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  ٢٤/٦/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ١٢/٥/٢٠٠٨  تاریخ االستالم
  
هــذا البحــث یتنــاول مــسألة فقهیــة  :ملخــصلا

هامة وهي اإلثبات بشهادة النساء دون الرجال 
ار حكــم لمـا لـه مــن أهمیـة فـي إظهـ) منفـردات(

الشرع فیمـا یجـوز لهـا أن تـشهد بـه منفـردة ومـا 
ال یجــــوز، وقــــد بینــــت فــــي هــــذا البحــــث منزلــــة 
الشهادة كوسیلة من وسائل اإلثبات، مبینًا أدلة 
مــــشروعیة اإلثبــــات بــــشهادة النــــساء منفــــردات، 
والعــدد الـــذي یقبـــل بــه شـــهادة النـــساء، ونطـــاق 
تطبیــق شــهادتهن منفــردات، ثــم أتبعتــه بخاتمــة 

  . أهم النتائجضمنتها

  Abstract: The present study is 
concerned with an jurisprudent 
(fighyah) issue. The proving woman 
certificate alone with men 
participation. Trying to reveal the 
Islamic law of what is allowed and 
not allowed to woman to certificate, 
and the woman certificate as one of 
means for proving justice. The 
number which accepted, and area of 
implementation of women certificate 
alone. 
 Finally the research is concluded 
the main results. 

  

  المقدمة
مــن شــرور أنفــسنا وســیئات إن الحمــد هللا، نحمــده تعــالى ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا 

  :أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، أما بعد

فــإن شــریعة اإلســالم، هــي الــشریعة الخالــدة الباقیــة إلــى أن یــرث اهللا األرض ومــن علیهــا، 
 جعــل فـي اإلســالم وأحكامــه وااللتـزام بــه عــز المـسلمین وتقــدمهم وصــالحهم -عـز وجــل-هللاو 

  .وسعادتهم

لهـــذا جـــاءت أحكـــام هـــذه الـــشریعة الغـــراء بمـــا تحقـــق الخیـــر للبـــشریة، وتقـــضي حاجـــات و 
  .اإلنسان في إطار ما أحله اهللا، وفي البعد عما حرمه
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)٦٢ ( 

وٕان من أهم الجوانب التي عالجتها الشریعة اإلسـالمیة الـشهادة التـي هـي مـن أهـم وسـائل 
 واإلنكـــار، یـــستوي فـــي ذلـــك إثبـــات الحقـــوق، وأداة لتوثیقهـــا وحفظهـــا، صـــونًا لهـــا مـــن الجحـــود

شهادة النساء مع الرجال، أو شهادتین دون الرجال مع یمین المدعي كما یدل علـى ذلـك قولـه 
ــن َتْرَضــْوَن  َواْستَــْشِهُدوْاْ◌ َشــِهیَدْیِن مــن رَِّجــاِلُكْم َفــِإن لَّــْم َیُكوَنــا َرُجَلــْیِن َفَرُجــٌل َواْمَرَأتَــانِ : (تعـالى ِممَّ

َهَداء َأن تَ    )١().ِضلَّ ْإْحَداُهَما َفتَُذكَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرىِمَن الشُّ

كما أن البعد عن تطبیق الدستور الـذي رسـمته الـشریعة اإلسـالمیة، والعمـل علـى التحـاكم 
إلــى القــوانین الوضــعیة التــي تــستمد نــصوصها مــن دســاتیر الغــرب لتنظــیم حیــاتهم وقــضایاهم، 

ــم تفــرق بــین المــرأة و  الرجــل فــي الــشهادة، وجعلــت اإلثبــات جــائزًا بــشهادة هــذه القــوانین التــي ل
الشاهد الواحد، یستوي أن یكـون رجـًال أو امـرأة، وفـي هـذا مخالفـة للـشریعة اإلسـالمیة التـي لـم 

َكُر َكـاألُنَثى: (تسو بینهما في كل شيء بدلیل قوله تعالى ِللرَِّجـاِل : (، وقولـه تعـالى) ٢()َلْیَس الـذَّ
  .)٣()َعَلْیِهنَّ َدَرَجةٌ 

 میراثهـــا نـــصف میـــراث الرجـــل، وجعـــل شـــهادتها علـــى -ســـبحانه وتعـــالى–كمـــا جعـــل اهللا 
  .النصف من شهادة الرجل في األموال

ــى  ــى العكــس رفــع مــن شــأنها، وأعل ولــیس معنــى هــذا أن اإلســالم لــم یكــرم المــرأة، بــل عل
لرجل كمـا مكانتها، خلقها من نفس واحدة، وجعلها في المسؤولیة والجزاء في مرتبة واحدة مع ا

ْمَنـا َبِنـي آَدمَ  َ :(في قوله تعـالى ورد علیهـا حقوقهـا، وسـاوى بینهـا وبینـه فـي اإلنـسانیة، )٤()َلَقـْد َكرَّ
، كمـا ســاوى بینهمـا فــي األمـور الــشرعیة )٥()َوَلهُــنَّ ِمْثـُل الَّــِذي َعَلـْیِهنَّ ِبــاْلَمْعُروفِ : (فقـال تعـالى

صرف، والكـسب، والتعلـیم، والـزواج، وطلـب وفي الثـواب والعقـاب، وجعـل لهـا حـق الملـك، والتـ
  .الطالق، والمجادلة عن نفسها، والدفاع عن حقوقها، وحق الشهادة على الغیر وللغیر

وألهمیــة شــهادتها، أردت أن أبــین الحكــم الــشرعي إذا مــا شــهدت منفــردة دون أن یــشاركها 
مقدمـــه، : ىـــلإ هالرجـــال فـــي الـــشهادة ســـعیًا لتحقیـــق الفائـــدة، فـــاخترت هـــذا الموضـــوع، وقـــسمت

  .وتمهید، وثالثة مباحث، وخاتمة

  .فقد وضحت فیها أهمیة الموضوع وخطة البحث: أما المقدمة
  .فقد ضمنته توضیحًا عن منزلة الشهادة كوسیلة من وسائل اإلثبات: وأما التمهید

  .ففي مشروعیة اإلثبات بشهادة النساء: وأما المبحث األول
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  .لذي یقبل به شهادة النساء في اإلثباتا ددعلا يفف: وأما المبحث الثاني
  .ففي نطاق شهادة النساء ال رجل معهن: وأما المبحث الثالث

  .فقد ضمنتها أهم النتائج المستخلصة من البحث: وأما الخاتمة
  

  التمهید
  :ویشتمل على فرعین

  . منزلة الشهادة كوسیلة من وسائل اإلثبات:الفرع األول
  .في اللغة واالصطالح تعریف الشهادة :الفرع الثاني

  
  .منزلة الشهادة كوسیلة من وسائل اإلثبات: الفرع األول

إن وسائل اإلثبات كثیرة متعددة، منها الشهادة التي لها المكانة والمنزلة العظیمة بین هـذه 
ــــك ألن اهللا  ــــث قــــال اهللا - ســــبحانه وتعــــالى–الوســــائل؛ ذل ــــى ذاتــــه حی  ســــبحانه – أضــــافها إل

  .)٦()ُه َأنَُّه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَمًا ِباْلِقْسطِ َشِهَد اللّ : (-وتعالى

َوَأْشـــِهُدْوْا ِإَذا : (كمــا نـــدب  اهللا تعـــالى إلیهــا احتیاطـــًا فـــي مواضــع مـــن كتابـــه العزیــز فقـــال
َجـاِلُكْم َفـِإن لَّـْم َیُكوَنـا َرُجَلـْیِن َفَرُجـٌل َواْمَرَأتَـاِن َواْستَـْشِهُدوْا َشـِهیَدْیِن مـن رِّ :( ، وقال أیضاً )٧()تََباَیْعتُمْ 

َهَداء   .)٨()ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

ُكوُنـوْا َقـوَّاِمیَن ِلّلـِه ُشـَهَداء : (كما جـاء التوجیـه اإللهـي لعبـاده فـي كیفیـة أدائهـا، فقـال تعـالى
، وكمـا جـاء النهـي )٩()ى َأالَّ َتْعـِدُلوْا اْعـِدُلوْا ُهـَو َأْقـَرُب ِللتَّْقـَوىِباْلِقْسِط َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقـْوٍم َعَلـ

 لعباده عن عدم كـتم الـشهادة، والتقـاعس عـن أدائهـا منـذرًا إیـاهم مـن - عز وجل–من المولى 
 –خطـــورة ذلـــك، ومـــا قـــد یـــصیبهم مـــن اإلثـــم الكبیـــر، والغـــضب الـــشدید مـــن اهللا، بـــدلیل قولـــه 

َهاَدَة َوَمن َیْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبهُ : (-سبحانه وتعالى   .)١٠()َوَال َتْكُتُموْا الشَّ

فالـشهادة مــا جـاءت بهــذا االعتبـار إال لحفــظ الحقـوق عنــد اإلنكـار، ولیحــصل التوثیـق بهــا 
خوفــًا مــن ضــیاع الحقــوق وجحودهــا، فهــي ضــرورة ملحــة والحاجــة إلیهــا ماســة، وخاصــة مــع 

هــواء، وتفــاوت الــذمم، وكثــرة الخــصومات، وحجــب حقــوق النــاس، تبــاین الطبــاع، واخــتالف األ
ـنُكْم َوَأِقیُمـوا  (- جل شـأنه-: بإقامتها، فقال-سبحانه وتعالى_ فجاء أمره  َوَأْشـِهُدوا َذَوْي َعـْدٍل مِّ
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)٦٤ ( 

َهاَدةَ  ةدا ، فــدل ذلـك علـى أن الــشه)١٢()َواْستَــْشِهُدوْا َشـِهیَدْیِن مـن رَِّجـاِلُكمْ : (،وقولـه تعـالى)١١()الـشَّ
  .)١٣(مندوب إلیها

فبهـذا المعنــى تتبلـور منزلــة الــشهادة مـن بــین وسـائل اإلثبــات خاصــة لكونهـا موجبــة لحكــم 
  .)١٤(كما قال البهوتي في كشاف القناع" فهي حجة شرعیة تظهر الحق وال توجبه" الحاكم، 

ولكـن مــن المالحــظ الیــوم تراجــع الــشهادة كــدلیل مــن أدلــة اإلثبــات عــن غیرهــا مــن وســائل 
ــدیني ممــا أثــر علــى إلا ــوازع ال ــى خــراب الــذمم وضــعف ال ــك إل ــة مــثًال، ویعــزى ذل ثبــات كالكتاب

ـــر مـــن  ـــزور ممـــا جعـــل القاضـــي ال یطمـــئن كثیـــرًا لكثی ـــشار شـــهود ال الـــضمیر واألخـــالق، وانت
، هــذا باإلضــافة إلــى تــشابك المعــامالت بــین النــاس، األمــر الــذي أدى إلــى تعقیــدها تالــشهادا

  .ها بالكتابة مما جعلها تتصدر وسائل اإلثباتفكان اللزوم إلى توثیق

وال یعني ذلك أن الشهادة ال یعتمد علیها كدلیل من أدلة اإلثبات، فأغلب الوقـائع المادیـة، 
  .والقصاص، والحدود، وغیر ذلك تعتمد اعتمادًا كبیرًا على الشهادة ویثبت الحق بها

  
  الفرع الثاني

  تعریف الشهادة في اللغة واالصطالح
  

 :ةغللا يف ةداهالش .١
الشهادة مصدر شهد یشهد شهادة، والجمـع شـهود، وُشـهٌَّد، وٕاشـهاد، وهـو شـاهد، وشـهید، 

َفَمــن َشــِهَد ِمــنُكُم : (الحــضور، كمــا قـال تعــالى: والجمـع شــهداء، وتطلــق علــى عـدة معــاٍن منهــا
ْهَر َفْلَیــُصْمهُ  نَّــُه َال ِإَلـــَه ِإالَّ ُهــَو َشــِهَد الّلــُه َأ: (العلــم، كمــا قــال تعــالى: أي حــضر، ومنهــا)١٥()الـشَّ

ــْسطِ  ــًا ِباْلِق ــِم َقآِئَم ــوْا اْلِعْل ــَشَهاَدُة : (القــسم، كمــا قــال تعــالى: أي علــم، ومنهــا: )١٦()َواْلَمَالِئَكــُة َوُأْوُل َف
أي أربعـة أیمـان، والمـراد هنـا الـشهادة بمعنـى الحـضور الــذي  ،)١٧()َأَحـِدِهْم َأْرَبـُع َشـَهاَداٍت ِباللَّـهِ 

  )١٨(.ه العلم الیقینيیترتب علی
  

 :تعریف الشهادة عند الفقهاء .٢
إخبــار العـدل بمــا : عـرف الفقهـاء الــشهادة بعـدة تعریفــات تكـاد تتفــق علـى معنـى واحــد هـو
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  :علم في مجلس الحاكم بلفظ أشهد، وٕالیك تعریفاتهم
  )١٩(. إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء:تعریف الحنفیة
  )٢٠(.خبار عدل حاكمًا بما علم، ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه إ:تعریف المالكیة
  )٢١(. إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهد:تعریف الشافعیة

 إخبـــار بمـــا علمـــه بلفـــظ خـــاص، أو هـــي إخبـــار بمـــا علمـــه بلفـــظ أشـــهد أو :تعریـــف الحنابلـــة
  )٢٢(.شهدت

، یتأكــد التقــارب مــن هــذه التعریفــات التــي ذكرنــا، دون الخــوض فــي شــرحها مراعــاة للبحــث
  :بینها في كثیر من المعاني، إال أن االختالف بینها في أمرین

ــــف الحنفیــــة، :األمــــر األول ــــشهادة بلفــــظ أشــــهد أو شــــهدت كمــــا ورد فــــي تعری  اشــــتراط أداء ال
  .والشافعیة، وبعض الحنابلة

كیـة، اشتراط أدائها في مجلس القضاء، وهو ما ظهـر فـي تعریـف الحنفیـة، والمال: األمر الثاني
حیـث قیـدوا أداء الــشهادة عنـد الحـاكم والمــراد بـه مجلــس القـضاء غالبـًا، أمــا الـشافعیة والحنابلــة 

  .فلم یشترطوا ذلك في تعریفهم
ــة، والمالكیــة، مــن كــون أدائهــا یجــب أن یكــون فــي  ــه الحنفی ــالقبول مــا ذهــب إلی ــى ب واألول

  .د، وثبوت الحقمجلس القضاء، لكي یتأكد للقاضي الظن الراجح أمامه بصدق الشاه
  

  المبحث األول
  مشروعیة اإلثبات بشهادة النساء منفردات

  
، وذلـك فیمـا حـرم علـى ذوي )٢٣(اتفق الفقهاء علـى جـواز اإلثبـات بـشهادة النـساء منفـردات

)٢٥( والرتـق)٢٤(المحارم تعمد النظر إلیه فیمـا بـین الـسرة والركبـة، سـواء كـان فـي الفـرج كـالقرن
، 

ــــة، و  ــــوالدة، واالســــتهالل، أو البكــــارة، والثیوب ــــي ال ــــضاء العــــدة، أو ســــواء كــــان ف البــــرص، وانق
  .والرضاع

ال تقبل شهادتهن دون الرجال على الرضاع؛ ألنه یجوز أن یطلع : وعن أبي حنیفة 
  .علیه محارم المرأة من الرجال، فلم یثبت بالنساء منفردات كالنكاح
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  :ةـلدألا
هادة النــساء منفـــردات، بالـــسنة، واآلثـــار، اســتدل جمهـــور الفقهـــاء علــى مـــشروعیة اإلثبـــات بـــش

  .والمعقول
  :أما من السنة

مـضت الـسنة أن تجـوز شـهادة النـساء فیمـا ال یطلـع علیـه : بما روي عن الزهري أنـه قـال .١
  )٢٦(.غیرهن، من والدات النساء وعیوبهن

  :وجه الداللة من الحدیث
ضــح الداللــة یعــد فــي حكــم المرفــوع إلــى النبــي، وهــو وا" مــضت الــسنة" قــول الزهــري

  .على مشروعیة شهادة النساء فیما ال یطلع علیه الرجال
والحدیث إن كان مرسـًال، إال أنـه اعتـضد بغیـره، وبعمـل الـصحابة والتـابعین، فـصار 

  .)٢٧(صالحًا لالحتجاج به 
  
تزوجــت أم یحیــى بنــت أبــي إهــاب، فأتــت أمـــة :" وبمــا روي عــن عقبــة بــن الحــارث قــال .٢

 فــذكرت ذلــك لــه، - صــلى اهللا علیــه وســلم–، فأتیــت النبــي لقــد أرضــعتكما:ســوداء، فقالــت
 ".كیـف وقـد زعمـت ذلـك: إنهـا كاذبـة؛ قـال : فأعرض عني، ثم أتیته، فقلت یـا رسـول اهللا

)٢٨(  

  :وجه الداللة من الحدیث
ــى الرضــاع؛ ألنهــا ال تجــر  ــى قبــول شــهادة المرضــعة عل ــة عل ــه دالل هــذا الحــدیث فی

ــى نفــسها، وال ــشهادة نفعــًا إل ــى عــورة للنــساء فیهــا بهــذه ال ــدفع عنهــا ضــررًا، وألنهــا شــهادة عل  ت
   )٢٩(.مدخل ، فتقبل فیها شهادة النساء كالوالدة
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)٦٧( 

  :وأما من اآلثار
  :استدل الجمهور على مشروعیة شهادة النساء من اآلثار بما یأتي

 -رحمـه اهللا–أخبرنا ابن جریج عن ابن شـهاب الزهـري : فیما رواه عبد الرزاق في مصنفه - ١
مــضت الــسنة فــي أن تجــوز شــهادة النــساء لــیس معهــن رجــل فیمــا یلــین مــن والدة " : قــال

 .)٣٠ ("المرأة

أخبرنــا أبــو بكــر عــن أبــي ســبرة عــن موســى بــن عقبــة عــن القعقــاع بــن : وبمــا رواه أیــضاً  - ٢
ال تجـوز شـهادة النـساء، إال علـى مـا ال :"  قـال- رضي اهللا عنهمـا-الحكیم عن ابن عمر

 )٣١(".ت النساء، وما یشبه ذلك من حملهن وحیضهنیطلع علیه إال هن من عورا

 عــن عبــد األعلــى، عــن ابــن شــریح، أنــه - رحمــه اهللا–أخبرنــا الثــوري : وبمــا رواه أیــضاً  - ٣
 )٣٢(.أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في االستهالل

ـــضاً  - ٤ ـــن : وبمـــا رواه أی ـــي یحیـــى األســـلمي، أخبرنـــي إســـحاق، عـــن اب ـــراهیم بـــن أب أخبرنـــا إب
ــــــر  ــــــن الخطــــــاب شــــــهاب، أن عم ــــــه–ب ــــــي : " - رضــــــي اهللا عن ــــــرأة ف أجــــــاز شــــــهادة ام

 )٣٣(".االستهالل

  :وجه الداللة من هذه اآلثار
هـــذه اآلثـــار رغـــم أنهـــا موقوفـــة، إال أن داللتهـــا واضـــحة علـــى مـــشروعیة اإلثبـــات بـــشهادة 
النساء في األشیاء التـي ال یطلـع علیهـا الرجـال، فهـذه اآلثـار رغـم أنهـا موقوفـة كمـا ذكرنـا، إال 

  .ن لها حكم الرفع؛ ألنها وردت فیما لیس للرأي فیه مجالأ
  

  :وأما من المعقول
  :فقد استدل أصحاب هذا الرأي من عدة أوجه

الوالدة، واالستهالل، والرضاع، والعیوب تحت :  إن ما ال یطلع علیه الرجال من:الوجه األول
لعـدة، تقبـل فیـه شـهادة النـساء كالرتق، والقرن، والبكـارة، والثیوبـة، والبـرص، وانقـضاء ا: الثیاب

ـــل فیهـــا شـــهادة النـــساء  ـــو لـــم تقب ـــي العـــادة، ول دون الرجـــال؛ ألن الرجـــال ال یطلعـــون علیهـــا ف
  )٣٤(.منفردات لبطلت هذه األمور عند التجاحد
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 إن سـبب شـهادة النـساء ال رجـل معهـن، هـو مـا حـرم علـى ذوي المحـارم تعمـد :الوجه الثـاني
لركبـة سـواء ذلـك فـي الفـرج، كـالقرن، والرتـق، أو فیمـا عـداه مـن النظر إلیه، فیما سوى السرة وا

ـــي  ـــساء، أو ال یباشـــره إال النـــساء؛ ألن تحریمهـــا ف بـــرص أو غیـــره؛ ألن ذلـــك ال یـــشهده إال الن
ــــشهادة  النــــساء مخــــتص بمعنــــى واحــــد، هــــو ســــتر العــــورة، ولمــــا دعــــت الــــضرورة فیــــه إلــــى ال

  )٣٥(.ُأبیحت

مــشروعیة اإلثبــات بــشهادة النــساء دون الرجــال؛ ألنــه  إن الــضرورة تتحقــق فــي :الوجــه الثالــث
یتعلق بها أحكام تحتاج إلى بیانه في مجلس القاضي، ویتعذر إثباته بـشهادة الرجـال؛ ألنهـم ال 
یطلعــون علیــه، فــال بــد مــن قبــول شــهادة النــساء فیــه؛ ألن الحجــة فــي إثبــات الحقــوق مــشروعة 

  )٣٦(.بحسب اإلمكان
  

  المبحث الثاني
  قبل به شهادة النساء في اإلثباتالعدد الذي ی

  
  :اختلف الفقهاء في العدد الذي یقبل به شهادة النساء في اإلثبات على أربعة مذاهب

بـأن مـا ال یطلـع علیـه الرجـال كـالوالدة، : ذهب أنصار هذا المذهب إلى القول: المذهب األول
امـرأة واحـدة، واالثنتـان والعیوب الباطنة في النساء، فالعـدد فیـه لـیس بـشرط، فتقبـل فیـه شـهادة 

ـــة، وابـــن عمـــر، وعثمـــان،  ـــة فـــي روای ـــى هـــذا ذهـــب الحنفیـــة، والحنابل أحـــوط مـــن الواحـــدة، وٕال
  )٣٧(.يلعو

إن العـدد الـذي یقبـل بـه شـهادة النـساء :  ذهب أنصار هذا المذهب إلـى القـول:المذهب الثاني
ة الثانیـة، والحكـم، وابـن في اإلثبات هو امرأتان، وٕالى هـذا ذهـب المالكیـة، والحنابلـة فـي الروایـ

  )٣٨(.أبي لیلى، وابن شبرمة، والنووي
بأن العدد الـذي یقبـل بـه شـهادة النـساء :  ذهب أنصار هذا المذهب إلى القول:المذهب الثالث

  )٣٩(.في اإلثبات هو ثالث نسوة ال أقل منهن، وٕالى هذا ذهب أنس، وعثمان البتي
بـأن العـدد الـذي یقبـل بـه شـهادة النـساء : ولذهب أنصار هذا المذهب إلى الق: المذهب الرابع

في اإلثبات هـو أربـع نـسوة، وهـو مـا ذهـب إلیـه الـشافعیة، وبـه قـال عطـاء، والـشعبي، وقتـادة، 
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)٦٩( 

  )٤٠(.وأبو ثور
  
  :ةـلدألا

بأن العدد لیس بشرط، فتقبل شهادة امرأة واحدة، بالـسنة، واآلثـار، : أدلة المذهب األول القائل
  .والقیاس،  والمعقول

  
  :ا من السنةأم
-فبحدیث مجاهد، وسعید بن المسیب،وسعید بن جبیر، وعطاء بـن أبـي ربـاح، وطـاووس .١

اولاق-رحمهم اهللا  شهادة النساء جـائزة فیمـا ال : "-صلى اهللا علیه وسلم–قال رسول اهللا :  
  )٤١(".یستطیع الرجال النظر إلیه

  :وجه الداللة من الحدیث
ــف والــالم فــي إن الجمــع الُمحلــى بــاأللف والــالم، یــراد  بــه الجــنس، فتنــاول األقــل؛ ألن األل

لفظ النـساء یـراد بـه الجـنس، ألنـه لـیس ثمـة معهـود، فتنـاول األقـل، وهـو الواحـد لـبطالن العـدد 
  )٤٢(.بواسطة الجنسیة، وهذا یفید بأن شهادة امرأة واحدة تجزئ في اإلثبات

  :نوقش االستدالل بالحدیث
إنمــا فیــه داللــة علــى مــشروعیة اإلثبــات بــشهادة إن الحــدیث لــیس فیــه داللــة علــى العــدد، 

  .النساء فیما ال یطلع علیه الرجال، كما أنه لم یخرجه واحد من أصحاب السنن
  

أجـاز شـهادة "- صـلى اهللا علیـه وسـلم- أن رسـول اهللا- رضـي اهللا عنـه–فبما رواه حذیفة  .٢
  ).٤٣("القابلة في الوالدة

  :وجه الداللة من الحدیث
ة على قبول شهادة القابلة فـي الـوالدة؛ لكونهـا مختـصة بهـذا الـشأن، الحدیث داللته واضح

ــشهادة لمــا أجازهــا رســول اهللا  ، وٕان كــان - صــلى اهللا علیــه وســلم-ولــو كــان ممنوعــًا علیهــا ال
  .كذلك فكل ماال یطلع علیه الرجال تجوز شهادتها فیه

  :نوقش االستدالل بالحدیث من وجهین
ــه ال حجــة لكــم بهــ: الوجــه األول ــه، وهــو )٤٤(ذا الحــدیث لــضعفهأن ؛ ألن المــدائني تفــرد بروایت
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ضــعیف عنــد أصــحاب الحــدیث، فــال دلیــل لكــم فیــه، وأن المــراد مــن الحــدیث أنهــا وٕان باشــرت 
  .أحوال الوالدة فال یمنع ذلك من قبول شهادتها

ـــاني ـــذلك، : الوجـــه الث إن العـــرف جـــار باجتمـــاع النـــساء عنـــد الـــوالدة للتعـــاون، وٕان انفـــردت ب
  )٤٥(.دتها غیر مقبولة؛ ألنها تثبت لنفسها حقًا، هو النفقة، فتردفشها

  
  :وأما من اآلثار

  :فقد استدل أصحاب هذا المذهب بما یأتي
 رحمـه -أخبرنـا ابـن جـریج عـن ابـن شـهاب الزهـري: بما رواه عبد الرزاق فـي مـصنفه قـال - ١

ــ: " قــال-هللا ین مــن مــضت الــسنة فــي أن تجــوز شــهادة النــساء لــیس معهــن رجــل فیمــا یل
والدة المــرأة واســتهالل الجنــین، وفــي غیــر ذلــك مــن أمــر النــساء الــذي ال یطلــع علیــه، وال 

 .)٤٦("یلیه إال هن

ــد اهللا بــن یحیــى، أن علیــاً - رحمــه اهللا-وبمــا رواه الثــوري - ٢  - عــن جــابر الجعفــي، عــن عب
 )٤٧(".أجاز شهادة المرأة القابلة" -رضي اهللا عنه

 إبـراهیم عـن أبـي یحیـى الـسلمي، أخبرنـي إسـحاق، عـن أخبرنـا: وبما رواه عبد الرزاق قـال - ٣
أجــــاز شـــــهادة امــــرأة فـــــي  "- رضــــي اهللا عنـــــه–أن عمـــــر بــــن الخطـــــاب :" أبــــي شــــهاب

 )٤٨(".االستهالل

  :وجه الداللة من هذه اآلثار
، -رضـي اهللا عنهمـا-هذه اآلثار تدل على جواز شهادة القابلة، بدلیل إجازتها مـن عمـر وعلـي

ــى : ، ومــن ثــم)٤٩(إجماعــاً وال مخــالف لهمــا، فكــان  ــإن كــل مــاال یطلــع علیــه الرجــال یقــاس عل ف
  .شهادتها في الوالدة واالستهالل

  :مناقشة االستدالل باآلثار
  :نوقش االستدالل باآلثار من عدة أوجه  

ــار ال یعتمــد علیهــا فــي اســتنباط األحكــام لــضعفها، فــاألثر المــروي :الوجــه األول  إن هــذه اآلث
هذا ال یـصح؛ ألن جـابرًا الجعفـي :" ، وقال أیضاً "إنه ضعیف:"البیهقيعن سیدنا علي قال فیه 

  .)٥٠("متروك الحدیث، وابن نجي فیه نظر
إن شــاء -لــصرنا إلیــه- رضــي اهللا عنــه-لــو ثبــت هــذا عــن علــي:" قــال الــشافعي:الوجــه الثــاني
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)٧١( 

  )٥١(. ولكنه لم یثبت عندنا وال عندكم-هللا
 اسـتدللتم بـاألثر عـن علــي القاضـي بقبـول شــهادة  إنكــم قـد خـالفتم مـذهبكم، فقــد:الوجـه الثالـث

فأمـا االسـتهالل فـإني :" المرأة في االستهالل، ومـا ورد عـن أبـي حنیفـة یخـالف ذلـك حیـث قـال
  .)٥٢("ال أقبل فیه شهادة النساء إال في الصالة علیه

  :وأجیب عن ذلك بما یأتي
اء فـي الـصالة علیـه،  محمـول علـى قبـول شـهادة النـس-رضـي اهللا عنـه-بأن حـدیث علـي: الو◌ً أ

وٕانما قبلنا ذلك في حق الصالة؛ ألن ذلـك مـن أمـر الـدین وخبـر المـرأة الواحـدة حجـة تامـة فـي 
  )٥٣(.ذلك كشهادتها على رؤیة هالل رمضان

ال نـسلم لكــم الطعـن فـي ابـن نجــي، ألن األثـر رواه اإلمـام أحمــد وسـعید بـن منــصور، : ◌ً◌ ثانیـا
ـــه ـــي، إال أن ـــه مـــن حـــدیث جـــابر الجعف ـــد أجـــازه شـــریح، والحـــسن، والحـــارث العكـــي، رغـــم أن  ق

  )٥٤(.وحماد
  

  :وأما من القیاس
فلمـــا ال : فقــد اســتدل أصـــحاب هــذا المــذهب بالقیـــاس علــى الروایــة وأخبـــار الــدیات فقــالوا

یـــشترط العـــدد فـــي الروایـــة وأخبـــار الـــدیات، فـــال یـــشترط أیـــضًا العـــدد فـــي شـــهادة النـــساء دون 
  )٥٥(.الرجال

  :مناقشة دلیل القیاس
  -:بأن الشهادة فیها معنى الخبر من وجهین: قش االستدالل بالقیاس القائلنو 

ــد واألمــة كمــا یقبــل :الوجــه األول ــو جــرت مجــرى الخبــر، لقبــل فیهــا شــهادة العب  إن الــشهادة ل
:" غیرهما، ولقبلت شهادة المرأة على المرأة كما یقبل خبـر المـرأة عـن المـرأة، وقـد قـال الـشافعي

  )٥٦(". تقبل شهادته، یعني فالنًا عن فالن عن فالنیقبل خبر المعنعن وال
ـــر فـــي االلتـــزام واالنتفـــاع، وال یتـــساوى :الوجـــه الثـــاني  إن الخبـــر یتـــساوى فیـــه المخبـــر والمخّب

  )٥٧(.الشاهد مع من شهد له وعَلیه
أمــا قیاســكم الــشهادة علــى الروایــة فغیــر مــسلم للفــارق؛ ألن الروایــة تثبــت حكمــًا عامــًا فــي 

لــى معـین، فلیــست مظنـة فــال یـشترط فیهــا العـدد، فتقبــل الواحـدة فــي الروایــة،وال األمـصار ال ع
  )٥٨(.تقبل في الشهادة
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  :وأما من المعقول

  -:فقد استدلوا من وجهین
ــف النظــر: الوجــه األول ــاق لیخف ــذكورة ســقطت باالتف ــى العــورة؛ ألن نظــر : إن ال أي النظــر إل

 إلـــى عورتهـــا، وفـــي إســـقاط العـــدد الجــنس أخـــف لكـــون شـــهوتهن إلـــیهن أقـــل مـــن نظـــر الرجـــل
تخفیف النظر، فیـصار إلیـه، إال أن المثنـى والـثالث أحـوط لزیـادة طمأنینـة القلـب ومـا فیـه مـن 

  )٥٩(.معنى االلزام
  :مناقشة االستدالل بالمعقول

إن التعلیل الذي ذكرتموه فیه نوع من التناقض؛ ألنه لو كان جواز االكتفـاء بنظـر الواحـدة 
  .نتین والثالث أحوط من نظر الواحدةلما كان نظر االث
  :وأجیب عن ذلك

إن خفة النظر توجب عدم اعتبار العدد، ومعنـى اإللـزام یقتـضي وجوبـه فیعمـل بهـا، وقلنـا 
  )٦٠(.بعدم الوجوب والجواز احتیاطاً 

إن العادة جـرت بـأن تحتـشم النـساء مـن النظـر إلـى العـورة أثنـاء الـوالدة مـا عـدا : الوجه الثاني
  )٦١(.جاز قبول شهادتها وحدها اعتبارًا بالضرورةالقابلة، ف

أنــا ال نــسلم بــأن العــادة جاریـة باحتــشام النــساء مــن النظــر إال القابلــة؛ : نــوقش هــذا االســتدالل
ألن قولكم هذا یقتضي أن ال تقبل شهادة غیـر القابلـة، وهـذا محـل نظـر، كمـا أن العـرف جـار 

ةاعاباجتماع النساء عند الوالدة للتعاون، وفضل الم   )٦٢(.ر
  

  :أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 
ـــذي یقبـــل بـــه شـــهادة النـــساء هـــو : اســـتدل أصـــحاب المـــذهب الثـــاني القائـــل ـــأن العـــدد ال ب

  .امرأتان، بالقیاس، والمعقول
  

  :أما من القیاس
فقـــد قـــاس أصـــحاب هـــذا المـــذهب شـــهادة النـــساء دون الرجـــال علـــى شـــهادة الرجـــال فیمـــا 

كل جنس قبلت شهادته في شيء على انفراد كفى فیـه اثنـان، فكمـا نإ : یخص كل منهم فقالوا
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)٧٣( 

ــإن اشــتراط هــذا العــدد فــي  ــًال، ف ــه ال ُیكتفــى بــشهادة الرجــل الواحــد مــع أن الرجــال أكمــل عق أن
  )٦٣(.شهادة النساء مع نقصان عقلهن أولى

  :مناقشة دلیل القیاس
ــف النظــر؛ ألن نظــر الجــنس إلــى الجــن ــإن إن العــدد ســقط فــي شــهادتهن لیخف س أخــف، ف

أمكـن تحــصیل المقـصود بــشهادتهن سـقط اعتبــار صـفة الــذكورة، وهـذا موجــود فـي العــدد، فــإن 
نظـــر الواحـــدة أخـــف مـــن نظـــر الجماعـــة، فـــسقط اعتبـــار العـــدد بـــالمعنى الـــذي یـــسقط اعتبـــار 

  )٦٤(.ةروكذلا
  

  :أما من المعقول
  :فاستدلوا من ثالثة أوجه

 بــالقبول مقــام الرجــال، وجــب أن یقمــن فــي العــدد  إن النــساء لمــا قمــن بــانفرادهن:الوجــه األول
  )٦٥(.مقام الرجال في القبول، وأكثر عدد الرجال اثنان، فاقتضى أن یكون عدد النساء اثنتین

 إن كل جـنس یثبـت بـه الحـق، كفـى فیـه اثنـان؛ ألن الرجـال أكمـل مـنهن عقـًال، :الوجه الثاني
  )٦٦(.وال یقبل منهن إال اثنتان

لا نإ:الوجــه الثالـــث مـــشترط فــي الـــشهادة العــدد والـــذكورة، وحیــث ســـقط اشــتراط الـــذكورة فـــي  
الـشهادة فیمــا ال یطلــع علیــه الرجـال للــضرورة، فوجــب أن یبقــى العـدد علــى أصــل المــشروعیة، 

  )٦٧(.وهو االثنان، فیكون العدد الذي یقبل به شهادة النساء اثنتان
  :مناقشة دلیل المعقول

ــ ــه الرســول)٦٨(ةإن اســتداللكم هــذا معــارض بحــدیث حذیف ــه -الــذي أجــاز فی  صــلى اهللا علی
 أنــه - رضــي اهللا عنــه-، وباآلثــار المرویــة عــن ســیدنا عمــر"شــهادة القابلــة فــي الــوالدة" -وســلم

" - رضـي اهللا عنـه-، وبمـا روي أیـضًا عـن اإلمـام علـي)٦٩("أجاز شـهادة المـرأة فـي االسـتهالل
  .)٧٠("أنه أجاز شهادة المرأة القابلة

  :ویجاب عن ذلك
ــه وســلم-الرســولنإ  ــى ســبیل - صــلى اهللا علی ــة كــان عل ــدما أجــاز شــهادة المــرأة القابل  عن

  )٧١(.الفتیا، ولم یكن على سبیل الحكم واإللزام جمعًا بین األدلة
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  : أدلة المذهب الثالث:ثالثاً 
ثـالث : بأن العدد الذي یقبل به شـهادة النـساء هـو: استدل أصحاب المذهب الثالث القائل

  . والمعقولنسوه، بالكتاب،
  

  :أما من الكتاب
  )٧٢().َفِإن لَّْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأتَانِ :( فقوله تعالى

  :وجه الداللة من اآلیة
إن اهللا تعــالى ضــم شــهادة المــرأتین للرجــل فــي الموضــع الــذي ال ینفــردون فیــه، فوجــب أن 

  )٧٣(.عدد ثالثًا من النساءیستبدل الرجل بامرأة في الموضع الذي ینفردن فیه، فیصیر ال
  

  : أما من المعقول
  )٧٤(.إن كل موضع قبل فیه النساء كان العدد ثالثة، كما لو كان معهن رجل :اولاقف
  

  :أدلة المذهب الرابع: رابعاً 
ــع القائــل ــه شــهادة النــساء فیمــا ال : اســتدل أصــحاب المــذهب الراب ــذي یقبــل ب ــأن العــدد ال ب

  .بالكتاب، والسنة، والمعقولأربع نسوة : یطلع علیه الرجال هو
  

  :أما من الكتاب
  )َفِإن لَّْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأتَاِن  : (فبقوله تعالى

  :وجه الداللة من اآلیة
ــع نــسوه؛ ألن  ــل أقــل مــن أرب ــم یقب ــشهادة رجــالن، فل ــر فیهــا العــدد؛ ألن أقــل ال إن الــشهادة یعتب

    )٧٥(.شهادة امرأتین تعادل رجًال واحداً 
  

  :وأما من السنة
 أن رسـول اهللا - رضـي اهللا عـنهم-فاستدلوا بحدیث أبي سعید الخدري، وعبد اهللا بن عمـر
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ـــــه وســـــلم– ـــــل نـــــصف شـــــهادة الرجـــــل، وفـــــي :" قـــــال-صـــــلى اهللا علی ـــــیس شـــــهادة المـــــرأة مث أل
  )٧٦(".فشهادة امرأتین بشهادة رجل:"روایة

  :وجه الداللة من الحدیث
 شـهادة المـرأتین بـشهادة رجـل واحـد، والـشهادة ال تكـون إال هذا الحدیث فیه داللة على أن

ــع علیــه الرجــال، فیكــون العــدد فیمــا ال  ــذي یطل بــرجلین، أو برجــل وامــرأتین، هــذا فــي األمــر ال
  .یطلع علیه الرجال أربع نسوة

  :مناقشة االستدالل بالحدیث
أمـا األمـور التـي مع التسلیم بأن شهادة الرجل بشهادة امـرأتین فیمـا ال یخـتص بـه النـساء، 

تخص النساء فغیر مسلم؛ ألنها مـن األمـور التـي ال یطلـع علیهـا الرجـال، فتخـرج عـن نـصاب 
  .شهادة الرجال، بدلیل قبول شهادة المرأة القابلة في الوالدة

  
  :وأما من المعقول

  :فاستدلوا من ثالثة أوجه
 یفتقــر إلــى العــدد كــسائر  أنهــا شــهادة ینفــرد المــشهود علیــه بالتزامهــا، فوجــب أن:الوجــه األول

  )٧٧(.الحقوق
أجـــاز شـــهادة :  إن شـــهادة النـــساء أنقـــص مـــن شـــهادة الرجـــال؛ ألن اهللا تعـــالى:الوجـــه الثـــاني

ـــه تعـــالى)٧٨(امـــرأتین مقـــام شـــهادة رجـــل واحـــد ـــْیِن َفَرُجـــٌل  (:، كمـــا فـــي قول ـــا َرُجَل ـــْم َیُكوَن ـــِإن لَّ َف
  .)٧٩()َواْمَرَأتَانِ 

لن فـي مواضـع یقبـل فیهـا الرجـال، ویقبـل الرجـال فـي المواضـع  إن النساء ال یقب:الوجه الثالث
التي یقبـل فیهـا شـهادة النـساء، فلمـا لـم یقبـل شـهادة الواحـد مـن الرجـال مـع قوتـه، فـأولى أن ال 

  )٨٠(.تقبل شهادة الواحدة مع النساء مع ضعفها
  

  :الرأي الراجح
ــي أن الــرأي القائــل ــل بــه شــهادة النــس: یتــرجح ل ــذي یقب ــأن العــدد ال اء اثنتــان هــو األولــى ب

ــه تعــالى ــى اشــتراط العــدد فــي الــشهادة، كمــا فــي قول ــك اســتنادًا إل ــالقبول؛ وذل ــْم َیُكوَنــا :(ب َفــِإن لَّ
ــانِ  ــْیِن َفَرُجــٌل َواْمَرَأَت ، وهــذا یــشعر باشــتراط العــدد فــي الرجــال والنــساء أیــضًا، فــال أقــل مــن )َرُجَل
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)٧٦ ( 

 أن الحـدیث الـذي اسـتند إلیـه الحنفیـة مـن اشتراط المرأتین فیما ال یطلع علیـه الرجـال، وخاصـة
قبول شهادة القابلة قد ثبت ضـعفه، كمـا أن الحنفیـة أنفـسهم لـم یطمئنـوا كثیـرًا لـشهادتها منفـردة 

  ".بأن الثنتین والثالث أحوط: "اولاقف

أن شهادة المرأة على النـصف مـن شـهادة : وكما أن الحدیث الذي استند إلیه الشافعیة هو
  .ى شهادتها في األموال وما یطلع علیه الرجال دون اختصاص النساء بهالرجل، محمول عل

أما األمور التي ال یطلع علیها إال هن، فإن هذه األمور تقع أمام أعینهن وتحـت سـمعهن 
 األمـوال، فتكـون شـهادة المـرأة فیهـا وبصرهن، وال یخشى منهن فیها ضالل أو نـسیان كمـا فـي

  .كاملة مع مراعاة اشتراط العدد، فال یقبل في غیر الرضاع أقل من اثنتین
  

  المبحث الثالث
  نطاق شهادة النساء ال رجل معهن

  

  
ال یطلــع علیــه الرجــال علـــى اختلــف الفقهــاء فــي شــهادة النــساء ال رجــل معهـــن علــى مــا 

  :مذهبین

بأن شهادة النساء دون الرجال في كـل مـاال یطلعـون : لى القولذهب أنصاره إ: المذهب األول
والدة، واستهالل، ورضاع، وعیوب النساء تحـت الثیـاب جـائزة، وٕالیـه ذهـب جمهـور : علیه من

  )٨١(.المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، وأبي یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة: الفقهاء من

بـأن شـهادة النـساء دون الرجـال جـائزة : إلـى القـولذهب أنـصار هـذا المـذهب : المذهب الثاني
ـــات حـــق اإلرث، : يـــف ـــي االســـتهالل إلثب ـــساء تحـــت الثیـــاب، وال تجـــوز ف ـــوالدة، وعیـــوب الن ال

  )٨٢(.والرضاع، وٕالیه ذهب أبو حنیفة، وابن أبي لیلى

ـــة یعتبـــر :ســـبب الخـــالف ـــا حنیف ـــى أن أب ـــي هـــذه المـــسألة إل  یرجـــع ســـبب اخـــتالف الفقهـــاء ف
ــه االســتهالل ممــ ا ال تخــتص بــه النــساء ألن صــوت االســتهالل صــوت مــسموع فــال یخــتص ب

النساء، أما الجمهور فیرى أن هذا الصوت یصدر عند الوالدة وال یحضرها الرجال عـادة، وأمـا 
الرضــاع فــإن أبــا حنیفــة یــرى أنــه ال یخــتص بالنــساء أیــضًا حیــث یجــوز نظــر الرجــال المحــارم 
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)٧٧( 

  ).٨٣(إلیه
  

  :ةـلدألا
  :أي األولأدلة أصحاب الر 

ـــل ـــه : اســـتدل أصـــحاب الـــرأي األول القائ ـــع علی ـــًا فیمـــا ال یطل ـــساء مطلق بجـــواز شـــهادة الن
  .الرجال بالسنة، واآلثار، والمعقول

  

  :أما من السنة
فبحــدیث مجاهــد، وســعید بــن المــسیب، وســعید بــن جبیــر، وعطــاء بــن أبــي ربــاح،  - ١

اولاـق- رحمهـم اهللا–سوواـطو  شــهادة  " -ه وسـلم صـلى اهللا علیـ-رســول اهللا: قـال:  
  )٨٤(".النساء جائزة فیما ال یستطیع الرجال النظر إلیه

 وبحــدیث عتبــة بــن الحــارث؛ أنــه تـــزوج أم یحیــى بنــت أبــي إیهــاب، فجــاءت أمـــة  - ٢
 صـلى اهللا علیـه -فـذكرت ذلـك إلـى رسـول اهللا: قـد أرضـعتكما، قـال: سوداء، فقالت

ف قـد زعمــت أن وكیـ:"فـأعرض عنـي، فتنحیـت، فــذكرت ذلـك لـه، قـال:  قـال-وسـلم
  )٨٥(".فنهى عنها: قد أرضعتكما، قال

  :نوقش االستدالل بهذا الحدیث
بأن المرأة التي شهدت كانت أمة سـوداء، وشـهادة األمـة غیـر مقبولـة، كمـا أن النهـي مـن 

ـــم یكـــن للـــشهادة، وٕانمـــا كـــان لالحتیـــاط، أال یـــرى أنـــه   - صـــلى اهللا علیـــه وســـلم–رســـول اهللا ل
،وقیل في الثانیـة أیـضًا،وٕانما قـال ذلـك فـي الثالثـة، ولـو كـان حكـم أعرض عنه في المرة األولى

  )٨٦(.ذلك اإلخبار وجوب التفریق، ألجابه به من أول األمر
  

  :وأما من اآلثار
  :فاستدلوا من اآلثار بما یأتي

 رحمـه -اخبرنـا ابـن جـریج عـن ابـن شـهاب الزهـري:"بما رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال - ١
 أن تجــوز شـهادة النـساء لـیس معهــن رجـل فیمـا یلـین مــن والدة، مـضت الـسنة فـي:" -هللا

 )٨٧(...".واستهالل الجنین، وفي غیر ذلك من أمر النساء ال یطلع علیه، وال یلیه إالهن
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)٧٨ ( 

 ".أنه أجاز شهادة امرأة في االستهالل "- رضي اهللا عنه-وبما جاء عن عمر - ٢
ــد وبمــا روى عبــد الــرزاق، وابــن أبــي شــیبة، عــن وكیــع، عــن ســفیان - ٣  الثــوري، عــن ابــن عب

 )٨٨(".أجاز شهادة القابلة: "األعلى، عن شریح

ــة، عــن حمــاد  - ٤ ــاب الــشیباني، وأبــي حنیف ــص بــن غی وبمــا أخرجــه ابــن أبــي شــیبة، عــن حف
 )٨٩(".تجوز شهادة القابلة الواحدة، وقال أحدهما وٕان كانت یهودیة:"قال

  :وجه الداللة من هذه اآلثار
هادة النساء جـائزة مـشروعة فـي كـل مـا ال یطلـع علیـه هذه اآلثار بعمومها تدل على أن ش

ــوالدة، أو االســتهالل، أو الرضــاع، أو عیــوب النــساء تحــت  الرجــال مطلقــًا، ســواء كــان فــي ال
  .الثیاب، من بكارة أو ثیوبة، أو حیض، أو رتق، أوقرن، أو غیره

  

  :وأما من المعقول
  :فاستدلوا قائلین

وتلـك حالـة ال یطلـع علیهـا الرجـال، وفـي صـوته إن استهالل الصبي یكون عنـد الـوالدة،  - ١
عنــد ذلــك مــن الــضعف مــاال یــسمعه إال مــن شــهد تلــك الحالــة، وشــهادة النــساء فیمــا ال 

 )٩٠(.یطلع علیه الرجال كشهادة الرجال فیما ال یطلعن علیه

إن ما كان من عورات النساء، وكن فیه على استتار وصیانة، جاز أن یشهد بـه النـساء  - ٢
  )٩١(.والدة، وبخالف الزنا؛ ألنهن هتكن فیه العورة، فلم یقبل فیه إال الرجالمنفردات، كال

 
  :أدلة أصحاب المذهب الثاني: ثانیاً 

بجـواز شـهادة النـساء فیمـا ال یطلـع علیـه الرجـال، : استدل أصحاب المـذهب الثـاني القائـل
جـوز لـشهادتهن ما عدا االستهالل والرضاع، فاستدلوا بما استدل به أصـحاب الـرأي األول، الم

  .فیما ال یطلع علیه الرجال، ما عدا االستهالل والرضاع
أمــا اســتداللهم علــى عــدم جــواز شــهادة النــساء ال رجــل معهــن فــي االســتهالل والرضــاع، 

  .فباآلثار، والمعقول
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)٧٩( 

  :أما من اآلثار
  :فاستدلوا على عدم جواز شهادة النساء دون الرجال بالنسبة للرضاع بما یأتي

:  قـال- رضـي اهللا عنـه– محمد بـن عكرمـة بـن خالـد المخزومـي عـن عمـر بما روي عن - ١
، وكـان ذلـك بمحـضر مـن الـصحابة، ولـم یظهـر "ال یقبل على الرضاع أقل مـن شـاهدین"

  )٩٢(.له نكیر من أحد، فیكون إجماعاً 

 رضـي -وبما أخرجه عبد الـرزاق، عـن الثـوري، عـن زیـد بـن أسـلم، أن عمـر بـن الخطـاب - ٢
، وكـان ابـن أبـي لیلـى ال یأخـذ بـشهادة امـرأة "ذ بـشهادة امـرأة فـي رضـاعلم یأخ "-اهللا عنه

   .) ٩٣(في الرضاع

:" أخبرنـا ابـن التمیمـي، عـن یـونس، عـن الحـسن قـال: وبما أخرجه عبد الرزاق أیضًا، قال - ٣
  )٩٤(.ال تجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة

  :وجه الداللة من اآلثار
ى عدم قبول شهادة النـساء فـي الرضـاع، ویؤكـد ذلـك إن هذه اآلثار فیها داللة واضحة عل

األخذ بشهادة امـرأة واحـدة فـي الرضـاع، وكـان ذلـك أیـضًا - رضي اهللا عنه-رفض سیدنا عمر
  .بمحضر من الصحابة

  :مناقشة االستدالل باآلثار
إن هذه اآلثار، لو صحت، فإنها ال تعدو أن تكـون قـول صـحابي، أو تابعي،وقـد عارضـه 

 ثبت عن عثمان، والشعبي، وغیرهما، فـال یكـون حجـة؛ ألنهـا مرفوعـة صـحیحة فیه غیره، كما
 –، فــاألثران األول والثــاني موقوفــان علــى عمــر -صــلى هللا علیــه وســلم–أو حــسنة إلــى النبــي 

وـهو - رحمـه اهللا- وهو صحابي، واألثر الثالث مقطوع على الحسن البصري-رضي اهللا عنه  
  .تابعي

  
  :وأما من المعقول

  :أصحاب هذا الرأي بما یأتيفاستدل 
إن ثبوت الحرمة ال یقبل الفصل عن زوال الملـك فـي بـاب النكـاح؛ ألنهـا مؤبـدة، بخـالف  - ١

 )٩٥(.الحرمة بالحیض ونحوه، واألمالك ال تزال إال بشهادة رجلین أو رجل وامرأتین

إن الرضـاع ممـا یطلـع علیــه الرجـال مـن ذوي المحــارم، فیحـل لهـم النظــر إلـى ثـدیها، فــال  - ٢
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)٨٠ ( 

ــانفرادهن فــي أصــول ح ــه علــى النــساء؛ ألن قبــول شــهادتهن ب ــشهادة فی ــى قــصر ال اجــة إل
ضرورة عدم اطالع الرجال على المشهود بـه، فـإذا جـاز االطـالع : الشرع للضرورة، وهي

ـــم تتحقـــق الـــضرورة، بخـــالف الـــوالدة التـــي ال یجـــوز ألحـــد فیهـــا مـــن  علیـــه فـــي الجملـــة، ل
 .)٩٦(إلى القبول الرجال االطالع علیها، فدعت الضرورة 

إذ ال یمكـن أن تحمـل ) الثـدي(إن الشهادة على الرضاع شهادة على عـورة هـي : فإن قیل
  )٩٧(.الشهادة إال بعد النظر إلى الثدي، فیقبل فیها شهادة النساء على انفراد كالوالدة

بأن الرضاعة لیست محصورة في الرضاعة من الثدي فقط، وٕانمـا یجـوز : یجاب عن ذلك
- وهـو صــب اللـبن فـي األنــف- والـسعوط- وهـو صــب اللـبن فـي الحلــق، -وجورحـصولها بـال

.)٩٨(   
  

  :أما بالنسبة لالستهالل فقالوا
 ً◌ االســتهالل صــوت مــسموع، وفــي الــسماع مــن الرجــال َمــْن یــشاركون النــساء، فــإذا كــان : الوأ

يـف ك المشهود به مما یطلع علیه الرجال، ال تكون شهادة النساء فیه حجـة تامـة، وٕان وقـع ذلـ
ــوالدة، فــشهادتهن كــشهادتهن علــى جراحــات النــساء فــي  ــة ال یحــضرها الرجــال، بخــالف ال حال

   )٩٩(.الحمامات
ــاً  إن شــهادة النــساء دون الرجــال غیــر جــائزة فــي حــق اإلرث بخــالف شــهادتهن فــي حــق : ثانی

الصالة علیه، فهي جائزة؛ ألن ذلك من أمر الدین، وخبـر المـرأة الواحـدة حجـة تامـة فـي ذلـك، 
كــشهادتها علـــى رؤیـــة هـــالل رمــضان، بخـــالف المیـــراث؛ فإنـــه مــن حقـــوق العبـــاد، فـــال یثبـــت 

   )١٠٠(.بشهادة النساء في موضع یكون المشهود به مما یطلع علیه الرجال
  

  :الرأي الراجح
ــه  ــة كــل فریــق ومــا دار حولهــا مــن مناقــشات، إن مــا ذهــب إلی ــي بعــد عــرض أدل یتــرجح ل

 قبـــول شـــهادة النـــساء فـــي كـــل مـــاال یطلـــع علیـــه الرجـــال بجـــواز: أصــحاب الـــرأي األول القائـــل
الرضـاعة، أو االسـتهالل، أو الـوالدة، أو عیـوب النـساء تحـت الثیـاب، : مطلقًا، سـواء كـان فـي

هـو األولــى بـالقبول؛ ألن قبــول شـهادتهن علــى انفــراد تقـرر بأصــل الـشرع للــضرورة، والــضرورة 



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨ة العلوم اإلنسانیة، غزة، سلسل–مجلة جامعة األزهر

)٨١( 

اع یقع دومًا أمام أعینهن وسمعهن، فكانـت داعیة لقبول شهادتهن فیها؛ ألن االستهالل والرض
  .درایتهن بحدوثهما أكیدة، لهذا كانت الحاجة ماسة لقبول شهادتهن

ـــم یتفقـــوا علـــى رأي واحـــد فـــي هـــذه المـــسألة، فجـــاء  باإلضـــافة إلـــى أن األحنـــاف أنفـــسهم ل
 وأبـي حنیفة،وهـذا یؤكـد مـا ذهبنـا إلیـه مـن -أبـي یوسـف ومحمـد-الخـالف فیهـا بـین الـصاحبین

  .ول شهادتهن في االستهالل والرضاع، واهللا أعلمقب
  

  الخاتمة
  

ــى  ــه عل ــائج التــي توصــلت إلیهــا مــن خالل ــام هــذا البحــث، أود أن أســطر أهــم النت وفــي خت
  :النحو التالي

إحدى وسائل اإلثبـات المعتمـد علیهـا فـي إثبـات الحقـوق، وأنهـا تراجعـت : إن الشهادة هي - ١
ها اآلن فـي وسـائل اإلثبـات؛ ذلـك لتـشعب المعـامالت منزلتها أمام الكتابة، التي یعول علی

ــاب الــضمیر،  ــذمم وكثــرة شــهود الــزور، وغی ــة، والحاجــة ماســة لكتابتهــا، ولخــراب ال المالی
 .والوازع الدیني 

مــن البحــث تبــین اتفــاق الفقهــاء علــى مــشروعیة شــهادة النــساء دون الرجــال فیمــا ال یطلــع  - ٢
 .علیه الرجال

فقهــاء فــي العـدد الــذي یقبــل فیـه شــهادة النــساء دون الرجــال، تبـین أیــضًا االخــتالف بـین ال - ٣
امرأتـان، مـا : بأن العدد الذي یقبل به شـهادة النـساء وحـدهن هـو: وقد رجحنا الرأي القائل

 .عدا الرضاع، فإنه ُیكتفى بشهادة امرأة واحدة؛ لقیام الدلیل الشرعي على ذلك

ــــع علیــــه الرجــــ - ٤ ــــساء ال رجــــل معهــــن فیمــــا ال یطل ــــي شــــهادة الن ال جــــائزة مــــشروعة، إال ف
ذهب إلیه الحنفیة، وقد ترجح لديَّ مـا ذهـب إلیـه الجمهـور مـن  االستهالل والرضاع، كما

االسـتهالل، : قبول شهادتهن فـي كـل مـاال یطلـع علیـه الرجـال، یـستوي أن یكـون ذلـك فـي
 .خلإ...والدة، وعیوب النساء تحت الثیاب: أو الرضاع، أو غیره من

  
مـن اهللا وحـده، وٕان أخطـأت فمنـي ومـن الـشیطان، وأسـتغفر اهللا فإن أصبت ووفقـت ف
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 علــى كــل حــال، وحــسبي أننــي بــذلت جهــدي واســتفرغت وســعي البــشري مــن  - العظــیم–
أجل إنجاز هذا البحث، حتى استوى على سوقه، وظهـر بثوبـه القـشیب، أسـأل اهللا الكـریم 

ن حــسناتي یــوم الــدین، رب العـرش العظــیم أن ینفعنــي بـه والمــسلمین، وأن یكــون فــي میـزا
  .یوم ال ینفع مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سلیم، آمین

  .هذا، وباهللا التوفیق
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ــة ١٥/١٢٥المبــسوط  ــال الزیلعــي فــي نــصب الرای قلــت غریــب، والحــدیث الغریــب  " ٥/٧٥ وق
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، "رضــاع بــرقمبــاب شــهادة المــرأة علــى ال " ٧/٤٨٣: أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مــصنفه بمعنــاه
١٣٩٧٦، ١٣٩٧٥، ١٣٩٧٢. 
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أبــو عبــد الــرحمن المــدائني، ثــم أخرجــه عــن محمــد بــن : األعمــش، وبینهمــا رجــل مجهــول وهــو
ــه،  كمــا أخرجــه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى عبــد الملــك عــن أبــي عبــد الــرحمن عــن األعمــش ب

  .محمد بن عبد الملك لم یسمعه عن األعمش، وبینهما رجل مجهول:  وقال١٠/١٥١
نــصب الرایـة مــع : الزیلعـي( هـو حــدیث باطـل ال أصـل لــه : قــال فـي التنقــیح: قـال الزیلعـي 44

   ).٥/٩٧الهدایة 
  .٢١/٢٤كبیرالحاوي ال: ، الماوردي٢٢/٢٥٥المجموع شرح المهذب، : النووي 45
 باب شهادة إمرأة على الرضاع برقم ٧/٤٨٣: أخرجه عبد الرازق في مصنفه بمعناه 46

١٣٩٧٤.  
، وقـــال ال یـــصح، ألن جـــابرًا ١٠/١٥أخرجـــه البیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى:األثـــر عـــن علـــي 47

لــو صــحت : "الجعفــي متــروك الحــدیث، وعبــد اهللا بــن نجــي فیــه نظــر، وقــال إســحاق الحنظلــي
 –لـو ثبـت عـن علـي : وقـال الـشافعي" عن علي لقلنـا بـه، ولكـن فـي إسـناده خلـلشهادة القابلة 
 وأخرجـه الـدارقطني – ولكنه  یثبت عنـدكم وعنـدنا - إن شاء اهللا- لصرنا إلیه-رضي اهللا عنه

٤/٣٣٣. 
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 ذكـــره عبــد الــرزاق فــي مـــصنفه - رضــي اهللا عنــه-األثــر المــروي عــن عمــر بـــن الخطــاب 48
٣/٣٣٤. 
 .٢١/٢٣كبیر الحاوي ال:الماوردي 49
 .١٠/١٥١السنن الكبرى  : البیهقي 50
 .٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 51
البحـر : ، ابـن نجـیم٩/١١١البنایـة شـرح الهدایـة :  ، العینـي١٥/١٢٦المبـسوط : السرخـسي 52

 .٧/٣٧٤شرح فتح القدیر : ، ابن الهمام٧/١٠٧الرائق 
 .٩/١١١ایة البنایة شرح الهد: ، العیني١٥/١٢٦المبسوط : السرخسي 53
 .١٢/١٦المغني : ابن قدامة 54
وألن ذلــك معنــى یثبــت بقبــول النــساء المنفــردات، فــال :"١٢/١٧قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي  55

  ".یشترط فیه العدد كالروایة وأخبار الدیانات
 .٢١/٢٤الحاوي الكبیر : الماوردي 56
 .٢١/٢٤الحاوي الكبیر : الماوردي 57
يفا  58  .بعدها وما ٤/٩٦قورفلا  : رقلا
 .٩/٣٧٣، حاشیة سعدي جلبي بهامش فتح القدیر  ٩/١١٠البنایة شرح الهدایة : العیني 59
 .٩/٣٧٣، حاشیة سعدي جلبي بهامش فتح القدیر ٩/١١٠البنایة شرح الهدایة : العیني 60
  .١١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 61
 .٢١/٢٤الحاوي الكبیر : الماوردي 62
يفا 63  .١٢/١٧المغني : قدامة، ابن ٤/٩٦قورفلا : رقلا
 .٩/١٠٣البحر الرائق : ، ابن نجیم١٥/١٢٥المبسوط : السرخسي 64
  .٦/١٨٢التاج واإلكلیل بهامش مواهب الجلیل :المواق 65
 .٤/٣٥٢الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل : ، ابن قدامة١٢/١٧المغني : ابن قدامة 66
 .٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 67
  .٣٣هامش سبق تخریجه في  68
  .٣٠سبق تخریجه في هامش  69
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  .٢٩سبق تخریجه في هامش  70
يفا 71  .٤/٩٦قورفلا : رقلا
 .٢٨٢آیة : سورة البقرة 72
  .١٢/١٧المغني : ، ابن قدامة٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 73
  ١٢/١٧المغني : ابن قدامة 74
  .٢٢/٢٥٥المجموع شرح المهذب : ، النووي٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 75
، وأخرجـه )٣٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الحیض باب ترك الحـائض الـصوم حـدیث رقـم  76

، ٧٩عن عبد اهللا بن عمر في كتاب األیمان، باب بیـان نقـصان األیمـان، حـدیث رقـم : مسلم 
 ).٤٠٠٣(في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حدیث رقم : وأخرجه ابن ماجه

 .٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 77
 .٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 78
 .٢٨٢آیة : سورة البقرة 79
  .٢٩/٢٥٥المجموع : ، النووي٢١/٢٣الحاوي الكبیر : الماوردي 80
ـــن فرحـــون 81 : ، ابـــن قدامـــة٢١/٢٠الحـــاوي الكبیـــر : ، المـــاوردي١/٣٥٨تبـــصرة الحكـــام : اب

ـــي : ، ابـــن قدامـــة١٢/٨٦اإلنـــصاف : ، المـــرداوي٤/٣٥٢الكـــافي فـــي فقـــه اإلمـــام أحمـــد  المغن
 .٧/٣٧٢شرح فتح القدیر : ، ابن الهمام٧/١٠٨البنایة شرح الهدایة : ، العیني١٢/١٥

ــــسفي 82 ــــق : الن ــــسوط : ، السرخــــسي٧/١٠٢البحــــر الرائ مجمــــع : ، شــــیخي زاده١٥/١٢٥المب
 .٣/٢٦٠األنهر 

  .٢٢- ٢١الحاوي الكبیر : الماوردي 83
  .٣٨: سبق تخریجه في هامش 84
  .٢٥: سبق تخریجه بهامش 85
  .٣/٤٦٢شرح فتح القدیر : ، ابن الهمام١٤/٤٦٦الحاوي الكبیر : لماورديا 86
مقر ٨/٣٣٣المصنف : عبد الرزاق 87 ، ابـن أبـي ٨/٣٣٤المـصنف : ، عبـد الـرزاق)١٥٤٢٥( 

 .٥/٨٣المصنف في كتاب البیوع واألقضیة، باب ما تجوز فیه شهادة النساء، : شیبه
 .نفس المرجعیین السابقین ونفس الصفحة 88
 .، باب ما تجوز فیه شهادة النساء٥/٨٣المصنف :  أبي شیبةابن 89
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البنایـة شـرح : ، العینـي١٥/١٢٦المبـسوط : ، السرخسي٣/٢٦٠مجمع األنهر : شیخي زادة 90

  .١١٢-٩/١١١الهدایة 
  .١٤/٤٦٤الحاوي الكبیر : الماوردي 91
، ٣٩٨١بـاب شــهادة إمــرأة علـى الرضــاع بــرقم  " ٧/٤٨٤: أخرجـه عبــد الـرزاق فــي مــصنفه 92

المغنـي : " وعند ابـن قدامـه فـي" كتاب الرضاع "٤/٢٠بدائع الصنائع : كما ورد عند الكاساني
ةرهاقلا -، طبعة دار الحدیث١١/١٩٢" والشرح الكبیر   .م١٩٩٦ 

 ).١٥٤١٨(، رقم ٨/٣٣٢المصنف : عبد الرزاق 93
مقر ٨/٣٣٨المصنف : عبد الرزاق 94  )١٥٤٤٥.( 
  .٣/٤٠٥البحر الرائق : ، ابن نجیم٣/٤٦٢شرح فتح القدیر : ابن الهمام 95
 .٣/٧٦٢شرح فتح القدیر : ابن الهمام 96
 .٤/٤٦٤الحاوي الكبیر : الماوردي 97
 .١٤/٤٣١، الماوردي الحاوي الكبیر ٣/٤٦٢شرح فتح القدیر : ابن الهمام 98
شــرح : ، ابــن الهمــام٩/١١١البنایــة شــرح الهدایــة : ، العینــي١٥/١٢٦المبــسوط : السرخــسي 99

 .٧/٣٧٤ فتح القدیر
  .نفس المراجع السابقة ونفس الصفحات 100
  

  : المصادر والمراجع
 - تحقیـق سـعد اللحـام-"المـصنف" ، )ـه٢٣٥ت(عبد اهللا بن محمد الكوفي: ابن أبي شیبة - ١

 .م١٩٩٤طبعة دار الفكر بیروت 

، بیـروت، "شرح فتح القدیر "-)ـه٦٨٠ت (كمال الدین محمد بن عبد الواحد، : ابن الهمام - ٢
 .الفكر، الطبعة الثانیةطبعة دار 

، "بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد" ، )ـــه٥٩٥ت(أبــو الولیــد محمــد بــن محمــد، : ابــن رشــد - ٣
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٧تحقیق رضوان جامع رضوان، مكتبة اإلیمان، الطبعة األولى 
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يـف " ، )ــه٧٩٩ت (برهان الـدین أبـو الوفـاء إبـراهیم علـى بـن محمـد فرحـون، : ابن فرحون - ٤
، تحقیق، طه عبد الرؤوف سعد، طبعة مكتبـة الكلیـات "ة ومناهج الحكامأصول األقضی

 .ـه١٤٠٦األزهریة، الطبعة األولى 

يـف يفاـكلا " ، )ــه٦٣٠ت (موفق الدین أبي أحمد عبـد اهللا أحمـد بـن محمـود، : ابن قدامة - ٥
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، بیروت، دار الفكر الطبعة األولى "فقه اإلمام أحمد بن حنبل

ــد اهللا أحمــد بــن محمــود، : ابــن قدامــة - ٦ ــدین أبــي أحمــد عب المغنــي " ، )ـــه٦٣٠ت (موفــق ال
 .، بیروت، طبعة دار الكتب العلمیة"والشرح الكبیر

تحقیـق محمـد " سـنن ابـن ماجـه" ، )ــه٤٧٥ت(أبو عبد اهللا بـن یزیـد القزوینـي، : ابن ماجه - ٧
 .فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة

، طبعـة دار الكتــب "لـسان العــرب"  جمــال الـدین محمــد بـن مكــرمأبــو الفـضل: ابـن منظـور - ٨
 .م١٩٩٣هـ،١٤١٣العلمیة، 

" صـحیح البخـاري" ، )ــه٢٥٦٠ت (أبو عبد اهللا محمد بن إسـماعیل بـن المغیـرة : البخاري - ٩
مطبـوع مــع شــرحه فــتح البــاري، البــن حجــر العــسقالني، تحقیــق محــب الــدین الخطیــب، 

 .ـه١٤٠٧المطبعة السلفیة القاهرة، الطبعة الثانیة، ومحمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار 

ــى مــتن اإلقنــاع" ،)ـــه١٠٥١ت (منــصور بــن یــونس، : البهــوتي -١٠ ــاع عل ، دار "كــشاف  القن
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

ــو بكــر أحمــد بــن الحــسین، : البیهقــي -١١ ــه الجــوهر " الــسنن الكبــرى" ، )ـــه٤٠٥ت(أب وفــي ذیل
 بیـــــــــروت، دار الفكـــــــــر -عـــــــــالء الـــــــــدین بـــــــــن علـــــــــي، الـــــــــشهیر بالتركمـــــــــانالنقــــــــي، ل

 .م١٩٩٧هـ،١٤١٨

، تحقیـــق الـــسید عبـــد اهللا "ســـنن الـــدارقطني" ، )ـــه٣٨٥ت(علـــى بـــن عمـــر، : الــدار قطنـــي -١٢
 .هاشم، طبعة دار المحاسن للطباعة
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الـشرح الـصغیر علـى أقـر المـسالك إلـى "أبو البركات أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد، : الدردیر -١٣
مـصطفى كمـا وصـفي، (تحقیـق / إلمام مالك، مطبوع مع حاشیة الصادي علیهمذهب ا

 .طبعة، دار المعارف

الـــشرح الكبیـــر علـــى مختـــصر خلیـــل، مطبـــوع بهـــامش " ســـیدي أحمـــد الـــدردیر، : الـــدردیر -١٤
 .حاشیة الدسوقي علیه، طبعة دار إحیاء الكتب العلمیة

حاشیة الدسوقي علـى  " ،)ـه١٣٣٠(شمس الدین بن محمد بن أحمد بن عرفة، : الدسوقي -١٥
 .، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة"الشرح الكبیر

ــد اهللا بــن یوســف، : الزیلعــي -١٦ نــصب الرایــة "، )ـــه٦٧٢ت (جمــال الــدین بــن محمــد بــن عب
 تحقیـــق أیمـــن صـــالح شـــعبان، -، مطبـــوع بـــذیل الهدایـــة للمرغینیـــاني"ألحادیـــث الهدایـــة
ةرهاقلا-طبعة دار الحدیث  .م١٩٩٥ـ، ه١٤١٥ الطبعة األولى - 

" تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق" ، )ــه٧٤٢ت (فخـر الـدین عثمـان بـن علـي، : الزیلعي -١٧
 . دار المعرفة-وبهامش حاشیة الشلبي، بیروت، الطبعة الثانیة

، "المبـسوط" ، )ــه٤٩١ت( شمس الدین أبو بكـر محمـد بـن أحمـد أبـي سـهل، : السرخسي -١٨
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤١٢الطبعة األولى، دار الفكر، 

نیـــل األوطــــار شـــرح منتقــــى " ، )ــــه١٢٥٥ت (محمـــد بــــن علـــي بـــن محمــــد، : الـــشوكاني -١٩
 .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠ بیروت -، طبعة دار الفكر"األخبار

 تحقیـق عبـد الـرحمن -"المـصنف" ، )ـه٢١١ت (عبد الرزاق أبو بكر بن همام: الصنعاني -٢٠
 .م١٩٨٣هـ، ١٤٣األعظمي، منشورات المجلس العلمي، الطبعة الثانیة 

، دار "البنایـة شـرح الهدایـة" ، )ــه٨٥٥ت(محمود بن أحمد بن أحمد بن الحسین، : يالعین -٢١
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٠٠الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 

المـــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح " ، )ــــه٧٧٠ت (أحمـــد بـــن علـــى المقـــري، : الفیـــومي -٢٢
  .م١٩٨٧، طبعة مكتبة لبنان "الكبیر



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨ة العلوم اإلنسانیة، غزة، سلسل–مجلة جامعة األزهر

)٩١( 

                                                                                                              

مطبــوع مــع شــرحه " صــحیح مــسلم" ، )ـــه٢٦١ت (مــسلم، الحــافظ أبــو الحــسین : القــشیري -٢٣
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥النووي علیه، مطبعة دار الحدیث، الطبعة األولى 

حاشــیة الــشیخ شــهاب الــدین علــى شــرح العالمــة جــالل " جــالل الــدین المحلــي، : القلیــوبي -٢٤
 .الدین المحلي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة

، "بــدائع الـصنائع فــي ترتیـب الــشرائع" ، )ــه٥٨٥ ت(عـالء الــدین بـن مــسعود، : الكاسـاني -٢٥
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧بیروت، الطبعة األولى، دار الفكر 

ـــب، : المـــاوردي -٢٦ ـــو الحـــسن محمـــد بـــن جی ـــر"، )ــــه٤٧٠ت(أب بیـــروت، دار -"الحـــاوي الكبی
 .م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ركفلا

اإلنــصاف فـــي معرفــة الــراجح مـــن " ، )ـــه٨٨٥ت (عــالء الــدین بـــن ســلیمان، : المــرداوي -٢٧
، بیــــروت، دار إحیـــاء التــــراث اإلســـالمي، مؤســــسة التـــاریخ العربــــي، الطبعــــة "فالالخـــ

 .الثانیة

مطبـوع " التـاج واإلكلیـل" أبي عبد اهللا محمد بن یوسـف بـن أبـي القاسـم العبـدري، : المواق -٢٨
 .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨بهامش مواهب الجلیل للخطاب، الطبعة الثانیة، دار الفكر 

حاشــیة الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع، " قاســم، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن: النجــدي -٢٩
 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦الطبعة السادسة 

البحــر الرائـق شــرح " ، )ــه٧١٠ت (ألبـي بركــات عبـد اهللا بــن أحمـد بـن محمــود، : النـسفي -٣٠
 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى "كنز الدقائق

بهـامش " حاشـیة سـعدي جلبـي" ، )ــه٩٤٥ت(سـعد اهللا بـن عیـسى المفتـي، : سعدي جلبي -٣١
 . بیروت دار الفكر، الطبعة الثانیة-شرح فتح القدیر

، )ــــه١٠٧٨ت(عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان المعـــروف بـــدامادا، : شـــیخي زاده -٣٢
، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة األولــى "مجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر"

 .م١٩٩٨هـ،١٤١٩



  اإلثبات بشهادة النساء منفردات                                                        محمد زیدان زیدان
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