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 فقهية دراسة حديثية، العقوباتفي للشهادة والقضاء المرأة المسلمة أهلية 
يمحمد أنس سرمين 

 الملخص
األحاديث كاآلثار  اآلراء الفقهية اٜندكد كاٛنرائم، كذلك َنمعاٛننايات ك الشهادة على نوع خاص من القضايا، أال كىي القضاء ك جاء ىذا البحث ليلقي الضوء على أىلية اٞنرأة يف 

كبٌن  كد الدليل.كر أساسان، كىل األصل فيها األىلية إال لعارض، أك عدـ األىلية إال عند  كشهادهتا اٞنرأة قضاءاليت تعرضت ٟنذه اٞنسألة، ٍب بتأصيلها كربطها بأصلها كىو حكم 
ككشف البحث أنو مل يرد نص صريح صحيح نبوم يف اٞنسألة، ككاف أقصى ما ذيكر فيها آثار موقوفة على بعض البحث مدل التبلـز بٌن القضاء كبٌن الشهادة عند الفقهاء، 

أمرين: التعدد فشهادة اٞنرأتٌن كشهادة  يف اٜندكد أنواع الشهادات، إال أنو اشرتط كرٌجح البحث أف األصل يف شهادة اٞنرأة القبوؿ، كىذا يعم ٗنيع ،التابعٌن، مل يصح رفع أحدو منها
قضاء اٞنرأة يف اٜندكد كجوازه فيما عدا  نفاذكأما يف القضاء فرجح البحث عدـ  ، كعدـ االنفراد عن الرجل مطلقان، كذلك ٕنسكان َنميع األدلة القرآنية كبأقواؿ التابعٌن كالعلماء.الرجل
 ذلك.

 شهادة اٞنرأة، قضاء اٞنرأة، اٜندكد، اٛننايات :كلمات مفتاحية
 

CEZA HUKUKUNDA, YARGILAMA VE ŞEHADETTE MÜSLÜMAN KADININ 

EHLIYETI GÜNCEL FIKHI BIR ARAŞTIRMA 

Öz 

Bu çalışma hususi mevzulardan olan şehadet ve yargıda kadının ehliyeti meselesini ele almaktadır. 

Bu da suçlar, hadler ve öldürme konularını kapsamaktadır. Konu ile ilgili hadisler, fıkhi görüşler ve çeşitli 

rivayetler bir araya getirilerek bunlardan kadının şehadeti ve yargılanması esas alınarak bu rivayet ve 

görüşler değerlendirilmiştir. Bu hususta ehliyete arız bir durumun olup olmaması ya da delilin olması 

durumunda ehliyetin yokluğu, bunların yanında fıkıhçıların nezdinde şehadet ve yargılama arasında 

bağlayıcılığın müddeti gibi konular ele alınmıştır. Bu konular hakkında açık ve sahih olarak Hz. 

Peygamber’den herhangi bir haberin gelmediği tespit edilmiştir. Zikrettiğimiz haberlerin bize en uzağı 

tabiinden gelen mevkuf haberlerdir. Öte yandan bu çalışmada kadının şehadetinin kabul edildiği tespit 

edilmiştir. Bu durum şehadetin hadlerdeki iki durum olan iki kadının şehadetinin bir erkeğin şehadetine eşit 

olması ve şehadetin mutlak olarak erkekten bağımsız olmaması hususları hariç diğer bütün çeşitlerini 

kapsamaktadır. Yine bu hususta Kur’an delilleri, Tabiun ve alimlerin sözlerinin hepsine bağlı kalmıştır. 

Yargılama hususuna gelince hadlerdeki durum hariç diğer hususlarda kadının yargılanmasına cevaz 

verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kadının şehadeti, kadının yargılanması, hadler, cinayat. 

 

THE ELIGIBILITY OF THE MUSLIM WOMAN FOR TESTIMONY AND JUDGMENT IN 

PUNISHMENTS, A HADITH AND JURISPRUDENTIAL STUDY  

Abstract 

The research highlights the legal capacity of woman in judiciary and testimony. Not in general 

fields but specifically in the crimes and Punishments field. the method of research is to collect all the 

traditions of the Prophet Muhammad (PBUH) and his companions that relate to the subject, and the main 

opinions of jurists of fikih, and then to recognize the authentic tradition from the falls ones, then to deduce 

the Islamic perception of the subject. The research has revealed that there is no authentic prophetic tradition 

in exclusion the women form giving any kind of testimony, and all what is in the hands is unauthentic 

traditions or traditions from the followers of his companions. however, the research has stated two 

conditions deduced from Quranic verses to accept the testimony. the first is plurality "two women equal one 

man" the second is to be with one-man testimony at least. The research accepts the judiciary of women in al 

field except the crimes and Punishments field. 

Key words: Women's testimony, Women's justice, Punishment, Criminal offences.   
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 المقدمة
اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، كأفضل الصبلة كأًب التسليم على سيدنا ١نمد كعلى آلو كصحبو 

قامت الشريعة الغراء على ٓنقيق اٞنقاصد اٝنمس، حفظ الدين كالنفس كالعقل أٗنعٌن، كبعد فقد 
كالنسل كاٞناؿ، ّنعىن أهنا قامت ٜنفظ اٜنقوؽ، حقوؽ اهلل كحقوؽ العباد، كاقتضى ىذا أف يكوف 

من أعظم كأدؽ التشريعات، فهي كسيلة من كسائل ٓنقيق  ع طرؽ إثبات اٜنقوؽ كالدعاكلتشري
 :حفظ ىذه اٜنقوؽ على ثبلثة مستوياتأف يكوف اٞنقاصد العظمى. كاقتضت الشريعة اإلسبلمية يف 

كأكل غرس اإلدياف كالتقول كاٝنشية من اهلل يف نفوس اٞنؤمنٌن، ّنا حييي ضمائرىم كجينبهم الشركر ب أكٟنا
ربط ىذه اٜنقوؽ العامة ّنصاحل األفراد كآّتمع ٗنيعان، فمن مل يلتـز ب ثانيهاحقوؽ بعضهم بالباطل، 

، سيلتـز ّٔا ألهنا ٓنقق مصاٜنو كتدفع عنو أذل اآلخرين،  بسن  ثالثهابالشريعة من منطلق أخبلقيٍّ
 القوانٌن اليت تنظم تلك األحكاـ كتعاقب من خيرج عليها. 

 وسياقه أهمية البحث
الشهادة يف الشريعة اإلسبلمية يف أبواب الدعاكل القضاء ك مباحث قيمة كمن ىنا أتت 

النزاىة كاالجتهاد بارتباطها باٞنستول األخبلقي يف األمة من خبلؿ اشرتاط كذلك كإثبات اٜنقوؽ 
بتحقيق مصاحل  امبارتباطهكذا كإٍب كتم الشهادة،  ككجوب إٕناـ الشهادة العدالة كاٜنيادية يف القضاء، ك 

 الناس يف إثبات اٜنقوؽ ألصحأّا أك ردىا ٟنم.

لو من األمهية كالدقة مكاف، ألهنا نصف آّتمع كترل كشهادهتا اٞنرأة قضاء كالبحث يف 
كٟنا ميادين خاصة ىي فيها مقدَّمة على الرجاؿ كأكىل عامبلتو كمشكبلتو، كتشهد الكثًن من قضاياه كم

رد شهادهتا تضييع للحقوؽ شهادهتا ٣نا جاء بو اإلسبلـ عموما، كيف منهم، كلذلك فإف قضائها ك 
التشريع القرآين كٟنذا فقد جاء ، عن اٞنرأة كدفعو درئوا أتى اإلسبلـ لكىو ٣نكنقصاف ٟنا يف أىليتها، 

، مبالغة أك تنقيصمان لشهادة اٞنرأة بعد قبوٟنا، ُنيث كضعها يف منزلتها الصحيحة دكمنا كالنبوم منظّْ 
كضمن ٟنا أىليتها، إال أف اختبلؼ الفقهاء يف شهادة اٞنرأة يف بعض اٛنماعة، ذلك ضمن حقوؽ كب
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أفرد ىذا البحث يف  ينجعل كمن ٍبى اختبلفهم يف قضائها كحكمها، القضايا كاٜندكد كالنكاح كغًنىا،
  .ر الفقهاءملها على شهادة اٞنرأة يف اٞنعامبلت، أك يف ردىا كما قاؿ ٗنهو ُنقبوٟنا  دراسة إمكاف

 كاىتم ىذا البحث باٛنانب التأصيلي كذكر األحاديث الشريفة اليت تتناكؿ اٞنوضوع، كٗنعها
كمناقشتها كٓنليلها كاستخراج األحكاـ منها، كمطابقتها مع أقواؿ الفقهاء يف اٞنسألة، لتكوف  كٔنرجيها

ككذلك ىدؼ البحث إىل الوصوؿ إىل أجوبة ٟنذه اٞنسائل العملية، مع  ت الرتجيح فيها.اأداة من أدك 
 .التوازف بٌن اٞنصاحل اٞنتغًنة كالتقليد الفقهي اٞنستقراحملافظة على 

 الدراسات السابقة
األحكاـ اٝناصة باٞنرأة يف اٛننايات كاٜندكد )دراسة فقهية مقارنة( رسالة رسالة علمية باسم 

كالية اٞنرأة ك  ـ.1988أـ القرل، كلية: الشريعة كالدراسات اإلسبلمية عاـ  ماجستًن مقدمة يف جامعة
حكم تولية اٞنرأة القضاء دراسة فقهية ك  .رسالة ماجستًن للباحث حافظ ١نمد أنور ،يف الفقو اإلوسبلمي

حكم تولية اٞنرأة ك  ـ.2007، ُنث ١نكم يف ٠نلة دراسات األردنية، مقارنة، ١نمد ١نمد الشلش
يف أـ درماف،  يف الدراسات اإلسبلمية ُنث ٕنهيدم ٞنرحلة اٞناجستًن، مصطفى ١نمود سليخ، القضاء

 كبعض الفتاكل كاٞنقاالت اٞننتشرة يف االنرتنت. ـ.1998

تعرض ألقواؿ الفقهاء يف فكانت عاٛنت اٞنسألة من جهة حديثية فقهية، ىي بعمومها قد ك 
ة، ، خبلفا ٞننهج ىذه الدراسعلى منهج الفقو اٞنقارف راجحااٞنسألة، كتبٌن اختبلفاهتم، ٍب تأخذ ّنا تراه 

، ٍب كما سيتضح يف ىوامش البحث  أساسا يف الدراسة الفقهيةالتفصيلية الدراسة اٜنديثية  الذم يعتمد
 .خيالف فيها الباحث ما خلصت إليو الرسائل السابقةيف النتائج اليت 

 منهج البحث
االستنتاجي كالتحليلي، كذلك باستقراء آيات كأحاديث اعتمدتي على اٞننهج االستقرائي ٍب 

شهادة اٞنرأة يف اٜندكد، ٍب استقراء آراء العلماء يف اٞنسألة، ٍب استنتاج اٛنامع الذم يضبطها، ٍب ٓنليلها 
 كنقدىا كبياف مدل تفصيبلهتا اٛنزئية.
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 ثهيكل البح
األكؿ، فجعلتو ٕنهيدان  اٞنبحثكخإنة، فأما  مباحثقاـ ىذا البحث على مقدمة كأربعة 

للبحث، كذكرت فيو تعريف اٞنصطلحات اٞنهمة، كأما الثاين فجعلتو يف التأصيل القرآين للمسألة، كأما 
الثالث كىو األكسع، فجعلتو يف التأصيل النبوم للمسألة َنمع األحاديث كمناقشتها كٔنرجيها 

، كأما اٝنامس الفقهاء كأدلتهم كمناقشتهاكاستنطاؽ األحكاـ منها، كأما الرابع فجعلتو يف ذكر أقواؿ 
 فجعلتو يف قضاء اٞنرأة يف اٛننايات كاٜندكد. كىو األخًن

 ذكر أىم نتائج البحث. كبجيح الرتَّ ٍب ختمت البحث ب

 أٜنقت بالبحث فهرسان ٞنصادره كمراجعو.ٍب 

 كاهلل نسألو التوفيق كالسداد
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بأهم مصطلحات البحث تعريفالاألول:  المبحث  
ٍنعي  يف اللُّغىًة، ىو الحد يت العقوبات حدكدان ألهنا  (1).، كىاٜنٍىاًجزي بػىٌٍنى الشٍَّيئػىٌٍنً كالفصلي  اٍلمى كٚني

. ٕننع من ارتكاب اٛنرائم كمن اٞنعاكدة ٟنا.  (2)كىو يف ااًلٍصًطبلىًح: عيقيوبىةه ميقىدَّرىةه كاجبةه حىقِّا لًلًَّو تػىعىاىلى
كالتقدير: كي خيرج العقوبات  (3).ٞنصلحة اٛنماعة على عصياف أمر الشارعاٛنزاء اٞنقرر فالعقوبة: ىي 

 اٞنصلحةيقصد بو ، ككاجبة أم ال تقبل العفو، كحق اهلل: التعازيراليت مل ييتفق على مقدارىا كىي 
. اٍلًقصىاصالعامة كبذلك خيرج  اًلصة لآًلدىًميٍّ كاٛنرائم اليت تستوجب اٜند  (4)كما سواه من عقوبات خى

 سبعة متفق عليها، ىي: الردة، كالزنا، كالقذؼ، كالسرقة، كالقذؼ، كاٜنرابة، كشرب اٝنمر.

 (5).كاستيقضي فبلف أم جيعل قاضينا، كىو األصل يف معانيو كميف اللُّغىًة فهو اٜني  القضاء كأما
فصل ما ذكره الفقهاء يف ىذا الباب، كىو: كىو يف االصطبلح ينصرؼ إىل معاف عدة، يهمنا منها 

 (6)، كإظهار اٜنكم الشرعي يف الوقائع، كزاد بعضهم على سبيل اإللزاـ،اٝنصومات كقطع النزاعات
انب و من معاين القضاء دكف جمعينة انب و ركز على جي كبعضها تؤسس للمقصود ذاتو،معاف  كىي

 .لخر أ

                                                           
 .2/462، اٛنوىرم، ، كالصحاح3/40، ، ابن منظورلساف العرب، انظر: مادة حدد (1)
 ، البهوٌب،، ككشاؼ القناع2/388 ،الطحطاكمحاشية ، ك 3/140 ،، حاشية ابن عابدين7/56 ، الكاساين،انظر: كبدائع الصنائع (2)

، 7/250 ، الشوكاين،كنيل األكطار، 2/427 ،، كحاشية الشرقاكم على شرح التحرير2/330 ، ابن رشد،، كبداية آّتهد6/77
 .343لقانوف الوضعي، عبد القادر عودة، التشريع اٛننائي اإلسبلمي مقارنا با . كانظر4/2 ، الصنعاين،كسبل السبلـ

قانوف ك . 1/609التشريع اٛننائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي، عبد القادر عودة، كانظر:  .4/3حاشية ابن عابدين،  (3)
 .17 اٛننايات كعقوباهتا يف اإلسبلـ كحقوؽ اإلنساف، د. ١نمد بلتاجي،ك  .370،371،372العقوبات، أبو عامر، ١نمد زكي، ص

 .20العقوبات اٞنختلف عليها يف جرائم اٜندكد، علي بن عبد الر٘نن اٜنسُّوف، ك  .62العقوبات البدنية، سليماف جاد اٜنسيين، ك 
 .13العقوبة يف الفقو اإلسبلمي، أ٘ند فتحي ّٔنسي، ك 
 .26العقوبات اٞنختلف عليها يف جرائم اٜندكد، علي بن عبد الر٘نن اٜنسُّوف،  (4)
 .15/186، ابن منظور، لساف العرب ضي،مادة ق (5)
مواىب  .6/437، الرحيباين ،، مطالب أكيل النهى4/376 ،لشربيينا اٝنطيب ،مغين احملتاج. 17/28 ،لسرخسيا ،اٞنبسوط (6)

 .8/64اٛنليل، حطاب، 
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يف اللُّغىًة فهي مشتقة من اٞنشاىدة، كتتجاذّٔا دالالت عدة، منها اٝنٍىبػىري  الشََّهاَدةكأما 
ةي التػٍَّوًحيًد، كىاٍلمىٍوتي  ًلمى ، كىكى ًبيل اللًَّو.اٍلقىاًطعي، كىاٜنٍيضيوري كىاٍلميعىايػىنىةي كىاٍلعىبلىنًيىةي، كىاٍلقىسىمي، كىاإٍلقٍػرىاري  (1)يف سى

خبار عن الغًن، كاإلقرار على النفس. كالشاىد ىو من خيرب ما كلعلها تعود ّنجملها إىل معنيي اإل
شاىده كعاينو. ككذلك األمر يف اصطبلح الفقهاء، فاستعملوىا ّنعىن اللعاف، كاٞنوت يف سبيل اهلل،  

غىًٍنً عىلىى اٍلغىًٍنً يف كما استعملوىا يف اإٍلٍخبىاًر ُنىقٍّ لًٍلغىًٍنً عىلىى النػٍَّفًس، كىو اإلقرار، كيف اإٍلٍخبىاًر ًُنىقٍّ لًلٍ 
، ًُنىقٍّ  أرٌجح منهاكقد اختلفت ألفاظ الفقهاء يف تعريفها،  (2)٠نىًٍلًس القضاء. أهنا إخباره ٢نصوص ٜناكمو

  :فاشتمل بذلك التعريف ثبلثة شرائط يف اإلخبار، كىي (3)لًٍلغىًٍنً عىلىى اٍلغىًٍنً، بًلىٍفًظ الشَّهىادىًة.

 لفظ الشهادة. اللفظ أم 
  رج ألفاظ اإلقرار كالدعاكل.اٞنعىن أم حق الغًن على الغًن، ك  ّنا خيي
  كمن يقـو مقامو.كالقاضي كاٞنتوجو إليو أم اٜناكم 

هي كعاينو،   ًة اٍلميتػىيػىقَّنىًة، أًلفَّ الشَّاًىدى خييٍربي عىٍن مىا شىاىىدى كأتت تسميتها بالشهادة ًمنى اٍلميشىاىىدى
ٍد ًإالَّ عىلىى مىا ": صىلَّى اهلل علىيو كسلَّمكما يف حديث ابن عباس، كفيو قوؿ النيب  يىا اٍبنى عىبَّاسو الى تىٍشهى

ًذًه الشٍَّمًس كىأىٍكمىأى رىسيوؿ اللًَّو   (4)."بًيىًدًه ًإىلى الشٍَّمسً  صىلَّى اهلل علىيو كسلَّمييًضيءي لىكى كىًضيىاًء ىى

                                                           
، كمادة دشو يف اٞنفردات يف 398 -3/397 ، اٝنليل،، كمادة ىشد يف العٌن2/494 ، اٛنوىرم،يف الصحاح ،انظر مادة شهد (1)

: }فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي{. ك غريب القرآف لؤلصفهاين ادىًة ّنىٍعىنى اٜنٍيضيوًر: قػىٍولو تػىعىاىلى ادىًة  (.185)البقرة/ ًمنى الشَّهى كمن الشَّهى
: }فىشى  ًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادىاتو بًاللًَّو إًنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقٌنى{ )النور/ّنىٍعىنى اٍلقىسىًم أىًك اٍليىًمًٌن: قػىٍولو تػىعىاىلى (.كّنىٍعىنى اٍٝنىربىً اٍلقىاًطًع: قػىٍولو 6هىادىةي أىحى

: }كىمىا شىًهٍدنىا ًإالَّ ّنىا عىًلٍمنىا{ : }شىاًىًدينى عىلىى أىنٍػفي ، ك (81)يوسف/ تػىعىاىلى  (.17)التوبة/ ًسًهٍم بًاٍلكيٍفًر{ّنىٍعىنى اإٍلقٍػرىاًر: قػىٍولو تػىعىاىلى
 .26/215انظر: اٞنوسوعة الفقهية الكويتية،  (2)
كىو اللفظ القريب من تعريف الشافعية، كىو التعريف الذم اختاره د.١نمد الزحيلي، كعلل ذلك بأنو التعريف الذم يفرؽ بٌن  (3)

 .105الشهادة كاإلقرار كالركاية. انظر، كسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسبلمية، لو، 
. كيف السنن 4236، رقم: 9/107بالشهادة كبياف كجوه العلم، السنن الصغرل، كتاب الشهادات، باب العلم أخرجو البيهقي يف  (4)

ادىًة كىاٍلًعٍلًم، كاٜناكم يف اٞنستدرؾ، كتاب األحكاـ،  .21088، رقم: 10/156الكربل، كتاب الشهادات، باب التَّحىفًُّظ يف الشَّهى
فقاؿ يف التلخيص: كاهو. كابن عدم يف ، كقاؿ عقبو: ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل خيرجاه، كخالفو الذىيب 7045، رقم: 4/110

كاٜنديث ضعيف اإلسناد، ففيو ٠ناىيل كضعفاء، إال أنو  .1681، ترٗنة ١نمد بن سليماف، رقم: 6/207الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، 
 على ضعفو تشهد لو آيات كأحاديث كثًنة يف كجوب التثبت يف الشهادة، كيف إٍب ككبًنة شهادة الزكر.
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أماـ أكالن كشهادهتا اٞنرأة  بالرتكيز على قضاءيف البحث،  تحرير محل النزاعكعليو يكوف 
شهادهتا حكم إقرارىا، كال داخبل يف البحث حكم اٜندكد فحسب، كليس اٛننايات يف ثانيان ضاء الق

 يف األمواؿ كالنكاح كالطبلؽ كالعتاؽ كغًنه. 

 العقوباتالمرأة في  لشهادة الثاني: التأصيل القرآني المبحث
العبلقات  الشهادة يف الفقو اإلسبلمي كاحدة من طرؽ اإلثبات يف القضاء، كتكوف يف ٠ناؿ

اٞنالية كاٞنعامبلت، كيف ٠ناؿ اٛنرائم كالعقوبات، كيف ٠ناؿ األسرة. كلقد كردت الشهادة يف القرآف يف 
ىذه اٞنواضع بصيغة مطلقة مل ٔنصص بالرجاؿ أك النساء، إال يف آية اٞنداينة يف سياؽ الكبلـ عن 

ا الًَّذينى آمىنيوا توثيق الديوف، فورد فيها التصريح بقبوؿ شهادة النساء يف األمواؿ ، يف قولو تعاىل: }يىا أىيػُّهى
اًلكيٍم فىًإٍف ملٍى يى  ٍيًن ًمٍن رًجى ٍينو ًإىلى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي.. كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى ايػىٍنتيٍم ًبدى كيونىا رىجيلىٌٍنً ًإذىا تىدى

اًء أىفٍ  امهيىا اأٍليٍخرىلى{ ]البقرة:  فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ٣نٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى امهيىا فػىتيذىكّْرى ًإٍحدى [، 282تىًضلَّ ًإٍحدى
قبوؿ شهادة اٞنرأة يف قضايا اٞنعامبلت اٞنادية، كيف مساكاة شهادة  :يف ثبلثة أمور الداللة فاآلية صرحية

 (1)اٞنرأتٌن بشهادة الرجل، كيف تفسًن ذلك باحتماؿ النسياف كالضبلؿ.

ىل ّنعىن ، كالنظر األكيل ٟنا تأصيل شهادة اٞنرأة أمههاة يف مسائل أخرل، إال أف اآلية ظني
الرد مطلقان إال ـ أف األصل فيها ىو أ ؟األصل فيها اٛنواز كالقبوؿ مطلقان إال فيما يرد الدليل على رده

الشهادة إال ىل األصل يف اٞنرأة انعداـ أىلية كينبين على ىذا سؤاؿ آخر فيما يقـو الدليل على قبولو؟ 
 عند توفر آّيز، أـ قياـ أىليتها إال عند توفر اٞنانع؟

                                                           
ا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو بًاللًَّو إًنَّوي لى كترًدُّ يف ى (1) ًمنى اٍلكىاًذًبٌنى{ ]النور: ذا السياؽ آية اٞنبلعنة، كىي قولو تعاىل: }كىيىٍدرىأي عىنػٍهى

٢نصوص بألفاظ [، فهذه ليست شهادة على النفس أم أهنا ليست إقراران بالزنا، كليست إنكاران لتهمة الزكج فحسب، بل ىي تكذيب 8
 الشهادة باهتاـ الطرؼ اآلخر بالكذب، كبألفاظ اليمٌن لدفع اهتاـ الطرؼ اآلخر بالزنا، كبلمها معان، كلقد ٜنظ الفقهاء كبل اٛنانبٌن يف

ةه بًاأٍلدٍيىاًف، يف اٞنبلعنة، كاختلفوا يف ترجيح أحدمها، كالذم يظهر أف اٜنٍىنىًفيَّة كىاٜنٍىنىابًلىة رٌجحوا كوهنا: شىهىادىاته ْنىٍرًم بػىٌٍنى   الزٍَّكجىٌٍنً ميؤىكَّدى
ًتًو، كأدياف ٓنلف ها زكجتو لتكذيبو. إال أف حٌن أف اٞنالكية كالشافعية يظهر أهنم رجحوا كوهنا أدياف حيىًلفيها زىٍكجو ميٍسًلمو ميكىلَّفو عىلىى زًنىا زىٍكجى

ٔنرج عن احملل االصطبلحي للشهادة كىو اإلخبار ُنق للغًن على الغًن،  اآلية كإف كاف سياقها يف الشهادة يف العقوبات كاٜندكد، فأهنا
إىل مطلق االهتاـ بالكذب، أم أف الشهادة ىنا كاردة يف اٞنعىن اللغوم العاـ ٟنا، كليس بالفقهي اٞنتداكؿ يف القضاء. بدائع الصنائع 

 .3/367. كمغين احملتاج 5/390، ككشاؼ القناع 3/241
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ليست أهنا ، ك من شىهىادىًة الرّْجىاؿً  لشهادة النساء على أهنا بدؿ الفقهاء كثًن منإف توصيف  
أم عدـ جواز  ،الثاين النظر وٞنسألة ىيف االذم ترجح لديهم ليشهد بأف النظر  (1)قائمة برأسها،

ح بذلك مكحوؿ، فقاؿ: الى ْنىيوزي شىهىادىةي النّْسىاًء إالَّ يف إال فيما كرد الدليل بإجازتو، كصرَّ  هتاشهاد
كقاؿ أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادهتن يف األمواؿ فلآلية اٞنذكورة أم اٞنداينة، كأما  (2).الدٍَّينً 

كأما اختبلفهم يف  ، يأتوا بأربعة شهداءفإف مل :اتفاقهم على منعها يف اٜندكد كالقصاص فلقولو تعاىل
كمن أٜنقها باٜندكد  ،النكاح ك٥نوه فمن أٜنقها باألمواؿ فذلك ٞنا فيها من اٞنهور كالنفقات ك٥نو ذلك

}كىأىٍشًهديكا  :كىذا ىػو اٞنختار كيؤيد ذلك قولو تعاىل :قاؿ ،كٓنرديها ّٔا ،فؤلهنا تكوف استحبلال للفركج
تلك حدكد اهلل كالنساء ال يقبلن يف اٜندكد  :فقاؿ [ ٍب ٚناىا حدكدان 2]الطبلؽ:  {ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ 

ككيف يشهدف فيما ليس ٟنن فيو تصرؼ من عقد كال حل. كٖنرة ىذا الكبلـ فيما خيص  :قاؿ
شهادهتن يف اٜندكد، أنو إف صح يف جوازىا أك ردىا دليل كجب التسليم بو، كإف مل يصح يف أحدىا 

 (3) دليل عاد األمر لؤلصل، كاألصل ٢نتلف فيها، بٌن من يقبل شهادهتن مطلقان كبٌن من يردىا مطلقان.

يف بٌن الذكر كاألنثى آيات اٞنساكاة الكتاب الكرًن، كما جاء فيو من كلكن لو تأمل الناظر يف 
األصل ىو اٛنواز لرتجح لديو النظر األكؿ يف اٞنسألة، بأف ٓنمل اٞنسؤكلية، كيف التكليف كيف األىلية، 

اٞنؤمنٌن، اشتمل ىذا بعمومو إال فيما أتى الدليل على تقييده، كإف الشارع عندما طلب الشهادة من 
كالعدالة  الذكور كاإلناث منهم، كمل يشرتط ٟنا سول العدالة كأف تصدر عن من "ترضوف من الشهداء"،

كيؤيد ىذا ما قالو ابن رجاالن كنساءن،  تتحقق يف الرجاؿ كالنساء، كما أف إٍب كتم الشهادة يعم اٛنميع
ز شهادة النساء مع الرجاؿ، كخصَّ اٛنمهور ذلك اٞننذر يف ىذا اٝنصوص: أٗنع العلماء على جوا

بالديوف كاألمواؿ كقالوا: ال ْنوز شهادهتن يف اٜندكد كالقصاص، كاختلفوا يف النكاح كالطبلؽ كالنسب 

                                                           
 .7/698الفقو اإلسبلمي كأدلتو، د.كىبة الزحيلي، ك  .6/279صنائع، بدائع الانظر:  (1)
. مصنف ابن أيب شيبة، 15408، رقم: 8/330مصنف عبد الرزاؽ،  ،بإسناد صحيحعنو أخرجو عبد الرزاؽ كابن أيب شيبة  (2)

 .18/157االمواؿ". التفسًن، كانظر يف ذلك نصان للقرطيب: "قاؿ علماؤنا ال مدخل للنساء فيما عدا  .23133، رقم: 7/156
 .5/266فتح البارم، ابن حجر،  (3)
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كالوالء، فمنعها اٛنمهور كأجازىا الكوفيوف قاؿ: كاتفقوا على قبوؿ شهادهتن مفردات فيما ال يطلع 
  (1)ة كاالستهبلؿ كعيوب النساء.عليو الرجاؿ، كاٜنيض كالوالد

ٍرأىًة ًمٍثلى  كلعٌل ىذا أيضان ىو مذىب البخارم يف اٞنسألة، إذ ترجم ٜنديث "أىلىٍيسى شىهىادىةي اٍلمى
ًلكى ًمٍن نػيٍقصىاًف عىٍقًلهىا" بقولو: بىاب شىهىادىًة النّْسىاًء كىقػىٍولًًو  اىلى تػىعى ًنٍصًف شىهىادىًة الرَّجيًل قػيٍلنى بػىلىى قىاؿى فىذى

 كىذا يؤكد أف الرتٗنة معقودة إلثبات ،[282}فىًإٍف ملٍى يىكيونىا رىجيلىٌٍنً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف{ ]البقرة: 
شهادة النساء منفردات يف اٞنعامبلت، كأٌما الكبلـ يف  (2)، كما نص ابن حجر.شهادهتن يف اٛنملة

 (3)و يف ىذا البحث.ليس موضعهتن فهو ٣نا اختلف فيو الفقهاء، ك نصاب شهادكيف 

فهي بوجو من الوجوه  يف اٛننايات أما عن اآليات القرآنية اليت تناكلت قضية شهادة اٞنرأةك 
 النصوص اآلتية:

يف اٞنسألة ىو قولو تعاىل: }كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت ٍبيَّ ملٍى يىٍأتيوا بًأىٍربػىعىًة  النص األول
اءى{ ]النور:  اءى{ ]النور: 4شيهىدى [ يف سياؽ التهمة بالزنا، 13[، كقولو }لىٍوالى جىاءيكا عىلىٍيًو بًأىٍربػىعىًة شيهىدى

فاستيدٌؿ ّٔذا على اشرتاط تذكًن الشهود يف القذؼ كسائر ، كفيها أنَّث العدد ليدؿَّ على تذكًن اٞنعدكد
  (4).اٛننايات

كلكن ييناقش ىذا االستدالؿ بالسؤاؿ اآلٌب: ىل كاف جائزان يف العربية أف يذٌكر لفظ أربعة ىنا 
  .القواعدفهو على اللفظ السياؽ، عاملو ىو أـ ىو من اللحن الشنيع؟ فتأنيث أربعة ىنا أتى على 

                                                           
 .5/266فتح البارم، ابن حجر،  (1)
 .5/266كانظر: فتح البارم، ابن حجر،  .2658، رقم: 3/173صحيح البخارم،  (2)
على الرتتيب: فتاكل السغدم ذىب اٜننفية كالشافعية كاٜننابلة إىل اشرتاط كجود رجل، كأجاز اٞنالكية شهادهتن منفردات. انظر ( 3)

، الفواكو 430. الكايف 6/632، الرحيباين ،مطالب أكيل النهى، 4/539، ابن قادمة، . الكايف5/36 ، الشافعي،. األـ2/787
 .2/224 ، النفراين،الدكاين

 يقوؿ ابن مالك: ثبلثة بالتاء قل لعشرة  ***  يف عد ما آحاده مذكره. (4)
ًد"، اٜناشية، كانظر يف ىذا االستدالؿ:  اًؿ التَّاًء يف اٍلعىدى ًلكى ًمٍن إٍدخى  .4/7قوؿ ابن عابدين: " كىقػىيَّدى ًبذى
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بسؤاؿ آخر، ما داللة ٗنع التكسًن على التذكًن كالتأنيث؟ بل ما داللة ٗنع كما جياب 
اٞنذكر السامل على التذكًن كالتأنيث؟ كىل قولو تعاىل: }الى يػىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكىاًفرًينى أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف 

}ًإمنَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا  [ ٢نتص بالرجاؿ دكف النساء؟، ككذلك قولو28اٍلميٍؤًمًنٌنى{ ]آؿ عمراف: 
ٍم يػىتػىوىكَّليو  [، 2فى{ ]األنفاؿ: ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإديىاننا كىعىلىى رىًّّْٔ

ًبيًل اللًَّو   {كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّاكقولو }كىالًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا يف سى
[ كما رافقها من أكصاؼ، كقولو }ًإمنَّىا 1[، كقولو }قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى{ ]اٞنؤمنوف: 74]األنفاؿ: 

  (1).القرء ، كىذا من استدالالت الشافعي يف مسألة[ كغًنه كثًن10اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه{ ]اٜنجرات: 

كلكن يصح القوؿ إف قولو تعاىل )شهداء( ىو ٗنع شهيد كشهيدة، كليس ٗنعان لشهيدة 
فحسب، ألف لو ٗنعان ٢نصوصان ىو ٗنع اٞنؤنث الٌسامل. كلعلَّ ىذا يفسر ٕنييز الفقهاء بٌن حكم 

ة نساء يف الزنا، شهادة اٞنرأة كحدىا يف اٜندكد كاألسرة كأربعة نساء يف القتل كالزكاج كالعتاؽ، كٖناني
كبٌن حكم شهادة النساء كالرجاؿ معان كرجل كامرأتٌن، أك ثبلث رجاؿ كامرأتٌن يف الزنا، كرجلٌن كأربع 

 نساء، أك رجل كست نساء كسيأٌب.

ٌب يىٍأًتٌنى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن  النص الثاني ىو قولو تعاىل }كىالبلَّ
كلو كاف  (2)الرجاؿ،[، كاٝنطاب للمؤمنٌن، كعليو تكوف منكم أم من الشهود 15ًمٍنكيٍم{ ]النساء: 

خطاب بصيغة اٛنمع  كلَّ من أٌف   سابقوبو كيناقش ىذا ّنا نوقش  .لقاؿ غًن ذلكجييز شهادة النساء 
 (3).صة٢نصّْ  ةمل يكن فيو قرين مااٞنذكر للمؤمنٌن يف القرآف يشمل اٞنؤمنٌن كاٞنؤمنات 

 العقوباتلشهادة المرأة في  الحديثيالثالث: التأصيل  المبحث

                                                           
ثىةى كرر الشافعي االستدالؿ ّٔذه القاعدة يف القرء، كفسركه على الطهر بناءن على قولو تعاىل: }كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى بًأىنٍػفي  (1) ًسًهنَّ ثىبلى

[، كذلك أف اللفظ أتى بتأنيث ثبلثة، ليدؿ على أف قرء مذكر كىو الطهر كليس باٜنيض، كخالفهم بذلك اٜننفية 228قػيريكءو{ ]البقرة: 
 كردكا استدالٟنم ىناؾ، بكبلـ يرد نفسو على اتفاقهم مع الشافعية ّٔذا االستدالؿ ىنا.

 .5/83تفسًن القرطيب،  (2)
 .1/95إعبلـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن، ابن قيم اٛنوزية،  (3)
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ىل الصحابة، إبعضها ريفع كردت يف مسألة شهادة اٞنرأة يف اٜندكد آثاره عديدة عن التابعٌن، 
ى التابعٌن، كأتوقف عند عل(1)، أما معظمها فكاف مقطوعان صىلَّى اهلل علىيو كسلَّم النيب فع بعضها إىلكري 

 أىم ىذه األحاديث كاآلثار.

 : الزهري يقول مضت السنةالحديث األول
:أرطاةجَّاجو بن ىو حديث اٜنى ك  صىلَّى اهلل "مىضىًت السُّنَّةي ًمٍن رىسيوًؿ اهلًل  ، عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى
كىاٝنٍىًليفىتػىٌٍنً ًمٍن بػىٍعًدًه، أىٍف الى ْنىيوزى شىهىادىةي النّْسىاًء يف اٜنٍيديكًد." أخرجو ابن أيب شيبة كأبو  علىيو كسلَّم

، ، عزاهي اٍبن الرٌفٍػعىة رًكىايىة مىالك لىوي عىن عقيل عىن اٍبن شهىاب"كقاؿ ابن اٞنلقن: " (2)يوسف كابن حـز
كلكن قاؿ ابن حجر: "ريًكمى عىٍن مىاًلكو عىٍن عيقىٍيلو عىٍن الزٍُّىرًمّْ  (3).طبلين إىل مالكككذلك عزاه القس

ا ". ..ًّٔىذى كىالى يىًصحُّ عىٍن مىاًلكو
كريكم اٜنديث عنو  (5)كره ابن اٛنوزم كاٛنصاص كالنيسابورم،كذ  (4)

 بزيادة "كال يف النكاح كال يف الطبلؽ"، كلكن ال صلة ٟنا بالبحث. 

إال أف اٜنديث  (6)،كما صرح الزىرم يف الركاية  ، أم السنة النبوية"السنة"كاٞنراد بقولو مضت 
الشوكاين كضعَّفو ، ظاىره االنقطاعمن مراسيل الزىرم، كفيو عنعنة مدلس كىو اٜنجاج، فاٜنديث 

  (7)كاأللباين.

                                                           
اٜنديث اٞنقطوع عٌرفو ابن الصبلح بقولو: ىو: ما جاء عن التابعٌن موقوفا عليهم من أقواٟنم أك أفعاٟنم. مقدمة ابن الصبلح، ص:  (1)

28. 
، دار الكتب  .29307، رقم 10/58ديكًد، مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اٜندكد، باب يف شىهىادىًة النّْسىاًء يف اٜنٍي  (2) احمللى، ابن حـز

 .165. ص1اٝنراج، أبو يوسف، دار اٞنعرفة، بًنكت، ط .8/473، ٓنقيق عبد الغفار سليماف البندارم، 1العلمية، بًنكت، ط
سارم لشرح صحيح البخارم، إرشاد ال .9/675البدر اٞننًن يف ٔنريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبًن، ابن اٞنلقن،  (3)

 كلكن مل أجده يف اٞنوطأ كال يف اٞندكنة. .4/388القسطبلين، 
 .4/494التلخيص اٜنبًن يف ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن، ابن حجر،  (4)
 .2/176تفسًن النيسابورم،  .2/232أحكاـ القرآف للجصاص،  .2/269انظر: التحقيق يف أحاديث اٝنبلؼ، ابن اٛنوزم،  (5)

 (.4/234اآللوسي ركح اٞنعاين )كتفسًن 
 .7/337انظر: اٞنغين، ابن قدامة،  (6)
 .8/442إركاء الغليل، األلباين،  .7/113نيل األكطار، الشوكاين،  (7)
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رفع اٜنديث لفظ "مضت السنة" الذم تفرد اٜنجاج عن الزىرم، كال يصح  فبل يصحُّ كعليو 
 من ىذا الطريق.  صىلَّى اهلل علىيو كسلَّمإىل النيب 

 (2)كعامر الشعيب، (1)كركم ىذا اللفظ عن غًن الزىرم من التابعٌن، منهم إبراىيم النخعي،
 (3)، كعلي بن صاحل اٟنمداين،يف أحد قوليو ، كسفياف الثورمكالضحاؾ بن مزاحم كاٜنسن البصرم،

، كستأٌب نصوصها فيما ككلُّها صحيحة عنهم كلكن مل يرفعها أحدىم إىل النيب أك أحد الصحابة
 (4).يلي

من طريق آخر صحيح موقوفان نفسو كرد عن الزىرم كقف اٜنديث على الزىرم أنو قد كيؤيد 
، على أف الزىرم قد نيقل عنو القوؿ كأيضان أف ٗنيع شواىد اٜنديث أتت موقوفة على التابعٌن (5)عليو،

 القوؿ َنواز شهادة النساء يف اٜندكد كما سيأٌب.

كلكن اعرتض البعض بأنو ٣نا ال يدرؾ باالجتهاد كالرأم كإمنا بالٌسماع كالنقل، كأنو ُنكم 
النظراف، كأف تمل حياٞنسألة أصل القرآين أثبت أف  كلكن تأصيل اٞنسألة يف مطلب التأصيل (6)اٞنرفوع،

الذم غلب على الفقهاء ىو النظر الذم يقتضي جعل اٞننع أصبل، كعليو فإف مستند أقواٟنم ديكن أف 

                                                           
، كإسناده صحيح. كعبد الرزاؽ، يف اٞنصنف، باب الرجل يقذؼ الرجل 29309، 10/59أخرجو ابن أيب شيبة يف اٞنصنف،  (1)

، 8/330. كيف كتاب الشهادات، باب ىل ْنوز شهادة النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كغًنه، 13375، 7/333ة كامرأتٌن،كجييء بثبلث
 .196، رقم 49. كابن اٛنعد يف اٞنسند، ص15412

، صحيح. 29311، عن الشعيب بإسناد فيو ٠نالد كىو ضعيف كبإسنادو آخر 29310، 10/59أخرجو ابن أيب شيبة يف اٞنصنف،  (2)
 .9/397. كنقل ابن حـز قولو ىذا أيضان يف احمللى، 13374، 7/332كعبد الرزاؽ،

الضحاؾ بن مزاحم كفيو جويرب بن عن . ك 29312عن اٜنسن البصرم بإسناد صحيح  أخرجها ابن أيب شيبة يف اٞنوضع السابق: (3)
سفياف الثورم بإسناد عن ك  .29315صحيح، علي بن صاحل اٟنمداين بإسناد عن . ك 29313سعيد البلخي كىو مرتكؾ اٜنديث، 

 .29314صحيح، 
ٍرأىتىًٌن مع رىجيلو يف اٍلًقصىاًص كيف الطَّبلىًؽ كىالنّْكىاًح كىكيلّْ شىٍيءو  كذكر ابن حـز أف ىذا ىو أحد قويل سفياف، كأما قولو الثاين: فهو قبوؿ اٍلمى

 .154 . الطرؽ اٜنكمية، ابن القيم،9/398حىاشى اٜنٍيديكدى. احمللى، 
، انظر:  (4)  .9/397احمللى، ابن حـز
 .8/442كذكر األلباين تصحيحو، يف: إركاء الغليل،  .29316، 10/59أخرجو ابن أيب شيبة يف الباب السابق من اٞنصنف،  (5)
 .4/71الفقو اٞننهجي على مذىب اإلماـ الشافعي، الدكتور ميصطفى اًٝنٍن، كالدكتور ميصطفى البيغا، كعلي الٌشٍرَني،  (6)
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يكوف القياس كفهم النصوص، كليس نصا بذاتو عن النيب صىلَّى اهلل علىيو كسلَّم، ّنا حييل اٞنسألة إىل 
كأثر الفهم الكلي للنصوص مع تغًن األعراؼ  الن كاسعان للرأم فيهارتؾ ٠نامذىب التابعي، كي

 .كالثقافات

، كاليت ٓنيل كيؤيد ىذا االْناه بالنقوؿ األخرل عن التابعٌن كاليت ْنيز شهادة اٞنرأة يف اٜندكد
 اإلٗناع يف اٞنسألة، كتشهد بأهنا مسألة اجتهادية ال نصية.

 : حديث طاووسالحديث الثاني
: "أىٍخبػىرىين اٍبني حيجىًٍنو عىمٍَّن يػىٍرضىى، ًإنَّوي كىافى ييرًيدي طىاكي  ركاه اٍبني  ، قىاؿى سنا، أىنَّوي ْنىيوزي ك جيرىٍيجو

يػىٍنظيٍرفى ًإىلى  شىهىادىةي النّْسىاًء مىعى الرّْجىاًؿ يف كيلّْ شىٍيءو، ًإال يف الزّْنىا، ًمٍن أىٍجًل أىنَّوي كىافى ال يػىٍنبىًغي ٟنىينَّ أىفٍ 
، كىالرَّجيلي يػىٍنبىًغي لىوي أىٍف يىٍأتًيىوي عىلىى ذىًلكى حىَّتَّ ييًقيمىوي".ذى  كجادة ابن جريج عن ىشاـ بن حجًن  (1)ًلكى

اٞنكي كىو من رجاؿ البخارم كمسلم، عن طاككس ىي جادة معركفة أخرج منها ابن أيب شيبة كعبد 
ألحاديث، كما أف ابن جريج قد صرٌح الرزاؽ كالبيهقي كابن ز٤نويو كالشافعي كغًنىم كثًنان من ا

 بالسماع ىنا. 

ككجو االستشهاد يف الركاية أف طاككس يرل جواز شهادة النساء مع الرجاؿ مطلقان كما ىو 
قوؿ عطاء، كىذا ىو كجو االستشهاد األكؿ، كأما االستشهاد الثاين فهو باستثنائو الزنا ٞنا يف إمعاف 

اٛننسية إىل ٠نلس القضاء العلين من جرح يف حياء النساء، كال  النظر كنقل الشهادة بتفاصيل العملية
دليل على ذلك سول الرأم كاٞنصاحل، كىذا يشهد إذف بأف اٞنسألة اجتهادية ال يصح فيها نص كال 

 يثبت فيها إٗناع.

: قىاؿى  ، قىاؿى بل إف الٌنقل قد اختلف عن الزىرم يف اٞنسألة، فركل عبد الرزاؽ عن اٍبًن جيرىٍيجو
ٍيًن ًبشىهىادىًة رىجيلىٌٍنً، فىًإٍف ملٍى يىكيونىا رىجيلىٌٍنً فػىرىجيله كىاٍمرى ا : "أىمىرى اللَّوي تػىعىاىلى يف الدَّ أىتىاًف، كىملٍى يػىٍنوى عىٍن ٍبني ًشهىابو

                                                           
، رقم: 7/332أخرجو عبد الرزاؽ يف اٞنصنف يف موضعٌن: كتاب الطبلؽ، باب الرجل يقذؼ الرجل كجييء بثبلثة كامرأتٌن،  (1)

 . كفيو انقطاع.15413، رقم: 8/331هادة النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كغًنه، . ككتاب الشهادات، باب ىل ْنوز ش13372
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، فػىرىأىل أىفَّ شىهىادىةى النّْسىاًء ْنىيوزي مىعى شىهىادى  ًة الرَّجيًل اٍلوىاًحًد اٍلعىٍدًؿ يف شىهىادىًة النّْسىاًء مىعى الرّْجىاًؿ يف ذىًلكى
" : كٚناع ابن  (1)ًإذىا كىافى مىعىهينَّ رىجيله كىاًحده". ْنىيوزي شىهىادىةي النّْسىاًء عىلىى اٍلقىٍتلً اٍلوىًصيًَّة"، كىقىاؿى اٍبني ًشهىابو

جريج عن الزىرم ثابت، إال أنو ىنا ليس ٚناعان صرحيان بل ىو بلفظ: قاؿ، كىذا ليس من ألفاظ 
يرجح قوؿ الزىرم األكؿ بعدـ عليو ك  فيغلب كونو منقطعا، (2)التحمل الصرحية، كابن جريج مدلّْس،

 اٛنواز.

 : حديث عليالحديث الثالث
علي بن أيب طالب، كفيو قولو: " الى تػيٍقبىلي شىهىادىةي النّْسىاًء يف اٜنٍيديكًد  لىعكىو حديث موقوؼ 

"، أخرجو زيد يف مسنده، كيف لفظو  ادىةى عىلىى شىهىادىةو يف حىدٍّ كىالى ًقصىاصو كىاٍلًقصىاًص، كىكىافى الى يػىٍقبىلي شىهى
  (3)الٌنكاح كاٜندكد كالدماء".قاؿ: "ال ْنوز شهادة الٌنساء يف الٌطبلؽ ك آخر عند عبد الرزاؽ، 

هم منفأما مسند زيد فالشك يف أصل مسنده قائم، ألف ركاة اٞنسند متهموف بالكذب، ك 
 (4)عمرك بن خالد الواسطي كقد كذبو اإلماـ أ٘ند كحيٍن بن معٌن كما يف ميزاف االعتداؿ للذىيب،

رضي اهلل  فبل تصح ىذه الركاية عن علي بن أيب طالب (5)كالراكم عنو ابن الزبرقاف كقد تكلم فيو أيضان.
عن اٜنكم بن عتيبة  (6) اٜنديث،كأما طريق عبد الرزاؽ ففيو اٜنسن بن عمارة البجلي كىو مرتكؾ  .عنو

 قاؿ: أف علي بن أيب طالب، فبل يصح اٜنديث عنو ُناؿ.  (7) مدٌلس،كىو 

                                                           
 .15415، 8/331مصنف عبد الرزاؽ، كتاب الشهادات، باب ىل ْنوز شهادة النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كغًنه،  (1)
 .472، رقم: 229جامع التحصيل يف أحكاـ اٞنراسيل، العبلئي، ص:  (2)
. مصنف عبد الرزاؽ، كتاب الشهادات، باب ىل ْنوز شهادة 1/301، 503ٜندكد، بىابي حىدّْ السَّارًًؽ، رقم: مسند زيد، كتاب ا (3)

 .15405، رقم: 8/329النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كغًنه، 
 .4086، رقم: 10/161. كإكماؿ هتذيب الكماؿ، مغلطام، 8/27انظر: هتذيب التهذيب، ابن حجر،  (4)
. كفيو: "حيٍن بن أيب طالب: جعفر بن الزبرقاف، كثقو الدارقطين، كىغًنه. 8475، رقم: 8/452يزاف، ابن حجر، انظر: لساف اٞن (5)

 كقاؿ موسى بن ىاركف: أشهد أنو يكذب. عين يف كبلمو كمل يعن يف اٜنديث".
 .134، رقم: 53. كلو أيضان: طبقات اٞندلسٌن، ص: 2/307انظر: هتذيب التهذيب، ابن حجر،  (6)
 .141، رقم: 167. كجامع التحصيل يف أحكاـ اٞنراسيل، العبلئي، ص: 2/434انظر: هتذيب التهذيب، ابن حجر،  (7)
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ٍيبىةى عن  ، عن أيٍخًتًو كيعارض ىذا النقل، ما أخرجو ابن أيب شى ، عن أيب طىٍلقو حىٍفص بن ًغيىاثو
، قالت كيٍنت يف ًنٍسوىةو كىصىيبّّ ميسىجِّى، فػىقىامىٍت اٍمرىأىةه فىمىرٍَّت فػىوىًطئىٍتوي، فقالت أيُـّ الصَّ  يبّْ ًىٍندى بًٍنًت طىٍلقو

ا بًأىٍلفىٌٍنً. كذكره  قػىتػىٍلًتًو كىاىللًَّو، فىشىًهدى ًعٍندى عىًليٍّ عىٍشري ًنٍسوىةو أنا عىاًشرىتػيهينَّ  يىًة كىأىعىانػىهى فػىقىضىى عىًليّّ عليها بًالدّْ
ٍنظىلىةى العائذم أىبيو طىٍلقو الزٍُّىرًمُّ األىٍعمىى،  (1)ابن حـز كابن القيم. كيرجح يف أيب طلق أنو عىًدمُّ ٍبني حى

كأٌما أختو فلم أر ٟنا ترٗنةن فيما بٌن يدم من مراجع، كعليو فاٜنديث  (2)الثقات، يف ذكره ابن قيطلوبىغا
نىةى، عىٍن فيو ٠نهوؿ.  كيعارضو حديث آخر أخرجو اٝنطايب كذكره ابن القيم كابن حـز عن سفياف ٍبًن عييػىيػٍ

ٍتوي، فىشىًهدى  ا فىشىدىخى ، عن امرأة، أىفَّ اٍمرىأىةن كىًطئىٍت صىًبيِّا ميوىلَّدن ٍت ًنٍسوىةه ًعٍندى عليٍّ أىنػَّهىا قػىتػىلىٍتوي، فىأىجىازى أىيب طىٍلقو
، فػىقىاؿى ٟنىىا: أىٍنًت ًمٍثلي اٍلعىٍقرىًب تػىٍلدىغي كىتى  ٍرأىةي، قىالىٍت: ًإينّْ خيًدٍعتي إال  (3)ًصيءي.شىهىادىتػىهينَّ، فػىلىمَّا رىأىًت اٍلمى

 أفَّ يف إسناده مبهم ىو اٞنرأة اليت نقلت اٜنادثة أليب طلق.

 ديث الرابع: حديث ابن عمرالح
: "ال ْنىيوزي شىهىادىةي النّْسىاًء ًإال عىلىى مىا ال يىطًَّلعي عىلىٍيًو ًإال كأخرج عبد الرزاؽ  ، قىاؿى عىًن اٍبًن عيمىرى

 كىذا عاـ على ٗنيع ما مل يرد النص َنواز شهادة النساء فيو كاٞنعامبلت (4)ًمٍن عىٍورىاًت النّْسىاًء". ،ىينَّ 
مفهـو كظاىر الكبلـ جواز شهادة النساء فيما يطلعن عليو من عورات النساء، كعليو يكوف ، كغًنىا

  .الكبلـ أهنا ال تقبل يف العقوبات كاٜندكد، كإف مل يصرح النص بذلك عند من يأخذ ّنفهـو اٞنخالفة

إال أف اٜنديث ال يثبت عن ابن عمر، ففي إسناده أبو بكر بن أيب سربة القرشي كىو مرتكؾ 
يًّْب،  اٜنديث، كمتهم بالوضع. ككذلك نقل ابن حـز يف احمللى من طريق الزٍُّىرًٌم، عن سىًعيًد بن اٍلميسى

                                                           
الطرؽ اٜنكمية، ابن القيم،  .9/451، 28610مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الديات، باب النٍّْسوىةي يىٍشهىٍدفى عىلىى اٍلقىًتيًل، الرقم: (1)

225.  ،  .9/398احمللى، ابن حـز
تاريخ اإلسبلـ، الذىيب،  .7726، رقم: 7/111ىػ. الثقات ٣نن مل يقع يف الكتب الستة، ابن قطلوبغا، 150أك 141كقاؿ تويف: (2)

 .299، رقم: 3/927
،  .225الطرؽ اٜنكمية، ابن القيم،  .779، رقم: 2/165غريب اٜنديث، اٝنطايب،  (3)  .9/398احمللى، ابن حـز
. كيف إسناده أبو بكر بن أيب 15425، رقم 8/333لشهادات، باب شهادة اٞنرأة يف الرضاع كالنفاس، مصنف عبد الرزاؽ، كتاب ا (4)

 .12/28أيب سربة القرشي، كىو متهم بالوضع. انظر: هتذيب التهذيب، 
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، أهنما اتفقا على أىنَّوي الى ْنىيوزي شىهىادىةي النّْسىاًء يف الطَّبلىًؽ  ، كمن طريق اٜنٍىكىًم بن عيتػىٍيبىةى عن عليٍّ عن عيمىرى
مىاًء كىالى اٜنٍيديكًد.كىالى يف النّْكىاًح كىالى يف الدّْ 

 كمل يذكر إسناده، كمل أره يف أحد كتب السنة. (1)

أنو مل حيصل إٗناع على اٞنسألة يف العهود من أقواؿ، اآلثار كخبلصة القوؿ فيما كرد يف 
األكىل، بل إف اٜنوادث كالنصوص متنوعة يف ذلك، كأقواؿ فقهاء التابعٌن أيضا ٢نتلفة فيها، فذىب 

كاٜنسن البصرم، كالضحاؾ بن مزاحم، كسفياف الثورم، كعلي بن  كعامر الشعيب، عي،إبراىيم النخ
 صاحل اٟنمداين من التابعٌن إىل عدـ قبوؿ شهادة اٞنرأة يف اٜندكد، يف ركايات ثابتة عنهم. 

كأنو قد اختلف النقل عن الزىرم يف اٞنسألة، يف حديث يرد شهادهتا، كيف حديث يقبل 
جاؿ يف القصاص كالقتل، كأف الراجح يف ىذا من حيث السند ىو قولو األكؿ بعدـ شهادة اٞنرأة مع الر 

 اٛنواز. 

يف حٌن أف عطاء كطاككسان ذىبا إىل جواز شهادة اٞنرأة مع الرجاؿ يف اٜندكد، كاستثىن 
طاككس حد الزنا من ذلك، كأجاز سفياف الثورم شهادهتا مع الرجاؿ يف القصاص دكف اٜندكد، كما 

كإمنا ىي أقواؿ التابعٌن أكردهتا مصنفات  ح عن أحد من الصحابة قوالن يف ىذه اٞنسألة،أنو ال يص
 اٜنديث.

 الحديث الخامس: حديث عطاء
كفيو أجاز عطاء شهادة النساء يف اٜندكد على أال يكن منفردات، بل مع الرجاؿ، كمنها 

: "ْنىيوزي شىهىادىةي  ، عىٍن عىطىاءو، قىاؿى النّْسىاًء مىعى الرّْجىاًؿ يف كيلّْ شىٍيءو، كىْنىيوزي عىلىى الزّْنىا حديث ابًن جيرىٍيجو
، رىأىيىان ًمٍنوي"، أخرجو عبد الرزاؽ. اٍمرىأىتىاًف مىعى ثىبلًث رًجىاؿو

(2)  

                                                           
 .9/397، ، ابن حـزاحمللى (1)
كفيو  .15414، الرقم: 8/331كغًنه، باب ىل ْنوز شهادة النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كتاب الشهادات، مصنف عبد الرزاؽ،   (2)

 .865عنعنة ابن جريج عن عطاء، كىي ١نمولةه على السماع عند احملققٌن. انظر: التنكيل، اٞنعلمي، ص:
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على أف عنعنة ابن جريج عن عطاء ليست بعلة مؤثرة، لطوؿ مبلزمتو لو كما أكضح علماء 
 لم قد أخرجا كثًنا من ىذه الرتٗنة ابن جريج عن عطاء. اٜنديث، ىذا فضبل عن أف البخارم كمس

كيف اٜنديث شاىداف، األكؿ: رأيو الصريح يف جواز الشهادة، كيف كل أمر. كالثاين أف مبىن 
  .ذلك على الرأم كاالجتهاد، ال النص كال اإلٗناع

 كالدليل على ذلك عدة أمور، منها: 

لى عدـ النص كاإلٗناع، إذ لو كجد أحدمها أف ٠نرد سؤاؿ ابن جريج لعطاء عن رأيو يدؿ ع
لكاف السؤاؿ عن اٜنكم باطبلن، ٍب إف جواب عطاء عن اٞنسألة إف كاف يعلم فيها إٗناعان ىو باطل 
أيضان، كال يقاؿ إف أحدمها ما كاف يعلم باإلٗناع، فإنو لو صح ذلك فماذا نقوؿ ٞنعاصريو ٣نن مل 

جريج؟ فهذا يؤكد أنو ال نصَّ يف اٞنسألة صحيح، كال إٗناع ينكركا اٝنرب بعد انتشاره على لساف ابن 
إال أف ابن  (1)صريح، كأف مبىن باقي األقواؿ ىو أيضان الرأم كاالجتهاد كالعقل ال النص كاٝنرب كالنقل.

حـز نقل عن عطاء ما يفيد قبولو شهادة النساء منفردات يف اٜندكد كالزىن، كىو قولو: "لو شىًهدى 
 (2)ًنٍسوىةو على اٍمرىأىةو بًالزّْىنى لىرىٗنىٍتهىا".ًعٍنًدم ٖناين 

رد شهادة اٞنرأة مطلقان سواء أكانت منفردة كلكن يقابل حديث عطاء، أحاديث أخرل فيها 
أـ مع غًنىا من الرجاؿ، كمنها ىذا اٜنديث عن اٜنسن كالزىرم، قاال: "ال ْنوز شهادة النساء يف حد 

                                                           
نقل عدد من العلماء اإلٗناع يف ىذه اٞنسألة، كلعٌل ىذا من اإلٗناع الذم يطلق كيراد منو اتفاؽ الفقهاء، كليس اإلٗناع الشرعي  (1)

ّنعىن أنٌو اصطبلح أطلقو بعض األئمة على اٞنسائل اليت اتفق عليها عامة الفقهاء كإف كجد ىناؾ من خيالف. كنٌبو على ىذا كثًن  اٞنعترب،
، لعلَّ الناسى اختلفوا"، كلكن يقوؿ:  فهو أحسن من « ال أعلم فيو اختبلفنا»من السلف، فقاؿ أ٘ند: "مىًن ادَّعىى اإلٗناعى فهو كاذبه

دعول اإلٗناع دعول عسًنة الثبوت، ال ». كيقوؿ ابن دقيق العيد: 534، كصرٌح بو الشافعي أيضان يف الرسالة، «الناسإٗناع »قولو: 
سيما عند من يشرتط يف ذلك التنصيص من كل قائل من أىل اإلٗناع على اٜنكم كال يكتفي بالثبوت" شرح اإلٞناـ، ٓنقيق د.عبد العزيز 

 قوؿ ٗنهور الفقهاء، كليس باإلٗناع اٜنجة الشرعية الواجبة االتباع.. فاٞنراد ىو ذكر 1/224السعيد، 
اًء بن أيب ذكر ابن حـز أف إسناد اٜنديث، ىو عن ١نيىمًَّد بن اٍلميثػىىنَّ حدثنا أبو ميعىاًكيىةى كىو ١نمد بن حاـز الضَّرًيري عن أبيو عن عىطى  (2)

. احمللى،   ة اليت بٌن يدم.. كمل أجده يف غًنه من كتب السن9/398رىبىاحو
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كأيضان عن الزىرم كقتادة، "يف رجل شهد ست نسوة  (1)رجل".كال طبلؽ كال نكاح كإف كاف معهن 
كرجل بالزىن، قاؿ ال ْنوز شهادهتن يف ذلك، قاؿ ال ْنوز شهادة النساء يف حد كال نكاح كال 

: الى جيىي   (2)طبلؽ". ، كىاٍمرىأىتىًٌن؟ قىاؿى وزي كذا كرد عن إبراىيم أنو سيًئلى عىن ثىبلىثىةو شىًهديكا عىلىى رىجيلو بًالزّْىنى
حىَّتَّ يىكيونيوا أىٍربػىعىةن.

(3)  

 فاٞنسألة فيها خبلؼ كما سبق بيانو.

 العقوباتفي شهادة المرأة في  الرابع: أقوال الفقهاء المبحث
مع الرجاؿ أك منفردات،  (4)اتفق الفقهاء األربعة على رد شهادة النساء يف اٜندكد كالقصاص،

شىهىادىةي النّْسىاءو مىعى الرّْجىاؿ، أًلىنَّوي  -أم اٜند كالقصاص-يػيٍقبىلي ًفيًو، كىالى فقالوا: " اٜننفيةكنصَّ على ذلك 
كلكن أجازكا إثبات جرائم التعزير بشهادة النساء مع  (5)."حىدّّ كىالى مىٍدخىلى ًلشىهىادىًة النّْسىاًء يف اٜنٍيديكدً 

 (6)الرجاؿ.

ال ْنوز شهادة كقاؿ مالك: "كالزيدية على الصحيح،  (1) ،كاٜننابلة (7) الشافعية،ككذلك نصَّ 
  (2).شهادة النساء يف اٜندكد، كال يف القصاص"

                                                           
، 8/329أخرجو عبد الرزاؽ: مصنف عبد الرزاؽ، كتاب الشهادات، باب ىل ْنوز شهادة النساء مع الرجاؿ يف اٜندكد كغًنه،  (1)

 . بإسناد صحيح.15402رقم: 
 د صحيح.بإسنا. 13373، رقم: 7/332مصنف عبد الرزاؽ، كتاب الطبلؽ، باب الرجل يقذؼ الرجل كجييء بثبلثة كامرأتٌن،  (2)
ادىًة النّْسىاًء يف اٜنٍيديكًد،  (3)  بإسناد صحيح. .29308، رقم 10/58مصنف ابن أيب شيبة، كتاب اٜندكد، باب يف شىهى
 ما دكهنما من جرائم التعزير يف الدماء كاألنفس.كأيضان  (4)
. كبدائع الصنائع، الصنعاين، 16/217، 7/101. كانظر: اٞنبسوط، السرخسي، 5/148اٛنوىرة النًنة، أبو بكر اٜنداد،  (5)

. كحاشية ابن عابدين، 333. كاللباب يف شرح الكتاب، اٞنرغيناين، ص: 7/369. كشرح فتح القدير، الكماؿ بن اٟنماـ، 6/279
4/7 ،7/186. 
 .7/65، كبدائع الصنائع، 3/204انظر: حاشية ابن عابدين،  (6)
. كهناية 4/442. كمغين احملتاج، الشربيين، 2/636. كاإلقناع للشربيين، 17/9، ك17/7 انظر: اٜناكم يف فقو الشافعي، اٞناكردم، (7)

. كآّموع شرح اٞنهذب، النوكم، 2/333. كاٞنهذب، الشًنازم، 14/98. كحاشية البجًنمي على اٝنطيب، 8/312احملتاج، الرملي، 
 .4/361. كأسىن اٞنطالب يف شرح ركض الطالب، 20/259
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أجاز اٞنالكية استحسانان إثبات جراح العمد بشاىد عدؿ اختلفوا يف بعض التفاصيل، فكلكن 
إذا اجتمعن كمل يكن ، لضركرةيف اٛنراح كغًنىا عند اشهادة النساء كأجاز أ٘ند يف ركاية  (3)كامرأتٌن،

كىذا ىو كاختارىا ابن تيمية كقاؿ: عندىن رجاؿ، مثل اجتماعهن يف اٜنمامات كاألعراس ك٥نو ذلك. 
  (5).يف القصاص كيف اٜندكد فيما سول الزنا نكأجار بعض الفقهاء شهادهت (4) .الصواب

التعزير اٞنايل فأجاز اٜننفية كاٞنالكية كالشافعية كالظاىرية اٛننايات اٞنالية ك كأما يف قضايا 
قياسان على آية اٞنداينة يف األمواؿ. كمنع شهادهتا أبو  (6) كامرأتٌن،كٗنهور اٜننابلة إثباهتا بشهادة رجل 

إال أف اٛنمهور منعوا شهادة النساء يف التعازير اٞنالية  (7) اٜندكد.بكر من اٜننابلة قياسان على 
 (8).، كقد سبق الكبلـ فيوفرداتمن

كىذا ال يعين عدـ اعتبار الفقهاء لشهادة النساء يف اٜندكد على اإلطبلؽ، بل اٝنبلؼ ىو 
باالكتفاء ّٔا يف اٜنكم، كإال فإف شهادهتن ال تقل عن مرتبة القرينة القوية اليت ٕنكن القاضي من أف 

 (9) .يضيق ّٔا على اٞنتهم حَّت يقر

كخالف يف ذلك الظاىرية فأجازكا شهادة النساء يف اٜندكد مطلقان أم منفردات كمع الرجاؿ، 
، أك مىكىافى   ، فقاؿ: "كىالى جيىيوزي أىٍف يػيٍقبىلى يف الزّْىنى أىقىلُّ من أىٍربػىعىًة رًجىاؿو عيديكؿو كنص على ذلك ابن حـز

                                                                                                                                                                   
. 6/434. ككشاؼ القناع، البهوٌب، 32/18. كشرح زاد اٞنستقنع للحمد، 4/281 يف فقو ابن حنبل، ابن قدامة، انظر: الكايف (1)

كأجاز بعض اٜننابلة شهادة النساء يف اٜندكد إذا اجتمعن يف عرس أك ٘ناـ. انظر: ٢نتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبًن، ١نمد بن عبد 
 .782الوىاب، 

 . 2/465. بداية آّتهد، ابن رشد، 2/447. ككفاية الطالب 26، 25، 4/24. كانظر يف اٞندكنة أيضان: 4/9اٞندكنة،  (2)
 .1/214. تبصرة اٜنكاـ، 4/187انظر: الشرح الكبًن للدردير:  (3)
 .227ق، 1422، 1، طمكة، دار عامل الفوائد، ٓنقيق: ١نمد عزير مشس ،ابن تيمية، جامع اٞنسائل انظر: (4)
 .13/118شرح النيل كشفاء العليل، ١نمد بن يوسف أطفيش،  .2/487اٞنعاين البديعة يف معرفة اختبلؼ أىل الشريعة، الرديي،  (5)
 ، ابن قدامة،، كاٞنغين9/396، ، ابن حـز، كاحمللى4/187لدردير، ا ،. كالشرح الكبًن7/65، ، الكاساينانظر: بدائع الصنائع (6)

8/98. 
 .8/98 ابن قدامة،، اٞنغين (7)
 اٞنواضع السابقة. (8)
 كما بعدىا. 3اٞنقدمة، يف ، كقد أطنب ابن القيم يف بياف مشركعية اعتبار القرائن كالعمل ّٔا، يف الطرؽ اٜنكمية (9)
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تىاًف عىٍدلىتىاًف فػىيىكي  وفي ذلك ثىبلىثىةى رًجىاؿو كىاٍمرىأىتػىٌٍنً أك رىجيلىٌٍنً كىأىٍربىعى ًنٍسوىةو أك رىجيبلن كل رىجيلو اٍمرىأىتىاًف ميٍسًلمى
ا كىًستَّ ًنٍسوىةو أك ٖنىىاًف ًنٍسوىةو فػىقىٍط، كىالى يػيٍقبىلي يف سىائًًر اٜنٍيقيوًؽ كيلّْهىا من اٜنٍيديكًد كىالدّْمىاءً   كما فيو كىاًحدن

اًف عىٍدالىًف أك رجل كىاٍمرىأىتىاًف كىذىًلكى أك اٍلًقصىاصي كىالنّْكىاحي كىالطَّبلى  ؽي كىالرٍَّجعىةي كىاألىٍموىاؿي ًإالَّ رىجيبلىًف ميٍسًلمى
. أىٍربىعي ًنٍسوىةو كىذىًلكى

(1) 

كإليو ذىب ابن القٌيم إىل أف النصوص القرآنية كاآلثار النبوية ال تقيد شهادة اٞنرأة يف أمور 
ككذلك الشوكاين، فقاؿ: "كظاىر القرآف أف الرجل  (2) كف.ؤ الشع دكف أمور، كأف شهادهتا تصح يف ٗني

ٍب رٌد أدلة  (3)الرجل كاٞنرأتٌن يقوموف مقاـ الرجلٌن يف كل شيء فمن ادعى التخصيص فعليو الربىاف".
اٛنمهور، كٕنسكهم ُنديث الزىرم بقولو: مع كونو مرسبلن، ففي إسناده ضعف، فبل يصلح أف يكوف 

  (4)عن القصاص.شبهة يف اٜندكد، فضبلن 

فاٞنسألة ّٔذه التفاصيل اٞنوجزة كالتفصيبلت كاالختبلفات بٌن الفقهاء، ال ديكن التسرع بذكر 
اٞنؤسسٌن ككذلك  لوقوع االختبلؼ يف اٛنيل األكؿ كالثاين كجيل الفقهاءعلى رأمو فيها كذلك اإلٗناع 

 .من بعدىم

 والمناقشاتاألدلة العقلية 
ف يف شهادة النساء شهادة النساء يف اٛننايات غًن ما سبق: أكمن أدلة الفقهاء على منع 

امهيىا  ضربه من الشبهة، كذلك ألف الضبلؿ كالنسياف يغلب عليهن كما نصت اآلية: }أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى
امهيىا اأٍليٍخرىل{ ]البقرة:  صل [، كيقلّْ عندىن معىن الضبط كالفهم باألنوثة، كّنا أفَّ األ282فػىتيذىكّْرى ًإٍحدى

يف العقوبات أف تدرأ اٜندكد بالشبهات، فإف شبهة الضبلؿ أم الذىاب عن الصواب، ىي شبهةه  
ا ٜنظ الفقهاء يف ىذه السياقة أف العاطفة يف اٞنرأة قد ْنعلها ترل اٛنردية ذكافية يف دفع اٜند. ك

                                                           
(1)  ، آّموع شرح اٞنهذب، ك ، 8/195ذلك يف اٞنغين، ابن قدامة،  كانظر نقلى  .1786، مسألة رقم 396، 9/395احمللى، ابن حـز

 .156-151الطرؽ اٜنكمية، ابن القيم، ك ، 2/465. كبداية آّتهد، ابن رشد، 20/259النوكم،
 كما بعده. 1/95إعبلـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن، ابن قيم اٛنوزية،  (2)
 .770السيل اٛنرار اٞنتدفق على حدائق األزىار، الشوكاين،  (3)
 .7/113نيل األكطار، اٞنوضع السابق، كانظر:  (4)
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ال ديكن أف تشهد فتغمض عينها، فهي ال تطيق أف ترل رجبلن يقتل رجبلن أمامها، كما أهنا ٜنيائها قد 
 (1) اٞنواضع.على رجل زىن بامرأة أك غًن ذلك، فلذلك جنبها اإلسبلـ ىذه 

كمناقشة ىذه االستدالالت تكوف بالعودة إىل عدة مسائل، منها األصل يف شهادة اٞنرأة كأثر 
رء اٜندكد، األنوثة يف األىلية كسبق الكبلـ فيها، كاٞنراد بالضبلؿ كالنسياف يف اآلية، كأثر الشبهة يف د

 كىل األنوثة شبهة كافية لدرء اٜند؟

درء اٜندكد بالشبهات ىي قاعدة متفق عليها بٌن ٗنيع الفقهاء إال الظاىرية، كىي مبينة على 
عدة أحاديث عن عائشة كابن عباس كأيب ىريرة كعلي بن أيب طالب كغًنىم، كأشهر ألفاظو حديث 

ًبيلىوي، : "اٍدرىؤكا اٜنٍيديكدى عىًن مرفوعان  عائشة ا فىخىلُّوا سى اٍلميٍسًلًمٌنى مىا اٍستىطىٍعتيٍم، فىًإٍف كىجىٍدًبيٍ لًٍلميٍسًلًم ٢نىٍرىجن
يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف خييًٍطئى يف اٍلعيقيوبىًة". ـى أىٍف خييًٍطئى يف اٍلعىٍفًو خى كللحديث شواىد كثًنة منها  (2)فىًإفَّ اإًلمىا

لذاتو، كباللفظ اٞنشهور: "ادرؤكا اٜندكد بالشبهات". كبإسناد حسن  (3)شاىد ابن عباس مرفوعان،
فالقاعدة إذف ثابتة صحيحة صرحية، فأمَّا كوف األنوثة بذاهتا شبهة يف اٜندكد، فهذا ال دليل عليو، 

                                                           
. كسلسلة 17/7. كاٜناكم يف فقو الشافعي، اٞناكردم 6/279. كانظر: بدائع الصنائع، الصنعاين، 16/217اٞنبسوط للسرخسي،  (1)

 .33/8التفسًن ٞنصطفى العدكم، 
، الرقم: 4/33اء يف درء اٜندكد، انظر: سنن الرتمذم، كتاب اٜندكد، باب ما ج ركاه الرتمذم كالدارقطين كاٜناكم كالبيهقي كغًنىم. (2)

السنن الكربل للبيهقي، كتاب اٜندكد، باب مىا جىاءى يف دىٍرًء  .3097، الرقم: 4/62سنن الدارقطين، كتاب اٜندكد كالديات،  .1424
شىًهدى اٜنٍىٍربى يػىقىعي عىلىى اٛنٍىارًيىًة ًمنى السَّيٍب . كيف كتاب السًن، باب الرَّجيًل ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى قىٍد 17513، رقم: 8/238اٜنٍيديكًد بًالشُّبػيهىاًت، 

ًٍلكي ًمنػٍهى  : أيًخذى ًمٍنوي عيٍقريىىا كىالى حىدَّ ًمٍن ًقبىًل الشُّبػٍهىًة يف أىنَّوي ديى اٞنستدرؾ على  .18757، رقم: 9/123ا شىٍيئنا، قػىٍبلى اٍلقىٍسًم، قىاؿى الشَّاًفًعيُّ
كمدار ىذا اإلسناد على يزيد بن زياد  .8163، رقم: 4/426ىيب يف التلخيص، كتاب اٜندكد، الصحيحٌن للحاكم مع تعليقات الذ

 .246، رقم: 1/500الدمشقي، كلقد حصل فيو اختبلؼ كبًن، رجح البخارم فيو أنو منكر اٜنديث ذاىب". علل الرتمذم الكبًن، 
. كالسنن الكربل 29094، رقم: 9/569نف ابن أيب شيبة، كركاه الرتمذم كالبيهقي كابن أيب شيبة عن عائشة موقوفان. انظر: مص

. كرجَّحها الرتمذم عقب ٔنرجيها على ركاية الفضل 246، رقم: 1/500. كعلل الرتمذم الكبًن، 17514، رقم: 8/238للبيهقي، 
لركايتٌن اٞنرفوعة كاٞنوقوفة ضعيفة. ك١نمد اٞنرفوعة، كإهنا مع الرتجيح، مل ٔنل من يزيد بن زياد الدمشقي، كىو علة اٜنديث الكربل، فكبل ا

كذكر الرتمذم أنو سأؿ البخارم عن ىذا اٜنديث فأشار إىل علتو بقوؿ: " يزيد بن زياد الدمشقي منكر اٜنديث ذاىب". انظر: علل 
 .246، رقم: 1/500الرتمذم الكبًن، 

 .312، رقم 70مسند أيب حنيفة بركاية اٜنصكفي، ص  (3)
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كأقصى ما يقاؿ يف شبهة النسياف كالضبلؿ أهنا توجب أمراف، األكؿ ىو التعدد مقابل الرجل الفرد، 
 النساء منفردات يف اٜندكد.كالثاين عدـ قبوؿ شهادة 

، كأمهها حديث ناقصات فأٌما اشرتاط التعدد، فهو ُنسب اآلية الكردية ككثًن من األحاديث
ٍرأىًة ًمٍثلى ًنٍصًف شىهىادىًة الرَّجيل. كلقد  (1)عقل كدين اٞنخرج يف ٗنيع الصحيح، كفيو: أىلىٍيسى شىهىادىةي اٍلمى

إىل النسياف، فأما عن سبب ىذا النسياف فهو راجعه إىل  أرجعت اآلية الكردية سبب اشرتاط التعدد
حاؿ آّتمع اٞنسلم كما صٌوره القرآف الكرًن، حيث أكجب على الرجاؿ اإلنفاؽ على األسرة، كجعل 
من فطرة اٞنرأة ككظيفتها اٜنمل كالوالدة كاإلرضاع، فكاف البد أف يثمر ىذا حضوران أكثر للرجاؿ يف 

كىذا غًن مرتبطو بزماف أك مكاف، بل ىو ٖنرة طبيعية عن االلتزاـ بالنهج الرباين ميادين العمل كاٜنياة، 
اٞنوافق للفطرة البشرية، كما أنو عارض يطرأ على بعض أفراد النساء ال على ٗنيع جنسهن، بدليل قولو: 

ن "فتذكر إحدامها األخرل"، فهذا التذكًن صادره ٣نن مل تنس إذف، كبو تكمل ُنافظتها ما نقيص م
 ذاكرة األخرل.

اليت أكردىا الفقهاء يف قبوؿ  كالتفاصيلشهادة اٞنرأة،  أحكاـعيدان عن الغوص كثًنان يف بى 
شهادهتا، كاٜنمل على الضركرة يف األماكن اليت ال يكوف فيها إال النساء، أك يف قبوؿ شهادة اٞنرأة 

شؤكف التعزير مطلقا، أك التعزير اٞنايل الواحدة يف شؤكف النساء اليت ال يطلع عليها غًنىن، أك قبوٟنا يف 
 : ًمن أفَّ البحث  كباالعتماد على ما رجحوفحسب قياسان على العقوبة، 

 ،خبلفا ٞنا قد يفهم من بعض الفقهاء َنعل األصل يف شهادهتا  األصل يف شهادة اٞنرأة القبوؿ
 ألف أصل اٞنسؤكلية كالتكليف كاألىلية كاحد ثابت ُنق الرجاؿ كالنساء. الرد،

  ال يصح دليل صريح يف اٞنسألة عن النيب أك أحد صحابتو، كأقصى ما يقاؿ فيها أقواؿ كأنو
 ، بينيت على فهمهم لنصوص الكتاب كالسنة.عن التابعٌن

                                                           
صحيح مسلم، كتب اإلدياف، باب بياف نقصاف  .304، رقم 1/68اٜنيض، بىاب تػىٍرًؾ اٜنٍىاًئًض الصٍَّوـى، صحيح البخارم، كتاب (1)

 .79، رقم 1/86اإلدياف بنقص الطاعات كبياف إطبلؽ لفظ الكفر على غًن الكفر باهلل ككفر النعمة كاٜنقوؽ،
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  اتفاؽ  وبل ى أك الفقهاء، عن الصحابة أك التابعٌنال يصح كركد اإلٗناع يف اٞنسألة كأنو
 إٗناعهم اٞنعترب.بكليس معظمهم 

  كأنو حصل إٗناع من الفقهاء على عدـ قبوؿ شهادة النساء منفردات يف اٜندكد، إال قوؿ
 الظاىرية.

 .كمن أف ما قيل يف األدلة العقلية يرد عليو النقاش كاٛنواب 

 إفكباالستعانة باهلل تعاىل، كبناء على ىذه اٞننطلقات، يكوف القوؿ الراجح ىو القوؿ اآلٌب: 
عدـ ْنويز الفقهاء لشهادة اٞنرأة يف اٜندكد كاٛننايات لو من األدلة كالرباىٌن ما يؤيده كيقويو، كىو 

اليـو إلعادة النظر يف  القوؿ الذم يناسب حقيقة كاقع آّتمعات كثقافاهتا كأعرافها، فإف الباب مفتوح
اٞنسألة، بعد أف نفينا عنها اإلٗناع على قوؿ كاحد، كصحة دليل ملـز فيها، فاألعراؼ تغًنت، ككاقع 

 .اٞنرأة ليس ىو نفسو السابق

اختبلؼ األعراؼ كاألزمنة، كما رافقها من خركج للمرأة اىل اٜنياة  ىذا فضبل عن مسألة 
العامة كاطبلعها على الكثًن من تفاصيلها ّنا يطلع عليو الرجاؿ كأزيد أك أقل، كعليو فيكوف األخذ 

كأف ترل ٠نموعة من النساء السارؽ يسرؽ من العباد،  حفظ حقوؽ ٞنسألة مهما بشهادهتا مكمبل 
اهنن، أك تطلع على قذؼ كتتأكد من ٚناعو، أك ترل شاربا سكرانا يشرب اٝنمرة، بيتهن أك بيوت جًن 

عن مسألة شهادة اٞنرأة ك  كحدىا يف صورة الدماء كالقتل اليت تصورب أك يتصل كغًن ذلك ٣نا ينفك
، أم أف قاعدة درء اٜندكد بالشبهات جيب أف تقدر بقدرىا فطرهتا يف اٜنياة كالعبلقات االجتماعية

 تصل إىل التساىل يف حقوؽ العباد، فكل منهما قاعدة مستقلة جيب أف ٓنرـت يف دائرة ُنيث ال
 اختصاصها.

حيققاف  اٜندكد، كلكن بشرطٌناٛننايات ك شهادة اٞنرأة يف كالذم دييل إليو الباحث ىو قبوؿ 
كؿ: أف تبلغ ، األاٞنقصد من الشهادة، كيدرأ عنها التحفظات اليت أكردىا الفقهاء عليها، كمها اآلتياف

النصاب الذم حددتو آية الشهادة يف الشؤكف اٞنالية، كجاءت عليو األحاديث الصحيحة، كىو امرأتاف 
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يف مقابل الرجل الوحد. كأما الشرط الثاين فهو أال تصدر الشهادة عن النساء منفردات، بل البدَّ أف 
 رجل. داءالشهبٌن يكوف 

 (1) شلتوت،اٞنعاصرين منهم الشيخ ١نمود  كىذا الذم خلص إليو البحث ىو قوؿ عددو من
 .كاهلل أعلم .كآخرين (3)كالدكتور عبد اهلل السلمي، (2)الغزايل،الشيخ ك 

 ، تأصيله وآراء الفقهاء فيهالعقوباتالخامس: قضاء المرأة في  المبحث
اتفق الفقهاء على مشركعية القضاء، بل على عد تنصيب القاضي من فركض الكفاية، ألف 
اٜنكم يف األرض باٜنق، حيتاج إىل حاكم حيكم بذلك، كىو القاضي الذم يفصل بٌن الناس يف 

فاشرتطوا أف يكوف  كألمهية ىذا اٞننصب فقد تكلم الفقهاء يف شركط القاضي كصفاتو، (4) منازعاهتم.
 ا عدالن ا متكلمن كٟنم بعض التفصيبلت يف كونو ٚنيعن  (5) ا،مسلمن ، ا من العيوبسليمن   عاٞنان عاقبلن  ابالغن 

 ا، كٟنم يف ذلك أقواؿ:عمومن  ككاف ٣نا اختلفوا فيو حكم تولية اٞنرأة للقضاء (6) ا يف الفقو،٠نتهدن 

كىو كزفر من اٜننفية، كىو قوؿ ٗنهور الفقهاء من الشافعية كاٜننابلة كاٞنالكية،  القول األول
، يف اٜندكد كاٞنعامبلت مطلقاكعدـ نفاذ أحكامها فيما إذا تولت عدـ جواز تولية اٞنرأة للقضاء 

  كغًنىا.كاأل٥نكة 

                                                           
لؤلحاديث السابقة يف اٞنوضوع، كبٌن ضعفها، ٍب قاؿ: . كفيو عرض 241، 239اإلسبلـ عقيدة كشريعة، ١نمود شلتوت، انظر:  (1)

 فهل يصح إسقاط شهادة النساء ّنثل ىذه األحاديث الضعيفة؟
. كذكر فيو نقبلن مطوالن عن ابن حـز ٍب قاؿ: "كرأيت ػ حَّت استنقذ 61انظر: السنة النبوية بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث، الغزايل، ص (2)

أف أعتصم باٞنتواتر من كتاب اهلل، كاٞنشتهر من السنة النبوية! كأف أقرر قبوؿ شهادة امرأة يف كل شيء نفسي كالناس من ىذه اللجة ػ 
 كفق النصاب الثابت يف ديننا."

 نقلو عنو تبلمذتو يف ملتقى أىل اٜنديث. (3)
 .2/82. االختيار، اٞنوصلي، 11/374انظر: اٞنغين، ابن قدامة،  (4)
كوف القاضي مسلما، ألهنا نوع كالية، كأجاز اٜننفية قضاء الكافر يف منازعات غًن اٞنسلمٌن، انظر ابن عند ٗنيع الفقهاء يشرتط   (5)

 .5/494عابدين، 
، جواىر 11/381، اٞنغين، ابن قدامة، 4/371، مغين احملتاج، اٝنطيب الشربيين، 5/438بدائع الصنائع، الكاساين، انظر:  (6)

 .2/330اإلكليل، األزىرم، 
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امهيىا اأٍليٍخرىل{ ]البقرة:  امهيىا فػىتيذىكّْرى ًإٍحدى كمستندىم يف ذلك قولو تعاىل: }أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى
النسياف كاٜناجة للتذكًن. كقولو عليو الصبلة كالسبلـ: "لن يفلح قـو كٌلوا [، فاألصل يف اٞنرأة 282

كمن األدلة أنو مل يثبت ( 2)كفسركا كالية األمر يف اٜنديث باإلمامة العظمى كالقضاء.( 1)أمرىم امرأة".
 ( 3) عن النيب كصحابتو أهنم أسندكا القضاء للنساء.

كىم  ،من غًن زفر كما سبق قوؿ اٜننفية، كىو التفصيل يف تلك القضاياكىو  القول الثاني
 على قولٌن:

كقوؿ زفر من حيث األصل،  منعوا تولية اٞنرأة للقضاء مطلقا ٗنهور اٜننفية، األكؿ: كىم 
، كنفذت أحكامها فيما ْنوز فيو السلطاف كاٛنمهور، كلكن إف كيليت من قبل السلطاف، فقد أٍب

 . لكي تستقر أمور العباد كأحواٟنم، شهادهتا، أم يف غًن اٜندكد كاٛننايات

قالوا بنفاذ قضائها فيما عليو ك من غًن إٍب، كالثاين: كىو قوؿ بعض اٜننفية، فأجازكا توليتها 
 سول اٜندكد.

من مسألة اإلٍب كعدمو،  زائد على ما سبقه تفصيل نفاذ ، فللحنفية يفاٜندكد كأما يف
 كتفصيلهم على قولٌن:

كىو  كقضاء الكافر على اٞنسلم،   ،ينفذ مطلقا كال يصحَّحكد ال األكؿ: أنو قضاءىا يف اٜند
 كقوؿ اٛنمهور.

، أم أف كإال سقط ،ينفذ معلقا على قوؿ قاض آخر، فإف أمضاه نفذ األصل وأن :الثاين
 .يؤسس لو من جديدالقضاء الثاين يصححو، كال 

                                                           
 .1987أخرجو البخارم، كتاب اٞنغازم، باب كتاب النيب إىل كسرل كقيصر، رقم:  (1)
 .2/377انظر: إعبلـ اٞنوقعٌن، ابن القيم،  (2)
 .11/381مة، ااٞنغين، ابن قد انظر: (3)
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، كبٌن نفاذال لعدـ الكمستندىم فيما سبق، اٛنمع بٌن أدلة عدـ كالية اٞنرأة بصرفها لئلٍب 
 (1) أىليتها للشهادة بنص الكتاب، كىو من أبعاض اٜنكم.

، ابن القاسم، ك كىو قوؿ بعض الفقهاء كالتابعٌن، كاٜنسن البصرم، ك  القول الثالث، ابن حـز
قوؿ على نسبة ىذا ال اعرتض ابن العريبلكن حيكي ىذه القوؿ عن الطربم ، ك أجازكا قضاء اٞنرأة مطلقا

كمستندىم جواز كوف اٞنرأة مفتية، كبأف الشفاء تولت قضاء  (2).ح أنو إىل رأم اٜننفية أقربكرجَّ  إليو
 شؤكف السوؽ يف عهد عمر.

 مناقشات األدلة
يظهر من خبلؿ مسألة القضاء كما ذيكر فيها من أدلة، أهنا ٣نتدة عن مسألة الشهادة، كأهنا 

قضائها على أهنا غًن جائزة أصبل، فبل شهادة اٞنرأة ك تؤكد ما ذكرناه من أف الفقهاء نظركا إىل مسألة 
يباح فيها إال ما جاء النص على جوازه، كلقد جاء النص على بعض حاالت الشهادة فأجازكىا، 

 كمنعوا سائر األمور، كمنها القضاء.

كلكن ديكن لنا أف نتساءؿ بأف الضبلؿ كتذكًن إحدامها األخرل إف صح يف الشهادة ألهنا 
التذكر كالنظر اٞنباشر الفورم، كىو ٣نا يطرأ عليو النسياف، كلكنو ال يصح يف القضاء الذم  مبنية على

ككذلك فإف ما يصح قولو عن شهادة اٞنرأة ( 3)يقـو على التأمل كالتفكر كإعادة النظر كإجالة الفكر.
متحانات كىي فعل مفاجئ ال إرادم، خيتلف عن التعيٌن يف منصب القضاء، كما يسبقو من خربات كا

كْنارب دير ّٔا من يريد تويل ىذا اٞننصب، أم أنو فعل إرادم ١نضر لو سلفا، كال يأخذ صورة 
 .الشهادة

                                                           
، بداية اٞنبتدماٟنداية يف شرح  .2/168 ، شيخي زادة،٠نمع األهنر يف شرح ملتقى األُنر .5/402 ،حاشية ابن عابدين انظر: (1)

التعامل،  .84/ 2 ، اٞنوصلي،االختيار لتعليل اٞنختار. ك 243/ 2، الزبيدم، اٛنوىرة النًنة على ٢نتصر القدكرم .106/ 3اٞنرغيناين، 
 .117بكر أبو زيد، 

، 13/147انظر: فتح البارم، ابن حجر،  (2) كلكن لو تأكيل أيضا  .3/482 ،عريبالابن ، أحكاـ القرآف .9/429. احمللى، ابن حـز
 لقوؿ اٜننفية، لكنو تأكيل ١نجوج بصريح نصوصهم.

 .10، ١نمد الشلش، حكم تولية اٞنرأة القضاءانظر:  (3)
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كأما االستشهاد ُنديث ما أفلح قـو كلو أمرىم امرأة، فهو استدالؿ فيو ٓنكم، ألف أصل 
ض أىل العلم  كركد اٜنديث كاف عن الوالية العظمى أم اإلمامة، ال القضاء، كىو ما نص عليو بع

.  (1)كابن حـز

عند  كأما عدـ ثبوت تولية اٞنرأة للقضاء، فهو استدالؿ بالرتؾ، كىو استدالؿ مشكله 
 ىذا فضبل عن حادثة الشفاء، كإف كاف يف سندىا أخذ كرد. (2)،كما ىو معركؼ  األصوليٌن

اٛننايات  كّٔذا النقاش، يرتجح رأم اٜننفية على رأم اٛنمهور يف مسألة قضاء اٞنرأة يف غًن
على أننا  كاٜندكد، كلكن مع رفع اإلٍب يف توليتها القضاء، ألف دليل التأثيم فيو ال يسلم من النقد.

 عدلنا عن ذكر بعض األدلة اليت ال نراىا متصل ّٔذا السياؽ ٕناـ االتصاؿ.

كيبقى لدينا قضاؤىا يف اٛننايات كالعقوبات، فإف الذم حيكمها لدينا، ليس األدلة النصية 
اليت ناقشناىا فقط، بل أيضا اإلٗناع كاٞنصلحة. كقد تبٌن من خبلؿ الدراسة أف الفقهاء األربعة 

ف من قضاء اٞنرأة يف اٜندكد، مع بعض التفصيبلت للحنفية، كأ نفاذاٞنعتربين قد اتفقوا على عدـ 
خالفهم مل يكونوا بالكثرة اليت ٔنـر ىذا اإلٗناع األكثرم، بل التاـ يف أحد العصور اليت تعقب ىؤالء 

 .العلماء الذين نقل عنهم اٛنواز

ة إال إذا تغًنت زمنة اٞنتبلحقكاألصل عندنا عدـ اٝنركج عن التقليد الفقهي اٞنستقر عرب األ
اٞندعـو باألدلة كاٞنخالف ٞنا ذكره الفقهاء يؤدم إىل الظركؼ كاٞنعطيات ٕناما، ُنيث صار اٜنكم 

مصلحة أكرب من الرأم السائد، فعندىا يفتح باب مناقشتو كمدارستو من جديد، كىو األمر الذم كاف 
مرجحا لنا يف قبوؿ شهادة اٞنرأة يف اٛننايات، رغم أنو مل يكن عليو إٗناع مستقر يف العصور السالفة، 

ٜنقوؽ من سيرؽ مالو كقذؼ عرضو أك من شرب ٙنرا كاعتدل على غًنه  بأف قبلنا شهادهتا حفظ
من جهة، كتغًنت كظيفة  كىكذا، خصوصا كقد تغًنت األعراؼ كاشرتكت اٞنرأة يف اٜنياة العامة

                                                           
،  احمللى، (1)  .9/429ابن حـز
 .4/419 ،اٞنوافقاتيف الرتؾ كالكف عند الشاطيب يف  اٍلمىٍسأىلىة السَّاًدسىة:انظر  (2)



 فقهية حديثية دراسة العقوبات، في والقضاء للشهادة المسلمة المرأة أهلية

 

626 
626 
626 

626 626 

ٔنًنه من األحكاـ ِنبلؼ صبلحيات القاضي نفسها فصار ٠نرد مطبق للقوانٌن كتقلصت مساحة 
 .القاضي يف األزمنة الكبلسيكية

كأما يف موضوع القضاء فتنتفي ىذه اٞنصلحة اليت ٘نلتنا على ٢نالفة الرأم السائد، نظرا 
فإما إف ا٥نصر القضاء باٞنرأة يف زماف أك مكاف  إلمكاف ٓنققها بالبديل أم بالرجاؿ من القضاة،

كلو  قضائها عند اٜناجة على أف ديضيو قاض آخر نفاذمعٌن، فبل بأس باألخذ بفتول اٜننفية َنواز ك 
 (1)من غًن نظر جديد يف اٞنسألة.

الرأم تكوف قد ركعيت اٜنقوؽ كاألعراؼ اٞنتغًنة، ككذلك أعملنا ما استقر فقها كتوارثتو ذا كّٔ
  اٞندارس الفقهية، كالتزمنا يف اٞنسألة بقوؿ اٜننفية يف القضاء. كاهلل أعلم

 الخاتمة
 :كتوصياتو أختتم البحث بذكر أىم نتائجو

ادة، إال ما قاـ النص على ٔنصيصو، كما أف الراجح أف اٞنرأة كماؿ أىلية الشهاألصل يف 
 النصوص الثابتة تدخلت يف تفاصيل شهادهتا، ال يف أصل مشركعيتها.

ال يصح يف مسألة شهادة اٞنرأة يف اٜندكد أم حديث عن النيب أك الصحابة، ككل ما كرد ىو 
 نقلت عن بعضهم، كما نقل نقيضها عن تابعٌن آخرين، كال يصح رفع أحدىا. اجتهادات للتابعٌن

ن على اتفاؽ معظم آّتهدي نوإال يصح ذكر اإلٗناع الصريح يف اٞنسألة، بل أقصى ما يقاؿ 
 رد شهادة اٞنرأة يف اٜندكد، فلقد حدثت اٞنخالفة يف العصور اٞنتقدمة، ككذلك اٞنتأخرة.

                                                           
 شلش يف دراستو اٞنشار إليها، ككذلك قرة داغي يف فتاكه اٞننشورة يف االنرتنت.كىو القوؿ الذم خلص إليو  (1)
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يف األخذ بشهادة النساء يف اٜندكد للضركرة، كتفسًنه للضركرة  ٞنذىب أ٘ند كجهة نظر مهمة
يرتبط بوجودىن منفردات يف زماف اٛنردية، فهي ضركرة قضائية إلحقاؽ اٜنق، أك ضركرة تكوينية، أف 

 جاءت األقدار بصورة ال يكوف فيها الشهود إال النساء. 

 كلكن بشرطٌن، الشؤكف األخرل،شهادهتا يف كسائر   كالعقوبات ْنوز شهادة اٞنرأة يف اٜندكد
يف اٞنعامبلت، أتت األحاديث الصحيحة يف  شهادة اٞنرأةقرآين يف كىو شرط  ،التعدد األكؿ كىو

عدـ االنفراد عن الرجل، كذلك ٕنسكان َنميع األدلة القرآنية تعميمو على آّاالت األخرل، كالثاين ىو 
 كبأقواؿ التابعٌن كالعلماء.

فمنعو ٗنهور الفقهاء إال بعضا من اٜننفية از قضاء اٞنرأة مطلقا، اختلف الفقهاء يف جو 
إال يف اٜندكد كاٛننايات، كقوؿ اٜننفية أرجح نفاذه رجح اٜننفية كغًنىم، كاختلفوا يف نفاذ قضائها، ف

 يف اٞنسألة.

ال جيوز قضاء اٞنرأة يف اٜندكد كاٛننايات، نظرا لئلٗناع الفقهي اٞنستقر يف ىذه اٞنسألة، 
 كالنعداـ اٜناجة الشديدة لو كاٞنصلحة اٞنقتضية لو بقياـ البديل بالرجاؿ.

البحث العلمي، ُنيث يتعاكف العلماف يف توصي الدراسة بربط العمل اٜنديثي كالفقهي يف 
 الوصوؿ إىل االختيار الفقهي األرجح، عرب قاعدة احملدثوف ىم الصيادلة كالفقهاء ىم األطباء.

د من التأمل كالتعمق يف كتب اٝنبلؼ اٞنذىيب اٞنبسوطة ٞنا ٓنتويو من كتوصي الباحثٌن ّنزي
فركؽ دقيقة كتفصيبلت قد ٔنفى على الباحث ّنجرد االطبلع على اٞنختصورات، كذلك عند أم 

 عمل علمي فقهي.

كتوصي ّنزيد نظر يف اٞنسائل اليت تغًنت األعراؼ االجتماعية فيها، فلقد استجاب الفقو 
 مي للمتغًنات على مدار القركف اٞناضية، كلن يعجز عن االستجابة للمتغًنات اٜنديثة.اٞنذىيب اإلسبل
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كتوصي ّنزيد تأمل يف اٞنسائل اليت ٔنص مكانة اٞنرأة كشخصيتها االعتبارية، كىذا نتيجة لتغًن 
 األعراؼ االجتماعية اليت جاءت يف التوصية السابقة.

 .كاهلل تعاىل أعلم كأحكم

 المصادر
  القرآف، أ٘ند بن علي الرازم اٛنصاص أبو بكر، ٓنقيق: ١نمد الصادؽ قمحاكم، دار أحكاـ

 .1405إحياء الرتاث العريب، بًنكت، 
 .االختيار لتعليل اٞنختار، عبد اهلل بن ١نمود بن مودكد اٞنوصلي، دار الكتب العلمية، بًنكت 
  عبد اٞنلك القسطبلين، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، أ٘ند بن ١نمد بن أىب بكر بن

 ق. 1323، 7اٞنطبعة الكربل األمًنية، مصر، ط
 2إركاء الغليل يف ٔنريج أحاديث منار السبيل، ١نمد ناصر الدين، اٞنكتب اإلسبلمي، بًنكت، ط ،

 ـ.1985 –1405
 ،ـ.1980ق، 1400القاىرة،  ١نمود شلتوت، اإلسبلـ عقيدة كشريعة 
  ـ.1973قيم اٛنوزية، بًنكت، إعبلـ اٞنوقعٌن عن رب العاٞنٌن، ابن 
  إكماؿ هتذيب الكماؿ يف أٚناء الرجاؿ، مغلطام بن قليج، احملقق: أبو عبد الر٘نن عادؿ بن

 2001 -   ىػ 1422، ١1نمد، أبو ١نمد أسامة بن إبراىيم، الفاركؽ اٜنديثة للطباعة كالنشر، ط
 ـ.

 4ى البايب اٜنليب كأكالده، مصر، طبداية آّتهد كهناية اٞنقتصد، ابن رشد القرطيب، مطبعة مصطف ،
 ـ.1975ىػ/1395

  ،1982بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عبلء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، بًنكت. 
  البدر اٞننًن يف ٔنريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبًن، ابن اٞنلقن، ٓنقيق: مصطفى أبو

، 1ر بن كماؿ، دار اٟنجرة للنشر كالتوزيع، الرياض، طالغيط كعبد اهلل بن سليماف كياس
 ـ.2004-ىػ1425
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  تاج اللغة كصحاح العربية، إٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىرم، ٓنقيق: أ٘ند عبد الغفور عطار، دار العلم
 ـ.1990، 4للمبليٌن، ط

 رم تبصرة اٜنكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ، إبراىيم مشس الدين ١نمد بن فرحوف اليعم
 ق.1423اٞنالكي، ٓنقيق: ٗناؿ مرعشلي، دار عامل الكتب للنشر كالتوزيع، 

  ،التحقيق يف أحاديث اٝنبلؼ، ٗناؿ الدين أبو الفرج عبد الر٘نن بن علي بن ١نمد اٛنوزم
 ق.1415، 1ٓنقيق: مسعد عبد اٜنميد ١نمد السعدين، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط

 ق، 1388، 5بالقانوف الوضعي، عبد القادر عودة، دف، ط التشريع اٛننائي اإلسبلمي مقارنا
 ـ.1968

  ،تعريف اىل التقديس ّنراتب اٞنوصوفٌن بالتدليس، أ٘ند بن علي بن ١نمد بن حجر العسقبلين
 .1احملقق: د.عاصم بن عبد اهلل القريوين، مكتبة اٞننار، األردف، ط

 د بن أ٘ند القرطيب، ٓنقيق: أ٘ند الربدكين تفسًن القرطيب، اٛنامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل ١نم
 ـ. 1964ىػ، 1384، 2كإبراىيم أطفيش، دار الكتب اٞنصرية، القاىرة، ط

  ،التلخيص اٜنبًن يف ٔنريج أحاديث الرافعي الكبًن، أبو الفضل أ٘ند بن علي بن حجر العسقبلين
 ـ. 1989ىػ، 1419، 1دار الكتب العلمية، ط

 الستة، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قيٍطليٍوبػىغىا السٍُّوديٍكين، دراسة  الثقات ٣نن مل يقع يف الكتب
كٓنقيق: شادم بن ١نمد بن سامل آؿ نعماف، مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسبلمية كٓنقيق 

 ـ. 2011 -ىػ  1432، 1الرتاث كالرتٗنة صنعاء، اليمن، ط
 ليل بن كيكلدم أبو سعيد العبلئي، احملقق: جامع التحصيل يف أحكاـ اٞنراسيل، أبو سعيد بن خ

 .1986 - 1407، 2٘ندم عبد آّيد السلفي، عامل الكتب، بًنكت، ط
 ق1422، 1، طمكة، دار عامل الفوائد، ٓنقيق: ١نمد عزير مشس ،ابن تيمية، جامع اٞنسائل. 
  ،1القاىرة، طاٛننايات كعقوباهتا يف اإلسبلـ كحقوؽ اإلنساف، د. ١نمد بلتاجي، دار السبلـ ،

 ق.1423ـ، 2003
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  اٞنكتبة الثقافية ، صاحل عبد السميع اآليب األزىرم، كليل شرح ٢نتصر الشيخ خليلجواىر اإل
 .بًنكت

 ق.1322، 1اٛنوىرة النًنة على ٢نتصر القدكرم، أبو بكر اٜنداد، اٞنطبعة اٝنًنية، ط 
  األبصار، ابن عابدين، دار الفكر حاشية ابن عابدين، رد اٞنختار على الدر اٞنختار شرح تنوير

 ـ.2000 -ىػ 1421للطباعة كالنشر، بًنكت، 
  حاشية البجًنمي على شرح منهج الطبلب، سليماف بن عمر بن ١نمد البجًنمي، اٞنكتبة

 اإلسبلمية، ديار بكر.
 .حاشية اٛنمل على اٞننهج، الشيخ سليماف اٛنمل، دار الفكر، بًنكت 
 بلب بشرح ٓنرير تنقيح اللباب، الشرقاكم، عبد اهلل بن حجازم حاشية الشرقاكم على ٓنفة الط

 بن إبراىيم الشافعي، دار الكتب العلمية.
  حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح، أ٘ند بن ١نمد بن إٚناعيل

 ىػ.1318الطحطاكم، اٞنطبعة الكربل األمًنية ببوالؽ، مصر، 
 و اٜنسن اٞناكردم، دار الفكر، بًنكت.اٜناكم الكبًن يف فقو الشافعي، أب 
  حكم تولية اٞنرأة القضاء دراسة فقهية مقارنة، ١نمد ١نمد الشلش، ُنث ١نكم يف ٠نلة دراسات

 ـ.2007األردنية، 
 1اٝنراج، أبو يوسف، دار اٞنعرفة، بًنكت، ط. 
 .الرسالة، ١نمد بن إدريس الشافعي، ٓنقيق أ٘ند ١نمد شاكر، دار الكتب العلمية 
 اٞنعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع اٞنثاين، ١نمود األلوسي أبو الفضل، دار إحياء الرتاث  ركح

 العريب، بًنكت.
 4سبل السبلـ، ١نمد بن إٚناعيل األمًن الكحبلين الصنعاين، مكتبة مصطفى البايب اٜنليب، ط ،

 ـ.1960ىػ/ 1379
 ـ. 1989، 3ار الشركؽ، طالسنة النبوية بٌن أىل الفقو كأىل اٜنديث، الغزايل، د 
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  سىن اٞنطالب يف شرح ركض الطالب، زكريا األنصارم، ٓنقيق: د.١نمد ١نمد تامر اإلقناع
 ـ.2000 –ق1422، 1للشربيين، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط

 .الشرح الكبًن، أبو الربكات الدردير، طبعة إحياء الكتب العربية عيسى البايب اٜنليب كشركاه 
 ر، الكماؿ بن اٟنماـ السيواسي، دار الفكر، بًنكت.شرح فتح القدي 
  الطرؽ اٜنكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اٛنوزية، دار الكتب العلمية، بًنكت، دت، ٓنقيق

 .١نمد حامد الفقي
 .العقوبات اٞنختلف عليها يف جرائم اٜندكد، علي بن عبد الر٘نن اٜنسُّوف، دار النفائس، السعودية 
 ق، 1403، 5فقو اإلسبلمي، أ٘ند فتحي ّٔنسي، دار الشركؽ، بًنكت، طالعقوبة يف ال

 ـ.1983
  العٌن، أبو عبد الر٘نن اٝنليل بن أ٘ند الفراىيدم، دار اٟنبلؿ، ٓنقيق: د.مهدم اٞنخزكمي

 كد.إبراىيم السامرائي
  اىيم غريب اٜنديث، ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم اٝنطايب البسيت أبو سليماف، ٓنقيق: عبد الكرًن إبر

 .1402العزباكم، جامعة أـ القرل، مكة اٞنكرمة، 
  ،فتح البارم، أ٘ند بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، دار اٞنعرفة، بًنكت

 ق.1379
 ٍيًلٌي، دار الفكر، دمشق، ط  .4الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي، د.كىٍىبىة الزُّحى
 دكتور ميصطفى اًٝنٍن، كالدكتور ميصطفى البيغا، الفقو اٞننهجي على مذىب اإلماـ الشافعي، ال

 ـ. 1992ىػ،  1413، 4كعلي الٌشٍرَني، دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع، دمشق، ط
  الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القًنكاين، أ٘ند بن غنيم بن سامل النفراكم، ٓنقيق: رضا

 فرحات، مكتبة الثقافة الدينية.
 1ات، ١نمد زكي أبو عامر، دار اٞنطبوعات اٛنامعية، طقانوف العقوب. 
 1الكايف يف فقو ابن حنبل، ابن قدامة، ٓنقيق عبد اهلل بن ١نسن الرتكي، دار ىجر، القاىرة، ط ،

 ـ.1997
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 دار الفكر، بًنكت، 3الكامل يف ضعفاء الرجاؿ، أيب أ٘ند عبد اهلل بن عدم اٛنرجاين، ط ،
 ـ.1998 -1409

  منت اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب، ٓنقيق ١نمد أمٌن الضٌناكم، كشاؼ القناع عن
 ق.1402عامل الكتب، بًنكت، 

  كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القًنكاين، أبو اٜنسن اٞنالكي، ٓنقيق يوسف الشيخ ١نمد
 ق.1412البقاعي، دار الفكر، بًنكت، 

 مي اٞنرغيناين، ٓنقيق ١نمود أمٌن النواكم، دار الكتاب اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين الغني
 العريب.

 1لساف العرب، ١نمد بن مكـر بن منظور اٞنصرم، دار صادر، بًنكت، ط. 
  لساف اٞنيزاف، أ٘ند بن علي بن ١نمد بن حجر العسقبلين، احملقق عبد الفتاح أبو غدة، دار

 ـ. 2002، 1البشائر اإلسبلمية، ط
 ىػ 1421، 1قيق: خليل ١ني الدين اٞنيس، دار الفكر، بًنكت، طاٞنبسوط، السرخسي، ٓن

 ـ.2000
 دار إحياء الرتاث العريب، عبد الر٘نن بن ١نمد ٠نمع األهنر يف شرح ملتقى األُنر، شيخي زادة ،

 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 دار الكتب العلمية، بًنكت، ط ،  ، ٓنقيق عبد الغفار سليماف البندارم.1احمللى، ابن حـز
  ٢نتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبًن، ١نمد بن عبد الوىاب، طبع ضمن ٠نموعة مؤلفات الشيخ

صفحة، صححو كقابلو عبد العزيز بن زيد الركمي كصاحل بن ١نمد  797يف  2اإلماـ، آّلد 
 اٜنسن ّنشاركة عبد اهلل بن ناصر الصبيحي ك١نمد بن صاحل العليقي كإياد حسن ىبلؿ.

 ،ٓنقيق: زكريا عمًنات، دار الكتب العلمية، بًنكت. اٞندكنة، مالك بن أنس 
 2، طاٞنكتب اإلسبلمي يف شرح غاية اٞننتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين، مطالب أكيل النهى ،

 .ـ1994 -ىػ 1415
 .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ اٞننهاج، ١نمد اٝنطيب الشربيين، دار الفكر، بًنكت 
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 ق.١َ١ُ، 2ب األصفهاىن، طمفردات غريب القرآف، الراغ 
  مقدمة ابن الصبلح اٞنوسومة بعلـو اٜنديث، ابن الصبلح أبو عمرك عثماف بن عبد الر٘نن

، 3الشهرزكرم، ٓنقيق د.نور الدين عرت، دار الفكر، دمشق، دار الفكر اٞنعاصر، بًنكت، إعادة ط
 ـ2004ىػ، 1425

 ـ.1992، 1القلم، دمشق، ط اٞنهذب، أبو إسحاؽ الشًنازم، ٓنقيق ١نمد الزحيلي، دار 
  ،ار الفكر، دطابالشهًن ُن١نمد بن ١نمد بن عبد الر٘نن مواىب اٛنليل يف شرح ٢نتصر خليل ،

 .ـ1992 -ىػ 1412، 3ط
  ،هناية احملتاج إىل شرح اٞننهاج، مشس الدين ابن شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بًنكت

 ـ.1984 -ىػ 1404
  األخيار شرح منتقى األخبار، ١نمد بن علي بن ١نمد الشوكاين، نيل األكطار من أحاديث سيد

 إدارة الطباعة اٞننًنية.
  آًرب بشىرح دىلًيلي الطَّاًلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أيب تغلب بن

ى
نػىٍيلي اٞن

لفبلح، الكويت. سامل التغليب الشٍَّيبىاين، ٓنقيق: الدكتور ١نمد سيليماف عبد اهلل األشقر، مكتبة ا
 ـ. 1983 -ىػ  1403، 1ط

  اٟنداية يف شرح بداية اٞنبتدم، علي بن أيب بكر اٞنرغيناين، احملقق: طبلؿ يوسف، دار احياء الرتاث
 العريب، بًنكت.

 رب العاٞنٌن كاٜنمد هلل


