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هذا البحث يبحث شهادة المرأة والشبهات التي أثيرت حولها ، ويحاول بحث —خالصة

 هذا األمر من كل جوانبه ، ثم يقدم الرأي الفقهي الدقيق في المسألة

 ابن حزم -الفقهاء-السنة -القرآن–الشهادة : الكلمات المفتاحية

 المقدمة

معرفة تحديد معني الشهادة عند اللغويين والفقهاء من األمور المطلوبة 

والضرورية لتقديم الرأي في هذا الموضوع الدقيق الذي تثار الشبهات حوله قديما 

 . وحديثا 

 

 موضوع المقالة 

إذا جئنا إلى أقوال الفقهاء في شهادة المرأة رأينا أمورا اتفقوا عليها ،وأمورا اختلفوا  

كما قلنا –ولكي تفهم هذه القضية بكاملها ال بد من فهمها في ضوء القرآن والسنة  ،فيها 

ويمكن تلخيص  وكذلك في ضوء مجموعة من القواعد الضرورية التي تحيط بها –من قبل 

 :ذلك في النقاط اآلتية

 شهادة المرأة ليست ازدراء وال امتهانا 

كثيرا ما يثير الغربيون والعلمانيون والمنتقدون لإلسالم وغيرهم        

موضوع شهادة المرأة ، ويستغلونه ويشيعون أن اإلسالم انتقص من حق المرأة 

حين جعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل ،وأن ذلك يمثل ازدراء وامتهانا 

عن روح اإلسالم لها ، والحق أن ذلك مرفوض لبعده عن الحق من ناحية، وبعده 

من ناحية أخرى، إذ الشهادة في اإلسالم بالنسبة للمرأة أبعد ما يكون عن انتقاص 

:حقها أو ازدرائها أو امتهانها،وذلك من عدة وجوه  
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  04/المرأة في الحضارة اإلسالمية ( 5)

801/ للبوطي.. المرأة بين طغيان النظام الغربي( 2)  

15-04/المرأة في الحضارة اإلسالمية ( 3)  
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841:آية / سورة المائدة ( 8)      

51-10/كيف أنصف اإلسالم المرأة (2)       

 المصادر والمراجع

لسان العرب ،لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور -

دار الفكر.،ط  

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، البن حجر العسقالني  -2

دار .تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي ،ط

 الريان للتراث

. لإلمام محمد بن اسماعيل البخاري،ط صحيح البخاري ، -3

 دار الحديث

مصطفى . فتح القدير على الهداية، للكمال بن الهمام ،ط -0

 بابي الحلبي

دار الكتب العلمية. الشرح الكبير لإلمام الرافعي ،ط -5  

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب  -1

دار الفكر. الشربيني،ط  

لصحيحين لإلمام الحاكم النيسابوري، المستدرك على ا-7

دار المعرفة.ط.تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي   

 دار هجر.المغني،لموفق الدين بن قدامة ،ط

سنن ابن ماجة للحافظ ابن ماجة القزويني،تحقيق محمد  -

 المكتبة العلمية.فؤاد عبد الباقي ،ط

دار . لإلمام ابن العربي المالكي ط أحكام القرآن ،-84

 المعرفة

مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة  -88

 دار السالم.الستأذنا الدكتور محمد بلتاجي ط

 

 

 

 

 


