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م٣٠/١١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم                                  ٢٧/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

معتبرةادة وحتى تكون هذه الشهالعمدجریمة القتلفيالشهادة واحدة من أهم وسائل اإلثبات تعد
الذكورة؛ : كما تباینت آراؤهم في شروط أخرى منها. لقبولهاشروطاویترتب علیها أحكامها اشترط الفقهاء 

اعتبار هذا الشرط، وان الذكورة شرط في قبول الشهادة، وان له اثر في إلىالفقهاءفقد ذهب جمهور 
عدم اعتبار شرط الذكورة، وأن شهادةىإلفي حین ذهب الظاهریة ومن وافقهم إثبات الجریمة، أو نفیها، 

.الدراسةبحثته في القصاص بشروط مخصوصة، وهذا ما تقبلالمرأة
ثم ، وشروطهما، وحكمة مشروعیتهما، الشهادة والقصاص وبیان مشروعیتهمابتعریفقام الباحث كما

.إلى أهم النتائج التي توصل إلیهاالبحثانتهى 
.، التحمل، القصاص، اإلثباتالشهادة:الكلمات الدالة

Abstract
Testimony is one of the most important means of evidence in murder and even be

considering this testimony and the consequent provisions stipulated conditions for the
acceptance of scholars. Also varied in the other conditions, including: male gender; the
majority of scholars to consider this condition, and that the male condition in accepting the
testimony, and his effect on the proof of the crime, or deny, while he went virtual and and
agree with them not to consider the condition of masculinity, and that the testimony of
women accepts the specific terms of retribution, and this is what was discussed by the study.

As the researcher defines the testimony and statement of retribution and put their
legitimacy, and the wisdom put their legitimacy, and their conditions, and then came in
to the most important findings.
Tags: testimony, endurance, the storyteller, of proof.

:
إلىعلى نهجه واستن بسنته والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن ساروالصالة، هللا رب العالمینالحمد

، أما بعد.یوم الدین
العـدول بحــق شــخص، أوشــهداإلثبــات طـرق یتوصــل مــن خاللهـا القاضــي إلــى معرفـة الحــق مــن الباطـل، فــإذا وسـائل

ىحـدإلدراسـةالبحـث هـذاوقـد جـاء . لـه محـقالمـشهودأقر شـخص بحـق آلخـر فـي مجلـس القاضـي تـرجح لـدى القاضـي أن 
، ومــع اتفــاقالــشهادةوهــيأالویعتمــد علیهــا القاضــي عنــد إصــدار حكمــه المحــاكمالتــي یقــدمها الخــصوم أمــام ینــات ، والبالحجــج

إلـى صـحة شـهادة المـرأة فـي القـصاص وذهبـواالفقهاء على مشروعیة الشهادة في اإلثبـات مـن حیـث العمـوم إال أنهـم اختلفـوا فـي
.مذاهب

 :ن جمهور الفقهاء یمنعون شهادة النساء في الحدود، والقصاص، والحاجة الیومتكمن مشكلة الدراسة في أ
الحیاةعلى قبول شهادة النساء على قدم المساواة مع الرجل خاصة أن المرأة في وقتنا الحاضر دخلت كافة أنشطةتلح

.كلیة الشریعة، جامعة آل البیت، مشاركأستاذ*

mailto:�TW@T
mailto:gG@S
mailto:N@j
mailto:�@k�
mailto:�b@�n
mailto:u@s
mailto:�TW@T
mailto:gG@S


 

 ١٤٢

.غیر ذلكوالعسكریة و ، واالقتصادیة، السیاسیة

 :عتمد الباحث المنهج الوصفي القائم على استقراء الجزئیات الفقهیة، والمنهج المقارن من خالل عرضا
أو لمذهب ، والتوفیق بینهما من غیر تعصب لرأي من اآلراء، واالعتراضات، وترتیب األدلة، ة من مظانهاـاآلراء الفقهی
.من المذاهب

:ألنه مل جمیع أبواب الفقهشمن الشمول، واالتساع، والتعدد بحیث تاإلسالمیةاإلثبات في الشریعة وسائلإن
ومصنفات لهذا اقتصر أبحاثكما أنها من الكثرة والعمق بحیث تحتاج إلى ، إلثبات حكم من األحكامعنهاال غنى 

.البحث على شهادة النساء في القصاص فقط

:وخاتمة، من ستة مطالبثهذا البحجاء:
.تعریف القصاص ومشروعیته وشروطه:األولالمطلب

.طرق إثبات الجنایة على النفس:المطلب الثاني
.تعریف الشهادة ومشروعیتها:المطلب الثالث
.حكم الشهادة وحكمة مشروعیتها:المطلب الرابع

.شروط تحمل الشهادة وأداؤها:المطلب الخامس
.حكم شهادة النساء في القصاص:المطلب السادس

.أهم نتائج البحثوفیها:الخاتمة
 

: ،وفیه:

:تعریف القصاص: أوالً 
ومنه أخذ ، كما یعني تتبع األثر، إذا قطعها، یقال قص فالن الشجرة، مأخوذ من القص ویعني القطع: القصاص لغة

قص الحاكم فالنًا من فالن إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه : یقال، أو یقتله به، ثل جرحهألنه یجرحه م؛القصاص
.)٢(عقوبة مقدرة وجبت حقًا للفرد:واصطالحاً .)١(أو قتله قودا

، ووفق تعریف القصاص لغة. )٣(ألنهم یقودون الجاني إلى مكان القصاص بحبل ونحوه؛ ویسمى القصاص قوداً 
وال یترك أولیاء الدم من غیر إشفاء وتبرید ، فال یترك الجاني من غیر عقوبة، یلتقیان بالجانب التنفیذينهماواصطالحًا فإ

.)٤()یتبع الجاني بالعقاب والمجني علیه بالشفاء(قلوبهم من غیر االقتصاص من الجاني 

:أدلة مشروعیة القصاص: ثانیاً 
:من القرآن-أ

ِد وَاُألنَثى ِباُألنَثىَیا َأیَُّها الَّ : قوله تعالى ْب ُد ِباْلَع ْب رِّ وَاْلَع اْلُح رُّ ِب ُم اْلِقصَاصُ ِفي اْلَقْتَلى اْلُح ُك َلْی ُنوْا ُكِتبَ َع ینَ آَم : البقرة[ِذ
أن الحر إذا قتل الحر فدم القاتل كفء لدم القتیل والقصاص منه دون غیره من الناس، فال تجاوز بالقتل : وجه الداللة.]١٧٨

.)٥(ره ممن لم یقتل، فإنه حرام علیكم أن تقتلوا بقتیلكم غیر قاتله فلیس لولي الدم القصاص من غیر القاتلإلى غی
ْلَطاًنا َفَال : قال تعالى ِلیِِّه ُس ْلَنا ِلوَ َع ا َفَقْد َج ْظُلوًم ن ُقِتَل َم َم قِّ وَ رََّم الّلُه ِإالَّ ِبالَح رِف فِّي وََال َتْقتُُلوْا النَّْفسَ الَِّتي َح َقْتلِ ُیْس اْل

ًا ور ْنصُ انَ َم هـظلمًا وعدوانًا األخذ بالقصاص لكنالمقتوللوليجعل اهللاأن:وجه الداللة.]٣٣: اإلسراء[ِإنَُّه َك

mailto:�@k�
mailto:�b@�n
mailto:N@j
mailto:u@s


 

١٤٣

.)٦(ینبغي علیه أن ال یسرف بالقتل
قتًال عن بینة فله قود من اعتبط مؤمناً (:قال و .)٧()المقتولوليیعفوأنإالقودالعمد: (قال :من السنة-ب

.)٨()إال أن یرضى أولیاء المقتول
.فهذه األحادیث واضحة المعنى بینة الداللة على وجوب القصاص في القتل العمد إال أن یعفو ولي المقتول

غیر القصاص في القتل العمد بانعقد اإلجماع من بعد وفاة رسولنا الكریم إلى یومنا هذا على وجوب: اإلجماع-ج
.)٩(إذا كان القاتل مكلفًا إن لم یعف أولیاء الدم، حق

أكمل وهي تكون كذلك بالعقوبة المتناهیة وكلما تكاملت كانت حكمة الزجر عنها، الجنایة تتكامل بالعمد: القیاس-د
.)١٠(وهي القصاص

 
::

وسائل إثبات دون التطرق إلى، على بیان طرق إثبات الجنایة على النفس بالقتلیقتصر الجهد في هذا المطلب 
وقبل بیان طرق إثبات هذه الجریمة یحسن بنا أن ، أو غیر ذلك، أو اإلعتاق، أو الطالق، أو النسب، الحقوق المالیة
:نعرف اإلثبات

:اإلثبات لغة واصطالحا: أوالُ 
عطاء ال، إقامة الحجة:اإلثبات لغة ٕ لٌ : قال ابن منظور. )١١(دلیلوا َلةعندَثْبتٌ لهرُج ْم وتقولُ .َثباتٌ :َأي، بالتحرِیك، الَح

ُكمال:َأیضاً  ةِ :َأي، ِبثََبتٍ ِإالَّ بكذاَأحْ جَّ ومِ حدیثوفي.بُح انمنَأنَّهُ الثََّبتُ جاءَ ُثمَّ (:الشكِّ یومِ صَ ضَ : الثََّبتُ و ، )١٢()رََم
ةُ  جَّ .)١٣(والَبیَِّنة، الُح

عطاء الدلیل، إقامة الحجة: وعلى ذلك یكون معنى اإلثبات لغة ٕ . وا
علیهاتترتبمعینةواقعةعلىأو، حقعلىالشریعةحددتهاالتيبالطرقالقضاءأمامالدلیلإقامة: اإلثبات اصطالحا

. أو طرق القضاء، أو الحجج، البینات:وتعرف أدلة اإلثبات باسم.)١٤(آثار
، )اإلثبات(ال تخرج في داللتها اللفظیة عن المعنى المراد لمصطلح ، )ثبت(نرى أن مجمل المعاني لكلمةوهكذا
فهذه المسمیات وان اختلفت في اللفظ إال أن ؛ وطرقه، أو معرفة الحق، واستقراره، وتأكید الحق، والثبات، وهو الحجة

.توثیق الحق وتأكیده: المعنى المراد واحد وهو
، والدلیل، الحجةإقامةومعناه، متعدفعلوهو، أثبتالفعلمنمأخوذ:والثبوت أن اإلثبات، إلثباترق بین اویف
.عنهوصادربذاتهقائموهو، المدعيمنیصدرفعلوهو، والبرهان

، الواقعبحسبحقیقةاألمروجودوهو، یقیناالثابتاألمرومعناه، الزمفعلوهو، ثبتالفعلمنمأخوذ:والثبوت
.)١٥(علیهالمدعىقبلبهالمدعىالشيءبذاتقائموصففهو

:طرق إثبات الجنایة على النفس:ثانیاً 
: تيتثبت جنایة القتل الذي موجبه القصاص باآل

:رارـاإلق)١
.)١٦(أو إشارًة ، أو كتابةً ، إظهار الحق لفظاً : االعتراف وهو:اإلقرار لغة
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.)١٧(إخبار عن ثبوت حق للغیر عن نفسه: اإلقرار اصطالحاً 
ُتْم وََأنُتْم : واألصل فیه قوله تعالى رْ ْم ثُمَّ َأْقرَ َیارُِك ُكم مِّن ِد ونَ َأنُفَس رُِج ْم وََال ُتخْ اءُك َم ِفُكونَ ِد ْم َال َتْس یثَاَقُك َنا ِم ْذ وَإِْذ َأَخ

َهُدون َترَُفوْا : وقوله.]٨٤: البقرة[َتْش ونَ اعْ رُ اوَآَخ اِلًح ًال صَ َم َلُطوْا َع ْم َخ ِه ُنوِب ُذ .]١٠٢: التوبة[ِب
وقول الحق في كل أمر وقیامه بالقسط علیها ، إقرار علیها بالحقائق:إن شهادة المرء على نفسه: وجه الداللة

ن اهللا تعالى أمر عباده أن یشهدوا على أنفسهم بالحق، كذلك ٕ ، )ة على النفسالشهاد(وهذا یسمى اإلقرار على النفس ، وا
.)١٨(والتزام صاحبه به، قفاإلقرار حجة إثبات الح، كما تسمى الشهادة على الغیر إقرارا

غنمكأمااهللابكتاببینكماألقضین:(قال : قال، وأزید بن خالد الجهني، ومن السنة ما روي عن أبي هریرة
فاعترفتفارجمهااعترفتفإناآلخرامرأةیأتيأنألسلمياأنیساوأمرعاماةوغرب، مائةابنهوجلدعلیكفردوجاریتك
.)١٩(فرجمها

.إقامة حد الرجم علیهماوقد أمر، بالزنا، )٢١(والمرأة الغامدیة، )٢٠(وكذلك إقرار ماعز بن مالك
هو سید األدلة لببینة الداللة على أن اإلقرار دلیل من أدلة اإلثبات ، هذه األحادیث واضحة المعنى: وجه الداللة

فهو وسیلة فلو لم یكن اإلقرار حجة لما أخذ به ، إقامة الحد على مرتكبهفقد علق ، ألن فیه اعترافا على النفس
.من وسائل اإلثبات

ألن فیه اإلخبار عن وجه ؛إلى یومنا هذا على أن اإلقرار دلیل من أدلة اإلثباتوكذلك انعقد اإلجماع من بعد 
وقد أخذ الخلفاء الراشدون باإلقرار في قضایاهم ولم یزل الحكام یعملون به : (جاء في الحاوي، والریبة، معه التهمةتنتفي 

.)٢٣()وأجمعت األمة على حجیة اإلقرار: (وفي المغني.)٢٢()ویأخذون

.وسنوضحها الحقا، وهي موضوع جهدنا:الشهادة)٢

:القسامة)٣
مُ :لغةالقسامة:واصطالحالغةتعریف القسامة-أ مَ مصدربالفتحالَقْس مالشيءَقَس َقًس والموضع، ضربوبابهفاْن

مٌ  ْقسِ مَ ، َم ةِ منوأصلهحلفوأْقَس اَم امةُ : قال الزبیدي.)٢٤(الدمفياألولیاءعلىتقسماإلیمان:وهيالَقَس ة: الَقَس اَع َم الَج
ونالذین ُم ِلُفون:َأيْ ُیْقسِ ءعلىَیحْ ذُ الشَّيْ وعدد، مخصوصبسببوتعالىتباركباهللالیمینهي:اصطالحا. )٢٥(وَنهوَیْأُخ

أهلمنخمسونیقسمأنوهو.)٢٦(مخصوصوجهوعلىعلیهالمدعىوهومخصوصشخصوعلىمخصوص
.الدیةیغرمونحلفوافإذا؛ قاتاللهعلمناوال، قتلناهماباهللا: فیهاقتیلوجدإذاالمحلة

، )٢٩(والشافعیة، )٢٨(والمالكیة، )٢٧(الحنفیة:سامة مشروعة وهو مذهب جمهور الفقهاءالق:مشروعیة القسامة-ب
الدعوىتقترنلمإذاأوالدیة، القصاصبهاویثبت؛ من طرق اإلثبات في جریمة القتلوأنها ؛ )٣١(والظاهریة، )٣٠(والحنابلة

:آلتيودلیلها ا، ولم تقم بینه، ووجد القتیل ولم یعلم له قاتل، إقرارأو، ببینة
دَ ما روي أن.١ ْب نَ اللَّهِ َع ْهلٍ ْب ةَ َس یِّصَ َح ُم اوَ رََج َ ِإَلىَخ َبر ْی نْ َخ ْهدٍ ِم اَبُهمْ جَ َ َأصَ ِبر ةُ َفُأخْ یِّصَ َح دَ َأنَّ ُم ْب ُطرِحَ ُقِتلَ اللَّهِ َع وَ

یرٍ ِفي نٍ َأوْ َفِق ْی ُتمْ َفَقالَ َیُهودَ َفَأَتىَع وهُ وَاللَّهِ َأْن ُتُم اَقاُلواَقَتْل َناهُ َم لَ ُثمَّ وَاللَّهِ َقَتْل تَّىَأْقَب مَ َح َلىَقِد هِ َع ِم َ َقوْ ر َك لَ َلُهمْ َفَذ وََأْقَب
وهُ ُهوَ  ةُ وََأُخ یِّصَ وَ ُ وَُهوَ ُح َبر هُ َأْك ْن دُ ِم ْب نِ وََع َم نُ الرَّحْ ْهلٍ ْب َهبَ َس لَّمَ َفَذ َتَك يوَُهوَ ِلَی انَ الَِّذ َ َك َبر ْی ةَ ِلمُ النَِّبيُّ َفَقالَ ِبَخ یِّصَ حَ
بِّرْ  بِّرْ َك لَّمَ السِّنَّ ُیرِیدُ َك ةُ َفَتَك یِّصَ وَ لَّمَ ُثمَّ ُح ةُ َتَك یِّصَ َح واَأنْ ِإمَّااللَّهِ رَُسولُ َفَقالَ ُم مْ َیُد َبُك اِح ِٕمَّاصَ ُنواَأنْ وَا ِذ ٍ ُیؤْ رْب ِبَح

َتبَ  مْ اللَّهِ رَُسولُ َفَك ِه ِتبَ ِبهِ ِإَلْی اَفُك َناهُ َم ةَ اللَّهِ رَُسولُ َقالَ فَ َقَتْل یِّصَ وَ ةَ ِلُح یِّصَ َح ُم دِ وَ ْب نِ وََع َم ِلُفونَ الرَّحْ َأَتحْ
قُّونَ  َتِح َتْس مَ وَ مْ َد ِبُك اِح ِلفُ َقالَ الَ َقاُلواصَ مْ َأَفَتحْ واَقاُلواَیُهودُ َلُك ُس ینَ َلْی ِلِم سْ اهُ ِبُم َد نْ اللَّهِ رَُسولُ َفوَ هِ ِم ِد ْن اَئةَ ِع اَقةٍ ِم َن
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تَّى َلتْ َح ِخ َ ُأْد ْهلٌ َقالَ الدَّار ْتِنيَس َهاَفرََكضَ ْن اَقةٌ ِم بین أنهم إن حلفوا استحقوا أن رسول اهللا :وجه الداللة.)٣٢(َن
.وهذه هي القسامة، قاتلهم

ةَ َأَقرَّ وروي أن رسول اهللا .٢ اَم َقَس َلىاْل اَع اَنتْ َم هِ َك َلْی ِلیَّةِ فيَع اِه .)٣٣(اْلَج
إلىفوجدوهبینهمامایقیسواأنالخطاببنعمرفأمرهموشاكروادعةبینوجدقتیالأنالرزاقعبدوروي عن .٣

وأخبرنيالثوريقالالدیةأغرمهمثم، قاتالعلمتوالقتلتمامنهمرجلكلیمیناخمسینعمرفأحلفهمأقربوادعة
عندفعتأموالناوال، أموالناعندفعتأیمانناالالمؤمنینأمیریاقالأنهاألزمعبنالحارثعنالحكمعنمنصور
فيالصحابةأجمعالسمرقنديقال.كما اجمع األئمة ال األمة على مشروعیة القسامة.)٣٤(الحقكذلك:عمرفقالأیماننا
.)٣٥(على مشروعیة القسامةالعزیزعبدبنعمرخالفة

أشدتحرصاإلسالمیةفالشریعة، وصیانتهاالدماءفظلحشرعتأنهاالقسامةفياألصل:حكمة مشروعیة القسامة-ج
یتحرىالقاتلألن؛ علیهالشهادةتقلبینمایكثرالقتلكانولما، إهدارهاوعدموصیانتها، الدماءحفظعلىالحرص

.)٣٦(وتصانالدماءتحفظوحتىالعقابمنالمجرمونیفلتالحتىالقسامةجعلتالخلواتمواضعبالقتل
النصرةعلیهوجبممنالقتیلفیهوجدالذيالموضعوحفظ، النصرةفيالتقصیرلعالجشرعت القسامةكما 

، بالتقصیرفیؤاخذالواجبالحفظبتركمقصرًاصارالحفظعلىالقدرةمعیحفظفلمالحفظعلیهوجبإذاألنوالحفظ
ألنه؛ والدیةالقسامةبتحملأولىكانالحفظو بالنصرةأخصكانمنوكلالواجبتحصیلعلىوحمالً ذلكعنزجرًا
.)٣٧(أبلغمنهالتقصیرفكانبالحفظأولى

::

: تعریف الشهادة لغة واصطالحا: أوالُ 
د، هي خبر قاطع:الشهادة لغة ِه اإلخبار بما ، هادةوأصل الش)٣٨(والعلم واإلعالم، الحضور:والشهادة، وهي مصدر َش

: ومنه قوله تعالى، أي أحلف، وأشهد بكذا، )٣٩(أي مشاهدة عیان، واإلخبار بما شوهد، واإلظهار، وتعني البیان، شاهده
 ُرَأ َیْد ِبینَ وَ اِذ نَ اْلَك اللَِّه ِإنَُّه َلِم اتٍ ِب َبَع َشَهاَد َد َأرْ َه ابَ َأنْ َتْش َذ ا اْلَع َه ْن وشهد ، )٤٠(ع أیمان باهللاإنه إذا یحلف أرب]٨: النور[َع

ب، مثل صاحب حْ .)٤١(والشاهد جمعه الشهود، وصَ
.الخبر القاطع، والحضور على الشيء، والعلم، واإلعالم والمعاینة: وعلى ذلك یدور معنى الشهادة في اللغة على

كام المتعلقة به عندهم فقد عرفت تباینت تعریفات الفقهاء في تعریفهم للشهادة تبعًا الختالفهم في األح:الشهادة اصطالحاً 
:باآلتي

فيالتعریفاتأشهرالتعریفیعد هذا .)٤٢(إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي: عند الحنفیة-١
التيالماهیةلبیانیذكروالتعریف، الشهادةشروطعلىالشتماله، نظرمنیخلوالأنهإالالفقهاءوعند، الفقهیةالكتب

.ما یتوقف علیه صحة الشيء وكان خارج ماهیتهالشرطألن؛ الشرطفیهیدخلفالغیرهمنالمعرفیزتم
:وقوله.الحاكمالشاهدإخبارأي، حاكمإخبار:فقوله.)٤٣(بمقتضاهلیقضيعلمعنحاكمإخبار: وعند المالكیة-٢

:یأتيماالتعریفهذاعلىویلحظ.شكأو، وتخمینظنعنالعلمعنناشئاإخبارا:أي،علمعن
الحكمسماعهالحاكمعلىیوجببحیثقول"بأنهاالشهادةفتعریف، مانعاجامعاكونهالتعریففيیشترطأنه.أ

.بمقتضاهوالحكم، سماعهالحاكمعلىیجبقولاإلقرارألن؛ فیهاإلقرارلدخولمانعغیرتعریف"بمقتضاه
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تمیزالتيالماهیةلبیانیذكروالتعریف، ذاتهعنخارجالشيءطوشر ، الشهادةشروطالتعریففيذكرأنه.ب
. كما سبقالشرطفیهیدخلفال، غیرهعنالمعرف

اإلخباریتناولجنسفهومطلق:إخبارقوله. )٤٤(أشهدبلفظالغیرعلىللغیربحقإخبار:وعرفها الشافعیة-٣
وحق، اهللالحقشاملهناوالحق، یثبتالذيالحقوهواتاإلثبمحلعلىأولقیدبحق: وقوله.الروایات، بالحقوق

وهواإلقرارجاخر إالغیرعلى: وقول.لنفسهغیرهعلىحقمنبهیخبرماوهيالدعوىإخراجللغیر: وقوله.العبد
. اإلقرار، والدعوىفیهفیدخل، مانعغیرالتعریفهذاو .للغیرعلیهبحقاإلخبار

أنماطمنیعلملموماالمخبربهعلممایشملجنس:إلخبار.)٤٥(خاصبلفظعلمهبماباراإلخ:وعند الحنابلة-٤
أنهالتعریفهذاعلىویؤخذ.األلفاظمنغیرهدونبكذاأشهدلفظهو:خاصلفظ.الظنأو، بالكذبكاإلخباراإلخبار

. اإلقرارفیهویدخل، الدعوىفیهفتدخل، مانعغیر
.)٤٦(إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي: ما ذهب إلیه الحنفیة بقولهمهو : التعریف المختار

وأكثرها تداوًال عن ، كما أنه جامع مانع، واإلبهام، فهو یخلو من التعقیدإیضاحه: ومما دعاني لترجیح هذا التعریف اآلتي
.والمعاصرین، القدامى من الفقهاء

:قیود التعریف
.نس یشمل جمیع األخبار سواًء أكانت صادقة أم كاذبةاإلخبار ج: إخبار- 
إخراج األخبار الكاذبة كشهادة الزور، أو أي قول مضلل فیكون إخبار الصدق إلثبات حق الغیر ):یقین(صدق - 

. على الغیر
ؤیة والشهادة على الشهادة والشهادة بر ، فیخرج األخبار في الروایة، وهو محل الشهادة والغرض منها: إلثبات حق- 

.بعض العرفیات
.فال یعد شهادةأو أتحقق، قید أخرج األخبار التي تقع بدون لفظ الشهادة كأعلم: بلفظ أشهد- 
ن كان المحكم ؛ قید یخرج األخبار التي ال تكون أمام الحاكم فال تعتبر: مجلس القاضي-  ٕ نما قید بالقاضي وا ٕ وا

.)٤٧(یه كان مجلس حكمهفبل كل مجلس حكم، ألن المحكم ال یتقید حكمه بمجلس؛كذلك

:مشروعیة الشهادة: ثانیاً 
.والمعقول، واإلجماع، والسنة، القرآن:األصل في مشروعیة اإلثبات بالشهادة

:من القرآن الكریم- أ 
ُبهُ :قال تعالىو . ١ ٌم َقْل نَُّه آِث ا َفِإ َه ُتْم ْك ن َی َم َة وَ اَد وْا الشََّه ُتُم للشهوداهللااطبخفقد: لداللةوجه ا.]٢٨٣: البقرة[وََال َتْك

ماالشهود، بعدتكتموا، أیهاوال-دعواماإذاالشهداءُ یأبوال:لهمبإشهادهم، فقالالمالوربَّ ، المستدینَ أمرالذین
تكمشهدتم علىشهادتكمإلقامةدعاكمإذالهشهدتممنأجیبواعلیه، ولكنشهدتمماعلىشهدتمالحكام، كماعندشهاَد

.)٤٨(بحقهلهیأخذُ الذيالحاكمعندحقهعلىخصمه
بائه، شهادتهكتمانفيعلیهماالشاهدَ ثناؤهأخبر جلثم ٕ قیامهإلىالمستشهدحاجةعندبهاوالقیام، أدائهامنوا

ٌ فاج: یقول، "َقلبهآثمفإنهشهادتهیكتمومن: یعني". َیكتمهاومن":فقال، سلطانذيأوحاكمعندبها مكتسبٌ ، قلبهر
.)٤٩(اهللامعصیةإیاهابكتمانه

ینَ َیا: قوله جل جالله.  ٢ ا الَِّذ اء ِلّلهِ َأیَُّه ینَ ِباْلِقسْطِ ُشَهَد ُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِم ْ آَم َلو َلىوَ ْم َأوِ َع ُك ْینِ وَاألَْقرَِبینَ َأنُفسِ :النساء[اْلوَاِلَد

mailto:�@k�
mailto:�b@�n
mailto:N@j


 

١٤٧

وال، الئملومةاهللافيخذهمتأوال، بالعدلأيبالقسطقوامینیكونواأنمنینالمؤ عبادهتعالىأمر: وجه الداللة. ]١٣٥
ْ ، فیهمتناصرینمتعاضدینمتساعدینمتعاونینیكونواوأن، صارفعنهیصرفهم َلو َلىوَ مْ َع ُك ُفسِ الحق شهدأأيَأْن

ذا، علیكضررهاعادولو ٕ بلفیهاتراعهمفالواألقربین، والدینولو كانت الشهادة على ال، الحقفقلاألمرعنسئلتوا
نبالحقاشهد ٕ .)٥٠(علیهمضررهاعادوا

: من السنة-ب
اَنتْ :ما روي عن األشعث بن قیس قال.١ ِنيَك نَ َبْی َبْی لٍ وَ ةٌ رَُج وَم صُ ٍ ِفيُخ ر َناِبْئ ْم َتصَ َفَقالَ اللَّهِ رَُسولِ ِإَلىَفاخْ

اكَ :اللَّهِ رَُسولُ  َد اِه اِإنَّهُ :ُقْلتُ یُنهُ َیمِ َأوْ ، َش ِلفُ ِإًذ نْ :اللَّهِ رَُسولُ َفَقالَ ُیَباِليوَالَ َیحْ َلفَ َم َلىَح ینٍ َع قُّ َیِم َتِح االً ِبَهاَیْس َم
یَهاُهوَ  ٌ ِف ر هِ وَُهوَ اللَّهَ َلِقيَ َفاِج َلْی َبانُ َع ضْ زَلَ َغ یقَ اللَّهُ َفَأْن ِد ِلكَ َتصْ هِ اْقَترََأثُمَّ َذ ِذ یَ َه ْ ینَ ِإنَّ ةَ اآل ونَ الَِّذ َترُ دِ َیْش َعْه اللَّهِ ِب

مْ  ِه اِن َم ًناوََأْی مْ ِإَلىَقِلیالً َثَم َلُه ابٌ وَ َذ أي لك ما یشهد به ) شاهداك(:قوله : وجه الداللة.)٥١(]٧٧: آل عمران[َأِلیمٌ َع
فقد نص الحدیث صراحة ، هدانأو الواجب الشرعي شا، أو لیشهد شاهداك، أو لیحضر شاهداك، أیها المدعي، شاهدان

.)٥٢(في طلب الشهادة كحجة إثبات ودلیل لفصل الخصومة وقطع المنازعة
وجه .)٥٣()لو یعطى الناس بدعواهم الدعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن الیمین على المدعى علیه: (قال . ٢

كما أن المدعي ال ، الیمین على المدعى علیهوالدماء وحكم بحكم واحد فجعل ، بین األموالسوى رسول اهللا :الداللة
نما یستحق بها یمین المدعى علیه خاصة ٕ . )٥٤(یستحق بدعواه دمًا وال حقًا وا

واألخذ بها ، إلى یومنا هذا على مشروعیة الشهادةأجمعت األمة اإلسالمیة من بعد وفاة رسول اهللا:اإلجماع-ج 
.)٥٥(الدین بالضرورةوأصبحت معلومة من ، كدلیل من أدلة اإلثبات

وما یصحب ، من أحداثإن العقول السلیمة تؤید الحاجة الضروریة لقیام الحیاة االجتماعیة وما ینجم عنها: المعقول-د
ال ضاعت الحقوق، وكل ذلك یحتاج إلى الشهادة إلثبات الحقوق والدماء، وتجاحد، ذلك من تناكر ٕ ، أو نقصت، وا

وتسهل أعمال القضاء في رد ، وتحفظ األموال، شرعت الشهادة لتصون األعراضف، وانتهكت األعراض وسفكت الدماء
نما الخصم داء؛ الشاهدین: ه عنك بعودین یعنيفنحِّ ، القضاء جمر: قال القاضي شریح.)٥٦(الحقوق إلى أصحابها ٕ ، وا

.)٥٧(فأفرغ الشفاء على الداء، والشهود شفاء
 

::

:حكم الشهادة:أوالً 
ما أن تكون في حق من حقوق اآلدمیین وبیان ذلك اآلتي، الشهادة إما أن تكون في حق من حقوق اهللا  ٕ :وا

:الشاهد بالحدود مخیر بین أمرین:بیانها اآلتي، الشهادة في حق من حقوق اهللا تعالى-أ
.وفي هذه الحالة یظهر شهادتهأن یشهد حسبة هللا .١
.ستر على الجاني ویكتم شهادتهأن ی.٢

ما إخفاؤها فكال األمرین مندوبان وقد رجح الفقهاء، ففي هاتین الحالتین الشاهد مخیر إما إبداء الشهادة ٕ جانب )٥٨(وا
:الستر بداللة

.)٥٩()ال یستر عبد عبدًا في الدنیا إال ستره اهللا یوم القیامة(: قوله - 
.)٦٠()بك كان خیرًا لكیا هزال لو سترته بثو (: وقوله - 
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.)٦١()من أصاب من هذه القاذورات شیئًا فلیستتر بستر اهللا، فإنه من یبدئ لنا صفحته نقیم علیه كتاب اهللا: (وقوله - 
دلت األحادیث السابقة في ظاهرها على طلب الستر على المسلم والحث علیه وعدم التشهیر : وجه الداللة

نما مال إلى جانب ؛ ألن الشرع الحنیف لیس من أهدافه إشاعة الفاحشة بین الناس؛والتسمیع بذنبه وفضح سریرته ٕ وا
إن الخطیئة إذا أخفیت لم تضر إال صاحبها (حیث ربط رسول الرحمة ستر المسلم في الدنیا بستر اهللا في اآلخرة ، الستر

ذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة ٕ .)٦٢()وا

، ورجعة، وعتاق، الفقهاء في حكم الشهادة فیما سوى الحدود من طالقتباینت آراء:الشهادة في حقوق الناس-ب
:وذهبوا إلى األقوال اآلتیة.. .وظهار

، أن الشهادة فرض عین، فإن تحملها الشاهد التزم)٦٥(، والظاهریة)٦٤(، وبعض الحنابلة)٦٣(ذهب بعض الحنفیة: القول األول
ن لم یتحملها فهو  ٕ واستدلوا .یتحرز عن قبول الشهادة، ولإلنسان أن التزم للوجوبألنه ؛تركهابالخیار بین تحملها أو حكمها، وا

:باآلتي
واْ :قوله تعالى-١ ُع ا ُد ا َم اء ِإَذ َد ، وعطاء، ما روي عن سعید بن جبیر: وجه الداللة.]٢٨٢: البقرة[وََال َیْأبَ الشَُّه

و : ومجاهد في قوله تعالى ُع ا ُد ا َم اء ِإَذ َد فهنا ، أي إذا دعوا الشهود إلثبات شهادتهم]٢٨٢: البقرة[اْ وََال َیْأبَ الشَُّه
.)٦٦(یجب علیهم أن ال یرفضوا وال یأبوا أن یؤدوا شهاداتهم

ٌم َقْلُبهُ : قوله تعالى-٢ نَُّه آِث ا َفِإ َه ُتْم ن َیْك َم أي أنه إذا قام الشاهد بتحمل الشهادة فینبغي : وجه الداللة.]٢٨٣: البقرة[وَ
نَُّه آِثٌم َقْلُبهُ التحریم بقوله حیث أكد اهللا ، ویحرم كتمانهاعلى الشاهد أداؤها ا َفِإ َه ُتْم ن َیْك َم تأكید ، ]٢٨٣: البقرة[وَ

ضافته إلى القلب الذي یعد أشرف وأهم أعضاء الجسم ٕ ذا صلح القلب، ثم إنه محل الكتمان، اإلثم وا ٕ صلح ، وا
ذا فسد القلب، الجسد كله ٕ .)٦٧(فسد الجسد كله، وا

ا: عالىقال ت-٣ ِلَه اَناتِ ِإَلى َأْه ْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَم رُُك المقصود باألمانة في هذه : وجه الداللة.]٨٥: النساء[ِإنَّ الّلَه َیْأُم
.)٦٨(فال بد للمؤتمن أن یرجع األمانة إلى صاحبها، اآلیة أمانة للمشهود له في ذمة الشاهد

إلى أن )٧٣(وبعض الزیدیة، )٧٢(واإلمامیة، )٧١(وبعض الحنابلة، )٧٠(والشافعیة، )٦٩(ذهب بعض المالكیة: القول الثاني
وواجب كفایة على من زاد على عدد یثبت به ، أداء الشهادة واجب عیني على من لم یزد على عدد یثبت به المشهود به

.الشهود به
:واستدلوا باآلتي

واْ : قوله تعالى-١ ُع ا ُد ا َم اء ِإَذ َد إن عموم اآلیة دال على أنه یجب على : وجه الداللة.]٢٨٢: بقرةال[وََال َیْأبَ الشَُّه
أو غیر ، سواًء أكان المشهود له مسلماً ، متحمل الشهادة أداء الشهادة إذا طلب منه شهادته فهي حق لمن تحملها له

.)٧٤(ویجب على الشاهد تكرار شهادته في كل حین إذا طلبت منه، مسلم
واْ : قوله تعالى-٢ ُتُم ُبهُ وََال َتْك ٌم َقْل نَُّه آِث ا َفِإ َه ُتْم ْك ن َی َم َة وَ اَد فلزمأمانةالشهادةإن : وجه الداللة.]٢٨٣: البقرة[الشََّه

ناإلجابةلزمتهغیرهأو، دینأو، نكاحفيشهادةتحملإلىالشاهد دعيإذافاألماناتكسائرأداؤها ٕ كانتوا
ن، الجمیععنسقطاثناناألداءأوالتحملفيفرضبالقامفإن؛ ذلكلزمهأدائهاإلىفدعيشهادةعنده ٕ امتنعوا
نماأثمواالكل ٕ أو، التحملفيضررعلیهكانفإنتنفعشهادتهوكانتضررعلیهیكنلمإذاالممتنعیأثموا

آرَّ وَالَ :تعالىاهللالقولیلزمهلمونحوهاالتزكیةفيالتبذلإلىیحتاجأوشهادتهمتقبلالممنكانأواألداء ُیضَ
یدٌ  اِتبٌ وََال َشِه ذاغیرهلنفعبنفسهیضرأنیلزمهالوألنهَك ٕ ألنعلیهیجبلمشهادتهتقبلالممنكانوا

.)٧٥(منهیحصلالالشهادةالمقصود
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، والحظر، الوجوب: (إن تحمل الشهادة یأخذ األحكام التكلیفیة الخمسة: إلى القول)٧٦(ذهب الزیدیة: القول الثالث
).والكراهة، واإلباحة، ندبوال

ذا كانا  ٕ وتكون واجبة في حالة خشیة فوات المال فإذا كان الشهود أكثر من اثنین تصبح الشهادة فرض كفایة وا
.اثنین ففرض عین

.كالطالق البدعي المخالف لسنة رسول :والحظر
.والطالق، كالبیع:والندب

.عامالت المالیةإذا كان زیادة عن شاهدین في الم:واإلباحة
.)٧٧(وذلك في العقود الفاسدة:والكراهة

فإن لم یقصد تحملها لم یجب علیه أداؤها إال إذا ، عندما یسمع الشاهد الشهادة فینبغي علیه قصد تحملها: وقالوا
.)٧٨(خشي فوات حق

:الرأي الراجح
وقوتها ذلك أن الستر خاصة في حقوق اهللا ، هماستدالالتلسدادةالراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأي األول

فبالستر تقضي على الكثیر من الفواحش ما ، یقضي على الفواحش ویمنع من إشاعتها في ربوع األوطان والمجتمعات
المبلغ عن ربه قرن الستر كما نجد أن رسول اهللا . والمحاسبة الذاتیة، وذلك عن طریق الردع،ظهر منها وما بطن

كما فیه خیر ، وهي الحالة التي یكون اإلنسان بأمس الحاجة إلى رضوان اهللا ، الدنیا بالستر في اآلخرةفي الحیاة 
.للجاني بعدم إقامة العقوبة علیه وخیر للمجتمع من عدم انتشار الفاحشة

ا ذهب إلیه فإني أرجح م، أمواالً أكان ذلك دماًء أوأما إذا كانت الشهادة في حق من حقوق اآلدمیین سواء
وهو الحد األدنى ، ألن حقوق العباد مبنیة على المشاححة، ألنه أحوط في حفظ حقوق العباد؛أصحاب القول الثاني

.المقرر في نصاب الشهادة

:حكمة مشروعیتها: ثانیاً 
ألن المفترض هو ؛تعد الشهادة من أهم الوسائل المادیة في إثبات الوقائع، كما أن واقع الناس ال یؤثر في تقییمها

یعتمد على قوة ) الیمین(أقوى من الیمین، ألنه ) الشهادة(عدالة الشهود، فهي قدیمة قدم الحق، باقیة بقاء المعمورة فهي 
الوازع الدیني عند المّدعي الذي ال یدخر جهدًا في لوصول إلى ما یّدعیه، ، ثم إن الشهادة أقوى من الكتابة، إلمكانیة 

إلى نفسه وشرف قد عظمت إلى النطق بالشهادة ورفع مكانتها، ونسبها ر، لذلك نجد أن دعوة الخالق التقلید، والتزوی
: ، قال تعالى)٧٩(وتكرماً اسمًا من أسمائه الحسنى وهو الشهید تفضًال منه بها مالئكته ورسله، ، كما اشتق لها 

 َِالئ َم َد الّلُه َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ وَاْل ِه یمُ َش ِك طِ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ اْلَعزِیزُ اْلَح ًا ِباْلِقْس ْلمِ َقآِئَم ُلوْا اْلِع ُة وَُأوْ .]١٨: آل عمران[َك
، والدماء، والنفوس، في هذه اآلیة إشارة إلى ما یدفع اهللا عن الناس بالشهود في حفظ األموال: قال القرطبي

.)٨٠(ألحكامفهو حجة اإلمام وبقولهم تنفذ ا، واألعراض
ومن محاسنها االمتثال ألمر اهللا تعالى ، وصیانة األعراض، وحفظ األرواح، كما أن الشهادة سبب إلحیاء الحقوق

اء ِلّلهِ : لقوله َد َه طِ ُش اْلِقْس ینَ ِب ینَ ِللّ : وقال تعالى، ]١٣٥: النساء[ُكوُنوْا َقوَّاِم وُنوْا َقوَّاِم ُنوْا ُك ینَ آَم اء ِه َأیَُّها الَِّذ َد َه ُش
ُلونَ  َم ا َتْع ِبیرٌ ِبَم ُلوْا ُهوَ َأْقرَبُ ِللتَّْقوَى وَاتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخ ِد ُلوْا اعْ ِد َلى َأالَّ َتْع مٍ َع َنآنُ َقوْ ْم َش نَُّك رَِم طِ وََال َیجْ .]٨: المائدة[ِباْلِقْس
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تناكر، وتجاحد االختالف وإلنكار في األمور المالیة، فقد ولعل من أهم ما یقع الناس به في وقتنا الحاضر من خالف، و 
سرافها في غیر وجه حق، قال  ٕ قیل : إن اهللا كره لكم ثالثاً : (أمر اهللا بصیانة األموال، والمحافظة علیها وعدم إضاعتها وا

ضاعة المال، وكثرة السؤال ٕ لك من البعد عن شرع صاحب ذوما - ، ومع تطور وسائل المعرفة وتشعبها وتعقدها)٨١()وقال، وا
اهللا تعالى وضعف الوازع الدیني وسوء األخالق وشیوع شهادة الزور والتجارة بالذمم والضمائر وتشابك المعامالت 

وأصبحت أقل أهمیة ووسیلة ثانویة تخضع لتقدیر ، أصبحت الشهادة غیر مرغوبة عند بعض رجال القانون- وتداخلها
.القاضي وقناعته واجتهاده

، والكذب، وخدشها الخطأ، ومن اإلنصاف أن نقرر أن الشهادة الیوم قد ضعفت وأصابها الوهن: (الزحیليقال
في رغم بقائها مطبقة ، وصار المتبادر منها ترجیح جانب الكذب على الصدق، والشیخوخة، وتطرق إلیها العجز، والزور

، عنهاتابة، وهذا العزوف عن الشهادة یرجع ألسباب خارجةقضایا األحوال الشخصیة حتى وقتنا الحاضر، مع تقدیمها على الك
ن ورد علیها ما یحتمل قبحها، وال یحتمل نسخها، فهي حسن ال یتبدل حسنها ٕ . )٨٢()وا

 
::

:هناك شروط عدة لتحمل الشهادة وأداؤها نذكرها بإیجاز

:تحمل الشهادة: أوالً 
هو معاینة : واصطالحاً .)٨٣(ألنه أداء ما علمته، ویطلق على االلتزام، من حمل الشيء واالحتفاظ به: لغةالتحمل

.)٨٤(الحادث الذي قد یحتاج إلى الشهادة علیه

:شروط تحمل الشهادة
دراكًا للحادثة وضبطه، فال یصح تحمل من الصبي، أن یكون الشاهد بالغًا عاقالً -١ ٕ وال ، األن التحمل یتطلب فهمًا وا

فال بد أن یكون المتحمل عاقًال فال یصح تحمل ، یحصل ذلك إال بآلة الفهم واإلدراك والقدرة على التحمل والتثبت
.)٨٥(أو الصبي الذي ال یعقل، أو المغلوب على عقله، المجنون

یعرف ألن شرط التحمل هو السماع وال ، فال یصح التحمل من األعمى، أن یكون الشاهد بصیرًا وقت التحمل-٢
ولهذا لیس لألعمى أن یكون ، ألن األصوات تشبه بعضها بعضًا ویسهل تقلید بعض األصوات، الخصم إال بالرؤیة

، وعلى ذلك ال تصح الشهادة من األعمى.. .واألقوال كالبیع والرهن.. .والقتل، والسرقة، شاهدًا في األفعال كالزنا
.)٨٦(ده إلى أن تؤدى الشهادةاللهم إال إذا كان المشهود له والمشهود علیه في ی

.جوزها فیما طریقه االستفاضة وفي الترجمة)٨٧(ومع قول جمهور الفقهاء بعدم قبول شهادة األعمى إال أن بعضهم- ٣
إال فیما تصح الشهادة بالتسامع من الناس واالستفاضة إذا تیقن الصوت ، معاینة المشهود به بنفسه ال بغیره-٤

.)٨٨(وقطع به أنه صوت فالن
وعلى ذلك تصح شهادة األعمى بالتسامع في )٨٩()أن یطأ امرأة بمعرفة صوتها) أي األعمى(یجوز له : (قال سحنون

النكاح، والنسب، والرضاع، ووالیة القاضي، ألن هذه األمور یختص بمعاینة أسبابها عادة خواص الناس، ویترتب علیها 
ى ذلك إلى تعطیل بعض مصالح الناس، ووقع الناس في حرج ومشقة ألد) البصیر(أحكامها، فلو لم تقبل فیها إال شهادة 

.في بعض أمور حیاتهم
، )٩١(، والشافعیة)٩٠(إن صفة البصر بالشاهد لیست شرطًا لصحة تحمل الشهادة وال لصحة األداء عند بعض المالكیة

.إذا تیقن الصوت وقطع به)٩٢(وبعض الحنابلة
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:أداء الشهادة: ثانیاً 
.)٩٤(إتیان عین الواجب في الوقت المحدد: واصطالحاً .)٩٣(اإلعطاء، أدى األمانة إلى أهلها تأدیة إذا أوصلها:ةاألداء لغ

:حتى یكون األداء صحیحًا ویترتب علیه أحكامه ینبغي توافر الشروط اآلتیة
وعن ، عن الصبي حتى یحتلم: رفع القلم عن ثالثة: (فال تصح شهادة الصبیان واألطفال لقوله : البلوغ والعقل)١

كما أن الثقة ال تحصل بقول الطفل عادة ألنه ال ، )٩٥(وعن النائم حتى یستیقظ، المجنون المغلوب على عقله حتى یعقل
جوزوا شهادة الصبیان فیما یحدث )٩٧(والحنابلة، )٩٦(إال أن بعض المالكیة، أداء الشهادة على الوجه المطلوبیتمكن من

.أو یدخل بینهم كبیر، والقتل قبل أن یتفرقوابینهم من الجراح 
بقوله وال الثقةوذلك أن المجنون ال یعي وال یعقل وال یضبط ما یقول وال تحصل، أما المجنون فللحدیث السابق

.یأثم بكذبه وال یتحرز منه وال یلتفت إلى شهادته
؛المسلم على المسلم، فال تقبل شهادة الذمي على مسلمفي عدم قبول شهادة غیر )٩٨(ال خالف بین الفقهاء: اإلسالم) ٢

مْ : ألن الكافر متهم، قال تعالى اِلُك ْینِ من رَِّج یَد ِه وْا َش ُد ِه َتْش : والكافر لیس من المؤمنین، وقوله تعالى]٢٨٢: البقرة[وَاْس
 ْم لٍ مِّنُك ْد وَيْ َع وا َذ ُد ِه على سق ویكذب على اهللا فال یؤمن من الكذب، وغیر المسلم لیس بعدل وألنه فا]٦٥: البقرة[وََأشْ

.خلقه من باب أولى
، إذا لم یوجد غیر الكافر، أجازوا شهادة الكافر على المسلم في الوصیة في السفر)٩٩(إال أن جمهور الفقهاء

كُ : واستدلوا بقوله تعالى َد رَ َأَح ضَ ا َح ْم ِإَذ ُك ِن ُة َبْی اَد َه ُنوْا َش ینَ آَم ْم َأوْ َأیَُّها الَِّذ نُك لٍ مِّ ْد وَا َع یَِّة اْثَنانِ َذ صِ ینَ اْلوَ تُ ِح وْ ُم اْلَم
 ِ ت وْ َم یَبُة اْل اَبْتُكم مُّصِ ُتْم ِفي اَألرْضِ َفَأصَ ْب رَ ْم ِإنْ َأنُتْم ضَ رُِك ْی نْ َغ رَانِ ِم .]١٠٦: المائدة[آَخ

.والحربیین على أمثالهم، شهادة الذمیین على بعضهم)١٠٠(وأجاز الحنفیة
ن فهمت)١٠٢(والشافعیة، )١٠١(ذهب الحنفیة: النطق) ٣ ٕ ألن اإلشارة ال تعد في ؛إلى عدم قبول شهادة األخرس وا

إلى صحة شهادة األخرس )١٠٤(والحنابلة، )١٠٣(وذهب المالكیة.ألنها تتطلب الیقین والمطلوب التلفظ بالشهادة؛الشهادات
.نكاحه وطالقه وظهاره وقذفهألنها تقوم مقام نطقه في؛إذا عرفت وفهمت أو أداها بلحظه

:تباینت أقوال الفقهاء في هذا الشرط وذهبوا إلى قولین: البصر)  ٤
ألنه ، إلى اعتبار البصر شرطًا في أداء الشهادة فال تقبل شهادة األعمى)١٠٦(والشافعیة، )١٠٥(ذهب الحنفیة: القول األول

ثم إن طریق العلم هو البصر وال ، فیورث شبهة، بعضواألصوات تشبه بعضها ، ال یمایز بین الناس إال بنغمة الصوت
.بصر لألعمى
إلى قبول شهادة األعمى، إذا تیقن الصوت من غیر )١٠٩(، والحنابلة)١٠٨(، وبعض الحنفیة)١٠٧(ذهب المالكیة:القول الثاني

وعرف حبته له، شبهة وكان الشاهد فطنًا وتیقن المشهود له والمشهود علیه، ویكون األخیر ممن ألفه األعمى وطالت ص
.)١١٠()یجوز شهادة األعمى فیما یصح أن یعلمه البصیر: (قال المواق.صوته یقیناً 

صفة في اإلنسان تحمله على اجتناب :واصطالحاً .)١١١(ذو عدل ورجل عدل، مقنع في الشهادة: العدالة لغة: العدالة-١
.)١١٢(الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر

والمعتبر بعدالة الشاهد هو صالح دینه بأداء الفریضة واجتناب المحرم أي ، صول األهلیةوالعدالة أحد أسباب ح
.أداء األمانة وحسن المعاملة)١١٤(وزاد بعض العلماء.)١١٣(اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر

الحدود والقصاص فیسأل ویكفى شرعًا سالمة ظاهر الشاهد وال یسأل عن عدالته حتى یطعن فیها الخصم، أما في 
.تزكیة الشهود)١١٦(كما اشترط بعض الفقهاء)١١٥(عن عدالة الشاهد على الرأي الراجح عند بعض الفقهاء
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إسماع الكالم كما یحق سماعه ثم فهم معناه الذي ُأرید به، ثم حفظه ببذل مجهوده، والثبات : الضبط): الضبط(التیقظ -٢
عنه كثرة ، فال تقبل شهادة المغفل أو من ال یضبط أصًال أو غالبًا، أو عرف )١١٧(رهعلیه بمذاكرته إلى حین أدائه إلى غی

ألنه ال أحد یسلم من ، أما من كان الغالب منه التیقظ والضبط فیقبل قطعاً ، بقولهالغلط أو السهو والنسیان لعدم الوثوق
.)١١٨(النسیان غالباً 

كأن تجلب له : د في مجلس القضاء، وللتهمة أسباب عدة منهاللتهمة أثر في عدم قبول شهادة الشاه:عدم التهمة-٣
الشهادة نفعًا أو تدفع عنه ضررًا، كما ال تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندماله وكذلك شهادة أحد الزوجین على 

الدنیویة وشهادة وة اآلخر واألصل لفرعه والعكس والعبد لسیده والشریك لشریكه وعدو على عدوه، والمقصود بالعداوة العدا
.)١١٩(لعصبة لمن عرف عنه اإلفراط والحمیة

.وهي محل جهدنا وسوف نوضح ذلك الحقاً : الذكورة في الحدود والقصاص-٤
.)عبد(أي أن ال یكون الشاهد مملوكًا بالرق :الحریة-٥

حتى یق مداخله، ووسع مخارجهوهذا الشرط ال وجود له في وقتنا الحاضر؛ ألن الرق مستنقع قذر، جاء اإلسالم وض
استطاع اإلسالم تجفیف منابعه بشكل من ثمَّ ألنه لو ترك على حاله ألحدث الكثیر من المكاره االجتماعیة و ؛ینضب
.فال حاجة للخوض فیه، نهائي

ُمونَ وَالَّ : فال تقبل شهادة من رمى غیره بالقذف دون بینة لقوله تعالى:أن ال یكون الشاهد محدودًا في قذف-٦ ینَ َیرْ ِذ
ا ًة َأَبًد اَد َه ُلوا َلُهْم َش ًة وَالَ َتْقَب ْلَد اِنینَ َج وُهْم َثَم ِلُد اء َفاجْ َد َبَعِة ُشَه َناتِ ثُمَّ َلْم َیْأُتوا ِبَأرْ صَ حْ ُقونَ اْلُم َفاسِ َك ُهُم اْل َلِئ .]٤: النور[وَُأوْ

وبعض ، )١٢٢(والحنابلة، )١٢١(والشافعیة، )١٢٠(یةالمالك(فقد ذهب جمهور الفقهاءأما إذا تاب القاذف وأصلح
. إلى قبول شهادته)١٢٣(اإلمامیة

 ::
:وذهبوا إلى قولین، اختلفت آراء الفقهاء في قبول شهادة النساء في جنایة القتل العمد المفضیة إلى القصاص

، والشیعة)١٢٨(، والزیدیة)١٢٧(والحنابلة)١٢٦(، والشافعیة)١٢٥(، والمالكیة)١٢٤(فیةالحن(یرى جمهور الفقهاء : القول األول
الشهود رجاًال فال مدخل للنساء في هذه الشهادة في هذه فال بد أن یكون، اشتراط الذكورة في القصاص)١٢٩(اإلمامیة

إال أن ، رجل وامرأتینحیث یجوز فیه شهادة، بخالف الشهادة في ما یؤول إلیه المال، الجنایة التي فیها القصاص
وامرأتین بالشروط .. .بشهادة رجل مسلم عدل، جوزوا إثبات جراح العمد سواء أوجب القصاص أم لم یوجبه)١٣٠(المالكیة

نما فیه دیة الجراح؛ نفسها أو إحداهما مع یمین المشهود له ألن بعض جراح العمد مما ال قود فیه ٕ فحمل ما بقي من ، وا
نما تجوز شهادتهن في : (قال سحنون، وكذلك الخطأ)١٣١(مل جمیع ذلك على باب المالیاتجرح العمد على ذلك وح ٕ وا
.)١٣٢()وشهدت البینة على أنهم رأوه قتیالً ، الخطأ إذا بقي البدن قائماً 

إلى قبول شهادة )١٣٤(وبعض الحنابلة، )١٣٣(وابن حزم، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، ذهب األوزاعي: القول الثاني
.القصاصالنساء في

:األدلة ومناقشتها
.استدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسنة والمعقول: )المانعون(أدلة أصحاب القول األول 

واْ :قوله تعالى:القرآن الكریممن)  أ ُد ِه َتْش ْینِ وَاْس یَد ِه مْ َش اِلُك بمنطوقهادلت هذه اآلیة :وجه الداللة.]٢٨٢:البقرة[من رَِّج
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مدخل لشهادة المرأة على اشتراط شهادة رجلین من المسلمین، وهذا یكون في القضاء، والحدود، واألموال، والقصاص؛ فال 
.)١٣٥(فیهن

: قال تعالى، والدین، ونقصان في العقل، والسهو، ن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضالل إلیهن مرده الغفلةأل
 َا َفُتذ اُهَم َد لَّ ْإحْ رَىَأن َتضِ ا اُألخْ اُهَم َد سقاطه إذا طرقته شبهة، والحدود]٢٨٢:البقرة[كِّرَ ِإحْ ٕ ، والقصاص مما یحتاط لدرئه وا

) النساء(فإنها تجب مع الشبهة ولهذا ال تقبل شهادتهن، فال تدعو الحاجة إلى التشدید في إثباتها، بخالف بقیة الحدود
.)١٣٦(في الحدود القصاص

بین ه اآلیة تخاطب أصحاب الحقوق لحفظ حقوقهم خوفًا علیها من الضیاع وبما یدفع الخالفإن هذ: ویجاب على ذلك
الحق، فأي وال یعني ذلك أن اآلیة ذكرت جمیع طرق إثبات ، فقد ذكرت هذه اآلیة بعض طرق توثیق الحقوق، المتعاقدین

القرآنفظاهرقیلفإن: (قول ابن القیملجأ إلیه، ی-دون معصیة- طریق یستطیع القاضي إثبات حق الخصم أمام القضاء 
ذلكعلىیدلالالقرآنقیلالشاهدینعدمعندإالبهمایقضىالوأنهالشاهدینعنبدلوالمرأتین، الشاهدأنعلىیدل
أقواهاعلىیقدروالمفإنالطرقأقوىإلىأرشدهمسبحانهفهوحقوقهمبهیحفظونبماالحقوقألصحابأمرهذافإن
، الحكاممجالسحضورهنغالبایتعذرالنساءألنالمرأتینشهادةمنأقوىالواحدالرجلشهادةفإندونهاماإلىلواانتق

وامرأتان فرجلرجلینیكونالمفإنرجلینبشهادةاحكمواسبحانهیقلولموضبطهم، الرجالحفظدونوضبطهن، وحفظهن
إنما؛ رجلمكانامرأتیناستشهادأنعلىدلیلفیهاألخرىحداهماإفتذكرإحداهماتضلأنالشهداءمنترضونممن
.)١٣٧()ضلتإذااألخرىإحداهماإلذكارهو

:فهذا قیاس غیر مستقیم لآلتي، حیث قاسوا على الدین، أما احتاجهم بالقیاس
لَّ :ذلك بقولهأو رجل وامرأتین وعلل، لتوثیق الحقوق بالكتابة واالستشهاد علیها برجلینأرشدنا -١ َأن َتضِ

رَى ا اُألخْ اُهَم َد كِّرَ ِإحْ ا َفُتَذ اُهَم َد .]٢٨٢: البقرة[ْإحْ
فكل أمر یخاف فیه حصول النسیان ینسحب علیه الحكم، هذا التوجیه اإللهي عند االستشهاد علیه على وجه القیاس 

تشهاد علیه مما ال یخاف فیه النسیان فال یلزم فیه هذا وأما إذا كان ما یراد االس، التحاده مع المداینة في علة الحكم
وهي عبارة عن أقوال یجري بین الدائن ، فالمداینة عقد، الحكم لعدم إمكان القیاس لتخلف علة حكم األصل في الفرع

و أ، والشاهد، والمدین على شروط وأسس یتفق علیها الطرفان كما هو الشأن في بقیة األمور المتعلقة بالمعامالت
والعلم الحاصل بطریق السمع معرض ، في مثل هذه العقود یحصل له العلم بمضمون العقد عن طریق السمع، الشاهدة

.)١٣٨(أو كله النسیان خاصة بعد تقادم العهد وامتداد األمد على تاریخ العقد، ألن یجتاح جزأه
حمل والنفاس والرضاعة، فمثل هذه األمور یحصل أما أن دواعي النسیان عند المرأة أكثر من الرجل ألنها یعتریها ال

بها المتاعب النفسیة والجسمیة وتكون سببًا في النسیان أكثر من الرجل عادة، وبما أن مثل هذه األمور مظنة للسهو والغفلة 
د الواقعة بعینه والنسیان فهي تحتاج لمن یذكرها وینبهها، أما ما یتعلق بالقتل فالواقع یختلف ألنه یفترض بالشاهد أنه شاه

أن فالنا قتل فالنا وبما أن رصد القتل تّم عن طریق المشاهدة فقلما یعتریه النسیان سواًء أكان الشاهد رجًال أو امرأة، 
خاصة أن أمرا مثل القتل لیس من السهولة أن یفارق مخیلة اإلنسان، وذلك لندرة حصوله ولعظیم إثمه وعقوبته، ومن 

. ام لیس من السهل مفارقتها الذاكرة بل تعیش مع اإلنسان إلى آخر عمرهالمعلوم أن الحوادث الجس
مَّن :تعالىقولهتعالىاهللارحمهتیمیةابنشیخناقال: (قال ابن القیم رََأَتانِ ِم ٌل وَاْم نِ َفرَُج َلْی وَنا رَُج ن لَّْم َیُك َفِإ

ا فَ  اُهَم َد لَّ ْإحْ اء َأن َتضِ َد نَ الشَُّه نَ ِم وْ رَىَترْضَ ا اُألخْ اُهَم َد كِّرَ ِإحْ مكانامرأتیناستشهادأنعلىدلیلفیه]٢٨٢: البقرة[ُتَذ
وعدمالنسیانوهوالعادةفيالضاللفیهیكونفیمایكونإنماوهذا، ضلتإذااألخرىإحداهماإلذكارهوإنما؛ رجل
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لى، الضبط ٕ شطرأنفبینرجلبشهادةامرأتینادةفشهعقلهننقصانوأما:قالحیثالنبيأشارالمعنىهذاوا
نماالرجالعدلبمنزلةالنساءعدلأنبذلكفعلم، الدینلضعفالالعقللضعفهوإنما؛ شهادتهن ٕ عنه، ینقصعقلهاوا

إنمامنفرداتشهادتهنفیهتقبلومارجلنصفعلىفيتكنلمالعادةفيالضاللفیهیخافالالشهاداتمنكانفما
واالرتضاعواالستهاللكالوالدةعقلعلىتوقفغیرمنبأذنهاتسمعهاأوبیدهاتلمسهاأوبعینهاتراهاأشیاءهي

التياألقوالكمعانيعقلإعمالإلىمعرفتهتحتاجوالالعادةفيینسىالهذامثلفإن، الثیابتحتوالعیوبوالحیض
.)١٣٩()الجملةفيبهاالعهدیطولو معقولةمعانهذهفإنوغیرهبالدیناإلقرارمنتسمعها

نالرجلمعاجتمعتاإذابشهادتهمایحكملهذا: (وقال في موطن آخر ٕ الأصلوالمرأتانفالرجلبرجلینیؤتىأنأمكنوا
قدوذلك،بمثلهاقویتوالنسیان، السهوعلیهاخیفلماأنهاإالوالدیانة، واألمانة، الصدقفيكالرجلالعدلوالمرأة، بدل

.)١٤٠()مثلهأو، الواحدالرجلمنأقوىیجعلها
وبضرورة العقل یدري كل أحد أنه ال فرق بین امرأة وبین رجلین وبین امرأتین وبین أربعة رجال : (وقال ابن حزم

.)١٤١()وبین أربعة نسوة في جواز تعمد الكذب والتواطؤ علیه
شهاد موكول إلى الدائن، والمدین فلهم أن یبحثا عن الشهود ویختارا أمرت اآلیة السابقة اإلشهاد على الدین وهذا اإل-٢

اء: شهودًا بعینهم لقوله تعالى َد نَ الشَُّه نَ ِم وْ مَّن َترْضَ لذلك ال حرج أن یكون هناك فسحة من الوقت الختیار ]٢٨٢: البقرة[ِم
ذه األمور إذ ال خیار للقاتل فیمن یشهد علیه، وال شهود بعینهم بأوصاف معینة أما في جنایة القتل العمد، فالوضع ینعدم فیه ه

خیار للمجني علیه فیمن یشهد له، وال خیار للشاهد في الشهادة، فهي تقع فجأة، وعلى من یحضرها أن یكون شاهدًا أحب أم 
ال هدرت كره ذكرًا كان أم أنثى، وعلى القاضي قبول الشهادة إذا استوفى الشاهد شروط الشهادة من عقل وبلوغ وعدالة ٕ وا

.)١٤٢(الدماء، وضاعت الحقوق وال یخفى ما في هذا من االصطدام مع قصد الشارع من التشریع
ِیا : قال تعالى، )١٤٣(فیها شهادة الكافر على المسلم في وصیة المسلم في السفركما أن هناك حاالت أجاز 

رَ  ضَ ا َح ْم ِإَذ ُك ِن ُة َبْی اَد َه ُنوْا َش ینَ آَم ْم ِإنْ َأنُتْم َأیَُّها الَِّذ رُِك ْی نْ َغ َانِ ِم ر ْم َأوْ آَخ نُك لٍ مِّ ْد وَا َع یَِّة اْثَنانِ َذ صِ ینَ اْلوَ تُ ِح وْ ُم اْلَم ُك َد َأَح
تِ  وْ یَبُة اْلَم اَبْتُكم مُّصِ ُتْم ِفي اَألرْضِ َفَأصَ ْب رَ كما أن المرض ، ذلك أن المسافر یكون في ظروف استثنائیة]١٠٦: المائدة[ضَ

ثم إن الموت یعاجله أحیانًا فأجاز الشارع قبول شهادة غیر المسلم على المسلم ، ي عن الشهود وأوصافهمیمنع من التحر 
.للضرورة

البحیثللضرورةخاصةالسفرفيالوصیةفيالمسلمینعلىالذمةأهلشهادةفيجائزذلكوأن: (قال القرطبي
.)١٤٤()مسلمیوجد

:من السنة)  ب
والخلیفتین من بعده أن ال شهادة للنساء في مضت السنة من لدن رسول اهللا : (لزهري أنه قالاستدلوا بحدیث ا-١

والقصاص مبناها ، والحدود.. .أن شهادة المرأة تورث شبهة لنسیانها وسهوها: وجه الداللة.)١٤٥()والقصاص، الحدود
.)١٤٦(الدرء واإلسقاط بالشبهات وشهادة النساء ال تخلو عن شبهة

وهذا دلیل ، والخلفاء من بعده في عدم قبول شهادة النساء في القصاص، دل الحدیث على أن منهج النبي كما
.)١٤٧(وصحبه من بعدهإذ لو كانت حجة لعمل بها النبي ، على عدم حجتها فیها

:ذلك من وجهینعنویجاب 
بضعفه وعدم : واألصولیین قالواالمحدثینإن ما استدل به أصحاب هذا القول مرسل وال یحتج بالمراسیل عند جمهور-أ

.)١٤٨(االحتجاج به
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.)١٤٩()إن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار لیس بحجة: (قال النووي
وما ذكرناه من سقوط االحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر علیه آراء جماعة (:وقال ابن الصالح

.)١٥٠()األثر وتداولوه في تصانیفهمحفاظ الحدیث ونقاد 
إنه منقطع من طریق : (قال ابن حزم، )١٥١(إن هذا الحدیث أحد رجال إسناده هو الحجاج بن أرطأة وهو ضعیف- ب

.لهذا ال أرى حجة في هذا الحدیث، )١٥٢()إسماعیل بن عیاش وهو ضعیف عن الحجاج بن أرطأة وهو هالك
مقتوًال فانطلق أولیاؤه إلى النبي صبح رجل من األنصار بخیبرأ: استدلوا بما روي عن رافع بن خدیج قال.١

.)١٥٣()لكم شاهدان یشهدان على قتل صاحبكم(:فقال ، فذكروا ذلك له
بإقامة شاهدین استدلوا بحدیث عمرو بن شعیب المتعلق بقتل ابن محیصة األصغر على أبواب خیبر فقد أمر .٢

.)١٥٤()إلیكم برمتهأقم شاهدین على قتله أدفعه (:حیث قال 
ولو كانت شهادة ، شاهدًا أو شاهدتینسألهم هل لكم شاهدان یشهدان ولم یقل لهم إنه : وجه الداللة

.مما یدل على أن هذه الشهادة خاصة بالرجالالنساء جائزة لطلبها 
لشهادة في جرائم القتل تقع ألن ا، طلب شاهدین على وجه التغلیبأن رسول اهللا : ویجاب على ذلك باآلتي

الرجال غالبًا في أماكن تقل فیها النساء، ویكثر فیها الرجال فهم الذین یحضرون عادة إراقة الدماء، فدل ذلك على قبول شهادة
.نصًا وشهادة النساء ضمناً 

ألنها غالبًا ، في الجنایاتولهذا المعنى نفسه ذهب كثیر من الفقهاء إلى أن شهادة النساء ال تقبل : (یقول السباعي
ذا ، وال یتیسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها، ما تكون قائمة بشؤون بیتها ٕ وا

بل الغالب أنها إذا لم تستطع ، وتظل رابطة الجأش، حضرتها فقل أن تستطیع البقاء إلى أن تشهد جریمة القتل بعینها
ثم إن خطاب الشارع جاء في ، )١٥٥) (وتولول وتصرخ وقد یغمى علیها، ان منها تغمیض عینهاالفرار تلك الساعة ك

َالةَ : كثیر من اآلیات القرآنیة بلفظ المؤمنین كقوله تعالى وْا الصَّ یُم اةَ ]٤: المرسالت[وََأِق َقْد ]٤: المرسالت[وَآُتوْا الزََّك
ُنونَ  ِم ؤْ َلَح اْلُم ألن ، یشمل المؤمنین والمؤمنات مع أن ظاهر اللفظ منصب على المؤمنینفالخطاب]١: المؤمنون[َأْف

ومن المعلوم أن كل خطاب جاء على هذه الصیغة یشمل المؤمنین والمؤمنات ، الخطاب ورد على وجه التغلیب
.والمسلمین والمسلمات ما لم یرد دلیل على التخصیص وال دلیل

فهذه ، یجد أن القتل وقع بعیدا عن العمران بعیدا عن الغوث ووقع بین النخیلكما أن الناظر في األحادیث السابقة 
فإذا وجد القتیل في مثل هذه المواطن فالغالب أن یسأل الرجال دون النساء وال ، األمكنة عادة وغالبًا یختص بها الرجال

.وهذا ما فعله وعدم قبول شهادتهما، یعني عدم سؤال النساء

:المعقول)  ج
ألنهن جبلن على ؛وشهادة النساء ال تخلو من شبهة، إن الحدود والقصاص مبناها على الدرء واإلسقاط بالشبهات

ثم إن جواز شهادة النساء ، مع الشبهةفیورث شبهة بخالف سائر األحكام فتقام، ونقصان العقل والدین، والغفلة، السهو
فحرصًا من اإلسالم على مكانة ، ود غیر مقبول كالكفارات والوكاالتعلى البدل من شهادة الرجال واإلبدال في باب الحد

.)١٥٦(المرأة االجتماعیة وعدم خروجها إلى مجالس القضاء ومزاحمة الرجال نهى عن شهادة النساء
.لهاثم أن جرائم القتل نادرة الحدوث نادرة مشاهدة المرأة، یبطل االستدالل بالعقلإن ما أسلفناه: ویجاب على ذلك

فقد أجاز اإلسالم لها أن تباشر بعض أعمالها أصالة أو وكالة ، أما القول بمزاحمة الرجال وحضور مجالس القضاء
.كالبیع والشراء واإلجارة والرهن
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:استدل أصحاب هذا القول باآلتي: )المجیزون(:أدلة أصحاب القول الثاني
:من القرآن-أ

واْ : قوله تعالى ُد ِه َتْش اء َأن وَاْس َد نَ الشَُّه نَ ِم وْ مَّن َترْضَ رََأَتانِ ِم ٌل وَاْم َلْینِ َفرَُج ن لَّْم َیُكوَنا رَُج ْم َفِإ اِلُك ْینِ من رَِّج یَد ِه َش
رَى ا اُألخْ اُهَم َد كِّرَ ِإحْ ا َفُتَذ اُهَم َد لَّ ْإحْ جاءت هذه اآلیة بنصاب الشهادة وهي إما أن تكون : وجه الداللة.]٢٨٢: البقرة[َتضِ

فهذا الحكم في الشهادة على ، فشهادة امرأتین مقام شهادة رجل واحد، أو رجل مسلم وامرأتین مسلمتین، ادة رجلینشه
كما أن عموم اآلیة لم یخصصه شيء من قرآن وال ، الدیون یمضي في الشهادة على القتل الموجب للقصاص قیاساً 

.)١٥٧(سنة
والرهنواإلجارة، والَقرْض، كالبیعالمالیةالمعامالتأما، والقصاص، نسلم بهذا القول في غیر الحدودإننا:ویجاب

ب، واإلقراروالودیعة رجلأو، رجالنكلههذافيفیكفي، علیهیترتبمالًیاحًقاألن؛ الخطأقتلوكذلك، والوْقفوالَغصْ
. ن هذا اإلطالق جاء مقیدا باألحادیث التي اشترطت الذكورةإثم ؛ )١٥٨(وامرأتان

:من السنة-ب
: وقالت، فقامت امرأة منهن)یا معشر النساء تصدقن، وأكثرن االستغفار فإني رأیتكن أكثر أهل النار: (ما رواه عمر قال

ما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي ، وتكفرن العشیر، تكثرن اللعن: قال، وما لنا یا رسول اهللا أكثر أهل النار
فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل ، أما نقصان العقل: (والدین؟ قال، ل اهللا وما نقصان العقلیا رسو : فقالت، )لب منكن

جاء : وجه الداللة.)١٥٩()وتمكث اللیالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدین، فهذا من نقصان العقل
من صیغ باأللف والالمم جنس محلىألن كل اس؛ هذا الحدیث بصیغة العموم إذ لفظ الرجل والمرأة من ألفاظ العموم

.غیر ذلكقصاصًا أمالعموم لذلك كان عامًا في جمیع الدعاوى سواًء أكان موضوعها ماًال أم
شهدلورجلیقبلحیثیقبلالأنهضرورةفوجبرجلشهادةتعدلامرأتینشهادةنأبقطع: (قال ابن حزم

.)١٦٠()زادماوهكذاامرأتانإال
بل، الشهادةأنواعكلفيشامالً عاماً لیسالمرأةشهادةَقبولعلىالشریعةبهأتتالذيالتحدیدإن:یجابو 
كالوالدةغالباً المرأةشهادةفیهاُتقبلوالتين هناك حاالت ال تقل أهمیة عن القصاص إثمهابعضعلىقاصرًا

ماكثیرًاوالقصاصتوجبالتيالحوادثنكما أ، ونسبإرثمناعلیهیترتبوما، ونحوهوالبكارةِ والثُّیوبة، والرّضاع
اوالحّساسیةاالنفعالشدیدةوالمرأة، ومنفِّرةكریهةوقائععنتنطوي تلكتفاصیلإلىاالنتباهعنأحیاًنایصرِفهامّم
.)١٦١(الوقائع

لكما أن تحمل الشهادة وأدائها  نرىلهذا. والحدودالجنایاتقضایافيوخاصة، ومشقةعناءً بسببهالشاهدیَتحّم
اهووالقصاصالشهادةمنالمرأةاستبعادأن یهاُیزعجهاماإلىتتعرضأنمنوحمایة، لهاتكریمأیضً فيوُیؤِذ

.)١٦٢(الحاالتمنكثیر
األعمعلىمبناهاوالشریعةاألكثروالاألصلهوهذالیسولكنالرجالبعضمنأعقلالنساءبعضیوجدوقد

.األغلب
، األحیانمنكثیرفيعقلهاعاطفتهاتغلبولكنمجنونةأنهایعنيالمرأةعقلنقصولیس:وقال ابن المنجد

.)١٦٣(مكابرإالهذاُینكروالالرجلعندیحدثمماأكثرالحالةهذهلهاوتحدث

شهادة النساء مع الرجال في األموال وما یتعلق لهن یثبت لقد نص السادة الفقهاء على جواز: القیاس على األموال- ج
. بشهادة النساء، فیثبت القصاص أیضًا بشهادة النساء بجامع أن كًال منهما حق یحتاج إلى إثبات، ویصح إثباته بالشهادة
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بینما ، إن قیاس القصاص على األموال قیاس مع الفارق ذلك أن الحقوق المالیة تثبت مع الشبهة: ویجاب
كما أن األموال تفارق القصاص لخفة حكم األموال وشدة الحاجة إلى إثباتها لكثرة ، ثر في درئهأالقصاص للشبهة 

.واالحتیاط في حفظها، وقوعها
أجاز شریح شهادة أربع نسوة على رجل في :وردت العدید من اآلثار تجیز شهادة النساء في كل شيء منها:اآلثار-د

.)١٦٤(صداق امرأة
تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إال الزنا من أجل أنه ال ینبغي أن ینظرن إلى : وقال طاووس

.)١٦٥(ذلك
فأجاز شهادة النسوة ، فرفع إلى عمر بن الخطاب، إن سكرانًا طلق امرأته ثالثًا فشهد علیه أربع نسوة: وقال أبو لبید

.)١٦٦(وفرق بینهما
، قتلته واهللا: فقالت أم الصبي، كنت في نسوة وصبي مسجى فقامت امرأة فمرت فوطئته: طلق قالتوعن هند بنت 

.)١٦٧(وأعانها بألفین، فقضى علي علیها بالدیة، فشهد عند علي عشرة نسوة أنا عاشرهن
.فعلوهتدل اآلثار على قبول الصحابة لشهادة النساء في القصاص ولو لم یكن ذلك مشروعًا لما : وجه الداللة

: تيإن هذه اآلثار معارضة باآل:ویجاب
معامرأتینشهادةوأجاز، الحدودفيوال، النكاحفيوال، الطالقفيالنساءشهادةتجوزال:النخعيقال إبراهیم

.)١٦٨(والدین، والوصیة، العتقفيرجل
نها؛ العمدحجرافيوال، الحدودفيالنساءشهادةتجوزالالبصريالحسن:وقال ٕ .)١٦٩(الخطأجراحفيجائزةوا
.)١٧٠(نكاحوال، طالقفيوال، حدفيوالقتلفيالنساءشهادةتجوزال:المسیبابنوقال

: الرأي الراجح
الفقهاء في قبول شهادة المرأة في القصاص وعدم قبولها یترجح عندي بعد النظر في األدلة عدم بعد أن بینا آراء

كما أن هذه األدلة لم تفرق بین ذكر وأنثى ، نص من قرآن أو سنة أو إجماع ینفي جواز شهادة المرأة في القصاصوجود 
ألنه یجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة ؛ وال فرق بین الرجل والمرأة، وال بین رجلین وامرأتین وال بین أربعة رجال وأربع نسوة

.ل فله أن ینظر إلى عورة المرأة للضرورة وبقدرها فهم سواءوكذا الرج، الرجل وتعالجه للضرورة وبقدرها
ألن أقصى ما یحصل هو مخالفة الفقهاء ؛وعلى ذلك ینبغي علینا أن نعید النظر في شهادة المرأة في القصاص

.في موضوع اجتهادي
وهذا ینسجم مع ، ند الفقهاءكما أن اختالف الزمان والمكان واألعراف والعادات فیما ال نص فیه أمر معتبر ع

ن النساء في المجتمعات إثم ، وواقعیتها ویسرها وشمولها واستیعابها لكل ما یستجد من حوادثمرونة الشریعة اإلسالمیة
أما اآلن فأصبح للمرأة دور –حتى بوجود المحرم أو للضرورة –القدیمة یحظر علیهن مخالطة الرجال أو الجلوس معهم 

ومنهن المحامیات ، المجتمع فأصبحت تذهب إلى المدارس والجامعات والعمل في المهن الطبیةفي كافة نشاطات 
.والقاضیات والنائبات والوزیرات ورئیسة للحكومات

فخروج ، فالفقهاء عندما منعوا شهادة المرأة في القصاص قالوا ذلك بحسب معطیات العرف السائد في تلك الفترة
تشاهد منظرا تسفك وبناًء على ذلك نادرًا ما، خالف ما وضعت له المرأة أصًال اللهم إال للضرورةالمرأة من بیتها كان ی

أو في منعطف طریق ، والعیون خارج القریة أو المدینة، ثم أن القتل كان یقع عادة في مكان خال عن الرقباء(فیه الدماء 
فإن ، الوقت الذي یفاجئ الجاني المجني علیه بجنایتهفإذا صادف وجود امرأة في ذلك المكان وفي ، مقفر من السابلة
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الرعب كان یستولي علیها فال تفكر في شيء سوى اإلسراع في االبتعاد عن المكان دون مالحظة القتل لیمكن أن تكون 
.)١٧١()شاهدة علیه

وال باألهلیة ما دامت المرأة ومن الواضح أن هذا التفاوت هنا ال عالقة له باإلنسانیة وال بالكرامة : (وقال السباعي
ذات أهلیة كاملة لتحمل االلتزامات المالیة كالرجل لم یكن اشتراط اثنتین مع رجل واحد ، كریمة كالرجل، إنسانًا كالرجل

كما اعتبر اإلسالم رسالتها االجتماعیة هي التوفر على شؤون .. .إال ألمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها
.)١٧٢()وهذا ما یقتضیها بیتها في غالب األوقات، األسرة

ومما هو عمدة ذكر أن القول بشهادة النساء في القصاص ینبغي أن تستوفي المرأة جمیع شروط الشهادة التي 
.نص علیها الفقهاء سابقاً 

وعلى ذلك یكون ومع قولنا بقبول شهادة النساء في القصاص إال أنه ینبغي أن یضم لشهادتهن شهادة الرجل
. وأن شهادة المرأتین تعادل شهادة رجل، نصاب الشهادة في القصاص رجال وامرأتین

 
:

:اآلتیةالنتائجتم التوصل إلى 
.أهم وسائل اإلثبات مؤسس على مشروعیتها في دیننا الحنیفكأحدمشروعیة الشهادة إن-١
والفي موضوع الشهادة وفصلها تفصیال دقیقًا ال ُلبس فیه ، اطعةوالبراهین الس، الدامغةاإلسالم باألدلة جاء-٢

.إقامة العدلاألحكامفجاءت هذه األحكام منسجمة مع العقل السلیم ألن العقل یدرك غایة هذه ، غموض
ن اختلفت األزمنة واألمكنةوتزكیتهمالشهادة وتمحیص الشهود إثباتاإلسالم في ددش-٣ ٕ .والبحث عن عدالتهم وا
ثباتها أمام القضاء، جمیعهاالبحث أن الشریعة الغراء أقرت الحقوق أثبت-٤ ٕ ، وخولت أصحابها حق الدفاع عنها وا

زهاقمصادر اإلثبات إلحقاق الحق وبقیةفشرعت الشهادة ٕ شاعة العدل ونصب األمن واألمان بین الباطلوا ٕ وا
.الناس

هود بشهاداتهم أمام القضاء فقد ظهر الحق وانكشف فإذا قام الش,لهالبحث أن الشهادة مظهرة للحق ال منشئة أثبت-٥
.فینبغي على القاضي الحكم بموجبها، له كالثابت عیانللمشهودالحق وأصبح

وان شهادة امرأتین تعادل ....وأحوال شخصیة وقصاصمعامالتشهادة المرأة معتبرة في جمیع الحقوق من إن-٦
.سها التي یتصف الرجل بهاالمرأة بالشروط نفتتصفشهادة رجل واحد شریطة أن 

ثم ، لما قدموه من أدلة من مصادرها المختلفة، بالقبول والترجیحجدیرما توصل إلیه اجتهاد ابن حزم ومن وافقه إن-٧
.العصر في حفظ الحقوق خاصة أن المرأة دخلت في میادین الحیاة كافةمتطلباتإنه ینسجم مع 

هللا رب العالمینوالحمد
 

:

، دار عمار، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر، ؛ )٧٥/ ٧(، بیروت، ١، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، )١(
).٢٦٦ص(، ٩٩٦١، ١األردن، ط

).٩٧/ ٦(، ه١٣١٣، ١ألمیریة، طالمطبعة اتبیین الحقائق، الزیلعي، عثمان بن علي، )٢(
).٢١/ ٢(، مطبعة الحلبي، مصر، حاشیة الباجوري، الباجوري)٣(

mailto:�b@�n
mailto:N@j


 

١٥٩

).٣٦٥(، دار الفكر العربي، مصر، )العقوبة(أحكام الجریمة والعقوبةأبو زهرة، محمد، ) ٤(
).١٠٢/ ٢: (٢٠٠٠، ١، ط الرسالةمؤسسة، جامع البیان، جریربنالطبري، محمد) ٥(
).٣/ ٤(بیروت، الفكردار، مغني المحتاج، الخطیبمحمدربیني، الش)٦(
، رواه )٢/٢٦٥(، ، قال عمر بن علي األنصاري في البدر المنیر)٢٧٧٦٦(، حدیث )٤٣٦/ ٥(، مصنف ابن أبي شیبه) ٧(

.النسائي بإسناد صحیح
/ ٤(السنن، البیهقي، ؛ )٥٠٦/ ١٤(، نصحیح ابن حیاابن حیان، ؛ )٥٥٣/ ١(المستدرك على الصحیحین، النیسابوري، )٨(

النسائي، ) ٤٥(، حدیث )٣/٩٤(، السننالدارقطني، ؛ )٢٣٥٢(، حدیث )٢٤٧/ ٢(، سنن الدارمي؛ )٧٠٤٧(، حدیث )٨٩
).٢٤٥/ ٤(، السننالنسائي، :، ینظرضعیف/ األلبانيالشیخقال، )٧٠٥٨(، حدیث )٢٤٥/ ٤(، السنن

ابن هبیرة، یحیى بن محمد، ؛ )٢/٤٣١(، ه١٣٨٦، مكتبة الكلیات األزهریة، مصر، مجتهدبدایة الابن رشد، محمد بن أحمد، )٩(
).٣٧٤/ ٢(، ه١٣٤٧، المطبعة العلمیة، حلب، اإلفصاح في معاني الصحاح

م، مكتبة ٢٠٢٢، ١، طالجنایات في الفقه اإلسالميسیف رجب، ؛ )٩٧ص(، الجنایات في الفقه اإلسالميالشاذلي، حسن، ) ١٠(
).١٠١ص(اع، اإلشع

الفیروز آبادي، مجد الدین )١/٩٠(، مختارالصحاحالرازي، ؛ )٥/٤٧٦/(، ط، المطبعة الخیریةتاج العروسالزبیدي، محمد، ) ١١(
).١/١٤٤/(م ٢٠٠٠، ٢، دار إحیاء التراث، بیروت، طالقاموس المحیطمحمد، 

، االستذكار، البرعبدابن، )١/٣٠٩(، العربيتراثالإحیاءدار، الباقيعبدفؤادمحمد:تحقیق، موطأال، أنسبنمالك)١٢(
). ٣/٣٦٩/ (١٤٢١، ١، طبیروت، العلمیةالكتبدار، معوضمحمدو محمد، سالم:تحقیق

).٢/١٩(، العربلسان، منظوربنا) ١٣(
عة الفقه موسو ، أبو زهرة، )٢/١٣٦(، م١٩٨٨، ١طالكویت -اإلسالمیةوالشؤون األوقافوزارة ، الموسوعة الفقهیة)١٤(

).١/٤٨(، ، دار الفكر العربي، القاهرةاإلسالمي
).٢٥٤(،الجنائياإلجرائيالنظام، ظفیربنسعد)١٥(
).١/٦٤٢(، القاموس المحیطالفیروزآبادي، ؛ )٣/٤٨٨(، تاج العروسالزبیدي، ؛ )١١/١٠٢(، لسان العربابن منظور، ) ١٦(
).٥/٢(، تبیین الحقائقالزیلعي، ) ١٧(
، الفكردار، حسنمحمود:، تحقیقالعظیمالقرآنتفسیر، إسماعیل، كثیربنا؛ )٢/١٨(، الجامع ألحكام القرآنطبي، القر ) ١٨(

.)١/١٢١(، م١٩٩٤
، ه١٤٢٢، ١، طالنجاةطوقدار، زهیرمحمد:، تحقیق)صحیح البخاري(، الجامع الصحیح إسماعیلبنمحمدالبخاري، ) ١٩(

.٣/١٣٢٥، بیروت، الجیلدار، مسلمصحیح، الحجاجبنمسلم؛ )٢/٩٥٩(
).٦/٢٥٠٢(، البخاري، صحیح البخاري/ ینظر)٢٠(
).٣/١٣٢٣(، صحیح مسلممسلم، ) ٢١(
).٤/٤٩١(، كشاف القناعالبهوتي، ؛ )٧/٣(، بیروت، ١طالحاوي الكبیر، الماوردي، علي بن محمد، ) ٢٢(
.)٦/٦٠١(، ١طالحدیث، القاهرة، دارالمغني على الشرح الكبیر، ابن قدامة، موفق الدین، ) ٢٣(
ونمحمدالسَّالمعبد:، تحقیقمقاییس اللغة، فارِسبنا) ٢٤( ).٥/٧٢(، م٢٠٠٢العربالكتاباتحاد، َهارُ
).١٢/٤٧٨(، لسان العرب، ابن منظور؛ ٣٣/٢٧١، تاج العروسالزبیدي، )٢٥(
.)٥/٢٨٦(، الصنائعبدائع، الكاساني) ٢٦(
الصنائع،بدائع؛ الكاساني، )٣/٢٠٠(، بیروتالعلمیةالكتبدار، م١٩٩٤، ط بیروتالعلمیةالكتبدار، الفقهاءفةتح، السمرقندي) ٢٧(

).٦/١٨٩(، الحقائقتبیینالزیلعي، ) ٧/٢٨٦(
).٢/٣٠٤(، المجتهدبدایةابن رشد، ) ٢٨(
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 ١٦٠

).٤/١٤٤(، المحتاجمغنيالشربیني، ؛ )٦/٧٨(م١٩٨٠، ١طالفكرداراألم، ، الشافعي، محمد)٢٩(
.)٤/٢٩٧٢(، كشاف القناعالبهوتي، ؛ )٢٩٥(، الحدیثةالریاضمكتبةابن تیمیة، ، الفقهیةالختیاراتا) ٣٠(
).٧/٦٨(، سبل السالم، الشوكاني؛ )٤/٣٥٩(، بدایة المجتهدابن رشد، ؛ )١١/٧٩(، المحلىابن حزم، ) ٣١(
).٧١٩٢/ح١٨/١٣٦(، البخاري، صحیح البخاري) ٣٢(
).٤٤٤٢/ ح٥/١٠١(، مسلم، صحیح مسلم) ٣٣(
).١٨٢٦٦/ح١٠/٣٥(،٢، طبیروت، اإلسالميالمكتب، األعظميالرحمنحبیب:تحقیق، مصنفال، همامالرزاق بنعبد) ٣٤(
). ١١/٧٩(ابن حزم، المحلى، ؛ )٧/٢٨٦(، الصنائعبدائعالكاساني، ؛ )٣/١٦٨(، الفقهاءتحفة، لسمرقنديا) ٣٥(
.)٢/٣٥٨(، المجتهددایةبابن رشد، )٣٦(
.)٧/٢٩٠(، الصنائع، بدائع الكاساني) ٣٧(
عبد : ، تحقیق، معجم مقاییس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس؛ )٢٣٩/ ٣(، بیروت، ١، طلسان العربابن منظور، )٣٨(

، القاموس المحیطعقوب، الفیروز أبادي، محمد بن ی؛ )٧/٥١٧: (م٢٠٠١، دار إحیاء التراث، بیروت، ١السالم هارون، ط
).١/٣٧٢(؛ ه١٤٠٦، المؤسسة العربیة بیروت، ٥ط

).١٧٦ص(، مختار الصحاحالرازي، )٣٩(
).٣٤/ ٣(، لسان العربابن منظور، ) ٤٠(
).٣٤/ ٣(، لسان العربابن منظور، )٤١(
، ١٩٩٤، دار الفكر، بیروت، ٢، ط)نحاشیة ابن عابدی(، حاشیته رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین، محمد أمین)٤٢(

).١٦/١١١(، م١٩٨٩دار المعرفة، بیروت، المبسوط، السرخسي، محمد، ؛ )٤٦١/ ٥(
.)٤/١٦٤(، الدسوقيحاشیةبهامشالكبیرالشرح) ٤٣(
).١٠/٧٤١(، بیروت–الفكردار، المنهجعلىالجملحاشیة، سلیمان، الجمل)٤٤(
).٦/٤٠٤(، بیروت١٤٠٢، الفكردار، مصیلحيهاللتحقیق، عالقناشافك، منصور، البهوتي)٤٥(
).١٦/١١١(المبسوط، السرخسي، ؛ )٤٦١/ ٥()حاشیة ابن عابدین(ابن عابدین، )٤٦(
، دار الفكر، بیروت، ٢، طحاشیة قرة عیون األخبار تكملة رد المحتار على الدر المختارأفندي، محمد عالء الدین، )٤٧(

الزحیلي، محمد، ؛ )٤/٢٤٣(، ه١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، طسبل السالم، نعاني، محمد، الص؛ )٧/٤٧٤(م ١٩٦٦
)..١٠٢ص(، ١٩٧٢، ١، دار البیان، طوسائل اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة

).٦/٩٩(، م٢٠٠٠، ١، ط الرسالةمؤسسة، جامع البیان، جریربنالطبري، محمد)٤٨(
)..٦/٩٩(، جامع البیانالطبري، )٤٩(
).١/٦٩٧(م١٩٩٤، الفكردار، حسنمحمود:، تحقیقالعظیمالقرآنتفسیر، إسماعیلالفداءأبو، كثیربنا)٥٠(
الجامع الصحیحمسلم، مسلم بن الحجاج، ؛ )٢٥١٥(، حدیث )٢/٨٨٩(الجامع الصحیحالبخاري، محمد بن إسماعیل، )٥١(

).١٣٨(حدیث ) ١/٢٣(
).٤/١٥٣(١٩٣٧، المكتبة التجاریة، مصر، ١طض القدیر، فیالمناوي، محمد عبد الرؤوف، ) ٥٢(
).١٧١١(، حدیث )١٦٥٦/ ٤(الجامع الصحیحمسلم، مسلم بن الحجاج، ) ٥٣(
).٢٠٢/ ٣(محمد البخاري، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیقشرح معاني اآلثارالطحاوي، أحمد، ) ٥٤(
، أحكام الجصاص؛ )٦٧/ (م٢٠٠٤، المسلمدار، أحمدالمنعمعبدفؤاد:تحقیقاالجماع، ، إبراهیمبنمحمد، المنذربنا)٥٥(

/ ٤(كشاف القناعالبهوتي، ؛ )٤/٤٢٦(مغني المحتاجالشربیني، ؛ )٢٧٧/ ١٥(، المبسوطالسرخسي؛ )٢٢٣/ ٢(القرآن
الصنعاني، ؛ )٥/١٦(البحر الزخارالمرتضى، ؛ )٤/ ١٢(اإلنصاف المرداوي، ؛ )١٥٦/ ١٠(ابن قدامة، المغني ؛ )٢٤٢

).٢٤٤/ ٤(سبل السالم
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ابن قدامة، عبد اهللا، ؛ )١/٢٠٩(، ١٩٥٨، دار الكتب العلمیة، القاهرة، ٢، طتبصرة الحكامابن فرحون، إبراهیم بن علي، )٥٦(
).١٦٤/ ٩(، دار الفكر، بیروت ٢، طالمغني

).٤٠٤/ ٦(، كشاف القناعالبهوتي، ؛ )١٥٤/ ١٠(المغنيابن قدامة، )٥٧(
، مجمع األنهرشیم زاده، داماد، ؛ )٧/٥٧(، ٩٩٣، دار المعرفة، بیروت، ١، طالبحر الرائقابن نجیم، إبراهیم بن محمد، )٥٨(

).١٨٤/ ٢(م ١٩٩٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 
/ ، قال)١٢٥/ ٢٣(؛ ه١٣٨٧مصطفى البابي، وزارة األوقاف، المغرب، : ، تحقیقالتمهیدابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا، )٥٩(

وهذا الحدیث ال خالف في إسناده في الموطأ على األرسال وهذا یستند من طرق جماع، الترمذي، محمد بن عیسى، السنن 
.قال عنه الترمذي، حدیث صحیح) ٣٤/ ٤(

ال ، ق)٤٠٣/ ٤(م ١٩٩٠، بیروت، ١مصطفى عبد القادر، ط: ، تحقیقالمستدرك على الصحیحینالنیسابوري، الحاكم، )٦٠(
.عنه النیسابوري، صحیح

؛ حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ، قال النیسابوري)٧٦١٥(، حدیث )٢٧٢/ ٤(، المستدركالنیسابوري)٦١(
).١٥٠٧(، حدیث )٨٢٥/ ٢(الموطأ، مالك، ؛ )١٧٣٧٧(حدیث ) ٣٢٩/ ٨(لسننالبیهقي، ا

).٣٣٠ص(١٩٨٦دار الغرب، عقوبات، المبادئ الشرعیة في أحكام الالشریف، عبد السالم، ) ٦٢(
).٣٥٥/ ٥(، حاشیة ابن عابدین، ابن عابدین، )٢٨٢/ ٦(، بدائع الصنائعالكاساني، )٦٣(
).٤/ ١٢(اإلنصاف، المرداوي، )٦٤(
).٥٢٧/ ٨(، المحلىابن حزم، )٦٥(
).٢٢٣/ ٢(أحكام القرآنالجصاص، )٦٦(
).٤٦٧/ ١(، دار الفكر، بیروت ٢مكتبة البحوث والدراسات، ط:، تحقیقأنوار البیانالشنقیطي، محمد، )٦٧(
).٢٠٥/ ٢(، أحكام القرآنالجصاص، )٦٨(
).٢٥٤/ ١(التبصرة، ابن فرحون، )٦٩(
).٢٦٧/ ١٠(، تحفة المحتاجالهیثمي، ) ٧٠(
).٥٤٨/ ٦(، الفروع، ابن مفلح)٧١(
).١٢٧/ ٤(، شرائع اإلسالمالهذلي، )٧٢(
).١٧/ ٦(، بحر الزخارالالمرتضى، )٧٣(
).٣٣٦/ ١(، تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، )٧٤(
). ١٢/٤(لمغنيا، قدامةابن)٧٥(
).٦٧/ ٤(، التاج المذهب ألحكام المذاهبالعنسي، )٧٦(
.المصدر السابق)٧٧(
.المصدر السابق)٧٨(
).٧ص(م، مطبعة البابي ١٩٧٣، ٢، طمعین الحكامالطرابلسي، علي بن خلیل، )٧٩(
).٩٨/ ١(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )٨٠(
).١٧١٤(، حدیث)١٣٤/ ٣(، الجامع الصحیحمسلم، ؛ )٥٦٣(، حدیث )٢٢٢٩/ ٥(، الجامع الصحیحالبخاري، )٨١(
).١٢١، ١٢٠(، وسائل اإلثباتالزحیلي، محمد، )٨٢(
).٨٥، ٨٤(، مختار الصحاحالرازي، )٨٣(
).١٠٣ص(م، دار النفائس، بیروت ١٩٩٦، ١، طمعجم لغة الفقهاءقلعة جي، محمد رواس، )٨٤(
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األركان المادیة والشرعیة لجریمة یوسف علي، ؛ )٢٦٧/ ٦(، بدائع الصنائعالكاساني، ؛ )١٤٤/ ١٠(، المغنيابن قدامة، )٨٥(
).٤٠١(القتل العمد

).٦٩(، معین الحكام، الطرابلسي، )٢٦٦/ ٦(، البدائعالكاساني)٨٦(
).٢٨٥/ ٨(، حلیة العلماءلشاشي القفال، ا)٨٧(
وهبة ؛ )٤٢/ ٢(، الروض المربعالبهوتي، ؛ )٣٦٤/ ٤(، ، أسنى المطالباألنصاري؛ )٢٥٨/ ١(، التبصرةابن فرحون، )٨٨(

).٥٥٩/ ٦(، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي، 
).٦٩(، معین الحكامالطرابلسي، )٨٩(
).٢٥٨/ ١(، التبصرةابن فرحون، )٩٠(
).٣٦٤/ ٤(، ، أسنى المطالباألنصاري)٩١(
).٤٢٢/ ٣(، الروض المربعالبهوتي، )٩٢(
).٩ص(، المكتبة العلمیة، بیروت ١، طالمصباح المنیرالفیومي، أحمد محمد، )٩٣(
).٣٠ص(، معجم لغة الفقهاءقلعة جي، )٩٤(
، قال عنه إسناده )٢٢٩/ ٢(دهیش، مكة المكرمة عبد الملك :، تحقیق١٤١٠، ١، طاألحادیث المختارةالمقدسي، محمد، ) ٩٥(

.صحیح على شرط مسلم ولم یخرجه) ٦٧/ ٢(صحیح، وقال النیسابوري في المستدرك 
).١٦٢/ ٨(، التاج واإلكلیلالمواق، ؛ )٢٠٢(القوانین الفقهیةابن جزي، )٩٦(
).٣٩/ ١٢(اإلنصاف، المرداوي، )٩٧(
، ، الكاساني)٥٥٣/ ٦(، الفروعابن مفلح، ؛ )٢١٢/ ٩(، تحفة المحتاجالهیثمي، ؛)٧/٣٧١(، شرح العنایةالبابرتي، )٩٨(

/ ٩(، المحلىابن حزم، ؛ )١٤٤/ ١٠(، المغنيابن قدامة، ؛ )٣٣٥(، القوانین الفقهیةابن جزي، ؛ )٢٨/ ٦(، البدائع
٤٠٥.(

).١٥٨/ ٢(، منتهى اإلیراداتابن النجار، ؛ المصادر السابقة جمیعها)٩٩(
).٢١١/ ٤(، ، تبیین الحقائقالزیلعي)١٠٠(
).٢٦٨/ ٦(، البدائعالكاساني؛ )١٢٨(وسائل اإلثبات، الزحیلي، ؛ )٢١٢/ ٤(، تبیین الحقائقالزیلعي، )١٠١(
).٢١١/ ١٠(، تحفة المحتاجالشربیني، ؛ )٣٦٥/ ٤(، أسنى المطالباألنصاري، )١٠٢(
).٨/١٦٢(، التاج واإلكلیلالمواق، )١٠٣(
/ ٦(، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي، . د: وینظر) ١٢/٤١(، إلنصافالمرداوي، ا؛ )١٠/١٧١(المغني، قدامة، ابن)١٠٤(

٥٦٤.(
).٦/٢٦٨(، البدائعالكاساني، ؛ )٤/٢١٠(، ، تبیین الحقائقالزیلعي)١٠٥(
).٣٦٥/ ٤(، أسنى المطالباألنصاري، )١٠٦(
).٥/١٦٧(، حاشیة الدسوقيوقي، الدس؛ )٨/١٦٢(، التاج واإلكلیلالمواق، )١٠٧(
).٦/٥٦٤(، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحیلي، )١٠٨(
).١٠/١٧٠(، ، المغنيابن قدامة؛ )٣٩/ ١٢(اإلنصاف، المرداوي، )١٠٩(
).٨/١٦٧(، التاج واإلكلیلالمواق، )١١٠(
).٢٠٩(، مختار الصحاحالرازي، ؛ )١١/٤٣٠(، لسان العربابن منظور، )١١١(
).٢٧٦ص(، معجم لغة الفقهاءعة جي، قل) ١١٢(
).٢١١/ ١٠(، تحفة المحتاجالشربیني، ؛ )٥٦٠/ ٦(، الفروعابن مفلح، ؛ )١٥٠(، تعریفاتالجرجاني، ال)١١٣(
).١٦٢/ ٨(، ، التاج واإلكلیلالمواق)١١٤(
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١٦٣

).٢٧٠/ ٦(، بدائع الصنائعالكاساني، )١١٥(
).٥٧/ ١٠(، المغنيابن قدامة، ؛ )٢١٠/ ٤(، حقائقتبیین الالزیلعي، ؛ )١٦٩/ ٧(، شرح الخرشي) ١١٦(
).١٤٠(التعریفات، الجرجاني، )١١٧(
/ ٦(الفروعابن مفلح، ؛ )١٦٧/ ٩(المغني، ابن قدامة، ؛ )٣٩/ ١٢(، اإلنصافالمرداوي، ؛ )٣٧٤/ ٤(، حاشیة البجیرمي) ١١٨(

٥٦٠.(
؛ )٢١٤/ ٢(، أحكام القرآنالجصاص، ؛ )٣٤٠/ ٦(، ج، مغني المحتاالشربیني؛ )٦٠٥/ ٦(كشاف القناع، البهوتي، )١١٩(

، المحلىابن حزم، ؛ )٣٣٧(، القوانین الفقهیةابن جزي، ؛ )٢٧٢/ ٦(، بدائع الصنائع؛ )٤٧/ ١٢(، اإلنصافالمرداوي، 
)٤١٥/ ٩.(

).٢٢٥/ ١(، ، التبصرةابن فرحون؛ )٢٢٠/ ١٠(، الذخیرةالقرافي، )١٢٠(
).٢٧-٢٥/ ٢١(، الحاوي الكبیر، الماوردي)١٢١(
).١٤٤/ ٩(، المغنيابن قدامة، )١٢٢(
).٢٦٢/ ٦(الخالف، الطوسي، )١٢٣(
، )٦١/ ٧(، البحر الرائقابن نجیم، ؛ )١٤٢/ ١٦(المبسوطالسرخسي، ؛ )٤٦٥/ ٥(حاشیة ابن عابدینابن عابدین، )١٢٤(

).٢٧٩/ ٦(، البدائعالكاساني، 
).٣٢١/ ١(، تبصرة الحكامابن فرحون، )١٢٥(
).٢٧٠/ ٤(، كشاف القناعالبهوتي، ؛ )٤٤١/ ٤(، مغني المحتاجالشربیني، ؛ )٩٠/ ٧(، األمالشافعي، )١٢٦(
).١٤٨/ ٩(، المغنيابن قدامة، ؛ )٧٩/ ١٢(، اإلنصافالمرداوي، ) ١٢٧(
).٣٠٣/ ٥(، البحر الزخارالمرتضى، ) ١٢٨(
العاملي، ؛ )١٣٧/ ٤(، النجف ١٩٦٩، مطبعة اآلداب، ١، طلحرامشرائع اإلسالم في مسائل الحالل وانجم الدین جعفر، ) ١٢٩(

).١٤١/ ٣(، الروضة البهیةسعید زین الدین، 
).٣١٤/ ٢(، التشریع الجنائيعبد القادر عودة، : ینظر؛ )٣٢٢/ ١(، تبصرة الحكامابن فرحون، ) ١٣٠(
).٣٢٥/ ١(، ، تبصرة الحكامابن فرحون)١٣١(
).١٦٠، ١٣/ ١٢(، نة الكبرىالمدو اإلمام مالك، )١٣٢(
).٣٥/ ٧(، نیل األوطارالشوكاني، ؛ )٤٨٢/ ٨(، ، المحلىابن حزم) ١٣٣(
).٣١٥/ ٢(التشریع الجنائيعبد القادر عودة، : وینظر؛ )١٥٣، ١٥١(، الطرق الحكمیةابن قیم، )١٣٤(
).٤٦١/ ١(، ، أحكام القرآنابن العربي) ١٣٥(
).١٥٧/ ١٠(، المغنيابن قدامة، )١٣٦(
).١/٢٢١(غازيجمیلمحمد. د: تحقیق، القاهرة–المدنيمطبعة، الحكمیةلطرقا، الجوزیةقیمابن)١٣٧(
).١٥٤ص(١٩٧٥، دار الرسالة، بغداد، جنایة القتل العمد في الشریعة اإلسالمیةنظام الدین عبد الحمید، )١٣٨(
).١/٢٢١(، الطرق الحكمیةابن قیم الجوزیة، )١٣٩(
)٢٣٦/الطرق الحكمیة ابن قیم الجوزیة، )١٤٠(
).٤٠٣/ ٩(المحلى، ابن حزم، )١٤١(
).١٥٧(، جنایة القتل العمیدنظام الدین، )١٤٢(
).٣٩/ ١٢(اإلنصافالمرداوي، ؛ )٤/٣٧٤(حاشیة البجیرميالبجیرمي، ؛ )٣٧/ ٧(، شرح العنایةالبابرتي، )١٤٣(
).٣٥٠/ ٦(، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )١٤٤(
).٧٩/ ٤(، نصب الرایةلزیلعي، ا)١٤٥(
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 ١٦٤

).٢٠٨/ ٤(، تبیین الحقائق، الزیلعي، )٢٧٩/ ٦(، بدائع الصنائعالكاساني، )١٤٦(
).٢/٢٣٣(أحكام القرآنالجصاص، )١٤٧(
.، الهامش)٣٥ص(، ١٩٩٧، ٣، طمحاضرات في علوم الحدیثالضاري، حارث، ) ١٤٨(
نور الدین عتر، مطبعة دار الحكمة، : تحقیقإرشاد طالب الحقائق إلى سنن خیر الخالئق، یا، النووي، یحیى بن زكر )١٤٩(

).٤٩ص(حلب، 
).٤٩ص(نور الدین عنتر، : ، مطبعة دار الحكمة، حلب، تحقیقعلوم الحدیثابن الصالح، أبو عمرو، )١٥٠(
).٣٦/ ٧(، نیل األوطارالشوكاني، )١٥١(
).٤٠٣/ ٩(، المحلىابن حزم، )١٥٢(
/ ٧(، نیل األوطارالشوكاني، ؛ )٨/١٩٦/ (البر، االستذكارعبدابن؛ )١٠٣٠/ح١٠/١٤٨/(الكبرىلسنناالبیهقي، ) ١٥٣(

/ ، داودأبيسنن، داودأبو/ینظر.صحیح/ األلبانيقال)٤٥٢٦/ح٤/١٠٣/ (، داودأبيسنن، داودأبو).٣٥
)٤/١٠٣ .(

، حاشیة )٣٥/ ٧(، نیل األوطار؛ )٦٩٢٢(، حدیث )٢١٢/ ٤(، السننالنسائي، ؛ )٢٣٤/ ١٢(، فتح الباريابن حجر، )١٥٤(
).١٦١/ ١٢(، ابن القیم

).٣٢ص(، بیروت، ١٩٨٤، ٦، طالمرأة بین الفقه والقانونالسباعي، مصطفى، )١٥٥(
.بتصرف) ٦/٢٧٩/ (بدائع الصنائعالكاساني، )١٥٦(
). ١٤٦ص(جنایة القتل العمد، ظام الدین، ، ن)١٣٠/ ١٠(المغني، ابن قدامة، )١٥٧(
، محمدبنعلي، الخازن؛ )٤/٤٩٥/ (ه١٤١٩بیروت- العلمیةالكتبدار، الكتابعلومفياللباب، الدمشقيعادلابن)١٥٨(

).١/٣٠٦/(م ١٩٧٩، لبنان، الفكردار، التنزیلمعانيفيالتأویللبابالمسمىالخازنتفسیر
/ ١(، الجامع الصحیحمسلم، الحجاج، ؛ )١٣٩٣(، حدیث )٥٣١/ ٢(، الجامع الصحیحد بن إسماعیل، البخاري، محم) ١٥٩(

).٧٩(، حدیث )٨٦
).٩/٤٠٢/ (، ، المحلىابن حزم)١٦٠(
)١/٢٩: (الزرقافتاوىالزرقا، )١٦١(
).١/٢٩: (الزرقافتاوىالزرقا، ) ١٦٢(
.)٤٢/٣(، نجدالمالشیخفتاوى، صالحمحمدابن المنجد، )١٦٣(
. د:تحقیق، الحكمیةالطرق، الجوزیةقیمابن، ٢٢٢ص(، وسائل اإلثباتالزحیلي، محمد، ؛ )٣٩٧/ ٩(، المحلىابن حزم، ) ١٦٤(

).١/٢٢٤/ (القاهرة–المدنيمطبعةجمیلمحمد
.)١/٢٢٤(الحكمیةالطرق، الجوزیةقیمابن؛ )٢٢٢(، وسائل اإلثباتالزحیلي، محمد، ؛ )٣٩٧/ ٩(، المحلىابن حزم، ) ١٦٥(
).١/٢٢٤الحكمیةالطرق، الجوزیةقیمابن؛ )١٧٩٦٨ح٤/٧٦(المصنفابن أبي شیبة، ) ١٦٦(
).٣٩٧/ ٩(المحلى، ابن حزم، ؛ )٢٨٠٢٩ح٥/٤٦٦(المصنفابن أبي شیبة، ) ١٦٧(
).٢٢٢ص(، وسائل اإلثبات، الزحیلي، محمد، )٣٩٧/ ٩(، المحلىابن حزم، )١٦٨(
). ٣٩٧/ ٩(، المحلىم، ابن حز ) ١٦٩(
).٣٩٧/ ٩(، المحلىابن حزم، )١٧٠(
).١٦٠ص(، جنایة القتل العمیدنظام الدین عبد الحمید، )١٧١(
). ٣١ص(، المرأة بین الفقه والقانونمصطفى السباعي، )١٧٢(
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