بحث محكَّ م

الحكم بشهادة
المرأة الواحدة

إعداد :
د .مها بنت عبدالله بن إبراهيم العبودي
أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض

الحكم بشهادة المرأة الواحدة

البينات ,و آكدها بعد اإلقرار,
تعتبر الشهادة من أهم ّ

وق���د وجدت في حياة الن���اس أمور ال يمكن أن يطلع

عليها الرجال ,بل ربما ال يطلع عليها عدة نساء ,وإنما
تطل���ع عليها امرأة واحدة؛ لهذا اس���تدعى األمر بيان
حك���م قبول ش���هادة المرأة الواح���دة؛ وتوصل البحث
إل���ى أن ش���هادة الم���رأة الواح���دة مقبول���ة فيما عدا
الرض���اع بال يمي���ن ,و أما ع���دم قبولها مطلق���اً ففيه

تضييع حقوق كثيرة وتعطيل لها.

12
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المقدمة

احلمد هلل حق محده ،والصالة والسالم عىل رسوله وعبده ،أما بعد:

ف�إن املعرف�ة بموازين الع�دل الذي قامت علي�ه السماوات واألرض ،وجاء

ب�ه الكتاب العزيز والس�نة املطه�رة هلو من أهم املهامت يف ه�ذا الدين ،وأوجب
الواجب�ات عىل ال�والة الناصحني والقض�اة العادلني؛ الذين ّن�ور اهلل بصائرهم
فاختذوا العدل طريق ًا ،والرشيعة حك ًام ،واحلق مقصد ًا.
وق�د جاءت الرشيعة بالقواعد املثىل التي يسير هبا القض�اء وتتحقق العدالة؛

من سامع الدعاوى ،واألخذ بوسائل اإلثبات من إقرار وشهادة ويمني وغريها،
وحتذي�ر اخلصمين أو اخلصامء من أكل حقوق اآلخري�ن ،وغري ذلك من قواعد

العدل التي جاءت هبا هذه الرشيعة العادلة.

و تبع�ا لذل�ك تط�رق الفقه�اء – رمحه�م اهلل – لوس�ائل اإلثب�ات أو احلجج

والبينات الرشعية التي يعتمد عليها القايض يف قضائه ،ويعول عليها يف حكمه؛
ومن تلكم الوسائل :الشهادة؛ والتي تعترب من أهم البينات وآكدها بعد اإلقرار،

كما أهنا تدخل يف كثري من األبواب ،وق�د وجدت يف حياة الناس أمور ال يمكن

أن يطلع عليها الرجال ،بل ربام ال يطلع عليها عدة نس�اء وإنام تطلع عليها امرأة
واحدة فاستدعى األمر بيان حكم قبول شهادة املرأة الواحدة يف مثل هذه األمور
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 79شوال 1438هـ
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كالرضاع واالستهالل والبكارة والوالدة وغريها.

وللشهود نصاب معني وضعه الشارع؛ خيتلف هذا النصاب باختالف املشهود

له ،كام أن جنس الشهود خيتلف باختالف املشهود به ،وقد عنيت يف هذا البحث
اليسري ببيان شهادة املرأة الواحدة :هل تقبل؟ ومتى؟

ومل أجد –فيام اطلعت عليه – دراسة مستقلة يف حكم قبول شهادة املرأة الواحدة

إال ما ذكر ضمنا يف باب الشهادات أو عرضا يف حكم شهادة النساء منفردات.
وهيدف هذا البحث إىل بيان األمور التالية:

مرشوعية اإلثبات بشهادة املرأة الواحدة فيام ال يطلع عليه الرجال.
التأكي�د على اهتامم اإلسلام بامل�رأة وأن هل�ا دور ًا يف إظهــار احل�ق وقمــع

الباطل ،كيف ال ،وهي متثل نصف املجتمع فهي شقيقة الرجل.
وقد رست فيه عىل اخلطة التالية:

اشتمل البحث عىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة وبياهنا كالتايل:
أو ً
ال – املقدم�ة ،وتشتمل عىل أمهية املوضوع وأهدافه وخطة البحث واملنهج

املتبع فيه.

املبحث األول :تعريف الشهادة؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول :تعريف الشهادة لغة.

املطلب الثاين :تعريف الشهادة اصطالح ًا.

املبحث الثاين :مرشوعية الشهادة.
املبحث الثالث :أنصبة الشهادة.

املبحث الرابع :احلكم بشهادة املرأة الواحدة.

14
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اخلامتة ،وفيها :نتائج البحث.

منهج البحث:

اتبعت يف هذه الدراسة منهج ًا حمدد ًا أبرز مالحمه ما ييل:
االعتامد عىل املصادر األصلية يف مجع املادة العلمية.

بحث املسألة اخلالفية عىل ضوء العنارص التالية:

أ – حترير حمل النزاع فيها.

ب – ذكر األقوال واألدلة واملناقشة وتوثيق كل قول من كتب أهل املذهب نفسه.

ج – الرتجيح مع بيان أسبابه.

عزو اآليات إىل املصحف ببيان رقم اآلية واسم السورة.

ختريج األحاديث من كتب السنة ،مع بيان درجة احلديث إذا مل يكن يف الصحيحني

أو يف أحدمها.

الرتمجة لألعالم غري املشهورين.

االقتصار عىل املذاهب الفقهية املعتربة.

العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.

وبعد ،فدونك هذا البحث قد أفرغت فيه وسعي ،وبذلت له جهدي فإن وفقت

فم�ن اهلل وح�ده ،وإن تكن األخرى فام إىل ذلك قصدت واهلل أس�أل أن يغفر الزلل

والتقصري.

كان الفراغ منه يوم اإلثنني ليلة الثالثاء إلحدى عرشة ليلة بقني من ش�هر رجب

من الس�نة الثامنة والثالثني بعد األربعامئ�ة واأللف من اهلجرة النبوية عىل صاحبها

أفضل الصالة وأزكى السالم.
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المبحث األول
تعريـــف الشـــهـادة

وفيه مطلبان:
المطلب األول
تعريف الشهادة لغة

الشني واهلاء والدال :أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم.

()1

ولكلمة الشهادة معان متعددة يف اللغة منها:

احلضور( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﲔﲕﲖﲗﲘ(.)3

احللف( ،)4ومنه قوله تعاىل : :ﱡ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱠ(.)5

العلم( ،)6ومنه قوله تعاىل: :ﱡ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ(.)7

اإلدراك :ومنه قوله :شهدت العيد أي أدركته(.)8
((( مقايي�س اللغة ( )221/3مادة �شهد.
((( ل�سان العرب ( ،)116/5مقايي�س اللغة ( )221/3مادة �شهد.
((( �سورة البقرة� ،آية (.)185
((( ل�سان العرب ( ،)116/5امل�صباح املنري ( )314/1مادة �شهد.
((( �سورة النور� ،آية (.)6
((( ل�سان العرب ( ،)116/5مقايي�س اللغة ( )221/3مادة �شهد.
((( �سورة �آل عمران� ،آية (.)18
((( امل�صباح املنري ( ،)314/1مادة �شهد.
16
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اخلرب القاطع ،تقول :شهد الرجل عىل كذا أي أخرب به خرب ًا قاطع ًا(.)9

االطلاع عىل اليشء ومعاينته ،تقول :ش�هدت اليشء فأنا ش�اهد؛ أي:

اطلعت عليه وعاينته(.)10

مطلق إخبار الشخص بام رأى(.)11

ويالحظ من ذلك أن معاين الشهادة يف اللغة متقاربة؛ فالشاهد حرض املشهود به

وأدركه وعاينه ،واطلع عليه فبينه وأخرب به وقد حيلف عليه.
المطلب الثاني
الشهادة في االصطالح

يف االصطلاح الفقهي اس�تعمل الفقهاء لفظ الشه�ادة يف اإلخبار بحق

عىل النفس لغري املخرب وهو اإلقرار ،واس�تعملوا اللفظ يف املوت يف سبيل

اهلل ،واس�تعملوه يف القسم يف اللعان ،كام استعمل الفقهاء لفظ الشهادة يف
اإلخبار بحق لغري املخرب ال عىل نفسه يف جملس القضاء (.)12

وهذا االستعامل األخري هو املراد عند إطالق الفقهاء للفظ الشهادة عىل

أهنا طريق من طرق اإلثبات ،وهو املراد كذلك يف هذا البحث اليسري.

وق�د اختلف الفقه�اء يف تعريف الشه�ادة التي تعد طريق ًا م�ن طرق اإلثبات

((( ل�سان العرب ( ،)117/5ال�صحاح ( )294/2مادة �شهد.
( ((1امل�صباح املنري ( ،)315/1مادة �شهد .
( ((1ل�سان العرب ( ،)117/5امل�صباح املنري ( )315/1مادة �شهد.
( ((1املو�سوعة الفقهية ( )215/26بت�صرف.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 79شوال 1438هـ
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بن�ا ًء على اختالفه�م يف األحكام املتعلق�ة هبا عنده�م ،وفيام ييل أش�هر تلك
التعريفات:

أوالً  :تعريف الحنفية:

عرفها احلنفية بعدة تعريفات أشهرها:

أن الشهادة :إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء

ولو بال دعوى(.)13

وق�د اعرتض على ه�ذا التعري�ف باعرتاض�ات منها :أن�ه أدخل يف

التعري�ف بع�ض رشوط الشهادة مثل قوله :يف جمل�س القضاء ،وقوله:
املعرف من غريه
بلفظ أشهد ،والتعريف إنام يساق لبيان املاهية التي متيز ِّ

فال يدخل فيه الرشط(.)14

وقيل :إخبار صادق يف جملس احلكم بلفظ الشهادة

()15

واعرتض عليه بمثل ما اعرتض عىل األول.

ثانياً – تعريف المالكية:

عرفها املالكية كذلك بعدة تعريفات أشهرها:

أن الشه�ادة( :ق�ول ه�و بحي�ث يوجب على احلاكم سماعه احلكم

بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه)(.)16

( ((1فتح القدير ،ابن الهمام ()446/6؛ تنوير الأب�صار (.)62/7
( ((1ينظر :موانع ال�شهادة يف الفقه (.)54/1
( ((1البحر الرائق (.)56/7
( ((1حدود ابن عرفة ( ،)582/2مواهب اجلليل (� ،)152/6شرح اخلر�شي (.)115/7
18
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وقد أش�ار بعض فقهاء املالكية إىل أن التعريف لو تم إس�قاط قوله( :إن

عدل قائله) وإبداله (بقول عدل) لكان ذلك أبني وأوضح وأكثر اس�تقامة

للمعنى؛ ألن العدل إنام يس�تعمل غالب ًا فيما يثبت ،أو لو قال :يوجب عىل
احلاكم سماعه احلكم بمقتضاه إن علم عدالة قائله لشمل ذلك ما إذا ثبت

عدالته عنده أو كان عامل ًا هبا(.)17

ثالثاً  :تعريف الشافعية:

عرفها الشافعية كذلك بعدة تعريفات منها:

أن الشهادة :إخبار عن يشء بلفظ خاص(.)18

وقد اعرتض عليه بأنه ال يمنع دخول اإلقرار والدعوى(.)19

رابعاً – تعريف الحنابلة:

عرفها احلنابلة كذلك بعدة تعريفات منها:
اإلخبار بام علمه بلفظ خاص(.)20

وقد اعرتض عىل التعريف بأنه غري مانع؛ إذ يدخل فيه اإلقرار والدعاوى،

كام أنه مل يقيد اإلخبار بأنه عند القايض؛ ولذا زاد بعض احلنابلة يف التعريف
فقال :إخبار الشخص بام علمه بلفظ خاص لدى احلاكم(.)21

( ((1ينظر :حا�شية العدوي (.)175/7
( ((1ينظر :نهاية املحتاج ( ،)292/8فتح الوهاب (.)202/2
( ((1ينظر :حا�شية القليوبي ( ،)318/4حتفة احلبيب (.)215/4
( ((2الإقناع ( ،)430/4منتهى الإرادات (.)495/3
( ((2الرو�ض املربع ( ،)993/2هداية الراغب (.)495
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خامساً – تعريفات لبعض المعاصرين:

إخبار الشخص بحق لغريه عىل غريه بلفظ أشهد(.)22

إخبار بجزئي بقصد أن يرتتب عليه فصل القضاء(.)23

إخب�ار صادق ممن يقبل قوله يف جمل�س احلاكم بلفظ الشهادة إلثبات

حق للغري عىل الغري(.)24

ومن املالحظ أن هذه التعريفات ال ختلو من مقال.

فاألول ال يقيد اإلخبار بأنه بني يدي القايض ،وال تدخل فيه الشهادة

برؤية هالل رمضان.

والثاين ال يمنع دخول اإلقرار والدعوى واإلنكار.

والثال�ث ذك�ر رشوط الشهادة يف التعريف بقول�ه( :ممن يقبل قوله)؛

واألص�ل يف التعاري�ف أهنا للامهية وليس لذكر الشروط ،كام يرد عليه

حتلية كلمة غري باأللف والالم وهو غري مقبول.

التعريف المختار:

إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء.

وه�و التعري�ف الثاين عن�د احلنفية غري أن�ه أضيف له مجل�ة (إلثبات

حق).

( ((2و�سائل الإثبات ،للزحيلي (.)106/1
( ((2و�سائل الإثبات ،ابن معجوز (.)53
( ((2النظرية العامة للإثبات ،هاليل �أحمد (.)201
20
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وما اعرتض عليه بأن اش�تمل عىل رشوط الشهادة كقوله (بلفظ أش�هد

يف جمل�س القض�اء) فاجل�واب عن ذل�ك :أهنا ُذك�رت يف التعري�ف لزيادة
اإليضاح وليست هي من أجزاء املعرف ،وكثريا ما يتساهل العلامء يف ذكر

الرشوط يف التعريفات للغرض نفسه.

ومم�ا تقدم تتبين العالقة بني املعنى اللغوي واملعن�ى االصطالحي؛ فإن

صف�ة الشهادة الرشعية هي أن حيرض الشاهد املشهود عليه ويعاينه ويطلع
عليه ويعلم احلاكم بذلك ويبينه وخيربه به إخبار ًا جازم ًا(.)25
المبحث الثاني
مشروعية الشهادة

الشهادة حجة رشعية معتربة ،وقد اتفق الفقهاء عىل أهنا طريق من طرق اإلثبات

أم�ام القض�اء وحجة يف إص�دار األحك�ام ،واس�تدلوا بالكتاب والس�نة واإلمجاع
واملعقول.

أما من الكتاب فآيات كثرية منها:

ﱠ(.)26
قوله تعاىل: :ﱡﭐﱹﱺﱻﱼ ﱽ
وقوله: :ﱡﭐﲶﲷﲸ ﲹ
ﱠ(.)27

( ((2من املالحظ �أن املراد بتعريف ال�ش ��هادة عند الفقهاء هو ال�ش ��هادة عند الأداء؛ مع �أن ال�ش ��هادة تطلق على
الأداء وعلى التحمل ،واملعنى اللغوي يدل على ذلك؛ لكن ملا كان الأداء �أكرث و�أغلب كان �أكرث �إطالقاً عليه.
ينظر :حا�شية عمرية ( ،)329/4املطلع (.)406
(� ((2سورة البقرة� ،آية (.)282
(� ((2سورة البقرة� ،آية (.)282
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ﱠ(.)28
وقوله : :ﱡﭐﳔﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚ

فأمر اهلل سبحانه عباده يف هذه اآليات با ِ
إلشهاد عىل احلقوق ،واألمر

دلي�ل رصيح عىل مرشوعية الشهادة وحجيته�ا؛ إذ لو مل تكن كذلك ملا
أمر اهلل هبا(.)29

ق�ال اجلصاص( –)30رمحه اهلل  -عن آية املداين�ة( :يف هذه اآلية ندب

وإرش�اد إىل ما لنا يف احل�ظ .....................والصالح واالحتياط

للدين والدنيا)(.)31
ومن السنة:

جاءت الس�نة مؤكدة مل�ا جاء يف القرآن الكريم فق�د وردت أحاديث

يأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم فيها باإلشهاد ومنها:

ما رواه األشعث بن قيس()32ريض اهلل عنه قال :كان بيني وبني رجل

خصوم�ة يف بئ�ر فاختصمنا إىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فقال:
(� ((2سورة الن�ساء� ،آية (.)6
( ((2ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن ( ،)400/4تف�سري ابن كثري (.)211/1
( ((3اجل�ص ��ا�ص� :أب ��و بكر �أحمد بن علي الرازي املعروف باجل�ص ��ا�ص ،فا�ض ��ل من �أهل ال ��ري ،انتهت �إليه
رئا�سة احلنفية يف زمانه� ،سكن بغداد ومات فيها �سنة  370هـ.
من ت�صانيفه� :أحكام القر�آن ،كتاب يف �أ�صول الفقه ،وغريها.
ينظر يف ترجمته :اجلواهر امل�ضيئة ( ،)84/1تاج الرتاجم (.)96
(� ((3أحكام القر�آن (.)482/1
( ((3الأ�شعث بن قي�س :هو الأ�شعث بن قي�س بن معدي الكندي� ،صحابي ،نزل الكوفة ،روى عن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وعن عمر ،وروى عنه ال�شعبي و�أبو �إ�سحاق ال�سبيعي وغريهم ،مات �سنة 40هـ.
ينظر يف ترجمته :تهذيب التهذيب (.)402/1
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(شاهداك أو يمينه)(.)33

فهذا حديث رصيح يف اعتبار الشهادة حجة رشعية تثبت هبا احلقوق()34؛

ولو كان القول قول املدعي من غري بينة ملا احتيج إىل الكتابة واإلشهاد(.)35
ويف اعتبار شهادة املرأة الواحدة حتديد ًا ورد حديث عقبة بن احلارث

()36

ريض اهلل عنه قال :تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت :أرضعتكام،

فأتي�ت النب�ي صلى اهلل عليه وس�لم فقل�ت :تزوج�ت فالنة بن�ت فالن،

فجاءتنا امرأة سوداء فقالت يل :إين أرضعتكام وهي كاذبة ،فأعرض عني،
فأتيت�ه من ِقبل وجه�ه قلت :إهنا كاذبة ،فقال( :كي�ف وقد زعمت أهنا قد

أرضعتكام ،دعها عنك)(.)37

وأم�ا م�ن اإلمجاع :فق�د أمجع الفقهاء س�لف ًا وخلف ًا عىل حجي�ة الشهادة

واعتبارها وسيلة من وسائل اإلثبات أمام القضاء(.)38

وأم�ا م�ن املعق�ول :فاحلاجة داعي�ة إىل مرشوعية الشه�ادة إذ إن اجتامع

(� ((3أخرج ��ه البخ ��اري يف �ص ��حيحه – كتاب ال�ش ��هادات – باب اليمني على املدعى علي ��ه يف الأموال واحلدود،
حديث رقم ( )2670وم�سلم يف �صحيحه – كتاب الإميان – باب وعيد من اقتطاع حق م�سلم بيمني فاجرة
بالنار ،حديث رقم (.)138
( ((3ينظر :املب�سوط (� ،)112/10إعانة الطالبني ( ،)413/4منار ال�سبيل (.)331/2
( ((3ينظر :منا�سبات تراجم البخاري (.)78
( ((3عقبة بن احلارث :عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل القر�شي� ،أ�سلم يوم الفتح ،روى عنه البخاري و�أبو
داود والرتمذي والن�سائي ،بقي �إلى ما بعد �سنة  50من الهجرة .
ينظر يف ترجمته :تهذيب التهذيب (.)238/7
(� ((3أخرجه البخاري يف �صحيحه – كتاب النكاح – باب �شهادة املر�ضعة ،حديث رقم (.)5104
( ((3ينظ ��ر :بدائ ��ع ال�ص ��نائع ( ،)117/6البح ��ر الرائ ��ق ( ،)57/7مواه ��ب اجللي ��ل ( ،)153/6من ��ح اجللي ��ل
( ،)215/4تكملة املجموع ( ،)3/23مغني املحتاج ( ،)399/4املغني ( ،)143/10ك�شاف القناع (.)404/6
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الناس ال بد أن ينتج عنه اختالف وتنازع وربام جتاحد ،فكانت الشهادة

سبي ً
ال إىل فض النزاع وقطع اخلالف وإثبات احلقوق ألصحاهبا فوجب

الرجوع إليها(.)39

قال رشيح( - )40رمحه اهلل ( :-القضاء مجر ِ
فنحه عنك بعودين -يعني

شاهدين -وإنام اخلصم داء ،والشهود شفاء ،فأفرغ الشفاء عىل الداء(.)41
المبحث الثالث
أنصبـــــة الشهادة

وض�ع الش�ارع نصاب ًا معين ًا للشهود ،خيتلف ه�ذا النصاب باختالف

املشه�ود له ،كام أن جنس الشهود خيتلف باختالف املشهود به ،وأنصبة

الشهادة ال خترج عن سبعة أنواع وهي:

الن�وع األول :ما ال يقبل فيه إال أربعة ش�هود عدول ذكور ،وهو حد

الزنى(.)42

الن�وع الثاين :ما ال يقبل فيه إال ثالثة ش�هود ،وهذا يف حق من ُعرف

( ((3املغني ( ,)143/1وينظر :االختيار ( ،)149/2الأم (.)70/3
(� ((4شريح� :أبو �أمية �شريح بن احلارث بن قي�س الكندي ،اختلف يف �صحبته ،ويل ق�ضاء الكوفة زمن عمر
بن اخلطاب –ر�ضي اهلل عنه ،-كان ثقة يف احلديث ،م�أموناً يف الق�ضاء ،مات �سنة  78وقيل  82هــ.
ينظر يف ترجمته� :أخبار الق�ضاة (� ،)189/2سري �أعالم النبالء (.)100 /4
( ((4املغني (.)144/10
( ((4ينظر :الإجماع البن عبدالرب (.)324
24
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بالغنى واليسار ثم ادعى الفقر واإلعسار ليعطى من الزكاة؛ فال يأخذ منها

شيئ ًا حتى يشهد له ثالثة من ذوي احلجى(.)43

الن�وع الثالث :م�ا يقبل فيه رجالن ،وهذا فيام يوج�ب احلد والتعزير ما

عدا الزنى؛ كالقذف والرسقة والرشب(.)44

الن�وع الرابع :ما يقبل فيه رجالن أو رجل وامرأتان ،وهذا يف املال ،وما

يقصد به املال كالقرض والرهن والوقف والبيع(.)45

النوع اخلامس :ما يقبل فيه ش�اهد واحد ويمين املدعي ،وهذا أيض ًا يف

األموال كالبيع والرشاء(.)46

النوع الس�ادس :ما يقبل فيه شهادة رجل واحد ،كشهادة واحد بدخول

شهر رمضان ،أو شهادة طبيب واحد ،وبيطار واحد(.)47

الن�وع الس�ابع :ما يقبل فيه ش�هادة النس�اء منف�ردات ،أو ش�هادة امرأة

واحدة.

وم�دار البحث هنا هو يف احلك�م بشهادة امرأة واحدة يف النوع الس�ابع

هل يقبل ومتى؟

( ((4ينظ ��ر :احل ��اوي الكب�ي�ر( ،)492/8فت ��ح العزي ��ز(� ،)23/10ش ��رح الزرك�ش ��ي ( ،)442/2املغن ��ي ()316/7
واحلجى :ا�س ��م مق�ص ��ور ،وهو العقل ،و�إمنا ا�ش�ت�رط احلجى تنبيها ًعلى �أنه ي�ش�ت�رط يف ال�ش ��اهد التيقظ
فال تقبل من مغفل .ينظر�( :شرح �صحيح م�سلم للنووي (.)133/7
( ((4ينظر :فتح القدير( ،)450/6حا�شية الد�سوقي (� ،)186/4أ�سنى املطالب (.)360/4
( ((4ينظر :البحر الرائق ( ،)61/7التاج والإكليل ( ،)181/6املهذب ( ،)333/2املغني (.)151/9
( ((4ينظر :التاج والإكليل ( ،)181/6الأم ( ،)254/6ك�شاف القناع (.)434 /6
( ((4ينظر :معني احلكام ( ،)93تب�صرة احلكام ( ،)29/1الطرق احلكمية (.)87
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المبحث الرابع
الحكم بشهادة المرأة الواحدة
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء عىل قبول شهادة النساء منفردات يف اجلملة

()48

وشهادهتن ال ختلو من ثالث حاالت:

احلالة األوىل :شهادهتن يف احلدود والقصاص؛ وهذا باتفاق املذاهب

األربعة ال تقبل فيه شهادهتن سواء كن منفردات أم غري منفردات(.)49

احلال�ة الثانية :ش�هادهتن يف حقوق األبدان مم�ا الغالب أن يطلع عليه

الرج�ال كالنك�اح والطلاق والعت�اق ،فه�ذا ال تقبل فيه ش�هادة املرأة
الواحدة باالتفاق؛ ووقع اخلالف يف قبول شهادهتن منفردات(.)50

احلالة الثالثة :شهادهتن فيام ال يطلع عليه الرجال كالوالدة والبكارة

وعيوب النساء واالستهالل( )52والرضاع ،وهي ال ختلو:

()51

( ((4ن�ص على ذلك ابن قدامة يف املغني ( )134/14فقال( :ال نعلم بني �أهل العلم خالفا يف قبول �شهادة
الن�س ��اء املنف ��ردات يف اجلمل ��ة ) ،وابن �ض ��ويان يف من ��ار ال�س ��بيل ( ،)780وينظر :البناية �ش ��رح الهداية
( ،)107/9بداية املجتهد (� ،)772أ�سنى املطالب (.)361/4
( ((4ينظ ��ر :الهداي ��ة م ��ع البناي ��ة ( ،)105/9حا�ش ��ية اخلر�ش ��ي ( ،)44/8احل ��اوي الكب�ي�ر (� ،)7/17ش ��رح
الزرك�ش ��ي عل ��ى خمت�ص ��ر اخلرق ��ي ( ،)302/7وخال ��ف يف ذل ��ك الظاهري ��ة فج ��وزوا �ش ��هادة الن�س ��اء يف
احلدود والق�ص ��ا�ص �س ��واء مع الرجال �أم منفردات غري �أنه ال تقبل �شهادة املر�أة الواحدة فيها .ينظر:
املحلى (.)395/9
( ((5ينظر :املراجع ال�سابقة .
( ((5البكارة :البكر هي العذراء ،واجلمع �أبكار .ينظر :ال�صحاح (.)595/2
( ((5اال�س ��تهالل :رفع ال�ص ��بي �صوته عند الوالدة �إذا �صاح� ،أو �صدور ما يدل على حياته كتحريك ع�ضو.
ينظر :املطلع ( ،)373/1التعريفات (.)22/1
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إم�ا أن تك�ون ش�هادهتن منف�ردات ،وق�د اتفق�وا على قبوهل�ا يف غير

الرضاع( ،)53عىل خالف بينهم يف العدد املشرتط لشهادهتن(.)54
وإم�ا أ ن تك�ون ش�هادة امرأة واح�دة َم ْر ِض ّي�ة يف دينها ،وه�ذا هو حمل

اخلالف هل تقبل أو ال تقبل؟ عىل أربعة أقوال:

الق�ول األول :إهن�ا تقب�ل يف أح�وال دون أح�وال ،وه�و مذه�ب أيب

حنيفة( ،)55ورواية عند اإلمام أمحد(.)56

وأصحاب هذا القول قد اختلفوا يف حتديد ما تقبل فيه مما ال تقبل ،فذهب

أب�و حنيفة وأمحد يف هذه الرواية إىل أهنا ال تقبل يف الرضاع واالس�تهالل،
وزاد أب�و حنيف�ة يف والدة املطلق�ة؛ أم�ا ما ع�دا ذلك فتقبل كام يف ش�هادة

القابلة( ،)57وعيوب النس�اء والبكارة والثيوبة واحليض ونحوه ،وما خيفى

عىل الرجال غالب ًا.

القول الثاين :ال تقبل شهادة املرأة الواحدة يف مثل هذه األحوال ،وذهب

( ((5ذه ��ب �أب ��و حنيف ��ة – رحم ��ه اهلل – �إل ��ى �أن الر�ض ��اع م ��ن حقوق الأبدان؛ ولذا ال تقبل فيه �ش ��هادة الن�س ��اء
منف ��ردات مطلق� �اً� ،س ��واء ك ��ن جمعاً �أم واح ��دة .ينظر :املب�س ��وط ( ،)133/5بدائع ال�ص ��نائع ( ،)415/3فتح
القدير البن الهمام (.)440/3
( ((5ينظ ��ر :بدائ ��ع ال�ص ��نائع ( ،)418/5مواه ��ب اجلليل ( ،)212/8العزيز �ش ��رح الوجيز ( ،)48/13الإف�ص ��اح
(.)357/2
( ((5ينظر :الهداية مع البناية ( ،)111/9املب�سوط ( ،)151/16بدائع ال�صنائع (.)415/3
( ((5ينظر :ال�شرح الكبري ( ،)98/12الإن�صاف (.)64/12
( ((5القابلة :هي التي تتلقى الولد عند والدة املر�أة ،ينظر :املطلع على �أبواب املقنع (.)115
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إىل ذل�ك مالك( )58والشافعي( )59واإلمام أمح�د يف رواية عنه( ،)60ثم إن

هؤالء اختلفوا يف العدد الذي يعترب لشهادهتن.

فذهب مالك وأمحد إىل أنه تقبل يف ذلك ش�هادة امرأتني ،وال يشرتط

أكث�ر م�ن ذلك ،وذه�ب الشافعي إىل أنه ال يقبل يف ذل�ك أقل من أربع

نسوة.

القول الثالث :إهنا تقبل فيام ال يطلع عليه الرجال غالبا ومنها الرضاع

واالستهالل ،وهذا هو املذهب عند احلنابلة(.)61

الق�ول الرابع :إهنا تقبل بيمينها يف الرض�اع خاصة ،وماعدا الرضاع

فتقبل بال يمني ،وهذا رواية عند احلنابلة(.)62
األدلــة:

أدل�ة الق�ول األول :اس�تدل أصحاب الق�ول األول عىل ع�دم قبول

شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع واالستهالل بأدلة منها:

( ((5ينظر :املعونة ( ،)453/2جواهر الإكليل ( ،)358/2الفواكه الدواين (.)366/2
( ((5ينظر :الأم ( ،)383/8فتح العزيز ( ،)49/13تكملة املجموع للمطيعي (.)141/23
( ((6ينظر :املغني ( ،)135/14الإن�صاف (.)64/12
( ((6ينظ ��ر :الإن�ص ��اف ( )64/12وق ��ال امل ��رداوي –رحم ��ه اهلل -في ��ه( :وه ��ذا املذه ��ب مطلق ��ا ب�ل�ا ري ��ب،
ون� ��ص علي ��ه يف رواي ��ة اجلماعة ،وعليه الأ�ص ��حاب ،وقبول �ش ��هادتها منفردة يف اال�س ��تهالل والر�ض ��اع
م ��ن املف ��ردات)  ،وبالت�أمل جند �أن احلنفية يوافقونهم يف هذا القول عدا الر�ض ��اع واال�س ��تهالل وعدة
املطلقة .
( ((6ينظر :الإن�ص ��اف ( )64/12فتح�ص ��ل يف قبول �ش ��هادة املر�أة الواحدة يف الر�ض ��اع عند احلنابلة ثالث
روايات :الأولى :قبولها بال ميني وهي املذهب ،الثانية :ال تقبل �إال �ش ��هادة امر�أتني ،الثالثة :قبولها
بيمينها.
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أث�ر عن عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه ق�ال“ :ال يقبل عىل الرضاع

أقل من شاهدين”( ،)63وقد قاله بمحرض من الصحابة ومل يظهر النكري من
أحد ،فكان إمجاع ًا(.)64
ونوق�ش :أن ه�ذا األثر مع�ارض بحدي�ث عقبة بن احل�ارث ريض اهلل

عنه ال�ذي أخرجه البخاري( ،)65ف�إن عقبة قال :تزوجت ام�رأة ،فجاءتنا

ام�رأة س�وداء ،فقال�ت :أرضعتكما ،فأتي�ت النبي صلى اهلل عليه وس�لم
فقلت :تزوجت فالنه بنت فالن ،فجاءتنا امرأة س�وداء ،فقالت يل :إين قد
أرضعتكما ،وهي كاذبة ،فأعرض عني ،فأتيته م�ن ِقبل وجهه ،قلت :إهنا

كاذبة ،قال“ :كيف هبا وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام ،دعها عنك”.

وأجي�ب عنه :أن قول النبي صىل اهلل عليه وس�لم “دعها عنك” حممول

عىل الندب واالستحباب.

قال الكاس�اين(- )66رمحه اهلل  :-وقوله« :دعها عنك» ندب إىل األفضل

واألوىل ،أال ت�رى أنه صىل اهلل عليه وس�لم مل يفرق بينهام بل أعرض؛ ولو
(� ((6أخرج ��ه مبعن ��اه البيهقي يف ال�س�ن�ن الكربى ،كتاب الر�ض ��اع ،باب �ش ��هادة الن�س ��اء يف الر�ض ��اع ،حديث رقم
(.)15676
( ((6بدائع ال�صنائع (.)416/3
(� ((6سبق تخريجه �ص (.)11
ّ
( ((6الكا�س ��اين� :أب ��و بك ��ر ب ��ن م�س ��عود ب ��ن �أحمد الكا�س ��اين ،مل ��ك العلم ��اء يف زمان ��ه ،تفقه على ع�ل�اء الدين
ال�س ��مرقندي ،وت ��زوج ابنت ��ه الفقيهة من �أجل �أنه �ش ��رح كت ��اب التحفة ،كان له وجاهة وفيه �ش ��جاعة وكرم،
مات �سنة  587هـ.
من ت�صانيفه :بدائع ال�صنائع ،ال�سلطان املبني يف �أ�صول الدين وغريها.
ينظر يف ترجمته :تاج الرتاجم ( ،)327الفوائد البهية (.)53
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كان التفريق واجب ًا ملا أعرض”( )67ـ

وجياب عنه :بأن�ه وردت روايات أخرى يف صحيح البخاري كذلك

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عقبة ريض اهلل عنه عن زوجته بشهادة
املرأة الواحدة ولفظ البخاري (فنهاه عنها) ( )68قال ابن حجر(–)69رمحه

اهلل -يف الفت�ح(( : )70ووج�ه الداللة منه أنه صىل اهلل عليه وس�لم -أمر
عقبة بفراق امرأته بقول األمة املذكورة ،فلو مل تكن ش�هادهتا مقبولة ما

عمل هبا).

فرق بينهام إن جاءت ّبين�ة ،وإال ّ
فخل بني
ق�ول عمر ريض اهلل عن�ه ّ :

فرق
الرجل وامرأته ،إال أن ّ
يتنزها ،ولو ُفتح هذا الباب مل تشأ امرأة أن ُت ِّ
بينّ الزوجني إال فعلت(.)71

-3أن االستهالل صوت مسموع ،واملشهود به إذا كان مسموع ًا ومما

يطلع عليه الرجال ال تكون شهادة النساء فيه حجة تامة ،وعىل هذا فال
( ((6بدائع ال�صنائع (.)416/3
(� ((6أخرجها البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�شهادات ،باب �شهادة الإمياء والعبيد ،حديث رقم ()2659
( ((6اب ��ن حج ��ر� :أب ��و الف�ض ��ل �ش ��هاب الدي ��ن �أحم ��د بن علي ال�ش ��هري باب ��ن حجر ،م�ص ��ري املولد واملن�ش� ��أ
والوفاة ،كان حمدثا فقيها م�ؤرخا حافظا لل�س ��نة ،انتهى �إليه معرفة الرجال وا�ستح�ض ��ارهم ومعرفة
علل احلديث ،كرثت ت�صانيفه حتى ربت على مئة وخم�سني م�صنفا ،مات �سنة 852ه
من ت�صانيفه :فتح الباري ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة� ،إنباء الغمر ب�أبناء العمر ،وغريها.
ينظر يف ترجمته :حلظ الأحلاظ (� ،)326/1شذرات الذهب (.)270/7
( ((7فتح الباري (. )268/5
( ((7ينظر :فتح الباري ()268/5
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تقبل شهادة املرأة الواحدة يف االستهالل(.)72
ونوقش من وجهني:

الوجه األول :بأن اس�تهالل الصبي يك�ون عند الوالدة ،وتلك حالة ال

يطل�ع عليها الرج�ال ،ويف صوته عند ذلك من الضعف ما ال يس�معه إال
من ش�هد تلك احلالة ،وش�هادة النس�اء فيام ال يطلع عليه الرجال كشهادة

الرجال فيام يطلعون عليه(.)73

الوجه الثاين :أنكم قد جوزتم شهادة القابلة إذا كانت واحدة ،وجتويزكم

هذا يلزم منه قبول شهادة املخربة باالستهالل إذا كانت واحدة؛ إذ القابلة

هي التي تتلقى الولد عند الوالدة ،وتسمع استهالله.

واستدل أبو حنيفة – رمحه اهلل – عىل عدم قبول شهادة املرأة الواحدة يف

والدة املطلقة بدليل عقيل وهو:

أن والدة املطلق�ة يتعلق هبا اإلرث ،واإلرث من حقوق الورثة؛ ولذا ال

تقبل شهادة املرأة الواحدة إذ ال بد من التثبت واليقني واحلالة هذه(.)74

واس�تدل أبو حنيفة واإلمام أمحد – رمحهام اهلل – عىل قبول ش�هادة املرأة

الواحدة فيام عدا تلك األحوال بأدلة منها:

 – 1م�ا رواه حذيف�ة ريض اهلل عن�ه أن النبي صىل اهلل عليه وس�لم أجاز

( ((7ينظر :املب�سوط ( ،)152/16بدائع ال�صنائع ( ،)416/3البناية مع الهداية (.)111/9
( ((7ينظر :املب�سوط ( ،)152/16تكملة حا�شية ابن عابدين (.)94 /11
( ((7ينظر :تبيني احلقائق (.)15/7
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شهادة القابلة(.)75

نوقش :أن احلديث ضعيف ،أعله البيهقي باالنقطاع(.)76

 – 2أن األصل يف ش�هادة النس�اء هو قبوهلا ،لوجود ما يبنى عليه من

أهلي�ة الشه�ادة كاملشاهدة والضبط واألداء ،وه�ذه األهلية متحققة يف
املرأة الواحدة ويف غري الواحدة(.)77

 – 3أن ه�ذه األحكام ال بد من ثبوت حك�م هلا ،وال يمكن للرجال

االطلاع عليه�ا وإنام يطل�ع عليها النس�اء عىل االنف�راد ،فوجب قبول

ش�هادهتن؛ وما قبل فيه قول النس�اء عىل االنفراد ،مل يشترط فيه العدد
كالرواية ،فتقبل شهادة املرأة الواحدة(.)78

 – 4أن خبر م�ن ليس بمعص�وم عن الك�ذب ال يفيد العل�م قطع ًا؛

وإنما يفيد غلبة الظن ،واشتراط العدد يف ش�هادة النس�اء ورد يف حالة
خمصوصة ،وهو أن يكون معهن رجل بقوله تعاىل: :ﱡﲂﲃﱠ

()79

فبقي�ت حالة االنفراد عن الرجال عىل أصل القياس ،واالنفراد متحقق

بامل�رأة الواحدة ع�ن بقيتهن ،وببقيته�ن عن الرجال ،فثب�ت هبذا قبول
(� ((7أخرجه الدارقطني يف �سننه ،كتاب الأق�ضية والأحكام ،حديث ( ،)4511والبيهقي يف ال�سنن الكربى،
باب ما جاء يف عددهن ،حديث رقم ( )21047و�أعله باالنقطاع.
( ((7ينظر :ال�سنن الكربى للبيهقي (.)254/10
( ((7ينظر :بدائع ال�صنائع (.)418/5
( ((7ينظر :الطرق احلكمية البن قيم (.)74
(� ((7سورة البقرة� ،آية (.)282
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شهادة املرأة الواحدة(.)80

أدلة القول الثاين :استدل أصحاب القول الثاين بأدلة منها:

أن ش�هادة امل�رأة الواحدة فيام ال يطلع عليه الرجال ش�هادة يف حق ،فال

يثبت بشهادة شخص واحد ،كسائر احلقوق(.)81

يمك�ن أن جي�اب عنه :بأن القول بعدم قبول ش�هادهتا مطلقا س�يؤدي إىل تعطيل

بعض األحكام.

أن ش�هادة الرجل آكد وأقوى من ش�هادة النساء؛ وملا مل تقبل شهادة من

رجل واحد كان عدم قبوهلا من امرأة واحدة أوىل(.)82

يمك�ن أن جي�اب عنه :بأنه ش�هادة الرج�ل الواحد تقبل يف بع�ض املواطن كام لو

شهد بدخول شهر رمضان.

واستدل الشافعي – رمحه اهلل – عىل عدم قبول شهادة أقل من أربع نسوة

بالقي�اس عىل حكم اهلل – تعاىل – فيهن ،فإن اهلل تعاىل جعل اثنتني تقومان

مع رجل مقام رجل ،وجعل الشهادة ش�اهدين أو ش�اهد ًا وامرأتني ،فإن

انفرد فمقام شاهدين أربع(.)83

أن اهلل س�بحانه أق�ام املرأتين يف الشهادة مقام ش�اهد واح�د ،وهو أقل

نص�اب الشه�ادة ،فدل ذلك على أن العدد املقبول يف ش�هادة النس�اء هو
( ((8ينظر :بدائع ال�صنائع (.)418/0
( ((8ينظر :املعونة ( ،)453 /2احلاوي الكبري (.)22 /17
( ((8ينظر :املعونة ( ،)453/2احلاوي الكبري (.)22/17
( ((8الأم (.)383 /8
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امرأتان ال واحدة.

دليل القول الثالث:

أن ه�ذه األم�ور ال بد من ثبوت حكم هل�ا ،وال يمكن للرجال االطالع عليها

وإنام يطلع عليها النس�اء عىل االنفراد ،فوجب قبول شهادهتن؛ وما قبل فيه قول

النساء عىل االنفراد ،مل يشرتط فيه.
دليل القول الرابع:

يمكن أن يس�تدل هلم :بأن اليمين تعضد القول وتقوي�ه وتهُ ّيب صاحبها من

الكذب.
الراجح:

املر ِض ّية يف
لعل الراجح – واهلل تعاىل أعلم – هو قبول ش�هادة املرأة الواحدة ْ
دينه�ا فيام عدا الرضاع مم�ا ال يطلع عليه الرجال غالب ًا بال يمني وأما الرضاع فال

تقبل شهادهتا فيه إال بيمني ،وذلك ملا ييل:

أن الشهادة حجة رشعية إلثبات احلقوق ،وفيام ال يطلع عليه الرجال غالب ًا قد

يتعذر إقامة شهادة امرأتني فأكثر؛ إذ ال يتصور إمكانية توفر أكثر من قابلة يف كل
والدة أو اس�تهالل ،خاصة وأن زمن الوالدة واالستهالل زمن قصري قد يفوت

قبل حضور شاهدة أخرى.

أنه لو مل تقبل شهادة املرأة يف مثل هذه األحوال ألدى ذلك إىل ضياع احلقوق،

يف حني أن إثبات احلقوق وإيصاهلا مما دعت إليه الرشيعة ،والقول بقبول شهادة
املرأة يف تلك األحوال وسيلة لذلك ،خاصة فيام خيفى عىل الرجال غالب ًا.

ً
حرج�ا ومشقة ،ومن املتقرر أن احلرج مرفوع
أن يف الق�ول بعدم قبوهلا مطلق ًا
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عن الرشيعة بخالف القول بقبوهلا فيام عدا الرضاع ،حيث يتفق مع مقصد الرشيعة
يف رفع احلرج.

وأما اس�تثناء الرضاع من قبول ش�هادة املرأة الواحدة املرضية بال يمني فاحتياطا

يفرق بني زوجني إال بيقني ظاهر.
للميثاق الغليظ وصونا لألرسة واألبناء فال ّ
يضاف إىل ذلك أن أدلة املانعني أدلة عقلية ليس فيها نص ،ومل يحُ َك إمجاع يف منع

قبول شهادة املرأة الواحدة عىل مر العصور.

وس�واء قلن�ا بأن ش�هادهتا مقبول�ة أو قلنا غير مقبول�ة بمفردها فليس

يف ه�ذا امته�ان لكرام�ة امل�رأة ،وال احلط م�ن قدرها ،وال ح�د ألهليتها،

فاإلسلام ق�د كرمها بترشيعات متع�ددة ،وجعل هلا أهلي�ة كاملة ،كام هو
شأن الرجل ،وأما عدم مساواة املرأة بالرجل يف موضع الشهادة فيعود إىل

حك�م جليلة( ،)84ويف هذا رد عىل دعاة التحرر القائلني بأن اإلسلام قلل
من شأن املرأة يف كثري من احلقوق منها الشهادة.

ويكفي ما قاله ابن القيم – رمحه اهلل ( :-ويف منع قبول ش�هادهتا بالكلية

إضاعة لكثري من احلقوق وتعطيل هلا)(.)85

( ((8ينظ ��ر :حك ��م �ش ��هادة الن�س ��اء فيما �س ��وى العقوبات ( )66بت�ص ��رف .وقد �أ�ش ��ار ابن القيم �إل ��ى بع�ض هذه
احلِكم فقال يف �إعالم املوقعني ( ( :)114/2و�أما ال�شهادة ف�إمنا جعلت املر�أة فيها على الن�صف من الرجل
حلكم ��ة �أ�ش ��ار �إليه ��ا العزيز احلكيم يف كتاب ��ه وهي �أن املر�أة �ض ��عيفة العقل ،قليلة ال�ض ��بط ملا حتفظه ،وقد
ف�ضل اهلل الرجال على الن�ساء يف العقول والفهم واحلفظ والتمييز ،فال تقوم املر�أة يف ذلك مقام الرجل،
ويف منع قبول �شهادتها بالكلية �إ�ضاعة لكثري من احلقوق وتعطيل لها).
(� ((8إعالم املوقعني (.)114 /2
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الخاتمــة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل املبعوث باآليات
البينات ،وعىل أصحابه وأتباعه أهل الفضل والطاعات ،وبعد:
فإن مما تقتضيه قواعد البحث العلمي ما دأب عليه كثري من الباحثني من ذكر
خامت�ة يدون فيها أهم النتائج التي ظهرت يف البحث بعد رحلة ميمونة بالبحث
والتنقي�ب ،هنل الباح�ث خالهلا من معين العلم العذب املنير ،وتفيأ يف ظالله
وارتشف مع معارفه؛ وإن أهم ما خلصت إليه يف هذا البحث ما ييل:
ٍ
معان متعددة وأهنا متقاربة متوائمة مع التعريف
أن الشهادة تأيت يف اللغة عىل
االصطالح�ي للشه�ادة ،فالشاهد قد حضر املشهود به وأدرك�ه وعاينه واطلع
عليه وأخرب به وقد حيلف عليه.
أن الشهادة حجية رشعية ثابتة ،بل هي آكد البينات بعد اإلقرار.
أن أنصبة الشهادة ال خترج يف الرشع عن سبعة أنواع ،تدور كلها حول إثبات
حقوق أو حدود أو نفيها.
أن شهادة املرأة الواحدة مقبولة فيام عدا الرضاع مما ال يطلع عليه الرجال غالب ًا
بال يمني ،وأما عدم قبوهلا مطلق ًا ففيه تضييع حقوق كثرية وتعطيل هلا.

أن القول بعدم قبول ش�هادة املرأة الواحدة أو النس�اء منفردات يف مواضع ال
يعن�ي إهدار ًا لكرامته�ا ،وال احلط من قدرها ،وال ح�د ًا ألهليتها؛ بل قد كرمها
اإلسلام بترشيعات متع�ددة وجعل هلا أهلي�ة كاملة كام هو ش�أن الرجل ،وأما
عدم مساواهتا به فيعود إىل حكم جليلة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل.
وختام� ًا  ..فهذا جهد املقل ،فام كان في�ه من صواب فمن اهلل وحده ،وما كان
فيه من خطأ فمن نفيس املقرصة والشيطان ،ورحم اهلل ً
امرأ أعان ونصح وسدد،
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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