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المقدمة

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

أما بعد:

يف  القضاة  عليها  يعتمد  التي  اإلثبات  وسائل  أهم  من  الشهادة  فإن 
الرجال فقط،  الشهادة يف  أحكامهم، ومن تيسري الرشيعة أهنا مل حترص تلك 
هبا  تثبت  التي  الوسائل  إحدى  وتعتربها  النساء،  بشهادة  أيًضا  تأخذ  وإنام 
عليها  يطلع  ال  أمور  يف  منفردات  أو  الرجال،  مع  شهدن  سواء  احلقوق، 

الرجال غالًبا، وإنام يطلع عليها النساء عادة.

فاحلاجة داعية يف بعض املواضع إىل قبول شهادة النساء منفردات، وإال 
ضاعت احلقوق وتعطلت.

وهيدف هذا البحث إىل بيان مرشوعية القضاء بشهادة النساء منفردات 
يف حاالت معينة، وبيان النصاب الذي ُيشرتط يف ذلك.

هذا جمال بحثي، وقد عنونت له بـ »القضاء بشهادة النساء منفردات«.

خطة البحث:

وتشتمل عىل ثالثة مباحث وخامتة، وبيان ذلك عىل النحو اآليت:
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املبحث األول: تعريف الشهادة:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف الشهادة يف اللغة.

املطلب الثاين: تعريف الشهادة يف االصطالح.

املطلب الثالث: التعريف بشهادة النساء منفردات.

املبحث الثاين: القضاء بشهادة النساء منفردات يف األموال:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: القضاء بشهادة أربع نساء.

املطلب الثاين: القضاء بشهادة امرأتني ويمني املدعي.

املطلب الثالث: القضاء بشهادة امرأة واحدة ويمني املدعي.

املبحث الثالث: القضاء بشهادة النساء منفردات فيام ال يطلع عليه غريهن:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: القضاء بشهادهتن منفردات فيام خيتص هبن.

املطلب الثاين: القضاء بشهادهتن منفردات فيام حيصل بينهن من جنايات 
توجب القصاص.

اخلامتة:

وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها يف البحث.
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البحث: منهج 

1- حترير حمل النزاع بذكر مواطن االتفاق واخلالف إن احتاجت املسألة 
إىل ذلك.

2- االقتصار عىل املذاهب الفقهية املعتربة، وتوثيق األقوال من الكتب 
املعتمدة يف كل مذهب.

أو  مناقشات  من  عليها  يرد  ما  وذكر  األقوال،  أدلة  استقصاء   -3
اعرتاضات، واجلواب عنها ما أمكن.

4- ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الرتجيح.

وبيان  وترقيمها،  بالشكل،  مضبوطة  العثامين  بالرسم  اآليات  5-كتابة 
سورها.

6- ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها، فإن كان احلديث أو األثر 
خرجته  وإال  بصحته،  للحكم  بذلك  اكتفيت  أحدمها  يف  أو  الصحيحني  يف 

من املصادر األخرى، مع ذكر ما قاله أهل احلديث يف درجته.

7- توثيق املعاين اللغوية من كتب اللغة املعتمدة.

املعتمدة يف هذا  الكتب  الغريب من  باملصطلحات ورشح  التعريف   -8
الفن.

9- العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.

10- العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث.
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11- ختم البحث بخامتة تتضمن أهم النتائج.

الزلل، وأن يرزقنا اإلخالص  أسأل اهلل أن يوفقنا للصواب، وأن جينبنا 
يف القول والعمل.
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المبحث األول
تعريف الشهادة

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف الشهادة في اللغة:

)ت:  فارس  ابن  قال  شاهد.  فهو  شهادًة،  يشهُد  َشِهَد  مصدر  الشهادة: 
395هـ(: »الشني واهلاء والدال أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم«)1).

وللشهادة معان متعددة يف اللغة، منها: اخلرب القاطع، واحلضور، والعلم، 
واإلعالم، واملعاينة، واإلقرار، والقسم أو اليمني.

وأصل الشهادة: اإلخبار بام شاهده وَشِهَدُه.
نة التي ُتنبئ  وتسميتها بالشهادة إشارة إىل أهنا مأخوذة من املشاهدة املتيقَّ

عن املعاينة، ألن الشاهد خُيرب عام شاهده وعاينه.
حيرض  الشاهد  ألن  احلضور؛  بمعنى:  الشهود،  من  مشتقة  هي  وقيل: 

ي احلارض شاهًدا، وأداؤه شهادة. جملس القضاء لألداء، فُسمِّ
بمعنى:  َشهدُت  تقول:  األداء،  وعىل  ِل،  التََّحمُّ عىل  الشهادة  وُتطلق 
َمْن  فالشاهد  ْيُتها.  أدَّ أي:  بشهادة،  احلاكم  عند  شهدُت  وتقول:  ْلُت.  حتمَّ

حرض إىل مكان الواقعة للتحمل، أو إىل جملس القضاء لألداء)2).
مقاييس اللغة، ابن فارس )ص517).  (1(

انظر: الصحاح، اجلوهري )421/1(؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري   (2(
)ص497(؛ واملطلع عىل ألفاظ املقنع، البعيل )ص496(؛ ولسان العرب، ابن منظور 
الفريوزآبادي  املحيط،  والقاموس  )ص124(؛  الفيومي  املنري،  واملصباح  )239/3(؛ 

)ص292(؛ وأنيس الفقهاء، القونوي )ص231).
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المطلب الثاني: تعريف الشهادة في االصطالح:

احلنفية: تعريف 

إخباُر صدٍق إلثبات حقٍّ بلفظ الشهادة يف جملس القضاء)1).

املالكية: تعريف 

إخباُر حاكم عن علٍم ليقيض بمقتضاه)2).

الشافعية: تعريف 

إخباٌر بحقٍّ للغري عىل الغري بلفظ أشهد)3).

احلنابلة: تعريف 

اإلخبار بام َعِلمه بلفٍظ خاص)4).

وهذه التعريفات متقاربة املعنى مع اختالف يسري يف األلفاظ والعبارات، 
وقد أفادت بأن الشهادة يف اصطالح الفقهاء هي: »اإلخبار بحقٍّ للغري عىل 

الغري بلفٍظ خاٍص يف جملس القضاء«.

فتح القدير، ابن اهلامم )2/6(؛ والبحر الرائق، ابن نجيم )56/7).  (1(
الرشح الكبري، الدردير )146/4).  (2(

حاشيتا قليويب وعمرية، أمحد القليويب، وأمحد عمرية )318/4(؛ وحاشية اجلمل عىل   (3(
رشح املنهج، سليامن اجلمل )377/5).

رشح منتهى اإلرادات، البهويت )635/6(، وكشاف القناع، البهويت )258/15).  (4(
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القضاء  أمام  شخص  »إخبار  فهي:  القانونيني  اصطالح  يف  الشهادة  أما 
بواقعة حدثت من غريه، ويرتتب عليها حق لغريه«)1).

عن  باإلخبار  اليمني  حلف  بعد  القضاء  جملس  يف  شاهد  »قيام  هي:  أو 
واقعة حدثت من غريه ويرتتب عليها حق لغريه«)2).

المطلب الثالث: التعريف بشهادة النساء منفردات:

هي أن يؤدي الشهادة أمام القايض عدد من النساء ليس معهن رجل)3).

البينات يف املواد املدنية والتجارية، د. مفلح القضاة )ص119).  (1(
رشح أحكام قانون اإلثبات املدين، د. عباس العبودي )ص236).  (2(

وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية، د. حممد الزحييل )207/1).  (3(
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الثاني المبحث 
القضاء بشهادة النساء منفردات في األموال

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: القضاء بشهادة أربع نساء:

منه  يقصد  وما  املال  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  يف  الفقهاء  اختلف 
املال؛ عىل قولني:

القول األول:

احلنفية)1)،  قول  وهذا  األموال،  يف  نسوة  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز  ال 
واملالكية)2)، والشافعية)3)، واحلنابلة)4).

البحر  اهلامم )8/6(؛  ابن  القدير،  فتح  العيني )108/9(؛  اهلداية،  البناية رشح  انظر:   (1(
الرائق، ابن نجيم )62/7(؛ اللباب يف رشح الكتاب، عبد الغني الغنيمي )56/3).

انظر: النوادر والزيادات، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين )398/8(؛ الكايف يف فقه أهل   (2(
املدينة، ابن عبد الرب )906/2(؛ الذخرية، القرايف )55/11).

)227/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )10/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (3(
املجموع، النووي )144/23).

)423/9(؛  النجار  ابن  النهى،  أويل  معونة  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (4(
كشاف القناع، البهويت )328/15).
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القول الثاين:

جيوز القضاء بشهادة أربع نساء يف األموال، وبه قال الظاهرية)1)، ومجاعة 
من اخللف والسلف)2).

قال ابن حزم )ت: 456هـ(: »وال جيوز أن ُيقبل يف الزنى أقل من أربعة 
رجال عدول مسلمني، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان... وال 
القصاص والنكاح  فيه  ُيقبل يف سائر احلقوق كلها من احلدود والدماء وما 
والطالق والرجعة واألموال إال رجالن مسلامن عدالن، أو رجل وامرأتان 

كذلك، أو أربع نسوة كذلك«)3).

وقال ابن القيم )ت: 751هـ(: »وجيوز القضاء بشهادة النساء منفردات 
يف غري احلدود والقصاص عند مجاعة من اخللف والسلف«)4).

األدلة:

أدلة القول األول:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قوله تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
﴾ ]البقرة: 282[. َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

انظر: املحىل، ابن حزم )266/10).  (1(
القيم )ص71(؛ اإلسالم  ابن  الطرق احلكمية،  ابن حزم )268/10(؛  املحىل،  انظر:   (2(
ابن  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح  )ص239(؛  شلتوت  حممود  ورشيعة،  عقيدة 

عثيمني )452/15).
املحىل، ابن حزم )266/10).  (3(

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص71).  (4(
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الشاهدين، والشاهد واملرأتني،  اآلية عىل مرشوعية  الداللة: دلت  وجه 
ومل تذكر األربع نسوة؛ مما يدل عىل عدم جواز شهادة النساء منفردات)1).

ونوقش: بأن اآلية ُترشد إىل أفضل أنواع االستيثاق وأكملها، وليس بياًنا 
لطرق احلكم التي حيكم هبا احلاكم، فطرق احلكم أوسع من طرق االستيثاق 

عىل احلقوق)2).

قال ابن القيم: »وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: القرآن مل يذكر الشاهدين 
النوعني  التي حيكم هبا احلاكم، وإنام ذكر  والرجل واملرأتني يف طرق احلكم 

من البينات يف الطرق التي حيفظ هبا اإلنسان حقه«)3).

َّۡم  ل ﴿فَإِن  تعاىل:  »قوله  1383هـ(:  )ت:  شلتوت  حممود  الشيخ  وقال 
يقيض  التي  الشهادة  مقام  وارًدا يف  ليس  تَاِن﴾ 

َ
َوٱۡمَرأ فَرَُجٞل  رَُجلَۡيِ  يَُكونَا 

االستيثاق  طرق  إىل  اإلرشاد  مقام  يف  وارد  هو  وإنام  وحيكم،  القايض  هبا 
فاملقام مقام استيثاق  التعامل،  املتعاملني وقت  واالطمئنان عىل احلقوق بني 

عىل احلقوق ال مقام قضاء هبا.

واآلية ترشد إىل أفضل أنواع االستيثاق الذي تطمئن به نفوس املتعاملني 
عىل حقوقهام.

حممد  بن  بكر  أبو  األخيار،  كفاية  )628/1(؛  اجلصاص  القرآن،  أحكام  انظر:   (1(
احلسيني )ص750(؛ حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن ابن قاسم 

.(611/7(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(؛ اإلسالم عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت   (2(

)ص239).
الطرق احلكمية، ابن القيم )ص65).  (3(
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النساء الاليت ليس  وليس معنى هذا أن شهادة املرأة الواحدة أو شهادة 
يطلبه  ما  أقىص  فإن  القايض،  هبا  حيكم  وال  احلق؛  هبا  يثبت  ال  رجل  معهن 
أعم  الرشع  يف  البينة  أن  القيم  ابن  العالمة  ق  حقَّ وقد  البينة،  هو  القضاء 
القايض  هبا  يقيض  بينة  هو  ويظهره  احلق  به  يتبني  ما  كل  وأن  الشهادة،  من 

وحيكم«)1).

تقومان  فاملرأتان ال  ُتقبل،  مل  إذا خلت من رجل  املال  البينة عىل  أن   -2
مقام الرجل إال إذا كانتا معه)2).

مقام  قامتا  إذا  املرأتني  أن  والصحيح  النزاع،  بأن هذا هو حمل  ونوقش: 
مل  شهادهتام  قبول  ألن  معه؛  تكونا  مل  وإن  مقامه  قامتا  معه،  كانتا  إذا  الرجل 
إذا  فيام  موجود  وهذا  العدالة،  وهو  فيهام،  ملعنى  بل  الرجل،  يف  ملعنى  يكن 

انفردتا)3).

عن  املرأة ومسؤوالً  قواًما عىل  الرجل  قد جعل  احلكيم  الشارع  أن   -3
إال  املعامالت  تبارش  وال  حلاجة،  إال  بيتها  من  خترج  فال  ورعايتها  نفقتها 
لرضورة، فال ُتقبل شهادة النساء وحدهن إال فيام ورد به الرشع؛ لئال يكثر 
مكانة  عىل  وحرًصا  الشهادة،  ألداء  احلكام  جمالس  وحضورهن  خروجهن 

اإلسالم عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت )ص240-239).  (1(
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )439/6(؛ الذخرية، القرايف )55/11(، املغني، ابن   (2(

قدامة )132/14).
الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136).  (3(
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بغنى  هي  التي  به  والشُّ والتَُّهم  لألقاويل  تعريضها  وعدم  االجتامعية  املرأة 
عنها، مع هني الشارع عن خروجهن منفردات خوف الفتنة والفساد)1).

ويمكن أن يناقش: بأن قبول شهادهتن منفردات إنام يكون يف التعامالت 
احلقوق،  تضيع  ال  حتى  رضورة  وهذه  النساء،  إال  حيرضها  ال  التي  املالية 

ومواضع الرضورات جيوز فيها ما ال جيوز يف مواضع االختيارات.

املصلحة  عىل  م  ُتقدَّ عامة  مصلحة  احلقوق  وإثبات  العدالة  حتقيق  إن  ثم 
اخلاصة التي تتمثل يف بقاء املرأة يف بيتها والنأي هبا عن جمالس احلكام.

أدلة القول الثاين:

شهادة  نصف  مثل  املرأة  شهادة  ))أليس  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله   -1
شهادة  تعدل  امرأتني  ))شهادة  مـلسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  الرجل؟(()2)، 

رجل(()3).

تعدل  امرأتني  شهادة  بأن  قطع  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الداللة:  وجه 
ل، مما يدل عىل أن املرأتني تقومان مقام الرجل  شهادة رجل، وأطلق ومل ُيفصِّ

البناية  وانظر:   .)224/1( الزحييل  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل   (1(
رشح اهلداية، العيني )108/9(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )62/7).

أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، )116/1/ رقم 298).  (2(
النساء، )941/2/رقم 2515(؛  باب شهادة  الشهادات،  البخاري يف كتاب  أخرجه   (3(
ومسلم يف كتاب اإليامن، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ 

الكفر عىل غري الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق، )86/1/ رقم 79).
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مطلًقا، سواء كانتا معه أو مل تكونا معه، وعىل هذا فُتقبل شهادة األربع مقابل 
الرجلني)1).

ما  فكل  احلقوق،  هبا  حُتفظ  التي  الطرق  من  أوسع  احلكم  طرق  أن   -2
أبان احلق وأظهره فهو بينه يقيض هبا القايض وحيكم، سواء كانت تلك البينة 
من الرجال أو النساء)2)، قال ابن القيم: »البينة اسٌم ملا يبني احلق، وهو أعم 

من أن يكون برجال، أو نساء، أو نكول، أو يمني، أو أمارات ظاهرة«)3).

الرتجيح:

احلقوق  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز  أنه  أعلم-  الراجح-واهلل 
املالية، خاصة التي حيرضها النساء دون الرجال.

جمالس  ويشهدن  األعامل،  أغلب  يف  الرجال  يشاركن  اليوم  فالنساء 
املداينات، ويشتغلن بأسواق املبايعات، ويبارشن بأنفسهن عقود املعامالت 
شهادهتن  قبول  إىل  داعية  احلاجة  كانت  هنا  ومن  املعاوضات،  من  ونحوها 

منفردات؛ لئال تضيع احلقوق، خاصة عند تعذر وجود الرجال.

قال املرداوي )ت: 885هـ(: »وذكر يف املغني قوالً يف دعوى َقْتل كافر 
مل  إن  وعنه  واحد.  يكفي  الوصية  يف  وعنه  واحد.  يكفي  أنه  سلبه  ألخذ 

عثيمني  ابن  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح  )272/10(؛  حزم  ابن  املحىل،  انظر:   (1(
.(452/15(

انظر: املحىل، ابن حزم )272/10(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(؛ اإلسالم   (2(
عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت )ص240).

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137).  (3(
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حيرضه إال النساء، فامرأة واحدة، وسأله ابن صدقة: الرجل ُيويص وُيعتق، 
وال حيرضه إال النساء، جتوز شهادهتن؟ قال: نعم، يف احلقوق. انتهى. قلت: 

وهذا ليس ببعيد«)1).

»نصاب  نصه:  ما  العدلية  األحكام  جملة  من   )1685( املادة  يف  وجاء 
شهادة  ُتقبل  لكن  وامرأتان،  رجل  أو  رجالن  العباد  حقوق  يف  الشهادة 
الرجال  التي ال يمكن اطالع  املال فقط يف املواضع  النساء وحدهن يف حق 

عليها«)2).

تعاىل  اهلل  »إن  1421هـ(:  )ت:  العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  وقال 
ذكر العلة يف اشرتاط العدد يف النساء، وهي أن تضل إحدامها فُتذكر إحدامها 
رها إذا  األخرى، ومل يذكر أن العلة املال، بل العلة أن تقوى املرأة باملرأة فُتذكِّ
ُسِلك  ما  إال  األموال،  األموال ويف غري  الشهادة يف  يكون يف  نسيت، وهذا 
فيه طريق االحتياط، ويكون كذلك يف املرأة معها رجل أو ليس معها رجل، 
الرجل  تقومان مقام  املرأتني  أن  الصحيح  فالقول  الراجح،  القول هو  وهذا 
ۡرَبَعةِ 

َ
بِأ تُواْ 

ۡ
يَأ لَۡم  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  لقوله  هلا؛  لالحتياط  احلدود  يف  إال  مطلًقا، 

ُشَهَدآَء﴾ ]النور: 4[، فهو نص رصيح يف وجوب الذكورية، إًذا املال يثبت 
برجلني، وأربع نساء، ورجل وامرأتني، ... الخ«)3).

اإلنصاف، املرداوي )26/30(. وانظر: املغني، ابن قدامة )128/14).  (1(
درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر )351/4).  (2(

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ابن عثيمني )452/15).  (3(
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»والصحيح  الشنقيطي:  املختار  حممد  بن  حممد  الدكتور  الشيخ  وقال 
شهادة  أن  بنيَّ  اهلل  ألن  املالية؛  احلقوق  يف  منفردات  شهادهتن  ُتقبل  أهنا 
املرأتني بمثابة شهادة الرجل الواحد، وعىل هذا فُتقبل شهادة األربع مقابل 

الرجلني«)1).

ُيقصد  املال وما  النساء منفردات يف  ُيقيض بشهادة  أنه  الصحيح  فالقول 
املال كالبيع، والقرض، واإلجارة، والرهن، والوقف، واهلبة، والصلح،  به 
عند  كله  وذلك  للامل،  املوجبة  واجلناية  واملهر،  بامل،  والوصية  والرشكة، 

تعذر وجود الرجال.

المطلب الثاني: القضاء بشهادة امرأتين ويمين المدعي:

اتفق املالكية، والشافعية، واحلنابلة عىل مرشوعية القضاء بشهادة رجل 
رسول  أن  امهنع هللا يضر  عباس  ابن  بحديث  استدالاًل  املدعي)2)؛  ويمني  واحد 

اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص قىض بيمني وشاهد)3).

رشح زاد املستقنع، د. حممد بن حممد املختار الشنقيطي، موقع الشبكة اإلسالمية عىل   (1(
http://www.islamweb.net :الرابط

انظر: املوطأ، مالك بن أنس )246/2(؛ بداية املجتهد، ابن رشد )1781/4(؛ عقد   (2(
الكبري،  احلاوي  )7/7(؛  الشافعي  األم،  )165/3(؛  شاس  ابن  الثمينة،  اجلواهر 
قدامة  ابن  املغني،  )252/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )68/17(؛  املاوردي 
البهويت  القناع،  كشاف  )306/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح  )130/14(؛ 

.(325/15(
رقم   /1337/3( والشاهد،  باليمني  القضاء  باب  األقضية،  كتاب  مسلم،  أخرجه   (3(

.(1712
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وخالف يف ذلك احلنفية، فمنعوا القضاء بالشاهد واليمني)1).

يف  واليمني  بالشاهد  القضاء  بمرشوعية  القائلون  اجلمهور  اختلف  ثم 
جواز القضاء باملرأتني واليمني؛ عىل قولني:

القول األول:

وهو  املالكية)2)،  قال  وبه  املدعي؛  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز 
قول عند احلنابلة)3)، اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم)4).

القول الثاين:

الشافعية)5)،  قال  وبه  املدعي؛  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز  ال 
واملذهب عند احلنابلة)6).

تبيني  )357/6(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  )29/17(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   (1(
احلقائق، الزيلعي )294/4).

الكايف  )238/2(؛  اجلالب  ابن  التفريع،  )165/5(؛  أنس  بن  مالك  املدونة،  انظر:   (2(
يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب )910/2(؛ القوانني الفقهية، ابن جزي )ص226(؛ 

حاشية الدسوقي، حممد الدسوقي )166/4).
املحرر  )ص490(؛  اهلاشمي  موسى  أيب  بن  حممد  الرشاد،  سبيل  إىل  اإلرشاد  انظر:   (3(
)505/6(؛  مفلح  ابن  حممد  الفروع،  )ص682(؛  تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف 
)258/10(؛  مفلح  بن  إبراهيم  املبدع،  )314/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح 

اإلنصاف مع الرشح الكبري، املرداوي )25/30).
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(؛ إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1).  (4(

)252/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة   ،)10/17( املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (5(
مغني املحتاج، الرشبيني اخلطيب )443/4(؛ هناية املحتاج، الرميل )297/8).

)314/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (6(
معونة أويل النهى، ابن النجار )423/9(؛ رشح منتهى اإلرادات، البهويت )686/6).
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األدلة:

أدلة القول األول:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قولة تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
إِۡحَدىُٰهَما  تَِضلَّ  ن 

َ
أ َهَدآءِ  ٱلشُّ ِمَن  تَۡرَضۡوَن  ن  ِممَّ تَاِن 

َ
َوٱۡمَرأ فَرَُجٞل  رَُجلَۡيِ 

ۡخَرٰى﴾ ]البقرة: 282[.
ُ
َفُتَذّكَِر إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

وجه الداللة: أن اهلل تعاىل أقام شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل يف قوله 
تَاِن﴾، وقد ثبت جواز القضاء 

َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ تعاىل: ﴿فَإِن ل
بالشاهد واليمني، فكذلك باملرأتني واليمني.

ۡخَرٰى﴾ 
ُ
ٱۡل إِۡحَدىُٰهَما  َفُتَذّكَِر  إِۡحَدىُٰهَما  تَِضلَّ  ن 

َ
وألن اهلل تعاىل قال: ﴿أ

النسيان،  التذكر ضد  بالتشديد من  قرآتان: إحدامها  قوله: ﴿َفُتَذّكَِر﴾  ففي 
القراءة  هبذه  االستدالل  فيكون  كر،  كالذَّ تكونان  أي؛  بالتخفيف  والثانية 

نًصا، وباألوىل تنبيًها)1).

2- عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))أليس 
شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟((؛ قلن: بىل)2).

عىل  وحدها  املرأة  شهادة  أن  عىل  بمنطوقه  احلديث  دل  الداللة:  وجه 
كشهادة  مثلها  مع  شهادهتا  أن  عىل  وبمفهومه  الرجل،  شهادة  من  النصف 

)55/11(؛  القرايف  الذخرية،  )378/3(؛  القرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  انظر:   (1(
احلاوي الكبري، املاوردي )10/17(؛ املغني، ابن قدامة )132/14(؛ الطرق احلكمية، 

ابن القيم )ص136).
سبق خترجيه.  (2(
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جيوز  فكذلك  اليمني،  مع  الرجل  بشهادة  القضاء  جواز  ثبت  وقد  الرجل، 
القضاء بشهادة املرأتني مع اليمني)1).

مل  وإن  مقامه  قامتا  معه،  كانتا  إذا  الرجل  مقام  قامتا  إذا  املرأتني  أن   -3
تكونا معه، فإن قبول شهادهتام مل يكن ملعنى يف الرجل، بل ملعنى فيهام وهو 
املرأة  ضبط  سوء  من  خُيشى  وإنام  انفردتا،  إذا  فيام  موجود  وهذا  العدالة، 
يت بامرأة أخرى، وإذا قامت املرأتان مقام الرجل جاز  وحدها وحفظها، فُقوِّ

القضاء بشهادهتام مع اليمني كام جيوز القضاء بشهادة الرجل مع اليمني)2).

شهادة  مع  حيلف  فألن  عليه،  املدعى  نكول  مع  حيلف  املدعي  أن   -4
املرأتني أوىل؛ ألن جانبه يصبح أقوى من حالة النكول)3).

أدلة القول الثاين:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قوله تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
تَاِن﴾ ]البقرة: 282[.

َ
رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

وجه الداللة: أن اآلية أفادت بأن احلكم يكون بشهادة رجلني أو رجل 
وامرأتني، ومل تذكر اليمني مع املرأتني، فلو ُحكم بامرأتني ويمني لكان هذا 

قساًم ثالًثا مل تأت به اآلية)4).
انظر: الذخرية، القرايف )55/11(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136).  (1(

انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136).  (2(
حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل  )55/11(؛  القرايف  الذخرية،  انظر:   (3(

الزحييل )204/1).
القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )443/4(؛  اخلطيب  الرشبيني  املحتاج،  مغني  انظر:   (4(

)ص136).
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وال  واليمني،  الشاهد  أيًضا  اآلية  يف  يذكر  مل  تعاىل  اهلل  بأن  ونوقش: 
النكول، وال الرد، وال شهادة املرأة الواحدة، وال املرأتني، وال األربع نسوة، 
فهو سبحانه مل يذكر ما حيكم به احلاكم، وإنام أرشدنا إىل ما حُيفظ به احلق، 

وطرق احلكم أوسع من الطرق التي حُتفظ هبا احلقوق)1).

أربع  شهد  لو  كام  تقبل،  مل  رجل  من  خلت  إذا  املال  عىل  البينة  أن   -2
نسوة)2).

ناقش ذلك ابن القيم فقال: »أما قولكم: )إن البينة إذا خلت عن الرجل 
النزاع، فكيف حُيتج به؟ وقولكم: )كام  َعى، وهو حمل  ُتقبل( فهذا هو املدَّ مل 
نزاع وإن ظنه طائفة إمجاًعا كالقايض وغريه،  فيه  أربع نسوة( فهذا  لو شهد 
النساء، قال: أجيز شهادة  الرجل يويص وال حيرضه إال  قال اإلمام أمحد يف 

النساء.

حيرضه  مل  إذا  االنفراد  عىل  النساء  بشهادة  الوصية  أثبت  أنه  هذا  فظاهر 
الرجال«)3).

النوادر والزيادات، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين )391/8(؛ الطرق احلكمية،  انظر:   (1(
ابن القيم )ص137).

انظر: الذخرية، القرايف )55/11(؛ املغني، ابن قدامة )132/14(؛ الطرق احلكمية،   (2(
ابن القيم )ص136(؛ معونة أويل النهى، ابن النجار )9/ 423).

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137-136).  (3(
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فينضم  بالرجل، واليمني ضعيفة،  ت  تقوَّ املرأتني ضعيفة  أن شهادة   -3
ضعيف إىل ضعيف فال ُيقبل)1).

حُيكم  اجتمعتا، وهلذا  إذا  املرأتني  ُنسلِّم ضعف شهادة  بأننا ال  ونوقش: 
فالرجل  برجلني،  ُيؤتى  أن  أمكن  وإن  الرجل  مع  اجتمعتا  إذا  بشهادهتام 
واملرأتان أصل ال بدل، واملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة والديانة، 
إال أهنا ملا خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد جيعلها أقوى 

من الرجل الواحد أو مثله)2).

الرتجيح:

بشهادة  القضاء  بجواز  القائل  األول  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح 
احلقوق  حفظ  من  عليه  يرتتب  ولِـاَم  أدلته،  لقوة  املدعي؛  ويمني  املرأتني 
واألموال عند تعذر وجود الرجال، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك، قال ابن 

القيم: »وليس يف القرآن وال يف السنة وال يف اإلمجاع ما يمنع من ذلك«)3).

باإلضافة إىل أن يمني املدعي مرشوعة بشكل عام، فإذا جاز ثبوت احلق 
املدعي  بيمني  يثبت  أن  فأوىل  عليه،  املدعى  نكول  عند  فقط  املدعي  بيمني 
الظن  من  أقوى  املرأتني  شهادة  من  املستفاد  الظن  ألن  املرأتني؛  شهادة  مع 

املستفاد من جمرد نكول املدعى عليه.
هناية  )10/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  )55/11(؛  القرايف  الذخرية،  انظر:   (1(
حممد  الزركيش،  رشح  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )297/8(؛  الرميل  املحتاج، 

الزركيش )314/7(؛ كشاف القناع، البهويت )328/15).
انظر: الذخرية، القرايف )56/11(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137).  (2(

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136).  (3(



306
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بشهادة النساء منفردات

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

المطلب الثالث: القضاء بشهادة امرأة واحدة ويمين المدعي:

ويمني  واحدة  امرأة  بشهادة  القضاء  بجواز  العلم  أهل  من  أحٌد  يقل  مل 
املدعي، لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه لو قيل بذلك لكان متوجًها)1)، 
امرأة  بشهادة  حُيكم  قيل  ولو  اهلل روحه:  قدس  »قال شيخنا  القيم:  ابن  قال 
يف  الرجل  مقام  أقيمتا  إنام  املرأتني  ألن  قال:  متوجًها،  لكان  الطالب  ويمني 
يف  وال  الكتاب  يف  ليس  فإنه  األداء  بخالف  إحدامها،  تنسى  لئال  التحمل 
السنة أنه ال حُيكم إال بشهادة امرأتني، وال يلزم من األمر باستشهاد املرأتني 
يف  رجلني  باستشهاد  أمر  سبحانه  فإنه  منهام،  بأقل  حُيكم  أال  التحمل  وقت 
الديون، فإن مل يكونا رجلني فرجل امرأتان، ومع هذا فُيحكم بشاهد واحد 

ويمني الطالب، وحُيكم بالنكول والرد وغري ذلك.

فالطرق التي حيكم هبا احلاكم أوسع عن الطرق التي أرشد اهلل صاحب 
احلق إىل أن حيفظ حقه هبا«)2).

وهذا ليس ببعيد، فاملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة والديانة، إال 
أهنا ملا خيف عليها السهو والنسيان ُقويت بمثلها وقت التحمل ال األداء)3)؛ 
قال ابن القيم: »وال ريب أن هذه احلكمة يف التعدد هي يف التحمل، فأما إذا 

)505/6(؛  مفلح  ابن  حممد  الفروع،  )83/1(؛  القيم  ابن  املوقعني،  إعالم  انظر:   (1(
املبدع، إبراهيم ابن مفلح )258/10(؛ اإلنصاف، املرداوي )25/30).

إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1).  (2(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137).  (3(
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عقلت املرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن املقصود حاصل بخربها 
كام حيصل بأخبار الديانات، وهلذا ُتقبل شهادهتا وحدها يف مواضع«)1).

عليه،  املدعى  نكول  عند  فقط  املدعي  بيمني  يثبت  احلق  كان  إذا  وأيًضا 
املرأة  شهادة  ألن  املدعي؛  ويمني  املرأة  بشهادة  يثبت  أن  أوىل  باب  فمن 
املدعى  نكول  جمرد  من  والبينة  الداللة  يف  أقوى  املدعي  يمني  مع  الواحدة 

عليه ورد اليمني عىل املدعي.

ورجل  نساء،  وأربع  برجلني،  يثبت  »املال  عثيمني:  ابن  الشيخ  قال 
شيخ  واختار  املدعي،  ويمني  وامرأتني  املدعي،  ويمني  ورجل  وامرأتني، 
ذاكرة  كانت  إذا  املرأة  إن  فقال:  املدعي؛  ويمني  وامرأة  -أيًضا-  اإلسالم 
للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها اهلل لجو زع -وهي أن تضل إحدامها- 
انتفت، فتكون طرق إثبات املال ستة، والسابعة القرائن الظاهرة... فتبنيَّ أن 

املال أوسع األشياء يف البينات«)2).

تنبيه:

يف هذا املطلب والذي قبله ثبت املال بشهادة النساء منفردات، ألن احلكم 
بشهادة امرأتني ويمني املدعي، أو احلكم بشهادة امرأة ويمني املدعي؛ ليس 
اليمني  وأما  بالشهادة وحدها،  وإنام هو حكم  مًعا،  والشهادة  باليمني  حكاًم 

فهي مقوية ومؤكدة للشهادة.

إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1).  (1(
الرشح املمتع، ابن عثيمني )452/15).  (2(
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بمفرده،  منهام  بواحد  ال  مًعا  واليمني  بالشهادة  احلكم  بأن  القول  وعىل 
فإنه يف حال كون املدعي امرأة، يكون احلق ثابًتا أيًضا بالنساء وحدهن؛ إما 
بشهادة امرأتني ويمني املرأة املدعية، أو بشهادة امرأة واحدة ويمني املدعية.
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الثالث المبحث 
القضاء بشهادة النساء منفردات

فيما ال يطلع عليه غيرهن

وفيه مطلبان:

المطلب األول: القضاء بشهادتهن منفردات فيما يختص بهن:

اتفق الفقهاء عىل مرشوعية القضاء بشهادة النساء منفردات فيام ال يطلع 
عليه غريهن مما خيتص هبن)1).

وخالف يف ذلك زفر من احلنفية فقال: »ال جيوز قبول النساء منفردات 
دون رجل يف يشء أصاًل، ال يف والدة، وال يف رضاع، وال يف عيوب النساء، 

وال يف غري ذلك«)2).

وقوله هذا ال يوجد يف كتب احلنفية، وإنام ذكره ابن حزم يف املحىل، ومل 
وألنه  عنه،  بثبوته  القطع  لعدم  إليه؛  ُيلتفت  فال  عليه  وبناء  دلياًل،  له  يذكر 

خمالف التفاق الفقهاء.

العلم خالًفا يف قبول  نعلم بني أهل  ابن قدامة )ت: 620هـ(: »ال  قال 
شهادة النساء املنفردات يف اجلملة«)3).

)1777/4(؛  رشد  ابن  املجتهد،  بداية  )142/16(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   (1(
احلاوي الكبري، املاوردي )19/17(؛ املغني، ابن قدامة )134/14).

املحىل، ابن حزم )267/10).  (2(
املغني، ابن قدامة )134/14).  (3(



310
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بشهادة النساء منفردات

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

إنام اخلالف بني الفقهاء يف حتديد األشياء التي خيتص هبا النساء وُيقىض 
فيها بشهادهتن منفردات.

اختلفوا يف ذلك عىل قولني:

القول األول:

واالستهالل،  الوالدة،  أشياء؛  مخسة  يف  منفردات  النساء  شهادة  ُتقبل 
املالكية)1)،  قول  وهذا  العدة؛  وانقضاء  الثياب،  حتت  والعيوب  والرضاع، 

واحلنابلة)3). والشافعية)2)، 

قال ابن عبد الرب )ت: 463هـ(: »وجتوز شهادهتن دون الرجال فيام ال 
يطلع عليه الرجال من عيوب النساء، واحليض، والوالدة... وجتوز شهادهتن 
وإن  الرضاع  يف  امرأتني  شهادة  وجتوز  الرجال...  دون  املولود  استهالل  يف 

أدى ذلك إىل فسخ النكاح«)4).

وقال النووي )ت: 676هـ(: »ما ال يطلع عليه الرجال وختتص النساء 
والبكارة  كالوالدة،  وذلك  منفردات،  شهادهتن  فيه  فُيقبل  غالًبا،  بمعرفته 

انظر: بداية املجتهد، ابن رشد )1777/4(؛ الذخرية، القرايف )248/10(؛ مواهب   (1(
اجلليل، احلطاب )212/8).

انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )8/17(؛ روضة الطالبني، النووي )227/8(؛ هناية   (2(
املحتاج، الرميل )296/8).

انظر: املغني، ابن قدامة )134/14(؛ املبدع، ابن مفلح )260/10(، كشاف القناع،   (3(
البهويت )330/15).

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب )906/2).  (4(
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والثيابة، والرتق والقرن، واحليض، والرضاع، وعيب املرأة من برص وغريه 
حتت اإلزار، حرة كانت أو أمة، وكذا استهالل الولد عىل املشهور«)1).

منفردات  شهادهتن  فيه  ُتقبل  والذي  القايض:  »قال  قدامة:  ابن  وقال 
الثياب  حتت  والعيوب  والرضاع،  واالستهالل،  الوالدة،  أشياء؛  مخسة 

كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والربص، وانقضاء العدة«)2).

القول الثاين:

ُتقبل شهادة النساء منفردات فيام ال يطلع عليه الرجال كالوالدة والبكارة 
وعيوب النساء، وال ُتقبل يف الرضاع؛ وبه قال احلنفية.

وُحكي عن أيب حنيفة أن شهادة النساء املنفردات ال ُتقبل يف االستهالل، 
وخالفه صاحباه)3).

ال  فيام  وحدهن  النساء  شهادة  »وُتقبل  683هـ(:  )ت:  املوصيل  قال 
النساء، وُتقبل شهادهتن يف  البكارة وعيوب  الرجال كالوالدة و  يطَّلع عليه 

استهالل الصبي يف حق الصالة دون اإلرث«)4).

روضة الطالبني، النووي )227/8).  (1(
املغني، ابن قدامة )14/ 134).  (2(

انظر: املبسوط، الرسخيس )144/16(؛ االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2(؛   (3(
فتح القدير، ابن اهلامم )10/6(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )61/7).

االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2).  (4(
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األدلة:

أدلة القول األول:

أيب  بنت  حييى  أم  جُت  تزوَّ قال:  هنع هللا يضر  احلارث  بن  عقبة  عن   -1
للنبي  ذلك  فذكرت  أْرَضْعُتُكام،  قد  فقالت:  سوداء،  أمة  فجاءت  إهاب، 
يُت فذكرُت ذلك له، قال: ))وكيف وقد  مـلسو هيلع هللا ىلص فأعرض عني، فتنحَّ

زعمت أن قد أْرَضَعْتُكام؟((؛ فنهاه عنها)1).

ويف رواية: فقال: ))وكيف وقد قيل، دْعها عنك((«)2).

فالنبي مـلسو هيلع هللا ىلص َقبِل شهادة املرضعة واكتفى هبا، مما يدل عىل قبول 
شهادة النساء املنفردات يف الرضاع.

يف  وحدها  القابلة  شهادة  أجاز  أنه  هنع هللا يضر  عيل  عن  ُروي   -2
االستهالل)3).

رقم   /941/2( والعبيد،  اإلماء  شهادة  باب  الشهادات،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
.(2516

أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات، باب شهادة املرضعة، )941/2/ رقم 2517).  (2(
الرضاع،  عىل  امرأة  شهادة  باب  الرضاع،  أبواب  املصنف،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   (3(
باب  واألقضية،  البيوع  كتاب  مصنفه-  يف  شيبة  أيب  وابن  13986(؛  )485/7/رقم 
يف  كتاب  سننه،  يف  قطني  والدار  756(؛  رقم  النساء، )187/6/  فيه شهادة  جتوز  ما 
األقضية واألحكام، )233/4(؛ والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الشهادات، باب 
شهادة  صحت  لو  احلنظيل:  إسحاق  »قال  وقال:   ،)151/10( عددهن،  يف  جاء  ما 
هنع هللا يضر لقلنا به، ولكن يف إسناده خلل. وقال الشافعي: لو ثبت عن  القابلة عن عيل 

عيل هنع هللا يضر رصنا إليه إن شاء اهلل، ولكنه ال يثبت عندكم وال عندنا عنه«.
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3- ما ُروي عن الزهري أنه قال: »مضت السنة أن جتوز شهادة النساء 
فيام ال يطلع عليه غريهن من والدات النساء وعيوهبن«)1).

قبول  إىل  الرضورة  العادة، فدعت  عليها يف  يطلعون  الرجال ال  أن   -4
شهادة النساء املنفردات)2).

5- أن الشهادة عىل الرضاع شهادة عىل عورة للنساء فيها مدخل، فُقبل 
فيها شهادة النساء كالوالدة)3).

أدلة القول الثاين:

يف  وحدهن  النساء  شهادة  بقبول  املتعلقة  األول  القول  بأدلة  استدلوا 
الوالدة والبكارة وعيوب النساء.

الرضاع واالستهالل  منفردات عىل  قبول شهادهتن  واستدلوا عىل عدم 
بام ييل:

النكاح،  ملك  زوال  عليها  ترتب  بالرضاع  ثبتت  متى  احلرمة  أن   -1
هذه  يف  النساء  شهادة  فانتفت  الرجال،  بشهادة  إال  يثبت  ال  امللك  وإبطال 

احلال)4).
الرضاع  يف  املرأة  شهادة  باب  الشهادات،  كتاب  املصنف،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   (1(
البيوع  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)15427 رقم   /333/8( والنفاس، 

واألقضية، باب ما جتوز فيه شهادة النساء، )185/6/ رقم 749).
انظر: تبرصة احلكام، ابن فرحون )250/1(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص75).  (2(

انظر: املغني، ابن قدامة )135/14(؛ الرشح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )33/30).  (3(
القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )169/2(؛  املوصيل  املختار،  لتعليل  االختيار  انظر:   (4(

)ص75).



314
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بشهادة النساء منفردات

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

اإلمكان، وتلك  احلقوق مرشوعة بحسب  بأن احلجة إلثبات  ونوقش: 
النساء يف هذه  قبول شهادة  إىل  الرضورة  الرجال، فدعت  حالة ال حيرضها 

احلال)1).

2- أن قبول شهادة النساء منفردات يف األصل للرضورة، وهي رضورة 
حمارم  عليه  يطلع  أن  جيوز  والرضاع  به،  املشهود  عىل  الرجال  اطالع  عدم 

املرأة من الرجال، فإذا جاز االطالع عليه يف اجلملة مل تتحقق الرضورة)2).

عليها  يطلع  ال  التي  اخلاصة  النساء  أمور  من  الرضاع  بأن  ويناقش: 
املرأة  فحياء  املحارم  وأما  الغالب،  ُتبنى عىل  الغالب، واألحكام  الرجال يف 

يدفعها إىل عدم اإلرضاع أمام الرجال ولو كانوا من ذوي املحارم.

3- أن االستهالل صوت مسموع للرجال والنساء عىل حد سواء، فكان 
مما يطلع عليه الرجال)3).

الرجال،  حضور  فيتعذر  الوالدة،  حال  يكون  االستهالل  بأن  ونوقش: 
فأشبه الوالدة نفسها، والوالدة تثبت بشهادة النساء وحدهن باتفاق)4).

انظر: املبسوط، الرسخيس )143/16(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص75).  (1(
فتح  )187/2(؛  الزيلعي  احلقائق،  تبيني  )24/4(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (2(

القدير، ابن اهلامم )762/3).
انظر: املبسوط، الرسخيس )144/16(؛ البناية رشح اهلداية، العيني )111/9(؛ فتح   (3(

القدير، ابن اهلامم )10/6(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )61/7).
انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي )209/4(؛ اللباب يف رشح الكتاب، عبد الغني الغنيمي   (4(

)56/3(؛ املغني، ابن قدامة )135/14).
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الرتجيح:

كل  يف  منفردات  النساء  بشهادة  القضاء  جواز  أعلم-  -واهلل  الراجح 
النساء اخلاصة؛ كالوالدة، واالستهالل،  أمور  الرجال من  يطلع عليه  ما ال 
والرضاع، وعيوهبن حتت الثياب، وانقضاء العدة، وما يشبه ذلك من األمور 
يمكن  وال  األحكام،  هذه  ثبوت  من  بد  ال  ألنه  الرجال؛  عىل  ختفى  التي 
قبول  فوجب  منفردات،  النساء  عليها  يطلع  وإنام  عليها،  االطالع  للرجال 
النساء  شهادة  فيها  ُتقبل  مل  فلو  للمصلحة،  حتصياًل  االنفراد  عىل  شهادهتن 

منفردات لضاعت احلقوق وتعطلت عند التجاحد)1).

مسألة: العدد املشرتط من النساء يف شهادهتن منفردات عىل أمورهن اخلاصة:

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أربعة أقوال:

القول األول:

عند  واملذهب  احلنفية)2)،  قال  وبه  واحدة،  امرأة  شهادة  ذلك  يف  يكفي 
احلنابلة)3).

انظر: االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2(؛ املجموع، النووي )142/23).  (1(
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )439/6(؛ تبيني احلقائق، الزيلعي )209/4(؛ البناية   (2(

رشح اهلداية، العيني )108/9).
انظر: الرشح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )33/30(، رشح الزركيش، حممد الزركيش   (3(

)314/7(؛ اإلنصاف، املرداوي )32/30).
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القول الثاين:

عند  ورواية  املالكية)1)،  قال  وبه  امرأتني،  شهادة  ذلك  يف  ُيشرتط 
احلنابلة)2).

الثالث: القول 

العدد املشرتط يف ذلك ثالث نسوة، وبه قال عثامن البتِّي)3).

القول الرابع:

العدد املشرتط يف ذلك أربع نسوة، وبه قال الشافعية)4).

األدلة:

أدلة القول األول:

أيب  بنت  حييى  أم  جُت  تزوَّ قال:  هنع هللا يضر  احلارث  بن  عقبة  عن   -1
للنبي  ذلك  فذكرت  أرضعُتكام،  قد  فقالت:  سوداء،  أمة  فجاءت  إهاب، 

املجتهد،  بداية  القرياوين، )391/8(؛  ابن أيب زيد  اهلل  النوادر والزيادات، عبد  انظر:   (1(
ابن رشد )1777/4(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )212/8).

مفلح  ابن  املبدع،  )ص683(؛  تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر  انظر:   (2(
)261/10(؛ اإلنصاف، املرداوي )32/30).

املغني،  النووي )142/23(؛  املجموع،  املاوردي )21/17(؛  الكبري،  احلاوي  انظر:   (3(
ابن قدامة )136/14(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص132).

)227/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )21/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (4(
مغني املحتاج، الرشبيني اخلطيب )442/4).
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ْيُت فذكرت ذلك له، قال: ))وكيف وقد  مـلسو هيلع هللا ىلص فأعرض عني، فتنحَّ
زعمت أن قد أرضعْتكام؟(( فنهاه عنها)1).

امرأة  بشهادة  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  اكتفى  الداللة: يف هذا احلديث  وجه 
واحدة يف الرضاع)2).

يف  وحدها  القابلة  شهادة  أجاز  أنه  هنع هللا يضر  عيل  عن  ُروي   -2
االستهالل)3).

نظر  ألن  العورة؛  إىل  النظر  ليخف  باالتفاق  سقطت  الذكورة  أن   -3
اجلنس إىل جنسه أخف، فكذا يسقط اعتبار العدد؛ ألن نظر الواحدة أخف 

من نظر اجلامعة)4).

العدد،  فيه  ُيشرتط  فال  املنفردات،  النساء  بقول  يثبت  معنى  أنه   -4
كالرواية وأخبار الديانات)5).

سبق خترجيه.  (1(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص111(، نيل األوطار، الشوكاين )378/6).  (2(

سبق خترجيه.  (3(
عيون  قرة   ،)9/6( اهلامم  ابن  القدير،  فتح  )143/16(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   (4(

األخيار، عالء الدين ابن عابدين )85/11).
معونة  )ص75(؛  القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )136/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (5(

أويل النهى، ابن النجار )425/9(؛ كشاف القناع، البهويت )331/15).
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أدلة القول الثاين:

ر أحدمها  1- أن املعترب يف الشهادات شيئان: العدد والذكورة، وقد تعذَّ
سائر  يف  كام  معترًبا  فيبقى  العدد،  اعتبار  يتعذر  ومل  هنا،  الذكورة  وهو 

الشهادات)1).

2- أن كل جنس ُقبلت شهادته يف يشء عىل انفراد كفى منه شخصان، 
وال يكفي منه واحدة، كالرجال)2).

3- أن شهادة الرجال أقوى، ومل يكف واحد، فالنساء أوىل)3).

دليل القول الثالث:

ينفردن  ال  الذي  املوضع  يف  للرجل  املرأتني  شهادة  ضمَّ  تعاىل  اهلل  أن 
فيه، فوجب أن ُيستبدل الرجل بامرأة يف املوضع الذي ينفردن فيه، فيرصن 

ثالًثا)4).

انظر: املبسوط، الرسخيس )143/16(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس )154/3(؛   (1(
التاج واإلكليل، ابن املواق )212/8).

انظر: الذخرية، القرايف )256/10(؛ املغني، ابن قدامة )135/14(؛ الرشح الكبري،   (2(
عبد الرمحن ابن قدامة )34/30).

انظر: الذخرية، القرايف )256/10(؛ املغني، ابن قدامة )136/14(؛ رشح الزركيش،   (3(
حممد الزركيش )315/7).

الرشح  )136/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )21/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   (4(
الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )34/30).
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أدلة القول الرابع:

ن تَۡرَضۡوَن  تَاِن ِممَّ
َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ 1- قوله تعاىل: ﴿فَإِن ل

﴾ ]البقرة: 282[. َهَدآءِ ِمَن ٱلشُّ
2- قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل(()1).

شهادة  تعدل  امرأتني  شهادة  أن  واحلديث:  اآلية  من  الداللة  ووجه 
رجل واحد، وأقل ما ُيقبل من الرجال هو اثنان، وعليه فال ُبد هنا من أربع 
بمنزلة شهادة  نسوة  أربع  الرجال، فشهادة  النصاب من  أقل  ليعدلن  نسوة؛ 

رجلني)2).

ونوقش: بأن املراد بشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل إنام هو يف املوضع 
ا ما ينفردن به فليس األمر كذلك)3). الذي تشهد فيه مع الرجل، أمَّ

الرتجيح:

امرأة  بشهادة  ُيكتفى  بأنه  القائل  األول  القول  أعلم-  -واهلل  الراجح 
اثنتان أو أكثر-؛ وذلك لقوة  واحدة يف األمور اخلاصة بالنساء -واألحوط 
حديث  فهو  هنع هللا يضر،  احلارث  بن  عقبه  حديث  سيام  ال  القول،  هذا  أدلة 

سبق خترجيه.  (1(
كفاية  )143/23(؛  النووي  املجموع،  )22/17(؛  املاوردي  الكري،  احلاوي  انظر:   (2(

األخيار، أبو بكر بن حممد احلسيني )ص752).
املغني،  )256/10(؛  القرايف  الذخرية،  )439/6(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   (3(

ابن قدامة )136/14).
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صحيح جيب العمل به، وأّما ما استدل به أصحاب األقوال األخرى فيجاب 
عنه بأنه يف معارضة النص، وما كان معارًضا للنص فال ُيلتفت إليه)1).

بينهن  يحصل  فيما  منفردات  بشهادتهن  القضاء  الثاني:  المطلب 
من جنايات توجب القصاص:

للقصاص،  املوجبة  اجلنايات  يف  النساء  شهادة  قبول  يف  الفقهاء  اختلف 
عىل ثالثة أقوال:

القول األول:

ال ُتقبل شهادة النساء يف القصاص، سواء كن منفردات أو مع الرجال؛ 
وهبذا قال احلنفية)2)، واملالكية)3)، والشافعية)4)، واحلنابلة)5).

القضاء  )ص302(؛  املنيعي  حممد  د.  األربعة،  املذاهب  يف  الشهادات  أحكام  انظر:   (1(
ص  والعرشون،  الثالث  العدد  قضاء،  جملة  املحامدي،  اهلل  عبد  د.  الواحد،  بالشاهد 

.(227 - 221(
انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي )208/4(؛ البناية رشح اهلداية، العيني )105/9(؛ فتح   (2(

القدير، ابن اهلامم )7/6).
زيد  أيب  ابن  اهلل  عبد  والزيادات،  النوادر  )237/2(؛  اجلالب  ابن  التفريع،  انظر:   (3(

القريواين )391/8(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس )153/3).
انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )8/17(؛ روضة الطالبني، النووي )226/8(؛ مغني   (4(

املحتاج، الرشبيني اخلطيب )442/4).
تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (5(

)ص682(؛ رشح منتهى اإلرادات، البهويت )684/6).
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القول الثاين:

مع  أو  منفردات  كن  سواء  مطلًقا،  القصاص  يف  النساء  شهادة  ُتقبل 
الرجال؛ وهذا قول ابن حزم الظاهري)1).

الثالث: القول 

ُتقبل شهادة النساء مع الرجال يف القصاص، وال ُيقبلن منفردات، وهذا 
مروي عن عطاء بن أيب رباح، ومحاد بن أيب سليامن، وسفيان الثوري)2).

األدلة:

أدلة القول األول:

1- ما ُروي عن عمر وعيل امهنع هللا يضر أهنام قاال: »ال جتوز شهادة النساء 
يف الطالق والنكاح واحلدود والدماء«)3).

2- أن احلدود والقصاص حيتاط فيها، وهلذا تسقط وتندرئ بالشبهات، 
ُتقبل  ال  أن  فوجب  والنسيان،  الغفلة  حيث  من  شبهة  النساء  شهادة  ويف 

شهادهتن يف حد أو قصاص)4).
انظر: املحىل، ابن حزم )266/10).  (1(

انظر: املحىل، ابن حزم )268/10(؛ املغني، ابن قدامة )126/14(؛ الطرق احلكمية،   (2(
ابن القيم )ص132).

مع  النساء  شهادة  جتوز  هل  باب  الشهادات،  كتاب  مصنفه،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   (3(
الرجال يف احلدود وغريه؟ )329/8-330/ رقم 15405، ورقم 15407(؛ وذكره 

ابن حزم يف املحىل )267/10(؛ وابن القيم يف الطرق احلكمية )ص131).
رشح  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )60/7(؛  نجيم  ابن  الرائق،  البحر  انظر:   (4(

الزركيش، حممد الزركيش )303/7).
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3- أن القصاص ليس بامل وال املقصود منه املال، ويطلَّع عليه الرجال 
يف غالب األحوال، فال يثبت إال بشاهدين ذكرين)1).

دليل القول الثاين:

بني  تفريق  دون  الشهادة  طلب  يف  والسنة  القرآن  من  النصوص  عموم 
الرجال والنساء، فكل موضع ُتقبل فيه شهادة الرجل ُتقبل فيه أيًضا شهادة 

املرأتني)2).

ويناقش: بأن العموم الوارد يف تلك األدلة خمصوص باألدلة التي دلت 
عىل  العام  فُيحمل  والقصاص،  احلدود  يف  النساء  شهادة  جواز  عدم  عىل 

اخلاص كام هو مقرر يف علم األصول.

دليل القول الثالث:

قياس الشهادة يف القصاص عىل الشهادة يف األموال؛ بجامع أن كاًل منهام 
القرآن،  بنص  وامرأتني  بشهادة رجل  املال  ثبت  وقد  إثبات،  إىل  حق حيتاج 

فكذلك يثبت القصاص بشهادة رجل وامرأتني)3).

انظر: املجموع، النووي )137/23(؛ معونة أويل النهى، ابن النجار )419/9(؛ نيل   (1(
األوطار، الشوكاين )46/7).

انظر: املحىل، ابن حزم )273/10(؛ وسائل اإلثبات، د. حممد الزحييل )222/1).  (2(
وسائل   ،)45/7( الشوكاين  األوطار،  نيل  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (3(

اإلثبات، د. حممد الزحييل )222/1).
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تسقط  والقصاص  احلدود  ألن  الفارق؛  مع  قياس  هذا  بأن  ويناقش: 
بالشبهة، بخالف األموال التي تثبت مع الشبهة، فام يسقط بالشبهة ال يقاس 

عىل ما يثبت بالشبهة.

الرتجيح:

ما  لقوة  القصاص؛  ُتقبل يف  النساء ال  أن شهادة  أعلم-  الراجح -واهلل 
استدل به أصحاب القول األول.

بعض  يف  وحدهن  النساء  شهادة  قبول  إىل  أحياًنا  تدعو  احلاجة  ولكن 
املواضع استثناء، كام لو حدث ما يوجب القصاص يف األعراس واحلاممات 

واملدارس اخلاصة هبن.

النساء  شهادة  »ُتقبل  1306هـ(:  )ت:  عابدين  ابن  الدين  عالء  قال 
وحدهن يف القتل يف احلامم يف حكم الدية لئال هيدر الدم«)1).

مالك:  عن  ورواه  مالك  أصحاب  بعض  »وقال  الرب:  عبد  ابن  وقال 
وجتوز شهادة النساء العدول بعضهن عىل بعض يف املواضع التي ال حيرضها 
الصبيان يف  بشهادة  واعتربها  واحلاممات،  واألعراس،  املأتم،  مثل  الرجال، 

اجلراح بعضهم عىل بعض«)2).

وقال الزركيش )ت: 772هـ(: »وكذلك ُنقل عنه أنه أجاز شهادة النساء 
عىل اجلراح، ويف احلامم، وهو حسن«)3).

قرة عيون األخيار، عالء الدين ابن عابدين )97/11).  (1(
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب )908-907/2).  (2(

رشح الزركيش، حممد الزركيش )304/7).  (3(
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احلامم  يف  وغريها  اجلراحة  أن  »ظاهره  884هـ(:  )ت:  مفلح  ابن  وقال 
ُنص  واحدة،  امرأة  فيه  ُتقبل  أنه  الرجال،  حيرضه  ال  مما  ونحومها  والعرس 

عليه خالًفا البن عقيل وغريه«)1).

العدوان يف  أو  أو الرضب  ابن عثيمني: »وكذلك اجلراحة  الشيخ  وقال 
حفل عرس ليس فيه إال النساء، ُتقبل فيه شهادة امرأة«)2).

وهذا القول حسن وجيه؛ ألن هذه املواضع ال حيرضها الرجال، فدعت 
وهُتدر  احلقوق  تضيع  ال  حتى  منفردات  النساء  شهادة  قبول  إىل  الرضورة 

الدماء.

االختيارات،  مواضع  يف  جيوز  ال  ما  فيها  جيوز  الرضورات  فمواضع 
ُيقبل فيها من  العلامء عىل أن مواضع احلاجات  اتفق  القيم: »وقد  ابن  يقول 
بعض  يف  تنازعوا  وإن  اجلملة،  حيث  من  غريها  يف  ُيقبل  ال  ما  الشهادات 
املسلمني  بشهادة شاهدين من غري  بالعمل  اهلل سبحانه  أمر  وقد  التفاصيل، 
منه  أوىل  هو  وما  نظريه  عىل  بذلك  ُمنبًها  السفر،  يف  الوصية  يف  احلاجة  عند 
كقبول شهادة النساء منفردات يف األعراس واحلاممات واملواضع التي تنفرد 
النساء باحلضور فيها، وال ريب أن قبول شهادهتن هنا أوىل من قبول شهادة 

الكفار عىل الوصية يف السفر«)3).

املبدع، ابن مفلح )261/10).  (1(
الرشح املمتع، ابن عثيمني )457/15).  (2(

إعالم املوقعني، ابن القيم )84/1).  (3(
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هذه  مثل  يف  واحدة  امرأة  بشهادة  االكتفاء  عىل  العلامء  بعض  نص  وقد 
العدد كالرواية  فيه  النساء منفردات ال يشرتط  بقول  ما ثبت  احلاالت؛ ألن 

وأخبار الديانات)1).

ال  القصاص  ألن  نساء،  أربع  شهادة  من  بد  ال  أنه  للصواب  واألقرب 
يثبت بأقل من رجلني، وكل امرأتني تقومان مقام رجل، فال ُيقبل فيام ُيقبل 

فيه رجالن إال أربع نسوة.

ما  احلارضات  النساء  شهادات  من  يستكثر  أن  للقايض  واألحوط 
أنه  املالكية  بعض شيوخ  799هـ( عن  فرحون )ت:  ابن  نقل  فقد  استطاع، 
أن  للرضورة  الرشوط  بعض  فيه  اختل  َمِن  بشهادة  قىض  إذا  للحاكم  ينبغي 

يستكثر من هؤالء الشهود ما استطاع)2).

مزيد  أراد  إذا  احلاكم  أن  »واحلاصل  1250هـ(:  )ت:  الشوكاين  وقال 
االستثبات استكثر من العدالت حتى يغلب ظنُّه بصدق قوهلن«)3).

261(؛ كشاف  ابن مفلح )10/  املبدع،  القيم )ص71(؛  ابن  الطرق احلكمية،  انظر:   (1(
الرشح  )614/7(؛  قاسم  ابن  املربع،  الروض  حاشية  )330/15(؛  البهويت  القناع، 

املمتع، ابن عثيمني )457/15).
تبرصة احلكام، ابن فرحون )480/1).  (2(

السيل اجلرار، الشوكاين )452/3).  (3(
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الخاتمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. وبعد:

فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: 

1- أنَّ املقصود بشهادة النساء منفردات أن يؤدي الشهادة أمام القايض 
نساء ليس معهن رجل، سواء كن واحدة أو أكثر.

حيرضها  التي  املالية  التعامالت  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز   -2
النساء دون الرجال.

إىل  يؤول  وما  املال  يف  املدعي  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز   -3
مال.

به  يقل  مل  األموال  يف  املدعي  ويمني  واحدة  امرأة  بشهادة  القضاء   -4
أحد، لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه لو قيل به لكان متوجًها، وهذا 

عندي ليس ببعيد؛ فاملال أوسع األشياء يف البينات.

5- القضاء بشهادة امرأتني ويمني املدعي أو بشهادة امرأة ويمني املدعي 
هو قضاء بشهادة النساء منفردات؛ ألن احلكم بالشهادة وحدها، وأما اليمني 

ية ومؤكدة للشهادة. فهي مقوِّ

6- جيوز القضاء بشهادة النساء منفردات يف أمورهن اخلاصة؛ كالوالدة، 
يشبه  العدة، وما  وانقضاء  الثياب،  والعيوب حتت  والرضاع،  واالستهالل، 

ذلك من األمور التي ختفى عىل الرجال.
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7- يكفي شهادة امرأة واحدة فيام خيتص بالنساء عادة، واألحوط اثنتان 
أو أكثر.

يف  إال  للقصاص  املوجبة  اجلنايات  يف  ُتقبل  ال  النساء  شهادة  أن   -8
بعض املواضع التي ينفردن باحلضور فيها كاألعراس واحلاممات واملدارس 

ونحوها، فُتقبل رضورة حتى ال تضيع احلقوق وهُتدر الدماء.

بينهن من  9- ال ُيكتفى بأقل من أربع نساء يف شهادهتن عىل ما حيصل 
شهادات  من  يستكثر  أن  للقايض  واألحوط  القصاص،  توجب  جنايات 

النساء احلارضات ما استطاع.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.. 1
العاصمة، . 2 دار  املنيعي،  املذاهب األربعة، حممد بن عثامن  الشهادات يف  أحكام 

الرياض، الطبعة األوىل، 1428هـ/ 2007م.
الكتب . 3 دار  )ت:370هـ(،  اجلصاص  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  القرآن،  أحكام 

العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1415هـ/ 1994م.
االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود املوصيل )ت: 683هـ(، دار املعرفة، . 4

بريوت، الطبعة األوىل، 1419هـ/ 1998م.
اإلرشاد إىل سبيل الرشاد، الرشيف حممد بن أمحد بن أيب موسى اهلاشمي )ت: . 5

428هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
1419هـ/ 1998م.

اإلسالم عقيدة ورشيعة، الشيخ حممود شلتوت )ت: 1383هـ(، دار الرشوق، . 6
القاهرة، الطبعة الثامنة عرشة، 1421هـ/ 2001م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، حتقيق: عصام . 7
الدين الصبابطي، دار احلديث، القاهرة، بدون طبعة، 1427هـ/ 2006م.

فوزي . 8 رفعت  د.  حتقيق:  204هـ(،  )ت:  الشافعي  إدريس  بن  حممد  األم، 
عبد املطلب، دار الوفاء، املنصورة، الطبعة األوىل، 1422هـ/ 2006م.

)ت: . 9 املرداوي  سليامن  بن  عيل  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
األوىل،  الطبعة  مرص،  هجر،  دار  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  885هـ(، 

1417هـ/ 1996م.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، الشيخ قاسم القونوي . 10

اجلوزي،  ابن  دار  الكبييس،  الرازق  عبد  بن  أمحد  د.  حتقيق:  978هـ(،  )ت: 
الدمام، الطبعة األوىل، 1427هـ.
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البحر الرائق رشح كنـز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي )ت: 970هـ(، . 11
دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ.

الكاساين . 12 مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  حلبي،  طعمة  خري  حممد  حتقيق:  587هـ(،  )ت: 

األوىل، 1420هـ/ 2000م.
بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )ت: 595هـ(، . 13

1416هـ/  األوىل،  الطبعة  بريوت،  حزم،  ابن  دار  احلموي،  ماجد  حتقيق: 
1995م.

البناية رشح اهلداية، حممود بن أمحد العيني )ت: 855هـ(، حتقيق: أيمن صالح . 14
شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1420هـ/ 2000م.

املطابع . 15 عامل  مجعية  القضاة،  مفلح  د.  والتجارية،  املدنية  املواد  يف  البينات 
التعاونية، عامن، الطبعة الثانية، 1414هـ/ 1994م.

التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف املواق املالكي )ت: 897هـ(، . 16
خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  اجلليل،  مواهب  هبامش  مطبوع 

1423هـ/ 2003م.
ابن . 17 إبراهيم  الوفاء  أبو  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  799هـ(،  )ت:  املالكي  فرحون 
1423هـ/ 2003م.

دار . 18 743هـ(،  )ت:  الزيلعي  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ النرش.

حسني . 19 د.  حتقيق:  378هـ(،  )ت:  اجلالب  بن  احلسني  بن  اهلل  عبيد  التفريع، 
الطبعة األوىل، 1408هـ/  الغرب اإلسالمي، بريوت،  بن سامل الدمهاين، دار 

1987م.
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حتقيق: . 20 671هـ(،  )ت:  القرطبي  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
1420هـ/  الثانية،  الطبعة  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  املهدي،  عبد الرزاق 

1999م.
)ت: . 21 عمرية  وأمحد  1070هـ(،  )ت:  القليويب  أمحد  وعمرية،  قليويب  حاشيتا 

957هـ(، دار إحياء الكتب العربية، مرص، بدون طبعة وبدون تاريخ.
إحياء . 22 دار  1204هـ(،  )ت:  اجلمل  سليامن  املنهج،  رشح  عىل  اجلمل  حاشية 

الرتاث العريب، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن عرفة الدسوقي )ت: 1230هـ(، . 23

دار الفكر، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم )ت: . 24

1392هـ(، النارش: بدون، الطبعة السادسة، 1414هـ/ 1994م.
معوض . 25 عيل  حتقيق:  450هـ(،  )ت:  املاوردي  حممد  بن  عيل  الكبري،  احلاوي 

وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1414هـ/ 
1994م.

درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر )ت: 1353هـ(، دار عامل الكتب، . 26
طبعة خاصة، 1423هـ/ 2003م.

دار . 27 بو خبزة،  684هـ(، حتقيق: حممد  القرايف )ت:  إدريس  بن  الذخرية، أمحد 
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1994م.

النووي )ت: 676هـ(، حتقيق: الشيخ عادل . 28 الطالبني، حييى بن رشف  روضة 
عبد املوجود، والشيخ عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
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عادل . 29 حتقيق:  385هـ(،  )ت:  الدارقطني  عمر  بن  عيل  الدارقطني،  سنن 
الطبعة األوىل، 1422هـ/  املعرفة، بريوت،  عبد املوجود، وعيل معوض، دار 

2001م.
السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي )ت: 458هـ(، دار املعرفة، بريوت، . 30

الطبعة األوىل، 1352هـ.
)ت: . 31 الشوكاين  عيل  بن  حممد  األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  السيل 

الطبعة  ابن كثري، دمشق،  1250هـ(، حتقيق: حممد صبحي حسن حالق، دار 
الرابعة، 1433هـ/ 2012م.

الثقافة . 32 32.رشح أحكام قانون اإلثبات املدين، د. عباس العبودي، مكتبة دار 
للنرش والتوزيع، ّعان، الطبعة الثانية، 1998م.

الشبكة . 33 موقع  الشنقيطي،  املختار  حممد  بن  حممد  د.  املستقنع،  زاد  رشح 
.http://www.islamweb.net :اإلسالمية عىل الرابط

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، حممد بن عبد اهلل الزركيش )ت: 772هـ(، . 34
األوىل،  الطبعة  الرياض،  العبيكان،  مكتبة  اجلربين،  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 

1413هـ/ 1993م.
الرشح الكبري، عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس )ت: 682هـ(، حتقيق: . 35

د. عبد اهلل الرتكي، دار هجر، مرص، الطبعة األوىل، 1417هـ/ 1996م.
الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدردير )ت: 1201هـ(، مطبوع هبامش حاشية . 36

الدسوقي، دار الفكر، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
)ت: . 37 العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 

1421هـ(، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 1428هـ.

http://www.islamweb.net
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حتقيق: . 38 1051هـ(،  )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  اإلرادات،  منتهى  رشح 
1418هـ/  األوىل،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  اهلل  عبد  د. 

1998م.
الصحاح، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت: 400هـ(، حتقيق: شهاب . 39

الدين أيب عمرو، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1998م.
حمب . 40 حتقيق:  256هـ(،  )ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 

الطبعة  القاهرة،  السلفية،  املطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  وحممد  اخلطيب  الدين 
األوىل، 1403هـ.

حممد . 41 حتقيق:  261هـ(،  )ت:  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، حتقيق: . 42 الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، 
سيد عمران، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 1423هـ/ 2002م.

)ت: . 43 شاس  بن  نجم  بن  اهلل  عبد  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 
دار  منصور،  احلفيظ  وعبد  األجفان،  أبو  حممد  الدكتور  حتقيق:  616هـ(، 

الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1415هـ/ 1995م.
دار . 44 861هـ(،  )ت:  اهلامم  بابن  املعروف  الواحد  عبد  بن  حممد  القدير،  فتح 

صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 1315هـ.
الفروع، أبو عبد اهلل حممد بن مفلح )ت: 763هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، . 45

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 1424هـ/ 2003م.
مؤسسة . 46 871هـ(،  )ت:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس 

الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة، 1424هـ/ 2003م.
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بن . 47 حممد  الدين  عالء  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  تكملة  األخيار  عيون  قرة 
طعمة  املجيد  عبد  حتقيق:  1306هـ(،  )ت:  عابدين  بابن  املعروف  أمني  حممد 

حلبي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 1420هـ/2000م.
جملة . 48 يف  ومنشور  حمكم  بحث  املحامدي،  اهلل  عبد  د.  الواحد،  بالشاهد  القضاء 

قضاء، العدد الثالث والعرشون، 1442هـ.
القوانني الفقهية، حممد بن أمحد بن جزي )ت: 741هـ(، دار الكتب العلمية، . 49

بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1998م.
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الرب )ت: 463هـ(، . 50

احلديثة،  الرياض  مكتبة  املوريتاين،  ماديك  ولد  أحيد  حممد  حممد  :د.  حتقيق 
الرياض، الطبعة األوىل، 1398هـ/ 1987م.

1051هـ(، . 51 )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 
وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 1429هـ/ 2008م.

)ت: . 52 احلسيني  حممد  بن  بكر  أبو  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  حممد  كامل  حتقيق:  829هـ(، 

األوىل، 1415هـ/ 1995م.
الغنيمي )ت: 1298هـ(، حتقيق: . 53 الغني  الشيخ عبد  الكتاب،  اللباب يف رشح 

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت، بدون طبعة وبدون 
تاريخ.

الرتاث . 54 إحياء  دار  711هـ(،  )ت:  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 1419هـ/ 1999م.

املكتب . 55 884هـ(،  )ت:  مفلح  بن  حممد  بن  إبراهيم  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
اإلسالمي، بريوت، بدون طبعة، 1400هـ/ 1980م.
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املبسوط، شمس الدين الرسخيس )ت: 483هـ(، دار املعرفة، بريوت، الطبعة . 56
الثانية، بدون تاريخ النرش.

النووي )ت: 676هـ(، حتقيق: حممد . 57 املهذب، حييى بن رشف  املجموع رشح 
1415هـ/  طبعة،  بدون  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املطيعي،  نجيب 

1995م.
حتقيق: . 58 652هـ(،  )ت:  تيمية  بن  السالم  عبد  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر 

األوىل،  الطبعة  بريوت،  حزم،  ابن  دار  اجلامز،  وأمحد  الطويل  عبد العزيز 
1429هـ/ 2008م.

املحىل، أبو حممد عيل بن حزم )ت: 456هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، . 59
لبنان، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1997م.

املدونة الكربى، مالك بن أنس )ت: 179هـ(، دار صادر، بريوت، بدون طبعة . 60
وبدون تاريخ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي )ت: 770هـ(، . 61
مكتبة لبنان، بريوت، بدون طبعة، 1990م.

املصنف، عبد الرزاق الصنعاين )ت: 211(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، . 62
املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة الثانية، 1403هـ/ 1983م.

بن أيب شيبة )ت: 235هـ(، . 63 اهلل بن حممد  املصنف يف األحاديث واآلثار، عبد 
1402هـ/  األوىل،  الطبعة  اهلند،  السلفية،  الدار  الندوي،  أمحد  خمتار  حتقيق: 

1981م.
حتقيق: . 64 709هـ(،  )ت:  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 

األوىل،  الطبعة  جدة،  السوادي،  مكتبة  اخلطيب،  وياسني  األرناؤوط  حممود 
1423هـ/ 2003م.
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النجار . 65 بابن  الشهري  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  املنتهى،  رشح  النهى  أويل  معونة 
)ت: 972هـ(، حتقيق: د. عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش، دار خرض، بريوت، 

الطبعة األوىل، 1416هـ/ 1996م.
د. . 66 حتقيق:  620هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املغني، 

الثالثة،  عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة 
1417هـ/ 1997م.

مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد الرشبيني اخلطيب )ت: 977هـ(، . 67
دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1997م.

العريب، . 68 الرتاث  إحياء  دار  395هـ(،  )ت:  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 
بريوت، الطبعة األوىل، 1422هـ/ 2001م.

املغريب . 69 الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب 
خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  954هـ(،  )ت:  باحلطاب  املعروف 

1423هـ/ 2003م.
املوطأ، مالك بن أنس )ت: 179هـ(، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، . 70

بريوت، الطبعة الثانية، 1420هـ/ 1999م.
ابن . 71 املبارك بن حممد اجلزري  السعادات  أبو  النهاية يف غريب احلديث واألثر، 

األثري )ت: 606هـ(، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 1421هـ.
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، أبو العباس أمحد بن محزة الرميل )ت: 1004هـ(، . 72

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1424هـ/ 2003م.
النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، أبو حممد عبد اهلل . 73

بن أيب زيد القريواين )ت: 386هـ(، حتقيق: حممد األمني بوخبزة، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1999م.
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1250هـ(، . 74 )ت:  الشوكاين  عيل  بن  حممد  األخبار،  منتقى  رشح  األوطار  نيل 
الطبعة األوىل،  الدمام،  ابن اجلوزي،  دار  حتقيق: حممد صبحي حسن حالق، 

1427هـ.
البيان، . 75 دار  مكتبة  الزحييل،  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل 

دمشق، الطبعة الرشعية، 1428هـ/ 2007م.


