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 البحث ملخص

ب في أغلاس ولشهادة هي من أهم وسائل اإلثبات؛ نظراً لتيسرها ألغلب النا     

ة عام لظروف والحاالت، فهي ال تتطلب إجراءات شكلية معقدة قد تخفى علىا

 اء علىعتدالناس، كما أنها الحجة المتاحة في الوقائع المادية مثل جرائم اال

 ادة فيالشهاألنفس واألموال. ولذلك فإن ما يثار حول بعض األحكام المتعلقة ب

مرأة جل واللم يساو بين الرأن القرآن والفقه اإلسالمي، وخاصة شهادة المرأة 

بعض  ا فيبصفة عامة، وأنه قلل من شأن المرأة وازدراها حين لم يقبل شهادته

ي فالوقائع كالقصاص والحدود، وحين جعل شهادتها على النصف من الرجل 

 مباحث ام فيكل ذلك إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات األحكقضايا األموال 

فإن  لمشكلةذه اهلنظام المتكامل في اإلثبات بها. وفي ظل الشهادة، دون اإلحاطة با

ة في المرأ هادةبحثي هذا يتناول جانباً من أحكام الشهادة وهو الجانب المتعلق بش

، ل ذلكومجاالت قبولها، والنصاب المشترط في كالفقه اإلسالمي، أحكامها، 

 والشبهات التي أثيرت حولها والرد عليها.

 وسائل من كوسيلة الشهادة أهمية: أمور عدة في أهميته تمثلت :البحث أهمية     

 لقـةالمتع ألحكاما وإبـراز ، والوقائع الحقوق معظم في بها اإلثبات وإمكان اإلثبات،

 أحكام بعض ولحـ شبهات من يثـار مـا لكثرة اإلسالمي، الفقـه فـي المرأة بشهادة

 لشرعيةا األحكام متانة من النيل تستبطن ودعوات تساؤالت من المرأة شهادة

 مع ماألحكا هذه وتوافق تكامل بيان فأردت ومكان، زمـان لكـل وصالحيتها

 رعالشا اعتبار بيان وكذلك ، اإلسالمي الفقه في بالشهادة لإلثبات العامة النظرية

ً وأي شهادتها، قبول خالل من الحقوق إثبات في ودورها المرأة لشهادة  بيان ضا

 بما النساء شهادة قبول قيد حيث المرأة شهادة مسألة في مياإلسال التشريع تميز

 .نفسه الوقت في الحقوق يحفظ وبما وفطرتها، المرأة طبيعة مع يتفق

 وبيان الشهادة معنى حقيقة بيان الى البحث يهدف :البحث أهداف

 ذلك، يف التفصيلية واألحكام المرأة بشهادة األخذ حكم وتوضيح مشروعيتها،

 .عليها والرد المرأة شهادة أمر في الطاعنين شبهات وبيان
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 :أهمها النتائج من جملة عن البحث أسفر: البحث نتائج

 ا فيأن شهادة المرأة لم يرد فيها اال نص قطعي واحد وهو شهادته - 1

لمرأة هادة ابش األموال في آية الدَّين، وعلى هذا فقد اجتهد الفقهاء في القول

لشرعي اصل مدين على فهمهم وتأويلهم آلية الّدين فاألفي باقي القضايا معت

ة المرأ ادةقبول شهادة المرأة لثبوت هذا بالدليل الصحيح، جواز القضاء بشه

 مع الرجل في األموال وكل ما هو آيل للمال.

ع يرج أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ليس على اطالقها، بل - 2

ات صفقجل بها كالمعامالت المالية والإلى األمور التي يغلب دراية الر

ن ل أالتجارية، ونحوها. ولمزيد من التحقق من الحقوق وصيانتها، بدلي

 رجال.ال الشارع قبل شهادة المرأة لوحدها في األمور التي ال يطلع عليها

هادة بل ششهادة المرأة وحدها تقبل فيما يختص به النساء بينما ال تق - 3

صت اخت من األحوال، وهذه ميزة من الشارع للمرأةالرجل الواحد بأي حال 

 بها.

ً لها وليس امت - 4 ً تخفيف الشارع للمرأة في الشهادة إكراما ا،  بههانا

 فالشهادة تكليف ومسئولية.
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 المقدمة

 لشريعةهي اوالشريعة اإلسالمية هي الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان، 

سُّبُل قوم اللى أإع جوانب حياة الناس، وأرشدتهم الكاملة التي نظَّمت بأحكامها جمي

 .لصالح دينهم ودنياهم

اس كفل للنيوإن من أهم مجاالت التشريع األحكام التي تنظم القضاء وسلطته ، بما 

ين يدور ب  حقوقهم، ويضمن تحقيق العدل حال التظالم والعدوان بين الناس، ألن ما

ل  ك وم  ا يترت  ب م  ن الحق  وق ك  ل ذ الن  اس م  ن المع  امالت، وم  ا يق  ع م  ن الح  وادث،

م د ف ي عرضة لجحد من عليه الحق، وعرضة للظلم واالعتداء ، والقض اء إنم ا يعت

ظه  ر تس عيه لتحقي  ق الع دل وإيص  ال الحق وق ألص  حابها عل ى وس  ائل اإلثب ات الت  ي 

 ص                          احب الح                          ق وتمي                           زه ع                          ن الظ                           الم. 

ي ن اس وف ل ب الوالشهادة هي من أهم وسائل اإلثبات الشرعية ؛ نظراً لتيسرها ألغ

ل  ى أغل  ب الظ  روف والح  االت، فه  ي ال تتطل  ب إج  راءات ش  كلية معق  دة ق  د تخف  ى ع

عل ى  العت داءاعامة الناس، كما أنها الحجة المتاحة في الوقائع المادية مثل جرائم 

ه ذه بح ديثاً واألنفس واألم وال، ول ذلك فق ـد اه تم فقه اء الش ريعة اإلس المية ق ديماً 

ن أالنص وص الش رعية أحكامه ا وش روطها ـ بم ا يض من الوسيلة، واستنبطوا من 

 تكون ُمظهرة للحق، بعيدة عن أقوال الزور أو الوهم .

س  المي، ول  ذلك ف  إن م  ا يث  ار ح  ول بع  ض األحك  ام المتعلق  ة بالش  هادة ف  ي الفق  ه اإل

ة، وأن ه أن القرآن لم يساو بين الرج ل والم رأة بص فة عام ووخاصة شهادة المرأة 

لقص اص وازدراها حين لم يقب ل ش هادتها ف ي بع ض الوق ائع كاقلل من شأن المرأة 

ل ك ذك ل والحدود، وحين جعل شهادتها على النصف من الرج ل ف ي قض ايا األم وال 

ة اإلحاط  إنما يعود سببه إلى النظر ف ي جزئي ات األحك ام ف ي مباح ث الش هادة، دون

ي  ة، المدن التبالنظ ام المتكام  ل ف ي اإلثب  ات به ا، ال  ذي يحق ق ك  الً م ن: يس  ر المع ام

 واالحتياط للعدل، وحفظ الدماء والعدل في العقوبات.

دة الم ـرأة بش ها وبحثي هذا يتناول جانباً من أحكام الشهادة وه و: الجان ب المتعل ق

، ك ل ذل ك فـي الفقه اإلسالمي، أحكامهـا، ومجاالت قبولها، والنص اب المش ترط ف ي

 يها.والرد علوالشبهات التي أثيرت حول شهادة المرأة 
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 : البحث هميةأ 

 تتمثل أهمية البحث في بيان عدة أمور منها:

ل ق به  ا أهمي ة الش هادة كوس يلة م  ن وس ائل اإلثب ات الش  رعية، لكونه ا تتع - 1

 حقوق هلل وحقوق للعباد، وتترتب عليها مصالح جمة.

لظ روف الشهادة من أيسر وسائل االثبات لتيسرها ألغلب الن اس وف ي أغل ب ا-

 مكان اإلثبات بها في معظم الحقوق والوقائع.والحاالت، وإ

م ـا يث ـار  ، لكثرةإبـراز األحكام المتعلقـة بشهادة المرأة فـي الفقـه اإلسالمي  -

 إلس الميامن شبهات حـول بعض أحكام الش هادة المتعلق ـة ب المرأة ف ـي الفق ـه 

 يتهامن تساؤالت ودعوات تس تبطن الني ل م ن متان ة األحك ام الش رعية وص الح

 .لكـل زمـان ومكان

 قب ول لخ ال م ن الحق وق إثب ات في ودورها المرأة لشهادة الشارع اعتبار بيان

 .شهادتها

 ش هادة لقب و قي د حيث المرأة شهادة مسألة في اإلسالمي التشريع تميز بيان -

 لوق تا ف ي الحق وق يحف ظ وبم ا وفطرته ا، الم رأة طبيع ة م ع يتف ق بم ا النساء

 .نفسه

 البحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننث منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهج 

 :يلننننننننننننننننننننننننن  فيمنننننننننننننننننننننننننا البحنننننننننننننننننننننننننث مننننننننننننننننننننننننننهج صينننننننننننننننننننننننننتلخ

 ث م ة،مس أل ك ل ف ي الفقه اء آراء أذك ر حيث المقارن، الفقه طريقة اعتمدت -1

-المعق ولو والقي اس واآلث ار واإلجماع والسنة الكتاب من رأي لكل األدلة أذكر

 دل ةاأل ه ذه م ن مناقش ة ال ى يحت ا  م ا أن اق  ث م ،- أدل ة م ن ذك روا ما حسب

 .المسألة في الراجح الرأي كراذ ثم بها، االستدالل ووجوه

 يورأ األربع    ة، الم   ذاهب ف   ي الفقه   اء آراء ببي    ان الجمل   ة ف   ي التزم   ت -2

 الت ابعينو الص حابة م ن السلف بعض أقوال اذكر قد انني كما احياناً، الظاهرية

 .المسائل بعض في والمفسرين األربعة المذاهب غير من والفقهاء

ً  األص  لية، ص  ادرهام م  ن الفقهي  ة الم  ذاهب آراء أخ  ذت  -3  م  ا ق  أوثّ    واحيان  ا

 .رهامص اد إل ى عزوه ا م ع الم ذاهب لفقه اء عب ارات باقتباس آراء، من أذكره

جت-4  نس بتها آنالق ر م ن آي ة ال دليل ك ان فإن مواضعها، من النقلية األدلة خرَّ

ً  ال دليل ك ان وإن رقمه ا، ذك ر م ع فيه ا وردت الت ي السورة إلى  أث راً، وأ ح ديثا

ً  اكتفيت" الصحيحين" يف كان فإن   زواً ع عزوته وإال منهما، بتخريجه غالبا
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 ص حته درج ة ف ي العلم اء أق وال بي ان م ع الح ديث، كتب من مظانه إلى مفصالً 

 ً  .غالب                                                                                                                                                                                              ا

 واالع الم – عل يهم هللا رض وان – الص حابة م ن المش هورين لغير ترجمت  -5

 .البحث في أسماءهم الواردة

 فبتعري   واكتفي  ت العام  ة الش  هادة أحك  ام ع  رض ف  ي اإليج  از إل  ى عم  دت - 6

ً واي.ب  المرأة الخاص  ة األحك  ام ف  ي التفص  يل ليك  ون ومش  روعيتها الش  هادة  ض  ا

ً  البحث حجم ليكون  .المحكمة العلمية المجالت في النشر لشروط مناسبا

  السابقة الدراسات

ت لدراسااية شهادة النساء في الفقه اإلسالمي، للدكتور علي أبو البصل، كل -

- ة دمشقامعلفقهية والقانونية، جامعة ال البيت، األردن. منشور في مجلة جا

 2001-العدد الثاني  -المجلد السابع عشر 

د اء محمغيد شهادة المرأة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، للدكتورة - 

 م بدمشق.2012-هـ1433المصري، مطبوع في كتاب نشرته دار النوادر 

رية د اغبامحم دراسة فقهية قانونية مقارنة( لألستاذة أحالمشهادة النساء ) - 

 لعليا،ت ا، نالت بها شهادة الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الدراسا

 م2010-هـ1431بجامعة الخليل، 

ا في قاتهاإلثبات بشهادة النساء منفردات في الشريعة اإلسالمية وتطبي - 

 ذ مازنستار ماهر حامد الحولي، واألالمحاكم الشرعية في قطاع غزة، للدكتو

 م2008عبد القادر احمد وادي، 

كلية  ن ،أحكام شهادة النساء في القضاء ، للدكتور فهد بن صالح العجال - 

 جامعة الملك سعود.–التربية 

بات م اإلثحكاالى جانب عدد من األبحاث التي تناولت أحكام الشهادة عامة أو أ

 ادة المرأة في ثنايا تلك األبحاث.وتطرقت لجزئيات من أحكام شه

 لتيوهذا البحث يضيف الى ما سبق من دراسات في أني أوردت الشبهات ا

 تثار حول شهادة المرأة في اإلسالم واجتهدت في الرد عليها.

 خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

 مقدمة البحث : وقد تناولت فيها:

 طبيعة المشكلة.-
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 مية البحث وأسباب الموضوع.أه -

 الدراسات السابقة-

 منهج البحث. -

 خطة البحث-

 المبحث األول: معنى الشهادة ومشروعيتها 

 المطلب األول: معنى الشهادة.         

 المطلب الثاني: مشروعية اإلثبات بالشهادة         

 المبحث الثاني: مدى اعتبار شهادة المرأة

 ادة المرأة في الحدود والقصاص.المطلب األول: شه       

 .للمال آيل المطلب الثاني: شهادة المرأة في المعامالت المالية وما هو      

 المطلب الثالث: شهادة المرأة في األمور الخاصة للنساء.      

 رجال.ا الالمطلب الرابع: شهادة المرأة في األمور التي قد يطلع عليه      

 ادة المرأة في إثبات الهالل.المطلب الخامس: شه      

 المبحث الثالث: دفع شبهات الطاعنين حول شهادة المرأة.

 المطلب األول: دفع شبهة عدم المساواة بصفة عامة.      

 المطلب الثاني: دفع شبهة التقليل من شأن شهادة المرأة.      

 قصاص.لوا المطلب الثالث: دفع شبهة عدم قبول شهادة المرأة في الحدود      

 المطلب الرابع: دفع شبهة اعتبار شهادة المرأة مجرد بدل      

 الخاتمة. ) وفيها أهم نتائج البحث(.

 المراجع.
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 الأول المبحث

 ومشروعيتها الشهادة معنى
 األول المطلب

 الشهادة معنى

 :اللغة ف  الشهادة

قولهم مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي لغة: خبر قاطع، و :الشهادة
أشهد بكذا أي أحلف، والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا أي حضره، وقوم شهود 

(، وشهد الشاهد عند 1أي حضور، وشهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة )
الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره، ومنه قوله تعالى " شاهدين على أنفسهم بالكفر 

ه قوله تعالى " واستشهدوا شهيدين (. واستشهد بمعنى سأله الشهادة، ومن2" )
(. والشهادة: البالغ والبيان، ومنه قوله تعالى " إنا أرسلناك 3من رجالكم " )

 (5( أي على أمتك باإلبالغ والرسالة. )4شاهدا ")
 : الفقهاء اصطالح ف  الشهادة

م اختلفت تعريفات الفقهاء في بيان معنى الشهادة حسب اختالف انظاره
دة، الشها اهيةفقهية، مع تقاربهم في اختيار االلفاظ التي تحدد مواجتهاداتهم ال

 :لكن سنذكر هنا أشهر التعريفات وأكثرها تداوالً، على النحو اآلتي
تعريف الحنفية: عرف الحنفية الشهادة بتعريفات مختلفة أشهرها بأنها " إخبار -1

 ( 6صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء". )
 ن الحقر لمالتعريف أنه غير مانع ألنه لم يقيد كلمة الحق ولم يذك ويؤخذ على

هو ار والمثبت؟ فيدخل فيه الدعوى وهي اثبات حق للنفس على الغير، واإلقر

 إثبات حق للغير على النفس.
تعريف المالكية: عرفها المالكية بتعريفات أشهرها بأنها " إخبار حاكم عن  – 2

 (7علم ليقضي بمقتضاه")
ذ على التعريف أنه غير جامع وال مانع حيث لم يقيد الخبر بالصدق ليمنع ويؤخ

دخول الخبر الكاذب، ولم يقيد الشهادة بأن تكون في مجلس الحكم فالتعريف 
يسمح بأخبار الحاكم شهادة في غير مجلس الحكم، كما أنه لم يشترط للشهادة لفظ 

                                                             

 .147( مختار الصحاح، للرازي ص  1
 17( التوبة، آية 2
 282( البقرة، آية 3
 45( األحزاب، آية 4
 .4823 /4( لسان العرب، البن منظور، دار المعارف 5
"درر الحكام شرح ، ونحوه في 4/369، الدر المختار 7/364فتح القدير، الكمال بن الهمام ( انظر: 6

 (1684)المادة 4/337مجلة األحكام": 

 165-164 /4( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7
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واإلقرار فيه كما في  أشهد فيمكن تأديتها بأي لفظ، ولم يمنع دخول الدعوى
 تعريف الحنفية.

تعريف الشافعية: عرفها الشافعية بتعريفات أشهرها بأنها " إخبار عن شيء  – 3
 (1بلفظ خاص ")

 .والدعوى اإلقرار فيه يدخل ألنه مانع غير أنه التعريف على ويؤخذ
 (2") علم أو شوهد عما اإلخبار"  بأنها الشهادة عرفوا: الحنابلة تعريف - 4
  .الشافعية تعريف على أخذ ما عليه يؤخذو

 من عليها اءج وما الشهادة لمعنى السابقة التعريفات في بالنظر: المختار الرأي
 غيرهل بحق صادق إخبار: بأنها للشهادة تعريف استخالص يمكن وعليه مآخذ،

 .الشهادة بلفظ دعوى بال ولو الحكم مجلس في غيره على
 :التعريف شرح
 دةشها من والكاذبة الصادقة األخبار طرق كل يشمل جنس اإلخبار: إخبار

 .وغيرها
 .الكاذبة األخبار يخر  اإلخبار للفظ أول قيد: صادق

 عليه حقب االنسان اخبار وهو اإلقرار القيد بهذا يخر : غيره على لغيره بحق
 .لغيره

 هذاب ويخر  القضاء مجلس في يكون بأن لإلخبار ثاني قيد: الحكم مجلس في
ً  شهادة يعتبر فال القاضي، مجلس غير في خبر كل يدالق  .شرعا

 تقدم فيها يشترط ال فانه الحسبة، دعوى إلدخال خاص قيد: دعوى بال ولو
 على والشهادة الطالق على كالشهادة وذلك للدعوى، الشهادة موافقة وال الدعوى،

 (3. )الوقف أصل
 كأعلم، ةالشهاد لفظ يرغ لفظ كل بذلك يخر  لإلخبار ثالث قيد: الشهادة بلفظ

 .ونحوها
 

                                                             

لسلمان البجيرمي ( انظر: اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مع شارحه تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1

4/426 

 281 /8( انظر: المبدع في شرح المقنع : 2

، تكمل  ة رد 56 /7، البح  ر الرائ  ق 365-364 /7( انظ  ر: العناي  ة عل  ى الهداي  ة به  ام  ف  تح الق  دير  3

 305-304 /4، مجلة االحكام العدلية 62-7/61المحتار
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 الثان  المطلب

 بالشهادة اإلثبات مشروعية

 .واإلجماع والسنة بالكتاب مشروع بالشهادة اإلثبات   
أما الكتاب: فقوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من   

وأشهدوا ذوي (، وقال تعالى:" 2(، وقوله:" وأشهدوا إذا تبايعتم ")1الشهداء")
 (.3عدل منكم ")

اح النكووجه الداللة من اآليات: حث الشارع على االشهاد في الدين والبيع 
 إلرشادابيل والطالق ونحو ذلك حفظا للحقوق. واألمر باإلشهاد في الّدين على س

 والتوجيه ال على سبيل الوجوب.
( قال جاء رجل 4وأما السنة: فما رواه مسلم بسنده عن علقمة بن وائل عن ابيه )

نده الى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال الحضرمي:  من حضرموت، ورجل من ك 
ندي: هي أرضي في  يا رسول هللا إن هذا غلبني على أرض لي كانت ألبي، فقال الك 

:" للحضرمي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال حق، فيهايدي أزرعها ليس له 
 (.5) الحديث" يمينه لكف:" قال ال،: قال ،"بينة؟ ألك

 

 بيني كانت: قال عنه هللا رضي( 6) قيس بن االشعث عن ومسلم البخاري وروى
 فقال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول الى فاختصما بئر في خصومة رجل وبين

 (7) الحديث" يمينه أو شاهداك:" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

                                                             

 282( سورة البقرة:  1
 282( سورة البقرة:  2
 2( سورة الطالق:  3
هو علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقمة النخعي، فقيه الكوفة وعالمه ا ومقرئه ا، ه اجر ف ي  ( 4

طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة، والزم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء مات في 
 /4ة. انظر: سير اع الم الن بالء هـ، قال أبو نعيم النخعي: عا  تسعين سن62هـ وقيل 63خالفة يزيد عام 

 م(2001هـ/ 1422)مؤسسة الرسالة  54-60
(، 139( صحيح مس لم، كت اب األيم ان، ب اب وعي د م ن اقتط ع ح ق المس لم بيم ين ف اجرة بالن ار، ب رقم ) 5

والترمذي في كتاب األحكام، ب اب م ا ج اء ف ي أن البين ة عل ى الم دعي واليم ين عل ى الم دعى علي ه، ب رقم 
ال حديث حسن صحيح، وأبوداود ، في كتاب اإليمان والنذور، باب فيمن حل ف يمينً ا ليقتط ع (، وق1256)

 (.3245بها ماالً الحد، برقم )
( هو األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن ع دي ب ن ربيع ة، وك ان اس مه مع دي ب ن  6

الش عبي، واص يبت عين ه ي وم  كرب وكان ابدأ اش عث ال رأس فغل ب علي ه، ل ه ص حبه ورواي ة، وح دث عن ه
س نة ) انظ ر: س ير  63ه ـ ، وع ا  40اليرموك، وكان أكبر أمراء علي ي وم ص فين، م ات بالكوف ة س نة 

 (43- 37 /2اعالم النبالء 
( واللف ظ ل ه، 2380( اخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة عل ى الم دعي ب رقم ) 7

 (.138يد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم )ومسلم في كتاب اإليمان، باب وع
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 من طريق وأنها الشهادة مشروعية على نالحديثا دل: الحديثين من الداللة وجه

 .الحقوق إثبات طرق
 ابن قال( 1) بالشهادة الحقوق إثبات مشروعية على العلماء أجمع فقد: واإلجماع

 فوجب الناس بين التجاحد لحصول الشهادة الى داعية الحاجة وألن: قدامة
 وإنما ن،الشاهدي يعني بعودين عنك فنحه جمر القضاء: شريح قال اليها، الرجوع

 (2")الداء على الشفاء فأفرغ شفاء والشهود داء الخصم

 

                                                             

   146 /9( المغني  1
 146 /9( المغني  2
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 الثاني المبحث

 المرأة شهادة اعتبار مدى

 لشهادةوع اناختلف الفقهاء في مدى اعتبار شهادة المرأة وحكم األخذ بها بحسب 
 التي تشهد فيها المرأة على التفصيل اآلتي:

 :صالمطلب األول: شهادة المرأة في الحدود والقصا

 انقسم الفقهاء في مسألة قبول شهادة المرأة في الحدود على قولين:

ذهب جمهور الفقهاء الى عدم قبول شهادة المرأة مع الرجال في  القول األول:

( وقالوا: تثبت الشهادة في الحدود بشهادة رجلين، وفي حد 1الحدود والقصاص. )

ل أحرار مسلمين واستدلوا الزنا ال تثبت الشهادة بأقل من أربعة شهود رجال عدو

 على ذلك بأدلة:

 أوال: من القرآن الكريم:

قوله تعالى: "لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء  - 1

 (،2فأولئك عند هللا هم الكاذبون")

وقوله:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 

(، وقوله:" وأشهدوا 4هدوا شهيدين من رجالكم")(، وقوله:" واستش3جلدة")

 (5ذوي عدل منكم ")

 ن النصلكا وجه الداللة من اآليات: لو كانت شهادة النساء مقبولة في الحدود

 ود.بأربع شهداء الن القاعدة في اللغة أن العدد يجب أن يخالف المعد

وا عموم قوله تعالى: " والالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد - 2
 (  6عليهن أربعة منكم" )

                                                             

، والك افي الب ن 425 /6، وبدائع الص نائع 451 /6، وفتح القدير: 5/364( انظر: حاشية ابن عابدين  1
، 310 /8: ، ونهاي ة المحت  ا 441 /4، ومغن ي المحت ا  252 /11، وروض ة الط  البين: 469عب د الب ر 

   631 /6، ومطالب أولي النهى: 724، والروض المربع: ص 149 /9والمغني 
 13( سورة النور: آية  2
 4( سورة النور آية  3
 282( سورة البقرة آية  4
 2( سورة الطالق آية  5
 15( سورة النساء: آية 6
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وجه الداللة: أن الزنا من الحدود فيشمل كل حد، فال يصح أن تدخل فيه شهادة 
( ونوق  هذا من 1النساء بعموم اللفظ فإنه بعمومه يتناول المطلوب وغيره. )

 اوجه:
هذه  بعموم أخذ األول: لم ال يؤخذ بعموم آية المداينة في قبول شهادة النساء كما

 اآلية؟

الجواب: أن عموم هذه اآلية مقدم على عموم آية المداينة ألنها مانعة وتلك 

مبيحة، والمانع مقدم على المبيح، وألنها أفادت زيادة قيد وهو من درء الحدود 

 (. 2بالشبهات )

أربعة لفظ ): أن اآلية ليس فيها ما يدل على أن الشهداء من الرجال، ف الثاني

خطاب  ل فياال، بل النساء هم من المؤمنين، واألصمنكم( ال تدل على كونهم رج

 الكتاب والسنة عمومه للجنسين.

 لى منعدل عيالثالث: ان هذه اآلية تنص على أن األصل هو استشهاد الرجال، وال 

 غير هذه الشهادة، بدليل قبول كثير من أهل العلم للشاهد واليمين.

كون يول نصت على ان ويجاب عن ذلك بأن اآليات التي جاءت في الدليل األ

 طلق.الشهود األربعة من الرجال، والعام يقيد الخاص، والمقيد يحدد الم

 ثانيا: من السنة :

أن هالل بن أمية قذف شريك بن السحماء -رضي هللا عنه–عن أنس بن مالك -1

بامرأته، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى هللا 

 (3" يا هالل أربعة شهود وإال فحد في ظهرك")عليه وسلم:

ثبات هود إلعة شوجه الداللة: ان النبي صلى هللا عليه وسلم الزم هالل بإحضار أرب

تاء  لحاقدعواه في حد القذف ، ونص على ان يكون الشهود أربعة رجال بدليل ا

 التأنيث في كلمة )أربعة(. 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أنه قال ل-رضي هللا عنه –عن سعد بن عبادة -2

 (4"لو وجدت مع امرأتي رجالً أأمهلة حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم ")

 ، ولو لزنااوجه الداللة : أن الحديث نص على اشتراط أربعة من الشهود على حد 
دم على ع ذلك كانت شهادة النساء جائزة لذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم ، فدل

 النساء في الحدود.جواز شهادة 
                                                             

 6/451( انظر: فتح القدير  1
 451 /6( انظر: فتح القدير 2
( وذكر فيه ان اسناده 2824برقم ) 5/207يعلى الموصلي في مسنده )مسند انس بن مالك( ( رواه أبو  3

 306 /3صحيح، وصححه الزيلعي في نصب الراية 
( اخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجال فقتله، وأخرجه في كتاب النكاح، باب  4

 (، واللفظ له1498الغيرة، واخرجه مسلم في كتاب اللعان، برقم )



 - 3409 - 

 ثالثا: من األثر:
م هللا وجهه( ال تجوز أ -1  خر  عبد الرزاق في مصنفه عن سيّ دنا على )كرَّ

 (1ش هادة النساء في الحدود والدماء")
ن رسول هللا  - 2 وروي عن اإلماُم الزهري أنه قال: "مضت السنة م 

 ( 2)والخليفتين من بعده أال ت جوز ش هادة النساء في الحدود" 
 رابعاً: اإلجماع:

ال تقبل -أي النساء  –على أن شهادتهن -أي الفقهاء –قال ابن المنذر :) واجمعوا 
 (3في الحدود( )

 خامساً: القياس:
القياس على حد الزنا، فكما انه ال تقبل فيه شهادة النساء فكذلك بقية 

 .(4الحدود ال يقبل فيها شهادة النساء ألنها من العقوبات الشرعية )
 سادساً: المعقول:

أن طبيعة المرأة أقل تأثرا بالعاطفة لرقتها مما يؤثر في ضبط الشهادة  -1
وأدائها، وشهادة النساء ال تخلو من شبهة ألنهن جبلن على السهو والنسيان، 

 (5وجرائم الحدود والقصاص يحتاط فيها حيث تدرأ بالشبهات. )
الرجال، واالبدال في باب وألن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة  -2

 (6الحدود غير مقبولة كالكفارات والوكاالت. )
أن المرأة مقرها الرئيس هو البيت فال تحضر مجالس الخصومات التي -3

 فقد ال تكون شهادتها دقيقة ومأمونة . (7) تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها.
 

طالق سواء مع الرجال أجاوزا شهادة المرأة في كل الحقوق على األ القول الثان :
(، واستدلوا على 9(، وحكي ذلك عن عطاء وحماد )8أم منفردات وهم الظاهرية )

 ذلك بما يلي:
 اوالً: من القرآن الكريم:

قوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل 
 (10وامرأتان ممن ترضون من الشهداء")

                                                             

)كت  اب الش  هادات، ب  اب ه  ل تج  وز ش  هادة النس  اء م  ع الرج  ال( ب  رقم  8/329( مص  نف عب  د ال  رزاق: 1
(15405) 
 .5/533، وابن ابي شيبة 8/329( 15402( اخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ) 2
 68( االجماع البن المنذر ص 3
 4/350( انظر: الكافي البن قدامة : 4
 724، الروض المربع: ص 424 /6، وبدائع الصنائع 452 /6لقدير: ( انظر: فتح ا 5
 .116 /3، الهداية 208 /4، تبيين الحقائق 297 /6( انظر: بدائع الصنائع  6

 .32انظر :المرأة بين الفقه والقانون ص  7 )
 395 /9( المحلى  8
 148 /9( المغني  9

 282( سورة البقرة آية  10
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 وجه الداللة من اآلية:

 ة تدل على أن المرأتين بمقام الرجل الواحد في الشهادة.أن اآلي
ثبات إفي  ويناق  هذا بأنه ال يصح االستدالل بهذه اآلية القرآنية ألنها نص

 حله.الحقوق المالية، وسياق اآلية يدل على ذلك، فهو استدالل في غير م
 ثانياً: من السنة:

هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول -رضي هللا عنه–( 1عن أبي سعيد الخدري ) -أ
 (2قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول هللا. )
، لرجلاوجه الداللة: ان الحديث نص على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة 

ولو  دتهاالت ال تجوز فيها شهادة المرأة فدل ذلك على قبول شهااولم يخصص ح
  كان في الحدود والقصاص.

وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه  -ب
قال:" يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، 

( ومالنا يا رسول هللا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن 3فقالت امرأة منهن جزلة )
عقل ودين أغلب لذي لب منكن،  اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات

قالت: يا رسول هللا ما نقصان العقل والدين؟ قال:" أما نقصان عقلها فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ال تصلي وتفطر في 

 (4رمضان فهذا نقصان الدين")
 وجه الداللة:

عموم، ظ الالرجل " من ألفااألحاديث جاءت بصيغة العموم إذ لفظ "المرأة" و"
صيغ  م منألن كل منهم اسم جنس محلى بأل، واسم الجنس المحلى باأللف والال
ً في جميع الدعاوى. وعلى هذا فإن شهادة ا  ء تقبللنساالعموم، لذلك كان عاما
 في جميع الدعاوى سواء كانت الدعوى متعلقة بحق جزائي أو مدني.

 ثالثاً: القياس:
 (5) ى البيع بجامع أن كال منهما ال يوجب إال ماال.قياسا عل        

ويناق  هذا بأنه قياس مع الفارق الن ما يسقط بالشبهة ال يقاس على ما يثبت 
بالشبهة وشهادة المرأة فيها شبهة النسيان والضالل فتسط في الحدود والقصاص 

                                                             

ب ن مال ك ب ن س نان ب ن ثعلب ة ب ن عبي د ب ن الح ارث، ش هد الخن دق وبيع ة ( أبوسعيد الخ دري ه و س عد  1
العقبة، حدث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وطائفة، وكان أحد الفقهاء المجتهدين. توفي 

 (171-170 /3هـ )سير اعالم النبالء 74سنة 
كت اب الش  هادات، ب اب ش  هادة ( اخرج ه البخ اري ف  ي كت اب الح يض، ب  اب ت رك الح ائض الص  وم، وف ي  2

 النساء.
( جزلة )بفتح الجيم وسكون الزاي( أي ذات عقل ورأي، قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. )صحيح  3

 (2/66مسلم بشرح النووي 
(، واخرج  ه 79( اخرج  ه مس  لم ف  ي كت  اب اإليم  ان، ب  اب بي  ان نقص  ان االيم  ان ب  نقص الطاع  ات، رق  م ) 4

ف ي كت اب االيم ان، ب  اب م ا ج اء ف ي اس تكمال االيم ان وزيادت ه ونقص انه، ب  رقم  الترم ذي ع ن أب ي هري رة
 (278 /7( وقال: حديث صحيح غريب حسن. )2616)
 153 /4( الكافي في فقه اإلمام أحمد 5
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سقط لخطورتها، بخالف األموال تثبت مع الشبهة لعموم البلوى بها ، وعليه ي
 القياس.

 الترجيح:
ما قصاص موال أرى ان القول األول أولى بالترجيح لقوة أدلته، والن أمور الحدود

ليه عبلت يجب االحتياط فيها والتشدد فيها بخالف غيرها من األحكام، ولما ج
 المرأة من الضعف والرقة والعاطفة في مثل مواقف القتل وماشابهها.

 

 الثان  المطلب

 للمال آيل هو وما المالية المعامالت  ف المرأة شهادة

 وفيه مسائل:
 المسألة األولى: المقصود بالمعامالت المالية:

لة )بضم الميم األولى وفتح  المعامالت: في اللغة: المعامالت جمع مفردها ُمعام 
الثانية( وهي اسم بمعنى المبادلة، وأما في االصطالح: فهي األحكام الشرعية 

 (1يا باعتبار بقاء الشخص، كالبيع والشراء واإلجارة ونحوها. )المتعلقة بأمر الدن
والمالية: نسبة الى المال، والمال: هو كل ما يملك وينتفع به وما يمكن حيازته 

 (2وإحرازه واالنتفاع به والتصرف فيه تصرفاً يستقل فيه المالك. )
 والمعامالت المالية تشمل أمرين:

 الكسبو الربح من العوض بها يقصد التي تالمعامال وهي: المعاوضات أحكام-1

 بها يقصد تيال العقود من ذلك وغير والشركات والرهن واإلجارة كالبيع والتجارة

 .والربح الكسب

 كالهبة واالرفاق االحسان بها يقصد التي المعامالت وهي: التبرعات أحكام-2

 ال اإلحسانو قاالرفا بها يقصد مما ذلك وغير والوصايا والعتق والوقف والعطية

 . التجارة وال الكسب

 للمسائل عيةالشر األحكام: أنها المالية المعامالت تعريف سبق مما يتلخص وعليه
 .وتبرعات معاوضات من المالية

 : المالية المعامالت في المرأة شهادة حكم: الثانية المسألة

                                                             

)مكتب  ة  2/1573( المعج  م الوس  يط م  ادة )معامل  ة(، وكش  اف اص  طالحات الفن  ون والعل  وم للته  اوني ، 1
 لبنان(

هاء في تعريف المال تبعا الختالفهم في مفهومه ومشتمالته وم ا يص دق علي ه اس م الم ال، ( اختلف الفق 2
ولكن ليس المقام في تفصيل ذلك فذكرت تعريف يجمع العناصر األساس ية ف ي مفه وم الم ال عن د الفقه اء. 

، 146 /3، كشاف القناع 533، االشباه والنظائر للسيوطي ص 2/607)انظر: أحكام القران البن العربي 
 ((126المجلة العدلية المادة )
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 تقل أال رطبش األموال في الرجال مع المرأة شهادة جواز الى الفقهاء جمهور ذهب
 عند إليها يؤول وما باألموال يتعلق ما باألموال وألحق ،(1) امرأتين شهادة عن

 في المذاهب بين اختالف مع ،(3) الحنابلة عند المال به يقصد وما ،(2) المالكية
 . دخولها عدم أو األموال في بعضها دخول

 :يل  بما ذلك على واستدلوا  

 :الكريم القرآن من:  أوالً 
 فرجل رجلين، يكونا لم فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوا:" تعالى قوله

 (4") الشهداء من ترضون ممن وامرأتان
 ال وأنه الشاهدين عن بدل والمرأتين الشاهد أن على يدل الحكم هذا: قيل فإن

  الشاهدين؟ عدم عند إال بهما يقضى
 بحفظ الحقوق ابألصح أمر هذا إذ ذلك، على تدل ال اآلية أن: ذلك عن فالجواب
 معناه وليس وامرأتين، رجل أو الطرق، أقوى وهو برجلين باالستشهاد حقوقهم

 (.5) والحكم اإلثبات بين ففرق والمرأتين، فالرجل فقدا فان بالرجلين إال يحكم أال
 ً  :اإلجماع من: ثانيا

 الّدين في الرجال مع جائزة النساء شهادة على وأجمعوا:" المنذر ابن قال 
 (6")والواألم

 ً  :المعقول من: ثالثا
 من وهذا إثباتها طرق في الشارع فوسع ونحوها المالية بالمعامالت البلوى عموم

 ( 7. )االسالمية الشريعة ويسر سماحة
 معهما؟ رجل وجود مع المرأتين شهادة حكم: الثالثة المسألة

 في شهادتهن لقبول النساء مع رجل وجود اشتراط مسألة في الفقهاء اختلف

 :قولين على األموال

 األموال في منفردات النساء شهادة تصح فال رجل، وجود يشترط: األول القول
 : يلي بما واستدلوا(. 1) والحنابلة ،(9) والشافعية ،(8) الحنفية قول وهو

                                                             

، ومواه ب 469، والك افي الب ن عب دالبر: ص 424 /6، وبدائع الصنائع 451 /6( انظر: فتح القدير:  1
 /11، روض  ة الط  البين 441 /4، مغن  ي المحت  ا  244، والفواك  ه ال  دواني: ص 210-209 /8الجلي  ل 

، والك  افي الب  ن قدام  ة 724المرب  ع ص ، وال  روض 151 /9، والمغن  ي 311 /8، نهاي  ة المحت  ا  252
4/351 
 469، الكافي البن عبدالبر: ص 187-186 /4( انظر: حاشية الدسوقي  2
 724( انظر: الروض المربع: ص  3
  282( سورة البقرة: آية  4
 181( انظر: الطرق الحكمية البن القيم: ص  5
 68( االجماع البن المنذر ص 6
 311 /8، ونهاية المحتا : 441 /4( انظر: مغني المحتا   7
 451 /6، فتح القدير 424 /6( انظر: بدائع الصنائع: 8
 441 /4( انظر: مغني المحتا   9
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 فرجل رجلين يكونا لم ،فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوا) تعالى قوله -1
 (2) (الشهداء من ترضون ممن وامرأتان

 يوجد ال وحين رجل، بوجود النساء شهادة قبول ربط تعالى هللا أن: الداللة وجه
 (3.)شهادتهن تقبل فال رجل

ً  هناك بأن: هذا ويناق   تقرير فيها ةفاآلي اإلثبات، ووسائل الحكم طرق بين فرقا
 بأمر إلثباتا يكون فقد والحكم، اإلثبات بين ارتباط ثمة وليس اإلثبات، لوسائل

 .دونه شيء في يكون كموالح
 ذلك لكان واليمين المرأتين االثبات وسائل من بأن قلنا لو بأننا:  هذا عن ويجاب

 ً ً  قسما  (4.)كتابة في هللا لذكره جائزاً  كان ولو ، النص على زائداً  ثالثا
 اليها يضم فال ضعيفة واليمين ، بالرجل فقويت ضعيفة المرأتين شهادة أن-1

 (5.)ضعيف
 الرجل مع هاب ُحكم لما ضعيفة المرأة شهادة كانت فلو مسلم غير بأنه هذا ويناق 

 وعضدت ،بدل ال اصل والمرأتين فالرجل ، رجلين بشاهدين االتيان إمكان مع ،
 .والنسيان السهو من والخوف للتذكير باألخرى المرأة
 يمين مع بشرط رجل غير من امرأتين شهادة وتقبل ذلك، يشترط ال: الثاني القول

 واختاره ،(7)الحنابلة مذهب في الوجهين وأحد( 6) المالكية مذهب وهو لطالبا
 (.9)الظاهرية قول وهو ،(8)القيم ابن

 :يل  بما واستدلوا

 فرجل رجلين يكونا لم فإن رجالكم من شهيدين واستشهدوا:" تعالى قوله
 (10()الشهداء من ترضون ممن وامرأتان

 قبول على ذلك فدل ، الشهادة في الرجل مقام المرأتين اقام هللا أن:  الداللة وجه
 القضاء يجوز فكذلك اليمين مع الرجل بشهادة يقضى ان يجوز فكما ، شهادتهما

 (11.)اليمين مع المرأتين بشهادة

                                                                                                                                                           

   6/632، مطالب اولي النهى 4/351( انظر: الكافي 1
 282( سورة البقرة: آية  2
 424 /6( انظر: بدائع الصنائع 3
 136ص  ، الطرق الحكمية 4/91( انظر: الفروق :للقرافي : 4
 6/435، كشاف القناع  136، الطرق الحكمية ص  11/55، الذخيرة للقرافي  4/91( انظر: الفروق  5
، الفواكه 4/91، والفروق للقرافي 470، والكافي البن عبد البر ص 187 /4( انظر: حاشية الدسوقي  6

 2/244الدواني 
 83-82 /12( انظر: االنصاف  7
 135القيم :ص  ( انظر: الطرق الحكمية البن 8
 396 /9( انظر: المحلى  9

 282( سورة البقرة من اآلية 10
 135، والطرق الحكمية البن القيم : ص  83 /12( انظر: االنصاف 11
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 تقاس ىحت األصل في واليمين الشاهد شهادة يذكر لم الشارع بأن هذا ويناق 
 أو رجلين دةشها اإلثبات طرق نم أن ذكر وإنما ، واليمين المرأتين شهادة عليها

  تقبل فال النص على زيادة يعد وهذا وامرأتين، رجل
: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن-عنه هللا رضي–الخدري سعيد أبي عن -2

 (1. )هللا رسول يا بلى: قلنا الرجل؟ شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس
 النصف ىعل وحدها المرأة شهادة أن على بمنطوقه نص الحديث أن: الداللة وجه

 .الرجل دةكشها مثلها مع المرأة شهادة أن على بمفهومه فدل ، الرجل شهادة من
 (2.)أولى المرأتين مع يحلف فألن ، عليه المدعى نكول مع يحلف المدعي أن-3
 فهذا وجوده، عدم حالة وفي وجوده حالة في الرجل مقام تقومان المرأتين أن-4

 والمرأة، الرجل في لمعنى بل الرجل، في لمعنى يكن لم هادتهماش قبول أن يدل
 من خشي وإذا الرجل، عن المرأتان انفردت لو فيما موجود وهذا العدالة، وهو

 شهادة فقبول إليها، أخرى امرأة بضم ذلك ُجبر وحدها وحفظها المرأة ضبط سوء
 القرآن في يسول ، الرجل مع المرأتين شهادة قبول مثل اليمين، مع المرأتين

 (3.)ذلك يمنع ما واإلجماع والسنة
 ألن النساء، دون الرجال قوة على تدل ال بمواضع الرجال شهادة تخصيص أن-5

 على رجحانهن على ذلك يدل ولم وغيرها، الفر  ب عيوب خصصن قد النساء
 (4.)الرجال

يص أن-6  عيوبب خصصن قد النساء ألن قوتهم على يدل ال بموضع الرجال تخص 
 .الرجال على رجحانهن على ذلك يدل ولم وغيرها، الفر 

 :الترجيح

 الم واليمين ينالمرأت شهادة بجواز القائل الثاني القول- أعلم وهللا – لدى يترجح

 فاهلل ز،الجوا عدم يعني ال بهذا النص ورود بعدم واالحتجا  أدلة، من ذكروه

ً  يذكر لم كتابه في تعالى  الواحدة لمرأةا شهادة وال ،واليمين الشاهد شهادة ايضا

 سبحانه هألن بها، يأخذون ذلك ومع الحكم طرق من غيرها وال نسوة األربع وال

 راً وتيسي رحمة الطرق باقي عن وسكت الحقوق به تحفظ ما الى فقط ارشدنا

 .الحقوق بها تُحفظ التي الحكم طرق من تيسر بما لألخذ للناس

 الثالث المطلب

 بالنساء الخاصة راألمو ف  المرأة شهادة

 :مسائل وفيه

                                                             

 ( سبق تخريجه 1
 11/55( انظر: الذخيرة للقرافي  2
 136، والطرق الحكمية ص4/91( انظر: الفروق  3
 4/91( انظر: الفروق  4
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 النساءب الخاصة األمور ف  الرجال عن منفردة المرأة شهادة حكم: األولى المسألة
 إال عليه يطلع ال فيما وذلك منفردات، النساء شهادة قبول على الفقهاء اتفق

 األمر هذا ضبط وقد( 1.)المستورة والعيوب والحيض والوالدة، كالبكارة النساء
 (2.)محارمهم غير من إليها ينظروا أن للرجال يحل ال لتيا باألمور

 : ذلك على واستدلوا
 ال فيما النساء شهادة تجوز أن السنة مضت) – هللا رحمه – الزهري قول -1

 (.3( )وعيوبهن النساء والدات من غيرهن عليه يطلع
 ينظر ال وما االستهالل على النسوة شهادة يجيز كان أنه شريح عن روي ما -2

 ( 4. ) إليه الرجال
 الشافعي اإلمام المسألة هذه على االتفاق حكى وقد ذلك، على العلماء إجماع -3

ً  العلم أهل بين نعلم ال: قال المغني في قدامة وابن( 5. )األم في كما هللا رحمه  خالفا
 (6. )الجملة في منفردات النساء شهادة قبول في

 شهادتهن فجازت عليها الرجال اطالع بليق ال للنساء عورة على شهادة وألنها -4
 (7.)التجاحد عند حقوقهن لضاعت منفردات شهادتهن تجز لم ولو منفردات

 والغفلة، النسيان فيه يظن فيما هو إنما واحد رجل مكان المرأتين استشهاد أن -5
 إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن) تعالى قوله بدليل كالديون، الضبط وعدم

 من الظاهرة األمور في كما نسيان وال غفلة فيه يظن ال ما ماوأ( 8( )األخرى
 في تنسى ال المعاني هذه إذ كالرجل؛ فيه المرأة فتكون وغيرها والعيوب الوالدة

 (9. )وقوة عقل إلى معرفتها في يحتا  وال العادة
 جرى وما والرضاع والبكارة العيوب في منفردات النساء شهادة تقبل لم إذا أنه

 على ويطلعوا الرجال يحضرها أن فالبد النساء، اال عليه يطلع ال مما مجراها
 يبق فلم الشرع، في يصح ال باطل وهذا الشهادة أداء ليستطيعوا النساء عورات

 ( 10. ) قبولها إال

                                                             

، والكافي البن عب د 6/435، الهداية شرح البداية 6/421، بدائع الصنائع 7/61رائق ( انظر: البحر ال 1
، المه ذب 5/36، واألم 4/188، حاشية الدسوقي 608، والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 469البر 

، المغني 4/540، والكافي البن قدامة 254-11/253، روضة الطالبين 4/442، مغني المحتا  2/426
 86-12/85، االنصاف 6/633مطالب اولي النهى 9/155

 36 /5انظر : االم  2)
في كتاب البيوع واألقضية، باب ما تجوز في شهادة النساء  4/329( أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه  3

  8/333(، ورواه عبد الرزاق في "مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن الزهري وذكره 20708برقم )
 .4/145هقي:( السنن الصغرى، للبي4
 .7/92( انظر: 5
6  )9/ 155 
 ، 9/156، المغني 2/426، المهذب 6/421( انظر: بدائع الصنائع  7
 282( سورة البقرة: آية: 8
 151-150( انظر: الطرق الحكمية البن القيم ص  9

 3/1552( انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة 10
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 :الشهادة هذه ف  منفردات النساء شهادة نصاب: الثانية المسألة

 :أقوال ثالثة على المسألة هذه في العلماء اختلف
( واستدلوا على 1القول األول: ال يكفي أقل من أربعة نسوة وهو مذهب الشافعية )

 ذلك بما يلي:
روي عن عطاء قال: " ال تجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما ال يجوز فيه -1

 (2شهادة الرجال ")
أن األصل الشرعي جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل، وجعل الشهادة -2

 (. 3د وامرأتين فإن انفردن فمقام الشاهدين شهادة أربعة نسوة )شاهدين، أو شاه
ادة ويناق  هذا: بأن األصل الشرعي الذي جعل شهادة المرأة على نصف شه

أما نها، ولى مالرجل إنما هو في األموال وما يتعلق بها وما يلحق بها مما هو أو
صل ن األفيها أفي األمور التي ال يطلع عليها إال النساء فال يصح أن يقال 

هادة صف شنالشرعي فيها هو كذلك، إذ ال دليل على أن شهادة المرأة فيه تعدل 
 الرجل، بل الدليل على خالفه.

(، ورواية عند 4القول الثاني: ال بد من شهادة امرأتين وهو مذهب المالكية )
 (. 5الحنابلة )

 واستدلوا على ذلك:
في الشهادة كقوله تعالى )وأشهدوا عموم األدلة الدالة على وجوب االثنتين -1

 ( 6ذوي عدل منكم(. )
ما روي عن عمر رضي هللا عنه انه قال: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن -2

 (7تفرق بين رجل وامرأته إال فعلت ذلك. )
أن عقل الرجال أكمل من عقل النساء ومع ذلك فال يقبل قول الرجل الواحد فمن -3

 (.8قول المرأة الواحدة ) باب أولى أن ال يقبل
(، والمشهور من 9القول الثالث: يكفي شهادة امرأة واحدة وهو مذهب الحنفية )

 (، وقال الحنفية والثنتان أحوط.10مذهب الحنابلة )
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

 أوالً: من السنة:

                                                             

 ، 2/426، المهذب 5/36( انظر: االم  1
 (20713، برقم )4/329ف ابن أبي شيبة ( مصن 2
 2/426، وذكر نحوه بالمهذب 92و 50 /7( انظر: االم  3
 2/244، الفواكه الدواني 4/188، حاشية الدسوقي 470( انظر: الكافي البن عبدالبر: ص4
 12/86، االنصاف 4/352( انظر: الكافي البن قدامة  5
 2( سورة الطالق آية:  6
 156مية البن القيم ص ( انظر: الطرق الحك 7
 4/352( انظر: الكافي البن قدامة  8
  3/117، الهداية 6/421، بدائع الصنائع 7/61( انظر: البحر الرائق  9

 724، الروض المربع ص86 /12، اإلنصاف 4/352( انظر: الكافي البن قدامة  10
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجاز  –رضي هللا عنه  –حديث حذيفة -1
دة القابلة على الوالدة وقال: " شهادة النساء جائزة فيما ال يطلع عليه الرجال شها

("1.) 
وجه الداللة: دل الحديث على جواز شهادة القابلة من غير اعتبار للعدد، كما ان 
لفظ النساء في الحديث جمع محلى باأللف والالم يراد به الجنس فيتناول األقل. 

(2) 
روى عقبة بن الحرث قالت: تزوجت ابنة أبي أيهاب  قصة المرأة السوداء كما-2

فجاءت امرأة سوداء يعنى فذكرت أنها أرضعتكما فأتيت النبي صلى هللا عليه 
وسلم فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عنى فقمت عن يمينه فأعرض عنى فقلت يا 

 (3رسول هللا إنما هي سوداء قال فكيف وقد قيل )
 عليه وسلم قبل بشهادة المرأة الواحدة وأمره وجه الداللة: أن النبي صلى هللا

بمفارقة زوجته. قال ابن القيم بعد استدالله بالحديث " وفي الحديث من األحكام 
 (4.... قبول شهادة المرأة وحدها ")

شهادة بحكم يوقد يُناق  مثل هذا االستدالل بأن النبي صلى هللا عليه وسلم لم 
 .بل هو على سبيل االحتياط والتنزهالمرأة، ولم يأمره بترك زوجته، 

ثانياً: القياس: القياس على الرواية فكما أن المرأة تقبل روايتها ولو كانت منفردة 
 (5فكذلك الشهادة. )

ويناق  هذا: بأن هناك فارق بين الشهادة والرواية، فالشهادة يشترط فيها عدد 
ادة رجل واحد قياسا بخالف الرواية، فال يصح القياس هنا، وإال لقيل بقبول شه

 (6على روايته. )
ثالثاً: المعقول: قال االمام الكاساني: )إن شرط العدد في الشهادة في األصل ثبت 

تعبدا غير معقول المعنى، ألن خبر من ليس بمعصوم عن الكذب ال يفيد العلم قطعا 

هذا لم ويقينا وإنما يفيد غالب الرأي وأكثر الظن، وهذا ثبت بخبر الواحد العدل، ول

يشترط العدد في رواية األخبار إال أنا عرفنا العدد فيها شرطا بالنص، والنص ورد 

بالعدد في شهادة النساء في حالة مخصوصة وهي أن يكون معهن رجل بقوله 

 (7تعالى "فرجل وامرأتان" فبقيت حالة االنفراد عن الرجال على أصل القياس()

 الترجيح:
                                                             

 ب.، وقال: غري81- 80 /4( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي  1
 4/80( انظر: نصب الراية 2
 ( 2052( اخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب إذا شهد شاهد او شهود بشيء، برقم )3
ه / 1412، مطبع ة الم دني 139( انظر: الطرق الحكمية ف ي السياس ة الش رعية الب ن ق يم الجوزي ة ص 4

 م.1992
 4/352( انظر: الكافي البن قدامة5
 93-92 /7( انظر: االم  6
 6/421( انظر: بدائع الصنائع  7
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حيض وال قول الثاني فما يتعلق بعيوب النساءوالراجح ما ذهب اليه اصحاب ال

 وغيرها فال بد من شهادة امرأتين لألسباب اآلتية:

ً  العدد كان فإذا الشهادة، أدلة عموم من ذكروه لما -1  لشهادةا في مشروطا

 يُشترط أن األولى فمن الرجال، مع النساء وشهادة الرجلين، شهادة وهي االصلية

 .الشريعة دلمقاص مناف   الواحدة شهادة وقبول دات،منفر النساء شهادة في العدد

ً  يوقع منفردات النساء شهادة في اثنتين من أكثر اشتراط أن -2  شديداً  حرجا

 .األمة عن والمشقة الحر  برفع جاءت الشرع ومقاصد بالغة، ومشقة

 السترو النساء عورات في للنظر المجال بفتح اثنتين من اكثر اشتراط أن -3

 .ثقات اثنتين بشهادة فىفيكت أولى،

 بشهادة اءاالكتف عدم أولى باب فمن الواحد الرجل شهادة يقبل لم الشرع أن -4

ً  يتضمن ذلك ألن الواحدة المرأة  إال اآلخرين حقوق تستباح فال غيرهم، على حقوقا

 .بشهادتين
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 الرابع المطلب

 الرجال عليها يطلع قد الت  األمور ف  المرأة شهادة حكم
 

 من وال األموال، من ليست التي المسائل في النساء شهادة في لفقهاءا اختلف
 لرجعةوا والطالق النكاح مثل الرجال عليه يطلع مما وهو والقصاص، الحدود

 على اونحوه والوصاية والوكالة والعتاق والنسب والرضاع والظهار والوالء
 : مذهبين
 وهو رجلين، شهادة إال يقبل ال وقالوا ذلك في النساء شهادة منع :األول المذهب

 ( 3) والحنابلة( 2) والشافعية( 1) المالكية من الجمهور مذهب
 :يلي بما ذلك على واستدلوا

 (4") منكم عدل ذوا اثنان الوصية حين الموت أحدكم حضر إذا: "تعالى قوله -1
 من همويف الوصية، على للشهادة رجلين اشتراط على اآلية نصت :الداللة وجه

 الوصية في المرأة شهادة عمن ذلك
 بمعروف فارقوهن أو بمعروف فأمسكوهن أجلهن بلغن فإذا: "تعالى قوله-2

 (5") منكم عدل ذوي وأشهدوا
 .الطالق في عدلين رجلين اشتراط على نصت اآلية إن :الداللة وجه

 قال- عنهما هللا رضي- مسعود بن هللا عبد عن حصين بن عمران حديث -3
 (  6" )عدل وشاهدي بولي إال نكاح ال: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في ينالرجل على الشهادة جواز اقتصار على الحديث منطوق دل: الداللة وجه
 .النكاح

 في وال الحدود، في النساء شهادة تجوز ال بأنه السنة مضت:" الزهري ولقول -4
 ( 7".)والطالق النكاح

 الطالق النكاح في المرأة شهادة منعب جاءت أنها يتضح السابقة النصوص ومن  
 في شاركها ما عليها فقيس الرجلين، على الشهادة جواز واقتصار والوصية

 (8.)المعنى
 مع المرأة شهادة جواز حكم فتأخذ للمال ترجع والوكالة الوصاية أن :هذا ويناقش

 : ذلك عن واجيب األموال في الرجال

                                                             

، الق وانين الفقهي ة 186 /4، حاش ية الدس وقي 209 /8( انظر: التا  واالكليل بهام  مواهب الجلي ل  1
 304ص 

 5/297( انظر االم  2
 10/156( انظر: المغني  3
 106( المائدة: آية  4
 2( الطالق: آية  5
، والبيهقي في سننه ف ي كت اب النك اح، ب اب ال 3/225( 21( أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح برقم ) 6

 2/752، وصححه السيوطي في الجامع الصغير 7/125( 13721نكاح اال بشاهدين عدلين برقم )
 ( سبق تخريجه 7
 4/438، وحاشية البجيرمي 312 /8( انظر: نهاية المحتا   8
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 التصرف اثبات- والوكالة الوصاية نم القصد إذ مقبولة غير الدعوى هذه أن -1
 ( 1. )المال ال
 إحداهما تضل أن:) تعالى قوله بدليل الشبهة قبيل من النساء شهادة قبول أن-2

 (. 2) يقبل فال الشبهة من كان وما ،(األخرى إحداهما فتذكر
 : الدليل هذا ويناقش

 قبول لىع اآلية نصت ذلك ومع األموال في الشهادة في موجودة الشبهة بأن 
 .إليها أخرى امرأة بانضمام تزول الشبهة ن وال فيها شهادتهن

 في تقبل ال النساء شهادة أن فكما المعنى، في لمشاركتها الحدود، على القياس-5
 (.3) فيه النص ورد ما عدا األمور بقية في تقبل ال فكذلك الحدود

 :االستدالل هذا عن الجواب 

تفاء د انهذه األحكام، إذ يراعى في الحدو أن هناك فرقا بين الحدود وبين-1
 الشبهة، وتُدرأ الحدود بوجودها، بخالف هذه األحكام.

حكام هذه األى، ومخالفة هذه األحكام للحدود في المعنى، ألن الحدود حق هلل تعال-2
لناس اقوق من حقوق الناس، وقد أسقط هللا حقه في الحد لوجود الشبهة، وأما ح

 ا بالشبهة.فال دليل على سقوطه
 وهو الرجال عليها يطلع قد الت  األمور ف  النساء شهادة قبول: الثان  القول

 بما ذلك على واستدلوا ،(6) والظاهرية ،(5) أحمد عن ورواية(. 4) الحنفية مذهب

 :يل 

 :القرآن من: أوالا 

قوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل -1
 (7من ترضون من الشهداء")وامرأتان م

(، ألنه 8أن األصل الشرعي في شهادة النساء القبول ) وجه الداللة من اآلية:
سبحانه جعل الرجل والمرأة من الشهداء، والشاهد المطلق من له شهادة على 

 ( 9االطالق فاقتضى أن يكون لهم شهادة على سائر االحكام اال ما قيد الدليل. )
ا   :السنة ومن: ثانيا

                                                             

 312 /8( انظر: نهاية المحتا   1
 10/156( انظر: المغني  2
 4/438، وحاشية البجيرمي 312 /8نظر: نهاية المحتا  ( ا 3
، تبيين الحق ائق 5/465، حاشية ابن عابدين 3/117، الهداية شرح البداية 6/451( انظر: فتح القدير 4
4/209 
)وفيه قال القاضي: النكاح وحقوقه من الرجع ة وش بهها ال تقب ل فيه ا ش هادة  149 /9( انظر: المغني  5

 ة، وما عداه يخر  على روايتين( النساء رواية واحد
 396 /9( انظر: المحلى  6
 282( سورة البقرة آية:  7
 7/62، البحر الرائق 3/117( انظر: الهداية 8
 424 /6( انظر: بدائع الصنائع  9
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 شهادة بنصف شهادتها أليس:" المرأة في وسلم عليه هللا صلى قوله-1
 (1")الرجل
 فتدخل ن،معي بموضع يقيد ولم االطالق، على ورد الشهادة لفظ أن :الداللة وجه

 .ذلك ديقي دليل يرد مالم األحكام، سائر في الرجل مع المرأتين شهادة فيه
 رجل وبين بيني كانت: قال- عنه هللا رضي-( 2) قيس بن االشعث عن روى ما-2

: هللا رسول فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول الى فاختصمنا بئر في خصومه
 (3")يمينه أو شاهداك"

 حكم وامرأتين رجالً  المدعي أحضر ولو مطلقاً، جاء شاهداك لفظ أن: الداللة وجه
 (4. )الشاهدين مقام يقوم هذا أن فعلم له،
 : اإلجماع: ثالثاا 

 وغيره، احالنك في النساء شهادة قبول على تدل الصحابة عن آثار عدة ردتو فقد
 :ذلك ومن

 في الرجال مع النساء شهادة عنه هللا رضي عمر أجاز: قال هللا رحمه عطاء عن-أ
 (6. )الجواز على اجماعا فكان الصحابة، من أحد عليه ينكر ولم( 5) النكاح

 في فكتب نسوة أربع عليه فشهد ثالثا امرأته طلق سكرانا أن لبيد أبو روى ما-ب
 اجيزت فإذا(. 7) الطالق وأثبت النسوة شهادة فأجاز الخطاب بن عمر إلى ذلك

 وسئل. الرجال مع تقبل أن أولى باب فمن وحدهن، الطالق في النساء شهادة
 (8.")نعم: قال الطالق؟ في والمرأة الرجل شهادة أتجوز:" الشعبي

 وصبي نسوة في كنت: قالت طلق بنت هند عن بةشي أبي بن بكر أبو وروى- 
 الصبي على فوقعت برجلها الصبي فوطئت فمرت امرأة فقامت بثوب مسجى

                                                             

 ( سبق تخريجه   1
( األشعث بن قيس هو: هو األشعث بن قيس بن معدي كرب بن جبلة بن ع دي ب ن معاوي ة ب ن الح ارث  2

الكندي، وكان اسمه معدي كرب وكان دائما أش عث ال رأس فغل ب علي ه فس مي األش عث، وك ان ل ه ص حبه، 
سنة. )سير أع الم  63أصيب يوم اليرموك، وكان أكبر امراء على يوم صفين، توفي سنة أربعين، وعمره 

 (2/37النبالء 
( واللفظ له، ومسلم 2380ي )( اخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب ما جاء في البينة على المدع 3

 (.138في كتاب االيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجره بالنار، برقم )
 79 /1( إعالم الموقعين  4
، طبع ة دار المعرف ة، وق ال البيهق ي: إس ناد ه ذه الرواي ة 126 /7( اخرجه البيهق ي ف ي الس نن الكب رى 5

ج به، وذكر الدارقطني ف ي س ننه مث ل ه ذه الرواي ة مرفوع ة، منقطع وفيها الحجا  بن أرطاة، وهو ال يحت
 4/234روى عن عمر أنه قال:" أجاز رسول هللا شهادة رجل وامرأتين في النكاح " 

 398 /9، والمحلى 424 /6( بدائع الصنائع  6
( 17968( اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف، في كتاب الطالق، باب من أجاز طالق السكران، ب رقم ) 7

، ورج ال األث ر ثق ات )انظ ر ته ذيب الته ذيب 153،وقد استدل بهذا األثر ابن القيم في الطرق الحكمية ص 
 (3/271البن حجر 

(، ورجاله ثقات م نهم إس ماعيل 17774( اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف، في كتاب الطالق، برقم ) 8
س بالش عبي واثب تهم عن ه". وك ان ش يخاً بن ابي خالد والمغيرة بن سعيد قال الث وري: إس ماعيل أعل م الن ا

 (4/19صالحاً )الثقات البن حبان 
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 فقضى – عاشرهن أنا – نسوة عشرة عنه هللا رضي على عند فشهد وهللا، فقتلته
 (.1) بألفين وأعانها بالدية عليها

 (.2) إليها رىأخ بانضمام ينجبر الشهادة في المرأة أهلية نقص أن- 3

 : الراجح
ما ذهب اليه الحنفية ومن وافقهم من إجازة شهادة المرأة -فيما أرى-والراجح 

لقوة أدلتهم، ولموافقته األصل الشرعي وهو قبول شهادة المرأة، ويقوي رأيهم 

أيًضا عمل الصحابة رضوان هللا عليهم، وقد جاء في الحديث: "عليكم بسنتي 
 (3لمهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ")وسنة الخلفاء الراشدين ا

 ج

 الخامس المطلب

 الهالل إثبات ف  المرأة شهادة

 :مسائل وفيه

: المقصود بالهالل: هو القمر في أول الشهر، قال الخليل: والهالل المسألة األولى
وقيل يسمى ه الالً لليلتين من الشهر  غرة القمر حين يهلة الناس في غرة الشهر،

ى به إ لى أ ن يعود في الشهر الثاني وقيل يسمى به ثالث ليال ثم يسمى ثم ال يس مَّ
 . (4) قمراً 

 المسألة الثانية: حكم شهادة المرأة في إثبات رؤية هالل رمضان 
 ( في قبول شهادة المرأة في رؤية هالل رمضان على قولين:5اختلف الفقهاء)

الن اإلثبات عندهم يكفي فيه القول األول: قبول شهادتها في اثبات هالل رمضان، 
(، وأحد الوجهين عند 7(، والحنابلة )6خبر واحد عدل، وهو مذهب الحنفية )

 (9( والظاهرية)8الشافعية )
والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو فقالوا: في الغيم يجزئ شهادة رجلين أو 

أي شهادة رجل وامرأتين الحتمال خفاء الهالل، وفي الصحو البد من االستفاضة 

                                                             

 (.28029( رواه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الديات، باب النسوة يشهدن على القتل، برقم ) 1
  7/62( انظر: البحر الرائق 2
( وق ال 2678الله ب رقم )( أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا الى هدى فأًتبع الى ض 3

( م ن ح ديث العرب اض ب ن 42( واب ن ماج ه ب رقم )3993، وأبو داود ب رقم )7/320حديث حسن صحيح 
 سارية.

 ( انظر: لسان العرب البن منظور مادة )هلل(4
( وسبب اختالفهم : اختالف اآلثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة او  5

 العمل باألحاديث التي يشترط فيها العدد.من باب 
 2/122، بدائع الصنائع 290 /2، البحر الرائق319/  1( انظر: تبيين الحقائق6
 274-3/273، االنصاف 304 /2، كشاف القناع 3/89( انظر: المغني 7
ه ذا  ، والوج ه الث اني: اذا ك ان ثب وت اله الل بطري ق الش هادة ف ال يقب ل عل ى286 /6( انظر: المجموع 8

 الوجه قول المرأة. 
 4/373( انظر: المحلى  9
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الجمع الكثير لبعد خفاء الهالل. وهو الذي اختار الحنفية للفتوى أنه ليس لذلك 
عدد محدد، وإنما المعتبر عدد من الناس من جوانب مختلفة يتيقن به أنهم لم 

 (1يتواطئوا على الكذب.)
 واستدلوا على ذلك:

 السنة من: اوالا 

 عليه هللا صلى النبي الى رجل جاء:"  قال -عنه هللا رضي-( 2)عباس ابن عن-1
 محمداً  أن أتشهد ، هللا اال إله ال ان أتشهد:" قال ، الهالل رأيت إني فقال وسلم

 (  3")غداً  يصوموا أن الناس في أذّن: بالل يا:" قال ، نعم: قال" ؟ هللا رسول
 ، الهالل الناس تراءى:"  قال -عنهما هللا رضي-(4) عمر بن عبدهللا عن-2

 الناس وأمر فصامه رأيته أني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاخبرت
 (5.")بصيامه

ا   : المعقول من: ثانيا

 الرواية، في استوى كما واإلناث، الذكور فيه يستوي ديني خبر المرأة شهادة أن
 خبر وكالهما الصالة وقت ودخول القبلة عن الخبر في وكما ديني، خبر والرواية

 لفظ وال الحاكم، عند ذلك ثبوت رمضان هالل ةلرؤي يشترطوا لم ولهذا ديني،

                                                             

، وقد اختلفت أقوال الحنفية في تحديد الجمع الكثير في حال الصحو فروي 290 /2( انظر: البحر الرائق 1
عن أبي يوسف أنه قدره بعدد القسامة خمسين رجال، وقيل ينبغي أن يكون من كل مسجد جماعة واح د أو 

( وج اء ف ي 2/121ض مقدار القل ة والكث رة ال ى رأي اإلم ام. )ب دائع الص نائع اثنان، وعن محمد: أنه يفو
فتح القدير: والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العب رة لت واتر الخب ر ومجيئ ه م ن ك ل جان ب. 

 (2/252)فتح القدير 
 عليه وسلم، ولد ( هو عبدهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، ابن عم رسول هللا صلى هللا 2

ه) انظ ر: 68قبل الهجرة بثالث سنوات، وكان يلقب بحبر الع رب، وترجم ان الق رآن، ت وفي بالط ائف س نة 
 (1/249، وشذرات الذهب 334-2/330اإلصابة 

( 2340( اخرجه أبو داود في كت اب الص وم ، ب اب ش هادة الواح د عل ى رؤي ة ه الل رمض ان ، ب رقم )  3
( ، و ال دارقطني ف ي كت اب 691، باب ما ج اء ف ي الص وم بالش هادة ، ب رقم ) ،والترمذي في كتاب الصوم

( ، واللف ظ للترم ذي وق ال بع د إخراج ه : ) ح ديث اب ن عب اس في ه اخ تالف ، وروى 2154الصيام ب رقم )
سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسال، وأكثر أصحاب سماك 

عن عكرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسالً ، =والعمل على هذا الحديث عن د أكث ر رووا عن سماك 
اهل العلم ، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام ( ، وقال عنه الشيخ االلب اني ض عيف ) ارواء الغلي ل 

 (907برقم  4/15
بعث ة النبوي ة وه اجر وه و اب ن ( هو عبدهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ولد سنة ثالث م ن ال 4

ه ) 73عشر سنوات ، أسلم م ع ابي ه ، م ن المكث رين م ن رواي ة الح ديث ، ك ان زاه دا ورع اً ، م ات س نة 
 (288-287انظر: تهذيب التهذيب 

( ، 2342( رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب ف ي ش هادة الواح د عل ى رؤي ة ه الل رمض ان، ب رقم ) 5
(، ورواه الحاكم )برقم  1691، باب الشهادة على رؤية هالل رمضان ، برقم) والدارمي في كتاب الصوم 

،(، ورواه البيهق ي ف ي  1/585(، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،)مستدرك الح اكم 1541:
 4/357(، وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة 7978السنن الكبرى برقم )
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 الهالل رأى بأنه مجلسه في الناس يحدث ثقة شخصا سمع لو: قالوا بل الشهادة،
 ( 1.)بخبره يصوم أن يلزمه فإنه

 المالكية مذهب وهو عدلين رجلين رؤية يشترط بل شهادتها، تقبل ال: الثاني القول
 (3)الشافعية عند واألصح( 2)

 :يل  بما ذلك ىعل واستدلوا

 :السنة من

 اليوم في الناس خطب أنه: " قال( 4)الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد عن -1
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب جالست إني أال: فقال فيه يشك الذي

 لرؤيته صوموا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثوني وإنهم وسألتهم
 شاهدان شهد فإن ثالثين فأكملوا عليكم غم فإن لها وانسكوا لرؤيته وأفطروا
 ( 5")وافطروا فصوموا

 صلى هللا رسول إلينا عهد:" قال ثم خطب( 6)حاطب بن الحارث مكة أمير عن -2
 نسكنا عدل شاهدا وشهد نره لم فإن للرؤية، ننسك أن وسلم عليه هللا

 (7.")بشهادتهما
 :الحديثين من الداللة وجه

 ذلك فدل رمضان، هالل لرؤية عدلين رجلين شهادة اشتراط على نصا الحديثين أن
 .المرأة شهادة جواز عدم على

 :الترجيح
 في المرأة ولق قبول من الفقهاء من الجمهور اليه ذهب ما– اعلم وهللا - والراجح

 قبل نم الهالل برؤية اخبارها وألن أدلة، من ذكروه لما رمضان، هالل ثبوت
 المخبر في ةمتحقق العدالة مادامت الرواية مجرى فيجري الديانة، بأمور اإلخبار

 .امرأة ام رجال كان سواء
 

                                                             

 304 /2( انظر: كشاف القناع  1
 3/278، التا  واإلكليل 1/509( انظر: الشرح الكبير للدردير  2
 286 /6( انظر: المجموع  3
( هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، ابن اخي عمر بن الخطاب قيل ولد سنة  4

رع الط ول، واله خمس من الهجرة ،وتوفي النبي صلى هللا عليه وسلم وه و اب ن س ت س نوات، ، وك ان ف ا
 (5/29ه) انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة 70يزيد بن معاوية إمره مكة ، مات بالمدينة سنة 

(. وقال األلب اني عن ه: 2116( اخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم ) 5
 ( 909، رقم 4/16صحيح  )ارواء الغليل 

لحارث بن معمر القرش ي الجمح ي، أخ و محم د ب ن حاط ب، ول د بالحبش ة، ( هو الحارث بن حاطب بن ا 6
 (  1/663هـ ، )انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة 66واستعمله عبدهللا بن الزبير على مكة سنة 

( ، 2338( اخرج  ه أب  وداود ف  ي كت  اب الص  وم، ب  اب ش  هادة رجل  ين عل  ى رؤي  ة ه  الل ش  وال ب  رقم ) 7
( وق ال : ه ذا اس ناد متص ل 2191، باب الشهادة على رؤية الهالل ، ب رقم )والدارقطني في كتاب الصيام 

( ، وقال الشوكاني: سكت عنه أبوداود والمنذري ورجاله رجال الص حيح اال الحس ين ب ن 3/118صحيح )
الحارث الجدلي وهو صدوق، وص ححه ال دارقطني كم ا ذك ر المص نف، والح ارث ب ن الحاط ب الم ذكور ل ه 

 224  /4: صحبة" نيل االوطار
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 :الفطر هالل إثبات في المرأة شهادة حكم: الثالثة المسألة
  

 :أقوال ثالثة على المسألة هذه في الفقهاء اختلف
  

 شهادة تقبل ال: قالوا ،(1) والحنابلة والشافعية المالكية مذهب وهو :األول القول 
 . عدلين رجلين شهادة الفطر هالل في ويشترط بالرجال، يختص األمر ألن المرأة

 :يلي بما واستدلوا
 هللا رسول أن: قاال أنهما-عنهما هللا رضي – عمر وابن عباس ابن عن روي ما-1

 ال وكان رمضان هالل رؤية على واحد رجل شهادة أجاز وسلم عليه هللا صلى
 (2.)رجلين بشهادة إال اإلفطار يجيز

 (3.)به تفرد من لضعف الدليل بهذا االحتجا  صحة بعدم هذا ويناق 
 اشبه المال به يقصد وال بمال وليس غالبا الرجال عليه يطلع مما ذلك وألن-2

 (4.)للعبادة احتياطا رمضان في ذلك ترك وإنما القصاص،
 نفسه نع الصوم طإسقا هو للشاهد نفع فيه شوال هالل رؤية على الشهادة أن-3

 فال رمضان لهال بخالف للتهمة، نفيا الشهود في العدد اشترط لذلك متهماً، فكان
 .الصوم بالتزام بنفسه االضرار في يتهم ال اإلنسان اذ فيه تهمة

 

 امرأتين تكون أن بشرط شوال هالل اثبات في المرأة شهادة قبول :الثان  القول
 شهادة أو رجلين شهادة إال تقبل ال اقالو الحنفية مذهب وهو واحد رجل مع

 ( 5.)واحد رجل مع امرأتين
 .ددالع فيها فيشترط الشهادات كسائر الشهادة باب من هذا بأن واستدلوا

 

 الواحدة، المرأة بخبر شوال هالل بثبوت قالوا: الظاهرية مذهب وهو :الثالث القول

 عدد اال يقبل ال بأن هللا أمر حيث اال الواحد خبر قبول صح وقد الدين، من ألنه
 (6.)لنا سماه

 :يلي بما واستدلوا
 تراءى: ) قال -عنهما هللا رضي -عمر ابن عن عمر ابن مولى( 7) نافع عن-1

 وأمر فصام ، رأيته أني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فاخبرت الهالل الناس
 ( 1(.)بصيامه الناس

                                                             

، 304 /2، وكش اف القن اع 3/90،المغن ى  1/511، حاشية الدسوقي  3/154( انظر: بداية المجتهد  1
 326 /6والشرح الممتع 

(وقال: تفرد به حفص ب ن عم ر األيل ي وه و ض عيف  2143( رواه الدارقطني في كتاب الصيام، برقم ) 2
3/97 
 4/222( نيل االوطار للشوكاني  3
 2/304، كشاف القناع :  3/90ني ( انظر: المغ 4
 123-122 /2( انظر: بدائع الصنائع  5
 373 /4( انظر: المحلى  6
( هو أبوعبدهللا نافع مولى عبدهللا بن عمر من أئمة التابعين بالمدينة ، م ن س بي نيس ابور ، روى ن افع  7

ه ف ي خالف ة 117ي سنة عن ابن عمر وعائشة وابي هريرة وغيرهم كثير ، كان ثقة ، كثير الحديث ، توف
 (5/98، وسير أعالم النبالء 343 /5هشام بن عبدالملك ) انظر: الطبقات الكبرى البن سعد 
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 بالل أذان في وسلم عليه هللا رسول قال:  قالت ، عنها هللا رضي عائشة عن-2
 ( 2") مكتوم أم ابن يؤذن حتى واشربوا فكلوا ، بليل يؤذن باللً  إن:"  
 وأن بالصبح مكتوم أم ابن بأذان الصيام بالتزام أمر السالم عليه أنه: الداللة وجه

 (3.)واحد خبر وهو تبين قد الفجر

 :الترجيح
 هالل اثبات في المرأة شهادة قبول من الحنفية اليه ذهب ما – اعلم وهللا- والراجح

ً  وامرأتين رجل من الشهادة تكون أن بشرط شوال  اداتالشه سائر على قياسا
 .  الصوم فرض أي– الفرض إلسقاط احتياًطا العدد فيه فاعتبر

 الثالث المبحث

 المرأة شهادة حول الطاعنين شبهات دفع

 بعض قبل نم اإلسالم في وأحكامها المرأة حول الشبهات من كثير تتردد         

 ؤتمراتالم حولها وتعقد المستشرقين وبعض لإلسالم المنتسبين وبعض األعداء

 وضوعم الشبهات حولها أثيرت التي االحكام تلك ومن والندوات، والمحاضرات

 عدداً  اقشةومن جمع في اجتهدت المبحث هذا خالل ومن اإلسالم، في المرأة شهادة

 . عليها الردو أثيرت، التي الشبهات من

 األول المطلب

 والمرأة الرجل بين المساواة عدم شبهة دفع

 :الشبهة عرض

 والمرأة، الرجل بين يساو لم اإلسالم أن من البعض يدعيه ما هو الشبهة وجوهر

 ذلك ويعد جل،الر من أقل مرتبة في وجعلها شأنها من وتقليل لها، ازدراء يعد مما

ً  تمييزا  .المرأة ضد ممقوتا

 لشبهةا دفع

 عدم يؤكد ومما بذاتها، ساقطة هي بل الصحة، من لها أساس ال السابقة والشبهة

 :يلي ما لها الدفع قبيل من ويعد صدقها

                                                                                                                                                           

( ، 2340( اخرجه أبو داود في كتاب الصوم ، ب اب ش هادة الواح د عل ى رؤي ة ه الل رمض ان ، ب رقم ) 1
ن بن محمد عن ابن وهب وهو ( ، وقال : تفرد به مروا2170ورواه الدارقطني في كتاب الصيام ، برقم )

 (908، رقم 4/16ثقة ، وقال االلباني عن الحديث: صحيح ،) ارواء الغليل 
( اخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى هللا علي ه وس لم ال يمنع نكم م ن س حوركم اذان  2

ج ر ، وأن ل ه األك ل بالل ، ومسلم في كت اب الص يام ، ب اب بي ان أن ال دخول ف ي الص وم يحص ل بطل وع الف
(  ، وقد روي هذا الحديث أيضاً عن ابن مسعود وابن عم ر وأن س 1092وغيره حتى يطلع الفجر ،برقم )

 وأبي ذر وغيرهم رضي هللا عنهم.
 375 /4( انظر: المحلى  3
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 والحقوق والتكريم اإلنسانية في والرجل المرأة بين اإلسالم ساوى اإلسالم أن-1

 أنو ،(1" ) بالمعروف عليهن الذي مثل ولهن"  تعالى قوله في كما والواجبات

 اختالف وليس ، تكامل اختالف هو إنما والمرأة الرجل بين النوعي االختالف

 ، اإلسالم في واجبات من عليه ما بقدر سلطة من للرجل ما وأن ، وتنافر تضاد

 لقوله ، واحدة نفس من كونهما على المبنية المساواة بأصل يخل ال هذا وأن

 منها وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيــــــــــــها يا"  تعالى

 الذي هللا واتقوا ونســـاء كثيـــــــــــــــرا رجـــــــاال منهما وبث زوجـــــــها

 الرجل بين المساواة أصل أن على يدل مما ،(2")واألرحام به تســــــــــــــاءلون

 بين ذلك في فرق ال والقانتين للمؤمنين أعد ما مثل لها هللا أعد ،كما قائم والمرأة

 أنثى أو ذكر من منكم عامل عمل أضيع ال أني ربهم لهم فاستجاب»  وأنثى ذكر

 ( 3«) بعض من بعضكم

 بوجود يقطع مما المستقلة المالية والذمة الكاملة األهلية للمرأة جعل اإلسالم أن-2

 ( .4.)والمرأة الرجل بين األصل حيث من المساواة
 ج

 الثان  المطلب
 

 المرأة شهادة شأن من التقليل ةشبه دفع

 

 عرض الشبهة
 

ة نصف لمرأومفاد هذه الشبهة أن اإلسالم لم يساوي بين المرأة والرجل وجعل ا
شأن  ل منانسان، وذلك عندما جعل شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل، وهذا تقلي

 المرأة وامتهان لعقليتها.
 

 دفع الشبهة 
 

 لية:أن هذه الشبهة مردودة لألسباب التا
أن الشروط التي تراعى في الشهادة ليست عائدة الى وصف الذكورة واألنوثة -1

في الشاهد، وإنما مردها الى عدالة الشاهد وضبطه، ومدى أهليته للشهادة في 
الواقعة ودرايته بها، فإن لم يكن الشاهد أهال للشهادة فقد ترد شهادته رجال كان 

ين الشاهد والمشهود عليه خصومه تبعث الشاهد أو امرأة، وقد ترد إذا كانت ب

                                                             

  228( سورة البقرة، آية :1
 1( سورة النساء، اآلية 2
 195( سورة ال عمران، اآلية  3
 .267، 266ة بين اإلسالم والغرب، د / محمد الشحات الجندي ص ( الدولة المدني4
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على اتهامه فيما يشهد عليه به وترد كذلك شهادة الشاهد إذا كانت بينه وبين 
 المشهود له قرابة تبعث على احتمال التحيز له في الشهادة.

ية ألولوالو كان قبول الشهادة متعلقة بوصف الذكورة واألنوثة لما كانت  -2
ن جرت بين النساء بعضهن مع بعض، أيا كا لشهادة المرأة في كل خصومة

 سببها. 
هادة شهادة المرأة ليست نصف شهادة الرجل على الدوام، فقد يؤخذ بش -3 

 اتفق ، فقدال يطلع عليه الرجالالمرأة دون الرجل كشهادتها في األمور التي 
ع الرضاوارة الفقهاء على قبول شهادة المرأة فيما ال يطلع عليه الرجال كالبك

ابقا اء سجالوالدة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن كما و
 في ثنايا هذا البحث.

القرآن الكريم اشترط للشهادة على األموال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ،  -4

وعلل سبب اشتراط امرأتين في قوله سبحانه:" أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما 

تنسى إحداهما بعض جوانب المشهود عليه أو تغفل  (  أي مخافة أن1األخرى ")

عنه فتذكرها األخرى به ،قال ابن تيمية :إن استشهاد امرأتين مكان رجلين ألجل 

إذكار احدهما األخرى إذا ضلت ، وهذا يجري فيما يكون فيه الضالل من نسيان 

لعادة وعدم ضبط في العادة ، وأما ما كان من الشهادات ال يخاف فيه الضالل في ا

( ، وجاء في آيات األحكام للسايس: " ..ثم أراد 2لم تكن فيه على نصف رجل.)

تعليل اعتبار العدد في النساء فقال :" أن تضل احداهما فتذكر أحداهما األخرى " 

أي إنما اعتبر التعدد في شهادة النساء لما عسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

لتذكير ولكن الضالل لما كان سببا في التذكير األخرى . والعلة في الحقيقة هي ا

وكان الشأن في النساء الغفلة والنسيان نزل منزلة العلة كما في قولهم : أعددت 

السالح أن يجيء عدو فأدفعه ، فان العلة هي الدفاع، ولما كان مجيء العدو سببا 

ال ألجله ، فيه نُّزل منزلته فهو علة حذف منها الم التعليل ، ويصح أن يكون مفعو

أي إرادة ) أن تضل إحداهما فتذكر ( الخ ،ويقال في العلة الحقيقية هنا ما قيل في 

( ويقول محمد قطب :)وليس اعتبار 3الوجه األول ، والضالل بمعنى النسيان.) 

شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دلياًل كذلك على أن المرأة تساوي نصف الرجل 

توفير كل الضمانات في الشهادة  سواء كانت الشهادة ، إنما هذا إجراء روعي فيه 

لصالح المتهم أو ضده ، ولما كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة 

االنفعال مظنة أن تتأثر بمالبسات القضية فتضل عن الحقيقة روعي أن تكون معها 

                                                             

 282( سورة البقرة، آية: 1
 161( الطرق الحكمية ص 2
 306، 304 /1( تفسير آيات األحكام للّسايس ، 3
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ون المشهود ، وقد يك(1)امرأة أخرى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى "

له أو عليه امرأة جميلة تثير غيرة الشاهدة أو يكون فتى يثير كوامن الغريزة أو 

عطف األمومة .. إلى آخر هذه العواطف التي تدفع إلى الضالل بوعي أو بغير 

وعي ولكن من النادر جداً حين تحضر امرأتان في مجال واحد أن تتفقا على 

 (2ة. )الحقيق يا األخرى فتظهرتزييف واحد دون أن تكشف إحداهما خبا

ي الت وسبب ضالل المرأة أي نسيانها وعدم ضبطها راجع الى طبيعة تكوينها
ما  ها أثرلكون يخلقها هللا عليه، وما يعتري المرأة ويمر بها من حاالت نفسية قد 

 على في بعض جوانب الشهادة، واإلسالم يحرص كل الحرص على اداء الشهادة
شديد تكون مكتملة الشروط ال نقص فيها، وال عجب في توجهها الصحيح وأن 

 اإلسالم في ذلك فبالشهادة تستحل الدماء واألموال واألنفس.
حرار أجال رأن اإلسالم شدد في أمر الشهادة على الزنا وأشترط شهادة أربعة -5

في  ولم يكتف بشهادة رجل او رجلين، وعزز شهادة الرجل بشهادة رجل آخر
 ند عدمعذلك للك لم يعتبر أحٌد أن هذا مسيس بكرامة الرجل !!!، األموال، ومع ذ

رأة دة المشها توافر الشاهدين من الرجال في الشهادة على األموال واالحتيا  الى
 حداهماضل إعززت شهادة الرجل بامرأتين، واآلية عللت ذلك بقوله تعالى:" أن ت

 فتذكر إحداهما األخرى". 
ق من ستيثااإلشهاد الذي يقوم به صاحب الّدين لالأن آية الّدين تتحدث عن -6

حكمه  ي فيالحفاظ على ديّنه، ولم تتحدث عن الشهادة التي يعتمد عليها القاض
م الحاك قاضيبين المتنازعين. فاآلية موجهه لصاحب الحق _ الّدين_ وليس الى ال

 في النزاع.
ة، بينعلى ال فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في الوصول للعدل المبني

 لقبول ياراواستخالصه من ثنايا دعوى الخصوم ال تتخذ من الذكورة واألنوثة مع
بصرف  الشهادة أو رفضها بل معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة،

 النظر جنس الشاهد وعدد الشهود.
امها اهتموكما أن المرأة في ظل اإلسالم مكانها الرئيس هو البيت وحضورها -7

قة ها دقيهادتشون البيع والشراء والخصومات نادر ال ترعي له باالً فال تكون بشئ
لس مجا بل مشكوك فيها فال بد لرفعه من شهادة أخرى. وإذا نظرنا إلى واقع

و األمور ثالً أار مالنساء وحديثهن فإننا نادراً ما تجد النساء يتحدثن عن أمور العق
مات من ملبس ومأكل ومشرب وخاد التجارية بل جل حديثهن في شئون األسرة

 وغير ذلك.    
 

 الثالث المطلب

                                                             

 .282( سورة البقرة  1
 120( شبهات حول اإلسالم، محمد قطب ص  2
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 والقصاص الحدود ف  المرأة شهادة قبول عدم شبه دفع

 الشبهة عرض
 األحناف من الفقهاء إليه ذهب ما على بناء الطاعنون بها تمسك الشبهة وهذه

 تقبل ال والقصاص الحدود أن- البحث أول في جاء كما-أ إلى والحنابلة والشافعية
-الشروط أي – ومنها"  الصنائع بدائع في جاء فقد ،(1) النساء شهادة فيها

 (2...". ) النساء شهادة فيها تقبل فال والقصاص، بالحدود الشهادة في الذكورة
 .الشبهة دفع

 :يلي بما الشبهة هذه دفع ويمكن
 ثم منو ،(3) الفقهاء بإجماع بالشبهات تسقط وأنها الدرء، مبناها الحدود أن –1

 .         والقصاص الحدود في النساء بشهادة األخذ عدم ترجح المذهب شبهة فإن
 فال البيت هو الرئيس مقرها المرأة كون من السابقة الشبهة في تفصيله مر ما-2

 تكون فال( 4. )أشبهها وما القتل بجرائم تنتهي التي الخصومات مجالس تحضر
 .ومأمونة دقيقة شهادتها

 جريمة تشهد أن إلى البقاء تستطيع إن فقلَّ -الجريمة أي– حضرتها ذاإ) المرأة ان
 الساعة تلك الفرار تستطع لم إذا أنها الغالب بل الجأ  رابطة وتظل بعينيها القتل

 أن ذلك بعد يمكن فكيف عليها، يغمى وقد وتصرخ....  عينيها تغمض أن منها كان
 وكيفية الجريمة وأداة والمجرمين الجريمة فتصف الشهادة أداء من تتمكن

 ( 5(.)وقوعها
 من الخرقي ذهب فقد الجنايات، بعض في المرأة بشهادة اعتد الفقهاء بعض إن-5

 كالجائفة قصاصا توجب ال التي العمد جنايات في المرأة شهادة قبول إلى الحنابلة
 ظاهر وهذا: )وقال وامرأتين، رجل شهادة فيها تقبل ثم ومن ،(7) والمأمومة( 6)

 إال يوجب ال منهما كال أن بجامع البيع على بالقياس ذلك على واستدل ،(مذهبال
 (8. )ماالً 

 

 الرابع المطلب

 بدل مجرد المرأة شهادة أن شبهة دفع

                                                             

 4/282ام أحمد ، الكافي في فقه اإلم559 /4( انظر: مغني المحتا  1
 6/279( انظر: بدائع الصنائع  2
، األش   باه والنظ   ائر 9/151، المغن   ي 113، اإلجم   اع الب   ن المن   ذر ص 5/249( انظ  ر: ف   تح الق   دير  3

 .122للسيوطي
 .32المرأة بين الفقه والقانون ص  4)

 .32المرأة بين الفقه والقانون ص 5) 
ي تخالط الجوف والتي تنف ذ ايض اً. )مخت ار الص حاح م ادة ( الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف، والت 6

 جوف(
( المأمومة: وأّمه )بتشديد الم يم( أي ش جه، وآم ه )بالم د( ه ي الش جة الت ي تبل غ أم ال دماغ حت ى يبق ى  7

 بينها وبين الدماغ جلد رقيق. )مختار الصحاح مادة أمم( 
 152الطرق الحكمية ص  4/350( الكافي في فقه اإلمام أحمد8
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 عرض الشبهة

جود ووجوهر هذه الشبهة أن القرآن جعل شهادة المرأة مجرد بدل عند عدم 
وم خر يقأال يوجد رجل آرجلين، بمعنى أنه يشترط لقبول شهادة المرأتين هو 

وهو  ألصلبالشهادة، ومن ثم يلجأ للمرأتين على سبيل البدل حالة عدم وجود ا
 رجل آخر. وهذا يجعل المرأة أقل شأنا من الرجل.

 

 دفع الشبهة

اء لفقهاوفي هذه الشبهة سوف أترك الدفع لنصوص العلماء، ذلك أن كثيرا من 
 الصدد هذا ، ومن الدفوع الواردة فيوالمفسرين صوروا هذه الشبهة وردوا عليها

 ما يلي:
يقول بن القيم " فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل - 1

عن الشاهدين، وأنه ال يقضى بهما إال عند عدم الشاهدين. قيل: القرآن ال يدل 
على ذلك، فإن هذا أمر ألصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه 

رشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها .......، أ
ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 

( "...1) 
يقول ابن العربي " أن الصياغة اللفظية للنص القرآني: "فإن لم يكونا رجلين  - 2

إلبدال فكان ظاهره يقتضي أال تجوز شهادة النساء اال من ألفاظ ا 'فرجل وامرأتان
عندما ال تجوز شهادة الرجال كحكم سائر أبدال الشريعة مع مبدالتها. وهنا ليس 

 (2كذلك فالقول يتناول حالة الوجود )وجود الرجال( وحالة العدم." )
ن يقول أبو بكر الجصاص " قوله تعالى " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا - 3

ً استشهاد شهيدين وهما الشاهدان ألن الشهيد والشاهد واحد ، ثم  يّا " أوجب بد 
عطف عليه قوله ) فإن لم يكونا رجلين ( يعني إن لم يكن الشهيدان رجلين 
"فرجل وامرأتان " فال يخلو قوله تعالى " فإن لم يكونا رجلين " من أن يريد به 

ه " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا " فإن لم يوجد رجالن فرجل وامرأتان " كقول
صعيدا" ، وكقوله " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "  ثم قال " فمن لم يجد 
فصيام شهرين " إلى قوله :" فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " وما جرى 
مجرى اإلبدال التي اقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه ، أو يكون مراده :" فإن 

لين فالشهيدان رجل وامرأتان " فأفادنا إثبات هذا االسم لم يكن الشهيدان رج
للرجل والمرأتين حتى يعتبر عمومه في جواز شهادتهما مع الرجل في سائر 
الحقوق ، إال ما قام دليله ، فلما اتفق المسلمون على جواز شهادة رجل وامرأتين 

ة الرجل مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه الثاني وهو انه أراد تسمي

                                                             

 160( الطرق الحكمية ص1
 253، 1/252( أحكام القرآن البن العربي، دار الكتاب الحديث 2
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والمرأتين شهيدين ، فيكون ذلك اسما شرعيا يجب اعتباره فيما أمرنا فيه 
باستشهاد شهيدين إال موضعا قام الدليل عليه فيصح االستدالل بعمومه في قوله 
صلى هللا عليه وسلم " ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل " ، واثبات النكاح والحكم 

شهيدين ، وقد أجاز النبي صلى هللا عليه  بشهادة رجل وامرأتين اذ قد لحقهم اسم
 (1وسلم النكاح بشهادة شاهدين" )

                                                             

 608 /1( أحكام القرآن للجصاص :1
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 الخاتمة

 :البحث نتائج أهم
 .تمانهاك وعدم إعالنها على الشارع وحث الحقوق، اثبات في الشهادة أهمية -1
 في موالاأل في شهادتها وهو واحد قطعي نص اال فيها يرد لم المرأة شهادة -2

 اياالقض باقي في المرأة بشهادة القول في الفقهاء اجتهد فقد هذا وعلى الدَّين، آية
 .الّدين آلية وتأويلهم فهمهم على معتمدين

 يقضي التي ادةالشه مقام في وارداً  ليس الّدين بآية المتعلق القرآني النص إن -3
 يثاق،االست طريق الى اإلرشاد مقام في وارد هو وإنما ويحكم، القاضي بها

 على يثاقاست مقام فالمقام التعاقد، وقت المتعاملين بين للحقوق واالطمئنان
 تطمئن لذيا االستيثاق أنواع أفضل الى ترشد واآلية بها، قضاء مقام ال الحقوق

 .حقوقهم على المتعاملين نفوس به
 .الصحيح بالدليل هذا لثبوت المرأة شهادة قبول الشرعي األصل أن -4
 .للمال آيل هو ما وكل األموال في الرجل مع المرأة بشهادة القضاء جواز -5
 إنما المرأةو الرجل بين النوعي االختالف وأن المرأة، بحقوق يقر اإلسالم أن -6

 ما بقدر سلطة من للرجل ما وأن وتنافر، تضاد اختالف وليس تكامل، اختالف هو

 ونهماك على ةالمبني المساواة بأصل يخل ال هذا وأن اإلسالم، في واجبات من عليه
 ةالمستقل ماليةال والذمة الكاملة األهلية للمرأة جعل اإلسالم وأن واحدة، نفس من
 . والمرأة الرجل بين األصل حيث من المساواة بوجود يقطع مما

 إلى عيرج بل اطالقها، على ليس الرجل شهادة نصف المرأة شهادة جعل أن -7
 لتجارية،ا والصفقات ليةالما كالمعامالت بها الرجل دراية يغلب التي األمور

 شهادة بلق الشارع أن بدليل وصيانتها، الحقوق من التحقق من ولمزيد. ونحوها
 .الرجال عليها يطلع ال التي األمور في لوحدها المرأة

 الرجل هادةش تقبل ال بينما النساء به يختص فيما تقبل وحدها المرأة شهادة -8
 .ابه اختصت للمرأة الشارع نم ميزة وهذه األحوال، من حال بأي الواحد

ً  الشهادة في للمرأة الشارع تخفيف -9 ً  وليس لها إكراما  فالشهادة ا،به امتهانا
 .ومسئولية تكليف

 ترك إذا لرجلا بينما األخرى، المرأة ذكرتها الشهادة من جزءاً  المرأة نسيت إذا
 ً  .للمرأة امتياز وهذا تقبل، ولم شهادته ردت الشهادة من شيئا
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                    اجعالمر 

 الكريم القرآن
 .العربي لفكرا دار العربي، بابن المعروف هللا عبد بن محمد بكر أبي: القرآن أحكام-
 الطبعة ت،بيرو العلمية، الكتب دار الجصاص، الرازي علي بن أحمد: القرآن أحكام -

 (م1994/  ه1415) األولى
 ياإلسالم لمكتبا ، األلباني الدين ناصر:  السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل ارواء-

 (م1985 - هـ1405) الثانية الطبعة ، بيروت –
 باهلل تصمالمع محمد بتحقيق السيوطي، بكر ابي بن الرحمن عبد: والنظائر االشباه-

 (.م1998-هـ1418) الرابعة الطبعة العربي، الكتاب دار البغدادي،
 ،دار سقالنيالع حجر بن أحمد بن محمد بن ليع بن أحمد:  الصحابة تمييز في اإلصابة-

 (.ه1415) األولى ،الطبعة بيروت– العلمية الكتب
 علي: نبلح بن احمد المبجل اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف-

 الثانية ةالطبع بيروت، – العربي التراث إحياء دار الحنبلي، المرداوي سليمان بن
 (م1986- هـ1406)
 بدون – تبيرو– المعرفة دار الشافعي، عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد: ألما-

 ( م1990-هـ1410) طبعة،
 الفكر، دار ،البجيرمي سليمان(: الخطيب على بجيرمي) شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع-

 (م1995/هـ1415)لبنان – بيروت
 نجيم بابن وفالمعر محمد، بن إبراهيم بن الدين زين: الدقائق كنز شرح الرائق البحر-

 (تاريخ بدون. )الثانية الطبعة اإلسالمي، الكتاب دار المصري،
 الحنفي انيالكاس مسعود بن بكر أبي الدين عالء: الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع-

 (م1996-هـ1417األولى، الطبعة بيروت،– الفكر دار) العلماء، بملك الملقب
 القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد: دالمقتص ونهاية المجتهد بداية-

 الطبعة ان،لبن-بيروت العلمية، الكتب دار عبدالموجود، وعادل معوض محمد علي تحقيق
 (.م1996-هـ1416) األولى

 لكتبا دار يوسف، بن محمد: الجليل مواهب بهام  خليل لمختصر واإلكليل التا -
 (م1995-هـ1416) األولى الطبعة بيروت، – العلمية

 ببيروت، قادريال ودار بدمشق، كثير ابن دار الّسايس، علي محمد: األحكام آيات تفسير-
 (م1996/هـ1417) الثانية، الطبعة

  بيروت ، الفكر دار ، العسقالني حجر بن علي بن أحمد:  التهذيب تهذيب-
 عثمانيةلا المعارف دار البستي، الدارمي حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: الثقات-

 (م1973/هـ1393)  األولى الطبعة الهند، الدكن آباد بحيدر
 
 .الفكر دار الدسوقي، عرفة محمد: الكبير الشرح على الدسوقي حاشية-
 .لبنان الجيل، دار حيدر، علي: األحكام مجلة شرح الحكام درر-
 ةالعام ةلمصريا الهيئة الجندي، الشحات محمد /د: والغرب اإلسالم بين المدنية الدولة-

 للكتاب،
 (م2011) 
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 الغرب ار،د بالقرافي المشهور الصنهاجي عبدالرحمن بن أدريس بن أحمد:  الذخيرة-
 (م1994)، األولى الطبعة ، اإلسالمي

 لشيخل حاشية ومعه البهوتي، يونس بن منصور: المستقنع زاد شرح المربع الروض-
 بيروت،ب الرسالة ومؤسسة بالرياض، المؤيد دار الناشر العثيمين، صالح بن محمد

 ( م1996/هـ1417) األولى الطبعة
 بابن الشهير نأمي محمد: عابدين ابن بحاشية المعروف: المختار الدر على المحتار رد -

 .بيروت – المعرفة دار عابدين،
 لطبعةا اإلسالمي، المكتب النووي، شرف بن يحي: المفتين وعمدة الطالبين روضة-

 (م1991/هـ1412) الثالثة
 لحديث،ا ودار للتراث، الريان دار السجستاني، األشعث بن سليمان: أبوداود سنن-
 (م1988/هـ1408)
 .تركيا اإلسالمية، المكتبة الترمذي، عيسى بن محمد: الترمذي سنن -
 ة،الرسال مؤسسة الدارقطني، مهدي بن أحمد بن عمر بن علي: الدارقطني سنن-

 (م2005-ه1424) األولى الطبعة لبنان،-بيروت
 لدراساتا جامعة منشورات سلسلة البيهقي، علي بن الحسين بن أحمد: الصغرى السنن-

 (.م1989/  ه1410) األولى الطبعة مصر، الوفاء، دار توزيع باكستان، اإلسالمية،
 .ـه1408 عشرة الثامنة الطبعة الشروق دار قطب، محمد: اإلسالم حول شبهات-
 ، دمشق ثير،ك ابن دار الحنبلي، العماد بن عبدالحي :ذهب من أعيان في الذهب شذرات-

 األولى الطبعة
 (.م1986/ه1406)
 العربي، تراثال أحياء دار الهمام، بن الكمال الوهاب عبد بن محمد: القدير فتح شرح-

 .بيروت
 . الفكر ،دار الدردير أحمد: الدسوقي حاشية مع الكبير الشرح-
 .تركيا مية،اإلسال المكتبة البخاري، اسماعيل بن هللا عبد بن محمد: البخاري صحيح-
 .بيروت-اإلسالمية المكتبة النيسابوري، الحجا  بن مسلم: مسلم صحيح-
 لمعروفا الدمشقي الزرعي بكر أبي بن محمد: الشرعية السياسة في الحكمية الطرق-

 أو بعةط بدون) الرياض الوطن، دار الفقي، حامد محمد بتحقيق الجوزية، قيم بابن
 (تاريخ

 الكتب المع ، بالقرافي المشهور الصنهاجي عبدالرحمن بن أدريس بن أحمد: الفروق -
 ،بيروت

 النفراوي المس بن غنيم بن أحمد: القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه-
 .لبنان-بيروت الفكر، دار المالكي،

 بيوت – لعربيا الكتاب دار ،الكلبي جزي بن محمد بن أحمد بن محمد: الفقهية القوانين-
 (م1989/هـ1409) الثانية الطبعة لبنان، –
 المكتبة لمقدسي،ا قدامة بن هللا عبد الدين موفق: حنبل بن أحمد اإلمام فقه في الكافي-

 (تاريخ أو طبعة بدون) المكرمة مكة الباز احمد مصطفى التجارية،
 النمري دالبرعب بن محمد بن هللا عبد بن يوسف: المالكي المدينة أهل فقه في الكافي-

 (تاريخ أو طبعة بدون) لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار القرطبي،
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 بن محمد نب هللا عبد(: شيبة ابي ابن مصنف) واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب-
 االولى الطبعة الرياض، – الرشد دار مكتبة شيبة، ابي ابن بن عثمان بن ابراهيم

 (هـ1409)
 لكتبا دار ، البهوتي ادريس بن الدين صالح بن يونس بن منصور: القناع افكش-

 .العلمية
 المعارف دار منظور، بن علي بن مكرم بن محمد: العرب لسان-
 االسالمي، المكتب مفلح، بن هللا عبد بن محمد بن إبراهيم: المقنع شرح في المبدع-

  لبنان-بيروت
 ( م1986) لبنان، مكتبة الرازي، القادر عبد بكر أبي بن محمد: الصحاح مختار-
 .الرسالة سةومؤس اإلسالمي المكتب السباعي، مصطفى. د: والقانون الفقه بين المرأة-
 ، النيسابوري محمد بن عبدهللا بن محمد الحاكم أبوعبدهللا: الصحيحين على المستدرك -

 ( م1990-ه1411)األولى الطبعة ، بيروت-العلمية الكتب دار
 لدارميا الفضل بن عبدالرحمن بن عبدهللا: الدارمي بسنن المعروف الدارمي مسند-

 م2000-ه1412 األولى الطبعة ، السعودية ، للنشر المغني دار ، السمرقندي
 ، العبسي يمإبراه بن محمد بن عبدهللا ، شيبة أبي بن أبوبكر: شيبة أبي ابن مصنف -

 ه1409 األولى الطبعة ، الرشد مكتبة
 كتبالم الصنعاني، الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبد: الرزاق دعب مصنف-

 (ه1403)الثانية الطبعة بيروت، – اإلسالمي
 لطبعةا الرحيباني، السيوطي مصطفى: المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب -

 ( م1994-هـ1415) الثانية
 فكر،ال دار ،البغدادي الوهاب عبد القاضي: المدنية عالم مذهب على المعونة-
 (م1999/هـ1419)
 ، تيمية ناب مكتبة ، الطبراني مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان: الكبير المعجم-

 .الثانية الطبعة ، القاهرة
 .الرياض الحديثة، الرياض مكتبة قدامة، بن أحمد بن هللا عبد: المغني-
 التراث حياءأ دار ،الخطيب الشربيني محمد: المنها  ألفاظ معرفة إلى المحتا  مغني -

 بيروت – العربي
 ،المغربي الرحمن عبد بن محمد بن محمد: خليل مختصر لشرح الجليل مواهب -

-هـ1416) األولى الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار الرعيني، بالحطاب المعروف
 (م1995

 زي،الشيرا الفيروزابادي يوسف بن علي بن إبراهيم: الشافعي اإلمام فقه في المهذب-
 (م1994/هـ1414) األولى الطبعة لبنان،-بيروت العربي، التراث إحياء دار

 األولى لطبعةا ، مصر ، الحديث دار الشوكاني، عبدهللا بن علي بن محمد: األوطار نيل-
 .م993!-هـ1413

 دار الصغير، بالشافعي الشهير العباس ابي بن محمد: المنها  شرح الى المحتا  نهاية-
 (م1984-هـ1404) االخيرة ةالطبع الفكر،

 التراث ءإحيا دار المرغيناني، الجليل عبد بن علي: المبتدئ بداية شرح الهداية-
  .لبنان– بيروت العربي،

 


