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 الخالصة
يتناول هذا البحث الموسوم " اإلشهاد على النكاح دراسة حديثية فقهية مقارنة" مسألة من أهم مسائل باب النكاح 

ً في صحة في الفقه اإلسالمي بالبحث والدراسة والنقد والتقويم أال وهو الشهادة في عقد النكاح، فهل  يعد شرطا

ً وإن لم ي دراسة األحاديث الواردة في ب فيبدأ بالشروع في المسألة حضره الشهود، العقد أم يعد النكاح صحيحا

ً في ذلك منهج المحدثين األفذاذ، ثم  اشتراط الشهادة في النكاح وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف متبعا

ناقشتها ة اشتراط الشهادة وعدمها في عقد النكاح وعرض أدلتهم ومتطرق إلبراز موقف الفقهاء وآرائهم في مسأل

راجح ووسط من بين تلكم اآلراء ، ثم تأتي الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث للخروج برأي 

 والدراسة.

 

 

 

 

Wetness on the Marriage Contract 
  (A study in Prophetic Hadith and comparative jurisprudence) 

 

 

ABSTRACT 
Wetness on the marriage contract is the most important issue in the Islamic 

jurisprudence which appertain marriage contract, so this research will talking about 

that in two sides, first one it is study the prophetic traditions (Al-ahadith) which 

stipulate wetness to legal marriage contract, that's to show they are sound (Sahih) or 

weak (Dahif) because they are the most famous evidence of whom said the marriage 

contract not be correct without wetness, and in the second side it will mention 

Opinions of jurists about the issue with them evidences and discussion of the 

evidences that is to show which of those views are superior, finally. It will  point out 

the most results which the research reach them.   
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 المقدمة
 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:

صحة عقد النكاح  قضايا التي تناول الفقهاء أحكامه باهتمام بالغ لما يترتب عليهفإن اإلشهاد على النكاح من ال

ما أدى إلى اختالف الفقهاء  وصحتها بوتهااختلف المحدثون في ث متعددة أحاديث نبوية ووردت بشأنهوعدمه، 

 ؛وأنه يغني عنها باإلعالن عنه في صحة عقد النكاح وُمكتف   في حكم الشهادة في النكاح بين قائل باشتراطها

سدّ باب اإلنكار أمام ن الغرض من الشهادة هو اثبات العقد وما يترتب عليه من الحقوق بين الووجين وألذلك و

 .بصورة أحسن وأضمن عنه باإلعالن وهذا يتحقق ،ليبديه يوماً مامن يكنّه في نفسه 

ً من ذلك ارتأينا  وذلك  ،فصل القول في هذه القضية المصيرية بالنسبة لعقد النكاح والحياة الووجيةوانطالقا

وفق مناهج المحدثين ومن ثَّم الحكم عليها بما  يث المشترطة للشهادة في عقد النكاحاألحاد ودراسة بتخريج

يالئمها صحة وضعفاً، ثم بيان آراء الفقهاء ومذاهبهم في مسألة اإلشهاد على عقد النكاح ومسائل أخرى تتعلق به 

 فيها.  مع عرض أدلتهم ومناقشتها للخروج برأي وسط وراجح

 :إشكالية الدراسة
 :اآلتي تكمن إشكالية الموضوع في السؤال

صحيحاً، أو هو باطل يجب فسخه بناء على األحاديث  بغير إشهاد عليه فهل يعدّ تم يالذي  النكاح عقد حكمما 

  ؟القاضية باشتراط الشهادة في صحة النكاح

 الهدف من الدراسة:
قها لبيان درجتها حقياستقراء ما ورد في ذلك من أحاديث نبوية ودراستها وتالهدف األساس من هذه الدراسة هو 

 إلى حكم فقهي يناسب وقضية اإلشهاد على النكاح. صحة وضعفاً ثم الوصول من خالل ذلك

 خطة الدراسة: 
 تقتضي طبيعة البحث تقسميه على مقدمة ومبحثين وخاتمة كاآلتي: 

 أما المقدمة فهذه هي.

ودراستها وتحقيقها وبيان  في النكاح الشهادة اشتراطلتخريج األحاديث الواردة في والمبحث األول خصص 

 فق قواعد المحدثين.ودرجتها 

 والمبحث الثاني عقد لعرض مذاهب الفقهاء في اإلشهاد على عقد النكاح وأدلتهم ومناقشتها ثم بيان الراجح منها.

 ثم تأتي الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

 

 المبحث األول

 الشهادة في النكاح اشتراط دراسة أحاديث

 
الشهادة في النكاح وتخريجها اشتراط نحاول في هذا المبحث عرض ما ورد من األحاديث النبوية في مسألة 

 ً  .ودراستها ثم بيان درجتها صحة وضعفا

من حديث عدد من الصحابة  ت بألفاظ مختلفةبعد التتبع واالستقراء تبين لنا بأن األحاديث المتعلقة بهذا الباب روي

الكرام، وهم: أنس، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي موسى األشعري، وعلي، 

  كاآلتي: وعائشة رضي هللا عنهم أجمعين. ،وعمران بن الحصين

 : أوالً: حديث أنس بن مالك
أخرجه ابن عدي
(1)
الربيع بن صبيح عن يويد الرقاشي، عن وكيع عن دمحم بن يحيى القصيري، عن من طريق  

((.الَ  )):Tقال: قال رسول هللا أنس  ِنَكاَح إاِل بَِوِلّي ، َوَشاِهدَْي َعدْل 

: "وهذا الحديث منكر من حديث وكيع عن الربيع عن يويد وإنما يروي هذا هشام بن وضعفه ابن عدي بقوله  

 ا في متنه وشاهدي عدل" .سلمان المجاشعي شيخ بصري عن يويد الرقاشي وزاد مع هذ

                                                           
1
الرجال، ابن عدي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى دمحم معوض، الطبعة األولى، دار الكامل في ضعفاء  - 

 .5/775م. 7995الكتب العلمية، بيروت، 



 

 
55 

 

وحديث هشام بن سلمان المجاشعي الذي أشار إليه أخرجه
(1)
هشام بن  عنأبو الربيع الوهراني،  من طريق 

 ، بنفس اللفظ.سلمان عن يويد الرقاشي، عن أنس

قال عقبه: "وهشام بن سلمان له من الحديث عن يويد الرقاشي، عن أنس، وال أعلم يروى عن غير يويد و

 الرقاشي وله غير ما ذكرت وأحاديثه عن يويد غير محفوظة". 

منكر الحديث"وقال أحمد: " ، ن معين في يويد الرقاشي: " ضعيف"وقال يحيي ب
(2)
. 

 حديث جابر:ثانيا: 
أخرجه الطبراني 

(3)
وابن عدي 

(4)
من طريق قطن بن نسير حدثنا عمرو بن النعمان الباهلي عن دمحم بن عبيد هللا  

  مرفوعاً، بنفس لفظ حديث أنس. العرزمي، عن أبي الوبير عن جابر

 ألجل: جداً هو ضعيف و

ضعفه أبو زرعة الرازيفهو مختلف فيه:  قطن بن نسير،
(5)

بقوله " بصري يسرق الحديث  ، وابن عدي

.ويوصله"
(6)
وذكره ابن حبان في الثقات 

(7)
ذلك  فقد تساهله في التوثيق ال يخفى على أهل الشأن. ومعإال أن  

قطن  جابر إال بهذا اإلسناد، تفرد به ال يروى هذا الحديث عن حيث قال الطبراني عقب روايته: " تفرد بالرواية

 بن نسير". 

الحديث هللا العرزمي وهو متروكدمحم بن عبيد و
(8)
من  مرة جعله ه في رواية الحديث حيث بااضطر إضافة إلى ،

من حديث جابر، ولذلك  ثالثة حديث أبي هريرة، وأخرى من حديث دمحم بن عبد هللا بن عمرو بن العاص، ومرة

عن العرزمي واالختالف فيه  قال ابن عدي بعد ذكره للروايات الثالث عنه:" وهذه الثالثة ألوان في هذا الحديث

 عليه كلها غير محفوظة" .

 : دمحم بن عبد الملك بدل دمحم بن عبيد هللا العرزمي. وقع في اسناد الطبرانيومما يجب أن يالحظ هنا أنه 

يروي عن أبي الوبير، ويروي عنه اسمه " دمحم بن عبد الملك " من  وبعد الرجوع لتهذيب الكمال  للموي فلم أجد

ن النعمان الباهلي، وانما الذي يروي عن أبي الوبير وعنه يروي عمرو بن النعمان الباهلي هو دمحم بن عمرو ب

عبيد هللا العرزمي، ولعل ما في الطبراني  إما خطأ أو الراوي مجهول ألنه ليس دمحم بن عبدالملك الكبير 

كبير فهو ثقة وإال فلم أعرفه".الواسطي الثقة كما افترضه الهيثمي حيث قال: " فإن كان هو الواسطي ال
(9)
وذلك  

أيضاً ليس ممن روى عن أبي الوبير وال ممن يروي عنه عمرو بن النعمان الباهلي. ألنه
(10)
   

 :حديث أبي سعيد الخدريثالثا: 
أخرجه الدارقطني 

(11)
قال:)) اَل  T عن رسول هللامن طرق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري  

ُجلِ  َج أَْم بَِكثِير  َبْعدَ أَْن يُْشِهدَ((. وفي رواية:))لَْيَس َعلَى الرَّ َج بَِماِلِه  يَُضرُّ أََحدُُكْم بِقَِليل  ِمْن َماِلِه تََووَّ ُجنَاٌح أَْن يَتََووَّ

 بِقَِليل  أَْو َكِثير  إِذَا أَْشَهدَ((. 

                                                           
1
من طريق اسماعيل بن سيف بصري عن هشام ، وقال فيه:" حدث  725/ 7، وفي 5/805المصدر نفسه  - 

 بأحاديث عن الثقات غير محفوظة، ويسرق الحديث" 
2
ذيب الكمال في أسماء الرجال، الموي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، ته - 

 . 22/75م.  7950بيروت، 
3
المعجم األوسط، الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن دمحم وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار  - 

 (. 7778، برقم )7/272الحرمين، القاهرة.  
4
 .5/285الكامل في ضعفاء الرجال  - 
5
 .5/725م. 7972ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، الطبعة األولى، دار احياء التراث العربي، بيروت،  - 
6
 .750/ 5الكامل في ضعفاء الرجال  - 
7
 .9/22م.  7952الثقات، ابن حبان، الطبعة األولى، دائرة المعارف العثمانية، الهند،  - 
8
ينظر: الضعفاء والمتروكون، الدارقطني، تحقيق: د. عبد الرحيم دمحم القشقري، مجلة الجامعة اإلسالمية، المدينة  - 

 .5/287، والكامل في ضعفاء الرجال 2/777هـ.  7808-7802، ما بين سنة 78-79المنورة، األعداد 
9
 .8/257م. 7998، القاهرة، مجمع الووائد، الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي - 
10
 .27/27تهذيب الكمال  - 
11 -
شعيب األرنؤوط وآخرون، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  سنن الدارقطني، الدارقطني، تحقيق: 

 (.2799و  2795و  2795و  2797، تحت رقم )8/277م.  2008
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ن جوين العبدي؛ قال حماد بن زيد: "كذاب"، وقال السعدى: هارون وهو عمارة ب وإسناده ضعيف جداً ألجل:

ليس بشيء"،  وقال النسائي: "متروك" "كذاب مضر"، وقال احمد: "
(1)
. 

وعنه أيضا
(2)
د بن إسماعيل بن جعفر  الطالبي الجعفري عن عبد هللا بن سلمة بن أسلم ، عن دمحم  من طريق محمَّ

 المازني ، عن أبيه .بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 

وإسناده واه
(3)
د بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال فيه أبو حاتم " منكر الحديث"   أيضا  ألجل محمَّ

وقال أبو نعيم:" متروك الحديث"
(4)

، وعبدهللا بن سلمة بن أسلم ضعفه الدارقطني، وعدّه أبو نعيم متروكاً.
(5)
 

رقطني،وروي عنه موقوفاً أيضاً أخرجه الدا
(6)
والبيهقي 

(7)
من طريق ابن االصبهاني ثنا شريك عن أبى هارون  

، إاِلَّ َما َكاَن ِمَن النَّبِّيِ  )):عن أبى سعيد قال  ((.Tاَل نَِكاَح إاِلَّ بَِوِلّي  َوُشُهود  َوَمْهر 

 وفيه أبو هارون وهو عمارة بن جوين العبدي، سبق آنفا بأن حماد بن زيد والسعدي كذباه.

 حديث أبي هريرة:رابعا: 
اخرجه الطبراني 

(8)
بنفس لفظ  من طريق سليمان بن أرقم، عن الوهري، عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعاً. 

 حديث أنس.

 :إسناده ضعيف ألجلو

أبو معاذ البصري مولى االنصار، قال البخاري: " تركوه"هو سليمان بن أرقم  
(9)
وذلك إضافة إلى تفرده  

 الطبراني: "لم يَرو هذا الحديث عن الوهري إال سليمان بن أرقم، تفرد به دمحم بن سلمة".بالرواية فقال 

ً أخرجه البيهقي وعنه أيضا
(10)
المغيرة بن موسى الموني البصري، عن عن  هدية بن عبد الوهاب من طريق 

((.اَل نَِكاَح إاِلَّ بَِوِلّي  َوَخاِطب  َوَشاِهدَْي  . بلفظ ))هشام، عن ابن سيرين  َعدْل 

  :وهو ضعيف أيضا ألجل
."منكر الحديث" البخاري: فقال ،مختلف فيهفهو  المغيرة بن موسى

(11)
: " منكر الحديث وقال ابن أبي حاتم .

شيخ مجهول"
(12)

وإن ذكره في الثقات ابن حبان،  و
(13)
إال أنه قد يكون وهماً أو رجع عن توثيقه بعدما تبين له  

:" يأتي عن الثقات بما ال يشبه حديث األثبات فبطل االحتجاج به فيما لم حاله ألنه أورده في المجروحين وقال

وذكره الذهبي في الضعفاء "،يوافق الثقات
(14)
فأذكره، في نفسه ثقة، وال أعلم له حديثا منكرا وقال ابن عدي: "   

."وهو مستقيم الرواية
(15)
  

عنه فيه اضطراب حيث روي  ع األخذ بتوثيق ابن عدي أيضا فإن الحديثأن األكثر على تضعيفه، وم كما تبين

ذكره ابن عدي عقب الرواية األولى، وكأن بيانه  دون ذكر الشاهدين، " ال نكاح إال بولي".بلفظ من طريقه أيضا 

                                                           
1 -
 .27/228تهذيب الكمال في أسماء الرجال  

2 -
 (.2799، برقم )8/277سنن الدارقطني  

3 -
ينظر: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، الدوسري، الطبعة األولى، دار البشائر اإلسالمية، بيروت،  

 .2/875م. 7955
4 -
الهند، الطبعة الثانية،  –، ولسان الميوان، ابن حجر، تحقيق: دائرة المعرف النظامية 5/759الجرح والتعديل  

 .7/775م. 7957مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 
5 -
 .2/827م.  7972ميوان االعتدال، الذهبي، تحقيق: علي دمحم البجاوي، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروت،  

6
 (.2779، برقم)8/272سنن الدارقطني  - 
7
، برقم) 5/90م.  2002دار الكتب العلمية،  السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، - 

72279.) 
8
 (.7277، برقم )7/278المعجم األوسط  - 
9
 .72هـ. ص7297الضعفاء الصغير، البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي، حلب،  - 
10
 (.72522، برقم)5/202السنن الكبرى  - 
11
والضعفاء الكبير، العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة األولى، دار ، 750الضعفاء الصغير، ص - 

 .8/757م.  7958المكتبة العلمية، بيروت، 
12
 .5/220الجرح والتعديل  - 
13
 .9/779الثقات  - 
14
 .2/752المغني في الضعفاء، الذهبي، تحقيق: د. نور الدين عتر، بدون طبعة وتاريخ.  - 
15
 .5/50اء الرجال الكامل في ضعف - 
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لم يشير إلى  ابن القيسرانيللروايات األخرى وذكرها في الضعفاء إشارة إلى تضعيف الحديث و لذا نجد أن 

من الكامل البن عدي.الحفاظ الذي لخصه  في كتابه ذخيرة عند ذكر الحديث توثيق ابن عدي للمغيرة
(1)
 

 حديث ابن عباس:خامساً: 
أخرجه الطبراني 

(2)
عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال:  الربيع بن بدرمن طريق  

 ((. اَل يَُجوُز ِنَكاٌح إاِلَّ بَِوِلّي  وَشاِهدَْيِن، َوَمْهٌر َما َكاَن قَلَّ أَْم َكثُرَ : ))Tقال رسول هللا

 وإسناده ضعيف جداً ألجل:
عليلة بن بدر، قال أبو حاتم : " ضعيف الربيع بن بدر السعدي التميمي بصري، يكنى أبا العالء، ويقال له  

الحديث ذاهب الحديث"
(3)
. 

والنهاس بن قهم، قال يحيى بن سعيد: " كان يروي عن عطاء، عن ابن عباس أشياء منكرة" 
(4)
وهذا الحديث  

: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن وذلك إضافة إلى تفرده به حيث قال الطبراني عقب روايته منها، 

 ال النهاس بن قهم وال عن النهاس إال الربيع، وعبد الرحمن بن قيس الضبي" عباس إ

وعنه أخرجه البيهقي
(5)
من طريق عدي بن الفضل، عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن  

، فَإِْن أَْنَكَحَها َوِلي   ابن عباس كذا  "وقال: َمْسُخوٌط َعلَْيِه فَنَِكاُحَها بَاِطٌل((. بلفظ : ))اَل نَِكاَح إاِلَّ ِبَوِلّي  َوَشاِهدَْي َعدْل 

" متروك الحديث" رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف". وقال النسائي في عدي:
(6)
. 

ِتي يُْنِكْحَن أَْنفَُسُهنَّ بَِغْيِر َبيِّنَة ((. أخرجه الترمذي وعنه أيضا بلفظ: )) البَغَايَا الالَّ
(7 )

والطبراني
(8)
والبيهقي 

(9)
من  

 طريق عبد األعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، مرفوعاً.

والحديث لم يصح عن ابن عباس مرفوعاً حيث لم يرفعه غير عبد األعلى وهو إن كان ثقة لكنه خالف الثقات في 

روي عن عبد األعلى" ، وقال : "عن  رفعه ولذا قال الترمذي: "هذا حديث غير محفوظ ال نعلم أحدا رفعه إال ما

 سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح". وقال البيهقي: "والصواب موقوف" . 

وعدّه ابن الجوزي من زيادة الثقة المقبولة لكن ردّ عليه ابن عبدالهادي بقوله :" الصحيح وقف هذا الحديث".
(10)
  

 حديث عبدهللا بن عمر:سادساً: 
أخرجه الدارقطني 

(11)
 بنفس لفظ حديث أنس. من طريق ثابت بن زهير،عن نافع، عنه مرفوعاً. 

وفيه ثابت بن زهير، قال أبو حاتم: "هومنكر الحديث ضعيف الحديث ال يشتغل به"
(12)

، وقال ابن عدي: " كل 

أحاديثه يخالف فيها الثقات إسنادا ومتنا" 
(13)
. 
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 حديث أبي موسى األشعري: سابعاً: 
أخرجه الطبراني
(1)
قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي  عن من طريق أبي بالل األشعري  

 ((. ود  هُ ، وشُ ّي  لِ وَ بِ  الَّ إِ  احَ كَ نِ  قال:)) الَ  Tموسى، عن النبي

وقال:" لم يقل في حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى:))وشهود(( إال أبو بالل األشعري، عن 

 قيس".

هو مرداس بن دمحم بن الحارث بن عبد هللا بن أبي بردة، قال الذهبي: "ضعفه الدارقطني... ال يكاد بالل  وأبو 

يعرف"
(2)

، وقال ابن حبان: "يغرب ويتفرد"
(3)
وبه أعله الهيثمي  ،

(4)
. 

وشيخه قيس بن الربيع األسدي، ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد ووكيع وغيرهم،
(5 )

مع مخالفته وذلك 

 بدون الويادة. عنه الثقات عن أبي اسحاق فإنهم يروونه

 حديث علي: ثامناً: 
أخرجه ابن عدي
(6)

من طريق احمد بن عبد هللا عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي 

نََكَح بِغَْيِر َوِلّي  َوَشاِهدَْيِن فَنَِكاُحهُ َباِطٌل، فَنَِكاُحهُ الَ نَِكاَح إاِل ِبَوِلّي  َوَشاِهدَْيِن، فََمْن  : ))Tقال: قال رسول هللاطالب 

ْلَطاُن َوِليُّ َمْن ال َوِليَّ لَهُ   ((.بَاِطٌل، فَنَِكاُحهُ بَاِطٌل، َوالسُّ

: "وهذه األحاديث ألبي حنيفة لم يحدث بها هذا ثم قال منهاوألحمد بن عبدهللا عدة أحاديث   وقد أورد ابن عدي

 ."مد بن عبد هللا هذا وهي بواطيل عن أبي حنيفة وال يعرف احمد بن عبد هللا هذا اال بهذه األحاديثاال اح

وأخرجه الخطيب البغدادي
(7)
وابن عساكر 

(8)
عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد هللا بن ضميرة عن  

((.  الَ نَِكاَح إاِل ِبَوِلّي  َوَشاِهدَْينِ : ))Tأبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا

وفيه حسين بن عبدهللا بن ضميرة، قال البخاري: " منكر الحديث ضعيف"
(9)
. 

وأخرجه البيهقي
(10)
 إالَّ َوالَ نَِكاَح ، الَ نَِكاَح إاِل بَِوِلّي  عن الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي هللا عنه قال: "  

 " . ود  هُ شُ بِ 

بن عبدهللا األعور الهمداني، قال ابن حجر:" كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه وفيه الحارث 

ضعف"
(11)

. وكذبه أيضاً أبو اسحاق السبيعي وابن المديني
(12)
. 

 حديث عمران بن الحصين: تاسعاً: 
،أخرجه عبد الرزاق
(13)
،والطبراني 

(14)
والروياني 

(15)
،وابن عدي، 

(1)
والدارقطني، 

(2)
والبيهقي 

(3)
من  كلهم 

 بنفس لفظ حديث أنس. مرفوعاً. طريق عبد هللا بن محرر الجوري عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين
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 .ه من حديثهعبد هللا بن مسعود فجعال عن عمران بن حصين عن رويان الدارقطني وابن عدي لك 

ومدار الحديث على عبد هللا بن محرر الجوري، قال البيهقي عقب روايته:" متروك ال يحتج به". وذكره  

العقيلي في الضعفاء
(4)
 . 

والذي زاد "ابن مسعود" في اسناد الدارقطني وابن عدي هو: بكر بن بكار وهو ضعيف، قال ابن معين" ليس 

بشيء"
(5)
. 

الحديث عبد الرزاق وبقية ومبشر بن إسماعيل وأبو نعيم عن بن وقال ابن عدي عقب روايته: "وروى هذا 

 ."محرر فلم يذكروا في إسناده بن مسعود

 حديث عائشة:عاشراً: 
 .g الوهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة وهو أصحها روي من طريق 

فأما حديث الوهري فأخرجه الدارقطني، 
(6)

ومن طريقه البيهقي،
(7)
عن عيسى بن يونس، وابن حبان 

(8)
عن  

حفص بن غياث، والبيهقي
(9)

 عن سعيد بن يحيى األموي.

ِ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الوهري عن عروة عن عائشة كلهم  اَل ِنَكاَح )) :Tقالت: قال رسول اّللَّ

ْلَطاُن َولِ    واللفظ للدارقطني. ((.يُّ َمْن اَل َوِليَّ لَهُ إاِلَّ بَِوِلّي  َوَشاِهدَْي َعدْل  فَإِْن تََشاَجُروا فَالسُّ

: " لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى ، عن الوهري هذا " وشاهدي عدل" ثم قال ابن حبان

إال ثالثة أنفس: سعيد بن يحيى األموي، عن حفص بن غياث، وعبد هللا بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن 

 ن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، وال يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر".الحارث، وعبد الرحم

وحديث الوهري هذا وإن كان رواته ثقات إال أنه اختلف فيه على ابن جريج  فقد رواه عنه ما يقارب عشرين 

ى، حجاج بن دمحم نفساً بدون ذكر الشاهدين ومنهم: "سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، معاذ العنبري، همام بن يحي

المصيصي، الضحاك بن مخلد، سعيد بن سالم، عبدهللا بن وهب، يحيى بن سعيد األنصاري، أبوعاصم، عبدهللا 

بن رجاء الموني، عبدالرزاق صاحب المصنف" 
(10)
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وقال الدارقطني: "ورواه يحيى بن سعيد األنصاري، وسفيان الثوري، وغيرهما من الحفاظ، عن ابن جريج، عن 

بن موسى، عن الوهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكروا فيه الشاهدين" سليمان
(1)
  

وبذلك تكون زيادة " الشاهدين" غير محفوظة عن ابن جريج، ورواية األكثر هو األصح والسيما مع وجود 

ن زيادة الحفاظ المشهورين بينهم كالسفيانين ويحيى بن سعيد األنصاري، وال يقال إنه من زيادة الثقات فتقبل، أل

تقبل عند عدم وجود المخالفة -على التحقيق من قول المحدثين-الثقات 
(2)

 ، والمخالفة هنا ظاهرة.

وأما حديث هشام بن عروة  فأخرجه الدارقطني
(3)
، عن هشام بن هأبي عن من طريق دمحم بن يويد بن سنان، 

 عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً. 

ن وأحمد وابن المديني، وقال أبو حاتم: "محله الصدق والغالب عليه الغفلة وفيه يويد بن سنان ضعفه ابن معي

يكتب حديثه وال يحتج به". 
(4)
 

وأخرجه
(5)
أيضا من طريق أبي الخصيب، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: )) اَل بُدَّ  

ْوجِ َوالشَّاِهدَْيِن((.  : اْلَوِلّيِ َوالوَّ  فِي النَِّكاحِ ِمْن أَْربَعَة 

وقال: " أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة".
(6)
ا، واألشبه وقال ابن عبدالهادي :" هذا الحديث منكٌر جد   

أن يكون موضوًعا"
(7)

. 

وأخرجه الطبراني
(8)
حسين بن عياش عن  عنعلي بن جميل الرقي  عنعن دمحم بن علي بن حبيب الطرائفي  

 . بنفس لفظ حديث أنس.جعفر بن برقان عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا

حسين بن عياش تفرد به علي بن وقال: " لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إال 

 جميل".

ذكره ابن حبان في "المجروحين" وقال: "يضع الحديث وضعا، ال يحل كتابة حديثه وال الرواية  وعلي بن جميل 

عنه بحال"
(9)
، وقال ابن عدي: "حدّث بالبواطيل عن ثقات الناس ويسرق الحديث". 

 (10)
 

وأخرجه الخطيب
(11)

البيع بن  عنسهل بن عمار  عن بن معاذ النيسابوري من طريق أبي الفضل العباس بن دمحم

 نوح بن دراج عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا .عن سعدان 

وفيه نوح بن دراج قال ابن معين: "كذاب"، وقال النسائي: "متروك الحديث".
(12)
 

لنا بأنه لم يصح منها هذا، وبعد هذا العرض والدراسة لألحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح تبين 

الدالة على ما قلنا ، وفيما يأتي أقوال بعض األئمةشيء مرفوع
(13)
: 

                                                           
1
العلل الواردة في األحاديث النبوية، الدارقطني، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، الطبعة األولى، دار  -

. وفيه تفصيل طرق حديث عائشة77/72م.   7957طيبة، الرياض، 
g
. 

2
الطبعة الثالثة، دار الفكر المعاصر، بيروت، ينظر: علوم الحديث، ابن الصالح، تحقيق: د. نور الدين عتر،  -

، ونوهة النظر، ابن حجر، تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، الطبعة األولى، مطبعة سفير، 57م.  ص7995

 .52هـ.  ص7822الرياض، 
3
 (.2728، برقم )8/228سنن الدارقطني  -

4
 .8/825، وينظر: ميوان االعتدال9/277الجرح والتعديل  -

5
 (.2729، برقم )8/227سنن الدارقطني  - 
6
 .5/285، ولسان الميوان 8/282المصدر نفسه، وينظر: ميوان االعتدال  - 
7
 .8/290تنقيح التحقيق  -

8
 (.7925، برقم )5/57المعجم األوسط  -

9
 .2/777هـ. 7297المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي، حلب،  -
10
 .7/275الكامل في ضعفاء الرجال  -

11
 .78/70تاريخ بغداد  -

12
 .707، والضعفاء والمتروكون للنسائي، ص5/200، الكامل في ضعفاء الرجال 8/207الضعفاء الكبير-

13
التحقيق في مسائل الخالف، ابن الجوزي، تحقيق: مسعد عبد الحميد دمحم السعدني، الطبعة األولى، دار الكتب  -

، كشف الخفاء، العجلوني، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد 8/225، تنقيح التحقيق 2/275هـ. 7877مية، بيروت، العل

و  8/272،  الضعفاء الكبير2/827م. 2000بن يوسف بن هنداوي، الطبعة األولى، المكتبة العصرية، القاهرة، 

اسم، مجمع ملك فهد لطباعة المصحف، ، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن دمحم بن ق2/209

، والتمهيد، ابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، دمحم عبد الكبير البكري، 22/725م. 7997السعودية، 
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 قال االمام أحمد: " لم يثبت في الشهادة شيء".

 وقال ابن المنذر: " األحاديث في الشهادة ال تصح".

 وقال العجلوني: " وباب ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل لم يصح فيه شئ".

 قصة البغايا والشاهدين والمهر فال يثبت فيه شيء مرفوع"قال العقيلي :" 

 وقال أيضا: " وأما الشاهدان فالرواية فيها لين " 

: )ال نكاح إال بولي وشاهدين عدلين( من حديث ابن عباس وحديث أبي Tقال ابن عبد البر: "وقد روي عن النبي

 هريرة وحديث ابن عمر إال أن في نقلة ذلك ضعفاً".

 حديث". -يعني في اإلشهاد –فيه  Tتيمية: " لم يثبت عن النبيوقال ابن 

 وقال العالئي في حديث عائشة: " فهو غريب ألن األكثرين رووه عن ابن جريج بدون ذكر الشاهدين". 

 بمقتضاه كما سيأتي في المبحث القادم. لم يورده في الموطأ ولم يقل ويبدو أن لم يصح أيضاً عند االمام مالك ألنه

يهما وهو من أحاديث األحكام التي تدور عليها الحالل والحرام حيث صحة ا لم يورده الشيخان في صحيحوكذ

النكاح موقوفة على وجود الشاهدين أو الشهود حسب الحديث الذي نحن بصدد دراسته بمختلف طرقه ورواياته، 

ً إذا اجتمعا على ترك إخراج ويقول ابن عبد البر: "  أصل  من األصول، فإنه ال يكون له أن البخاري ومسلما

طريٌق صحيحةٌ. وإن وِجدَت، فهي معلولة"
(1)
 . 

 

 المبحث الثاني

 وشروط الشاهداختالف الفقهاء في اإلشهاد على النكاح 

 
 نتكلم في هذا المبحث عن آراء الفقهاء في مسألة الشهادة في النكاح وشروط الشاهد وذلك فيما يأتي:

 أوالً: اإلشهاد على النكاح:  
 اختلف الفقهاء في اشتراط الشهادة في عقد النكاح على مذهبين، كاآلتي:

 أي أن عقد النكاح ال ينعقد بدون اإلشهاد عليه وقت العقد ويعدّ باطالً،األول: اإلشهاد واجب على عقد النكاح: 

ال أن الحنفية والحنابلة جعلوه شرطاً للصحة، وعدّه ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية وفي المشهور عند الحنابلة، إ

 ً  ، وفيما يلي نصوصهم: الشافعية ركنا

ففي االختيار لتعليل المختار
(2)

 : "وال ينعقد نكاح المسلمين إال بحضور رجلين، أو رجل وامرأتين".

وفي المهذب في فقه اإلمام الشافعي
(3)

 : " وال يصح النكاح إال بشاهدين".

في فقه اإلمام أحمدوفي المقنع 
(4)

 : " فال ينعقد إاِل بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإِن كانا ضريرين"

واستدلوا على ذلك بما يأتي 
(5)

: 

 ((، وقد سبق بيان ضعفه برواياته المختلفة في المبحث السابق.ل  دْ عَ  يْ دَ اهِ شَ وَ  ّي  لِ وَ بِ  الَّ إِ  احَ كَ نِ  الَ حديث: ))   .7

                                                                                                                                                                          

، وجامع التحصيل، العالئي، تحقيق: حمدي 79/59هـ.  7255وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 

 .92م.  ص7957بعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، عبد المجيد السلفي، الط
1
البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر، السيوطي، تحقيق: أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر األندونوسي، مكتبة -

 .2/522الغرباء األثرية، المملكة العربية السعودية. 
2
 .2/52م.  7925لقاهرة، االختيار لتعليل المختار، مجد الدين الحنفي، مطبعة الحلبي، ا -

3
 .2/827المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وتاريخ.  -

4
المقنع في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: محمود األرناؤوط و ياسين محمود الخطيب، الطبعة  -

 .207م. ص  2000األولى، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، 
5
، والمبسوط، 2/272م. 7957ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، -

الشربيني، الطبعة األولى، دار الكتب الخطيب  ، ومغني المحتاج،7/27م. 7992السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 

، والحاوي الكبير، الماوردي، تحقيق: الشيخ علي دمحم معوض والشيخ عادل أحمد 8/228م. 7998العلمية، بيروت، 

، وكشاف القناع، البهوتى الحنبلي، دار 9/75م. 7999عبد الموجود، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، والشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد هللا بن عبد 7/77طبعة وتاريخ.  الكتب العلمية، بدون

 .5/875م.  7997المحسن التركي، الطبعة األولى، دار هجر، القاهرة، 
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بدون  -كما في قصة صفية اآلتية ذكرها في أدلة مذهب الثاني -التوويج النبي من : وما ورد عنوقالوا .2

الَ نَِكاَح إاِلَّ بَِوِلّي  اإلشهاد عليه فيعدّ ذلك من خصوصياته، ويشهد لذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري موقوفاً: ))

   ضعفه.((. وقد سبق بيان ّيِ بِ النَّ  نَ مِ  انَ ا كَ مَ  الَّ اِ  ر  هْ ومَ  ود  هُ وشُ 

: أي أن عقد النكاح يصح بدونه، وهذا هو مذهب المالكية، وقال اإلشهاد غير واجب على عقد النكاح الثاني:

بذلك أيضا أحمد في رواية، وابن أبي ليلي، وأبي ثور، وعثمان البتي، وابن المنذر، وعبد هللا بن إدريس، وعبد 

الرحمن بن مهدي، ويويد بن هارون
(1)
. 

ومما يجب أن يالحظ هنا بالنسبة للمالكية هو أن أصل اإلشهاد عندهم واجب لكنه ال يجب عند العقد وقالوا بأن 

اإلعالن هو الواجب ليخرج النكاح من السّر ويعرفه الناس، أما اإلشهاد فهو شرط في جواز الدخول ال في صحة 

البناء.العقد، أي أنه مندوب وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند 
(2)
  واستدلوا بما يأتي:، 

قوله: ))أَْعِلنُوا النَِّكاَح(( .7
 (3)

 ، وقالوا: المأمور به هو اإلعالن وليس اإلشهاد.

صفية وزواجه بها بغير شهود. وإعتاق النبي .2
(4)
  

 .بأنه يعدّ من خصوصيات النبي جواب الجمهور عن هذا وسبق

 نه ليس فيه ما يدل على الخصوصية.: بأويرد عليهم

:)) أاََل أُْنِكُحَك أَُمْيَمةَ بِْنَت حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان عن أبيه عن جده أن رسول هللا قال .2

َربِيعَةَ ْبِن اْلَحاِرِث؟ ، قَاَل: بَلَى، قَاَل:  قَدْ أَْنَكْحتَُها، َولَْم يُْشِهدْ((
 (5)
 وهو يدل على عدم وجوب الشهادة في النكاح. .

                                                           
1
ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب، ضياء الدين المالكي، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب،  -

، وحاشية الدسوقي، 2/752م. 2005لى، مركو نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، البوسنة والهرسك، الطبعة األو

، 2/799، فتح القدير، ابن الهمام، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ. 2/277الدسوقي، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ. 

، والمجموع، النووي، دار الفكر، بدون 9/75، والحاوي الكبير 5/9م. 7975والمغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 

 .77/795طبعة وتاريخ.  
2
 .2/277، وحاشية الدسوقي 2/752ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب  -

3
عادل مرشد، وآخرون، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -مسند أحمد، أحمد، تحقيق: شعيب األرنؤوط  -

(، وقال شعيب األرنؤوط: إسناده 8077، برقم)9/258(، وصحيح ابن حبان 77729، برقم )27/72م.    2007

 حسن.
4
صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: دمحم زهير بن ناصر الناصر، الطبعة األولى، دار طوق النجاة، بيروت،  -

ث العربي  (،  وصحيح مسلم، مسلم، تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا985، برقم )77/ 2هـ. 7822

 (.7277، برقم )2/7087بيروت. بدون طبعة وتاريخ. 
5
، دار الوفاء، الجامع، ابن وهب، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب و د. علي عبد الباسط مويد، الطبعة األولى -

دار (، وموطأ، ابن وهب، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، الطبعة الثانية، 288، برقم )7/782. م 2007 القاهرة،

، البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر التاريخ الكبيرو (.282، برقم )58ص. م.7999ابن الجوزي، الدمام، 

، الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، كشف األستار عن زوائد البوارو.  7/282 آباد، بدون طبعة وتاريخ.

.772/ 2م.  7959الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 

من طريق يويد بن عياض، عن إسماعيل بن إبراهيم 

بن عباد بن شيبان ) وفي سند البخاري والبوار: اسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي،  وهو تحريف ألن اسمه هو 

معرفة  أميمة بنت حارث.  كما في Tأبو إبراهيم السلمي. هو الذي خطب إلى النبي -أو سنان –عباد بن شيبان 

 م. 7995، تحقيق: عادل بن يوسف العوازي، الطبعة األولى، دار الوطن للنشر، الرياض، نعيم الصحابة، أبو

: ذكر البوار علي السلمي في الصحابة فوهم. ذلك أن البوار قال 7/278،  وقال ابن حجر في اإلصابة 8/7928

 عن أبيه عن جده. -عقب الحديث: " ال يعلم روى علي السلمي إال هذا الحديث(

"، وإسنا ده ضعيف ألجل يويد بن عياض ضعفه غير واحد من العلماء فقال فيه يحيى ْبن َمِعين: "ضعيف ليس بشيء 

وقال احمد ْبن صالح الِمْصِري: " أظنه َكاَن يضع للناس" يعني الحديث، َوقَال عبد الرحمن بن أَبي حاتم َعن أبي 

"ضعيف الحديث، منكر الحديث" ، وقَال  زرعة: "ضعيف الحديث، وأمر أن يضرب على حديثه"، وَعن أبيه:

 (.9/252، والجرح والتعديل 22/228البخاري ومسلم: "منكر الحديث". ) تهذيب الكمال 

(. عن العالء ابِن أخي ُشعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم 2720، برقم )875/ 2وأخرجه أبو داود في سننه  

دَ((. ) أمامة"  Tلنبيعن رجل من بني ُسليم، قال: )) َخَطبُت إلى ا أُمامةَ بنت عبِدالمطلب، فأنكحني ِمن َغيِر أن يتَشهَّ

يقال هو االسم الحقيقي لـ" أميمة" بنت ربيعة ، لكن أحياناً يصغر اسمها، وهنا نسب إلى جدها األعلى عبدالمطلب. 
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 حضر العقد شهود لم يقل لهم اشهدوا إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول هللا :ور عن هذا الحديث بأنهوأجاب الجمه

 في حال بروزه من حضور نفسين فصاعداً.

لعقود فالحضور في موقع فيما يتعلق باهذا قد يكون صحيحاً بالنسبة لألحداث والوقائع أما  بأن :لكن يرد عليهم

يشهد عليه، ألنه قد يغفل عنه وال يكون على إذا لم يعلم بما يجري ولم يقل له بأن العقد اليكفي بأن يكون شاهداً 

]سورة البقرة:  {َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكمْ دراية بما يعقد عليه. ويؤيد ذلك قوله تعالى في آية الدين: } 

 هذا من جهة.حتى يشهد عليه ويكون شاهداً.  منه [. واالستشهاد هو طلب الشهادة، فينبغي أن يُطلب252

ومن جهة أخرى فالحديث ضعيف كما هو موضح في الهامش فال ينهض دليالً ال للجمهور وال للمالكية ومن 

 وافقهم.

جون النساء على عهد  .8 لم يثبت حديث صحيح  في اشتراط الشهادة في النكاح، والمسلمون ما زالوا يوّوِ

يأمرهم باإلشهاد، ومما يشهد لذلك حديث عائشة في بيان أنواع نكاح الجاهلية، رسول هللا ولم يكن النبي 

ُجِل َوِليَّتَهُ أَِو اْبنَتَهُ، فَيُْصدِ  ُجُل إِلَى الرَّ قَُها ثُمَّ يَْنِكُحَها (( وذكرت وقالت:)) فَنَِكاٌح ِمْنَها نَِكاُح النَّاِس اليَْوَم: يَْخُطُب الرَّ

، َهدََم ِنَكاَح الَجاِهِليَِّة ُكلَّهُ إاِلَّ ِنَكاَح النَّاِس اليَْوَم((األنواع األخرى ثم قالت:))فَ  دٌ بِالَحّقِ ا بُِعَث ُمَحمَّ لَمَّ
 (1)

. فليس فيه 

 ذكر الشهادة.

أن الشهود قد يموتون، أو تتغير أحوالهم، وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد، حفًظا  .7

 حاصل بإعالن النكاح، وال يحصل باإلشهاد مع الكتمان مطلقًا.لنسب الولد، فيقال: هذا 

وقال يويد بن هارون: أمر هللا تعالى باإلشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة  .7

 للنكاح.

 ثانياً: شروط الشاهد:
ً عادالً حراً وغير ذلك، واختلفوا  فقد ذكروا لهما يتعلق بشروط الشاهد فيو ً عاقالً مسلما ً كأن يكون بالغا شروطا

 بناًء على األدلة التي استندوا إليه:  -االسالم والعدالة والذكورة –في بعضها وأبرزها 

ً  فقال الجمهور وإن كان  –وعادالً  -سواء كان في نكاح مسلَمين أو مسلم وكتابية -يجب أن يكون الشاهد مسلما

وكذا أن يكون رجالً فالمرأة ليست أهالً للشهادة في النكاح. -اً على التحقيق من قولهمظاهر
(2)
واستدلوا على  

 ذلك:

بما ورد في حديث الباب األول وهو" ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل". فكونه مسلماً ألن الكافر ال يُعدّ  .7

وكونه عادالً لوصف الشاهدين بأن يكونا عادلين، أما  عادالً ألن العدالة المقصودة في الحديث هي العدالة الدينية،

 كونه رجالً ألن الحديث ينص على أن العقد ال يصح إال بحضور "شاهدي عدل" وهذا إنما يطلق على الذكور.

ِ {] الطالق:  .2  [.2وبقوله تعالى أيضاً:} َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدْل  ِمْنُكْم َوأَقِيُموا الشََّهادَةَ ّلِلَّ

رجالً استدلوا أيضا بما روي عن الوهري أنه قال: )) َمَضِت السُّنَّةُ ِمْن َرُسوِل هللاِ أَْن الَ تَجوُز  وبكونه .2

َشهادَةُ النِّساِء فِي اْلُحدُوِد، َوالَ فِي النِّكاحِ، َوالَ فِي الطَّالِق ((.
(3)
. 

                                                                                                                                                                          

دمحم معوض، الطبعة األولى، ، ابن حجر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى كما في اإلصابة في تمييو الصحابة

 ..(5/27 هـ. 7877دار الكتب العلمية، بيروت، 

، وقال الذهبي وقال: "يروي المقاطيع" 5/702قات وفي سنده العالء بن أخي شعيب الرازي ذكره ابن حبان في الث

 : "ال يعرف تفرد عنه شعبة"  5/798كما نقل عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب 

:" إسناده مجهول" وقال ابن 7/282إبراهيم مجهول أيضا. ولذا قال البخاري في التاريخ الكبيروشيخه إسماعيل بن 

:" فيه جماعة لم  8/255: "فيه اضطراب"، وقال الهيثمي في مجمع الووائد 7/257حجر في تهذيب التهذيب 

 أعرفهم" ، وضعفه شعيب األرنؤوط في تعليقه على أبي داود.
1
 (.7277، برقم )2/7087(،  صحيح مسلم 7725قم )، بر77/ 5صحيح البخاري -

2
، وبدائع الصنائع 5/9 ، والمغني7/77 ، وكشاف القناع77/795 ، والمجموع8/228ينظر: مغني المحتاج  -

2/277 . 
3
، 7/722 هـ.7809، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الطبعة األولى، مكتبة الرشد، الرياض، ابن أبي شيبة المصنف، -

ِ  (25578برقم ) َواْلَخِليفَتَْيِن ِمْن بَْعِدِه: أاَلَّ تَُجوَز  Tعن حجاج وذكر الحدود فقط، ولفظه: ))َمَضِت السُّنَّةُ ِمْن َرُسوِل اّللَّ

ُ النَِّساِء فِي اْلُحدُوِد((، و وقال ابن حجر: "روي عن مالك عن عقيل عن الوهري بهذا وزاد: " وال في النكاح  َشَهادَة

، ابن حجر، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،  يصح عن مالك". ) التلخيص الحبيروال في الطالق" ، وال

 (. 8/898 م.7997الطبعة األولى، مؤسسة قرطبة ، مصر، 
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لوا بجواز كون الشاهد غير مسلم في فلم يشترطوا فيه العدالة ويجوز شهادة الفاسق أيضاً،  كما قا أما الحنفية

ً في الشاهدين فيصح  -ووافقهم الظاهرية وأحمد في رواية -نكاح مسلم وكتابية، ولم يعدّوا الذكورة أيضا شرطا

العقد بشهادة رجل وامرأتين، بل قالت الظاهرية  يصح العقد بشاهدة أربع نسوة دون الرجال.
(1)
. 

 فلجواز كون الشاهد فاسقاً، استدلوا :

ْن تَْرَضْوَن بعموم قوله تعالى: } َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ   .7

َر إِْحدَاُهَما اأْلُْخَرى {. ] البقرة:   [.252ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ

:)) ال نكاح إال بولي  -حديث أبي موسى األشعري -بعض طرق حديث الباب األول وعموم ما رود في .2

وشهود((. حيث يشمل الشاهد العادل والفاسق. وقالوا: مادام الفاسق أهالً للوالية في النكاح فهو أهل للشهادة 

 أيضاً.

ك لقال:)) وشاهدين وقالوا: العدالة في حديث )) وشاهدي عدل (( لم تأت صفة للشاهدين؛ ألنه لوكان كذل .2

 عدلين ((. وعليه فالعدل هنا يراد به اإلسالم، والفاسق مسلم بال ريب. 

 ولصحة كونه غير مسلم في نكاح مسلم وكتابية استدلوا: 

[ من غير شرط اإلشهاد، إال أن كون 2بعموم قوله تعالى:}  فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء { ]النساء: .7

ً في نكاح مسلم الشاهدين مس ً في نكاح الووجين المسلمين باإلجماع، فمن ادعى كونه شرطا لمين صار شرطا

 الدليل.بكتابية  فعليه 

)) وشاهدين(( بدون قيد العدالة، -حديث ابن عباس وعلي -وبما جاء في بعض طرق حديث الباب األول .2

ن والبيان، وغير المسلم كالمسلم أهل لذلك، فهذا يدخل فيه الذمي أيضاً، ألن الشهادة في اللغة عبارة عن اإلعال

 ألن ذلك يقف على العقل واللسان والعلم بالمشهود به، وكل ذلك موجود في غير المسلم أيضاً. 

 :ولالعتبار لشاهدة المرأة في عقد النكاح استدلوا

ْن تَْرَضْوَن بعموم قوله تعالى : } َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ   .7

َر إِْحدَاُهَما اأْلُْخَرى {. ] البقرة:  جل وامرأتين شهادة [. حيث جعل هللا لر252ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ

 على اإلطالق، فكما تجوز شهادتها في البيع فتجوز في النكاح وغيره من األحكام.

:)) ال نكاح إال بولي -حديث أبي موسى األشعري -وعموم ما رود في بعض طرق حديث الباب األول .2

 المرأة.وشهود((، فمتى اجتمع الرجل مع النساء غلب اسم التذكير، وعليه فالشهود يشمل الرجل و

ُجِل؟ ((.Tوقوله  .2 : ))أَلَْيَس َشَهادَةُ الَمْرأَةِ ِمثَْل نِْصِف َشَهادَةِ الرَّ
 (2)
 

   :الرأي الراجحثالثاً: 
 نبين أوالً الرأي الراجح في أصل  اإلشهاد على النكاح، ثم نتبعه بما يتعلق بشروطه، وذلك كاآلتي:

  بالنسبة لإلشهاد على النكاح:األول: 
بعد دراسة األحاديث الواردة في اشتراط الشهادة في النكاح، وعرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم ومناقشتها 

 فظهر لنا بأن: 

لم يصح حديث اشتراط الشهادة في النكاح بألفاظه ورواياته المختلفة ولم يثبت له طريق على التحقيق من  .7

 م في القول بعدم صحة النكاح بدون حضور شاهدين .قول المحدثين الذي هو معتمد الجمهور ومستنده

هو األرجح واألقوى من  بدون اإلشهاد عليه ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم في القول بصحة عقد النكاح .2

 ، وعليه عمل الجمهور األعظم من المسلمين.حيث الدليل، ومذهب الجمهور هو األحوط واألسلم لعقد النكاح

ثانية: فمن األفضل أن ال يتم عقد نكاح بدون حضور شاهدين عدلين وذلك لخطورة وبناء على النقطة ال .2

الضياع ألنهم من  -ال سيما حق الووجة واألوالد-أمر الفروج في الشريعة ولحفظ الحقوق المترتبة على العقد 

وفي زماننا هذا يتم عقد النكاح في المحاكم، والدوائر وهدر الحقوق في مثل هذه القضايا،  أكثر تعرضا للظلم

لمنع الجحود في قابل األيام ف وعليهالحكومية في هذه األيام ال تسجل عقداً وال توثقه رسمياً إال بحضور الشهود، 

                                                           
1
، ابن حوم، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة ، والمحلى2/52 ، واالختيار لتعليل المختار2/799ينظر: فتح القدير  -

 . 5/70 ، المغني9/89وتاريخ. 
2
 (. 2775، برقم )2/752 في صحيحه أخرجه البخاري -
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من قبل الووج وعدم  ضياع الحقوق واألنساب فاألخذ بقول الجمهور أولى وأجدر حيث ال يخفى أهمية هذا 

اإليمان في النفوسيه الذمم وضعف ق في الومان الذي خربت  فالتوثي
(1). 

عمال باألدلة الصحيحة وال وإذا تم عقد نكاح بدون اإلشهاد عليه فال ينبغي التسرع في فسخه وإبطاله   .8

ينبغي التأني والنظر في الظروف والحاالت المحيطة بالعقد ثم الحكم عليه بما يناسبه ف سيما بعد الدخول

 حة الشرعية.والمصل

االقدام على عقد نكاح بدون اإلشهاد عليه المسلمين على عدم  حثِّ العمل بالقولين معاً، وذلك بِ  وعليه يمكن .7

هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم التسرع في فسخ نكاح تم عقده دون حضور الشهود إال بعد النظر في كل 

 جوانبه نظرة متأنية ومتعمقة.

يبدو أقرب للصواب في اشتراط العدالة، حيث نصت  لجمهورا فمذهبوأما فيما يتعلق بشروط الشاهد،  الثاني:

اآلية صراحة في مسألة الطالق بكون الشاهدين ذوي عدل، فشأن النكاح عظيم فال ينبغي إشهاد كّل من هّب 

 ودّب عليه احتراماً له، ولذا فالعدالة وإن كانت ظاهرة فينبغي مراعاتها في الشاهدين.

ل مسلم يعدّ عادالً في الظاهر إذا لم يتظاهر بالفسق والفجور وما يخّل ولكن الذي يجب أن يالحظ هنا هو أن ك 

بمرؤته، ولذا فما يقوم به علماؤنا األجالء في مجتمعنا الكوردي في عقود النكاح من األمر باألولياء والشهود 

مراً محبذا شرعاً؛ بالتقليد للمذهب الحنفي القائل بصحة شهادة الفاسق  والتلفظ بذلك على سبيل اإللوام ال نرى أ

ً لهم بالفسق دون دليل وبرهان، وهو مخالف أيضاً حتى للمذهب  ً من اإلساءة إلى الحضور واتهاما بل يُعدّ نوعا

ً فقد جاء في مغني الشافعي ألنه على التحقيق من قو ل فقهاء المذهب أن مستور الحال مقبول الشهادة أيضا

توري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا ال باطنا بأن عرفت بمس -يعني النكاح –المحتاج يقول: " وينعقد 

بالمخالطة دون التوكية عند الحاكم على الصحيح؛ ألن الظاهر من المسلمين العدالة، وألن النكاح يجري بين 

أوساط الناس والعوام، فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة الحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول 

ألمر عليهم ويشق".ا
(2)
 فما الحاجة إذن بعد هذه العبارة الصريحة من الشافعيين إلى هذا التقليد الغير المحمود!!  

أما فيما يتعلق باإلسالم في نكاح أهل الكتاب والذكورة فمذهب الحنفية ومن وافقهم أقرب إلى روح الشريعة؛ فلم 

عدم اشتراط الذكورة تؤيدهم أيضا نصوص الكتاب يرد دليل صحيح في اشتراط اإلسالم في الشاهد، وفي 

 والسنة في مسألة قبول شهادة المرأة في األحكام الشرعية واستثناء النكاح منها يحتاج إلى دليل، ولم نظفر بدليل

 على عدم قبول شهادتها فيه.

 

 الخاتمة
من أهم مسائل النكاح أال وهي اإلشهاد الحمد هلل أوال وآخراً على توفيقه إياي إلنجاز هذه الدراسة المتعلقة بمسألة 

عا في ذلك منهج على عقد النكاح وبيان ما ورد بشأنها من أحاديث نبوية وتخريجها ثم الحكم عليها بما يناسبها متب

ً بأقوال جهابذتهم، وكذا فصل القول في المسألة من الناحية الفقهية وإجالء الرأي  المحدثين األفذاذ ومستهديا

 الراجح فيها.

 ونود هنا أن نعرض اهم النتائج التي توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة المتواضعة، وهي:

اإلشهاد على النكاح من المسائل ذات األهمية البالغة في فقه األسرة واألحوال الشخصية لذا تناوله الفقهاء  .7

 وفصلوا القول في مسائله. بعناية تامة وبحثوا كل جوانبه في كل صغيرة وكبيرة

روي عن عشرة  ((:)) الَنَِكاَح إاِل ِبَوِلّي ، َوَشاِهدَْي َعدْل  : Tيث اشتراط الشهادة في النكاح وهو قولهحد .2

 : أنس، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، أنفس من الصحابة بطرق وألفاظ مختلفة وهم

 وأبي موسى األشعري، وعلي، وعمران بن الحصين، وعائشة رضي هللا عنهم أجمعين. وابن عمر،

بصيغه المختلفة اختلف المحدثون في ثبوته فمنهم من حسنه أو صححه، ومنهم  ((َوَشاِهدَْي َعدْل  )) ولفظ  .2

 من رده وضعفه.

لم يثبت  ((َوَشاِهدَْي َعدْل  ) تبين لنا من خالل دراسة الحديث بأنه على الراجح من أقوال المحدثين أن لفظ ) .8

  من طريق معتبر، وهو زيادة  ضعيفة ومردودة في الحديث.

                                                           
1
م. 7992ينظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، زيدان، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 .2/777م.  2002، وصحيح فقه السنة، أبو مالك، لمكتبة التوفيقية، القاهرة، 7/778
2
 .8/227مغني المحتاج  -
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بناء على ذلك اختلف الفقهاء في اشتراط الشهادة في النكاح على قولين رئيسين، فقال الجمهور بأنه ال  .7

عالن ويصح العقد بدون ينعقد النكاح بدون حضور شاهدين، بينما قالت المالكية ومن وافقهم بأنه يكفي فيه اإل

 اإلشهاد عليه.

بعد عرض أدلة القولين ظهر لنا بأنه ما قاله المالكية من حيث الدليل هو األقوى واألرجح، وذلك ألن  .7

، وبينا بأنه لم يصح على التحقيق من ((:)) الَنَِكاَح إاِل بَِوِلّي ، َوَشاِهدَْي َعدْل  معتمد الجمهور في قولهم هو حديث 

 المحدثين.قول 

ً زيادة في التثبيت وسد .5  اً ومع ذلك فإن حضور الشاهد في العقود أيا كان نوعه ومنولته أمر محبذ شرعا

 .لباب الجحود واالنكار

وحفاظاً على  وأنسابهم ولذا فال نشجع على عقد النكاح بدون وجود شاهدين عدلين حماية لعرض المسلمين .5

 أكثر تعرضاً للظلم والحرمان في مثل هذه المسائل. د فهمية وال سيما الووجة واألوالالحقوق الووج

 تسرع في الفسخ  ال سيما مع ضعف مستند الجمهوروإذا تم عقد بدون حضور شاهدين عدلين فال ينبغي ال .9

بل ينبغي التأني في األمر وينظر في ظروف العقد وحاالته ثم يحكم عليه بما يناسب والمصلحة  ؛في ذلك

  الشرعية.

 

 والمراجعالمصادر 
 بعد القرآن الكريم

االختيار لتعليل المختار، مجد الدين الحنفي، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي )المتوفى:  .7

 م.  7925هـ( مطبعة الحلبي، القاهرة، 752

اإلصابة في تمييو الصحابة، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد العسقالني )المتوفى:  .2

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى دمحم معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 572

 هـ. 7877

البحر الذي زخر في شرح ألفية األثر، السيوطي، الحافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر  .2

طاهر األندونوسي، مكتبة الغرباء األثرية، هـ( تحقيق: أبي أنس أنيس بن أحمد بن  977السيوطي )المتوفى: 

 المملكة العربية السعودية. بدون طبعة وتاريخ.

، الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع .8

 م. 7957هـ(، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 755

هـ(، دائرة 277التاريخ الكبير، البخاري، دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد هللا )المتوفى:  .7

 المعارف العثمانية، حيدر آباد، بدون طبعة وتاريخ. 

هـ(، 872تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي)المتوفى:  .7

 م.2002عواد معروف، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، تحقيق: د. بشار 

هـ(، تحقيق: عمرو بن 757تاريخ دمشق، ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا)المتوفى:  .5

 م.7997غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 

رحمن بن علي بن دمحم)المتوفى: التحقيق في مسائل الخالف، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد ال .5

 هـ.7877هـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد دمحم السعدني، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 795

هـ(، 572تقريب التهذيب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد العسقالني )المتوفى:  .9

 م.7957د، سوريا، تحقيق: دمحم عوامة، الطبعة األولى، دار الرشي

هـ(، 572التلخيص الحبير، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد العسقالني )المتوفى:  .70

 م.7997تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، الطبعة األولى، مؤسسة قرطبة ، مصر، 

عاصم النمري القرطبي التمهيد، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن  .77

هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، دمحم عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون 872)المتوفى: 

 هـ.  7255اإلسالمية، المغرب، 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي، شمس الدين دمحم بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  .72

هـ(، تحقيق: سامي بن دمحم بن جاد هللا وعبد العويو بن ناصر الخباني، الطبعة األولى، أضواء  588)المتوفى: 

 م. 2005السلف، 
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الموي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج القضاعي  .72

 م.  7950سة الرسالة، بيروت، هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة األولى، مؤس582الكلبي )المتوفى: 

التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب، ضياء الدين المالكي، خليل بن إسحاق بن موسى، المصري  .78

هـ(، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الطبعة األولى، مركو نجيبويه للمخطوطات وخدمة 557)المتوفى: 

 م. 2005التراث، البوسنة والهرسك، 

دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي  الثقات، ابن حبان، .77

 م.  7952هـ(، الطبعة األولى، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 278)المتوفى: 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العالئي، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا  .77

هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، 577العالئي )المتوفى: الدمشقي 

 م.7957

هـ(، تحقيق: د. 795الجامع، ابن وهب، أبو دمحم عبد هللا بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  .75

 م.  2007الوفاء، القاهرة،  رفعت فوزي عبد المطلب و د. علي عبد الباسط مويد، الطبعة األولى، دار

الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، أبو دمحم عبد الرحمن بن دمحم بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  .75

 م.7972هـ(، الطبعة األولى، دار احياء التراث العربي، بيروت، 225الرازي )المتوفى: 

هـ(،  دار الفكر، 7220مالكي )المتوفى: حاشية الدسوقي، الدسوقي، دمحم بن أحمد بن عرفة الدسوقي ال .79

 بدون طبعة وتاريخ. 

الحاوي الكبير، الماوردي، أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي )المتوفى:  .20

هـ(، تحقيق: الشيخ علي دمحم معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، 870

 .م7999بيروت، 

ذخيرة الحفاظ، ابن القيسراني، أبو الفضل دمحم بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني )المتوفى:  .27

 م.  7997هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة األولى، دار السلف، الرياض، 705

الفهيد  الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، الدوسري، أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد .22

 م.7955الدوسري، الطبعة األولى، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 

هـ(، تحقيق: شعيب 252سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد هللا دمحم بن يويد القوويني )المتوفى:  .22

 م. 2009األرنؤوط وآخرون، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت، 

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود، أبو داود، أبو .28

ِجْستاني )المتوفى:  د كاِمل قره بللي،  الطبعة األولى، مؤسسة 257الّسِ هـ(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط و مَحمَّ

 م.2009الرسالة العالمية، بيروت، 

هـ(، 259حاك، أبو عيسى )المتوفى: سنن الترمذي، الترمذي، دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الض .27

 م. 7957تحقيق: أحمد دمحم شاكر، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

سنن الدارقطني، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  .27

ن، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، شعيب األرنؤوط وآخرو هـ(، تحقيق:257البغدادي )المتوفى: 

 م.2008

السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  .25

 م. 2002هـ(، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، 875)المتوفى: 

هـ(، تحقيق: 202لرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى: السنن الكبرى، النسائي، أبو عبد ا .25

 م. 2007حسن عبد المنعم شلبي، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، عبد الرحمن بن دمحم بن أحمد، أبو الفرج، شمس الدين  .29

 م. 7997عبد المحسن التركي، الطبعة األولى، دار هجر، القاهرة، هـ(، تحقيق: د. عبد هللا بن 752)المتوفى: 

شرح معاني اآلثار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة األزدي الحجري المصري )المتوفى:  .20

 م.  7998هـ(، تحقيق: دمحم زهري النجار و دمحم سيد جاد الحق، الطبعة األولى، عالم الكتب، الرياض، 227

حبان، ابن حبان، دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، صحيح ابن  .27

هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 278الدارمي، البُستي )المتوفى: 

 م.7955
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هـ(، 277أبو عبد هللا )المتوفى:  ،صحيح البخاري، البخاري، دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة .22

 هـ. 7822تحقيق: دمحم زهير بن ناصر الناصر، الطبعة األولى، دار طوق النجاة، بيروت، 

 م.2002صحيح فقه السنة، أبو مالك، كمال بن السيد سالم، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  .22

هـ(، تحقيق: دمحم 277لمتوفى: صحيح مسلم، مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ا .28

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  بيروت. بدون طبعة وتاريخ.

هـ(، 277أبو عبد هللا )المتوفى:  ،الضعفاء الصغير، البخاري، دمحم بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة .27

 هـ.7297تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي، حلب، 

هـ(، تحقيق: 222الضعفاء الكبير، العقيلي، أبو جعفر دمحم بن عمرو بن موسى بن حماد المكي )المتوفى:  .27

 م. 7958عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة األولى، دار المكتبة العلمية، بيروت، 

الضعفاء والمتروكون، ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن دمحم)المتوفى:  .25

 هـ. 7807هـ(، تحقيق: عبد هللا القاضي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 795

الضعفاء والمتروكون، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  .25

سالمية، المدينة هـ(، تحقيق: د. عبد الرحيم دمحم القشقري، مجلة الجامعة اإل257دينار البغدادي )المتوفى: 

 هـ.  7808-7802، ما بين سنة 78-79المنورة، األعداد 

هـ(، 202الضعفاء والمتروكون، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى:  .29

 هـ.7297تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي، حلب، 

ية، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي العلل الواردة في األحاديث النبو .80

 م.  7957هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا السلفي، الطبعة األولى، دار طيبة، الرياض، 257)المتوفى: 

هـ( 782علوم الحديث، ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو،  الشهرزوري )المتوفى:  .87

 م.  7995الدين عتر، الطبعة الثالثة، دار الفكر المعاصر، بيروت، تحقيق: د. نور 

هـ(، دار الفكر، بدون 577فتح القدير، ابن الهمام، كمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي )المتوفى:  .82

 طبعة وتاريخ. 

عادل هـ(،  تحقيق: 277الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي، بو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  .82

 م.7995أحمد عبد الموجود، وعلى دمحم معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

كشاف القناع، البهوتى الحنبلي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )المتوفى:   .88

 هـ(، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ. 7077

، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: كشف األستار عن زوائد البوار، الهيثمي .87

 م.  7959هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 505

كشف الخفاء ومويل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوني، إسماعيل بن دمحم بن  .87

هـ(، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة األولى، 7772ى: عبد الهادي الجراحي )المتوف

 م.2000المكتبة العصرية، القاهرة، 

هـ(، 572لسان الميوان، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد العسقالني )المتوفى:  .85

 م. 7957علمي للمطبوعات، بيروت، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، الطبعة الثانية، مؤسسة األ

هـ(، دار المعرفة، بيروت، 852المبسوط، السرخسي، دمحم بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة )المتوفى:  .85

 م. 7992

المجروحين، ابن حبان، دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  .89

 هـ. 7297حقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة األولى، دار الوعي، حلب، هـ(،  ت278البُستي )المتوفى: 

مجمع الووائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  .70

 م.7998هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 505الهيثمي)المتوفى:

هـ(، 525ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )المتوفى: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تق .77

 م.7997تحقيق: عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، مجمع ملك فهد لطباعة المصحف، السعودية، 

هـ(، دار الفكر، بدون طبعة 757المجموع، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى:  .72

 وتاريخ.

، أبو دمحم علي بن أحمد بن سعيد بن حوم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: المحلى، ابن حوم .72

 هـ(، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وتاريخ. 877
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هـ(، تحقيق:  277مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة، أبو َعوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفَرايينّي )المتوفى  .78

 م. 2078األُولى، الجامعة اإلسالمية، السعودية، عباس بن صفاخان بن شهاب الدين وآخرون، الطبعة 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم  .77

هـ(،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب 807الضبي الطهماني النيسابوري )المتوفى: 

 م. 7990، العلمية، بيروت

هـ(، 287مسند أحمد، أحمد، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  .77

 م.   2007عادل مرشد، وآخرون، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -تحقيق: شعيب األرنؤوط 

هـ( تحقيق: أيمن علي أبو يماني، 205مسند الروياني، الروياني، أبو بكر دمحم بن هارون )المتوفى:  .75

 هـ. 7877الطبعة األولى، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 

مسند الشافعي، الشافعي، أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي  .75

 هـ. 7800الكتب العلمية، بيروت،  هـ(، دار208المكي )المتوفى: 

هـ(، تحقيق: 208مسند الطيالسي، الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصرى )المتوفى:  .79

 م.  7999الدكتور دمحم بن عبد المحسن التركي، الطبعة األولى، دار هجر، مصر، 

ن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: المصنف، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم ب .70

 هـ. 7809هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الطبعة األولى، مكتبة الرشد، الرياض، 227

المصنف، عبدالرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  .77

 هـ.7802جلس العلمي، الهند، هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الطبعة الثانية، الم277

المعجم األوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى:  .72

هـ(، تحقيق: طارق بن عوض هللا بن دمحم وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. بدون 270

 طبعة وتاريخ.

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )المتوفى: المعجم الكبير، الطبراني،  .72

 هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.270

معرفة الصحابة، أبو نعيم، أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني  .78

 م. 7995حقيق: عادل بن يوسف العوازي، الطبعة األولى، دار الوطن للنشر، الرياض، هـ(، ت820)المتوفى: 

هـ(، الطبعة 955مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، شمس الدين، دمحم بن أحمد الشافعي )المتوفى:  .77

 م.7998األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز )المتوفى: المغني في الضعفاء، الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا  .77

 هـ(،  تحقيق: د. نور الدين عتر، بدون طبعة وتاريخ.585

هـ(، مكتبة 752المغني، ابن قدامة، عبد الرحمن بن دمحم بن أحمد، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى:  .75

 م. 7975القاهرة، 

كريم، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، زيدان، عبد ال .75

 ، 7/778م. 7992

المقنع في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن دمحم بن أحمد، أبو الفرج، شمس الدين  .79

هـ( تحقيق: محمود األرناؤوط و ياسين محمود الخطيب، الطبعة األولى، مكتبة السوادي، جدة، 752)المتوفى: 

 . م 2000

هـ(، 857المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  )المتوفى:  .50

 دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وتاريخ. 

هـ(، تحقيق: هشام 795موطأ، ابن وهب، أبو دمحم عبد هللا بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  .57

 م. 7999لثانية، دار ابن الجوزي، الدمام، إسماعيل الصيني، الطبعة ا

ميوان االعتدال في نقد الرجال، الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز  .52

 م.  7972هـ(، تحقيق: علي دمحم البجاوي، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروت، 585)المتوفى: 

ن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد العسقالني نوهة النظر في توضيح نخبة الفكر، اب .52

 هـ.7822هـ(،  تحقيق: عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي، الطبعة األولى، مطبعة سفير، الرياض، 572)المتوفى: 

 


