - ٤
   .٦/٤١١ھــ ،١٣٧١بايران سنة 

 رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ، Fبي محمود العيني ، وبھامشه بقية شرح مصطفى بن أبي عبد : ينظر- ٥
عل"ى م"تن الكن"ز ، طب"ع ) كن"ز البي"ان مخت"صر توفي"ق ال"رحمن ( هللا بن ي"ونس ب"ن النعم"ان الط"ائي الم"سمى 

  .٧٧/ ٢ى البابي الحلبي وأخويه بمصر ، بالمطبعة الميمنية على نفقة أصحابھا مصطف
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ويناقش تعريف المالكية بأن"ه يع"رف ال"شھادة ب"اFثر المترت"ب عليھ"ا م"ن    
وجوب السماع والحكم بھا ، والتعريف غي"ر م"انع ، ل"دخول ا�ق"رار في"ه ، 

  كذلك  دورإذ ھو قول يجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه ، وفيه

  . )١(5ن الحكم بافتقاره إلى التعدد يكون فرعا عن كونه شھادة

  

ويناقش تعريف الشافعية والحنابلة واFمامية بأنه غير مانع لدخول ا�قرار 
  .والدعوى فيه 

  

  التعريف المختار 
    بالنظر إلى ھذه المؤاخذات الت"ي تق"دمت عل"ى التعريف"ات ال"سابقة يمك"ن 

افعية اFول م""ع إض""افة لف""ظ ال""شخص وھ""و المخب""ر أن ن""رجح تعري""ف ال""ش
، وب"ذلك ) إخبار ال"شخص ع"ن ش"يء بلف"ظ مخ"صوص  ( :فيكون التعريف

يكون التعريف جامعا مانعا ، وھو أوضح من غي"ره ، ويف"رق ب"ين ال"شھادة 
  .  )٢(وا�قرار والدعوى والرواية

  
  ما المقصود بالمعام�ت غير المالية: ًثانيا

م�ت غير المالية ھو كل م"ا ل"م يك"ن م"ا5 و5 المق"صود     المقصود بالمعا
وق"د مث"ل  .)٣(ًمنه المال مم"ا يطل"ع علي"ه الرج"ال غالب"ا ، وھ"و ل"يس عقوب"ة 

                                                 
  .١٥١/ ٦ مواھب الجليل ، :ينظر - ١
 وس"ائل ا�ثب"ات ف"ي ال"شريعة ا�س"�مية ، لل"دكتور محم"د الزحيل"ي ، مكتب"ة دار البي"ان ، دم"شق ، :ينظر - ٢

  .١٠٥م ، أطروحة دكتوراه ، ص ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الطبعة الثانية ، 
، للماوردي أبي الحسن علي بن محم"د ب"ن حبي"ب ) رح مختصر المزني وھو ش( الحاوي الكبير :  ينظر - ٣

علي محمد معوض وع"ادل احم"د عب"د الموج"ود ، دار : ، تحقيق وتعليق ) ھـ٤٥٠ت (الماوردي ، البصري 
، ) شرح مختصر الخرقي (، والمغني ١٧/٨م ، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة اFولى 

ت"أليف اب"ن قدام"ة  ھ"ـ ، ويلي"ه ال"شرح الكبي"ر ، ٦٢٠ ب"ن احم"د ب"ن قدام"ة المقدس"ي ، ت لموفق الدين عب"د هللا
ھـ ، تحقيق محمد شرف ال"دين خط"اب وال"دكتور س"يد محم"د س"يد واFس"تاذ س"يد إب"راھيم ٦٨٣المقدسي ، ت 

ال""درر ( ، وأدب الق""ضاء ١٤/١١م ، ١٩٩٦ -ھ""ـ ١٤١٦ص""ادق ، دار الح""ديث ، الق""اھرة ، الطبع""ة اFول""ى 
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الفقھ""اء ل""ذلك بعق""د النك""اح والط""�ق والخل""ع م""ن جان""ب الم""رأة والرجع""ة 
 ة والع"زلـــــــ"ـوا5ي�ء والعدة والظھار والن"سب وا�س"�م وال"ردة والو5ي

وذل"ك 5ن ، )١(ح والتعديل والوصاية وا�عسار والبل"وغ وغي"ر ذل"ك والجر
المشھود فيه إم"ا أن يك"ون م"ن حق"وق هللا تع"الى ، أو م"ن حق"وق ا�ن"سان ، 

  .وحقوق هللا تعالى ھي الحدود كحد الزنا والحرابة وغيرھا 

  

وحقوق ا�نسان إما أن يك"ون عقوب"ة كالق"صاص والدي"ة وغيرھ"ا ، وإم"ا    
ا يتعل"ق بالمع"ام�ت المالي"ة، ويق"صد بھ"ا م"ا يتعل"ق بالم"ال م"ن أن يكون مم

 يتعل""ق باFب""دان وإم""ا أن يك""ون مم"ا .مب"اد5ت وت""صرفات وعق""ود وغيرھ"ا 
  :وھي على قسمين 

  

ً    ق""سم 5 يطل""ع علي""ه الرج""ال غالب""ا وھ""و مم""ا يخ""تص بالن""ساء كالبك""ارة 
والن"ساء وق"د وق"سم يطل"ع علي"ه الرج"ال  .والثيوبة والقرن والرتق وغيرھ"ا 

  .مر معنا تمثيل الفقھاء لذلك قبل قليل وھذا ھو محل البحث 

                                                                                                                         
، للقاض"ي ش"ھاب ال"دين أب"ي اس"حاق إب"راھيم ب"ن عب"د هللا المع"روف ) لمنظومات في ا5قضية والحكوم"ات ا

م"صطفى محم"د الزحيل"ي ، دار الفك"ر ، دم"شق ، . ھ"ـ ، تحقي"ق د٦٤٢بابن أب"ي ال"دم الحم"وي ال"شافعي ، ت 
الحك""ام ، ، وتب""صرة الحك""ام ف""ي أص""ول ا5ق""ضية ومن""اھج ٤٢٥م ، ص ١٩٨٢ -ھ""ـ ١٤٠٢الطبع""ة الثاني""ة 

ھ"ـ ، راجع"ه ٧٩٩للقاضي برھان الدين إبراھيم بن علي ب"ن أب"ي القاس"م ب"ن محم"د ب"ن فرح"ون الم"الكي ، ت 
 -ھ"ـ ١٤٠٦عبد الرؤوف س"عد ، ن"شر مكتب"ة الكلي"ات اFزھــــــ"ـرية ، القاھـــــــ"ـرة ، الطبعــــــــ"ـة اFول"ى 

  .٢٥٣/ ١م   ،     ١٩٨٦
ھـ ، ومعه ٦٧٦لمفتيين ، ل�مام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، ت روضة الطالبين وعمدة ا:  ينظر- ١

المنھاج السوي في ترجمة ا�مام النووي ، ومنتقى الينبوع فيم"ا زاد عل"ى الروض"ة م"ن الف"روع لل"سيوطي ، 
الطبع""ة اFول""ى  ،تحقي""ق ع""ادل احم""د عب""د الموج""ود وعل""ي محم""د مع""وض ، دار الكت""ب العلمي""ة، بي""روت 

، وش"""رح الزرك"""شي عل"""ى مخت"""صر الخرق"""ي ، لمحم"""د ب"""ن عب"""د هللا ٢٢٧-٢٢٦/ ٨م ، ١٩٩٢ -ھ"""ـ ١٤١٢
 ھـ ، تحقيق وتخريج عب"د هللا ب"ن عب"د ال"رحمن ب"ن عب"د هللا الجب"رين ، مكتب"ة ٧٧٢الزركشي المصري ، ت 

، وف""تح ٣٠٥/ ٧م ، ١٩٩٣ -ھ""ـ ١٤١٣العبيك""ان ، الري""اض ، المملك""ة العربي""ة ال""سعودية ، الطبع""ة اFول""ى 
ھـ ، على ال"شرح ١٢٣٠، وحاشية الدسوقي ، لمحمد عرفة الدسوقي ، ت ٤٥١/ ٦في شرح الھداية ، القدير 

  .  ١٨٦/ ٤الكبير Fحمد الدردير ، وبھامشه الشرح المذكور مع تقريرات محمد عليش ، دار الفكر ، 
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وتوجد بعض اFحكام التي تثبت في الب"دن وتتعل"ق بالم"ال ، فم"ن الفقھ"اء    
من ألحقھا بالمال ، ومنھم من ألحقھ"ا باFب"دان ، وھ"ذا الخ"�ف حت"ى داخ"ل 

  . )١(المذھب الواحد 

  

ه اFمور باش"رت م"ا ل"يس بم"ال لكنھ"ا وسبب الخ�ف أن الشھادة في ھذ    
تؤول إلى المال ، فمن نظ"ر م"ن الفقھ"اء إل"ى ح"ال ال"دعوى ال"راھن ألحقھ"ا 
ًبأحك""ام اFب""دان ، وم""ن نظ""ر إل""ى م""آل ال""دعوى ألحقھ""ا ب""اFموال ، فم""ث� 
الشھادة على النكاح ،إن أري"د بھ"ا الم"ال كادع"اء الم"رأة أن ف�ن"ا نكحھ"ا ث"م 

 تلح""ق بأحك""ام اFم""وال ، وك""ذلك إثب""ات م""وت طلقھ""ا بق""صد إثب""ات المھ""ر،
ش""خص 5 زوج""ة ل""ه، و5 يترت""ب عل""ى موت""ه إ5 ق""سمة الترك""ة ، وك""ذلك 

   .)٢(أسبقية الموت Fحد المتوارثين

  

  

  

                         �   �   �     
  

  

  
                                                 

 ، الوسيط في المذھب ، للغزالي أبي الحام"د محم"د ب"ن محم"د الطوس"ي:  ينظر تفاصيل ذلك في - ١
 ھ""ـ ، تحقي""ق احم""د محم""ود إب""راھيم ومحم""د محم""د ت""امر ، دار ال""س�م ، الق""اھرة ، الطبع""ة ٥٠٥ت 

، ٢٥٣/ ١، وتبصرة الحكام ، ٢٢٨/ ٨، وروضة الطالبين ، ٧/٣٦٥م ، ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧اFولى 
 ھـ ، ن"سخة م"صححة ١٠٥١وشرح منتھى ا�رادات ، لمنصور بن يونس بن إدريس البھوتي ، ت 

  .٥٥٧/ ٣طية محفوظة بدار الكتب ، على نسخة خ
٢

ھـ ، تحقي"ق محم"د خب"زة ، دار ٦٨٤الذخيرة لشھاب الدين احمد بن إدريس القرافي ، ت :  ينظر -
الغرب ا�س�مي ، بي"روت ، حكوم"ة دب"ي ، دائ"رة اFوق"اف وال"شؤون ا�س"�مية ، الطبع"ة اFول"ى 

   .٢٤٩-١/٢٤٧م ، ١٩٩٤
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   ـالمبحث ا9ولـ                                
   ـأة في المعام�ت غير الماليةآراء الفقھاء في شھادة المر    ـ 
اختلف الفقھاء في قبول شھادة الم"رأة ف"ي المع"ام�ت غي"ر المالي"ة إل"ى      

رأيين فمنھم من أجازھا ومنھم من منعھا وفيما يأتي تفصيل ذلك في أربع"ة 
  .مطالب

  
  : أدلة المجيزين: المطلب ا9ول 

 إل""ى )٣(الرواي""ات والحنابل""ة ف""ي بع""ض )٢( والظاھري""ة )١(ذھ""ب الحنفي""ة     
ج""واز ش""ھادة الن""ساء م""ع الرج""ال ف""ي المع""ام�ت غي""ر المالي""ة ، ون""صاب 
ال""شھادة ف""ي ذل""ك م""ن الن""ساء رج""ل وامرأت""ان عن""د الحنفي""ة والحنابل""ة ، أم""ا 

واس"تدلوا  .الظاھرية فقبلوا شھادة امرأتين مع يمين المدعي أو أرب"ع ن"سوة 
  : والسنة وا}ثار والقياس والعقلبالقران

   :القران الكريم:  أو�

��m���I��H��G��F��E��D��C��B��A:اس"""تدلوا بقول"""ه تع"""الى
JKO��N��M��L��P��W��V��U��T��S�����R��Q��

                                                 
 ھ"ـ ، دار المعرف"ة ٧٤٣لزيلع"ي ، ت الدقائق ، لعثمان بن علي اتبيين الحقائق شرح كنز :  ينظر - ١

، ورد المحت""ار عل""ى ال""در ٤٥١/ ٦، وف""تح الق""دير ٢٠٩/ ٤بي""روت ، الطبع""ة الثاني""ة با5وف""ست  ، 
، لمحم""د أم""ين ال""شھير ب""ابن عاب""دين ، ت ) حاش""ية اب""ن عاب""دين ( المخت""ار ش""رح تن""وير اFب""صار 

  . ٣٧٢/ ٤م ، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ ، بيروت ، الطبعة الثانية ھـ ، دار إحياء التراث العربي١٢٥٢
٢

 ھ"ـ ، طبع"ة م"صححة ومقابل"ة ٤٥٦المحلى ، 5بن ح"زم أب"ي محم"د عل"ي ب"ن احم"د ، ت : ينظر  -
على عدة مخطوطات ونسخ ، كما قوبلت على الن"سخة الت"ي حققھ"ا ال"شيخ احم"د محم"د ش"اكر ، دار 

  .٣٩٦/ ٩الفكر ، 
والمحرر في الفق"ه ، Fب"ي البرك"ات عب"د ال"س�م ب"ن عب"د هللا ب"ن تيمي"ة ، ١١/ ١٤المغني :  ينظر- ٣

ھ"ـ ، ومع""ه النك"ت والفوائ""د ال"سنية عل"ى م""شكل ا}ث"ار 5ب""ن مفل"ح الحنبل""ي ، ت ٦٥٢الحران"ي ، ت 
 . ٣٠٥/ ٧، وشرح الزركشي ٣٢٣/ ٢ھـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٧٦٣
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أن ا}ي"ة ت"دل عل"ى ج"واز ش"ھادة رج"ل وام"رأتين م"ع :     وجه ا5س"تد5ل 
إمكان استشھاد رجل"ين ، وذل"ك دلي"ل عل"ى أن الم"راد م"ن ا}ي"ة إثب"ات اس"م 
ال""شھيدين لك""ل م""ن ال""رجلين ، والرج""ل والم""رأتين س""واء ، وھ""ذا يقت""ضي 

جميع الحقوق التي تتطلب شاھدين إ5 جواز شھادة المرأتين مع الرجل في 
  .)٢(ما قام الدليل على منعه 

  

ثم إن هللا سبحانه وتع"الى ن"ص ف"ي ا}ي"ة عل"ى ج"واز ش"ھادة الن"ساء م"ع     
الرجال في اFجل وق"د يك"ون اFج"ل ف"ي غي"ر الم"ال ، كم"ا إذا اج"ل الح"اكم 

ل ھو نف"سه إقامة البينة على الدم ، وكاFجل في الكفالة بالنفس ، ثم إن اFج
ليس مال ، ولو سلمنا أن اFجل في المال فان ا}ي"ة وردت ف"ي الم"داينات ، 

  ادةـــــًوھي مما 5 يدرأ بالشبھات ، فكان ذلك دلي� على جواز العمل بشھ

                                                 
  .٢٨٢من ا}ية :  البقرة - ١
 ھ"ـ ، دار ٣٧٠م القران ، للجصاص أبي بك"ر احم"د ب"ن عل"ي ال"رازي الحنف"ي ، ت أحكا:  ينظر- ٢

الكتاب العربي ، بيروت ، طبعة م"صورة ع"ن الطبع"ة اFول"ى بمطبع"ة اFوق"اف ا�س"�مية ف"ي دار 
، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لع�ء الدين أب"ي بك"ر ١/٥٠١ھـ ، ١٣٣٥الخ�فة العلية سنة 

ھـ ، تحقيق محمد عدنان ب"ن ياس"ين دروي"ش ، دار إحي"اء ٥٨٧ب بملك العلماء ، ت بن مسعود الملق
م ، ١٩٩٧ھ"""ـ ـ ١٤١٧الت""راث العرب"""ي ، مؤس"""سة الت"""اريخ العرب"""ي ، بي""روت ، الطبع"""ة اFول"""ى 

١٦/١١٥ .  
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وك"ذلك . )١( رجل وامرأتين في كل ما5 ي"درا بال"شبھات كالنك"اح والط"�ق 
رج""ال ف""ي جمي""ع عق""ود ظ""اھر ا}ي""ة ت""دل عل""ى ج""واز ش""ھادة الن""ساء م""ع ال

الم""داينات س""واء ك""ان بدل""ه م""ال أو من""افع أو ب""ضع أو دم عم""د ، فك""ل ذل""ك 
عقود فيھا دين ، و5 يمكن أن يكون المراد با}ية أن يكون المعق"ود عليھم"ا 

 إل"ى اج"ل ، وبن"اء عل"ى ذل"ك تج"وز – لع"دم ج"واز ذل"ك –من البدلين دينين 
 عل""ى الخل""ع عل""ى م""ال، –ي""ة  بد5ل""ة عم"وم ا}–ش"ھادة الن""ساء م""ع الرج""ال 

والصلح على دم العمد ، وعلى عقد النكاح الذي مھره مؤجل ، ومن ادع"ى 
   .)٢(خروج شيء من ھذه العقود عن ظاھر ا}ية ف� بد من دليل

  

��m��x��w���v��u���t��s��r��q:    واس""""تدلوا بقول""""ه تع""""الى

��c��b��a��`��_��~���}���|��{��z��yl)وبقول""""""""""ه  .)٣

��m��x��w��v��u���t���s��r��q��p:ج""""ل وع""""�

��{��z��yl)٤( .  

  

أج""ازت ا}ي""ة اFول""ى ش""ھادة غي""ر الم""سلمين ، ف""�ن :     وج""ه ا5س""تد5ل 
تج""وز ش""ھادة رج""ل وام""رأتين م""ن الم""سلمين م""ن ب""اب أول""ى ، و5س""يما أن 
الميت قد 5 يشھد موته إ5 النساء ، بينما قد يتيسر في العقود المالي"ة إش"ھاد 

  .رجلين
                                                 

، والمبسوط ، للسرخسي شمس ال"دين محم"د ب"ن أب"ي ١/٥٠٢أحكام القرآن للجصاص ، :  ينظر - ١
  .١١٥/ ١٦م ، ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦دار المعرفة ، بيروت  ھـ ، ٤٨٣سھل ، ت 

  .٥٠١/ ١ أحكام القرآن للجصاص ، :ينظر - ٢
  .١٠٦من ا}ية :  المائدة - ٣
 .٢من ا}ية :  الط�ق - ٤
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    وأم""رت ا}ي""ة الثاني""ة با�ش""ھاد عل""ى الرجع""ة ، وح""ضور الن""ساء عن""د 
الرجع""ة أي""سر م""ن ح""ضورھن عن""د كتاب""ة الوث""ائق بال""ديون ، ف""إذا ج""وز 

  غالبا في مج"امع م"نھم المشرع إشھاد النساء في الديون التي تكتبھا الرجال
  . يسوغ فيما تشھده النساء كثيرا كالوصية والرجعة من باب أولى نف�

  

وھ"""ذا إذا س"""لمنا أن لف"""ظ ا}ي"""ة 5 ي"""شمل الن"""ساء ، والحقيق"""ة أن ع"""رف    
ال""شارع اس""تقر عل""ى أن لف""ظ الم""ذكر إذا أطل""ق ول""م يقت""رن بالمؤن""ث، فھ""و 
ًيشمل الرجال والنساء جميعا ، وإ5 خرج"ت الن"ساء ع"ن التكلي"ف ف"ي كثي"ر 
من خطابات المشرع التي وردت بلفظ مذكر وأريد بھا كل مكلف من ذك"ر 

  .)١(و أنثى أ

  

   :السنة النبوية: ًثانيا
   استدلوا من السنة بما روي عن عبد هللا ب"ن عم"ر رض"ي هللا عنھم"ا ، أن 

 ، وف""ي )٢("ف""شھادة ام""رأتين تع""دل ش""ھادة رج""ل  ":ق""ال ) (�رس""ول هللا 
 أل"يس ش"ھادة الم"رأة ":ق"ال ، ) � (رواية أبي سعيد الخدري أن رس"ول هللا

  .)٣("قلنا بلى يا رسول هللا رجل ؟ ، مثل نصف شھادة ال

  

                                                 
إع�م الموقعين عن رب العالمين ، 5بن قيم الجوزية أبي عب"د هللا محم"د ب"ن أب"ي بك"ر ، :  ينظر - ١

  .٩٣/ ١م ، ١٩٧٣ؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ھـ ، تعليق طه عبد الر٧٥١ت 
، ٧٩ ص""حيح م""سلم ،  كت""اب ا�يم""ان ، ب""اب نق""صان ا�يم""ان ب""نقص الطاع""ات ، رق""م الح""ديث - ٢
١/٨٦.  
ھ"ـ ، تحقي"ق م"صطفى دي"ب البغ"ا ، ٢٥٦ صحيح البخاري ، لمحم"د ب"ن إس"ماعيل البخ"اري ، ت - ٣

م ، كتاب الشھادات ، ب"اب ش"ھادة الن"ساء ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧دار ابن كثير ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
، وص"حيح م""سلم ، كت"اب ا�يم""ان ، ب"اب نق""صان ا�يم"ان ب""نقص ٢/٩٤١، )٢٥١٥(، رق"م الح""ديث 

 .١/٨٦، ٧٩الطاعات ، رقم الحديث 
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دل الح""ديث بمنطوق""ه عل""ى أن ش""ھادة الم""رأة وح""دھا :     وج""ه ا5س""تد5ل 
ن""صف ش"""ھادة الرج""ل ، ودل بمفھوم"""ه عل"""ى أن ش""ھادة ام"""رأتين ك"""شھادة 
الرجل في كل موض"ع إ5 م"ا ورد دلي"ل بمنع"ه ، وق"د اس"تقر ف"ي ال"شرع أن 

ين ، حج"ة ش"رعية مطلق"ة شھادة المرأتين مع الرجل، كشھادة رجل وام"رأت
  .  )١(إ5 ما ورد الدليل بمنعه

شاھدان أو ": قال �أن النبي )  � (واستدلوا بما رواه اFشعث بن قيس   
البين"ة ":) �(وقول"ه .، وذلك في قصة خصومته مع رجل في بئر )٢("يمينه

  .)٣("ى من ادعى واليمين على من أنكرعل

  

 ان"""ه ثب"""ت ف"""ي ال"""شرع أن اس"""م :    وج"""ه ا5س"""تد5ل ف"""ي ھ"""ذين الح"""ديثين 
ال""شاھدين ي""شمل الرج""ل والم""رأتين ، وق""د ثب""ت ك""ذلك أن البين""ة تت""ضمن 

،قب"ول "  البينة على م"ن ادع"ى": ) � (الشاھدين، فوجب بعموم قول النبي
ص ـد دلي"ل يخ"صـــــ"ـشھادة الرج"ل والم"رأتين ف"ي ك"ل دع"وى، إ5 إذا وج

، ل"و أت"ى "اھداك أو يمين"ه  ش":")� (والمدعي الذي ق"ال ل"ه النب"ي .)٤(ذلك 
إلى ) شاھداك(يشير بقوله )  �(برجل وامرأتين لكفاه ذلك ، فعلم أن النبي 

الحجة الشرعية التي شعارھا الشاھدان ، إذن، تكفي شھادة رجل وامرأتين 

                                                 
١

   .٤٠٢/ ٩ المحلى  : ينظر-
ً ص""حيح البخ""اري ، كت""اب الخ""صومات ، ب""اب ك""�م الخ""صوم بع""ضھم بع""ضا ، رق""م الح""ديث - ٢

، وص""حيح م""سلم ، كت""اب ا�يم""ان ، ب""اب وعي""د م""ن اقتط""ع م""ن ح""ق الم""سلم بيم""ين ٢/٨٥١، ٢٢٨٥
 .١٢٢/ ١، ) ١٣٨(فاجرة ، رقم الحديث 

ـ ، تحقيق محمد عبد الق"ادر عط"ا ھ٤٥٨ السنن الكبرى ، للبيھقي أبي بكر احمد بن الحسين ، ت - ٣
اب البينة على من ادع"ى واليم"ين عل"ى مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، كتاب الدعوى والبينات ، ب

خ�صة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبي"ر : ، وإسناده حسن ، ينظر ١/٢٥٣من أنكر ، 
ھـ ، تحقي"ق حم"دي عب"د المجي"د إس"ماعيل ٨٠٤للرافعي ، لعمر ابن علي بن الملقن اFنصاري ، ت 

 . ٤٤٩/ ٤م ، ١٩٩٠ - ھـ١٤١٠السلفي ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة اFولى 
  .٥٠٢/ ١ أحكام القرآن للجصاص ،:ينظر - ٤
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5 نك"اح ا5 ب"ولي " :) �(في كل موضع ذكر في"ه ال"شاھدان كم"ا ف"ي قول"ه 
  . )٢( إذا ورد تخصيص له ، ونحو ذلك ، إ5)١("وشاھدي عدل 

  .اEثار: ًثالثا 

ف"""ي قب"""ول ش"""ھادة الن"""ساء م"""ع )  �(     وردت ع"""دة آث"""ار ع"""ن ال"""صحابة 
 ):�(الرجال ف"ي غي"ر اFم"وال ، م"ن ذل"ك م"ا روي أن عم"ر ب"ن الخط"اب

، وروي عنه إجازتھا كذلك ف"ي "شھادة رجل وامرأتين على النكاح أجاز "
   . )٣(الط�ق

                                                 
، وص"حيح اب"ن حب"ان ، لمحم"د ب""ن ١٢٥/ ٧، ١٣٤٩٦ ال"سنن الكب"رى ، للبيھق"ي ، رق"م الح""ديث - ١

ھـ ، تحقيق شعيب ا5رن"ؤوط ، مؤس"سة الرس"الة  ٣٥٤حبان بن احمد أبي حاتم التميمي البستي ، ت 
 ، ك�ھم"ا ع"ن ال"سيدة ٣٨٦/ ٩، ٤٠٧٥م ، رقم الحديث ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية 

انه 5 يصح غيره في ذكر ال"شاھدين وج"اء ف"ي خ�ص"ة : عائشة رضي هللا عنھا ، وذكر ابن حبان 
، رواه ) 5 نك"اح إ5 ب"ولي وش"اھدي ع"دل ( ح"ديث : ١٨٩٧، رق"م الح"ديث ١٧٦/ ٢البدر المني"ر ، 

ھ"و كم"ا ق"ال : صح ذكر الشاھدين إ5 في ھذا الحديث ، قل"ت 5 ي: ابن حبان من رواية عائشة وقال 
، وله طرق أخرى فيھا ضعف ، 5 حاجة بھا بعده ، وجاء في اس"نى المطال"ب ف"ي أحادي"ث مختل"ف 

ھ"ـ ، ص ١٣٥٥المراتب ، لمحمد ب"ن ال"سيد دروي"ش ، المكتب"ة التجاري"ة بالق"اھرة ، الطبع"ة اFول"ى 
وانظ"ر ك"�م ال"ذھبي ش"مس ) ده ص"حيح ول"ه ط"رق أخ"رى إس"نا: قال الذھبي في المھذب  : ( ٢٦٠

ھـ ، في طرق ھذا الحديث ورجاله في كتابه ميزان ا5عتدال في نقد ٧٤٨الدين محمد بن احمد ، ت 
الرجال ، تحقيق علي محم"د مع"وض وع"ادل احم"د عب"د الموج"ود ، دار الكت"ب العلمي"ة ، بي"روت ، 

  .   ٣١٨/ ٣ھـ ، ١٩٩٥الطبعة اFولى 
  .٩٤/ ١  إع�م الموقعين ، : ينظر- ٢
، رق"م الح"ديث ١٢٦/ ٧، ورواه البيھقي ف"ي س"ننه الكب"رى ، ١/٥٠١ أحكام القرآن للجصاص ، - ٣
فھ"ذا منقط"ع والحج"اج ب"ن أرط"اة 5 يح"تج : ، عن الحجاج عن عطاء عن عمر ، ثم قال )١٣٥٠٦(

يكت"ب حديث"ه ، ومم"ا ص"دوق و: به ، فقد ضعفه أكثر اFئمة ، وترك بعضھم حديث"ه، وق"ال بع"ضھم 
طعن عليه به انه يدلس عن الضعفاء ، أو انه مضطرب الح"ديث ، وان ف"ي أحاديث"ه زي"ادة عل"ى م"ا 

الج"رح والتع"ديل ، لعب"د ال"رحمن ب"ن أب"ي : يرويه به غيره ، كما انه ل"م ي"سمع م"ن الزھ"ري ، ينظ"ر
م ١٩٥٢ -١٢٧١ولى  ، الطبعة اF ھـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت٣٢٧حاتم الرازي ، ت 

ھ"ـ ، ف"ي ٢١١ورواه م"ن ھ"ذا الطري"ق عب"د ال"رزاق ب"ن ھم"ام ال"صنعاني ، ت .٦٧٣، رقم ١٥٤/ ٣
ھ"ـ ١٤٠٣المصنف ، تحقيق حبيب الرحمن ا5عظمي، المكتب ا�س�مي ، بيروت ، الطبعة الثاني"ة 

٣٣١/ ٨    .    
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ك"ان يجي"ز ش"ھادة الن"ساء م"ع الرج"ل (الشعبي ان"هومن ذلك ما روي عن    
 )  �( ب"ن الخط"اب، ولما روي العمل بھا ع"ن عم"ر)١()في النكاح والط�ق

  .)٢(ولم ينكر عليه احد من الصحابة ، فكان ذلك إجماعا

  

  القياس : ًرابعا 
   فقد قاسوا شھادة النساء في الوص"ية والرجع"ة وغيرھ"ا ، عل"ى ش"ھادتھن 

اينات ، وذل"""ك 5ن ح""ضورھن ف""ي الرجع""ة والط"""�ق ف""ي اFم""وال والم""د
والوصية ، أيسر من ح"ضورھن عن"د كتاب"ة ال"ديون وإن"شاء العق"ود ، Fنھ"ا 

و5ن قب""ول ام""رأتين ورج""ل م""ن الم""سلمين  .ًغالب""ا ت""تم ف""ي مجتم""ع الرج""ال 
أولى من قبول شھادة غير الم"سلمين ، و5ن ن"سيان الم"رأتين لعق"د المداين"ة 

سيان الط�ق والنكاح لوجود اFثم"ان وا}ج"ال ، بخ"�ف ًأكثر احتما5 من ن
  . )٣(الط�ق والنكاح والوصية ونحوھا

  

وقاسوا المعام�ت غير المالي"ة وأحك"ام اFب"دان عل"ى أحك"ام المع"ام�ت     
المالي"""ة ، بج"""امع ع"""دم س"""قوطھما بال"""شبھة ، ب"""ل ھ"""ي أول"""ى ، 5ن النك"""اح 

Fموال ، حيث البيع وا�ج"ارة والط�ق يثبتان مع الھزل وا�كراه بخ�ف ا

                                                 
حم"د ب"ن أب"ي ش"يبة الك"وفي ، ت  الكتاب المصنف في اFحاديث وا}ثار، Fبي بكر عبد هللا ب"ن م- ١

ھ"ـ ، رق"م ١٤٠٩ھـ ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتب"ة الرش"د ، الري"اض ، الطبع"ة اFول"ى ٢٣٥
  .٣٩٧/ ٩، والمحلى ، ٥١٦/ ٤، ) ٢٢٦٨٨(الحديث 

، والطرق الحكمية في ال"سياسة ال"شرعية ، ل"شمس ال"دين محم"د ٢٨٠/ ٦بدائع الصنائع :  ينظر - ٢
ھـ ، تحقي"ق محم"د جمي"ل غ"ازي ، دار الم"دني ، ج"دة ، مطبع"ة الم"دني ، ٧٥١بن قيم الجوزية ، ت 

، والذي يدقق النظر ف"ي الم"سألة يج"د ان"ه 5 ١٥٢و ٧٢م ، ص ١٩٨٥المؤسسة السعودية بمصر ، 
يوجد إجماع في قبول شھادة المرأة مع الرجل في أحكام اFبدان والمعام�ت غير المالي"ة ، ب"ل ھ"ي 

ق الجمھور على قبول شھادة النساء مع الرجال في المعام�ت المالية وع"دم محل خ�ف ، وإنما اتف
  .٦٤ا�جماع ، 5بن المنذر ص : قبولھا في الحدود ، ينظر

  .١/٩٣إع�م الموقعين :  ينظر - ٣
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وغيرھ"ا 5 تثب"ت م""ع الھ"زل ، فلم""ا ثبت"ت ھ""ذه اFش"ياء ب""شھادة الرج"ال م""ع 
 وھما يثبت"ان –النساء مع أنھا 5 تثبت بالھزل ، ف�ن يثبت النكاح والط�ق 

  .  )١( بشھادتھن مع الرجال أولى -بالھزل

   

  العقل: ً خامسا
يق""صد بھ""ا أن يعل""م ثبوت""ه ، وان""ه     فال""شھادة ھ""ي إخب""ار بالم""شھود ب""ه ،و

ًصدق وحق ، وھذا 5 يختلف بكون المشھود ب"ه م"ا5 أو عتق"ا أو وص"ية أو 
ًط�قا ، فمن صدق في ھذا ص"دق ف"ي ذاك ، ف"إذا كان"ت المرأت"ان ت"صدقان 
ف""ي اFم""وال م""ع الرج""ل ، فينبغ""ي ان ت""صدقان ف""ي غيرھم""ا إذا ت""وافرت 

دد الن"ساء ف"ي ال"شھادة ، وھ"ي العدالة ، وق"د ب"ين ج"ل وع"� الحكم"ة م"ن تع"

)m��l���k��j��i��hn��( و5شك أن ت"ذكيرھا بالرجع"ة ،

والوص"""ية والط"""�ق كت"""ذكيرھا لھ"""ا بال"""دين ، ب"""ل أول"""ى ، لوج"""ود اFثم"""ان 
، وإنم"ا ل""م تجع""ل ش""ھادة )٢(وا}ج"ال ف""ي ال""ديون ، مم"ا ھ""و م""ضنة الن""سيان 

لق"صور فيھ"ا ، المرأة حجة فيما يدرأ بالشبھات، لوجود ن"وع م"ن ال"شبھة وا
وھذه الحقوق من النكاح والط�ق والرجعة ، تثب"ت م"ع ال"شبھة لثبوتھ"ا م"ع 

  .)٣(الھزل وا�كراه 

  

كما أن اFصل في شھادة النساء ھو القب"ول لت"وافر أھلي"ة ال"شھادة فيھ"ا ،    
وھي الو5ية الثابتة بالحري"ة وا�رث ، ولوج"ود أھلي"ة القب"ول المبني"ة عل"ى 

كذب والغلط ، 5ن الكذب تنفيه العدالة ، والغلط ينفي"ه إتق"ان انتفاء التھمة بال

                                                 
الكفاية على الھداية ، لج�ل الدين الخ"وارزمي الكر5ن"ي ، مطب"ـوع م"ع ف"تح القديــ"ـر ، :  ينظر - ١

  .٤٥١/ ٦ام ، 5بن الھمــ
  .٩٥/ ١ إع�م الموقعين ، :ينظر - ٢
  .٦/٢٧٩ بدائع الصنائع :ينظر - ٣
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ال""ضبط واFداء ، وق""د قبل""ت رواي""ة الم""رأة ف""ي أحادي""ث اFحك""ام الملزم""ة 
لجميع اFمة ، ونقصان الضبط عندھا ينجبر بانضمام ام"رأة أخ"رى إليھ"ا ، 

  .)١(ًفلم يبق إ5 الشبھة ،وھذه الحقوق تثبت مع الشبھات خ�فا للحدود 

  

  

  أدلة المانعين : المطلب الثاني 
 والصحيح من م"ذھب )٣( والشافعية )٢ (ذھب جمھور العلماء من المالكية   

 ، إل""ى ان""ه 5 تقب""ل ش""ھادة الن""ساء ف""ي جمي""ع المع""ام�ت غي""ر )٤(الحنابل""ة 
ًالمالية و5 في أحكام اFبدان التي يطلع عليھا الرجال غالبا ، سواء كن م"ع 

 عند ذك"ره Fق"سام الحق"وق الم"شھود بن فرحونقول ارجال أو منفردات ، ي
ًأحكام تثبت في البدن ليست بمال ، ويطلع عليھا الرجال غالب"ا ، …:( فيھا 

  إ5 بشھادة  فھذا القسم 5 يستحق فيه شيء… كالنكاح والط�ق وشبه ذلك 

  

                                                 
  كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ، لعبد الحكيم اFفغاني ، نزي"ل دم"شق وبھام"شه ش"رح عبي"د هللا : ينظر- ١

ات ب"شارع بن مسعود الشھير بصدر الشريعة على متن الوقاية لجدة ت"اج ال"شريعة ، طب"ع بمطبع"ة الموس"وع
، والھداية ش"رح بداي"ة المبت"دي ، Fب"ي الح"سن عل"ي ب"ن أب"ي بك"ر ٧٦/ ٢ھـ ، ١٣٢٢باب الخلق بمصر سنة 

ھـ ، ضبط وتعليق وتخريج محم"د ع"دنان دروي"ش ، دار اFرق"م ، دم"شق ، ٥٩٣الفرغاني المرغنيناني ، ت 
  .٤/٢٠٩، وتبيين الحقائق ٣/١١٦
ك بن انس ا5صبحي ، رواية ا�مام س"حنون ب"ن س"عيد التن"وخي ع"ن المدونة الكبرى ، ل�مام مال:  ينظر - ٢

ا�مام عبد الرحمن بن القاسم ، ومعھا مقدمات ابن رشد ، لبيان ما اقتضته المدونة من اFحك"ام ، ل�م"ام اب"ن 
، وش"رح الخرش"ي عل"ى مخت"صر ٨٤ -٨٣/ ٤ و ٧٨/ ٣ ھ"ـ ، دار الفك"ر ، ٥٢٠الوليد محم"د ب"ن رش"د ، ت 

 ھـ ، وبھامشه حاشية علي العدوي ، دار صادر ، بيروت ، ١١٠١بد هللا محمد الخرشي ، ت خليل ، Fبي ع
٢٠٠/ ٧. 
 .٨/٢٢٦، وروضة الطالبين ، ١٧/٨الحاوي ، :  ينظر - ٣
ا�نصاف في معرفة الراجح من الخ�ف على مذھب ا�مام احمد بن حنب"ل ، Fب"ي الح"سن عل"ي :  ينظر - ٤

حقق""ه محم""د حام""د فق""ي ، دار إحي""اء الت""راث العرب""ي ، بي""روت ، الطبع""ة ب""ن س""ليمان الم""رداوي ، ص""ححه و
، والكافي في فقه ا�مام المبجل ، احمد بن حنبل ، Fب"ي محم"د موف"ق ٧٩/ ١٢م ، ١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨اFولى 

الدين عبد هللا بن قدامه المقدسي ، ت  ، خرج أحاديثه سليم يوسف ، حققه س"عيد محم"د اللح"ام ، دار الفك"ر ، 
٣٥١ /٤. 
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، )١()و5 لل""شاھد واليم""ين م""ن ذل""ك للن""ساء ، و5 م""دخل ف""ي ش""يءرجل""ين
ي""ه ل�ن""اث و5  و5 ت""دخل ف":ق ني عن""د ذك""ره لھ""ذه الحق""و ال""شربي:ويق""ول

المع"ول علي"ه : فق"ال القاض"ي : ( ويقول اب"ن قدام"ة . )٢("لليمين مع الشاھد 
ف""ي الم""ذھب أن ھ""ذا 5 يثب""ت إ5 ب""شاھدين ذك""رين ، و5 تقب""ل في""ه ش""ھادة 

  .)٣()النساء بحال 

  

  .ول واستدلوا بالقران الكريم والسنة المشرفة والقياس والمعق

   يمالقرآن الكر: أو� 
استدلوا با}يات التي استدل بھا أصحاب القول اFول نفسھا، وھي قوله 

���mJ���I��H��G��F��E��D��C��B��AK :تعالى
O��N��M��LPX��W��V��U��T��S�����R��Q��Y� �

e��d��c��b��a��`��_��^��]��\����[��Zf��������h��g���
���q����p���o��n��m��l��k��j��iw��v��u��t��s��rx��

|��{���z��y}��d���c��b��a�� �̀�_��~��
m��l���k��j��i��h��g��f��en��l )٤(.  

                                                 
  .١/٢٥٣ تبصرة الحكام  ، - ١
ھ"ـ ، تحقي"ق ٩٩٧ ا�قناع في حل ألف"اظ أب"ي ش"جاع ، لمحم"د ب"ن احم"د الخطي"ب ال"شربيني ، ت - ٢

علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وھبي سليماني ، دار الخي"ر ، دم"شق ، بي"روت ، الطبع"ة اFول"ى 
 .٨٨١/ ٢م ، ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

 .١٤/١١ المغني -  ٣
٤

  .٢٨٢من ا}ية  :  البقرة-
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��m��z��y��x��w���v��u���t��s��r��q:وقول"""""""ه تع"""""""الى

��c��b��a��`��_��~���}���|��{l )وقول"""""ه تع"""""الى ف"""""ي ، )١

��m��w��v��u���t���s��r��q��p:الط"""""�ق والرجع"""""ة 

��{��z��y��xl )٢( .  

  

 أن آية البقرة في سياق المال ، فكان كل ماله تعلق بالم"ال :جه ا5ستد5ل و
له الحكم نفسه ، وھذا يدل بمفھ"وم المخالف"ة عل"ى أن ذل"ك 5 يقب"ل ف"ي غي"ر 
المال من معام�ت وأبدان وما يلحق بھ"ا ، فھ"ي لي"ست م"ال و5 يق"صد بھ"ا 

ه اFم"وال ف"ي المال ، فھي أشبه بالح"دود ، وأحك"ام اFب"دان وان كان"ت ت"شب
بعض الجوانب لما فيھا من النفق"ات والمھ"ور ، إ5 أنھ"ا اق"رب إل"ى الح"دود 
لم""ا فيھ""ا م""ن اس""تح�ل الف""روج وتحريمھ""ا ، وق""د اجم""ع العلم""اء عل""ى من""ع 
الن""ساء م""ن ال""شھادة ف""ي الح""دود، وق""د وص""ف الب""اري ج""ل وع""� الط""�ق 

 ب"ل إن الط"�ق  ،)٣( ��m]���\��[�^��l:والرجعة بأنھا من حدود هللا فق"ال

والرجع""ة وم""ا ي""شبھھا م""ن اش""د الح""دود ، وھ""ذه ا}ي""ات ت""دل عل""ى اش""تراط 
الذكورة في ا�ش"ھاد عل"ى م"ا ذك"ر فيھ"ا م"ن الوص"ية والط"�ق والرجع"ة ، 
5ن لف""ظ ذوي م""ذكر ، ولف""ظ الع""دد اثن""ان 5 يحتم""ل إ5 أن يكون""ا رجل""ين ، 

ة ، ـــــ"ـلع"دد ث�ثار اـــاء م"ع الرج"ال ف"ي ذل"ك ل"صـه لو ش"ھدت الن"ســــFن
  ة ـــة غير ماليـــــام بدنيــــــات وردت في أحكـــــــــذه ا}يـــــــوبما أن ھ

                                                 
  .١٠٦من ا}ية :  المائدة - ١
 .٢من ا}ية :  الط�ق - ٢
   .١من ا}ية :  الط�ق - ٣
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   .)١(البدنية غير المالية  فيقاس عليھا غيرھا من المعام�ت

  

  السنة المشرفة : ًثانيا 
  استدل المانعون على عدم قبول شھادة النساء في المع"ام�ت غي"ر المالي"ة 

  :م اFبدان بالسنة بما يلي أحكافي 

 5 نك""اح إ5 " :) رض""ي هللا عنھ""ا(ال""ذي روت""ه عائ""شة) �(بقول""ه  - ١
 .)٢("بولي وشاھدي عدل

  

بين انه 5 يقبل من الشھادة عل"ى النك"اح إ5 ) �(أن النبي  : وجه ا5ستد5ل
  ف""� تقب""لإذا ، )٣(ش""اھدي ع""دل ، وھ""ذه الكلم""ة 5 تطل""ق إ5 عل""ى ال""ذكور

س"يما وان الن"ساء اس علي"ه جمي"ع أحك"ام اFب"دان، و5يه، ويقشھادة النساء ف
  .)٤(5 يصلحن لتولي طرفي عقد النكاح ، فكيف يصلحن للشھادة عليه 

                                                 
 للقرطبي أبي عبد هللا محمد ب"ن احم"د اFن"صاري ، ت – تفسير القرطبي –الجامع Fحكام القران :  ينظر- ١

ھ"ـ ١٤١٦وت ، الطبع"ة اFول"ى ،  ھـ ، تصحيح ھشام سمير البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بير٦٧١
ھـ ، ومعه حاش"ية أب"ي القاس"م قاس"م ٦٨٤، والفروق ، للقرافي احمد بن إدريس ، ت ١٥٧/ ١٨ م ، ١٩٩٥ -

  :بن عبد هللا اFنصاري المعروف بابن الشاط ، المسماة

Fس""رار ، وبھ""امش الكت""ابين تھ""ذيب الف""روق والقواع""د ال""سنية ف""ي ا) إدرار ال""شروق عل""ى أن""واء الف""روق  ( 
الفقھية ، لمؤلفه محمد بن علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية ، وضعه الدكتور محمد روش قلعه ج"ي ، دار 

، وف""تح ١٧/٩، والح""اوي ، ٩٤/ ٤ھ""ـ ، دار المعرف""ة ، بي""روت ، ١٣٤٧إحي""اء الكت""ب الم""صرية ، م""صر 
ھاب الدين احم"د ب"ن عل"ي الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ ا�س�م ابن حجر العسق�ني ، أبي الفضل ش

 ھ"ـ ، المطبع"ة البھي"ة الم"صرية ، دار إحي"اء الت"راث العرب"ي ، بي"روت ، الطبع"ة الثالث"ة ٨٥٢بن محمد ، ت 
  . ٢٠٣/ ٥م ، ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

 . سبق تخريجه - ٢
ھ"ـ ، ٥٩٧التحقي"ق ف"ي أحادي"ث الخ"�ف ، 5ب"ن الج"وزي عب"د ال"رحمن ب"ن عل"ي ب"ن محم"د ، ت : ينظر  - ٣

م ، ١٩٩٤ -ھ"ـ ١٤١٥د عبد الحميد محمد السعدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة اFول"ى تحقيق سع
   .٧/٨، والمغني ، ٢٦٩/ ٢
، ومغن""ي المحت""اج إل""ى معرف""ة ألف""اظ المنھ""اج ، ش""رح ٩٥/ ٤، والف""روق ٢٠٣/ ٥ف""تح الب""اري ، :  ينظ""ر - ٤

طالبين للنووي ، مع تعليقات للشيخ ج"وبلي ھـ ، على متن منھاج ال٩٩٧الشيخ محمد الخطيب الشربيني ، ت 
  .٤٤٢/ ٤بن إبراھيم الشافعي ، دار الفكر ، دمشق ، 
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: استدلوا كذلك بآثار وردت عن السلف الصالح منھا قول الزھري  - ٢
والخليفت""ين م""ن بع""ده ان""ه 5 ) � (م""ضت ال""سنة م""ن رس""ول هللا( 

 .  )١() و5 في النكاح و5 في الط�ق تجوز شھادة النساء في الحدود

 

أي تق""ررت وثبت""ت ) م""ضت ال""سنة ( ق""ول الزھ""ري  : وج""ه ا5س""تد5ل
، وھذا يدل على استقرار العمل بذلك ، وشھرته ف"ي ) � (شريعة النبي

، ويقال على ما ذكر ما يشاركھا في المعنى ، وھ"و � )(زمن الصحابة
  .)٢( ويطلع عليھا الرجال كونھا ليست مال و5 المقصود منھا المال ،

5 تجوز شھادتھن إ5 حيث ذكرھ"ا : ( ومنھا ما روي عن مالك انه قال 
  .)٣() َّهللا في الدين أو ما 5 يطلع عليه إ5 ھن ، للضرورة إلى ذلك 

ن إ5 ف""ي ــ""ـ 5 تج""وز شھادتھ":منھ""ا م""ا روي ع""ن مكح""ول ان""ه ق""ال و
 أب""ي عب""د ال""رحمن وروي ذل""ك ع""ن إب""راھيم وربيع""ة ب""ن  .)٤("ال""دين 

                                                 
 كتب الفقه بھذا اللفظ ، وروي بدون لفظ النكاح والط�ق عن مالك عن أكثر قول الزھري روته - ١

علي"ق  الرافع"ي الكبي"ر ، تأحاديثعقيل عن الزھري ، قال العسق�ني في تلخيص الحبير في تخريج 
يصح ع"ن مال"ك  5( ، ٤/٢٠٧م ، ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤عبد هللا ھاشم اليمان المدني ، المدينة المنورة 

عن حفص ع"ن غي"اث ) ٢٨٧١٤(، رقم الحديث ٥٣٣/ ٥ شيبة في مصنفه أبي رواه ابن واFثر، ) 
ة عن الزھري ، وفيه في الحدود ، دون زيادة ، وحجاج ضعيف ، وقد ضعف ارطأعن الحجاج بن 

 ، ف"ي lھ"ـ١٢٥٥، والشوكاني محمد بن علي بن محمد ، ت ٤٠٣/ ٩ ابن حزم في المحلى اFثر ھذا

 ، دار القلم ، بيروت ، طبعة مقابله عل"ى اFخبار شرح منتقى اFخيار سيد أحاديثنيل ا5وطار من 
، وق""د رواه بھ""ذا ٣٤/ ٧ھ""ـ ،١٢٩٧ س""نة اFميري""ة الت""ي طبع""ت بالمطبع""ة وب""اFخصن""سخ كثي""رة ، 

ة عن الزھ"ري واللي"ث ارطأ عن عياش عن الحجاج بن إسماعيل بھذه الزيادة ابن وھب عن ادا�سن
بن سعد عن عقيل عن ابن شھاب ، ورواه ابن وھب ع"ن ي"ونس ب"ن يزي"د ع"ن اب"ن ش"ھاب ع"ن اب"ن 

  .١٣/١٦٢المدونة الكبرى برواية سحنون ، : المسيب ، ينظر 
  .٤٤٢/ ٤، ومغني المحتاج ٧/٩الحاوي :  ينظر- ٢

 .١٦٣/ ١٣ المدونة - ٣

  .٣٣٣/ ٨، ومصنف عبد الرزاق ١٦٢/ ١٣ المدونة - ٤
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كم""ا روي""ت الكثي""ر م""ن ا}ث""ار الت""ي تمن""ع ش""ھادة  .)١(والح""سن وغي""رھم
   . )٣( مع اعتبارھم أن الط�ق من الحدود)٢(النساء في الحدود

  

  القياس: ًثالثا 
استدل المانعون من قبول شھادة النساء مع الرجال في المعام�ت غي"ر 

   :م اFبدان بعدة وجوه من القياسالمالية وأحكا

  

قي""اس اFحك""ام غي""ر المالي""ة عل""ى الق""صاص ، وذل""ك لع""دم قب""ول  - ١
شھادتھن فيما على ا5نفراد ، ولما لم تقب"ل ش"ھادة رج"ل وام"رأتين 
ف""ي الق""صاص ، فك""ذلك ف""ي س""ائر اFحك""ام غي""ر المالي""ة وأحك""ام 

و5ن ك""ل م""ا ل""م يك""ن المق""صود من""ه ": ، يق""ول الم""اوردياFب""دان
،لم تقب"ل في"ه م"ع ساء عل"ى ا5نف"رادالمال إذا لم يقبل في"ه ش"ھادة الن"

 .)٤( "الرجال كالقصاص

���m��G����F:قياس أحكام اFبدان على الزنا ، فقد ق"ال تع"الى - ٢

I��HJ��l )ن""صت عل""ى ش""ھادة أربع""ة ف""ي الزن""ا ، فا}ي""ة)٥ 

وا�جماع منعقد على ع"دم قب"ول ش"ھادة الن"ساء في"ه ، Fن ا}ي"ة ل"م 
ا ي"دل عل"ى ع"دم قب"ول تنص على شھادتھن عند فق"د الرج"ال ، فھ"ذ

                                                 
، وم"صنف اب"ن أب"ي ٣٣٣/ ٨، وم"صنف عب"د ال"رزاق ١٦٢/ ١٣ تنظر ھذه ا}ث"ار ف"ي المدون"ة - ١

 .٥/٥٣٣شيبة 

  وما بعدھا ٥/٥٣٣ تنظر ھذه ا}ثار في مصنف ابن أبي شيبة - ٢

 .١٥٤٠٥، رقم ٣٢٩/ ٨مصنف عبد الرزاق :  ينظر - ٣
   .٩/ ١٧ الحاوي - ٤
 .١٥ النساء من ا}ية - ٥
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شھادتھن في الوصية والط�ق والرجعة ، 5ن ا}ية لم تنص عل"ى 
قبول شھادتھن إذا لم يوجد رجال بخ�ف المع"ام�ت المالي"ة ، فق"د 

����a{mنصت ا}ية على شھادتھن إذا لم يوجد رج"ال  �̀�_��~��
���c��blم"""ام ال"""شافعي ١�وف"""ي إجم"""اعھم : ( ، يق"""ول ا

 الزنا ولم يستنبن في ا�عواز من اFربعة ، على أن 5 يجزن على
دليل على أن 5 يجزن في الوص"ية إذ ل"م ي"ستنبن ف"ي ا�ع"واز م"ن 

 . )٢() شاھدين 

 

إن القتل والسرقة 5 تقبل فيھا شھادة النساء مع الرجال ، و5 يقب"ل  - ٣
فيھ""ا إ5 رجل""ين ، وھ""ذا ل""م يثب""ت ف""ي ال""نص ، و5 بالقي""اس عل""ى 

بالنساء ، فتعين أن تكون ثابت"ة بالقي"اس عل"ى اFموال ، Fنھا تثبت 
  .)٣(ًالط�ق ، فتكون الذكورة شرطا في إثبات الط�ق

  
  العقل : ًرابعا 

قالوا إن اFصل ف"ي ش"ھادة الن"ساء ھ"و ع"دم القب"ول ، وم"ا ل"م يك"ن أص"ليا ً، 
يقت""صر ب""ه عل""ى مواض""ع وروده ، وق""د وردت ش""ھادة رج""ل وام""رأتين ف""ي 

  .اFموال على اFصل وھو المنع اFموال ، فكان ما عدا 

  

: ية ، يق"ول ا�م"ام ال"شافعي    وأما الدليل على أن شھادة الم"رأة غي"ر أص"ل
5 نھن قد قصر بھن عن أشياء بلغھا الرجال وأنھم جعل"وا ق"وامين عل"يھن "

                                                 
  .٢٨٢ البقرة من ا}ية - ١
 ھ"ـ ، مطب"وع م"ع ٢٦٤ مختصر المزني ، للمزني أبي إبراھيم إسماعيل ين يحي"ى المزن"ي ، ت - ٢

  .١٧/٧الحاوي : شرحه الحاوي ، ينظر 
  .١٠/ ١٧ ، والحاوي ٩٥/ ٤  الفروق ، للقرافي : ينظر- ٣
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وحكام""ا ومجاھ""دين ، وان لھ""م ال""سھمين م""ن الغنيم""ة دونھ""ن وغي""ر ذل""ك ، 
ن ف""""ي موض""""ع ل""""م يع""""د بھ""""ن ذل""""ك فاFص""""ل أن 5 يج""""زن ، ف""""إذا أج""""ز

  . )١("الموضع

  

ويب""ين الزنج""اني أن ش""ھادتھن غي""ر أص""لية ، 5ن ال""شھادة و5ي""ة وأمان""ة    
شرعية 5 تنال إ5 بكمال الحال ، والن"ساء ناق"صات عق"ل ودي"ن ، و5 تقب"ل 

  .شھادتھن في كثير من القضايا ، وإذا قبلت ف� بد من اثنتين مع رجل

  

تق"ام ف"ي مج"الس الق"ضاء عل"ى رؤوس اFش"ھاد ، وفيھ"ا     كما أن الشھادة 
يجري التزكية والتعديل والبحث عن البواطن ، وھذا من"اف لح"ال الن"ساء ، 
لما فيه من التكشف ، فاصل قبول الشھادة من الن"ساء م"شكل ، 5ن ال"نقص 
الذي يمنع من قبول الشھادة في مواضع ، يجب في حكم القي"اس ، أن يمن"ع 

لما كان قبولھن خارجا عن القياس اقتصر به على م"ورد في كل موضع ، ف
  .)٢(النص 

  

  مناقشة ا9دلة : المطلب الثالث 
  مناقشة ا�ستد�ل بالقران الكريم : أو� 

ً    سبق أن بينت أن ك� من الفريقين استدل با}يات نفسھا التي اس"تدل بھ"ا 
وبثب""وت اس""م الفري""ق ا}خ""ر ، ف""المجيزون اس""تدلوا بعم""وم آي""ة المداين""ة ، 

ال""شھيدين للرج""ل والم""رأتين ، أم""ا الم""انعون فق""د اس""تدلوا بمفھ""وم المخالف""ة 

                                                 
/ ٥ني على ھامش كت"اب اFم ف"ي اFج"زاء الخم"سة اFول"ى ، دار كت"اب ال"شعب ،  مختصر المز- ١

٢٤٧.   
  تخريج الفروع على اFصول ، للزنجاني أبي المناق"ب ش"ھاب ال"دين محم"ود ب"ن احم"د ، : ينظر- ٢

م ، ١٩٦٢ھ"ـ ـ ١٣٨٢محم"د أدي"ب ص"الح ، مطبع"ة جامع"ة دم"شق .  ھـ ، تحقيق وتعليق أ ٦٥٦ت 
   .١٣٦ص 
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                                                               �      ٣٦�  

ًلذكر شھادة الرجل والمرأتين في سياق اFموال خصوصا دون غيرھا م"ن 
  .آية الوصية والرجعة 

  

إن ا}ي"ة ن"ص ف"ي :     ولقد أجاب المانعون على استد5ل المجيزين فق"الوا 
 العم""""وم فيھ""""ا ف""""آخر ا}ي""""ة وھ""""و قول""""ه اFم""""وال، و5 ي""""صح اس""""تعمال

��m��C��B��A مرتبط بأولھ"ا وھ"و )¼  «  º(تعالى
J���I��H��G��F��E��DK�����l .  

  

    ثم لو سلمنا لكم العموم ، لخصصناه بالقياس عل"ى م"ا يوج"ب الق"صاص 
  .)١(من الجنايات ، بجامع عدم قبولھن منفردات في إثبات كل منھما 

 ل"يس في"ه م"ا ي"دل عل"ى إثب"ات اس"م ال"شھيدين للرج"ل     ثم إن معنى ا}ية ،
ًوالم""رأتين مطلق""ا ، وإنم""ا ت""دل عل""ى أن الم""رأتين يقوم""ان مق""ام الرج""ل ف""ي 
الحك"""م ، ب"""دليل الرف"""ع ف"""ي لف"""ظ رج"""ل وامرأت"""ان ، ول"""و أري"""د أن الرج"""ل 

ف""رج� وام""رأتين ، بالن""صب Fن""ه : والم""رأتين يقوم""ان مق""ام ال""رجلين لقي""ل 
ق"دير ف"ان ل"م يك"ن ال"شاھدان رجل"ين ، فيكون"ان رج"� خبر كان ، ويكون الت

، فلما رفع على ا5بتداء كان تقديره رج"ل وامرأت"ان يقوم"ان مق"ام وامرأتين
  .)٢(الرجلين بحذف الخبر 

بانا 5 نسلم عدم العموم في ا}ية ، فان لفظ الشھادة :     وأجاب المجيزون 
  ،فظ 5 بخصوص السبببرة بعموم اللعام وان كان خاصا بالمداينة ، والع

وأما تخصيص العموم بالقياس فغير صحيح ، Fنه قياس مع الفارق ، 5ن  
وأم"ا م"ا ، حكام اFبدان ف� تسقط بال"شبھاتالقصاص يدرأ بالشبھات ، أما أ

                                                 
  .٩/ ١٧الحاوي  : ينظر- ١
  .٩٥/ ٤الفروق  : ينظر- ٢
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                                                               �      ٣٧�  

ذكرتموه من الحال"ة ا�عرابي"ة ف"ان الظ"اھر م"ن ا}ي"ة الكريم"ة ھ"و التخيي"ر 
ن الرج"ل والم"رأتين يقوم"ان مق"ام بين الرجلين وبين الرجل والم"رأتين ، وا

ال"رجلين ، والرف"ع عل""ى ا5بت"داء يؤك""د أن ش"ھادة الرج""ل والم"رأتين ش""ھادة 
  .كاملة وحجة شرعية ونصاب مستقل 

  

    وأج""ابوا ك""ذلك ، بان""ا 5 ن""سلم ب""ان هللا س""بحانه وتع""الى ل""م ي""ذكر الرج""ل 
ع""� ل""م والم""رأتين إ5 ف""ي اFم""وال دون الوص""ية والرجع""ة ، ف""ان هللا ج""ل و

يذكر وصف ا�يمان في الرقبة إ5 في كفارة القت"ل ، ول"م ي"ذكر فيھ"ا إطع"ام 
نحم"ل المطل"ق عل"ى المقي"د ،ونح"ن ھن"ا إذا : ستين مسكينا ، ومع ذل"ك قل"تم 

س""لمنا بع""دم العم""وم، فان""ا نحم""ل المطل""ق عل""ى المقي""د، وھ""و آي""ة الوص""ية 
  .والرجعة المطلقة على المقيد وھي آية المداينة 

  

م اس""تد5لكم بآي""ة الوص""ية والرجع""ة 5 ي""صلح 5ن ا}ي""ة ل""م ت""ذكر ھن""ا     ث""
رج� وام"رأتين ب"د5 م"ن رجل"ين ، فھ"ي ل"م ت"أت أص"� بلف"ظ رجل"ين وإنم"ا 

، و5 ي"رد ق"ولكم ب"ان ) ذوا ع"دل ( و ) ذوي ع"دل ( جاءت بلفظ عام وھ"و 
اللفظ مذكر ف� يتناول ا�ناث ، Fنه ق"د اس"تقر ف"ي ع"رف ال"شرع أن اللف"ظ 
المذكر إذا أطلق ولم يقترن بالمؤنث فانه يتناول الرجال والنساء Fنه يغلب 
المذكر عند ا5جتماع ، وإ5 لخرج"ت الن"ساء م"ن كثي"ر م"ن أحك"ام التكلي"ف 

��m��s��r��q��p��o:ىـــــ""ـصيغة الم""ذكر ، كم""ا ف""ي قول""ه تعالال""واردة ب""
tu�����l)وغير ذلك )١ ،.  

 ف""ي لف""ظ آي""ة الوص""ية والرجع""ة ، فان""ا     ث""م ل""و س""لمنا ع""دم دخ""ول الن""ساء
نقي""سھا قياس""ا أولي""ا عل""ى قب""ول ش""ھادة غي""ر الم""سلمين ف""ي الوص""ية ،5ن 

                                                 
 .٢٨٢ البقرة من ا}ية - ١
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                                                               �      ٣٨�  

حضور النساء ف"ي الوص"ية والرجع"ة وت"ذكرھن لھ"ا أول"ى م"ن ح"ضورھن 
ًوتذكرھن لعقود المداينات التي تقع غالب"ا ف"ي مج"امع الرج"ال ، وش"ھادتھن 

   .)١(اولى من شھادة غير المسلمين

  مناقشة ا�ستد�ل بالسنة : ًا ثاني
  :    استدل كل من الفريقين باFحاديث التي ذكر فيھا الشاھدان

ا ــــ""ـوأج""اب المجي""زون عل""ى اس""تد5ل الم""انعين ب""ان ھ""ذه اFحادي""ث ومنھ
، ق"د اقت"صر فيھ"ا عل"ى لف"ظ " 5 نكاح إ5 بولي وشاھدي ع"دل":) � (قوله

 ھ""ي ال""شاھدان وھ""ي ت""شمل ال""شاھدين إش""ارة عل""ى الحج""ة ال""شرعية ، الت""ي
الرجلين ، كم"ا ت"شمل الرج"ل والم"رأتين ، وإنم"ا عب"ر فيھ"ا ب"صيغة الم"ذكر 

  .للتغليب 

  

   وأما ا5ستد5ل بان المرأة 5 تصلح لتولي طرفي عق"د النك"اح ، وبالت"الي 
5 تصلح شاھدة علي"ه فھ"و مح"ل خ"�ف ف"المرأة ت"صلح لت"ولي طرف"ي عق"د 

  . )٢(نفية النكاح وللو5ية عليه عند الح

  

م"ضت ال"سنة م"ن ":انعين بح"ديث الزھ"ري وھ"و قول"ه    وأما اس"تد5ل الم"
ود والخليفتين من بعده انه 5 تجوز شھادة النساء ف"ي الح"د،) �(رسول هللا 

س""تد5ل ، 5ن فھ""و غي""ر ص""الح ل�  ،)٣("و5 ف""ي النك""اح و5 ف""ي الط""�ق 
أبي شيبة بإسناد قد اخرج قول الزھري المذكور ابن  "الحديث ضعيف ، فـ

فيه الحجاج بن أرط"اة ، وھ"و ض"عيف ، م"ع ك"ون الح"ديث مرس"� 5 تق"وم 
 م القران ، باعتب"ار م"ا دخ"ل تحت"ه بمثله الحجة ، ف� يصلح لتخصيص عمو

                                                 
  .٩٣/ ١ إع�م الموقعين  : ينظر- ١
  .٣٢/ ٥  ينظر المبسوط : ينظر- ٢
  . سبق تخريجه- ٣
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                                                               �      ٣٩�  

ومراس"يل   .)١("ُحته ، ب"ل ألح"ق ب"ه بطري"ق القي"اسًفض� عن ما لم يدخل ت
مرس""ل ": قط""ان  ، يق""ول يحي""ى ب""ن س""عيد الالزھ""ري ض""عفھا أكث""ر العلم""اء

الزھري ش"ر م"ن مرس"ل غي"ره Fن"ه ح"افظ ، وكلم"ا ق"در أن ي"سمى س"مى ، 
ل""و :" ويق""ول ا�م""ام ال""شافعي  .)٢("إنم""ا يت""رك م""ن 5 ي""ستحب أن ي""سميه و

   .)٣("ري ليس بشيء ـــلزھري ، وإرسال الزھحابينا أحدا لحابينا ا

 Fن""ه منقط""ع ع""ن طري""ق…… وأم""ا الخب""ر فبلي""ة ":   ويق""ول اب""ن ح""زم 
  .)٤("يف عن الحجاج بن أرطاة وھو ھالكإسماعيل بن عياش وھو ضع

كما أن  أصل الحديث ورد بعدم قبول ش"ھادة الن"ساء ف"ي الح"دود ، وھ"ذا 5 
خ�ف فيه ، وأما الزيادة في النكاح والط�ق والرجعة ، فل"م ت"رد ف"ي كت"ب 

ك وروي ع"ن مال":  ( الحديث وإنما وردت في كتب الفقه ، يقول ابن حج"ر
 و5 ،"و5 ف"ي النك"اح و5 ف"ي الط"�ق"ن عقيل ع"ن الزھ"ري بھ"ذا وزاد ع

  .)٥() يصح عن مالك 

  

  مناقشة ا�ستد�ل باEثار: ًثالثا 
     اعتمد المجيزون لشھادة النساء ف"ي المع"ام�ت غي"ر المالي"ة عل"ى آث"ار 
وردت ع""ن بع""ض ال""صحابة والت""ابعين ف""ي العم""ل ب""شھادة الن""ساء ف""ي غي""ر 

  أن ھ"""ذه ا}ث"""ار معارض"""ة بمثلھ"""ا مم"""ا ورد ع"""ن ع"""دد م"""ن اFم"""وال،  إ5

                                                 
، والحجاج بن أرط"اة ض"عفه أكث"ر اFئم"ة ، ٢٠٧/ ٤ نيل ا5وطار ، باب ثبوت القتل بشاھدين ، - ١

  .٦٧٣، رقم ١٥٤/ ٣الجرح والتعديل  ، : ينظر
ھ"ـ، اش"رف عل"ى تحقيق"ه ٧٤٨ سير أع�م الن"ب�ء، ل"شمس ال"دين محم"د ب"ن احم"د ب"ن عثم"ان ال"ذھبي ،ت - ٢

   .٥/٣٣٨م ، ١٩٩٣ھــ ـــ١٤١٣وخرج أحاديثه شعيب اFنؤوط ، متؤسسة الرسالة ، الطبعة التاسعة 
ھـ"ـ تحقي"ق حم"دي ٧٦١ع�ئ"ي ،ت   جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،Fبي سعيد بن خلي"ل كيكل"دي ال- ٣

 ،وطبقات الشافعية ١/٤٣م ، ١٩٨٦ھــ ــــ ١٤٠٧عبد المجيد السلفي ، عالم الكتب ،بيروت ، الطبعة الثانية 
عب"د .ھـ"ـ ، تحقي"ق محم"ود محم"د الطن"احي و د٧٧١الكبرى ، لتاج الدين عب"د الوھ"اب ب"ن عل"ي ال"سبكي، ت 

  .١/٢٠، الطبعة الثانية ، ھــ ١٤١٣الفتاح الحلو ،ھجر للطباعة والنشر 
  .٤٠٣/ ٩ المحلى - ٤
  ). ٢٩٤١(، رقم ٤٤٨/ ٢خ�صة البدر المنير :  ، وينظر ٢٠٧/ ٤ تلخيص الحبير - ٥
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ال""صحابة والت""ابعين ف""ي ع""دم ج""واز ش""ھادة الن""ساء ف""ي غي""ر اFم""وال ، فق""د 
وإب"راھيم النخع"ي والح"سن ، )رضي هللا عنھما(روي ذلك عن عمر وعلي 

   .)١(وعمر بن عبد العزيز والزھري البصري

عم"ر ب"ن (ر م"ا روي ع"ن    واھم ما اعتمد علي"ه المجي"زون م"ن ھ"ذه ا}ث"ا
 ان""ه أج""از ش""ھادة رج""ل وام""رأتين ف""ي النك""اح ، وھ""و مع""ارض ،)الخط""اب

بآث"ار أخ"رى تخالف"ه ، وق"د رواه البيھق""ي وب"ين ض"عف س"نده ، وب"ين أن م""ا 
5 نك""اح إ5 ب""ولي وش""اھدي ": عيد ب""ن الم""سيب ع""ن عم""ر ان""ه ق""ال رواه س""

ر ــــــ""ـــمرس""ل س""عيد ب""ن الم""سيب ع""ن عم و": اص""ح من""ه ،وق""ال "ع""دل 
 " على انه ،)رضي هللا عنھما( ، كما روي انه اتفق عمر وعلي )٢("أصح 

اح و5 ف""ي ال"دماء و5 ف""ي 5 تج"وز ش""ھادة الن"ساء ف""ي الط"�ق و5 ف""ي النك"
  .  )٣( "الحدود

  

  مناقشة ا�ستد�ل بالقياس: ًرابعا

   اختل""ف ك""ٌل م""ن المجي""زين والم""انعين ف""ي قي""اس أحك""ام المع""ام�ت غي""ر 
.  ، والم""انعون ألحقوھ""ا بالعقوب""اتلي""ة،  ف""المجيزون ألحقوھ""ا ب""اFموالالما

إن : وقد اعترض المجيزون على المانعين في اس"تد5لھم بالقي"اس ، وق"الوا 
قي""اس أحك""ام اFب""دان عل""ى العقوب""ات قي""اس م""ع الف""ارق ، فھ""و قي""اس غي""ر 
 ص""حيح ، 5ن العقوب""ات ت""سقط بال""شبھة ، بخ""�ف أحك""ام اFب""دان فإنھ""ا 5

5 ي""صح : واعت""رض الم""انعون عل""ى المجي""زين ، وق""الوا  .ت""سقط بال""شبھة 
قياس"كم أحك""ام اFب""دان عل""ى أحك""ام اFم""وال Fن""ه قي""اس م""ع الف""ارق ، إذ إن 
اFموال يصح فيھا ا�باحة وا�براء و5 يصح ذلك في أحكام اFب"دان ، ف"� 

                                                 
، وس"نن البيھق"ي ٥٣٣/ ٥، وم"صنف اب"ن أب"ي ش"يبة ٣٣٣/ ٨ تنظر ھذه ا}ثار ف"ي م"صنف عب"د ال"رزاق - ١

١٤٨/ ١٠. 
  ) .٢٠٣١٥( و ) ٢٠٣١٤(  رقم ١٤٨ / ١٠ سنن البيھقي الكبرى- ٢
  .٣٩٧/ ٩ المحلى - ٣
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 اFع"راض اFموال م"ا5 يت"سامح ف"ي يصح إلحاقھا باFموال ، ويتسامح في 
والمع""ام�ت المالي""ة يكث""ر وقوعھ""ا ف""احتيج إل""ى التوس""ع ف""ي ط""رق إثباتھ""ا 

  .)١(بخ�ف غيرھا ، كما أن النكاح وتوابعه يحتاط فيه Fجل النسب 

    وأما قولكم بان النكاح وغيره 5 ي"سقط بال"شبھة ف"� ي"صح ، 5ن ال"شبھة 
ة مرتاب""ة 5 م""دخل لھ""ا ف""ي النك""اح أص""� ، ول""و ت""صور ب""ان تك""ون الم""رأ

   . )٢(ًبالحمل مث� ، لم يصح النكاح

  

ًسلمنا جد5 بوجود الشبھة ف"ان الف"رق أن أحك"ام اFب"دان أعظ"م رتب"ة     ولو
شت"ـراط الو5يـــ"ـة فيــــــ"ـه  م"ـن الم"ال ، 5أكدفالنكاح م اFموال، من أحكا

  .)٣(ال و5 يــدخلـــــه اFجــــــل و5 الخيـــــار و5 الھبــــة بخ�ف الم

  

أم"ا أن النك""اح :     وأج"اب المجي"زون عل""ى اعت"راض الم"انعين ھ""ذا وق"الوا
 5ش"تراط الو5ي"ة في"ه ، فك"ذلك أك"د ال"شرع عل"ى الحف"اظ عل"ى اFم"وال أكد

ى الم"سلم ح"رام  ك"ل الم"سلم عل"": ) � (واFعراض جميعا ، فقال الرسول
 حرام عل"يكم  إن دماءكم وأموالكم":) � ( ، وقال )٤( "دمه وعرضه وماله

  . )٥(" بلدكم ھذاكحرمة يومكم ھذا في شھركم ھذا في

  

                                                 
 .٣٠٥/ ٧، وشرح الزركشي ١٧/٩  الحاوي : ينظر- ١
  .١٤/١١  المغني : ينظر- ٢
  .٤/٩٥  الفروق : ينظر- ٣
 صحيح مسلم ، كت"اب الب"ر وال"صلة ، ب"اب تح"ريم ظل"م الم"سلم وخذل"ه واحتق"اره ، رق"م الح"ديث - ٤

١٩٨٦/ ٤، ٢٥٦٤.  
   رب مبلغ أوعى من سامع ، رقم الحديث�م ، باب قول النبي  صحيح البخاري ، كتاب العل- ٥

/ ٢، ) ١٢١٨(  رق"م الح"ديث �، وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، ب"اب حج"ة النب"ي ٣٧/ ١، ) ٦٧ ( 
٨٨٩.  
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    وكما اشترط الشارع الو5ية في النكاح Fھميت"ه، فان"ه ق"د اش"ترط اتخ"اذ 
ال""ولي عل""ى أم""وال ال""صغار واFيت""ام ، لغ""رض ص""يانتھا وحفظھ""ا وع""دم 

¤��¥��¦���§���¨�������m:إض""اعتھا وش""رع الحج""ر عل""ى ال""سفيه فق""ال 

�«��ª��©�¬����l)م""وال إل""ى ال""صغار فق""ال ١Fواش""ترط الرش""د لت""سليم ا ،

  .) ٢( �m ½ ¾  ¿  À  Á Â  Ã�l:تعالى 

    وأم"ا ع""دم ج"واز اFج""ل والخي"ار والھب""ة ف"ي النك""اح ونح"وه ، ف""ذلك 5ن 
ھ""ذه اFم""ور تتن""افى م""ع طبيع""ة ھ""ذه العق""ود ، والعق""ود تختل""ف ف""ي قب""ول 

ح 5 يحتم"ل اFج"ل والخي"ار الشروط بحسب طبيعة ك"ل عق"د ، وك"ون النك"ا
  .)٣(والھبة 5 يقتضي التشدد في ا�ثبات وزيادة العدد 

  

   .مناقشة ا�ستد�ل بالعقل: ًخامسا 

   تبين معنا أن أھم أسباب الخ"�ف ب"ين الف"ريقين ھ"و اخ"ت�فھم ف"ي ش"ھادة 
المرأة ھل ھي أصلية أم 5 ؟ ، فمن رأى أن شھادتھا أصلية قبلھا ما لم يرد 

منعھا ، ومن اعتبرھا غير أصلية وعلى خ�ف القياس فانه ل"م يقبلھ"ا دليل ي
إ5 للضرورة ، ويقتصر بھا على مواضع وردود ال"نص ، ول"م ي"رد ال"نص 
إ5 في المال ، أو ما يقصد ب"ه الم"ال ، وس"بق أن ذك"رت أدل"ة الط"رفين ف"ي 
 ذلك ، فالمانعون اعتمدوا ف"ي ا5حتج"اج عل"ى أن ال"شھادة و5ي"ة 5 تن"ال إ5
بكمال الحال ، ونقص النساء في عقلھن ودينھن منع شھادتھن في كثير م"ن 
القضايا لما يصيبھن من الغفلة والذھول ، وجعلت ش"ھادتھن ن"صف ش"ھادة 

  .الرجل 
                                                 

  .٥ النساء من ا}ية - ١
  .٦ النساء من ا}ية - ٢
  .١٧٨/ ١وسائل ا�ثبات في الشريعة ا�س�مية ،   :  ينظر - ٣
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بان الشھادة تقام ف"ي مج"الس الق"ضاء علن"ا ، وھ"ذا من"اف لح"ال :     وقالوا 
ال"نص بقبولھ"ا ف"ي النساء ، فاFصل أن 5 تقب"ل ش"ھادتھن ، ولك"ن لم"ا ورد 

بعض المواضع اقت"صر عل"ى ذل"ك ، 5ن م"ا خ"رج ع"ن القي"اس يقت"صر ب"ه 
  .على مواضع وروده 

  

إن ش"ھادة الن"ساء أص"لية ، وال"دليل :     وأجاب المجي"زون ع"ن ھ"ذا فق"الوا 
على ذلك وجوب العمل بھ"ا م"ع الق"درة عل"ى ش"ھادة الرج"ال ، ول"و ل"م تك"ن 

ث"م إن إخب"ار الم"رأة الديني"ة  .ج"ال أصلية لم"ا س"معت عن"د تع"ذر ش"ھادة الر
وكذلك ان"تم تقبل"ون خب"ر الم"رأة الواح"دة فيم"ا  .مقبولة وھي مما يلزم اFمة 

ًتع""م ب""ه البل""وى ، فاFص""ل أن تقب""ل ش""ھادتھا مطلق""ا كالرج""ال ، ولك""ن ج""اء 
وأما نقصان ضبطھا فقد انجبر ب"ضم  .النص بخ�فه لكي 5 يكثر خروجھا 

ھا عن كمال الحال بزيادة العدد ، فل"م يب"ق بع"د أخرى إليھا ، فانجبر قصور
  ذلك شبھة ، وھذه الحقوق التي ھي محل نزاع تثبت مع الشبھات ، فلم يبق 

وإذا اتفقنا وإياكم على قبول ش"ھادة الن"ساء ف"ي ال"و5دة ، فھ"ل   .)١(لكم حجة
ك""ان القب""ول Fن""ه 5 ي""صلح للرج""ل النظ""ر إل""ى ذل""ك ؟ أم Fنھ""ا أص""ل ف""ي 

أنھ""ا قبل""ت ش""ھادة الم""رأة ف""ي ال""و5دة Fنھ""ا أص""ل ف""ي : ج""وابوال  .نف""سھا؟
نفسھا، و5 تتعين بالرجال ، بدليل انه لم يجز على الزنا إ5 أربع"ة رج"ال ، 
و5 تجوز شھادة الن"ساء في"ه م"ع ان"ه 5 يج"وز للرج"ال النظ"ر إل"ى مواض"ع 

   .  )٢(الزنا لغير ذلك

ق"ول اب"ن لمرأة أصلية ، يإن شھادة ا: ومما سبق يتبين قوة رأي من قال     
فالرج"""ل والمرأت"""ان أص"""ل 5 ب"""دل ، والم"""رأة الع"""دل كالرج"""ل ف"""ي ":الق""يم 

                                                 
 .١٦/١٥، والمبسوط ٧٢/ ٢، وكشف الحقائق ٢٩/ ٤يين الحقائق تب:  ينظر- ١
ھ""ـ ، ٣٢١مخت""صر اخ""ت�ف العلم""اء ، Fب""ي جعف""ر احم""د ب""ن محم""د ب""ن س""�مه الطح""اوي ، ت :   ينظ""ر - ٢

عب""د هللا ن""ذير احم""د ، دار . ھ""ـ ، تحقي""ق د٣٧٠اخت""صار أب""ي بك""ر احم""د ب""ن عل""ي الج""صاص ال""رازي ، ت 
  .١/٥٠٢، وأحكام القران للجصاص ٣٤٧/ ٣م ، ١٩٩٥البشائر ا�س�مية ، سنة 
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الصدق والديانة والعدال"ة ، إ5 ان"ه لم"ا خي"ف عليھ"ا ال"سھو والن"سيان قوي"ت 
بمثلھا ، وذل"ك ق"د يجعلھ"ا أق"وى م"ن الرج"ل الواح"د أو مثل"ه ، و5 ري"ب أن 

 وأم عطي""ة اق"""وي م""ن الظ"""ن الظ""ن الم"""ستفاد م""ن ش"""ھادة مث""ل أم ال"""درداء
  .)١(" رجل واحد دونھما ودون أمثالھما المستفاد من

  

 اFص""ل ف""ي ھ""ذا الب""اب أن هللا تع""الى ح""ين أج""از ":    ويق""ول اب""ن العرب""ي 
ش""ھادة الن""ساء جعلھ""ن عل""ى انت""صاف الرج""ال ، فأق""ام ام""رأتين مق""ام رج""ل 

 والف"روج ، واحد في اFموال ، وأجمعت اFمة على انه 5 تجوز في الدماء
ًويبق"ى بينھم"ا م""سكوتا عن"ه معرض""ا للج"واز ، فتب""اين نظ"ر الن""اس ف"ي ذل""ك  ً

ًواضطرب اضطرابا عظيم"ا  إن قب"ول ش"ھادتھن ف"يھن أص"ل ل"م يجع"ل … ً
  .)٢( "ًفص� ، وقد نھاه بشھادة المرأةله )  � (النبي

      :الترجيح 
ي فھ"م     بعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتھا تبين كيف ذھب ك"ل فري"ق ف"

ا}ي"ات القرآني""ة واFحادي""ث النبوي""ة إل""ى م"ا يواف""ق مذھب""ه ويؤي""د اجتھ""اده ، 
وتبين كيف اختلفوا في قياس محل الخ�ف على ما اتفق علي"ه ، فم"نھم م"ن 
ق""اس مح""ل الخ""�ف عل""ى أحك""ام اFم""وال الت""ي اتف""ق الفريق""ان عل""ى قب""ول 

ل""ى ش""ھادة الن""ساء م""ع الرج""ال فيھ""ا ، وم""نھم م""ن ق""اس مح""ل الخ""�ف ع
  .)٣(العقوبات التي اتفق الفريقان على منع شھادة النساء مع الرجال فيھا 

ھادة الم"رأة أص"لية وظھر أن أھم سبب للخ�ف ، ھو اخت�فھم ف"ي ك"ون ش"
  .وتبين أن الراجح كونھا أصلية 5 ضرورية . أم ضرورية ؟ 

                                                 
ھ"ـ ، تحقي"ق محم"د ٧٥١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية ، ت - ١

  . ١٧١م ، ص ١٩٨٥جميل غازي ، دار المدني ، جدة ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر 
ھ"ـ ، ٥٤٣لترمذي ، ل�مام الح"افظ اب"ن العرب"ي الم"الكي ، ت  عارضة ا5حوذي بشرح الجامع الصحيح ل- ٢

 .٩٥/ ٥دار العلم للجميع ، 
  .٢٠٣/ ٥  فتح الباري : ينظر- ٣



  ة كلية العلوم ا�س�مية                        حكم شھادة النساء في المعام�ت غير الماليةمجل

 

  

   
  

                                               

  

  

                                                               �      ٤٥�  

ش"اھد وامرأت"ان اختل"ف العلم"اء فيھ"ا ھ"ل ":وفي ذلك يقول ابن العرب"ي     
وال"""صحيح أنھم"""ا أص"""�ن لك"""ن … ھادتھما أص"""ل كال"""شاھدين أو ب"""دل ش"""

 م""ا يج""ري في""ه ال""رج�ن قاص""ران ع""ن ال""رجلين ، إذ 5 يجري""ان ف""ي ك""ل
، إ5 أن فيھا شبھة ، وذلك لقيام المرأتين مق"ام الرج"ل لغلب"ة )١( "لشھادتھما 

ال""ض�ل والن""سيان عل""يھن ، وبان""ضمام اح""دھما إل""ى اFخ""رى تق""ل تھم""ة 
لنسيان و5 تنعدم ، لبقاء ال"سبب وھ"و اFنوث"ة ، ف"� تجع"ل حج"ة الض�ل وا

فيم""ا ين""درئ بال""شبھات كالح""دود والق""صاص ولكنھ""ا حج""ة فيم""ا 5 ين""درئ 
بال"""شبھات ، وھ"""ي المع"""ام�ت غي"""ر المالي"""ة وأحك"""ام اFب"""دان ، كالنك"""اح 

  .)٢(والط�ق ونحوھما 

  

Fب"دان لق"وة أدل"ة     وبذلك يكون الراجح ھو قبول شھادة المرأة في أحكام ا
  .المجيزين وس�متھا مما اعترض به عليھا 

  

    وم""ا ذك""ره بع""ض الفقھ""اء م""ن من""ع كث""رة خ""روج الن""ساء وم""نعھن ع""ن 
مجالس الحكام ، ف� يصلح حجة لما ذھبوا إليه ، 5ن ال"شرع أج"از خ"روج 

  .النساء للبيع والشراء ، والخروج لذلك أكثر من خروجھن للشھادة 

ري في مجلس القضاء من الجرح والتعديل ونحوه مما اح"تج     وأما ما يج
به المانعون ، ف� يمكن أن يك"ون مانع"ا ش"رعا ، وإ5 فكي"ف ج"ازت ش"ھادة 
النساء مع الرجال في الديون ب"نص كت"اب هللا تع"الى وھ"ي 5 ت"ؤدى إ5 ف"ي 
مجلس القضاء ، و5ن ھذه اFمور تقع بكثرة في مجالس النساء ، فكان ف"ي 

  .دتھن فيھا حفظ للحقوق والحرمات خاصة قبول شھا

  

                                                 
  .٨٧/ ٦ عارضة ا5حوذي - ١
  .٥/٣٢ المبسوط :ينظر - ٢
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    والم""رأة كامل""ة اFھلي""ة كالرج""ل تت""ساوى مع""ه ف""ي من""اط التكلي""ف وف""ي 
أھلي""ة ال""شھادة ، لوج""ود العق""ل الممي""ز الم""درك ل�ش""ياء ، والل""سان الن""اطق 
أم""ام الحك""ام ، وم""ن ص""دق ف""ي اFم""وال ص""دق ف""ي غيرھ""ا ، ب""ل س""رعة 

د وأكثر لوجود اFثمان وا}جال ، بخ"�ف النسيان في المعام�ت المالية اش
حوادث الط�ق والنك"اح الت"ي تعاي"شھا الم"رأة في"سھل حفظھ"ا عليھ"ا ، وهللا 

  . اعلم 

  

�     �    �                    
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   ـالمبحث الثاني   ـ                            
   ـُا أفردت عن الرجالحكم شھادة النساء إذـ                   

    تبين في المبحث اFول ، تباين آراء العلماء في قب"ول ش"ھادة الم"رأة م"ع 
الرج""ال ف""ي المع""ام�ت غي""ر المالي""ة، وك""ان ال""راجح قب""ول ش""ھادتھا م""ع 
الرج""ال، وف""ي ھ""ذا المبح""ث نح""اول التع""رف عل""ى آراء العلم""اء ف""ي ق""ول 

 يم""ين الم""دعي أو ش""ھادة الن""ساء إذا انف""ردن ع""ن الرج""ال س""واء ك""ن م""ع
  .منفردات، كأن اجتمع عدد منھن للشھادة على ذلك

  

    وقب""ل ذل""ك أود أن اذك""ر الق""ارئ الك""ريم بم""ا م""ر معن""ا م""ن أن جمھ""ور 
المالكي"ة وال"شافعية وال"صحيح م"ن م"ذھب الحنابل"ة أنھ"م 5 يجي"زون ش""ھادة 

أم""ا م""ن أجازھ""ا وھ""م الحنفي""ة وبع""ض  .الن""ساء ف""ي المع""ام�ت غي""ر المالي""ة
نف"ردن حنابلة والظاھرية فھ"ؤ5ء ق"د اختلف"وا ف"ي قب"ول ش"ھادة الن"ساء إذا اال

  :عن الرجال على ث�ثة آراء

  

 ذھب الحنفية والوج"ه المعتم"د ف"ي م"ذھب الحنابل"ة إل"ى ع"دم :الرأي ا9ول 
قبول شھادة النساء منفردات ع"ن الرج"ال مطلق"ا 5 منف"ردات و5 م"ع يم"ين 

ل وامرأتين في النك"اح قبول شھادة رجيقول السرخسي بعد ذكره ل .المدعي
5 يجوز اقل م"ن ذل"ك حت"ى إذا ش"ھد ب"الط�ق رج"ل وام"رأة ....":والط�ق 

5ن الط""�ق مم""ا يطل""ع أو ش""ھد ب""ه أرب""ع ن""سوة ل""يس معھ""ن رج""ل 5 تقب""ل، 
  .)١("عليه الرجال

و5 تقب"""ل ش"""ھادة أرب"""ع ب"""� رج"""ل ل"""ئ� يكث"""ر : ( يق"""ول اب"""ن عاب"""دين و   
  .)٢()خروجھن

                                                 
  .٦/١٤٩ المبسوط - ١
  .٤/٣٧٢ رد المحتار على الدر المختار - ٢
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وك""ل م""ا ثب""ت ب""شاھد ويم""ين، 5 يقب""ل من""ه ش""ھادة ":ق""ول اب""ن قدام""ةوي   
 ن"سوة، 5ن ش"ھادة الن"ساء ناق"صة، وإنم"ا انجب"رت أربعامرأتين ويمين و5 

  .)١("يھن، ف� يقبلن منفردات وان كثرنبانضمام الذكر إل

  

    والحنفي""ة 5 يقبل""ون ش""ھادة ام""رأتين م""ع يم""ين الم""دعي، Fنھ""م 5 يقبل""ون 
  .  )٢(ليمين أص�، بل إنھم يعدون العمل به خ�فا للسنةبالشاھد وا

  

 ذھب ابن القيم وشيخه ابن تيمية إل"ى قب"ول ش"ھادة ام"رأتين :الرأي الثاني  
مع يمين الطالب فيما يحك"م في"ه بال"شاھد واليم"ين ، وھ"و اح"د ال"وجھين ف"ي 

 ويحكم بشھادة امرأتين ويم"ين":م احمد، يقول ابن قيم الجوزية مذھب ا�ما
ول"و … : ( ، ونق"ل ع"ن ش"يخه اب"ن تيمي"ة قول"ه ) الطالب في اصح القولين 

5ن الم""رأتين إنم""ا … يحك""م ب""شھادة ام""رأة ويم""ين الطال""ب لك""ان متوجھ""ا 
  .)٣("ئ� تنسى إحداھما، بخ�ف اFداء أقيمتا مقام الرجل في التحمل ل

  

  ذھ""ب الظاھري""ة إل""ى قب""ول ش""ھادة الن""ساء منف""ردات ع""ن:الRRرأي الثالRRث  
  .) ٤(الرجال فجوزوا شھادة المرأتين مع اليمين وشھادة أربع منفردات 

    وبعد بيان آراء العلماء بشكل مجمل في قبول ش"ھادة الن"ساء منف"ردات ، 
ن الم"دعي أو منف"ردات ف"ي أبين آراءھم وأدلتھم في قبول شھادتھن م"ع يم"ي

  :مطلبين 

                                                 
  .٣٥١/ ٤ الكافي - ١
، وشرح معاني ا}ث"ار، للطح"اوي ٣٠/ ١٧، والمبسوط ١/٥١٥ان للجصاص أحكام القر:  ينظر- ٢

ھـ ، تحقيق الشيخ محمد زھري النج"ار، دار الكت"ب ٣٢١أبي جعفر احمد بن محمد بن س�مة  ، ت 
  .١٤٨/ ٤م ، ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩العلمية ، بيروت ، الطبعة اFولى 

  .٩٥/ ١ إع�م الموقعين - ٣
 ٣٩٦/ ٩ المحلى :ينظر - ٤
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  حكم شھادة النساء مع يمين المدعي: المطلب ا9ول 
  اختلف العلماء الذين أجازوا شھادة رجل وام"رأتين ف"ي المع"ام�ت غي"ر  

أتين المالية في قبول ما دون ذلك النصاب ، ومن ذلك خ�فھم في قبول امر
  :مع يمين المدعي إلى رأيين 

  

   وسبب خ�فھم ھو ھل الم"رأتين كالرج"ل الواح"د ؟ وبالت"الي تقب"ل ش"ھادة 
 الم"""رأتين لي"""ستا كالرج"""ل الواح"""د ؟ ، الم"""رأتين م"""ع يم"""ين الم"""دعي، أم أن

  .وبالتالي 5 تقبل شھادتھما مع يمين المدعي 

  

عدم جواز الحكم بالشاھد واليم"ين ف"ي غي"ر اFم"وال وم"ا  :    الرأي ا9ول 
تؤول إليه وبذلك ق"ال المالكي"ة وال"شافعية وبع"ض الحنابل"ة ، وق"الوا ال"شاھد 

ول ا�م"ام يق"  .)١(عھ"ا فق"ط واليمين ش"رع كوس"يلة إثب"ات ف"ي اFم"وال وتواب
، )٢( "نم""ا يك""ون ف""ي ذل""ك ف""ي اFم""وال خاص""ةوإ":مال""ك بال""شاھد واليم""ين

م""ع ال""شاھد ف""ي اFم""وال دون فحكمن""ا ف""ي اليم""ين ":ول ا�م""ام ال""شافعي ويق""
  .)٥( والزيدية )٤(، ونقل مثل ذلك عن ا�مام احمد)٣("سواھا 

  

غير اFموال ، وب"ذلك ق"ال  جواز الحكم بالشاھد واليمين في :الرأي الثاني 
  .)٦(بعض الحنابلة و الظاھرية 

                                                 
/ ٧، والوس""يط ٢٥٢/ ٨ ، وروض""ة الط""البين ٩٠/ ٤، والف""روق ٣/٣٩٤ الج""امع Fحك""ام الق""ران :ينظ""ر - ١

٣٧٧.  
 .٢١٤/ ٥ الموطأ مع المنتقى شرح الموطأ ل�مام مالك ، ل�مام الباجي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، - ٢
شه مختصر المزن"ي ، من"شورات ھـ ، وبھام٢٠٤ اFم ل�مام الشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدريس ، ت - ٣

  .٨٧/ ٧دار الكتاب ، الشعب ، 
  . ١٠/٢١٧المبدع شرح المقنع ، :  ينظر - ٤
سبل الس�م شرح بلوغ المرام من جمع أدلة اFحكام ، للصنعاني محمد ب"ن إس"ماعيل اليمن"ي ، ت :  ينظر- ٥

  .١٣٢/ ٤ ھـ ، تصحيح وتعليق محمد عبد العزيز الخولي ، دار الجيل ، بيروت ،١١٨٢
٦

    .٣٩٦/ ٩ ،والمحلى ١/٩٥اع�م الموقعين :  ينظر-
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   .ا9دلة ومناقشتھا

  :   سأذكر أدلة المجيزين ومن خ�ل مناقشتھا تتبين أدلة المانعين 

  :فقد استدل المجيزون بما يلي 

 بأن"ه حك"م بال"شاھد واليم"ين ، � بعموم اFحاديث التي وردت عن النب"ي - ١
ق""ضى بيم""ين م""ع  ( �ن رس""ول هللا وم""ن أص""حھا م""ا رواه اب""ن عب""اس أ

 .، وورد القضاء بالشاھد واليمين )١() الشاھد 

ًع"""ن ع"""دد كبي"""ر م"""ن ال"""صحابة ، حت"""ى بل"""غ ع"""دد م"""ن روي ع"""نھم نيف"""ا - ٢
 .)٢(ًوعشرين صحابيا 

  

 ووجه ا5ستد5ل بذلك ، أن ھ"ذه اFحادي"ث الت"ي أثبت"ت م"شروعية الق"ضاء 
لى عمومھ"ا م"ا ل"م ي"رد ن"ص بالشاھد واليمين جاءت بلفظ العموم ، فتبقى ع

يخصصھا أو يقيدھا ، فيجوز ا�ثبات بھ"ا ف"ي أحك"ام اFب"دان كم"ا ج"از ف"ي 
لق"د ورد : وأجاب المانعون على ھ"ذا ا5س"تد5ل فق"الوا   .)٣(أحكام اFموال 

ف"ي أحادي"ث ال"شاھد واليم"ين م"ا ي"دل عل"ى اخت"صاص ذل"ك ب"اFموال ، فق"د 
إنم"ا ذل"ك ف"ي "عم"رو ب"ن دين"ار أخرى بزي"ادة ع"ن ورد في الحديث برواية

  .)٤("اFموال
                                                 

، وس"نن ١٣٣٧/ ٣، ١٧١٢ صحيح مسلم ، كتاب ا5قضية ، باب القضاء ب"اليمين وش"اھد ، رق"م الح"ديث - ١
ھـ ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمي"د ، دار الفك"ر ٢٧٥ابي داود ، سليمان بن اFشعث السجستاني ، ت 

 ، وس"نن الترم"ذي ، Fب"ي ٣٠٨/ ٣، ٣٦٠٨، باب القضاء بال"شاھد واليم"ين ، رق"م الح"ديث ، كتاب ا5قضية 
ھ"ـ ، تحقي"ق عب"د الفت"اح أب"و غ"دة ، مكت"ب المطبوع"ات ٢٧٩عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، ت 

شاھد م ، كتاب اFحكام ، باب م"ا ج"اء ف"ي اليم"ين م"ع ال"١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦ا�س�مية ، حلب ، الطبعة الثانية 
 .   ٦٢٧/ ٣، ) ١٣٤٣( رقم الحديث 

  .٤٨٤/ ٨، ونيل ا5وطار ٣٩٣/ ٣الجامع Fحكام القران ، للقرطبي :  ينظر- ٢
  .٤٠٢/ ٩المحلى :  ينظر- ٣
ھــ ،دار المعرفة ،بي"روت ٣١٦ ،ت   مسند أبي عوانة ، ل�مام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق ا5سفراييني- ٤
٤/٥٦F ، ھـ""ـ ، تحقي""ق ٣٢١ب""ي جعف""ر احم""د ب""ن محم""د ب""ن س""�مة الطح""اوي ، ت  ، وش""رح م""شكل ا}ث""ار

 ، رق""م ١٣/٣٠٤م ،١٩٨٧ھـ""ـ ــ""ـ١٤٠٨ش""عيب ا5ن""ؤوط ، مؤس""سة الرس""الة ، لبن""ان ، بي""روت ،س""نة الن""شر 
   .٥٢٨٧الحديث 
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م"ا ي"دل عل"ى أن ) �(وكذلك ورد في نص حديث آخر رواه أبو ھري"رة    
استشرت جبريل في الق"ضاء ب"اليمين :"�) (ذلك خاص باFموال وھو قوله

  .)١("ّشار علي باFموال 5 تعدو ذلكمع الشاھد ، فأ

  

س ف""ي ھ""ذه اFحادي""ث     ورد المجي""زون عل""ى ج""واب الم""انعين فق""الوا ل""ي
  ، وھذا قول عمرو بن دينار ورأيهد5لة على اختصاص ذلك في اFموال 

ً   وحتى لو كان مرفوع"ا ع"ن اب"ن عب"اس ف"� ي"دل عل"ى اخت"صاص الحك"م 
بذلك في اFموال وحدھا ، وذلك Fنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول 

ية معين""ة ،  ف""ي اFم""وال ، وإنم""ا اخب""ر ع""ن ق""ضائه ب""ذلك ف""ي ق""ض)(�هللا 
  .وكذلك جميع ما روي في الشاھد واليمين 

  

إن ذل""ك خ""اص بتل""ك الق""ضايا المعين""ة الت""ي ق""ضى بھ""ا :     وكم""ا 5 يق""ال
وحدھا ، وك"ذلك إذا حك"م  ، فكذلك ھو ليس خاص باFموال) �(رسول هللا 

وھ"ذا يتطل"ب  . بذلك في الديون فھو 5 ي"دل عل"ى أن اFعي"ان لي"ست ك"ذلك 
عل""ة الت""ي م""ن اجلھ""ا ك"ان الج""واز ف""ي اFم""وال فيق""اس عل""ى ُأن يبح"ث ف""ي ال

ب""ل ھ""ذا ":معتب""رة ، يق""ول اب""ن الق""يم اFم""وال م""ا اش""ترك معھ""ا ف""ي العل""ة ال
إن وج"د ف"ي غي"ر مح"ل يحتاج إلى تنق"يح المن"اط ، فينظ"ر م"ا حك"م Fجل"ه ، 

   .)٢("حكمه عدي إليه

                                                 
المغن"ي : به ابن قدامه وابن حجر والشوكاني إلى سنن الدار قطن"ي وق"الوا ف"ي إس"ناده ض"عف ، ينظ"ر  نس- ١

، عند الرجوع إلى سنن ال"دار قطن"ي وج"دت ٢٨٤/ ٨، ونيل ا5وطار ٢٠٦/ ٤، وتلخيص الحبير ١٥٧/ ١٠
، ينظر سنن الدار قطن"ي ، لعل"ي ب"ن عم"ر أب"ي الح"سن ) قضى باليمين مع الشاھد �إن النبي ( النص التالي 

ھ"ـ ـ ١٣٨٦بي"روت ، ھـ تحقيق عبد هللا ھاشم يماني الم"دني ، دار المعرف"ة ، ٣٨٥الدار قطني البغدادي ، ت 
  . ٢١٣/ ٤م ، ١٩٦٦

ھو النظر ف"ي تعي"ين م"ا دل"ت الن"صوص عل"ى كون"ه عل"ه :  ، ومعنى تنقيح المناط ١/٩٩ إع�م الموقعين - ٢
إرش"اد الفح"ول إل"ى : بحذف اFوصاف التي 5 م"دخل لھ"ا ف"ي ا5عتب"ار وإبق"اء م"ا ي"صلح كون"ه عل"ة ، ينظ"ر

ھـ ، تحقي"ق محم"د س"عيد الب"دري ، دار ١٢٥٠ بن محمد ، ت تحقيق علم اFصول ، للشوكاني محمد بن علي
   .٣٧٥م ، ص ١٩٩١ھـ ـ ١٤١٢الفكر ، بيروت ، الطبعة اFولى 
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وم من حكاية  وأجاب المانعون على رد المجيزين فقالوا إن اقتضاء العم   
غير جائزة ، 5ن الفعل 5 عموم له ، فالقضاء ف"ي اFعي"ان ) (�فعل النبي 

  .)١(ه في مخصوص ــــــــ5 يستعمل فيه العموم لحدوث

ً إن المرأة إذا أقامت شاھدا واحدا على الط"�ق ف"ان حل"ف ):" � ( بقوله- ٣ ً
حل""ف ، حلف""ت الم""رأة ال""زوج ان""ه ل""م يطل""ق ل""م يق""ض علي""ه ، وان ل""م ي

 .)٢("يقضى عليهو

 ضاء بالشاھد واليم"ين ف"ي الط"�قفي ھذا الحديث ، الق: وجه ا5ستد5ل 
وھو من أحكام اFب"دان ، والح"ديث روي ف"ي ص"حيفة عم"رو ب"ن ش"عيب 
عن أبيه عن ج"ده ، وق"د اح"تج بھ"ا اFئم"ة اFربع"ة والفقھ"اء قاطب"ة ، ول"م 

 يعترض بأنه ل"م و5 .)٣(يطعن فيھا إ5 من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى 
يحكم ھنا بالشاھد واليمين إ5 بعد عرض اليمين على المدعي علي"ه وھ"و 
ال""زوج، وف""ي اFم""وال إذا ق""ام ش""اھد وحل""ف الم""دعي مع""ه حك""م ل""ه و5 

  .تعرض اليمين على المدعي عليه 

  

    فالجواب أن ھذا من تمام حكمة الشريعة وج�لتھ"ا ، فل"م يق"ض بيم"ين 
ل""زوج اعل""م بنف""سه ھ""ل طل""ق أو 5؟ وھ""و أحف""ظ لم""ا الم""رأة ابت""داء ، 5ن ا

وقع من"ه ، وأعق"ل ل"ه واعل"م بنيت"ه ، فق"د ي"تكلم بلف"ظ مجم"ل أو لف"ظ يظن"ه 
الشاھد ط"�ق ول"يس بط"�ق ، ول"ذلك فھ"و إذا حل"ف ف"ان يمين"ه تع"ارض 

                                                 
  .٧٣/ ١٧، والحاوي ٩٠/ ٤، والفروق ٣٩٤/ ٣الجامع Fحكام القران :  ينظر- ١
، دار الفك"ر ، ھ"ـ ، تحقي"ق محم"د ف"ؤاد عب"د الب"اقي ٢٧٣ سنن ابن ماج"ه ، محم"د ب"ن يزي"د القزوين"ي ، ت - ٢

، دون ذكر لتحلي"ف ٦٥٧/ ١، ) ٢٠٣٨( بيروت ، كتاب الط�ق ، باب الرجل يجحد الط�ق ، رقم الحديث 
المرأة ، وإنما القضاء فيه على الزوج بنكوله عن اليمين ، وقال ف"ي م"صباح الزجاج"ة عل"ى س"نن أب"ن ماج"ه 

 المنتق""ي الك"شناوي ، ال""دار العربي""ة،  ھ""ـ ، تحقي"ق محم""د٨٤٠احم"د ب""ن أب"ي بك""ر ب""ن إس"ماعيل الكن""اني ، ت 
، إس"ناده جي"د وروات"ه ثق"ات ، ورواه اب"ن الق"يم ، ت ١٢٥/ ٢م ، ١٩٨٣ ھ"ـ ـ ١٤٠٣بيروت ، الطبعة الثاني"ة 

ھـ ، في زاد المعاد في ھدي خير العباد ، تحقي"ق ش"عيب ا5رن"ؤوط وعب"د الق"ادر ا5رن"ؤوط  ، مؤس"سة ٧٥١
  . ، دون ذكر تحليف المرأة ٢٥٩/ ٥م ، ١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧الرسالة ، بيروت ، الطبعة اFولى 

  .١٣٩/ ٥ ، وزاد المعاد ٩٩/ ١إع�م الموقعين :  ينظر- ٣
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ش""ھادة ال""شاھد ، ويت""رجح جانب""ه ، 5ن اFص""ل مع""ه وھ""و بق""اء النك""اح ، 
يم""ين الم""رأة ك""شاھد آخ""ر ، بينم""ا ف""ي وان نك""ل ف""ان نكول""ه يجعل""ه م""ع 

المعام�ت المالية ، ال"شاھد ي"سمع مع"اني اFق"وال وي"دركھا و5 يع"ارض 
ش"""ھادته إ5 اFص""""ل وھ""""و ب"""راءة الذم""""ة ، وق""""د عھ"""د كث""""رة اش""""تغالھا 

   . )١(بالمعام�ت ، ف� تعرض اليمين على المدعى عليه

  

لة ك"ان بنك"ول     وأجيب عن ھذا ا5س"تد5ل ب"ان الق"ضاء ف"ي ھ"ذه الم"سا
الزوج عن اليم"ين ، وجمي"ع العلم"اء ق"الوا ب"ذلك ، إ5 أن ال"بعض اش"ترط 
شاھد مع نكوله والبعض ا}خر يق"ضي ب"النكول فق"ط ، ولك"نھم ل"م يقول"وا 

وحديث عمرو ب"ن ش"عيب ل"يس في"ه تحلي"ف الم"رأة كم"ا   .بتحليف المرأة 
  .)٣( وكما أورده ابن القيم نفسه)٢(في بعض رواياته

  

إن البينة ھي كل ما يظھر الح"ق وي"دل علي"ه ، : وا بالمعقول فقالوا  استدل- ٤
وال"شارع يق"صد ظھ""ور الح"ق بم""ا يمك"ن ظھ"وره ب""ه ، و5 يمك"ن أن ي""رد 

 . ًالشارع حقا قد ظھر بدليل، لئ� تضيع حقوق هللا تعالى وحقوق العباد 

   وكل اFدلة الشرعية الواردة في أنصبة الشھادة فھ"و وارد ف"ي التحم"ل 
فيما يوثق صاحب الحق ، وأما في القضاء فان طرق الحكم الت"ي يحك"م و

بھا الحاكم أوس"ع بكثي"ر ، وش"ھادة الع"دل رج"� ك"ان أو ام"رأة أق"وى م"ن 
   .)٤(استصحاب الحال Fنه  من اضعف البينات

  
                                                 

 .١٠٠/ ١إع�م الموقعين :  ينظر - ١
  .١٠٢٧٠، رقم ١٣٩/ ٦ مصنف عبد الرزاق :ينظر - ٢
ت�ف ، تف"صي� 5خ"٢٥٩/ ٥، وذكر اب"ن الق"يم ف"ي زاد المع"اد ١٦٩ الطرق الحكمية ص :ينظر - ٣

وھ"ذا ھ"و ال"صواب إن ش"اء ( العلماء في مسالة القضاء في الط�ق بالشاھد مع نكول الزوج ثم قال 
   ) .هللا 

  .٣٩٦/ ٩ ،والمحلى ١/٩٥إع�م الموقعين : ينظر ــ ٤
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  :الترجيح 
   ال""رأي ال""راجح وهللا اعل""م ع""دم قب""ول ش""ھادة الم""رأتين م""ع اليم""ين ف""ي 

 المعام�ت غير المالية ، وذلك مراعاة للخ"�ف وزي"ادة أحكام اFبدان أو
ف"""ي التثبي"""ت ف"""ي ا�حك"""ام المتعلق"""ة باFب"""دان ، لم"""ا يتوق"""ف عل"""ى ثب"""وت 
أحكامھا من لحوق اFن"ساب وإباح"ة الف"روج وكثي"ر م"ن اFحك"ام الت"ي 5 
ًحاجة للتساھل في إثباتھا نظرا لقل"ة وقوعھ"ا وعظ"م خطرھ"ا ب"النظر لم"ا 

   .تؤول إليه أحكامھا

  

    ل""ذلك 5 يق""ضى فيھ""ا بالنك""اح ، Fن""ه عق""د ي""شترط في""ه ا�ش""ھاد عن""د 
جمھور الفقھاء ، وأما بالنسبة للط�ق والرجعة مما قد يحدث دون توافر 
النصاب الكافي من الشھود ، فقي"ام ال"شاھد الواح"د عل"ى ذل"ك أو ام"رأتين 

ھادة حج""ة كافي""ة لتوجي""ه اليم""ين إل""ى ال""زوج ، فإم""ا أن يحل""ف فت""سقط ال""ش
بيمينه ، وإما أن ينكل فيقضى عليه بنكوله م"ع ال"شاھد، وف"ي ھ"ذا تحقي"ق 

  . للمصلحة في حفظ الحرمات والحقوق 

  

  حكم شھادة النساء منفردات: المطلب الثاني 
    ذھ""ب جمھ""ور العلم""اء إل""ى ع""دم قب""ول ش""ھادة الن""ساء منف""ردات ع""ن 

تھن منف"ردات 5 الرجال في المعام�ت المالية وغير المالي"ة ، وان ش"ھاد
ًتقبل إ5 فيما يختص بشؤون النساء التي 5 يطلع عليھا الرجال غالبا م"ن 

، ول"م )١(و5دة وبكارة وغيرھا على خ�ف بينھم في العدد المقبول منھن 
يخ""الف ف""ي ذل""ك إ5 اب""ن ح""زم الظ""اھري ال""ذي قب""ل ش""ھادتھن منف""ردات 

                                                 
تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى اقرب المسالك ، لعبد العزيز حمد آل مبارك ا5ح"سائي ، :  ينظر - ١

 الشيباني بن محمد ب"ن احم"د ال"شنقيطي الموريت"اني ، دار الغ"رب ا�س"�مي ، بي"روت ، الطبع"ة شرح محمد
، ٢٢٧/ ٨، وروض""ة الط""البين ٤٣/ ٧ ، وأ5م ٢٥٢/ ٤، و مواھ""ب الجلي""ل  ، ٣٦٨/ ٤م ، ١٩٩٥الثاني""ة ، 
  .١٦٣ -٨٨، والطرق الحكمية ص ٢٣/ ١٤والمغني 



  ة كلية العلوم ا�س�مية                        حكم شھادة النساء في المعام�ت غير الماليةمجل

 

  

   
  

                                               

  

  

                                                               �      ٥٥�  

 :ول اب""ن الھم""ام يق"" .)١(س""واء ف""ي اFم""وال أو غيرھ""ا م""ن أحك""ام اFب""دان 
القي"""اس، كأن"""ه ك"""ي 5 يكث"""ر وأم"""ا ع"""دم قب"""ول اFرب"""ع فعل"""ى خ"""�ف "

ًوكان ينبغي أن تقبل ش"ھادتھن مطلق"ا : ( ، ويقول الزيلعي )٢( "خروجھن
 ": ، وج"اء ف"ي اFم )٣()ولكن جاء النص بخ�فه ك"ي 5 يكث"ر خ"روجھن 

عم""دوا  يوإنم""ا تج""وز ش""ھادة الن""ساء منف""ردات فيم""ا 5 ينبغ""ي للرج""ال أن
إذا ت"زوج ": ونقل عن ا�مام احمد ان"ه ق"ال   .)٤("النظر إليه لغير شھادة 

  .)٥( " يجز فان كان معھن رجل كان أھونبشھادة نسوة لم

  

   :ةـــ  ا9دل

   أدلة الجمھور :أو� 

اس""تدل الجمھ""ور عل""ى ع""دم قب""ول ش""ھادة الن""ساء منف""ردات ف""ي أحك""ام 
 عليھا الرج"ال اء التي 5 يطلعاFموال واFبدان وقصرھا على أمور النس

  :ًغالبا بما يلي 

��~��_����mx|��{���z��y��}:ق""""ال تع""""الى:  القRRRRران الكRRRRريم.١
��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`

m��l���knl)٦(.  

إن ا}ية نصت على شھادة ام"رأتين م"ع رج"ل ف"إذا كان"ت  : وجه ا�ستد�ل
 وف"ي ق"ول ": الشافعي خ�ف للنص قال ا�مامشھادة النساء ب� رجل فھي 

                                                 
  .٣٩٦/ ٩المحلى :   ينظر - ١
  .٤٥١/ ٦  فتح القدير- ٢
  .٢٠٩/ ٤ تبيين الحقائق - ٣
  .٣١/ ٥ اFم - ٤
  .٣٠٥/ ٧ شرح الزركشي - ٥
  .٢٨٢ البقرة من ا}ية - ٦
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���mx�}��f��e��d���c��b��a :هللا تب"""""""ارك تع"""""""الى �̀�_��~��
��gl  د5ل""ة عل""ى أن 5 تج""وز ش""ھادة الن""ساء حي""ث نجي""زھن إ5 م""ع

ًرج""ل ، و5 يج""وز م""نھن إ5 ام""رأتين ف""صاعدا ، 5ن هللا ع""ز وج""ل ل""م ي""سم 
 ف""ي  ، وإذا ك""ان ھ""ذا)١(" اثن""ين ول""م ي""أمر بھ""ن إ5 م""ع رج""ل م""نھن اق""ل م""ن

اFموال فاFولى أن 5 تقب"ل ش"ھادتھن ب"دون رج"ل ف"ي اFب"دان Fنھ"ا أعظ"م 
ًخطرا واقل وقوعا  ً.  

  

إن جميع النصوص التي وردت في جواز ش"ھادة .  السنة النبوية واEثار.٢
النساء منفردات ھي فيما يختص بمعرفته النساء مما 5 يطلق عليه الرجال 

م"ضت ال"سنة " :ك ق"ول الزھ"ري، وم"ن ذل")٢(غالبا من عيوبھن وعوراتھن
ن""ساء أن تج""وز ش""ھادة الن""ساء فيم""ا 5 يطل""ع علي""ه غي""رھن م""ن و5دات ال

وم""ن ذل""ك م""ا رواه مجاھ""د وس""عيد ب""ن الم""سيب وس""عيد ب""ن  .)٣("وعي""وبھن
ش""ھادة الن""ساء " :ق""ال) �(إن رس""ول هللا : جبي""ر وعط""اء وط""اووس ق""الوا

  .)٤( "ما 5 يستطيع الرجال النظر إليهجائزة في

                                                 
 .٧٧/ ٧ اFم - ١
( ، وحاش""ية البجيرم""ي عل""ى ش""رح م""نھج الط""�ب الم""سماة ٣٦٨/ ٤تبي""ين الم""سالك :  ينظ""ر - ٢

محم""د المرص""في عل""ى ھ""ذا وبھام""شه م""ع ال""شرح لط""ائف منتخب""ة م""ن تقري""ر ) التجري""د لنف""ع العبي""د 
 .٣٨٢/ ٤الكتاب ، المكتبة ا�س�مية ، محمد ازدمير ، ديار بكر تركيا ، 

/ ٤، وتلخيص الحبير ٢٠٧٠٨ ، رقم ٣٢٩/ ٤، ومصنف ابن أبي شيبة ١٥٠/ ١٠ سنن البيھقي - ٣
ي  ، ونصب الراية Fحاديث الھداية، مع حاشية بغية اFلمعي في تخريج الزيلعي ، للزيلعي أب"٢٠٨

ھـ ،صححه و وضع الحواشي عب"د العزي"ز الديوبن"دي و محم"د ٧٦٢محمد عبد هللا ابن يوسف ، ت 
يوسف الكاملفوري تحقيق محمد عوامه ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت ، الطبعة اFول"ى 

  .٣/٢٦٤م ، ١٩٩٧ھـ ـــ ١٤١٨
  .٣/٢٦٤نصب الراية  ، : ، ينظر ) غريب : (  قال الزيلعي - ٤
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5 تجوز شھادة النساء وح"دھن إ5 عل"ى م"ا5 : (د عن ابن عمر انه قالوور
يطل"""ع علي"""ه إ5 ھ"""ن م"""ن ع"""ورات الن"""ساء وم"""ا ي"""شبه ذل"""ك م"""ن حملھ"""ن 

  .)١()وحيضھن

  

أن ھذه ا}ثار نصت على الحا5ت التي تجوز فيھا شھادة :. وجه ا�ستد�ل
ع""دم الن""ساء وھ""ي فيم""ا 5 يطل""ع علي""ه الرج""ال، وھ""ي ت""دل بمفھومھ""ا عل""ى 

الجواز في غيرھا، وقول الزھري وان كان مرس� إ5 أن رواته ثقات فھ"و 
حجة وقد تأيد بروايات كثيرة عن ال"صحابة والت"ابعين ت"دل عل"ى أن ش"ھادة 
النساء منفردات إنما جازت في اFمور الخاصة بالنساء لع"دم إمكاني"ة نظ"ر 

اFم"ور فدل ذل"ك عل"ى ح"صر م"شروعيتھا ف"ي   . الرجال إلى تلك المناطق
  .التي 5 يطلع عليھا الرجال

  

إن الض�ل و النسيان يغلب على جنس الن"ساء، وك"ذلك يغل"ب :.  المعقول.٣
عليھن سرعة ا5نخداع والميل مع الھوى ، وھذا يمكن التھم"ة م"ن ال"شھادة 
وھ""ي تھم""ة يمك""ن التح""رز عنھ""ا بج""نس ال""شھود ف""� تقب""ل ش""ھادتھن إ5 م""ع 

ت حج"ة ، إ5 ان"ه لم"ا ج"اءت الن"صوص الرجال و5 تكون شھادتھن منفردا
الشرعية بجواز شھادتھن في أم"ور الن"ساء ، ت"رك القي"اس ل"ذلك لل"ضرورة 
في ھذه المواضع ، أما فيم"ا ع"داھا فتبق"ى ش"ھادتھن عل"ى اFص"ل م"ن ع"دم 

 .الجواز إ5 مع الرجال 

 

وك""ذلك ال""شھادة أمان""ة ش""رعية وو5ي""ة ديني""ة 5 تن""ال إ5 بكم""ال الح""ال     
 ناق"""صات عق"""ل ودي"""ن ، وف"""ي ال"""شھادة يتع"""رض ال"""شاھد للج"""رح والن"""ساء

والتعديل وحضور مج"الس الق"ضاء ، وف"ي ذل"ك كل"ه تك"شف للم"رأة يتن"افى 

                                                 
  ) .١٥٤٢٥( ، رقم ٣٣٣/ ٨مصنف عبد الرزاق  - ١
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م"""ع حالھ"""ا ، وم"""ا ينبغ"""ي م"""ن ص"""يانتھا ع"""ن ال"""شبھات ، وف"""ي خ"""روجھن 
  .)١(منفردات فتنة وفساد 5 يرضاه الشرع 

   :أدلة ابن حزم: ًثانيا 
المع"ام�ت غي""ر دة الن"ساء منف"ردات ف"ي اس"تدل اب"ن ح"زم عل"ى ج"واز ش"ھا

  :المالية بما يلي 

 .القران الكريم  .١

����mx�}�f��e��d���c��b��a:اس"""تدل بقول"""ه تع"""الى  �̀�_��~��
��gl )٢(.  

   .السنة النبوية  .٢
 :ق"ال)�(استدل بما رواه عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما ، أن رسول هللا 

بم"ا رواه أب"و س"عيد الخ"دري أن ، و)٣("شھادة امرأتين تعدل ش"ھادة رج"لف"
؟ قلن"ا بل"ى أليس شھادة المرأة مثل نصف شھادة الرج"ل ":قال ) �(رسول 

  .)٤("يا رسول هللا 

أن ھذه النصوص دلت على أن شھادة امرأتين تق"وم مق"ام  : وجه ا�ستد�ل
شھادة رجل واحد ، فوج"ب أن تقب"ل ش"ھادة الم"رأتين ف"ي ك"ل موض"ع تقب"ل 

 إذا ورد ن""ص يمن""ع ذل""ك ، وا}ي""ة وان ن""صت عل""ى في""ه ش""ھادة رج""ل ، إ5
شھادة امرأتين مع رجل إ5 أن شھادة أربع نسوة ب� رجل مسكوت عنھ"ا ، 

  .)٥(ولم تتعرض ا}ية لجوازه و5 لمنعه 

                                                 
  .١٣٦، وتخريج الفروع على اFصول ص ١٤٢/ ١٦المبسوط :  ينظر - ١
  .٢٨٢ البقرة من ا}ية - ٢
  .٨٦/ ١، ٧٩ صحيح مسلم ، كتاب ا�يمان ، باب نقصان ا�يمان بنقص الطاعات ، رقم الحديث - ٣
، وصحيح م"سلم ، كت"اب ٩٤١/ ٢، ٢٥١٥لنساء ، رقم  صحيح البخاري ، كتاب الشھادات ، باب شھادة ا- ٤

  .٨٧/ ١، ) ٨٠( ا�يمان ، باب نقصان ا�يمان بنقص الطاعات ، رقم الحديث 
  .٤٠٢/ ٩المحلى :  ينظر - ٥
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 اEثار .٣
استدل بآثار كثيرة وردت عن ال"صحابة والت"ابعين ف"ي قب"ول ش"ھادة الن"ساء 

ادة الن""ساء منف""ردات ف""ي منف""ردات ف""ي غي""ر اFم""وال، وأنھ""م حكم""وا ب""شھ
انه أج"از (: الط�ق والزواج وغير ذلك، فقد روي عن عطاء بن أبي رباح

، وروي أن سكرانا طلق زوجته ث�ثا فشھد علي"ه ) شھادة النساء في النكاح
أرب""ع ن""سوة، فرف""ع إل""ى عم""ر ب""ن الخطاب،فأج""از ش""ھادتھن وف""رق بينھم""ا، 

  .)١(وغير ذلك من ا}ثار

 

 العقل .٤
فمن البديھيات ان"ه 5 يوج"د ف"رق ب"ين ام"رأة وب"ين رج"ل، و5 ب"ين ام"رأتين 
ورجلين و5 بين أربع نسوة وأربعة رجال في جواز تعمد الكذب والتواط"ؤ 
عليه، و 5 يصح تخصيص النصوص بم"ا 5 يج"وز للرج"ل أن ينظ"ر إلي"ه، 
 5ن عدم جواز النظر ليس خاصا بالرجال بل انه 5 يجوز للمرأة أن تنظ"ر
إلى عورة امرأة أخ"رى إ5 بمق"دار م"ا يح"ل للرج"ل المح"رم أن ينظ"ر إليھ"ا 
فكما يجوز للرجل المحرم أن ينظر إلى ما عدى ما بين السرة والركبة م"ن 
المرأة المحرمة عليه، يجوز ذلك للمرأة اFجنبية، و5 يجوز م"ا ع"دى ذل"ك 

و النظ"ر إ5 للشھادة أو الضرورة، كالنظر إل"ى مك"ان الم"رض ال"و العي"ب أ
  .)٢(إلى عورة الزانيين، وذلك يشترك فيه الرجل والنساء

 

لقد تبين من ذكر أدلة الف"ريقين أن جمھ"ور العلم"اء تم"سكوا : مناقشة ا9دلة
بظاھر ا}ية وھو شھادة امرأتين مع رجل، بينما تمسك ابن حزم بعم"وم م"ا 

ساء ورد في قي"ام ش"ھادة ام"رأتين مق"ام ش"ھادة رج"ل، وب"ان حك"م ش"ھادة الن"
  . منفردات مسكوت عنه

                                                 
  .١٦٣، والطرق الحكمية ص ٣٩٧/ ٩نظر ھذه ا}ثار في المحلى  ي- ١
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   و يبدو أن خ�ف ابن حزم مع الجمھور يرجع إل"ى ا5خ"ت�ف ف"ي معن"ى 
 )�(البينة، فالبينة عنده كل ما يبين وجه الحق ف"ي الخ"صومات، 5ن النب"ي

 فكان"ت البين"ة ك"ل )٢( وم"رة ببين"ة مطلق"ة ،)١(قد كلف المدعي مرة ب"شاھدين
ال""شاھدان الع""د5ن يق""ع عليھم""ا اس""م م""ا ق""ال قائ""ل م""ن الم""سلمين ان""ه بين""ة، و

البين""ة، وك""ذلك م""ا يق""وم مقامھم""ا، وھ""و أرب""ع ن""سوة، ولم""ا كان""ت ش""ھادة 
الرجلين تقب�ن في كل اFحكام إ5 م"ا ورد في"ه ن"ص، ولم"ا كان"ت المرأت"ان 
ًت""ساويان الرج""ل إذا يج""ب قب""ول ش""ھادة أرب""ع ن""سوة ف""ي ك""ل م""ا يحك""م في""ه 

  .)٣(الرج�ن

  
  :الترجيح

 اعلم ھو ما ذھب إليه الجمھور من من"ع الحك"م ب"شھادة أرب"ع الراجح وهللا  
ن""سوة ف""ي أحك""ام اFب""دان م""ن زواج و ط""�ق وغي""ر ذل""ك، وذل""ك Fن""ه لم""ا 
تعارضت ا}ث"ار المروي"ة ف"ي ھ"ذا الخ"صوص، وق"د روى اب"ن ح"زم نف"سه 

ورد تعب"دا، ھذه ا}ثار يرجع اFمر إلى اFصل وھ"و أن الع"دد ف"ي ال"شھادة 
، ولم"ا ل"م ذ خبر غي"ر المع"صوم 5 يفي"د ال"صدق، إ المعنىوھو غير معقول

 ي""رد ن""ص ص""ريح ف""ي ج""واز ش""ھادة الن""ساء منف""ردات ف""ي أحك""ام اFب""دان
 التح""ريم 5 عل""ى الب""ذل 5ن مبناھ""ا عل""ى ھ""و التثب""ت وا5حتي""اط ف""اFولى

  .وا�باحة 

                               �   �  �  
                                                 

  . سبق تخريجه - ١
٢ -�مام مسلم في صحيحه كتاب ا�يمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيم"ين ف"اجرة  فقد روي ا

  رقم 

ًأن رج� م"ن ح"ضرموت ورج"� م"ن كن"ده اخت"صما : ، عن وائل بن حجر قال ١٢٣/ ١، ) ١٣٩(  ً
ال"خ …) فل"ك يمين"ه ؟ : ( ق"ال 5 ، ق"ال ) ألك بين"ة ؟ : ( للحضرمي ) � (فقال النبي) �(إلى النبي 

 .الحديث 
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  :الخاتمة ـ 
  :ي وھي ـمور التي توصلت إليھا من خ�ل بحث أھم اFتحدثت فيھا عن

اھتم"""ام ال"""شريعة بإثب"""ات الحق"""وق اھتمام"""ا كبي"""را ، وم"""ن مظ"""اھر ھ"""ذا  .١
ا5ھتم""ام أن جعل""ت وس""ائل كثي""رة ص""الحة �ثب""ات ھ""ذه الحق""وق ، ومنھ""ا 

 .الشھادة وذلك ضمانا لحفظھا 

إخب"ار ال"شخص ع"ن ش"يء ( الراجح في تعريف الشھادة اصط�حا أنھ"ا  .٢
 ) . وص بلفظ مخص

كل ما لم يكن م"ا5 و5 المق"صود : المقصود بالمعام�ت غير المالية ھو  .٣
 .منه المال كالنكاح والط�ق والرجعة 

اFصل في شھادة المرأة القبول،  لتوفر أھلي"ة ال"شھادة فيھ"ا ،  وق"د قبل"ت  .٤
 .شھادة المرأة في أحاديث اFحكام الملزمة لجميع اFمة 

 أو منفردات فيم"ا س"وى العقوب"ات واFم"وال إن شھادة النساء مع الرجال .٥
م""سالة اجتھادي""ة ، ق""د وق""ع الخ""�ف فيھ""ا ب""ين الفقھ""اء ، وال""راجح قب""ول 
شھادتھن مع الرجال أو مع يمين المدعي ، أما إذا انفردن ف"الراجح ع"دم 

 .قبول شھادتھن 

اعتم""د ال""ذين ق""الوا بقب""ول ش""ھادة الن""ساء ف""ي ھ""ذه الحق""وق إض""افة إل""ى  .٦
ر التي تؤيد ما ذھب"وا إلي"ه عل"ى قياس"ھا عل"ى اFم"وال ، النصوص وا}ثا

ُبجامع أن ك� منھما يمك"ن للرج"ال ا5ط"�ع علي"ه ، ل"ذلك جعل"ت ش"ھادة  ً
النساء على النصف من شھادة الرجال فيھا ، أما المانعون فقاسوھا على 

 .العقوبات إضافة إلى النصوص التي تؤيد ما ذھبوا إليه 

ء عل"""ى الن"""صف م"""ن ش"""ھادة الرج"""ال ف"""ي س"""واء قلن"""ا إن ش"""ھادة الن"""سا .٧
المعام�ت غير المالية وقبلناھا ، أو قلنا بع"دم قب"ول ش"ھادتھن فيھ"ا عل"ى 

مة المرأة ، و5 الحط من قدرھا الرأي ا}خر، فليس في ذلك امتھان لكرا
و5 الحد من أھليتھا ، وإنما ذلك Fسباب تعود إلى طبيعة كل من الرج"ل 

 المرأة الواحدة في اFمور الت"ي 5 يطل"ع عليھ"ا ُوالمرأة ، فقد قبلت شھادة
 .الرجال غالبا كالو5دة والبكارة وعيوب النساء 
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   :المصادر  ـ
  بعد القرآن الكريم �

 ھ""ـ ، تحقي""ق ودراس""ة ال""دكتور ف""ؤاد عب""د الم""نعم ٣١٨ا�جم""اع ، ل�م""ام اب""ن المن""ذر ، ت  .١
ني""ة بدول""ة قط""ر ، الطبع""ة احم""د ، م""ن مطبوع""ات رئاس""ة المح""اكم ال""شرعية وال""شئون الدي

 .م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨الثالثة 

أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ، Fبي الشيخ عبد هللا بن جعفر بن حي"ان ا5ص"بھاني ،  .٢
 .م ، تحقيق بدر بن عبد هللا بدر١٩٩٦الناشر مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة اFولى 

 ھ""ـ ، دار ٣٧٠لحنف""ي ، ت أحك"ام الق""ران، للج""صاص أب""ي بك""ر احم""د ب""ن عل""ي ال""رازي ا .٣
الكتاب العربي ، بيروت ، طبعة مصورة عن الطبعة اFولى بمطبع"ة اFوق"اف ا�س"�مية 

 .ھـ١٣٣٥في دار الخ�فة العلية سنة 

، للقاض"ي ش"ھاب ال"دين أب"ي ) الدرر المنظومات في ا5قضية والحكومات ( أدب القضاء  .٤
ھ""ـ ، ٦٤٢دم الحم""وي ال""شافعي ، ت إس""حاق إب""راھيم اب""ن عب""د هللا المع""روف ب""ابن أب""ي ال""

 -ھ""ـ ١٤٠٢م""صطفى محم""د الزحيل""ي ، دار الفك""ر ، دم""شق ، الطبع""ة الثاني""ة . تحقي""ق د
 .م١٩٨٢

اسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب ، لمحمد بن السيد درويش ، المكتبة التجاري"ة  .٥
 .ھـ١٣٥٥بالقاھرة ، الطبعة اFولى 

، لل""شوكاني محم""د ب""ن عل""ي ب""ن محم""د ، ت إرش""اد الفح""ول إل""ى تحقي""ق عل""م اFص""ول  .٦
ھ"ـ ـ ١٤١٢ھـ ، تحقيق محمد سعيد البدري ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة اFول"ى ١٢٥٠
 .م١٩٩١

إع�م الموقعين عن رب العالمين ، 5بن قيم الجوزية أبي عبد هللا محمد بن أبي بك"ر ، ت  .٧
 .م ١٩٧٣ھـ ، تعليق طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل ، بيروت ، ٧٥١

ھـ""ـ، ٩٩٧ا�قن""اع ف""ي ح""ل الف""اظ أب""ي ش""جاع ، لمحم""د ب""ن احم""د ال""شربيني الخطي""ب ،ت  .٨
ھ"ـ ، ون"سخة ١٤١٥تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، سنة الن"شر 

ثانية بتحقيق علي عبد الحمي"د أب"و الخي"ر ومحم"د وھب"ي س"ليماني ، دار الخي"ر ، دم"شق ، 
 م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧بيروت ، الطبعة اFولى 

ا�قناع في فقه ا�مام احمد بن حنبل لشرف ال"دين موس"ى ب"ن احم"د ب"ن موس"ى أب"ي النج"ا  .٩
  ى السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ھـ، تحقيق عبد اللطيف محمد موس٩٦٠الحجاوي ، ت 

  ھـ ، وبھامشه مختصر ٢٠٤اFم ، ل�مام الشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدريس ، ت . ١٠

  .ني ، منشورات دار الكتاب ، الشعبالمز      

       Fبي الحسن ف على مذھب ا�مام احمد بن حنبل ا�نصاف في معرفة الراجح من الخ� . ١١

  دار إحياء التراث العربي  علي بن سليمان المرداوي ، صححه وحققه محمد حامد فقي ،       

  .م١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨ بيروت ، الطبعة اFولى             

  .المعرفةھـ ، دار٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين ابن نجيم ، ت .١٢
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  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لع�ء الدين أبي بكر بن مسعود الملقب  . ١٣     

    إحياء التراث محمد عدنان بن ياسين درويش ، دارھـ ، تحقيق ٥٨٧بملك العلماء ، ت            

    لعربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، الطبعة اFولى ا           

  .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧           

     سراج الدين أبي   البدر المنير في تخريج اFحاديث وا}ثار في الشرح الكبير ، 5بن الملقن .١٤   

    د هللا  ھـ ، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعب٨٠٤حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي ، ت         

  والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، الطبعة  بن سلمان وياسر بن كمال ، دار الھجرة للنشر          

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥اFولى         

ھ""ـ ، ١٢٠٥  ت""اج الع""روس م""ن ج""واھر الق""اموس ، لل""سيد محم""د مرت""ضى الح""سيني ، ت .١٥
  .تحقيق عبد العزيز مطر

   ة ومناھج الحكام ، للقاضي برھان الدين إبراھيم بن تبصرة الحكام في أصول ا5قضي .١٥

  ھـ ، راجعه عبد الرؤوف سعد ٧٩٩علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي ، ت      

   -ھـ ١٤٠٦ نشر مكتبة الكليات اFزھـــــــرية ، القاھــــــــرة ، الطبعـــــــــة اFولى           

 .م   ١٩٨٦               

ھ"ـ ، دار المعرف"ة ، ٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، لعثمان بن علي الزيلع"ي ، ت  .١٦
بي""روت ، الطبع""ة الثاني""ة با5وف""ست ، أم""ا الطبع""ة اFول""ى ف""ي المطبع""ة الكب""رى اFميري""ة 

 .ه١٣١٤ببو5ق ، مصر ، 

تبي""ين الم""سالك ش""رح ت""دريب ال""سالك إل""ى اق""رب الم""سالك ، لعب""د العزي""ز حم""د آل مب""ارك  .١٧
ا5حسائي ، شرح محمد الشيباني بن محمد ب"ن احم"د ال"شنقيطي الموريت"اني ، دار الغ"رب 

 م١٩٩٥ا�س�مي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

ھـ ٥٩٧التحقيق في أحاديث الخ�ف ، 5بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ت  .١٨
 ، الطبع"ة اFول"ى ، تحقيق سعد عبد الحميد محم"د ال"سعدي ، دار الكت"ب العلمي"ة ، بي"روت

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

تخريج الفروع على اFصول ، للزنجاني أبي المناقب شھاب الدين محمود ب"ن احم"د ، ت  .١٩
ھ""ـ ـ ١٣٨٢محم""د أدي""ب ص""الح ، مطبع""ة جامع""ة دم""شق .  ھ""ـ ، تحقي""ق وتعلي""ق أ ٦٥٦

 م ،١٩٦٢

ي"ق عب"د تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبي"ر ، 5ب"ن حج"ر الع"سق�ني ، تعل .٢٠
 .م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤هللا ھاشم اليمان المدني ، المدينة المنورة 

ھـ"ـ ٧٦١ خلي"ل كيكل"دي الع�ئ"ي ،ت جامع التحصيل في أحكام المراسيل ،Fبي س"عيد ب"ن .٢١
ھـ"ـ ـــ"ـ ١٤٠٧تحقيق حمدي عبد المجي"د ال"سلفي ، ع"الم الكت"ب ،بي"روت ، الطبع"ة الثاني"ة 

 .م١٩٨٦
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 للقرطب"""ي أب"""ي عب"""د هللا محم"""د ب"""ن احم"""د –لقرطب"""ي  تف"""سير ا–الج"""امع Fحك"""ام الق"""ران  .٢٢
 ھـ ، تصحيح ھ"شام س"مير البخ"اري ، دار إحي"اء الت"راث العرب"ي ، ٦٧١اFنصاري ، ت 

 . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦بيروت ، الطبعة اFولى ، 

 ھ"ـ ، دار إحي"اء الت"راث ٣٢٧الجرح والتعديل ، لعبد الرحمن بن أب"ي ح"اتم ال"رازي ، ت  .٢٣
 .م١٩٥٢ -١٢٧١طبعة اFولى العربي ، بيروت ، ال

ھ"ـ ١٣٢٢جواھر الك�م شرح شرائع ا�س�م ، لمحمد حسن بن ال"شيخ ب"اقر النجف"ي ، ت  .٢٤
 ھــ١٣٧١،طبعة حجر بايران سنة 

وبھام"شه م"ع ) التجريد لنفع العبيد ( وحاشية البجيرمي على شرح منھج الط�ب المسماة  .٢٥
 الكت"اب ، المكتب"ة ا�س"�مية ، الشرح لطائف منتخبة من تقرير محمد المرصفي على ھذا

 محمد ازدمير ، ديار بكر تركيا ،

ھـ ،على الشرح الكبير Fبي البركات احم"د ب"ن ١٢٣٠حاشية الدسوقي، محمد عرفة ، ت  .٢٦
 ه ، تحقيق محمد عليش ، دار الفكر، بيروت١٢٠١محمد العدوي الشھير بالدردير ، ت

ھ""ـ، Fحم""د ب""ن احم""د ٨٦٤ تحاش""ية قلي""وبي وعمي""رة عل""ى ش""رح ج""�ل ال""دين المحل""ي، .٢٧
ھ"ـ ، مطبع"ة م"صطفى ٩٥٧ھ"ـ، واحم"د البرل"سي الملق"ب بعمي"رة ، ت١٠٦٩القليوبي ، ت

 م١٩٥٦ھـــ ــــ ١٣٧٥الحلبي ، الطبعة الثالثة 

، للماوردي أبي الحسن علي بن محمد ب"ن ) وھو شرح مختصر المزني ( الحاوي الكبير  .٢٨
عل"ي محم"د مع"وض وع"ادل : عليق ، تحقيق وت) ھـ٤٥٠ت (حبيب الماوردي ، البصري 

 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤احمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة اFولى 

خ�صة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي ، لعمر بن علي بن الملقن  .٢٩
 ھ"ـ ، تحقي"ق حم"دي عب"د المجي"د إس"ماعيل ال"سلفي ، مكتب"ة الرش"د ،٨٠٤اFنصاري ، ت 

 م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠الرياض ، الطبعة اFولى 

ھ"ـ ، تحقي"ق محم"د خب"زة ، دار ٦٨٤الذخيرة لشھاب الدين احمد بن إدريس القراف"ي ، ت  .٣٠
الغرب ا�س�مي ، بيروت ، حكومة دبي ، دائرة اFوقاف وال"شؤون ا�س"�مية ، الطبع"ة 

 م١٩٩٤اFولى 

، لمحمد أم"ين ) شية ابن عابدين حا( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير اFبصار  .٣١
ھـ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبع"ة الثاني"ة ١٢٥٢الشھير بابن عابدين ، ت 

 م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ، Fبي محمود العيني ، وبھامشه بقية شرح م"صطفى ب"ن  .٣٢
) بيان مخت"صر توفي"ق ال"رحمن كنز ال( أبي عبد هللا بن يونس بن النعمان الطائي المسمى 

عل""ى م""تن الكن""ز ، طب""ع بالمطبع""ة الميمني""ة عل""ى نفق""ة أص""حابھا م""صطفى الب""ابي الحلب""ي 
 .وأخويه بمصر

ھـ ٦٧٦ يحيى بن شرف النووي ، ت روضة الطالبين وعمدة المفتيين ، ل�مام أبي زكريا .٣٣
اد عل"ى الروض"ة ومعه المنھاج السوي في ترجمة ا�مام النووي ، ومنتقى الينبوع فيم"ا ز
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م""ن الف""روع لل""سيوطي ، تحقي""ق ع""ادل احم""د عب""د الموج""ود وعل""ي محم""د مع""وض ، دار 
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة اFولى 

ھـ ، تحقيق شعيب ا5رن"ؤوط وعب"د ٧٥١زاد المعاد في ھدي خير العباد ، 5بن القيم ، ت  .٣٤
 .م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٧، الطبعة اFولى القادر ا5رنؤوط  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

س"بل ال"س�م ش"رح بل"وغ الم""رام م"ن جم"ع أدل"ة اFحك""ام ، لل"صنعاني محم"د ب"ن إس""ماعيل  .٣٥
ھـ ، تصحيح وتعليق محمد عبد العزيز الخولي ، دار الجي"ل ، بي"روت ١١٨٢اليمني ، ت 

. 

اقي ، ھـ ، تحقي"ق محم"د ف"ؤاد عب"د الب"٢٧٣سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، ت  .٣٦
 .دار الفكر ، بيروت

ھـ ، تحقيق محمد محي"ي ال"دين ٢٧٥سنن ابي داود ، سليمان بن اFشعث السجستاني ، ت  .٣٧
 .عبد الحميد ، دار الفكر

ھ"ـ ، تحقي"ق ٢٧٩وسنن الترمذي ، Fبي عيسى محمد بن عيسى بن س"ورة الترم"ذي ، ت  .٣٨
ھ"ـ ـ ١٤٠٦ة الثاني"ة عبد الفت"اح أب"و غ"دة ، مكت"ب المطبوع"ات ا�س"�مية ، حل"ب ، الطبع"

 م١٩٨٦

ھ"ـ تحقي"ق ٣٨٥سنن الدار قطني ، لعلي بن عمر أب"ي الح"سن ال"دار قطن"ي البغ"دادي ، ت  .٣٩
 .م١٩٦٦ھـ ـ ١٣٨٦عبد هللا ھاشم يماني المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، 

ھـ ، تحقيق محمد عبد القادر ٤٥٨السنن الكبرى ، للبيھقي أبي بكر احمد بن الحسين ، ت  .٤٠
 .بة دار الباز ، مكة المكرمةعطا ، مكت

ھ"ـ، اش"رف ٧٤٨سير أع�م النب�ء، لشمس الدين محمد بن احم"د ب"ن عثم"ان ال"ذھبي ،ت  .٤١
عل""ى تحقيق"""ه وخ"""رج أحاديث"""ه ش"""عيب اFرن""ؤوط ، مؤس"""سة الرس"""الة ، الطبع"""ة التاس"""عة 

 م١٩٩٣ھــ ـــ١٤١٣

لرص"اع ھـ ، لمحم"د اFن"صاري الم"شھور با٨٠٣شرح حدود ا�مام محمد بن عرفة ، ت  .٤٢
 ھـ١٩٥٠ھـ ، المطبعة التونسية بتونس ، الطبعة اFولى ٨٩٤التونسي ، ت

 ھ""ـ ، ١١٠١ش""رح الخرش""ي عل""ى مخت""صر خلي""ل ، Fب""ي عب""د هللا محم""د الخرش""ي ، ت  .٤٣
 وبھامشه حاشية علي العدوي ، دار صادر ، بيروت

ش""رح الزرك""شي عل""ى مخت""صر الخرق""ي ، ل""شمس ال""دين أب""ي عب""دهللا محم""د ب""ن عب""دهللا  .٤٤
ه، قدم له ووضع حوشيه عبد الم"نعم خلي"ل إب"راھيم ٧٧٢ركشي المصري الحنبلي ، تالز

م، بي"روت وش"رح الزرك"شي عل"ى ٢٠٠٢ه ــــ"ـ ١٤٢٣، دار الكتب العلمية ، سنة الن"شر 
 ھـ ، تحقيق وتخريج ٧٧٢مختصر الخرقي ، لمحمد بن عبد هللا الزركشي المصري ، ت 

جب""رين ، مكتب""ة العبيك""ان ، الري""اض ، المملك""ة عب""د هللا ب""ن عب""د ال""رحمن ب""ن عب""د هللا ال
 م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣العربية السعودية ، الطبعة اFولى 
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ھـ"ـ ، ٣٢١وشرح مشكل ا}ثار ، Fبي جعف"ر احم"د ب"ن محم"د ب"ن س"�مة الطح"اوي ، ت  .٤٥
ھـ""ـ ١٤٠٨تحقي""ق ش""عيب ا5رن""ؤوط ، مؤس""سة الرس""الة ، لبن""ان ، بي""روت ،س""نة الن""شر 

 م١٩٨٧ـــ

ار للطحاوي Fبي جعفر احمد بن محم"د ب"ن س"�مة  الطح"اوي الحنف"ي ، شرح معاني ا}ث .٤٦
ھـ ، تحقيق ال"شيخ محم"د زھ"ري النج"ار، دار الكت"ب العلمي"ة ، بي"روت ، الطبع"ة ٣٢١ت 

 م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩اFولى 

ھ"ـ، مطب"وع عل"ى ھ"امش ١٠٥٠شرح منتھى ا�رادات لمن"صور ب"ن ي"ونس البھ"وتي، ت  .٤٧
 ھـ١٣١٩الشرفية ، بمصر ، الطبعة اFولى كشاف القناع ، المطبعة العامرة 

 ھـ ، ن"سخة ١٠٥١وشرح منتھى ا�رادات ، لمنصور بن يونس بن إدريس البھوتي ، ت  .٤٨
 مصححة على نسخة خطية محفوظة بدار الكتب

ھ"ـ ، ٣٥٤صحيح ابن حبان ، لمحم"د ب"ن حب"ان ب"ن احم"د أب"ي ح"اتم التميم"ي الب"ستي ، ت  .٤٩
 م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤لة ، بيروت ، الطبعة الثانية تحقيق شعيب ا5رنؤوط ، مؤسسة الرسا

ھ""ـ ، تحقي""ق م""صطفى دي""ب ٢٥٦ص""حيح البخ""اري ، لمحم""د ب""ن إس""ماعيل البخ""اري ، ت  .٥٠
 م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧البغا ، دار ابن كثير ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

ھـ ، تحقيق محمد ف"ؤاد عب"د الب"اقي ، ٢٦١صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري ، ت  .٥١
 ء التراث العربي ، بيروتدار إحيا

ھــ ، تحقيق ٧٧١وطبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين عبد الوھاب بن علي السبكي، ت  .٥٢
ھـ"ـ ، الطبع"ة ١٤١٣عبد الفتاح الحلو ،ھجر للطباع"ة والن"شر .محمود محمد الطناحي و د

 الثانية

ھ"ـ ٧٥١ت الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لشمس الدين محمد بن ق"يم الجوزي"ة ،  .٥٣
، تحقيق محمد جمي"ل غ"ازي ، دار الم"دني ، ج"دة ، مطبع"ة الم"دني ، المؤس"سة ال"سعودية 

 م١٩٨٥بمصر ، 

عارضة ا5حوذي بشرح الجامع الصحيح للترمذي ، ل�مام الحافظ ابن العربي المالكي ،  .٥٤
 ھـ ، دار العلم للجميع ،٥٤٣ت 

م"ان ، لل"شيخ نظ"ام وجماع"ة م"ن الفتاوى الھندية في مذھب ا�مام اFعظ"م أب"ي حنفي"ة النع .٥٥
 .م١٩٩١ــھـ ١٤١١علماء الھند ، دار الفكر، سنة النشر 

ف""تح الب""اري ب""شرح ص""حيح البخ""اري ل""شيخ ا�س""�م اب""ن حج""ر الع""سق�ني ، أب""ي الف""ضل  .٥٦
 ھ""ـ ، المطبع""ة البھي""ة الم""صرية ، دار ٨٥٢ش""ھاب ال""دين احم""د اب""ن عل""ي ب""ن محم""د ، ت 

 م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥طبعة الثالثة إحياء التراث العربي ، بيروت ، ال

 ھـ ، تأليف كمال ال"دين محم"د ب"ن عب"د ٥٩٣فتح القدير في شرح الھداية للمرغيناني ، ت  .٥٧
 ھـ ،دار الفكر بيروت٨٦١الواحد المعروف بابن الھمام ، ت 

فتح الوھاب بشرح منھج الط�ب ، لزكريا بن محمد بن احمد ب"ن زكري"ا اFن"صاري ، ت  .٥٨
 ھـ ، بيروت١٤١٨علمية ، سنة النشر ھـ ، دار الكتب ال٩٢٦
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ھـ ، ومعه حاشية أبي القاسم قاسم ب"ن عب"د ٦٨٤والفروق ، للقرافي احمد بن إدريس ، ت  .٥٩
، ) إدرار ال"شروق عل"ى أن"واء الف"روق ( هللا اFنصاري المعروف بابن ال"شاط ، الم"سماة 

لمؤلف"ه محم"د ب"ن وبھامش الكتابين تھذيب الفروق والقواعد السنية في اFس"رار الفقھي"ة ، 
علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية ، وضعه الدكتور محمد روش قلع"ه ج"ي ، دار إحي"اء 

 ھـ ، دار المعرفة ، بيروت١٣٤٧الكتب المصرية ، مصر 

الكافي في فقه ا�مام المبجل ، احمد بن حنبل ، Fبي محمد موفق الدين عب"د هللا ب"ن قدام"ه  .٦٠
 يوسف ، حققه سعيد محمد اللحام ، دار الفكرالمقدسي ، ت  ، خرج أحاديثه سليم 

الكتاب المصنف في اFحاديث وا}ثار، Fبي بكر عبد هللا بن محمد ب"ن أب"ي ش"يبة الك"وفي  .٦١
ھ"ـ ، تحقي""ق كم"ال يوس""ف الح"وت ، مكتب""ة الرش"د ، الري""اض ، الطبع"ة اFول""ى ٢٣٥، ت 

 ھـ١٤٠٩

ي"ل دم"شق وبھام"شه ش"رح كشف الحقائق شرح كن"ز ال"دقائق ، لعب"د الحك"يم اFفغ"اني ، نز .٦٢
عبيد هللا بن مسعود الشھير ب"صدر ال"شريعة عل"ى م"تن الوقاي"ة لج"دة ت"اج ال"شريعة ، طب"ع 

 ھـ١٣٢٢بمطبعة الموسوعات بشارع باب الخلق بمصر سنة 

الكفاية عل"ى الھداي"ة ، لج"�ل ال"دين الخ"وارزمي الكر5ن"ي ، مطب"ـوع م"ع ف"تح القديــ"ـر ،  .٦٣
 5بن الھمــام

 ه، دار ٨٨٤قنع ، �براھيم بن محم"د ب"ن عب"د هللا ب"ن محم"د ب"ن مفل"ح، تالمبدع شرح الم .٦٤
  م ،٢٠٠٣ھـ ـــــــ ١٤٢٣عالم الكتب ، الرياض ، طبع سنة 

 ھ""ـ ، دار المعرف""ة ، ٤٨٣المب""سوط ، للسرخ""سي ش""مس ال""دين محم""د ب""ن أب""ي س""ھل ، ت  .٦٥
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦بيروت 

ھ"ـ ٦٥٢ عبد هللا بن تيمية الحراني ، ت والمحرر في الفقه ، Fبي البركات عبد الس�م بن .٦٦
ھ"ـ ، دار ٧٦٣، ومعه النكت والفوائد السنية عل"ى م"شكل ا}ث"ار 5ب"ن مفل"ح الحنبل"ي ، ت 

 الكتاب العربي ، بيروت ،

 ھـ ، طبعة مصححة ومقابلة على ٤٥٦المحلى ، 5بن حزم أبي محمد علي بن احمد ، ت  .٦٧
لت"ي حققھ"ا ال"شيخ احم"د محم"د ش"اكر ، عدة مخطوطات ونسخ ، كما قوبلت على النسخة ا

 دار الفكر

ھ"ـ ، دار الكت"اب ٦٦٦مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بك"ر ب"ن عب"د الق"ادر ال"رازي ، ت  .٦٨
 .م١٩٦٧العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة اFولى 

ھ"ـ ٣٢١مختصر اخت�ف العلماء ، Fبي جعفر احمد بن محمد ب"ن س"�مه الطح"اوي ، ت  .٦٩
عب"د هللا . ھ"ـ ، تحقي"ق د٣٧٠حم"د ب"ن عل"ي الج"صاص ال"رازي ، ت ، اختصار أبي بكر ا

 م ،١٩٩٥نذير احمد ، دار البشائر ا�س�مية ، سنة 

 ھـ ، مطبوع ٢٦٤مختصر المزني ، للمزني أبي إبراھيم إسماعيل ين يحيى المزني ، ت  .٧٠
 مع شرحه الحاوي

  كتاب الشعبمختصر المزني على ھامش كتاب اFم في اFجزاء الخمسة اFولى ، دار .٧١



  ة كلية العلوم ا�س�مية                        حكم شھادة النساء في المعام�ت غير الماليةمجل

 

  

   
  

                                               

  

  

                                                               �      ٦٨�  

المدون""ة الكب""رى ، ل�م""ام مال""ك ب""ن ان""س ا5ص""بحي ، رواي""ة ا�م""ام س""حنون ب""ن س""عيد  .٧٢
التنوخي عن ا�مام عبد الرحمن بن القاسم ، ومعھا مقدمات ابن رش"د ، لبي"ان م"ا اقت"ضته 

  ھـ ، دار الفكر٥٢٠المدونة من اFحكام ، ل�مام ابن الوليد محمد بن رشد ، ت 

ھـ"ـ ،دار ٣١٦ل�م"ام أب"ي عوان"ة يعق"وب ب"ن إس"حاق ا5س"فراييني ،ت مسند أبي عوان"ة ،  .٧٣
 المعرفة ،بيروت

 م""سند ا�م""ام احم""د ب""ن حنب""ل ، Fحم""د ب""ن حنب""ل ، تحقي""ق ش""عيب ا5رن""ؤوط وآخ""رين ،  .٧٤
 م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

 ٨٤٠ني ، ت مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه احمد بن أب"ي بك"ر ب"ن إس"ماعيل الكن"ا .٧٥
 ھ"ـ ـ ١٤٠٣ھـ ، تحقيق محمد المنتقي الكشناوي ، الدار العربية، بيروت ، الطبعة الثاني"ة 

 م١٩٨٣

والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، ت"أليف احم"د ب"ن غل"ي الفي"ومي ، ت  .٧٦
 ھـ٧٧٠

ھـ ، تحقيق حبيب ال"رحمن ا5عظم"ي، ٢١١مصنف عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، ت  .٧٧
 ھـ١٤٠٣لمكتب ا�س�مي ، بيروت ، الطبعة الثانية ا

، لموفق الدين عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدس"ي ، ت ) شرح مختصر الخرقي (المغني  .٧٨
ھ"ـ ، تحقي"ق محم"د ٦٨٣ت"أليف اب"ن قدام"ة المقدس"ي ، ت  ھـ ، ويليه الشرح الكبير ، ٦٢٠

اھيم ص"ادق ، دار الح"ديث شرف الدين خطاب والدكتور سيد محمد سيد واFستاذ سيد إبر
 م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، القاھرة ، الطبعة اFولى 

مغن""ي المحت""اج إل""ى معرف""ة ألف""اظ المنھ""اج ، ش""رح ال""شيخ محم""د الخطي""ب ال""شربيني ، ت  .٧٩
ھ""ـ ، عل""ى م""تن منھ""اج الط""البين للن""ووي ، م""ع تعليق""ات لل""شيخ ج""وبلي ب""ن إب""راھيم ٩٩٧

 ، دمشق الشافعي ، دار الفكر

ھـ ٩٥٤ مختصر خليل ، لمحمد بن محمد المعروف بالحطاب ، ت ومواھب الجليل شرح .٨٠
 م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٨، ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية 

الموط""أ م""ع المنتق""ى ش""رح الموط""أ ل�م""ام مال""ك ، ل�م""ام الب""اجي ، دار الكت""اب العرب""ي ،  .٨١
 بيروت

ھ""ـ ، ٧٤٨ت مي""زان ا5عت""دال ف""ي نق""د الرج""ال ، لل""ذھبي ش""مس ال""دين محم""د ب""ن احم""د ،  .٨٢
تحقيق علي محم"د مع"وض وع"ادل احم"د عب"د الموج"ود ، دار الكت"ب العلمي"ة ، بي"روت ، 

 ه ـ١٩٩٥الطبعة اFولى 

نصب الراية Fحاديث الھداية، مع حاشية بغية اFلمعي في تخريج الزيلعي ، للزيلعي أبي  .٨٣
ن"دي ھـ ،صححه و وضع الحواشي عبد العزيز الديوب٧٦٢محمد عبد هللا ابن يوسف ، ت 

و محم""د يوس""ف الك""املفوري تحقي""ق محم""د عوام""ه ، مؤس""سة الري""ان للطباع""ة والن""شر، 
 م١٩٩٧ھـ ـــ ١٤١٨بيروت ، الطبعة اFولى 
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نيل ا5وطار من أحاديث سيد اFخيار شرح منتق"ى اFخب"ار ، دار القل"م ، بي"روت ، طبع"ة  .٨٤
 ھـ١٢٩٧مقابله على نسخ كثيرة ، وباFخص التي طبعت بالمطبعة اFميرية سنة 

وس""ائل ا�ثب""ات ف""ي ال""شريعة ا�س""�مية ، لل""دكتور محم""د الزحيل""ي ، مكتب""ة دار البي""ان ،  .٨٥
 م ، أطروحة دكتوراه١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دمشق ، الطبعة الثانية ، 

 ھ"ـ ، تحقي"ق ٥٠٥الوسيط في المذھب ، للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الطوس"ي ، ت  .٨٦
ر ال"""س�م ، الق"""اھرة ، الطبع"""ة اFول"""ى احم"""د محم"""ود إب"""راھيم ومحم"""د محم"""د ت"""امر ، دا

 م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧

والھداية شرح بداية المبتدئ ، Fبي الحسن علي ب"ن أب"ي بك"ر الفرغ"اني المرغين"اني ، ت  .٨٧
 .ھـ ، ضبط وتعليق وتخريج محمد عدنان درويش ، دار اFرقم ، دمشق٥٩٣
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       The abstract of this research will be in an introduction, 

preface, two units, and the final.                                                              

      The introduction concerns the need of people to one another, the 

importance of testimony in repulsion of grievances  for confirming the 

rights, and the differences between men and women in many cases don't 

imply in necessity insulting the women, but it's God's wisdom.                   

                               

   

                                                                               The preface concerns: 

 ١) the meaning of testimony in term and  in language, I discussed these 

meanings and chose one of them and I mentioned the reason behind this 

choose                                                                                                                          
٢) what are meant by non financial affairs                        .                           

                                                                                                        

Unit one concerns the jurists' opinions about women's testimony in non 

financial affairs in three chapters: in chapter one I mentioned the agreeing 

scholars' evidences from Quran, Sunna, traditions, juristic reasoning, and 

mind.                                                                                                           

In chapter two I mentioned the preventer's evidences from Quran, Sunna, 

traditions, juristic reasoning, and mind.                                                            

In chapter three I discussed the two side's evidences, then mentioned the 

preferable opinion and the reasons behind this preference                            

                                           . 

Unit two concerns the jurist's opinions about the women's testimony 

alonaway from men in three chapters.                                                        

in chapter one I mentioned the jurists' opinions about three women's 

testimony plus the claimer's oath, I also mentioned the evidences for each 

side and decided the preferable one. In chapter two I mentioned the jurists' 

opinions about only women's testimony and then I mentioned the 

evidences, discussing them and mentioned the preferable one. Chapter 

concerns the final and the most important conclusions I reached through 

the research.                                                                                                 


