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 ملخص البحث:

 .وبعد..... بعده نبً ال من على والسالم والصالة ،وحده هلل الحمد

 نواحً كل فً ومإثر والسماء، األرض رب قبل من ومكلؾ بل مكرم، حً كابن المرأة فإن

 فً الفعال اإلٌجابً بدورها القٌام تستطٌع - قوة وبكل - تجعلها التً القٌمة مكانتها فلها الحٌاة،

 للؽرب، المقلدة النظرة عن بعٌدا   ،عبر الزمان والمكان الحٌاة فً المسبولٌة مواقع من موقع كل

 فً المرأة شاركت فلقد الموثوقة، ومصادره اإلسبلم منبع من القوٌة اإلٌجابٌة لتلك مستمدة  

 من كثٌر وفً الهجرتٌن، وفً الشورى، وفً البٌعتٌن، وفً  - وجل عز - هللا إلى الدعوة

علٌهم رضوان  -والصحابة  -وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول مع المختلفة والمعارك الؽزوات

 شتى فً محاورة المرأة وكانت بل هذا، ٌومنا وإلى بل بعده، من الراشدٌن والخلفاء -هللا 

 حٌث من للمرأة الصحٌحة الصورةإظهار  فً بالمشاركة أفكر جعلنً الذي األمر المجاالت،

 فً حقها: منها والتً الحقوق تلك ممارسة فً به تقوم أن لها ٌجوز وما وواجباتها، حقوقها

 الموضوع هذا بحث فً المشاركة فً -بفضل هللا تعالى -فقوٌت رؼبتً  الدولة، رباسة

 فقهٌة دراسة -المعاصر والواقع اإلسالمً الفقه بٌن الدولة ورئاسة المرأة:)المعنون المعاصر

 هللا مشٌبة اقتضت وقد ،دراسته  على وقوته - وجل عز - هللا بحول عزمتو ،(معاصرة واقعٌة

 -:وخاتمة مبحثٌنو مقدمة على ٌشتمل أن فٌه -تعالى -

 الموضوع، هذا اختٌار إلى دعتنً التً األسباب وأهم تمهٌد،: تضمنت فقد  :المقدمة أما

 .البحث وأهمٌة البحث، وأهداؾ

 -:كاآلتً فهما المبحثان وأما

 -:طالبم أربعة على وٌشتمل العامة، الوالٌة فً: األول مبحثال

 .العامة الوالٌةب التعرٌؾ فً :األول طلبالم

 .الوالٌة أقسام :الثانً طلبالم

 .المرأة عند الوالٌة ضوابط :الثالث طلبالم

 .العظمى اإلمامة المرأة تولٌة حكم: الرابع طلبالم

 -:طالبم وٌشتمل على أربعة الدولة، رئاسة المرأة تولً حكم: الثانً مبحثال

 فً التعرٌؾ برباسة الدولة.األول:  طلبالم

 .الدولة رباسة المرأة تولً بمنع القابلون :الثانً طلبالم

 .الدولة رباسة المرأة تولً بجواز القابلون :الثالث طلبالم

 .الدولة رباسة المرأة تولً حكم فً الراجح الرأي :الرابع طلبالم

 -:على تشتمل فهً :الخاتمة وأما

 .البحث نتابج -ٔ

 .والمقترحات التوصٌات -ٕ

 .والمراجع المصادر -ٖ

 ولً إنه والرشاد، الخٌر فٌه ما إلى والوصول   ،والسداد   التوفٌق   -القدٌر العلً - المولى سائالا 

 ونبٌنا سٌدنا  على اللهم وصل ،العالمٌن رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر علٌه، والقادر ذلك

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد
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Abstract: 

Praise be to God alone and prayers and peace be upon the one who 

has no prophet after him ..... and after. 

For a woman is an honorable living being, and even mandated by the 

Lord of the Earth and Heaven, and influential in all aspects of life. She 

has her position that makes her, with all strength, able to play her active 

positive role in every position of responsibility in life, away from the 

imitating view of the West, deriving from that strong positive From the 

source of Islam and its reliable sources, the woman participated in the 

call to God - the Almighty - and in the two sales, in the Shura, in the two 

emigration, and in many different invasions and battles with the 

Messenger of God - may God bless him and grant him peace - and the 

rightly guided caliphs after him, and even to this day. Indeed, the 

woman was an interlocutor in various fields, which made me think about 

participating in showing the right image of the woman in terms of her 

rights and duties, and what she may do in exercising those rights, 

including: her right to head the state, and my desire to participate in 

researching this The Contemporary Issue: (Women and the Head of 

State between Islamic Jurisprudence and Contemporary Reality - 

Contemporary Realistic Jurisprudence Study), I have decided about God 

- the Almighty - and his power to study this subject, which required the 

will of God - the Almighty - in it to include an introduction, two chapters, 

and a conclusion:- 

 

it included: an introduction, the most important  As for the introduction:

reasons that led me to choose this topic, the research objectives, and 

the importance of the research. 

As for the two topics, they are as follows:- 

:emandsGeneral guardianship, and includes four d :The first topic 

.: in the definition of the general mandateThe first requirement 

.guardianship controls for women :The third requirement 

: the ruling on a woman assuming the Great The fourth requirement

Imamate. 
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f state, and it the ruling on women becoming head oThe second topic: 

includes four demands: 

.in the definition of the presidency of the state :The first requirement 

Those who prevent women from becoming : The second requirement

head of state. 

woman Those who say that it is permissible for a : The third requirement

to assume the presidency of the state. 

: the most correct opinion on the ruling on The fourth requirement

women assuming the presidency of the state. 

-:: it includesAs for the conclusion  

1- Search results. 

2-Recommendations and proposals.    

3-Sources and references. 

He asked the Lord, the Most High, the Almighty, the success and the 

payment, and the attainment of what is good and guidance. 
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 :البحث خطة

 :وخاتمة مبحثٌنو مقدمة على ٌشتمل أن البحث هذا طبٌعة فً -تعالى - هللا مشٌبة اقتضت لقد
 البحث، وأهداؾ الموضوع، هذا اختٌار إلى دعتنً التً األسباب أهم :تضمنت فقد :المقدمة أما

 ، وبٌان المنهج المتبع فً البحث، وتمهٌد.البحث وأهمٌة
 -:كاآلتً فهما مبحثانال وأما
 -:طالبم أربعة على وٌشتمل ، العامة الوالٌة فً: األول مبحثال
 -:فروع أربعة وفٌه ، العامة بالوالٌة التعرٌؾ: األول طلبالم
 .اللؽوٌٌن عند الوالٌة تعرٌؾ :األول فرعال
 .الفقهاء عند الوالٌة تعرٌؾ :الثانً فرعال
 .والوظٌفة الوالٌة بٌن الفرق :الثالث فرعال
 منشؤ حق الوالٌة. الرابع: فرعال
 -:فروع أربعة وفٌه ،باعتباراتها المختلفة الوالٌة أقسام: الثانً طلبالم
 .متعدٌة أو قاصرة كونها باعتبار الوالٌة أقسام :األول فرعال
 أصٌلة أو نٌابٌة. كونها باعتبار الوالٌة أقسام :الثانً فرعال
 .عامة أو خاصة كونها باعتبار الوالٌة أقسام :الثالث فرعال
 أقسام الوالٌة العامة باعتبار كونها عامة أو خاصة. الرابع: فرعال
 .المرأة عند الوالٌة ضوابط: الثالث طلبالم
 -ن:فرعا، وفٌه العظمى اإلمامة المرأة تولٌة حكم: الرابع طلبالم
 األول: المقصود باإلمامة العظمى. فرعال
 الثانً: حكم تولٌة المرأة اإلمامة العظمى. فرعال
 -:طالبوٌشتمل على أربعة م الدولة، رئاسة المرأة تولً حكم: الثانً مبحثال
 األول: فً التعرٌؾ برئاسة الدولة. طلبالم
 -:فروع ثالثة وفٌه الدولة، رئاسة المرأة تولً بمنع القائلون: الثانًطلب الم
 .الدولة رباسة المرأة تولً بمنع القابلون :األول فرعال
 .الدولة رباسة المرأة تولً بمنع القابلٌن أدلة :الثانً فرعال
 .الدولة رباسة المرأة تولً بمنع القابلٌن أدلة مناقشة :الثالث فرعال
 -:فروع ثالثة وفٌه الدولة، رئاسة المرأة تولً بجواز القائلون: الثالث طلبالم
 .الدولة رباسة المرأة تولً بجواز القابلون :األول فرعال
 .الدولة رباسة المرأة تولً بجواز القابلٌن أدلة :الثانً فرعال
 .الدولة رباسة المرأة تولً بجواز القابلٌن أدلة مناقشة :الثالث فرعال
 .الدولة رئاسة المرأة تولً حكم فً الراجح الرأي: الرابع مطلبال
 

 :على تشتمل فهً: الخاتمة وأما
 .البحث نتابج -ٔ
 .والمقترحات التوصٌات -ٕ
 .والمراجع المصادر -ٖ
 
 ولً إنه والرشاد، الخٌر فٌه ما إلى والوصول ،والسداد   التوفٌق   -القدٌر العلً - المولى سائالا  

 ونبٌنا سٌدنا  على اللهم وصل ،العالمٌن رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر علٌه، والقادر ذلك
 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد
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 :المقدمة

 والصالة والسالم على من ال نبً بعده..... وبعد. ،الحمد هلل وحده

ن نفس واحدة، ثم خلق منها الخلق م - عز وجل -خلقه  فً  -تعالى -تجلت قدرة هللا  فلقد

ا  فقال تعالى:) - تبارك وتعالى -وأمرهم بتقواه ، ونساء   كثٌرا   زوجها، ثم خلق منهما رجاال    ٌ

ا ه  ٌُّ ق وا النَّاس   أ  م   اتَّ ك  بَّ مْ  الَِّذي ر  ل ق ك  ْفس   ِمنْ  خ  ة   ن  اِحد  ل ق   و  خ  ا ِمْنه ا و  ه  ْوج  ب ثَّ  ز  ا و  االا  ِمْنه م  اك   ِرج   ثٌِرا

اءا  نِس  ق وا و  اتَّ    و 
ل ون   الَِّذي ّللاَّ اء  ام   بِهِ  ت س  اأْل ْرح     إِنَّ  و 

ان   ّللاَّ مْ  ك  ك  ٌْ ل  قٌِباا ع  وشرع لهم الدٌن (،ٔ)( ر 

صلى هللا علٌه  - وأرسل لهم رسوله وخاتم أنبٌابه محمدا  وارتضاه لهم،  الٌسر اإلسبلمً السمح

ْوم   قال تعالى:)، وأكمل لهم هذا الدٌن،  -وسلم  ٌ ْلت   اْل مْ  أ ْكم  مْ  ل ك  ك  ْمت   ِدٌن  أ ْتم  ك مْ  و  ٌْ ل  تًِ ع   نِْعم 

ِضٌت   ر  م   و  م   ل ك  ا اإْلِْسال  الحنٌؾ، وجعل لهم  السمح باتباع هذا الدٌن ونساء   ، وأمرهم رجاال  (ٕ)(ِدٌنا

نْ تعالى:)، فقال ، وسوى فٌه بٌن الذكر واألنثىالكثٌر والثواباألجر من على ذلك  م  لْ  و  ْعم   ِمن   ٌ 

اتِ  الِح  ر   ِمنْ  الصَّ ك  و   أ ْنث ى أ وْ  ذ  ه  ْإِمن   و  ل ون   ف ؤ ول ئِك   م  ْدخ  ة   ٌ  نَّ ال   اْلج  ا ٌ ْظل م ون   و  قٌِرا  ، ثم فرق(ٖ)(ن 

، وخلقته بٌن الذكر واألنثى فً الخلقة والتكوٌن، فشرع للرجل ما ٌناسب فطرته سبحانه وتعالى

وأعفاها من كل ما ال  ، بلعنها -تعالى  -، فخفؾ هللا أٌضا   فطرتها وخلقتهاوللمرأة ما ٌناسب 

لِّؾ   ال   فقال تعالى:) القوة الجسدٌة والعقلٌة،و الفطرة الخلقٌة تتحمله من حٌث    ٌ ك 
ا ّللاَّ ْفسا  إاِلَّ  ن 

ا ه  ْسع  ا و  ا ل ه  ب تْ  م  س  ه ا ك  ٌْ ل  ع  ا و  ب تْ  م  ، تماما   كاهتمامه بالرجل بالمرأة واهتم اإلسبلمبل ، (ٗ)(اْكت س 

فؤعلى شؤنها، وحفظ كرامتها، وصان عرضها، وحثها على التمسك باألحكام اإلسبلمٌة 

، واالبتعاد عن األخبلق السٌبة، وبٌن لها األحكام الخاصة بها فً شبون حٌاتها الحسنةاألخبلق و

فً  وؼٌرها، مما تناوله الفقهاء ،وحدود ،وجناٌات ،وأحوال شخصٌة ،ومعامبلت ،من عبادات

 حقوقها المرأة أعطى أنَّه لٌجد وإن الناظر إلى هذا الدٌن السمح الحنٌؾ بالبحث والبٌان، كتبهم

،  ٌنظر لمف ؼٌرها، وأ ،تعلٌمٌة أو ،اجتماعٌة أو سٌاسٌة، مادٌة، أو حقوقا   كانت سواء كاملة 

ن نظر إلٌها على أنها ولك فحسب، أطفال حاضنة أو منزل،ربة  مجرد أنها على لمرأةل اإلسبلم

 زوجها، حٌاة تإنس التً الزوجة وهًبل  األبطال،و الرجال وتصنع األجٌال، تربً التً األم

 -صلى هللا علٌه وسلم -وشهواته، حتى جعلها الرسول  رؼبته وتعؾ   وأَْتراحه، أفراحه وتشاركه

اصلى هللا علٌه وسلم ، قالشقٌقة الرجل م  اء   :)إِنَّ ق ائِق   النِّس  الِ  ش  ج   مكانة تقتصر لمف ،(٘)(الرِّ

 أول وأ ،(عنها هللا رضً خدٌجة السٌدة):اإلسبلم فً مإمنة أولَ  كونها على اإلسبلم فً المرأة

 عثمان سٌدنا زوجها مع رقٌة السٌدة):مهاجرة أول وأ ،(عنها هللا رضً سمٌة السٌدة):شهٌدة

ت بل ،(عنهما هللا رضً  المرأة، فحكمت ؛واألزمان والدهور العصور عبر ذلككل  مكانُتها تعدَّ
                                                           

  من سورة النساء. ٔاآلٌة رقم  (ٔ)
 من سورة المائدة. ٖجزء اآلٌة رقم (ٕ)
 من سورة النساء. ٕٗٔاآلٌة رقم  ((ٖ
 من سورة البقرة. 8ٕٙجزء اآلٌة رقم  ((ٗ
لِ  فًِ :)،فً باباوود فً سننه فً كتاب:) الطهارة(الحدٌث: رواه أبو د ((٘ ج  ِجد   الرَّ اِمهِ  فًِ اْلبِلَّة   ٌ  ن  (، م 

 شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود أبً: ، تؤلٌؾٔٙ/ٔدوداو أبً سنن ، ٌراجع:ٖٕٙبرقم
ِجْستانً األزدي عمرو بن  المكتبة: شرالن ، دارالحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد: تحقٌق ،(هـ7ٕ٘: المتوفى) السِّ

 لبنان. -بٌروت - صٌدا - العصرٌة
 داود أبً ، تؤلٌؾ:7ٔٔ/ٔ داود أبً سنن لؽٌره، ٌراجع: حدٌث حسنقال شعٌب األرناإوط : والحدٌث: 

ِجْستانً األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان : ،تحقٌق(هـ7ٕ٘: المتوفى) السِّ
ٌب د - إوطااألرن شع  مَّ  - هـٖٓٗٔ األولى: الطبعة، العالمٌة الرسالة دار، دار النشر: بللً قره كاِمل مح 
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 ذلك وؼٌر.....إلخ، الحسبة وباشرت وأفتت، وعالجت، وعلّمت، وجاهدت، القضاء، وتولت

 اإلسبلمٌة األقطار بعض النساء كثٌر من حكم فلقد ،المسلمٌن تارٌخ به ٌشهد مما والكثٌر الكثٌر

 وٌذكر (،وخاتون والحرة، والملكة، السلطانة،): منها بؤلقاب تلقب وكانتبل  مختلفة، أزمنة فً

 التارٌخ؛ مر على اإلسبلمٌة األقطار حكمن امرأة خمسٌن من أكثر هناك أن اإلسبلمً التارٌخ

ا مصر، فً الملك ست من بداٌة  وزٌنب صنعاء، فً أروى والملكة أسماء بالملكة مرور 

 وعابشة والشام، مصر ملكة الدر وشجرة دلهً، فً رضٌة والسلطانة األندلس، فً النفزاوٌة

 والؽالٌة ،الفاطمٌة والشرٌفة ،الوزراء وست ،العجم وست ،العرب وست األندلس، فً الحرة

ولما  ،كثٌر وؼٌرهن .....،الشبٌبٌة وؼزالة ،شاه باد والخاتون ،تاركان ختلع والخاتون ،الوهابٌة

لكل نواحً الحٌاة، نادى بعض الناس فً عصرنا الحالً  شامبل   دٌنا  كان الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ 

، ما هو مشروع وال ٌخالؾ أصبل  من الكتاب أو السنةفٌ وواجب بتسوٌة المرأة فً كل حق

أن  من البدٌهًفكان لها،  وإكراما   للمرأة وذلك احتراما   ؛ودعوا إلى تولً المرأة رباسة الدولة

واإلجماع والقٌاس  الكتاب والسنة مصادر التشرٌع من مثل هذه األحكام إلى معرفة نرجع فً

 ،وحفظ كرامتها ،وعلو منزلتها ،كل ما من شؤنه رفعة مكانة المرأةوؼٌرها، حٌث إن فٌها 

 ٌبنى التً األصول بل وفٌها وبٌان ما لها من حقوق وما علٌها من واجبات، وصٌانة عرضها،

 هذه بحث فً المشاركة فً منً ورؼبة المسؤلة، هذه فً أٌضا  و، كل مسؤلة  فً الحكم علٌها

رإٌة  -المعاصر والواقع اإلسالمً الفقه بٌن الدولة ورئاسة المرأة ):والتً هً بعنوان النازلة

 وقوته على البحث فٌها، -العلً القدٌر -فإنً قد عزمت بحول هللا  ،(فقهٌة واقعٌة معاصرة

 للببلد والعباد والرشادَ  فٌه لؤلمة النفعَ  -تعالى - أرزق من هللاأرجو أن  ،سدٌد   للوصول إلى حكم  

إلى ما فٌه كل الخٌر  فً المسؤلة والوصول ،والسداد   التوفٌق   - القدٌرالعلً  - المولى سائالا  

 .أجمعٌن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على اللهم وصل علٌه، والقادر ذلك ولً إنه والرشاد،
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 :الموضوع هذا اختٌار إلى دعتنً التً األسباب أهم

 

 الدول بعض رباسة النساء من عدد تولى أن بعد وخاصة ،الموضوع لهذا البالؽة األهمٌة -ٔ

 .ونجحن فً ذلك التمهٌد فً ذكرت كما وؼٌرها اإلسبلمٌة الببلد فً

 طهارة من عباداتها خبلل من تناولتها المرأة حول تكتب التً الكتابات من كثٌرا   أن -ٕ

 من معامبلتها خبلل من تناولتها أو العبادات، من وؼٌرها وحج وزكاة وصوم وصبلة

 خبلل من ،أو المرأة بها تقوم أن ٌمكن التً العقود سابر وكذلك وتجارة، وشراء بٌع

 األحوال من وؼٌرها ومٌراث وحضانة ورضاع وطبلق زواج من الشخصٌة أحوالها

 حكم لبٌان الكتابات هذه أكثر تتعرض لم ولكن ،فعبل   مطلوبة كتابات وكلها الشخصٌة،

 للدولة رباستهال ومن تعرض منها للوالٌة العامة فلم ٌتعرض العامة، المرأة والٌة

 ولكن ،والكتابة البحث إلى بحاجة ٌزال ال فالموضوع ،فً واقعنا المعاصر باألخص

 المناصب من الكثٌر تولٌها ظل فً، ووقدراتها وكفاءتها وأحوالها للمرأة واقعٌة بنظرة

 .دولة كل فً العلٌا

 مما إجماال ، العامة الوالٌات فً بحقوقهن المتعلقة باألحكام النساء من كثٌر معرفة عدم -ٖ

 .وبٌانه ذلك توضٌح إلى ٌدعو

 كانت إذا وخاصة ممٌزة، المسلمة المرأة أن سواء حد   على والرجل المرأة إعبلم -ٗ

 أعباء تحمل فً الرجل مشاركة تستطٌع وأنها سلٌمة، وعقٌدة صحٌح دٌن صاحبة

 .الحٌاة

 - هللا عند كرامتها وبٌان الجاهلٌة؛ براثن من المرأة إنقاذ فً العظٌم اإلسبلم دور بٌان -٘

 من وأعلى مكانتها من رفع قد اإلسبلم ٌكون وبذلك وأنابت، أصلحت هً إن - وجل عز

 .شؤنها

 

 :البحث أهداؾ

 إلٌها، الوصول فً والسداد التوفٌق -تعالى - هللا أسؤل منه، مرجوة   كثٌرة   أهدافا   البحث لهذا إن

 -:ٌلً ما األهداؾ تلك ومن والرشاد، الخٌر فٌه ما إلى منها والوصول

 .الوظٌفة وبٌن بٌنها الفرق وبٌان والفقهاء، اللؽوٌٌن عند الوالٌة تعرٌؾ على الوقوؾ -ٔ

 .المختلفة باعتباراتها الوالٌة أقسام بٌان -ٕ

 .المرأة عند الوالٌة ضوابط بٌان -ٖ

 .العظمى اإلمامة المرأة تولٌة حكم فً الفقهاء أقوال بٌان -ٗ

 .الدولة رباسة منصب المرأة تولٌة حكم فً الفقهاء أقوال بٌان -٘

 

 :البحث أهمٌة

 للمرأة الفرصة إتاحة  شؤنه من ٌكون قد ،شرعً   لحكم   الوصول فً البحث هذا أهمٌة وتكمن

 والعلمٌة الخلقٌة والكفاءة والقدرات اإلمكانات لدٌها توافرت طالما الدولة، رباسة منصب لتولً

 من إطار فًطالما كان ذلك و لذلك، البلزمة والعلمٌة والمهارٌة والقٌادٌة والعملٌة والتخصصٌة

 .األمر هذا لتنظٌم والمطلوبة البلزمة والقانونٌة الشرعٌة الضوابط
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 :البحث فً المتبع المنهج بٌان

 

 المنهج والدراسة البحث محل ـ الموضوع هذا لمعالجة -وجل عز- ّللا بعون سلكت ولقد

 -:اآلتً

 فً كتب ما كل واستقصاء تتبع ومحاولة األصلٌة، المصادر من العلمٌة المادة جمع -ٔ

 علٌه الوقوؾ تٌسر ما ذكر مع المعتبرة، الفقهٌة المذاهب على واالقتصار الموضوع،

 ثروة   اآلراء هذه ألن وذلك؛ رأٌا   المسؤلة فً لهم وجدت إذا الصالح السلؾ أقوال من

 مثل فً وبخاصة العلمٌة البحوث فً إهمالها الخطؤ ومن الدٌن فً للفقهِ  وكنوز   علمٌة  

 فقهٌة رإٌة -المعاصر والواقع اإلسالمً الفقه بٌن الدولة ورئاسة المرأة):بحث

 .وحداثته العلمٌة مادته لندرة ؛(.معاصرة واقعٌة

 المذهب أهل إلى قول كل نسبة مع األصلٌة مراجعها من الفقهاء وأدلة أقوال توثٌق -ٕ

 .الهامش فً ذلك إلى واإلحالة نفسه،

 فً الفقهاء أقوال أذكر ثم الخبلؾ، محل فؤحرر الخبلؾ، مسابل من المسؤلة كانت إذا -ٖ

 ثم ،منها المناقشة ٌستحق ما ومناقشة قول كل أدلة ذاكرا   قول، كل توثٌقمع  مسؤلة كل

 .سببه ذكر مع الترجٌح

 فٌه سلكت فقد البحث فً بها المستشهد واآلثار واألحادٌث اآلٌات بتوثٌق ٌتعلق فٌما -ٗ

 -:ٌلً ما

 .اآلٌة ورقم السورة اسم ذكر مع  - تعالى - هللا كتاب إلى بها المستشهد القرآنٌة اآلٌة عزو  -  أ

 لذلك اإلشارة ثم فٌه، ٌرد موضع كل أول فً به المستشهد الشرٌؾ الحدٌث تخرٌج -  ب

 .الصفحة رقم بذكر وذلك فٌها ٌرد التً المواضع بقٌة فً الموضع

 فإننً أحدهما، خرجهأ ما أو ـ تعالى هللا رحمهما ـ( ومسلم البخاري) الشٌخان أخرجه ما - جـ

 .بذلك أكتفً

 ومسند مالك، وموطؤ األربع، السنن كتب فً عنه أبحث مسلم، أو البخاري ٌخرجه لم ما -د 

 أصحاب قاله ما ذكر مع أخرى مواضع فً عنه أبحث الكتب هذه فً أجده لم وإذا أحمد، اإلمام

 .الحدٌث درجة عن السنن

 .ذلك أمكن ما علٌها والحكم األصلٌة مصادرها من البحث فً الواردة اآلثار تخرٌج - هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ٔٓ 

 

 :تمهٌد

 الببلد اإلسبلمٌة هذه إلى تولً الحكم فً بعض فً كثٌر من الببلد النسوة تطلع بعض لقد

أبرز هإالء  لعلو ،عل الحكم فً بعض الدول اإلسبلمٌةبل لقد تولى بعضهن بالف ،وؼٌرها

 -:ما ٌلً البلتً تولٌن الحكم النساء

 السابق باكستان وربٌس السٌاسً وابنة باكستانٌة سٌاسٌةوهً   :بوتو ذو الفقار علً ظٌربٌن  -ٔ

 هارفارد جامعة فً لدراستها إكمالها بعدف ،كراتشً مدٌنة موالٌد من وهً ،بوتو علً الفقار ذو

 قبل قلٌلة بفترة باكستان إلى عادت برٌطانٌا، فً أكسفورد وجامعة األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات

 عرٌقة سٌاسٌة أسرة فً" بوتو بنظٌر" نشؤتوقد  ،الحق ضٌاء قاده الذي أبٌها على االنقبلب

 الهند فً المشهورة السٌاسٌة الشخصٌات أحد ٌعتبر الذي" بوتو شاهنواز السٌر" جدها فكان

 ، وذلكالسٌاسة عالم إلى ودخلت للحكم، وصلن التً النساء أشهر من واحدةوهً  ،البرٌطانً

 الوزراء ربٌس وأصبحت ،(بوتو الفقار علً ذو) :األسبق الباكستانً الربٌس والدها إعدام بعد

 هذا تولتقد و إسبلمٌة، لدولة وزراء ربٌس وأصؽر امرأة أولهً و باكستان، فً ٔٔ رقم

 عام أخرى مرة إلٌه عادت ثم م،99ٓٔ عام حتى واستمرت ،م988ٔ عام مرة ألول المنصب

 (ٙ).م99ٙٔ عام وحتى م99ٖٔ

 

 ، - الصؽٌرة األفرٌقٌة الدولة - مورٌشٌوس رباسة دولةالتً تولت وهً   :فقٌم ؼرٌب أمٌنة -ٕ

 عام البرٌطانً االستعمار عن استقلت التًو ،الجزٌرة فً الرباسة منصب تتقلد امرأة أول لتكون

 البٌولوجً التنوع فً متخصصة وباحثة مسلمة العضوٌة، الكٌمٌاء عالمةوهً  ،م98ٙٔ

 مهمة عاتقها على أخذتبل  األضعؾ، الجزء وأنها للمرأة، المجتمع نظرات تعقها لم ومإلفة،

 ذلك، فً نجحت وبالفعل شًء، أي فعل على قادرة وأنها بالثقة، جدٌرة المرأة أن إثبات

 إحدى ،(مورٌشٌوس جزر) تترأس امرأة أول لقب على تحصل أن مٕ٘ٔٓ عام فً واستطاعت

 إلى انتقالها منذ الببلد رإساء سادسة بذلك وأصبحت المعٌشة، مستوى ارتفاع فً البارزة الدول

 (7).الرباسً النظام

 

ا بل ،لكوسوفو ربٌسا   فقط وهذه لم تكن :آؼا ٌحٌى عاطفة  -ٖ  دول فً دولة ربٌسة أول كانت أٌض 

 ٌحًٌ عاطفة تعٌٌن تم م ٕٔٔٓ عام اإلطبلق، ففً على انتخابهم تم من وأصؽر ،الحدٌثة البلقان

: باأللبانٌة) آؼا ٌحٌى وعاطفة ،المسلمة األؼلبٌة ذات كوسوفو لدولة امرأة ربٌس كؤول آؼا

Atifete Jahjaga )م،ٕٙٔٓ أبرٌل 7 وحتى مٕٔٔٓ أبرٌل 7 من كوسوفو جمهورٌة ربٌسة 

 أن إلى الوطنً، األمن مدٌرة تشؽل وكانت جاكوفا، م ف97ً٘ٔ أبرٌلمن  ٕٓ فً لدتوقد و

 المسلمة، وقد القى األؼلبٌة ذا البلد هذا ترأس امرأة كؤول م،ٕٔٔٓ أبرٌل 7 فً البرلمان انتخبها

                                                           
 مولد منذ اإلسالمً التارٌخ ألحداث مإرخ مرتب موجز: وصفه ،ٕٙٓ/ٔٔ التارٌخٌة الموسوعة ٌراجع: ((ٙ

 الشٌخ بإشراؾ الباحثٌن من مجموعة: إعداد ،الحالً عصرنا حتى - وسلم علٌه ّللا صلى - الكرٌم النبً
لوي  dorar.net  اإلنترنت على السنٌة الدرر موقع: شرالن ، دارالسقاؾ القادر عبد بن ع 

 موعد تعلن أفرٌقٌا فً الوحٌدة الدولة رئٌسة ؼرٌب، )أمٌنةٌراجع: مقال للكاتبة إٌمان الحدٌدي، بعنوان: (7) 

  م .8ٕٔٓمارس  9ٌتو اإلخباري بتارٌخ على موقع ف (استقالتها



 
ٔٔ 

 

ا جدال   انتخابها  ٌ ا داخل اوأور وترحٌب   ٌ  برٌشتٌنا، جامعة فً الحقوق آؼا ٌحٌىعاطفة  درستوقد ، ب

 (8.)أطفال لها ولٌس متزوجة وهً مسلمة، عابلة من تنحدر وهً

 

 ،أبٌها خطى اتبعتف ،إلندونٌسٌا ربٌس أول والدها وقد كان :بوتري سوكارنو أحمد مٌجاواتً -ٗ

 وأبناء للفقراء بحبها وعرفت م،ٕٗٓٓ عام وحتى مٕٔٓٓ عام من إندونٌسٌا رباسة وتولت

 Diah: بالبهاسا) سوكارنوپوتري عواطً ستً مٌجاواتً برماتا دٌاه ،المتوسطة الطبقة

Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri)ربٌسة ،(م9ٗ7ٔ ٌناٌر ٖٕ) ؛ 

 وحتىم ٕٔٓٓ ٌولٌو ٖٕ بٌن إندونٌسٌا رباسة منصب تتقلد سٌدة أول هًو ،السابقة إندونٌسٌا

 إلندونٌسٌا، ربٌس أول سوكارنو أحمد ابنة وهً وحٌد، الرحمن لعبد خلفا   مٕٗٓٓ أكتوبر ٕٓ

 م9ٗ7ٔ عام ٌناٌر ٖٕ فً ٌوجٌاكرتا فً ولدت، الفقٌرة األوساط فً كبٌرة شعبٌة لدٌها وكان

 صاحبة" تعنً السنسكرٌتٌة اللؽة فً" مٌجاواتً" ،سوكارنو للربٌس ابنة وأول طفل، كثانً

 إحدى كانت واتً فاطمة والدتها ،"سوكارنو ابنة" تعنً بالبهاسا " سوكارنوپوتري" و ،"الؽٌمة

 فً طابرة تحطم فً األول زوجها توفًو م،97ٓٔ عام فً سوكارنو تزوجهن زوجات تسع

 ثم حسن، أحمد حسن جمال المصري الدبلوماسً من تزوجت م97ٕٔ فً، وجاٌا إٌرٌان

 تإمن، وهً أبناء ٖ وأنجبا كٌماس، توفٌق تزوجتم 97ٖٔ عام فًو ،السنة نفس فً انفصبل

 مختلفة لٌست ذلك فً وهً باستمرار، تزورها والدها روح أن وتقول وبالتنجٌم، بشدة باألرواح

 قرارا   تواجه عندما أنها قالت االنتخابٌة حملتها خبلل وفً ،الجاوي التقلٌدي الموروث عن

 (9).والدها روح مع للتشاور للنوم تخلد نهافإ صعبا  

 

 دولة فً الوزراء ربٌس منصب إلى تصل أن بوتو ٌرظبٌن بعد استطاعتالتً وهً  :زٌا خلٌدة -٘

 لتصبح م،99ٙٔ عام وحتى م99ٔٔ عام من بنجبلدٌش فً الحكومة رباسة تولت حٌث ،مسلمة

 بوتو، ظٌربٌن بعد اإلسبلمً العالم فً امرأة وثانً ببلدها فً المنصب هذا تتولى امرأة أول

 فً امرأة أول وكانت ،مٕٙٓٓ وحتى مٕٔٓٓ من الفترة فً المنصب نفس لتولً وعادت

 (ٓٔ).دٌمقراطٌة حكومة ترأس «بوتو» بعد اإلسبلمً العالم فً والثانٌة بنجبلدٌش

 

 وتنعت الحرة، السٌدةالتً قٌل عنها:) هً و :أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصلٌحً -ٙ

 بالٌمن،( حراز) فً لدتقد وو (،ٌمانٌة مدّبرة حازمة ملكة: الصؽرى وبلقٌس ،الكاملة بالحرة

م أم) شهاب بنت أسماء حجر فً ونشؤت ِحً الُمَكرَّ ٌْ لَ  المكّرم، وتزوجها ،(علً بن أحمد الص 

 سنة، كل من شهورا   به تقٌم كانت جبلة بذي حصنا   لها فاتخذت األمور، إلٌها ففوض وفلج،

 بن سبؤ) عمه ابن وخلفه (،هـ8ٗٗ سنة) المكّرم مات أن إلى والحروب المملكة بتدبٌر وقامت

 ،حجاب وراء من وتحكم الوزراء عندها وٌجتمع الرقاع لٌهاإ ترفع الحكم، فً فاستمرت( أحمد

 للحرة، ثم للصلٌحً ثم( الفاطمً) للمستنصر أوال   فٌخطب الٌمن، منابر على لها ٌدعى وكان

 المكّرم هلك لما: الذهبً قال ،إلخ المإمنٌن كافلة السٌدة الكاملة الحرة أٌام أدم اللَّهمّ : فٌقال

                                                           
 .((Wikipedia: (وٌكٌبٌدٌا) الحرة الموسوعةٌراجع:  ((8

 (.(Wikipedia(: وٌكٌبٌدٌا) الحرة الموسوعةٌراجع: (9)  
 منصب تولى من أصؽر ٌحًٌ عاطفة: الحكم كرسً إلى وصلن مسلمات ٓٔ ٌراجع: مقال بعنوان:) ((ٓٔ

  م.ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ 9ٕللكاتبة أ/ ؼادة ؼالب، وهو منشور بموقع المصري الٌوم بتارٌخ   (بلدها فً الرئٌس



 
ٕٔ 

 

 بؤمٌر زوجتك قد: الحرة إلى مصر خلٌفة كتب( سبؤ) عمه ابن إلى بالملك عهد وقد الصلٌحً

 فتحصنت الصلٌحٌٌن، ملك وضعؾ ، هـ9ٕٗ سنة سبؤ ومات ،دٌنار ألؾ مابة على ،سبؤ األمراء

 وامتدت ،وعماال   وزراء لها وأقامت والحصون األعمال من حوله ما على واستولت جبلة بذي

 األحول سعٌد قتل( هـ79ٗ أو) هـ8ٔٗ سنة فً دبرت التً وهً ،سنة أربعٌن ذلك بعد أٌامها

 إنها ومذهبهم باإلسماعٌلٌة العلماء أحد وٌقول ،زوجها والد الصلٌحً، محمد بن علً قاتلً أحد

 ولها ،بنابها من وهو جامعها فً ودفنت جبلة بذي توفٌت ، وقد(نٌسماعٌلٌاإل زعماء من تعدّ )

 (ٔٔ).الصلٌحٌٌن ملوك أواخر من وهً ،وأوقاؾ وسبل مآثر

 

رِّ  شجرة -7 ْبدِ  بِْنت   الدُّ ِ: ع   أٌوب، الدٌن نجم الصالح الملك حظاٌا من كانت التركٌة، خلٌل أم ّللاَّ

 تفارقه ال خدمته فً دابما   وكانت ،صؽٌرا   فمات الصور، أحسن من خلٌل منه ولدها وكان

 المعظم زوجها ابن مقتل بعد المصرٌة الدٌار ملكت وقد ،لها محبته شدة من سفرا   وال حضرا  

 ثم أشهر، ثبلثة مدة المناشٌر على وعلمت باسمها السكة وتضرب لها ٌخطب فكان شاه، توران

 بلؽها لما علٌه ؼارت ثم بسنوات، المصرٌة الدٌار تملكه بعد تزوجها ثم ذكرنا، كما المعز تملك

 ذكره، تقدم كما قتلته حتى علٌه فعملت لإلإ الدٌن بدر الموصل صاحب بنت ٌتزوج أن ٌرٌد أنه

 بالقرب لها تربة إلى نقلت ثم أٌام، ثبلثة مزبلة على وألقوها فقتلوها المعزٌة ممالٌكه علٌها فتماأل

 بها أحٌط قد أنه علمت لماف النفس، قوٌة وكانت ، -تعالى هللا رحمها - نفٌسة السٌدة قبر من

 لؽٌرها، وال لها ال الهاون فً كسرته المثمنة، والآللا النفٌسة الجواهر من كثٌرا   شٌبا   أتلفت

 وهو حنا بابن المعروؾ سلٌمان بن محمد بن علً الدٌن بهاء الصاحب دولتها فً وزٌرها وكان

 (ٕٔ).مناصبه أول

 -ما ٌؤتً: نجد مثالا  فإننا وإذا نظرنا إلى أداء النساء خارج اإلطار اإلسالمً

قابدة فذة وتحصد شعبٌة كبٌرة فً صفوؾ مبات ، وهً فً الهندوكانت  :(ؼاندي أندٌرا) -ٔ

والسبلم المبلٌٌن من الهنود، كما كان لها أداء كبٌر فً البناء واإلعمار والتقدم العلمً 

 الداخلً والخارجً مع احترام عالمً لشخصٌتها من قبل الزعماء.

على لقب المرأة الحدٌدٌة بصفتها  حصلت ، وقدفً برٌطانٌاوكانت  :(تاتشر مارؼرٌت)  -ٕ

ربٌسة للوزراء، وفوقها ملكة أنثى، ومن قبل خصوم الؽرب أعنً االتحاد السوفٌٌتً 

 والٌتها أكثر من مرة. وكانت حازمة فً قٌادتها وجدد لها اإلنجلٌز ،السابق

ضد األمة العربٌة  خاضت حربا  وقد  ،فً دولة الصهاٌنة إسرابٌلوكانت  : (ؼولدامائٌر)  -ٖ

م، 9ٙ7ٔبؤسرها، وكانت تتحدث بلؽة فً ؼاٌة التحدي للمشاعر ٌوم أن دخلت القدس عام 

 وقالت: إنً أشم رابحة أجدادي فً خٌبر.

وقفت بقوة وكانت رؼم االضطرابات هناك، صاحبة قرار  ، وقدفً الفلبٌنوكانت  )أكٌنو(: -ٗ

 حازم تجاه مختلؾ القضاٌا، إلى ؼٌر ذلك من النساء البلبً تصدرن لرباسة الدول اإلسبلمٌة

 والٌة حكم معرفة وٌرٌدون بل ٌتساءلون، الناس من الكثٌر جعل الذي األمر هذا،وؼٌرها

                                                           
 الدمشقً الزركلً فارس، بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن خٌر ، تؤلٌؾ:89ٕ/ٔاألعالم ٌراجع: ((ٔٔ

 .مٕٕٓٓ ماٌو/  أٌار - عشر الخامسة: الطبعة ،للمالٌٌن العلم دار: شر، دار الن(هـ9ٖٙٔ: المتوفى)
 ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبً، تؤلٌؾ: 99ٔ/ٖٔ والنهاٌة البداٌة ٌراجع: ((ٕٔ

 .م98ٙٔ - هـ 7ٓٗٔ: النشر عام لبنان، -بٌروت -الفكر دار: شرالن دار ،(هـ77ٗ: المتوفى) الدمشقً
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 لً داعٌا   األمر ذلك فكان والسنة، الكتاب إلى المستند اإلسبلمً الفقه ضوء فً العامة المرأة

 الفقه بٌن متوازنة بدراسة جوانبه جمٌع على للوقوؾ الموضوع هذا فً الكتابة إلى

التوفٌق  -القدٌر - المولى ساببل   معاصرة، واقعٌة فقهٌة وبرإٌة المعاصر والواقع اإلسبلمً

 والسداد.

 :األول مبحثال

 .العامة الوالٌة فً

 -:طالبم أربعة على وٌشتمل

 :األول طلبالم

 .العامة بالوالٌة التعرٌؾ

 -:فروع أربعة وفٌه

 :األول الفرع

 .اللؽوٌٌن عند الوالٌة تعرٌؾ

 

ً  : َتَعالَى هللاَّ  أَسماء ِفًو ،ولًمن الفعل  :الوالٌة فً اللؽة  الَُمَتَولًِّ: َوقٌِلَ  الناِصُر، ُهوَ  الَول

 َجِمٌِعَها األَشٌاء مالِكُ  َوُهوَ  اْلَوالًِ،: َوَجلَّ  َعزَّ  أَسمابه َوِمنْ  ِبَها، القابمُ  َواْلَخبَلِبقِ  اْلَعالَمِ  ألُمور

ؾُ   .ِفٌَها الُمَتَصرِّ

   ْدبٌر ُتشعر الِوالٌة وكؤَن :األ ثٌر اْبن   ق ال ْجَتِمعْ  لَمْ  َوَما والفِعل، والقُدرة بالتَّ  لَمْ  ِفٌَها َذلِكَ  ٌَ

ْنَطلِقْ  هِ  ٌَ ٌْ  .اْلَوالًِ اْسمُ  َعلَ

 هْ  اْبن   وقال ًَ  :ِسٌد  ًَ  الشًءَ  َول هِ  وَول ٌْ ، ِوالٌة   َعلَ  كاإلِمارة، الُخطة الِوالٌة: َوِقٌلَ  وَوالٌة 

 .اْلَمْصَدرُ  والَوالٌةُ 

 ٌتِ  اْبن   وقال كِّ ْلَطاُن، ِباْلَكْسِر، الِوالٌة، :السِّ ًَّ  هم: ٌَُقالُ  الن صرة، والِوالٌة والَوالٌة الس   عل

 .الن صرة ِفً ُمْجَتِمُعونَ  أَي[ ِوالٌة  ] َوالٌة  

   ق ال هِ  و  ٌْ و   ألَنه والنِّقابة، اإلِمارة ِمْثلَ  ااِلْسمُ  ِباْلَكْسِر، والِوالٌة، اْلَمْصَدُر، بِاْلَفْتحِ : الَوالٌة :ِسٌب 

ته لَِما اْسم   مْ  ما) :ءوقري: بري اْبنُ  َقالَ . َفَتُحوا اْلَمْصَدرَ  أَرادوا فإِذا ِبهِ  وقُْمت تَولٌَّ  ِمنْ  ل ك 

تِِهمْ   ٌ ال ء   ِمنْ  و  ًْ ًَ  َواْلَكْسِر، ِباْلَفْتحِ  ،(ٖٔ)(ش   .الن ْصرة ِبَمْعَنى َوِه

 نِ  أ بو ق ال  و س  َستْ  لَُؽة   اْلَكْسرُ  :اْلح  ٌْ ْهِذٌبُ . ِبَذلِكَ  َولَ الَِّذٌن  ): َتَعالَى َقْولُهُ : التَّ ن وا و  ل مْ  آم   و 

وا ا ٌ هاِجر  مْ  م  تِِهمْ  ِمنْ  ل ك   ٌ ال ء   ِمنْ  و  ًْ اءُ  َقالَ  ،(ٗٔ).(ش   ِمنْ  َمواِرٌثهم ِمنْ  لََكمَ  َما ٌُِرٌدُ : اْلَفرَّ

، ء  ًْ ًَّ  أَعجبُ  ِوالٌتهم ِمنْ  َهاُهَنا اْلَواوِ  فكْسرُ : َقالَ  َش  إِذا َذلِكَ  أَكثرَ  ُتْفَتحُ  إِنما ألَنها ،َفْتِحَها ِمنْ  إِل

ً   َوَكانَ : َقالَ  الن ْصَرةُ، ِبَها أُرٌد ْفَتُحَها اْلِكَساِب ْذَهبُ  ٌَ ٌَ  َواَل : األَزهري َقالَ  الن ْصَرِة، إِلى ِبَها َو

ْفِسٌَر، َعلِمَ  أَظنه اءُ  َقالَ  التَّ ْخَتاُرونَ : اْلَفرَّ ٌَ  بِاْلَفْتحِ  َوَسِمْعَناَها: َقالَ  اْلَكْسَر، ِوالٌة َولٌِته ِفً َو

                                                           
 من سورة األنفال. 7ٕجزء اآلٌة رقم  ((ٖٔ

 من سورة األنفال. 7ٕجزء اآلٌة رقم  (ٗٔ)
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ةِ  ِفً َوِباْلَكْسرِ  ٌَ ِهَما ِفً اْلِواَل ٌْ ٌَ ا، َمْعَن ِعٌِهم :وأَنشد َجِمٌع  ًَّ  أ لب   فهمْ  د  م  ....  ِوالٌة   عل ه  ْفر   وح 

وا إِنْ  ْعل م  اك   ٌ   (٘ٔ).دائب   ذ 

( بالتاء ٌإنث وقد) ذكرا   والصدٌق ،والمحب ،والنصٌر ،به قام أو أمرا   ولً من كلهو  :الولًف

 ،هللا ولً المإمن :ٌقال ،والمطٌع ،والمعتق ،والتابع ،والعقٌد ،والجار ،والصهر ،والحلٌؾ

 النكاح عقد ٌلً من :(المرأة ولً)و ،الملك وارث :(العهد ولً)و ،المطر بعد ٌسقط والمطر

 (ٙٔ).بكفاٌته وٌقوم أمره ٌلً الذي :(الٌتٌم ولً)و ،دونه من النكاح بعقد تستبد ٌدعها وال علٌها

 :الثانً فرعال

 .الفقهاء عند الوالٌة تعرٌؾ

رِ  َعلَى اْلَقْولِ َتْنِفٌذ  :بؤنها الوالٌة الحنفٌة عرفه ٌْ  اْلُعْظَمى اإْلَماَمةَ  َفَتْشَمل ،(7ٔ).أََبى أَوْ  َشاءَ  اْلَؽ

ةَ  َرَطةِ  ،َواْلَمَظالِمِ  ،َواْلِحْسَبةِ  َكاْلَقَضاِء، َواْلُخطَّ امَ  َتْشَمل َكَما َوَنْحِوَها، ،َوالش  ٌَ  َراِشد   َكِبٌر   َشْخص   ِق

ٌَّةِ  ُشُإونِهِ  َتْدبٌِرِ  ِفً َقاِصر   َشْخص   َعلَى ْخِص ٌَّةِ  الشَّ  .َواْلَمالِ

 قٌود لها السلطة وهذه ظاهرة، فالمناسبة المولى، على الولً بسلطة ٌشعر الوالء ألن وذلك،

 (8ٔ).علٌه المولى مصلحة فٌها روعً شرعٌة،

سلطة تعطٌها الشرٌعة لوالٌة الخاصة، التً هً سلطة ٌملك بها صاحبها  وعرفت أٌضا بؤنها:

التصرؾ فً شؤن من شبون الخاصة بؽٌره، كالوالٌة على الصؽار واألموال واألوقاؾ لشخص 

 (9ٔ)على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من ؼٌر توقؾ على إجازة أحد. أهل لها، تجعله قادرا  

شرعٌة؛ ٌتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود، والتصرفات،  سلطة وعرفها بعضهم بؤنها:

أي ترتٌب اآلثار الشرعٌة علٌها، والوالٌة على القاصر: هً إشراؾ الراشد على  ،وتنفٌذها

 (ٕٓ)شبون القاصر، الشخصٌة والمالٌة.

                                                           

 منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبً ،علً بن مكرم بن محمد ، تؤلٌؾ:ٙٓٗ/٘ٔ العرب لسان ٌراجع: (٘ٔ)

 - الثالثة: الطبعةلبنان،  –بٌروت  - صادر دار: شر، دار الن(هـ7ٔٔ: المتوفى) اإلفرٌقً الروٌفعً األنصاري
 .هـٗٔٗٔ

 الزٌات أحمد/  مصطفى إبراهٌم) بالقاهرة العربٌة اللؽة مجمع ، تؤلٌؾ:8٘ٓٔ/ٕالوسٌط المعجم ٌراجع: ((ٙٔ

جمهورٌة  -اإلسكندرٌة -للطبع والنشر والتوزٌع الدعوة دار: شرالن ،دار(النجار محمد/  القادر عبد حامد/ 
 مصر العربٌة.

 بابن المعروؾ محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن ، تؤلٌؾ:7ٔٔ/ٖالدقائق كنز شرح الرائق البحر ٌراجع: ((7ٔ

 الحنفً الطوري علً بن حسٌن بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفً (هـ97ٓ: المتوفى) المصري نجٌم
: الطبعة ،اإلسالمً الكتاب دار، دار النشر: عابدٌن البن الخالق منحة: وبالحاشٌة (هـ 8ٖٔٔ بعد ت) القادري
 عبد أبً الدٌن أكمل محمود، بن محمد بن محمد ، تؤلٌؾ:ٖٕ٘/7الهداٌة شرح العناٌةو ،تارٌخ بدون - الثانٌة
 دار: شرالن، دار (هـ78ٙ: المتوفى) البابرتً الرومً الدٌن جمال الشٌخ ابن الدٌن شمس ابن الشٌخ ّللا

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة ،الفكر
الشخصٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون معلقا علٌها بؤحكام المحكمة الدستورٌة  أحكام األحوال ٌراجع: ((8ٔ

 م.ٖٕٓٓ، تؤلٌؾ: أحمد إبراهٌم عبد التواب، دار النشر: دار الجمهورٌة ٖٓٔالعلٌا ومحكمة النقض ص
، تؤلٌؾ: محمد الحسن حسٌن شرفً، دار النشر: كلٌة 9ٔص -87ٌراجع: والٌة المرأة فً اإلسالم ص ((9ٔ

 م.987ٔجامعة القاهرة  - دار العلوم
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سلطة شرعٌة عامة مستمدة من اختٌار عام، أو بٌعة عامة، أو  بؤنها: رفها بعضهم أٌضاوقد ع

فً  ، أو من ٌقوم مقامه تخول لصاحبها تنفٌذ إراداته على األمة جبرا  ن ولً األمرتعٌٌن خاص م

 (ٕٔ)شؤن مصالحها العامة فً ضوء اختصاصه.

 -وٌمكن ترجٌح هذا التعرٌؾ لألسباب التالٌة:

 ى: التشرٌعٌة، والتنفٌذٌة، والقضابٌة.شمول الوالٌة للسلطات الثبلث الكبر -ٔ

شمول الوالٌة للتعٌٌنات الخاصة فً األمور العامة، وهً التعٌٌنات السٌاسٌة كالجٌش،  -ٕ

 والسلطة، والمخابرات، ووالٌة الحسبة، والسفارات الخارجٌة.

أنه ٌوضح أن من سمات الوالٌة البارزة عمومٌة قراراتها على الفبات، وإلزامٌة تلك  -ٖ

 (ٕٕ)ت.القرارا

 الثالث: الفرع

 الفرق بٌن الوالٌة والوظٌفة.

سلطة شرعٌة تستمد قوتها من الشرع، وال ٌتدخل فً زوالها هوى أو ؼرض، بل هً  الوالٌة:

ه ا، قال تعالى:) رسولهلو -تعالى - ٌحددها الشرع بحدود واضحة وما اختلؾ فٌه ٌرد هلل ٌُّ ا أ   ٌ 

ن وا الَِّذٌن   وا آم     أ ِطٌع 
وا ّللاَّ أ ِطٌع  ول   و  س  أ ولًِ الرَّ مْ  اأْل ْمرِ  و  ْعت مْ  ف إِنْ  ِمْنك  از  ن  ء   فًِ ت  ًْ وه   ش  دُّ  إِل ى ف ر 

 ِ ولِ  ّللاَّ س  الرَّ ْنت مْ  إِنْ  و  ِ  ت ْإِمن ون   ك  ْومِ  بِاهللَّ  ٌ اْل لِك   اآْلِخرِ  و  ر   ذ  ٌْ ن   خ  أ ْحس  ؤِْوٌالا  و   (ٖٕ.)(ت 

 مقٌد فإن متولً الوظٌفة وعلٌه:، فتستمد قوتها من الدولة ذات السٌادة العامة :أما الوظٌفة

وٌخضع زوالها لهذه القوانٌن أو للمصلحة العامة  ،ما تضعه له الدولة من أطر وقوانٌنبالتزام 

 (ٕٗ)أو لهوى مولٌها.

تستمد  شرعٌة تستمد قوتها من الشرع مباشرة، أما والٌة الوصً فنٌابٌة فوالٌة األب مثبل  

 (ٕ٘)من وصاٌة األب. وقوتها شرعٌتها

 

 

                                                                                                                                                                      
ًُّ  الفِْقه   ٌراجع: ((ٕٓ ة لألدلّة الشَّامل) وأدلَّت ه   اإلسالم ٌَّ ٌَّة واآلراء الشَّرع ٌَّات وأهمّ  المذهب ة النَّظر ٌَّ  وتحقٌق الفقه

ة األحادٌث ٌَّ بو ة/ د. أ: تؤلٌؾ ،98ٕٗ/ٗ(وتخرٌجها النَّ ْهب  ، مصطفى بن و  ًّ لِ ٌْ ح   الفقه قسم ورئٌس أستاذ الزُّ
 ًّ ة - دمشق بجامعة وأصوله اإلسالم ٌَّ ة - الفكر دار: النشر دار الشَّرٌعة، كلّ ٌَّ ابعة: الطبعة دمشق، - سور  الرَّ
لة المنقَّحة  (.مصورة طبعات من تقدمها لما عشرة الثانٌة الطبعة وهً) سبقها لما بالنِّسبة المعدَّ

، دار لٌؾ: الدكتور/عبد المجٌد الزندانً، تؤ77، ص7ٙصٌة فً اإلسالم سٌراجع: المرأة وحقوقها السٌا ((ٕٔ

 م.ٕٓٓٓ ، الطبعة: األولىلبنان -بٌروت  - النشر: مإسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع
 وما بعدها. 77ص  ًالزندان المجٌد عبد/للدكتور اإلسالم السٌاسٌة فً وحقوقها المرأة ٌراجع: ((ٕٕ
 من سورة النساء. 9٘اآلٌة رقم  ((ٖٕ
، تؤلٌؾ: هبة رإوؾ عزت، دار النشر: 7ٕٔص   -رإٌة إسالمٌة  -المرأة والعمل السٌاسً  ٌراجع: ((ٕٗ

       -( 8ٔم، وهو منشور ضمن سلسلة الرسائل الجامعٌة )99٘ٔ -هـ ٙٔٗٔالمعهد العالمً للفكر اإلسالمً 
 ) قضاٌا الفكر اإلسالمً(.

ص  - دراسة مقارنة - ٌراجع: الوالٌة على المال فً الشرٌعة اإلسالمٌة وتطبٌقاتها فً المذهب المالكً ((ٕ٘

 المؽرب - ، تؤلٌؾ: رفعً عبد السالم، دار النشر: دار إفرٌقٌا الشرق للطباعة والنشر والتوزٌع8ٕٓ
  م.99ٙٔ
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 الرابع: فرعال

 منشؤ حق الوالٌة.

 -:وهً وٌنشؤ حق الوالٌة من أربعة أشٌاء

 والمال النفس فً بعض، على األقرباء بعض والٌة تنظٌم هًوالٌة القرابة ف القرابة: األول:

 ووصً ،األب من األب وصً ٌستمدها التً الوالٌة منها: وحدها، وتتولد النفس فً أو ،جمٌعا  

 .  فقط المال على قاصرة وهً ،الجد من الجد

 شرط الكمال وإنما القربة، كمال ال وذاتها القرابة أصل هو ثبوتها سبب :القرابة فوالٌة إذاا 

 (ٕٙ.)التقدم

 المالك على ماله. والٌة وهً :الملك الثانً: 

 واالة.موهً والٌة المعتق على من أعتقه، وكذا والء ال الوالء:  الثالث:

 - هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  -رضً هللا عنهما -ُعَمر ْبنَ ا عنف الوالء، ثبوتها سبب :الوالء الٌةفو إذاا 

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ء  »:  -َوَسلَّمَ  َعلَ ال  ة   اْلو  ةِ  ل ْحم  ل ْحم  ِب، ك   سبب النسب ثم، (7ٕ).«ٌوهب وال ٌباع ال   النَّس 

 (8ٕ.)مواالة ووالء عتاقة، والء: نوعان والوالء ،الوالء كذا الوالٌة لثبوت

، وٌندرج فٌها والٌة وكذا والٌة السلطان والٌة اإلمام األعظم على جمٌع الرعٌة، الرابع:

 (9ٕ)القاضً المؤذون له بذلك، ألنه نابب اإلمام والسلطان.

 اإلمامة. سبب ثبوتها اإلمامة: فوالٌة إذاا 

 الثانً: طلبالم

 أقسام الوالٌة.

 :فروع وفٌه أربعة

 األول: فرعال

 أقسام الوالٌة باعتبار كونها قاصرة أو متعدٌة.

 -كما ٌلً:ة أقسام متعددة باعتبارات متعددة وهً للوالٌ

                                                           
 أحمد بن مسعود بن بكر أبً الدٌن، عالء، تؤلٌؾ: 8ٖٕ/ٕالشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع ٌراجع: ((ٕٙ

 الثانٌة،: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: شرالن ، دار(هـ87٘: المتوفى) الحنفً الكاسانً
 .م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ

ا ِمنْ  التً العلة ذكر (، فً باب:)البٌوع:)كتابابن حبان فً صحٌحه فً  الحدٌث: رواه(7ٕ)  ً   أ ْجلِه  نْ  ن ِه  ع 

عِ  ٌْ ءِ  ب  ال  نْ  اْلو  ع  تِهِ  و   بن محمد، تؤلٌؾ: ٕٖٙ/ٔٔحبان ابن صحٌح تقرٌب فً اإلحسان ، ٌراجع:9٘ٓٗ( برقمِهب 
، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان ْعبد  : ترتٌب، (هـٖٗ٘: المتوفى) الب ستً الدارمً، حاتم، أبً التمٌمً، م 
 شعٌب: علٌه وعلق أحادٌثه وخرج حققه ،(هـ 7ٖ9: المتوفى) الفارسً بلبان بن علً الدٌن عالء األمٌر
 .م988ٔ - هـ 8ٓٗٔ -األولى: الطبعةلبنان،  -بٌروت -الرسالة مإسسة: شرالن، دار  إوطااألرن
 .ٕٕ٘/ٌٕراجع: بدائع الصنائع للكاسانً ((8ٕ

 الدستورٌة المحكمة بؤحكام علٌها معلقا والقانون اإلسالمٌة الشرٌعة فً الشخصٌة األحوال أحكام ٌراجع: (9ٕ)

 ، تؤلٌؾ: أحمد إبراهٌم عبد التواب.ٕٓٔص  النقض ومحكمة العلٌا
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 أقسام الوالٌة من حٌث كونها قاصرة أو متعدٌة: -ٔ

 -إلى نوعٌن:تنقسم الوالٌة باعتبار كونها قاصرة أو متعدٌة 

دون توقؾ والٌة اإلنسان على نفسه فً العقود والتصرفات،  ٌقصد بهاو الوالٌة القاصرة: أوال:

، وهذه الوالٌة تثبت لئلنسان، إذا والشراء، والهبة، والوصٌة ،والبٌع ،على إجازة أحد، كالنكاح

علٌه فً  محجورا  أن ال ٌكون بشرط عقل، والبلوغ والحرٌة والتوافرت فٌه شروط األهلٌة، من 

 (ٖٓ).ماله

اإلنسان على ؼٌره، ومن شروط صحة الوالٌة والٌة  ٌقصد بهاو الوالٌة المتعدٌة:  ثانٌا:

 ، ثم على ؼٌره؛ لذلك كانت الوالٌة المتعدٌة فرعا  : ثبوت والٌة اإلنسان على نفسه أوال  المتعدٌة 

ما والٌة إجبارٌة، ألن كل واحد منه األهلٌة أو ناقصهافالوالٌة على فاقد ، عن الوالٌة القاصرة

قود شبونه، وؼٌر مدرك للمصلحة فً الع عاجز عن النظر فً بسبب الجنون أو الصؽر أو العته

ٌقال: العبد  القاصرة، فمثبل   ٌثبتون متعدٌة إال حٌنونجد أن الفقهاء ال ٌثبتون ال ،(ٖٔ)،والتصرفات

 ٌة المتعدٌة قسمان: عامة، وخاصة:والوال (ٕٖ.)ال ٌلً نفسه فبل ٌلً ؼٌره من باب األولى

لصاحبها حق التصرؾ العام فً شؤن أو شبون الناس  تعطً هً التً فالوالٌة المتعدٌة العامة:

 العامة؛ كإمام المسلمٌن، واألمٌر، والوزٌر، والقاضً.

الخاصة؛  شبون الناس ن أوهً التً ٌملك صاحبها التصرؾ فً شؤ والوالٌة المتعدٌة الخاصة:

د على زوجه وأوالده، وكالوصً، ومتولً الوقؾ، والوكٌل، والوالٌة الخاصة تقدم على كالوال

الوالٌة العامة إذا تعارضتا؛ كوالٌة المسلمٌن عند األمٌر ووالٌة األب على ابنته، فإنه تقدم والٌة 

 األب على والٌة األمٌر.

 الثانً: فرعال

 .أصٌلة أو نٌابٌة كونها باعتبار الوالٌة أقسام

 -ٌلة أو نٌابٌة إلى نوعٌن:تنقسم الوالٌة باعتبار كونها أص

هلٌة أل لنفسه، بؤن ٌكون كامبل   أو تصرفا   أن ٌتولى الشخص عقدا   وهً أوال: الوالٌة األصٌلة:

 .راشدا   عاقبل   األداء بالؽا  

أو النٌابة الشرعٌة  أن ٌتولى الشخص أمور ؼٌره، والوالٌة النٌابٌة وهً ثانٌا: الوالٌة النٌابٌة:

 عن الؽٌر: إما أن تكون اختٌارٌة، أو إجبارٌة:

 هً الوكالة: أي تفوٌض التصرؾ والحفظ إلى الؽٌر. فالوالٌة النٌابٌة االختٌارٌة:

                                                           
، تؤلٌؾ: حافظ محمد أنور، دار النشر: دار بلنسٌة للنشر 9ٌٕراجع: والٌة المرأة فً الفقه اإلسالمً ص ((ٖٓ

 هـ.ٕٓٗٔاألولى  :الرٌاض، الطبعة - المملكة العربٌة السعودٌة - والتوزٌع
 -، تؤلٌؾ: الدكتور/ عمر عبد ّللا ٕٕٔالشرٌعة اإلسالمٌة فً األحوال الشخصٌة صأحكام  ٌراجع: ((ٖٔ

، دار النشر: دار المعارؾ، الطبعة: الخامسة -رئٌس القسم الشرعً ووكٌل كلٌة الحقوق باإلسكندرٌة سابقا 
 م.9ٙ٘ٔمزٌدة ومنقحة 

 9ٕص لحافظ محمد أنور اإلسالمً الفقه فً المرأة والٌةٌراجع:  (ٕٖ)
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 كوالٌة القاصر، لمصلحة التصرؾ القضاء أو الشرع تفوٌض هً والوالٌة النٌابٌة اإلجبارٌة:

 أو األب والٌة فمصدر ،القاصر على القاضً ووالٌة الصؽٌر، على الوصً أو الجد أو األب

، القاضً تعٌٌن أو الجد، أو األب اختٌار إما الوصً والٌة ومصدر ،الشرع هو القاضً أو الجد

 :المال على والٌة أو النفس على والٌة كونت أن إما: اإلجبارٌة النٌابٌة والوالٌة

 ،التزوٌجو ،كالتربٌة الشخصٌة القاصر شإون على اإلشراؾ هً :النفس على الوالٌةف

 . ذلك ونحو ،حرفة فً والتشؽٌل ،والتطبٌب ،والتؤدٌب ،والتعلٌم

 ،واستثماره المال حفظ من المالٌة القاصر شإون على اإلشراؾ هًف :المال على الوالٌةأما و

 (ٖٖ).بالمال المتعلقة والتصرفات العقود وإبرام

 :الثالث فرعال

 عامة أو خاصة. كونها باعتبار الوالٌة أقسام

عٌن، ولكل منهما أحكام تتعلق به كما تنقسم الوالٌة باعتبار كونها عامة أو خاصة إلى نو

 -ٌلً:

 منه، تفوٌض بدون علٌه التصرؾ وإنفاذ الؽٌر إلزام على وقوة سلطةوهً  :أوال: الوالٌة العامة

 من وشإونها، العامة الحٌاة مرافق كل على وتهٌمن والمال، والنفس والدنٌا الدٌن بؤمور تتعلق

 ثبلثة لتحقٌق شرع ودنٌوي، دٌنً منصب وهً عنها، المفاسد ودرء لؤلمة المصالح جلب أجل

  -:أمور

وؾِ  اأْلْمر   -ٔ ْعر  ً   بِاْلم  ْه النَّ نِ  و  ِر. ع  ْنك   اْلم 

اء   -ٕ ان اتِ  أ د  ا. إِل ى اأْلم   أ ْهلِه 

ْكم   -ٖ ن  الناس بالعدل اْلح  ٌْ  (ٖٗ.)ب 

  رحمه هللا تعالى: -قال ابن تٌمٌة 

 ولم ،مبٌنا   خسرانا   خسروا فاتهم متى الذي الخلق دٌن إصبلح: بالوالٌات الواجب فالمقصود

 قسم: نوعان وهو ،دنٌاهم أمر من به إال الدٌن ٌقوم ال ما وإصبلح الدنٌا؛ فً به نعموا ما ٌنفعهم

 بن عمر كان ولهذا: ودنٌاه دٌنه له أصلح ٌعتد لم فمن المعتدٌن، وعقوبات مستحقٌه؛ بٌن المال

 (،فٌبكم بٌنكم وٌقسموا نبٌكم، وسنة ربكم، كتاب لٌعلموكم إلٌكم عمالً بعثت إنما): ٌقول الخطاب

 إصبلح فً الراعً اجتهد فإذا ،األمور تناقصت وجه؛ من والرعاة وجه، من الرعٌة تؽٌرت فلما

 سبٌل فً المجاهدٌن أفضل من وكان زمانه، أهل أفضل من كان اإلمكان بحسب ودنٌاهم دٌنهم

نِ  روي فقد هللا؛ بَّاس   اْبنِ  ع  ول   ق ال  : ق ال   -رضً ّللا عنهما  -ع  س  لَّى - ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   -و 

ْوم   »: ام   ِمنْ  ٌ  اِدل   إِم  ل   ع  ةِ  ِمنْ  أ ْفض  اد  ٌن   ِعب  ةا  ِستِّ ن  د   ،س  حَّ قِّهِ  اأْل ْرِض  فًِ ٌ ق ام   و  ى بِح  ا أ ْزك   ِمنْ  فٌِه 

                                                           
  98ٕ٘/ٗ( ٌراجع: الفقه اإلسالمً وأدلته للدكتور وهبة الزحٌلً (ٖٖ
 الكوٌت - اإلسالمٌة والشئون األوقاؾ وزارة: عن صادر ،9ٖٔ/٘ٗالكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ٌراجع: ((ٖٗ

 األجزاءو ،الكوٌت - السالسلدار  - الثانٌة الطبعة: ٖٕ - ٔ األجزاء - (هـ 7ٕٗٔ - ٗٓٗٔ من: )الطبعة،
 .الوزارة طبع الثانٌة، الطبعة: ٘ٗ - 9ٖ األجزاء، ومصر - الصفوة دار مطابع -األولى الطبعة: 8ٖ - ٕٗ
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رِ  ط  ِعٌن   م  ا أ ْرب  ْوما نْ  أحمد، اإلمام مسند وفً ،(ٖ٘)« ٌ  ، أ بًِ ع  ِعٌد  ول   ق ال  : ق ال   س  س  لَّى - ّللاِ  ر   ص 

هِ  ّللا   ٌْ ل  لَّم   ع  س  بَّ  إِنَّ : »و  زَّ  - ّللاِ  إِل ى النَّاسِ  أ ح  لَّ  ع  ج  ْوم   - و  ةِ  ٌ  ام   ٌ ه مْ  اْلقِ ب  أ ْقر  ا ِمْنه   و  ْجلِسا ام  : م   إِم 

اِدل ، إِنَّ  ع  ض   و  ْوم   ّللاِ  إِل ى النَّاسِ  أ ْبؽ  ةِ  ٌ  ام   ٌ ه   اْلقِ دَّ أ ش  ا و  ابا ذ  ام  : ع  ائِر   إِم   (7ٖ)(،ٖٙ.)«ج 

 

 من ضروب ثبلثة على الفقهً االستعمال فً الخاصة الوالٌة تطلقو الخاصة: ثانٌا: الوالٌة

 -:وهً السلطة،

 راشدا   عاقبل   بالؽا   كبٌرا   شخصا   القضاء أو الشرع فٌها ٌفوض التًوهً  :الجبرٌة النٌابة - أ

 ٌعتبر وبمقتضاها، والمالٌة الشخصٌة شإونهجمٌع  تدبٌر فً القاصر لمصلحة ٌتصرؾ بؤن

 من النٌابة تقبل التً الحقوق جمٌع فً مقامه فٌقوم القاصر، لذلك الشرعً الممثل هو الولً

 كانت إذا جبرا   علٌه نافذة تصرفاته وتكون، ذلك ونحو الحقوق فً ومخاصمات وأفعال عقود

 شًء نقض فً الحق راشدا   بلوؼه بعد للقاصر ٌكون ال بحٌث الشرعٌة، لشرابطها مستوفٌة

 .منها

 -:فرعٌن ذات سلطة تتضمن الوالٌة هذهو

 ،والتطبٌب ،والتؤدٌب ،كالتزوٌج ونفسه، بشخصه المتعلقة القاصر شإون على سلطة :أحدهما

 .النفس على الوالٌة: وتسمى

 وتسمى ذلك، ونحو وإنفاق وحفظ وتصرفات عقود من المالٌة شإونه على سلطة :والثانً

 .المال على الوالٌة

 لها عبلقة وال ،أهلٌة نقص عن ناشبة لٌست الوالٌة وهذه :الوقؾ على المتولً والٌة - ب

 الموقوؾ المال بحفظ صاحبهافٌها  ٌفوض محضة، مالٌة والٌة هً وإنما ،أصبل   بالنفس

 .الواقؾ شرط بحسب نامٌا   صالحا   إبقابه على والعمل وصٌانته

 

 عنه العفو أو ،قاتله من القصاص استٌفاء فً القتٌل أهل بٌد الشرع جعلها التً السلطة - جـ

نْ : )تعالى لقوله وفقا  : وذلك مطلقاا  أو الدٌة إلى م  ا ق تِل   و  ْظل وما ا ف ق دْ  م  ْلن  ع  ٌِّهِ  ج  لِ ا لِو  انا ْلط   ف ال   س 

ه   اْلق ْتلِ  فًِ ٌ ْسِرؾْ  ان   إِنَّ ا ك  ورا ْنص   أَبًِ َعنْ فٌما روي  - وسلم علٌه هللا صلى - وقوله ،(8ٖ)(م 

َرةَ  ٌْ ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  -رضً هللا عنه  - ُهَر هِ  هللاُ  َصلَّى - هللاَّ ٌْ نْ  ):  -َوَسلَّمَ  َعلَ  ف ه و   ق تٌِل   ل ه   ق تِل   م 

                                                           

الِ  رواه البٌهقً فً السنن الكبرى فً كتاب:)الحدٌث: (ٖ٘)   ْؽًِ( أ ْهلِ  قِت  امِ  ف ْضلِ  فً باب:) اْلب  اِدلِ  اإْلِم  ( اْلع 

ْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمد ، تؤلٌؾ:8ٕٓ/8الكبرى السنن، ٌراجع: 9ٗٙٙٔبرقم ْسر   الخ 
 الكتب دار: شرالن ، دارعطا القادر محمد عبد: تحقٌق ،(هـ8٘ٗ: المتوفى) البٌهقً بكر أبً الخراسانً،

 .مٖٕٓٓ -  هـ ٕٗٗٔ الثالثة: الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة

 مسند ، ٌراجع:7ٗٔٔٔسعٌد الخدري( برقم) مسند أبً :الحدٌث: رواه اإلمام أحمد فً مسنده فً باب (ٖٙ)

 الشٌبانً أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد ّللا عبد أبً،تؤلٌؾ:  ٕٗٙ/7ٔحنبل بن أحمد اإلمام
 المحسن عبد بن ّللا عبد/ د: إشراؾ مرشد، وآخرون عادلو ، إوطااألرن شعٌب: تحقٌق ،(هـٕٔٗ: المتوفى)

 حسن حدٌث: الترمذي قالو ،مٕٔٓٓ - هـ ٕٔٗٔ األولى: الطبعة ،الرسالة مإسسة: شر، دار النالتركً
 .الوجه هذا من إال نعرفه ال ؼرٌب،

 بن السالم عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبً الدٌن تقً ، تؤلٌؾ:ٕٔ/ٔالشرعٌة السٌاسة ٌراجع: ((7ٖ

 وزارة: شر،دار الن(هـ7ٕ8: المتوفى) الدمشقً الحنبلً الحرانً تٌمٌة محمد ابن بن القاسم أبً بن ّللا عبد
 .هـ8ٔٗٔ -األولى: الطبعة ،-السعودٌة المملكة العربٌة - واإلرشاد والدعوة واألوقاؾ اإلسالمٌة الشئون

 من سورة اإلسراء. ٖٖجزء اآلٌة رقم  ((8ٖ



 
ٕٓ 

 

رِ  ٌْ نِ  بِخ  ٌْ ر  ظ  ا: النَّ ْقت ل ، أ نْ  إِمَّ ا ٌ  إِمَّ ى أ نْ  و   والمتبادر المشهور هو األول الضرب أن بٌد ،(9ٖ)(ٌ ْفد 

 .الفقهاء لؽة فً اإلطبلق عند

 

وهذه الوالٌة الخاصة لٌست موضوع بحثنا، وإنما موضوع بحثنا هو الوالٌة العامة، لذا فإننً 

 بشًء من التفصٌل بعض األمور واألحكام المتعلقة بالوالٌة العامة -هللا تعالى بمشٌبة -سؤبٌن 

للوالٌة العظمى، ثم أدخل  هاحكم تنصٌبو ضوابط الوالٌة عند المرأة، ، ثم أبٌن بعد ذلكأوال  

بٌن الفقه  حكم رباسة المرأة للدولة بٌان فً لب هذا البحث، وهو -إن شاء هللا تعالى -بعدها 

 التوفٌق والسداد. -تعالى -هللا  ساببل   ة،اإلسبلمً والواقع المعاصر برإٌة فقهٌة واقعٌة معاصر

 

 الرابع: فرعال

 أقسام الوالٌة العامة باعتبار كونها عامة أو خاصة.

 -باعتبار كونها عامة أو خاصة إلى أربعة أقسام: الوالٌة العامة أٌضا   وتنقسم

الوالٌة  -ٖالوالٌة العامة فً األعمال الخاصة،  -ٕالوالٌة العامة فً األعمال العامة،  -ٔ 

 -وبٌان ذلك فٌما ٌلً:الوالٌة الخاصة فً األعمال الخاصة،  -ٗالخاصة فً األعمال العامة، 

  حمه هللا تعالىر -قال اإلمام الماوردي - : 

 من -أي عن اإلمام  - عنه صدر ما انقسم - ٌعنً الوالٌة العامة - لئلمام عقدها استقر فإذا 

 -:أقسام أربعة خلفابه والٌات

 جمٌع فً ٌستنابون ألنهم الوزراء؛ وهم العامة األعمال فً عامة والٌته تكون من :األول القسم

 .تخصٌص ؼٌر من األمور

 النظر ألن والبلدان؛ األقالٌم أمراء وهم خاصة، أعمال فً عامة والٌته تكون من :الثانً والقسم

 .األمور جمٌع فً عام األعمال من به خصوا فٌما

 ونقٌب ،القضاة كقاضً وهم العامة، األعمال فً خاصة والٌته تكون من :الثالث والقسم

 مقصور منهم واحد كل ألن الصدقات؛ وجابً ،الخراج ومستوفً ،الثؽور وحامً ،الجٌوش

 .األعمال جمٌع فً خاص نظر على

 أو ،إقلٌم أو بلد كقاضً وهم الخاصة، األعمال فً خاصة والٌته تكون من :الرابع والقسم

 خاص منهم واحد كل ألن جند؛ نقٌب أو ،ثؽره حامً أو ،صدقاته جابً أو ،خراجه مستوفً

 (ٓٗ.)العمل مخصوص النظر

 

                                                           

اِت(، فً باب: )فً كتاب: الحدٌث: رواه ابن ماجة فً سننه (9ٖ)  ٌ نْ الدِّ ارِ  ف ه و   ق تٌِل   ل ه   ق تِل   )م   ٌ ن   بِاْلِخ ٌْ ى ب   إِْحد 

ث    القزوٌنً، ٌزٌد بن محمد ّللا عبد أبً ماجة ابن، تؤلٌؾ: 87ٙ/ٕماجه ابن سنن ، ٌراجع:ٕٕٗٙ( برقم ث ال 
 الكتب إحٌاء دار: شر، دار النالباقً عبد فإاد محمد: تحقٌق ،(هـ7ٖٕ: المتوفى) ٌزٌد أبٌه اسم وماجة
: واألوزاعً مسلم، ابن هو: الولٌدو ،صحٌح إسناده ، وقال ابن ماجة:الحلبً البابً عٌسى فٌصل - العربٌة

ا مطوالا  وأخرجه ،عوؾ بن الرحمن عبد ابن هو: سلمة وأبو عمرو، بن الرحمن عبد هو  البخاري ومختصرا
 ٌحٌى عن طرق من 8ٖ/ 8 والنسائً ،(ٖٙٗٔ) والترمذي ،(٘ٓ٘ٗ) دوداو وأبو ،(ٖ٘٘ٔ) ومسلم ،(ٕٔٔ)
 .اإلسناد بهذا كثٌر، أبً بن

 البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن أبً ، تؤلٌؾ:9ٗ/ٔالسلطانٌة األحكام ٌراجع: (ٓٗ)

 .القاهرة - الحدٌث دار: شرالن ، دار(هـٓ٘ٗ: المتوفى) بالماوردي الشهٌر البؽدادي،



 
ٕٔ 

 

 الثالث: طلبالم

 ضوابط الوالٌة عند المرأة.

 عدة شروط، - أجازتها لها الشرٌعة اإلسبلمٌةالتً  - اشترط الفقهاء لتولٌة المرأة حق الوالٌة

 -بٌانها كالتالً:و البد من توافرها،

 .أال ٌتزاحم تمتعها بحق الوالٌة مع ما هو واجب علٌها شرعاا  -ٔ

هذه الوالٌة بموافقة الزوج أو الولً، فإذا لم تكن هناك موافقة من  العمل فً كونٌأن  -ٕ

 الزوج أو الولً، فتجب الطاعة، وٌكلؾ ولٌها باإلنفاق علٌها.

 - ، وبٌن واجبها األولفً الوالٌة قدرة على التوفٌق بٌن عملهاالأن ٌكون لدى المرأة  -ٖ

فإذا  - أوالدهابات تجاه أم مكلفة بواجو ،وهو كونها زوجة مكلفة بواجبات تجاه زوجها

تقر فً ، فعلٌها أن رضت األسرة لالنهٌار بسبب عملها فً الوالٌةعلٌها ذلك، وتعتعذر 

تجاه زوجها وواجباتها كؤم تجاه أبنائها فً التربٌة  بٌتها؛ لتإدي واجباتها الزوجٌة

 والتنشئة الصحٌحة.

أو الخلوة بهم، وأن تلتزم  - كنقدر ما أم -عن االختالط بالرجال  العمل بعٌداا هذا  أن ٌكون -ٗ

، فال تكون متبرجة فتنشر بتبرجها أثناء هذا العمل والستر االحتشام والوقاربفً مالبسها 

 ال أداة بناء. فً المجتمع الفساد واالنحراؾ األخالقً، ومن ثم تكون حٌنئذ أداة هدم

عند من ٌرى من الفقهاء جواز تولً المرأة لرباسة الدولة ،  أٌضا هذه الضوابط قٌد الزمتعتبر و

 ة هللا تعالى. بالثانً بمشٌ المبحثوسؤوضح ذلك الحكم بشًء من التفصٌل بعد قلٌل فً 

 

 الرابع: طلبالم

 حكم تولٌة المرأة اإلمامة العظمى.

 :فرعانوفٌه 

 األول: فرعال

 المقصود باإلمامة العظمى.

 

الكبلم عن حكم تولٌة المرأة اإلمامة العظمى، البد لنا من بٌان المقصود باإلمامة العظمى،  قبل

 -وبٌان ذلك فٌما ٌلً: ،حكم تولٌة المرأة للوالٌة العامةثم نبٌن بعد ذلك 

 

 اصطالح الفقهاء: فً المقصود باإلمامة العظمى

 :عرؾ اإلمام الماوردي اإلمامة العظمى فقال 

 فً بها ٌقوم لمن وعقدها الدنٌا، وسٌاسة الدٌن حراسة فً النبوة لخالفة موضوعة: اإلمامة )

 (ٔٗ).األصم( عنهم شذ وإن باإلجماع واجب األمة

 

 -وٌبلحظ أن هذا التعرٌؾ ٌشٌر إلى عدة أمور هامة وهً:

                                                           

 ٘ٔ/ٔللماوردي  السلطانٌة األحكامٌراجع :  (ٔٗ)



 
ٕٕ 

 

صلى هللا علٌه  -أن رٌاسة الدولة اإلسبلمٌة هً فً حقٌقتها نٌابة عن الرسول األعظم  األول:

اإلمام األعظم ٌجب أن ٌكون المثل األعلى ألفراد أو  ، وهذا ٌشٌر إلى أن ربٌس الدولة -وسلم

 األمة فً االلتزام الكامل بمبادئ اإلسبلم.

 

 -بٌان وظٌفة الربٌس األعلى للدولة اإلسبلمٌة وهً التً ناب فٌها عن الرسول  الثانً والثالث:

من كل ما ٌسا إلٌه، وٌلً  ى أن ٌظل الدٌن مصونا  : العمل علأوالوهً:  -صلى هللا علٌه وسلم 

 (ٕٗ).ذلك العمل على اتخاذ كافة اإلجراءات التً تكفل المصالح الدنٌوٌة ألفراد األمة

  عند اإلمام التفتازانً فهاٌعرت: 

ة ق ال   الم  قق األصولً اْلع  ًّ  السعد اْلم ح  انِ از  ْفت  ق اِصد متن فًِ التَّ ول علم فًِ الطالبٌن، م   عقائد أص 

ابِع اْلف ْصل: الّدٌن ة، ف فًِ - السمعٌة العقائد من أ ي - الرَّ ام  ِهً اإْلِم  ة رئاسة و  امَّ  الّدٌن أ مر فًِ ع 

ا  ٌ ْن الدُّ ف ة و  ن خال  بًِ ع  هِ  ّللا صلى النَّ ٌْ ل  سلم ع   (ٖٗ).و 

(، وفً هذه الزٌادة رٌاسة عامةإال أنه ٌبلحظ أن تعرٌؾ التفتازانً قد زاد فً التعرٌؾ كلمتً)

كانت له الرٌاسة  إنما -صلى هللا علٌه وسلم  -توضٌح وتحدٌد لمعنى خبلفة النبوة إذ إن الرسول 

 (ٗٗ.)عنه تكون له الرٌاسة العامة العامة فً أمر الدٌن والدنٌا، فكذلك اإلمام العظم باعتباره ناببا  

 

( ؛ألن الوظٌفة التً وكلت رٌاسة عامة( فً تعرٌؾ الماوردي تفٌد كلمة )ةخالفة النبوإذ إن ) 

كانت موسومة بالعموم فخلٌفته كذلك، وٌقول سعد الدٌن  -صلى هللا علٌه وسلم  -إلى النبً 

، إنما هو إلخراج النبوة،  - صلى هللا علٌه وسلم -)خبلفة عن النبً  التفتازانً: إن اإلتٌان بقٌد

عنه  مثل القضاء والرٌاسة فً بعض النواحً وكذا رٌاسة من جعله اإلمام ناببا   وٌقٌد العموم

 (٘ٗ).على اإلطبلق فإنها ال تعم اإلمامة

 (ٙٗ.)األنام على عام تصرؾ استحقاق هً :وقٌل

 

 قال ابن خلدون فً مقدمته:و  

ٌّة مصالحهم فً الّشرعً الّنظر مقتضى على الكاّفة حمل هً ) والخالفة ٌّة األخرو  والّدنٌو

 فً فهً اآلخرة بمصالح اعتبارها إلى الّشارع عند كلّها ترجع الّدنٌا أحوال إذ إلٌها الّراجعة

 (7ٗبه(.) الّدنٌا وسٌاسة الّدٌن حراسة فً الّشرع صاحب عن خالفة الحقٌقة

                                                           
، تؤلٌؾ: محمد ضٌاء الدٌن الرٌس، دار النشر: مكتبة 7ٔٔاإلسالمٌة ص ٌراجع: النظرٌات السٌاسٌة ((ٕٗ

 م.9ٕ٘ٔالقاهرة، الطبعة: األولى  - )عماد الدٌن سابقا( شارع محمد بك فرٌد ٘ٙٔ - األنجلو المصرٌة
ٌن بن عمر بن ، تؤلٌؾ: سعد الدٕٔ٘: ص9ٕٗصمن ٌراجع: متن مقاصد الطالبٌن فً أصول الدٌن  ((ٖٗ

هـ(، وهً مخطوطة كتبت فً القرن الثانً عشر الهجري تقدٌرا، وبهوامشها 79ٖ-7ٕٔ)التفتازانً عبد ّللا 
 شروح وتعلٌقات كثٌرة.

 8ٔٔص اإلسالمٌة السٌاسٌة النظرٌات: ٌراجع ((ٗٗ

، تؤلٌؾ: األستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان، دار ٓ٘رٌاسة الدولة فً الفقه اإلسالمً ص ٌراجع:  (٘ٗ)

 النشر: دار الكتاب الجامعً. 
 العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن ، تؤلٌؾ:8ٗ٘/ٔالمختار الدر على المحتار رد ٌراجع: ((ٙٗ

 الثانٌة،: الطبعة لبنان، -بٌروت -الفكر دار: شرالن ، دار(هـٕٕ٘ٔ: المتوفى)الحنفً  الدمشقً عابدٌن
 .م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ



 
ٕٖ 

 

 الثانً: فرعال

 حكم تولٌة المرأة اإلمامة العظمى.

 

، ولعل السبب فً اختبلفهم فً ذلك هو فً حكم تولٌة المرأة اإلمامة العظمى الفقهاءاختلؾ 

اختبلفهم فً عمومٌة اآلثار الواردة فً منع المرأة من الوالٌة، فمن قال بعموم اآلثار ذهب إلى 

 -المنع، ومن لم ٌقل بالعموم لم ٌقل بالمنع، فاختلفوا فً ذلك على قولٌن:

 القول األول:

ب   ه  ْمه ور   ذ   إِل ى (8ٗ.)المالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة، والظاهرٌةو الحنفٌة، الفقهاء من ج 

اطِ  ةِ  اْشتِر  ك ور  ةِ  الذُّ لًِّ لِِصحَّ و  ٌ اتِ  ت  ةِ  اْلِوال  امَّ  منع تولً المرأة اإلمامة العظمى.بذلك ، واْلع 

  ًرحمه هللا تعالى  -قال الحصكفً الحنف- : 

 ،معصوماا  علوٌاا  هاشمٌاا  ال ،قرشٌاا  ،قادراا  بالؽاا  عاقالا  ذكراا  حراا  مسلماا  كونه وٌشترط

 (9ٗ).لفتنة إال به، وٌعزل الفاسق تقلٌد وٌكره

 

 عند الحدٌث عن شروط اإلمامة -رحمه هللا تعالى -قال الشٌخ علٌش المالكً و: 

ر  .، ).... ك  ٌ ة   ت ِصحُّ  ف ال  ( ذ  ْولِ أ ة   ت  ِدٌثِ  اْمر  اِريِّ  لِح  لَّْوا ق ْوم   ٌ ْفلِح   ل نْ » اْلب خ  مْ  و  ه  أ ةا  أ ْمر   (ٓ٘.)«اْمر 

 

 ا الشربٌنً الشافعً الخطٌب اإلمام وقال   :األعظم اإلمام شروط مبٌن 

ا ه  ابِع  ْون ه   )ر  ا) ك  را ك  غ  ( ذ  ف رَّ ت   ٌ ن   لِ كَّ م  ت   ٌ ةِ  ِمنْ  و  ال ط  خ  اِل، م  ج  ة   ت ِصحُّ  ف ال   الرِّ  ٌ أ ة ، ِوال  ا اْمر   فًِ لِم 

ِحٌحِ  لَّْوا ق ْوم   ٌ ْفلِح   ل نْ » الصَّ مْ  و  ه  أ ةا  أ ْمر  ال   «اْمر  ة   و   ٌ ْنث ى ِوال  إِنْ  خ  ان تْ  و  ( ب  ت ه  ك ور   (ٔ٘).ذ 

                                                                                                                                                                      

، 9ٖٕ/ٔاألكبر الشؤن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تارٌخ فً والخبر المبتدأ دٌوان ٌراجع: (7ٗ)

: المتوفى) اإلشبٌلً الحضرمً الدٌن ولً زٌد، أبً خلدون ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد تؤلٌؾ:
 .م988ٔ - هـ 8ٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة لبنان، -بٌروت -الفكر دار: شرالن، دار شحادة خلٌل: تحقٌق ،(هـ8ٓ8
 بابن المعروؾ محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن ، تؤلٌؾ:9ٕ/ٙ الدقائق كنز شرح البحر الرائق ٌراجع: ((8ٗ

 الحنفً الطوري علً بن حسٌن بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفً، (هـ97ٓ: المتوفى) المصري نجٌم
 - اإلسالمً الكتاب دار: ، دار النشرعابدٌن البن الخالق منحة: وبالحاشٌة، (هـ 8ٖٔٔ بعد ت) القادري
 شرح مختصر العالمة الشٌخ خلٌل فً مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزٌل اإلكلٌل ، جواهرلبنان  -بٌروت 

سل إلى ّللا تعالى الشٌخ صالح عبد السمٌع اآلبً تؤلٌؾ: العالم العالمة والبحر الفهامة المتو،ٕٕٔ/ٕ
أمٌن ودابً، دار النشر:  -المدرسة العتٌقة  -األزهري، اعتنى به وراجعه الحاج الطٌب المندر الهوزالً 

 ، تؤلٌؾ:ٖٓٔ/ٗالمنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنًو لبنان،  -بٌروت   -المكتبة العصرٌة 
 -العلمٌة الكتب دار ، دار النشر:(هـ977: المتوفى) الشافعً الشربٌنً الخطٌب أحمد بن محمد الدٌن، شمس 

 منصور، تؤلٌؾ: 9٘ٔ/ٙ اإلقناع متن عن القناع كشاؾ ،م99ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ األولى: الطبعةلبنان،  -بٌروت
 الكتب دار ، دار النشر:(هـٔ٘ٓٔ: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن

  لبنان.            -بٌروت  - العلمٌة
 الِحْصنً محمد بن علً بن محمد، تؤلٌؾ: 7٘/ٔالبحار وجامع األبصار تنوٌر شرح المختار الدر ٌراجع: ((9ٗ

: إبراهٌم، دار النشر خلٌل المنعم ، تحقٌق: عبد(هـ88ٓٔ: المتوفى) الحنفً الحصكفً الدٌن بعالء المعروؾ
 الدر على المحتار رد ،مٕٕٓٓ -هـ  ٖٕٗٔ األولى: لبنان، الطبعة -بٌروت   -العلمٌة  الكتب دار

: المتوفى) الحنفً الدمشقً عابدٌن العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن، تؤلٌؾ: 8ٗ٘/ٔالمختار
 .م99ٕٔ -  هـٕٔٗٔ الثانٌة: الطبعةلبنان،  - بٌروت -الفكر دار: شرالن، دار (هـٕٕ٘ٔ

 ّللا عبد أبً علٌش، محمد بن أحمد بن محمد تؤلٌؾ: ،9ٕ٘/8خلٌل مختصر شرح الجلٌل منح( ٌراجع: (ٓ٘

: النشر تارٌخ ،طبعة بدون: الطبعة لبنان، -بٌروت - الفكر دار: دار النشر ،(هـ99ٕٔ: المتوفى) المالكً
 .م989ٔ - هـ9ٓٗٔ



 
ٕٗ 

 

 ًرحمه هللا تعالى: - وقال اإلمام البهوتً الحنبل 

ر  ) ب  ٌ ْعت  امِ  فًِ( و  ْون ه  ) اإْلِم  ا، ك  ٌّا ِش ا، ق ر  الِؽا ، ب  اقاِلا ا، ع  ِمٌعا ا، س  اِطقاا، ب ِصٌرا ا، ن  ّرا ا ح  را ك   (ٕ٘).....(.ذ 

 

 رحمه هللا تعالى -الظاهري  ابن حزم اإلمام قالو:  

ف ق وا) اتَّ أ ة تجوز ال   االمامة أ ن و   (ٖ٘(.)الْمر 

 

 قال حٌن حزم ابن اإلمام أٌضا   ذلك فً اإلجماع حكى وقد: 

ِمٌع ج  ٌْس   اْلقْبل ة أهل فرق )و  ة ٌ ِجٌز أحد ِمْنه م ل  ام  أ ة(. إِم   (ٗ٘)اْمر 

 

  حٌن قال: العربً بن بكر بوأاإلمام أٌضا وحكاه 

ِوي  ) ِحٌحِ  فًِ ر  نْ » الصَّ ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ه   ِحٌن   ق ال   - و  ل ؽ  ى أ نَّ  ب  ا ِكْسر  ات   ل مَّ لَّى م   و 

ه   ق ْوم ه   لَّْوا ق ْوم   ٌ ْفلِح   ل نْ : بِْنت  مْ  و  ه  أ ةا  أ ْمر   .«اْمر 

ا ذ  ه  ْرأ ة   أ نَّ  فًِ ن ص   و  ، ت ك ون   ال   اْلم  لٌِف ةا ال   خ  ؾ   و   (٘٘).(فٌِهِ  ِخال 

 

  حٌن قال: أٌضا اإلمام البؽويوحكاه 

ف ق وا) ل ى اتَّ ْرأ ة   أنَّ  ع  ك ون   أ نْ  ت ْصل ح   ال   اْلم  ا ت  اما ال إِم  ا، و  ٌا ام   أل نَّ  ق اِض ْحت اج   اإلِم  وجِ  إِل ى ٌ  ر   اْلخ 

ةِ  اِد، أ ْمرِ  إلِق ام  امِ  اْلِجه   ٌ اْلقِ ، بِؤ م ورِ  و  ْسلِِمٌن  اْلق اِضً اْلم  اج   و  ْحت  وزِ  إِل ى ٌ  اِت، لِف ْصلِ  اْلب ر  وم  ص   اْلخ 

ْرأ ة   اْلم  ة   و  ْور  ْصل ح   ال   ع  وِز، ت  ز   لِْلب ر  ْعج  ت  ا و  ْعفِه  امِ  ِعْند   لِض   ٌ أل نَّ  وِر،األ م   بِؤ ْكث رِ  اْلقِ ْرأ ة   و  ة ، اْلم  اقِص   ن 

ة   ام  اإلِم  اء   و  اْلق ض  الِ  ِمنْ  و  م  اِت، ك   ٌ ْصل ح   ف ال اْلِوال اِمل   إاِل ل ه ا ٌ  الِ  ِمن   اْلك  ج   (ٙ٘(.)الرِّ

 

  حٌن قال اإلمامة لشروط بٌانه حال الشنقٌطًوحكاه أٌضا اإلمام: 

ا، كونه: األعظم اإلمام شروط من: الثانً)  (7٘).العلماء بٌن ذلك فً خالؾ وال ذكرا

                                                                                                                                                                      
 أحمد بن محمد الدٌن، شمس ، تؤلٌؾ:8ٔٗ/٘ المنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً ٌراجع: ((ٔ٘

: الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار ،(هـ977: المتوفى) الشافعً الشربٌنً الخطٌب
 .م99ٗٔ -  هـ٘ٔٗٔ األولى،

 بن حسن بن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصور: تؤلٌؾ ،9٘ٔ/ٙاإلقناع متن عن القناع كشاؾ ٌراجع: (ٕ٘)

 .لبنان -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار ،(هـٔ٘ٓٔ: المتوفى) الحنبلً البهوتً إدرٌس
 أحمد بن علً محمد أبً ، تؤلٌؾ:ٕٙٔص واالعتقادات والمعامالت العبادات فً اإلجماع مراتب ٌراجع: ((ٖ٘

 -بٌروت - العلمٌة الكتب دار:  النشر، دار (هـٙ٘ٗ:  المتوفى) الظاهري القرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن
 لبنان.

 حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً أبً محمد، تؤلٌؾ: 89/ٗ والنحل واألهواء الملل فً الفصل ٌراجع: (ٗ٘)

 .القاهرة - الخانجً مكتبة: شرالن ، دار(هـٙ٘ٗ: المتوفى) الظاهري القرطبً األندلسً

 العربً بن بكر أبً ّللا عبد بن محمد القاضً ، تؤلٌؾ:8ٕٗ/ٖالقرآن البن العربً أحكام ٌراجع: (٘٘)

 القادر عبد محمد: علٌه وعلَّق أحادٌثه وخرج أصوله راجع، ( هـٖٗ٘: المتوفى) المالكً شبٌلًاإل المعافري
 .م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ الثالثة: الطبعة، لبنان - بٌروت - العلمٌة الكتب دار: شرلنا، دار عطا
 الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسٌن محمد أبً السنة، محًٌ ، تؤلٌؾ:77/ٓٔ السنة شرح ٌراجع: ((ٙ٘

 المكتب: شرالن ، دارالشاوٌش زهٌر محمد،  إوطااألرن شعٌب: تحقٌق، ( هـٙٔ٘: المتوفى) الشافعً البؽوي
 .م98ٖٔ -  هـٖٓٗٔ الثانٌة: الطبعة، بٌروت دمشق، - اإلسالمً

 النشر: دار الشنقٌطً، األمٌن محمد، تؤلٌؾ: ٕٙ/ ٔ بالقرآن القرآن إٌضاح فً البٌان أضواء ٌراجع: (7٘)

 .م99٘ٔ - هـ ٘ٔٗٔ ، طبعة:لبنان - بٌروت - والتوزٌع والنشر للطباعة الفكردار 



 
ٕ٘ 

 

وبٌان ذلك فٌما  ،والمعقول ،والقٌاس ،واإلجماع ،والسنة ،واستدلوا على ذلك بؤدلة من الكتاب

 -ٌلً:

 

 أوال: أدلتهم من الكتاب:

ال   قال تعالى:) -ٔ ج  ام ون   الرِّ ل ى ق وَّ اءِ  ع  ا النِّس  ل   بِم     ف ضَّ
ه مْ  ّللاَّ ل ى ب ْعض  ا ب ْعض   ع  بِم   ِمنْ  أ ْنف ق وا و 

الِِهمْ   (8٘).(أ ْمو 

 :وجه الداللة من هذه اآلٌة 

 والنهً باألمر علٌهن نالرجال بالقوامة على النساء، فجعلهم قابمٌ -تعالى -لقد خص هللا 

 القوامة ألن وذلك ؛الرعٌة على الوالة ٌقوم كما والرعاٌة؛ واإلنفاق والتؤدٌب، والزجر والتوجٌه،

 فً متوافرة والقوامة الرٌاسة فصفات ،والوجدان الحنان إلى منها والتدبٌر؛ الحزم إلى أحوج

 والرحمة والحنان، الرقة صفات أن كما ورابدا ؛ قابدا   لٌكون خلق ألنه كامبل ؛ توافرا   الرجل

ا) وأما   زوجا   لتكون خلقت ألنها المرأة؛ فً متوافرة والوجدان؛ ل   بِم     ف ضَّ
ه مْ  ّللاَّ ْعض  ل ى ب   (ب ْعض   ع 

 قوتهم، ومزٌد علمهم، لوفور النساء؛ على للرجال -تعالى - هللا تفضٌل بسبب القوامة هذه :أي

آ و  ) ،الجسام باألعباء واضطبلعهم الِِهمْ  ِمنْ  أ ْنف ق واْ  بِم   هو وهذا ،علٌهم واجبة النفقة ألن (؛أ ْمو 

 جاهبل ، ضعٌفا ، خامبل ، الرجل وكان ،األسباب هذه انعدمت فإذا المرأة، على الرجل قوامة سبب

 (9٘.)الؽنٌة؟ العالمة، القوٌة، النابهة، المرأة على له قوامة فؤي معدما ؛

ال  ) :قولهفً   -رضً هللا عنه  -عباس ابن عنو ج  ام ون   الرِّ ل ى ق وَّ اءِ  ع   أمَراء،: ٌعنً ،(النِّس 

 ،لماله حافظة   أهله، إلى محسنة   تكون أن: وطاعته طاعته، من به هللا أمَرها فٌما تطٌعه أن علٌها

له  (ٓٙ).وسعٌه بنفقته علٌها وفضَّ

 :ًعلٌها، له تفضٌلً ألجل ،للرجل المرأة على ةالقوام جعلت إنً :المعنىو قال ابن العرب 

 -:أشٌاء لثبلثة وذلك

 .والتمٌٌز العقل كمال :األول

 العموم، على المنكر عن والنهً بالمعروؾ واألمر الجهاد فً والطاعة الدٌن كمال :الثانً

 من رأٌت ما»: الصحٌح الحدٌث فً - وسلم علٌه هللا صلى - النبً هبٌن الذي وهذا ،ذلك وؼٌر

 ألٌس: قال ّللا؟ رسول ٌا ذلك وما: قلن. منكن الحازم الرجل للب أسلب ودٌن عقل ناقصات

 على إحداكن وشهادة ،دٌنها نقصان من فذلك تصوم؛ وال تصلً ال اللٌالً تمكث إحداكن

 ذلك على - سبحانه - هللا نص وقد ،«عقلها نقصان من فذلك الرجل، شهادة من النصؾ

 .]8ٕٕ: البقرةسورة [.(األخرى إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن): فقال بالنقص،

 ٔٙ)).هاهنا علٌها هللا نص وقد والنفقة، الصداق من المال بذله :الثالث

 

                                                           
 من سورة النساء. ٖٗاآلٌة رقم جزء   ((8٘
، دار  (هـٕٓٗٔ: المتوفى) الخطٌب بن اللطٌؾ عبد محمد محمد ، تؤلٌؾ:98/ٔالتفاسٌر أوضح ٌراجع: ((9٘

 .م9ٙٗٔ فبراٌر - هـ 8ٖٖٔ رمضان السادسة،: الطبعة ،ومكتبتها المصرٌة المطبعة: شرالن

 اآلملً، ؼالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد ، تؤلٌؾ:9ٕٓ/8القرآن تؤوٌل فً البٌان جامع ٌراجع: (ٓٙ)

 -بٌروت - الرسالة مإسسة: شرالن ، دارشاكر محمد أحمد: تحقٌق ،(هـٖٓٔ: المتوفى) الطبري جعفر أبً
 .مٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ األولى: الطبعة لبنان،

 ٖٓ٘/ٔالبن العربً القرآن أحكام ( ٌراجع:(ٔٙ



 
ٕٙ 

 

ال   قوله تعالى:) -ٕ ْوا و  نَّ م  ت  ا ت  ل   م     ف ضَّ
مْ  بِهِ  ّللاَّ ك  ْعض  ل ى ب  الِ  ب ْعض   ع  ج  ا ن ِصٌب   لِلرِّ ب وا ِممَّ  اْكت س 

اءِ  لِلنِّس  ا ن ِصٌب   و  ْبن   ِممَّ اْسؤ ل وا اْكت س     و 
   إِنَّ  ف ْضلِهِ  ِمنْ  ّللاَّ

ان   ّللاَّ لِّ  ك  ء   بِك  ًْ ا ش  لٌِما  (ٕٙ. )(ع 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 على نفضل أن لنرجو إنا: الرجال قال (،األنثٌٌن حظ مثل للذكر) :نزل لما :والسدي قتادة قال

 على ما نصؾ علٌنا الوزر ٌكون أن لنرجو إنا: النساء وقال، كالمٌراث الحسنات فً النساء

 مثل األجر من فنصٌب الؽزو لنا جعل هللا أن وددنا: النساء قال: عكرمة وقال ،كالمٌراث الرجال

 المٌراث نصؾ لنا وإنما: قالت وأنها ،سلمة أم عن ذلك أن: مجاهد وزاد، الرجال ٌصٌب ما

 (ٖٙ).فنزلت رجاال كنا لٌتنا: قالت أنها عنها وروي ،فنزلت

وفً هذا داللة واضحة على فضل الرجل على المرأة، األمر الذي ٌقتضً أن ٌكون للرجل 

 الوالٌة العامة دونها.

 

الِ ) قوله تعالى: -ٖ ج  لِلرِّ ِهنَّ  و  ٌْ ل  ة   ع  ج  ر   (ٗٙ.)(د 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

هً الفضل المذكور فً قوله والدرجة التً جعلها هللا للرجال  ووجه الداللة من هذه اآلٌة هو

ا تعالى:) ل   بِم     ف ضَّ
ه مْ  ّللاَّ ْعض  ل ى ب   (٘ٙ.)(ب ْعض   ع 

 وفضل الجهاد، من علٌها به هللا فضله ما فضل: قال درجة علٌهن وللرجال :قال مجاهد عنو

 (ٙٙ).علٌها به فضل ما وكل مٌراثها، على مٌراثه

 

ق ْرن  قوله تعالى:) -ٗ ٌ وتِك نَّ  فًِ و   (7ٙ.)(ب 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 :ًقال القرطب 

 فقد -وسلم علٌه هللا صلى -النبً لنساء الخطاب كان وإن البٌت، بلزوم األمر اآلٌة هذه معنىو

 بلزوم طافحة والشرٌعة كٌؾ النساء، جمٌع ٌخص دلٌل ٌرد لم لو هذا ،بالمعنى فٌه ؼٌرهن دخل

 فؤمر ،موضع ؼٌر فً تقدم ما على لضرورة، إال منها الخروج عن واالنكفاؾ بٌوتهن، النساء

                                                           
 من سورة النساء. ٕٖاآلٌة رقم  ((ٕٙ
 بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن محمد حٌان أبً ، تؤلٌؾ:ٙٔٙ/ٖالتفسٌر فً المحٌط البحر ٌراجع: ((ٖٙ

 -بٌروت - الفكر دار: شرالن ، دارجمٌل محمد صدقً: تحقٌق ،(هـ7ٗ٘: المتوفى) األندلسً الدٌن أثٌر حٌان
 .هـٕٓٗٔ:  الطبعة لبنان،

 من سورة البقرة. 8ٕٕجزء اآلٌة رقم  ((ٗٙ
 من سورة النساء. ٖٗجزء اآلٌة رقم  ((٘ٙ
 إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبً ، تؤلٌؾ:7ٔٗ/ٕحاتم أبً البن العظٌم القرآن تفسٌر ٌراجع: ((ٙٙ

 ، دارالطٌب محمد أسعد ، تحقٌق:(هـ7ٕٖ: المتوفى) حاتم أبً ابن الحنظلً، الرازي التمٌمً، المنذر بن
 .هـ9ٔٗٔ - الثالثة: الطبعة ،السعودٌة العربٌة المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: شرالن
 من سورة األحزاب. ٖٖجزء اآلٌة رقم  ((7ٙ



 
ٕ7 

 

 لهن، تشرٌفا   بذلك وخاطبهن بٌوتهن، بمبلزمة - وسلم علٌه هللا صلى - النبً نساء تعالى هللا

 (8ٙ.)التبرج عن ونهاهن

 

 أدلتهم من السنة:ثانٌا: 

 -وقد استدل القائلون بمنع والٌة المرأة بؤدلة كثٌرة من السنة منها:

 -وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول من سمعتها بكلمة ّللا نفعنً لقد: قال بكرة، أبً عن -ٔ

- ّللا رسول بلػ لما: قال معهم، فؤقاتل الجمل بؤصحاب ألحق أن كدت ما بعد الجمل، أٌام

 قوم ٌفلح لن: »قال كسرى، بنت علٌهم ملكوا قد فارس، أهل أن - وسلم علٌه ّللا صلى

 9ٙ).)«امرأة أمرهم ولوا

 :وجه الداللة من هذا الحدٌث 

ا، الحاكم كون اشتراط على داللة فٌه الحدٌثهذا   ؼٌر وكذا الحكم، امرأة تولٌة ٌصح وال ذكر 

 المرأة ورأي الرأي، كمال من الوالً إلٌه ٌحتاج لما وذلك العامة، المسلمٌن أعمال من الحكم

 (7ٓ.)الرجال محافل فً سٌما وال ناقص،

 .الناس بٌن القضاء وال اإلمارة ٌلٌن ال النساء أن :العلم من وفٌه

 (7ٔ).النساء من ؼٌرها على العقد تلً وال نفسها تزوج ال المرأة أن على دلٌل وفٌه

 

 فطر أو أضحى فً - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول خرج: قال الخدري، سعٌد أبً عن -ٕ

 أهل أكثر أرٌتكن فإنً تصدقن النساء معشر ٌا: »فقال النساء، على فمر المصلى، إلى

 من رأٌت ما العشٌر، وتكفرن اللعن، تكثرن: »قال ّللا؟ رسول ٌا وبم: فقلن «النار

 وعقلنا دٌننا نقصان وما: قلن ،«إحداكن من الحازم الرجل للب أذهب ودٌن عقل ناقصات

 فذلك: »قال بلى،: قلن «الرجل شهادة نصؾ مثل المرأة شهادة ألٌس: »قال ّللا؟ رسول ٌا

 نقصان من فذلك: »قال بلى،: قلن «تصم ولم تصل لم حاضت إذا ألٌس عقلها، نقصان من

 7ٕ).)«دٌنها

 

                                                           
 أبً بن أحمد بن محمد ّللا عبد أبً ، تؤلٌؾ:78ٔ/ٗٔ القرطبً تفسٌر=  القرآن ألحكام الجامع ٌراجع: ((8ٙ

 وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق ،(هـ7ٔٙ: المتوفى) القرطبً الدٌن الخزرجً شمس األنصاري فرح بن بكر
 .م9ٙٗٔ - هـ8ٖٗٔ الثانٌة: الطبعة ،القاهرة - المصرٌة الكتب دار: شرالن ، دارأطفٌش

 علٌه ّللا صلى - النبً كتاب (، فً باب:)المؽازيالحدٌث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً كتاب:)  ((9ٙ

- ّللا رسول أمور من المختصر الصحٌح المسند الجامع ، ٌراجع:ٕ٘ٗٗ(، برقموقٌصر كسرى إلى -وسلم
 البخاري ّللا عبد أبً إسماعٌل بن محمد ، تؤلٌؾ:8/ٙالبخاري صحٌح=  وأٌامه وسننه -وسلم علٌه ّللا صلى

 بإضافة السلطانٌة عن مصورة) النجاة طوق دار: شرالن ، دارالناصر ناصر بن زهٌر محمد: تحقٌق ،الجعفً
 .هـٕٕٗٔ األولى: الطبعة ،(الباقً عبد فإاد محمد ترقٌم
، سعٌد بن محمد بن الحسٌن ، تؤلٌؾ:ٖٔ/ٓٔالمرام بلوغ شرح التمام البدر   ٌراجع: ((7ٓ ًّ  المعروؾ الالع

ؽِربً  ٔ جـ األولى: الطبعة ،هجر دار: شرالن ، دارالزبن ّللا عبد بن علً ، تحقٌق:(هـ 9ٔٔٔ: المتوفى) بالم 
 .(م 7ٕٓٓ - هـ 8ٕٗٔ) ٓٔ - ٙ جـ ،(م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ) ٘ - ٖ جـ ،(م 99ٗٔ - هـ ٗٔٗٔ) ٕ -

 الخطابً محمد بن حمد سلٌمان أبً ، تؤلٌؾ:787ٔ/ٖ(البخاري صحٌح شرح) الحدٌث أعالم ٌراجع: ((7ٔ

 مركز) القرى أم جامعة: شرالن ، دارسعود آل الرحمن عبد بن سعد بن محمد. د ، تحقٌق:(هـ 88ٖ ت)
 .م988ٔ - هـ 9ٓٗٔ األولى: الطبعة ،(اإلسالمً التراث وإحٌاء العلمٌة البحوث

(، برقم الصوم الحائض ترك(، فً باب:) الحٌض( الحدٌث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً كتاب:) (7ٕ

 .8ٙ/ٔ، ٌراجع: صحٌح البخاريٖٗٓ
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 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 شهادة نصؾِ  مثلَ  ُجعلت المرأة شهادةُ  بؤن الحكم: أي الحكم؛ إلى إشارة   الحدٌث هذا فً

 األهلٌة، ناقصة أن المرأة على داللة واضحة فالحدٌث فٌه،(7ٖ.)عقلها نقصان ألجل الرجل

 وبالتالً فإن الرجل هو الذي ٌجب أن ٌتولى الشبون العامة ولٌس المرأة.

 

:  -وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول قال: قال - عنه ّللا رضً - مالك بن أنس عن -ٖ

 (7ٗ.)«زبٌبة رأسه كؤن حبشً، عبد علٌكم استعمل وإن وأطٌعوا، اسمعوا»

 :الحدٌث هذا من الداللة وجه

 بالصبلة أمر فقد بطاعته أمر إذا أنهو الحبشً، العبد إمامة صحة على منه الداللة ووجه

لكونها ، أما المرأة فلم ٌذكرها علٌه والقٌام مخالفته عن النهً استلزم بطاعته أمر فإذا، خلفه

  (7٘.)لٌست محبل للملك

 -وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول سمع: أنه - عنهما ّللا رضً - عمر بن ّللا عبد عن -ٗ

 فً والرجل رعٌته، عن مسئول وهو راع فاإلمام رعٌته، عن ومسئول راع كلكم: »ٌقول

 عن مسئولة وهً راعٌة زوجها بٌت فً والمرأة رعٌته، عن مسئول وهو راع أهله

 من هإالء فسمعت: قال ،«رعٌته عن مسئول وهو راع سٌده مال فً والخادم رعٌتها،

: قال - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً وأحسب ،- وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول

 عن مسئول وكلكم راع فكلكم رعٌته، عن مسئول وهو راع أبٌه مال فً والرجل»

 (7ٙ.)«رعٌته

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

فً هذا الحدٌث الوالٌة العامة والخاصة، وبٌن أن الوالٌة  -صلى هللا علٌه وسلم -النبً  حددلقد 

العامة من شؤن الرجال دون النساء، وجعل مسبولٌة المرأة المناطة بها محصورة فً بٌت 

دة له فالمرأة المسلمة ، المستسلمة هلل تعالى، والمنقازوجها، وال مسبولٌة علٌها خارج هذا البٌت، 

 بعد كل هذا البٌان أن تتطلع إلى الوالٌة خارج بٌتها. لها ال مجالبالطاعة 

 

 لجنة الفتوى باألزهر ما نصه: وقد جاء فً قرار 

، من بؤسلوب (امرأة أمرهم ولوا قوم ٌفلح لن):حدٌث -صلى هللا علٌه وسلم -قد ساق النبً 

على االمتثال، وهو أسلوب القطع بؤن عدم الفبلح  شؤنه أن ٌبعث الحرٌصٌن على فبلحهم

من أمورهم، وال شك أن النهً المستفاد من الحدٌث ٌمنع كل امرأة  مبلزمة لتولٌة المرأة أمرا  

                                                           

 الدٌن مظهر الحسن، بن محمود بن الحسٌن ، تؤلٌؾ:ٕٓٔ/ٔالمصابٌح شرح فً المفاتٌحٌراجع:  (7ٖ)

 ًُّ ان د  ٌْ رٌر   الكوفً الزَّ ًُّ  الضَّ ف ن  ٌرازيُّ الح  ْظِهري المشهور   الشِّ  لجنة: ودراسة تحقٌق ،(هـ 7ٕ7: المتوفى) بالم 
 الثقافة إدارة إصدارات من وهو دار النوادر،: شرالن ، دارطالب الدٌن نور: بإشراؾ المحققٌن من مختصة
 .مٕٕٔٓ - هـ ٖٖٗٔ األولى: الطبعة ،الكوٌتٌة األوقاؾ وزارة - اإلسالمٌة

 لم ما لإلمام والطاعة السمع الحدٌث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً كتاب:) األحكام(، فً باب:) ((7ٗ

 ٕٙ/9، ٌراجع: صحٌح البخاري7ٕٔٗ (، برقممعصٌة تكن
 العسقالنً الفضل أبً حجر بن علً بن أحمد: تؤلٌؾ ،87ٔ/ٕالبخاري صحٌح شرح الباري فتح ٌراجع: ((7٘

 عبد فإاد محمد: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رقم هـ،79ٖٔلبنان  -بٌروت - المعرفة دار: شرالن ، دارالشافعً
 .الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه بإخراجه قام ،الباقً
(، بإذنه إال ٌعمل وال سٌده، مال فً راع العبد، فً باب:) ث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه( الحدٌ(7ٙ

 ٕٓٔ/ٖ، ٌراجع: صحٌح البخاري9ٕٓٗبرقم
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فً أي عصر من العصور أن تتولى أي شًء من الوالٌات العامة، وهذا العموم تفٌده صٌؽة 

ه كان هذا المنع، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول الحدٌث وأسلوبه، كما ٌفٌده المعنى الذي من أجل

من  وال شؤنا   وجمٌع أبمة السلؾ، فلم ٌستثنوا من ذلك قوما   - صلى هللا علٌه وسلم - الكرٌم

ٌستدلون بهذا الحدٌث على حرمة تولً المرأة اإلمامة الكبرى،  الشبون العامة، فهم جمٌعا  

والحكم فً الحدٌث لم ٌنط بشًء  والٌات العامة،والقضاء، وقٌادة الجٌوش، وما إلٌها من سابر ال

فاألنوثة وحدها هً العلة  لها، وإذا   وراء األنوثة التً جاءت كلمة امرأة فً الحدٌث عنوانا  

 (77).فٌه

 

 ثالثا: دلٌلهم من اإلجماع:

) خبلفة  إنه لم ٌنقل عن واحد من العلماء جواز تولً المرأة الوالٌة العامة الكبرى قالوا

أو مجموعة منهم فتكون هً السٌد  المسلمٌن(، واإلمامة العامة فً األمة على المسلمٌن جمٌعا  

األعلى، والربٌس العام، واإلمام، ولم ٌخالؾ فً هذا األمر أحد من علماء المسلمٌن قاطبة فً 

 (78.)كل عصورهم

 

 رابعا: دلٌلهم من القٌاس:

على منع المرأة من تولً الوالٌة العامة بالقٌاس، حٌث قاسوا الوالٌة على اإلمامة فً  واستدلوا 

، حتى ولو واحدا   الصبلة، وقالوا: وجدنا الشرٌعة تمنع المرأة من إمامة الرجال، ولو كان رجبل  

 كانت أعلم منه، وأقرأ منه للقرآن، وتمنعها من خطبة الجمعة واألذان، ومن تولٌها عقد النكاح

منعها من الوالٌات العامة، إذ ال ٌعقل أن  لنفسها، وذلك كله إشارات واضحة من الشرٌعة إلى

هٌة المعصومة من التناقض، تحظر على المرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها، ثم الشرٌعة اإلال

تجٌز لها أن تكون وزٌرة عدل، تتولى أمر كل القضاء وٌرجع إلى حكمها كل عقود األنكحة، 

ال ٌعقل أن الشرٌعة اإلالهٌة المعصومة من التناقض، تمنع المرأة من اإلمامة فً الصبلة، كما 

وتجٌز لها أن تكون وزٌرة لها سلطان تتولى به أمر كل أبمة الصبلة، كما ال ٌعقل أن تمنع 

الشرٌعة المرأة من خطبة الجمعة واألذان للصبلة، ثم تجٌز لها أن تكون ناببة عن الرجال فً 

 (79.)بالخطب فً مشاهد الصراع السٌاسًً، تحتاج فٌه إلى أن ترفع صوتها نٌابمجلس 

 

 خامسا: دلٌلهم من المعقول:

، حٌث قالوا: أنه سٌترتب لها واستدلوا على منع المرأة من تولً الوالٌة العامة بالمعقول أٌضا  

األصلٌة، التً خلقها هللا لها، وركب فٌها  على ذلك ضرر اجتماعً كبٌر وهو تركها لوظٌفتها

الصفات المناسبة لها، وهً وظٌفة رعاٌة األسرة، وتربٌة األوالد، وتنشبة الجٌل، والقٌام بحق 

ته فً اإلسبلم، جعل ٌكل راع وبٌن مسبول -صلى هللا علٌه وسلم -زوجها، ولهذا لما ذكر النبً 

 - ّللا رسول سمع: أنه ، -عنهما ّللا رضً - مرع بن ّللا عبد عن، فالمرأة راعٌة لبٌت زوجها
                                                           

 وهبة مكتبة: النشر صقر، دار الشٌخ عطٌة: تؤلٌؾ، ٕٔ/ٕاإلسالم رعاٌة تحت األسرة موسوعةٌراجع:  ((77

 م.ٕٙٓٓ -هـ 7ٕٗٔ القاهرة، سنة النشر: -عابدٌن -

، تؤلٌؾ: أبً عبد ّللا محمد بن عبد الرحمن الدمشقً ٖ٘رحمة األمة فً اختالؾ األئمة ص  ٌراجع: (78)

من علماء القرن الثامن الهجري، شرحه ووضع هوامشه: إبراهٌم أمٌن محمد، دار النشر:  -العثمانً الشافعً
 القاهرة. - تبة التوفٌقٌةالمك

  ٌراجع: المرجع السابق. (79)
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 عن مسئول وهو راع فاإلمام رعٌته، عن ومسئول راع كلكم: »ٌقول -وسلم علٌه ّللا صلى

 وهً راعٌة زوجها بٌت فً والمرأة رعٌته، عن مسئول وهو راع أهله فً والرجل رعٌته،

 فسمعت: قال ،«رعٌته عن مسئول وهو راع سٌده مال فً والخادم رعٌتها، عن مسئولة

: قال - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً وأحسب ،- وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول من هإالء

 عن مسئول وكلكم راع فكلكم رعٌته، عن مسئول وهو راع أبٌه مال فً والرجل»

 (8ٓ).«رعٌته

ألنها إذا أخلتها منها لم ٌمكن سدها بؽٌرها، فالرجل ال  ؛علت المرأة فً هذه المسبولٌةوإنما ج

ٌمكنه بحال أن ٌقوم بوظٌفة المرأة فً الحمل، والوالدة، والرضاعة، والحضانة، ورعاٌة 

هم فً أمس الحاجة إلى ما تمتاز به المرأة من الحنان والعطؾ تنشبتهم فً طوراألوالد، و

مع أنٌن الطفل، دافبة، والصبر على مشقة السهر الوالسكن والمودة والرحمة واللمسة الناعمة 

 وروح مستقرة، سوٌة بنفس عوده وٌستوي أشده ٌبلػ حتى اته فً اللٌل والنهار،ومراعاة حاج

 االعتدال إلى وروحه نفسه فتسكن ، النشؤة أول فً إلٌها احتاجت التً العاطفة من متشبعة

 (8ٔ). حنون أم من الصحٌة الرعاٌة من حقه أخذ وبجسد الحٌاة، سابر فً العاطفً واالستقرار

 

 الثانً: القول

 فرق من فرقةالعظمى وهم  اإلمامة المرأة تولً جواز إلى أصحاب هذا القول ذهبقد و

 مرات علٌه وانتصارهم الخبلفة جٌش محاربة فً بالػ تؤثٌر لها كان ، وقدالشبٌبة وهً الخوارج

 الذي مسرح بن صالح جٌش فً كان الطابفة هذه زعٌم الشٌبانً ٌزٌد بن شبٌب أن وذلك، عدٌدة

 حصن باب على الخبلفة جٌش فقابله مروان، بن الملك عبد زمن فً األموٌة الخبلفة على ثار

 القول زمنه فً فؤحدث ،هذا شبٌبا   استخلؾ الموت على أشرؾ فلما جرٌحا ، صالح فانهزم جلوال

 .العظمى اإلمامة المرأة تولً بجواز

 

 وخرجت بؤمورهم قامت إذا منهم المرأة إمامة أجازوا أتباعه مع إنه) :البؽدادي عنه فٌذكر 

 قتلت، أن إلى شبٌب قتل بعد اإلمام كانت شبٌب أم ؼزالة أن وزعموا مخالفٌهم، على

 (8ٕ).(خطبت حتى الكوفة منبر على أمه أقام الكوفة دخل لما شبٌباا  بؤن ذلك على واستدلوا

 

 -:ٌلًبما  ذلك علىقد استدل أصحاب هذا القول و 

األرض لم تمٌز فً هذا  فً استخبلؾ المإمنٌن فً أن عموم آٌات القرآن الكرٌم الواردة -ٔ

 الذكر عن األنثى.االستخبلؾ 
                                                           

 ،(بإذنه إال ٌعمل وال سٌده، مال فً راع العبد:) باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث (8ٓ)

 ٕٓٔ/ٖالبخاري صحٌح: ٌراجع ،9ٕٓٗبرقم
لحامد ابن  ،ٖٔالعامة( صالوالٌات ة والعامة فً حكم تولً المرأة ٌراجع: بحث بعنوان:)تنبٌه الخاص ((8ٔ

 . هـٕٕٗٔ عام من األول ربٌع -عبد ّللا العلً
 ّللا عبد بن محمد بن طاهر بن القاهر عبد ، تؤلٌؾ:89/ٔ الناجٌة الفرقة وبٌان الفرق بٌن الفرق ٌراجع: ((8ٕ

– بٌروت - الجدٌدة اآلفاق دار: شردار الن، (هـ9ٕٗ: المتوفى) منصور أبً األسفراٌٌنً، التمٌمً البؽدادي
 السنة بها وملحق،[شاملة موسوعة] والفروع األصول فً عشرٌة ثنىاإل مع ،م977ٔ الثانٌة: الطبعةلبنان، 
لَّى - الرسول لسان على تعالى ّللا بٌان    ص 

هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، السالوس علً أحمد بن علً/  د تؤلٌؾ:، ٖٙ/ٔ - و 
 - هـ ٕٗٗٔ السابعة: الطبعة، بمصر القرآن دار مكتبة بقطر، الثقافة دار بالرٌاض، الفضٌلة دار: شرالندار 

 .م ٖٕٓٓ
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 ٌوم الجمل. -رضً هللا عنها -بخروج أم المإمنٌن عابشة  استدلوا أٌضا   -ٕ

 القرآن الكرٌم، وقد ولٌت والٌة عامة.أن ملكة سبؤ كانت امرأة، وقد ورد ذكرها فً  -ٖ

ببعض الوقابع فً الماضً والحاضر، كقصة الجارٌة شجرة الدر، والباطنٌة  واستدلوا أٌضا   -ٗ

اإلسماعٌلٌة أروى الصلٌحٌة، وبعض أمٌرات المؽول فً الهند، بل والٌهودٌة والصهٌونٌة 

 )جولدا مابٌر( ونحوهن ممن تولٌن الرباسة فً بعض الدول.

 

 أدلة القولٌن:ة مناقش

 أوال: مناقشة أدلة المانعٌن لوالٌة المرأة الوالٌة العامة.

 

على المانعٌن لوالٌة المرأة الوالٌة العامة استداللهم بقول هللا  اعترض القابلون بالجواز    

 تعالى:

ال   ) ج  ام ون   الرِّ ل ى ق وَّ اءِ  ع  ا النِّس  ل   بِم     ف ضَّ
ه مْ  ّللاَّ ْعض  ل ى ب  ا ب ْعض   ع  بِم   ِمنْ  أ ْنف ق وا و 

الِِهمْ  (، حٌث قالوا أن اآلٌة نزلت فً تؤدٌب الرجل امرأته فً البٌت ال فً مسؤلة 8ٖ.)(أ ْمو 

 على قوامون الرجال: )تعالى قولهقال القرطبً فً ، ولم تنزل فً حكم الوالٌة اإلمامة،

 الحكام فٌهم فإن وأٌضا عنهن، والذب علٌهن بالنفقة ٌقومون أي وخبر، ابتداء :(النساء

 بن سعد فً نزلت واآلٌة ،وقٌم قوام: ٌقال ،النساء فً ذلك ولٌس ٌؽزو، ومن واألمراء

: أبوها فقال فلطمها، زهٌر أبً بن خارجة ابن زٌد بنت حبٌبة امرأته علٌه نشزت ، الربٌع

 فانصرفت ،(زوجها من لتقتص: )السالم علٌه فقال ،فلطمها كرٌمتً أفرشته ّللا، رسول ٌا

 -تعالى - ّللا فؤنزل( أتانً جبرٌل هذا ارجعوا: )السالم علٌه فقال منه، لتقتص أبٌها مع

 (8ٗ)(.ؼٌره ّللا وأراد أمرا أردنا: )السالم علٌه فقال اآلٌة، هذه

 

 :الرد على هذه المناقشة 

بؤنه قد تقرر عند األصولٌٌن أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ولفظ اآلٌة  وٌرد علٌه:

عام فً القٌام على النساء فً كل أمورهن إال ما قام الدلٌل على إخراجه من هذا العموم، وتولً 

 اإلمامة لم ٌؤت دلٌل على إخراجه من هذا العموم الوارد فً اآلٌة.

 

 .الوالٌة العامة لوالٌة المرأةثانٌا: مناقشة أدلة المجٌزٌن 

 

نوقش استداللهم بؤن عموم اآلٌات الواردة فً استخبلؾ المإمنٌن فً األرض لم تمٌز الذكر  -ٔ

عن األنثى، وٌرد على ذلك بؤن هذه اآلٌات جاءت لبٌان أن العاقبة للمإمنٌن، ال لبٌان شروط 

 اإلمامة.

 

تسجد وقومها للشمس، حٌث قال  استداللهم بملكة سبؤ بؤنها امرأة كافرة كانت ونوقش -ٕ

ْدت ه ا:)تعالى ج  ا و  ه  ق ْوم  ون   و  د  ونِ  ِمنْ  لِلشَّْمسِ  ٌ ْسج  ِ  د  ٌَّن   ّللاَّ ز  ان   ل ه م   و  ط  ٌْ ال ه مْ  الشَّ مْ  أ ْعم  ه  دَّ  ف ص 

                                                           
 .النساء سورة من ٖٗ رقم جزء اآلٌة ((8ٖ
 8ٙٔ/٘ القرطبً تفسٌر=  القرآن ألحكام الجامع: ٌراجع ((8ٗ
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نِ  بٌِلِ  ع  ون   ال   ف ه مْ  السَّ د  ْهت  عند  -، ومن المعلوم أن شرع األنبٌاء علٌهم السبلم قبلنا(8٘).(ٌ 

من نصوص الشرع، وهو شرع أنبٌاء فكٌؾ  لنا إذا خالؾ نصا   ال ٌكون شرعا   –القابلٌن به 

بفعل من ٌعبدون الشمس، ثم إن سلٌمان علٌه السبلم لم ٌسلم لها بملكها، بل أبطل ذلك الملك، 

 مسلمٌن. ؤتً إلٌه طابعة هً وقومهاوأمرها أن ت

 ًرحمه هللا تعالى -قال األلوس- : 

 كفرة قوم عمل فً حجة وال ملكة المرأة تكون أن جواز على ٌدل ما اآلٌة فً ولٌس )

 ّللا صلّى - النبً أن عباس ابن حدٌث من البخاري صحٌح المطلب، وفً هذا مثل على

 أمرهم ولوا قوم ٌفلح لن: »قال كسرى بنت ملكوا قد فارس أهل أن بلؽه لما -وسلّم علٌه

 (8ٙ.)(«امرأة

 

بؤن أم المإمنٌن  -رضً ّللا عنها  - ونوقش استداللهم بخروج السٌدة عائشة أم المإمنٌن -ٖ

عن إمرة المإمنٌن، ولم تتدخل فً شبون الخبلفة ٌوما  عابشة لم تخرج تطلب إمارة، فضبل  

ما، ولم تخرج محاربة وال قابدة لجٌش، وإنما خرجت داعٌة إلصبلح، ولم ٌتحقق بسبب 

إذا ذكرت خروجها تبكً  -رضً هللا عنها -أهل الفتنة من أهل العراق وؼٌرهم، لذلك كانت 

 (87).لمرأة وإمامة الناس؟تبل خمارها؛ فما دخل هذه الحادثة بقضٌة والٌة ا حتى

 

، بؤن هذا من أعجب االستدالل، إذ متى كانت الوقابع ونوقش استداللهم بالوقائع التارٌخٌة -ٗ

التارٌخٌة حجة شرعٌة، ٌحتج بها فً تقرٌر األحكام؟ وهً لم تقع فً عصر الصحابة 

 (88).وأقروها، حتى نقول بجواز والٌة المرأة

 

 القول الراجح:

 

الفرٌقٌن لتولً المرأة اإلمامة العظمى وعرض المناقشات الواردة علٌها، وبعد عرض أدلة 

تترجح أدلة المانعٌن لتولً المرأة اإلمامة العظمى لقوة أدلتهم وبطالن أدلة المجٌزٌن لها، 

أن المرأة ال ٌصح بحال من األحوال، أن تتولى اإلمامة العظمى بالكتاب والسنة   وٌظهر جلٌاا 

 أعلم. -تعالى -والمعقول ، وهذا ما أمٌل إلٌه وّللا  والقٌاس واإلجماع 

 

 

 

 

                                                           

  من سورة سبؤ. ٕٗاآلٌة رقم  (8٘)
 بن محمود الدٌن شهاب ، تؤلٌؾ:8٘ٔ/ٓٔالمثانً والسبع العظٌم القرآن تفسٌر فً المعانً روح ٌراجع: (8ٙ)

 الكتب دار: شرالن ، دارعطٌة الباري عبد علً ، تحقٌق:(هـ7ٕٓٔ: المتوفى)األلوسً  الحسٌنً ّللا عبد
 .هـ٘ٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة

 حجر بن علً بن أحمد: تؤلٌؾ وما بعدها بتصرؾ، ٓٙ/ٖٔالبخاري صحٌح شرح الباري فتح ٌراجع: (87)

 وأبوابه كتبه رقم هـ،79ٖٔ ،لبنان -بٌروت - المعرفة دار: شرالن ، دارالشافعً العسقالنً الفضل أبً
 .الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه بإخراجه قام ،الباقً عبد فإاد محمد: وأحادٌثه

  .8عبد العزٌز الحمدان ص  ( ٌراجع: بحث بعنوان:)والٌات المرأة العامة فً الفقه اإلسالمً(، ألحمد بن(88
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 الثانً: المبحث

 حكم تولً المرأة رئاسة الدولة.

 -:طالبوفٌه أربعة م

 األول: المطلب

 فً التعرٌؾ برئاسة الدولة.

 

 أعلى له الذي الكٌان:  -المسمى حٌث من ولٌس - والتصرؾ الفعل حٌث من الدولة بربٌس ٌراد

 ورمز لدولته المباشر الرئٌس هو الدولة فرئٌس وإدارتها، الدولة قٌادة فً تنفٌذٌة سلطة

 (89).سٌادتها

     

 -نظام كاآلتً: إلى نظام من تختلؾ وهذه 

 فً كما الرباسً الدٌمقراطً النظام فً وذلك الدولة، ربٌس هو الجمهورٌة ربٌس ٌكون قد -ٔ

 .األمرٌكً والنظام الفرنسً النظام

 والنظام المؽربً النظام فً كما الملكً، النظام فً وذلك الدولة ربٌس هو الملك ٌكون وقد -ٕ

 .األردنً

 النظام فً وذلك -سمًاال ٌكن لم وإن -الفعلً الدولة ربٌس هو الوزراء ربٌس ٌكون وقد -ٖ

 النظام أن رؼم)البرٌطانً، النظام أو اإلٌطالً، النظام فً كما البرلمانً الدٌمقراطً

 أو ملكا   أو ربٌسا   كان سواء الدولة ربٌس منصب مسمى فٌه ٌوجد البرلمانً الدٌمقراطً

 منصوص معٌنة بظروؾ محددة إجراءات تنفٌذ رباسة أو شرفٌة، رباسة لكنها ،امبراطورا  

 .الدستور فً علٌها

 كما ومستشارٌن، أعوانا   له اتخذ وإن حتى واحدا   شخصا   األمر ؼالب فً الكٌان ٌكون كما  -ٗ

 نظام حالة فً وذلك جماعٌة، القٌادة فتكون أكثر أو اثنٌن أشخاص مجموعة الكٌان ٌكون

 .السوٌسري النظام فً كما الجمعٌة حكومة

 

 الثانً: المطلب

 -:ه ثالثة فروعوأدلتهم، ومناقشتها، وفٌ القائلون بمنع تولً المرأة رئاسة الدولة، 

 األول: الفرع

 القائلون بمنع تولً المرأة رئاسة الدولة. 

 

 منعا   سبلمٌة القدٌمة والحدٌثة ٌجد فً بعضهالمراجع والكتب اإلبعض االناظر والمطالع لإن 

 -للمرأة من تولً رباسة الدولة، وبٌان ذلك فٌما ٌلً:

 المرأة رئاسة الدولة: مانعون لتولًال

 

 وابن كثٌر، وابن ابن القٌم الدولة من األقدمٌن: ومن هإالء المانعٌن لتولً المرأة رئاسة ،

انً، والشاطبً، والقرافً، ، والجرجً، واإلمام النووي، وابن العربًحجر العسقبلن

                                                           
 دار مجدالوي: شر، دار النالجاسور الواحد عبد ناظم ، تؤلٌؾ:ٕٔٓص  السٌاسة علم موسوعة ٌراجع: ((89

 .الثانً اإلصدار -م 9ٕٓٓالطبعة : األولى  ،األردن -عمان -والتوزٌع للنشر
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، والماوردي، وابن نجٌم الحنفً، والنسفً، والشوكانً، والصنعانً، والجصاص، والبؽوي

 أجمعٌن. -تعالى -وابن قدامة رحمهم هللا ، 

 

 :وعبد العزٌز اإلمام الشنقٌطً، والبوطً، ومحمد رشٌد رضا،  ومن العلماء المعاصرٌن

التً صدرت و فً فتوى قدٌمة لها الخٌاط، وهو رأي لجنة الفتوى بالجامع األزهر الشرٌؾ

 م.9ٕ٘ٔعام 

 الثانً: الفرع

 أدلة القائلٌن بمنع تولً المرأة رئاسة الدولة.

 

لتولً المرأة رباسة الدولة بؤدلة كثٌرة من الكتاب والسنة واإلجماع  وقد استدل المانعون

    -والقٌاس والمعقول، وبٌان ذلك فٌما ٌلً:

 أوال: أدلتهم من الكتاب:

 -استدل المانعون  لتولً المرأة رباسة الدولة بؤدلة كثٌرة من الكتاب منها:قد و

ال   قول ّللا تعالى:) -ٔ ج  ام ون   الرِّ ل ى ق وَّ اءِ  ع   (9ٓ.)(النِّس 

 :وجه الداللة من هذه اآلٌة 

فً اآلٌة الكرٌمة داللة واضحة، على أن تولً المناصب فً الدولة ٌختص بالرجال من  

 ٌجز فلم والرأي، العقل وقٌل: فً ،دون النساء  لما فضلهم هللا به من حق القوامة والسٌادة

والقرطبً معنى القوامة فقاال: إن من الرجال  الزجاج، وقد ذكر (9ٔ).الرجال على ٌقمن أن

 (9ٕ.)الحكام واألمراء ومن ٌؽزو ولٌس ذلك فً النساء

 

دام الرجل هو قوام البٌت، فمن باب أولى أن تكون له قوامة الدولة، وإذا منعت المرأة  فما    

 عن قوامة البٌت فمنعها عن قوامة الدولة أولى.

 

اقوله تعالى:)و -ٕ ل   بِم     ف ضَّ
ه مْ  ّللاَّ ْعض  ل ى ب   (9ٖ(.)ب ْعض   ع 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 .والقٌادة المسبولٌة هذه تحمل على قدرته: منها بؤشٌاء، فضله هللا أن الرجل قوام سببأن  

 :قال ابن عطٌه فً تفسٌره 

 وحفظه فٌه بالنظر واالستبداد الشًء على القٌام من وهو مبالؽة، بناء: فعال ن قوامإ)

 والنفقة بالفضٌلة ذلك وتعلٌل الحد، هذا على هو النساء على الرجل فقٌام باالجتهاد،

                                                           

  من سورة النساء. ٖٗجزء اآلٌة رقم (9ٓ) 
 9ٙٔ/٘، وتفسٌر القرطبً للماوردي السلطانٌة األحكام ( ٌراجع:(9ٔ
 الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهٌم، تؤلٌؾ: 7ٖٓ/ٔ وإعرابه القرآن معانً ( ٌراجع:(9ٕ

 األولى: الطبعةلبنان،  -بٌروت - الكتب عالم، دار النشر: شلبً عبده الجلٌل عبد ، تحقٌق:(هـٖٔٔ: المتوفى)
 8ٙٔ/ ٘وتفسٌر القرطبً ،  .م988ٔ - هـ8ٓٗٔ

 .النساء سورة من ٖٗ رقم اآلٌة جزء ((9ٖ
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 على أمراء الرجال: عباس ابن قال ما، وملكا استٌالء علٌهن للرجال أن ٌقتضً

 (9ٗ.)(النساء

 

الِ وقوله تعالى:) -ٖ ج  لِلرِّ ِهنَّ  و  ٌْ ل  ة   ع  ج  ر   (9٘(.)د 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 المجتمع بقٌادة األولى فهو وبالتالً النساء، على وتفوقهم الرجال علو فً صرٌح نص أن اآلٌة

 .المرأة ولٌس الرباسة وتولً

 :قال البؽوي فً تفسٌره 

: وقٌل بالجهاد،: قتادة وقال المال، من علٌها وأنفق المهر من إلٌها ساق بما: عباس ابن قال)

 بٌد الطالق ألن بالطالق، :وقٌل بالدٌة،: وقٌل بالمٌراث،: وقٌل بالشهادة،: وقٌل بالعقل،

 (9ٙ)(.باإلمارة: أسلم بن وزٌد سفٌان وقال بالرجعة،: وقٌل الرجال،

 

ق ْرن   وقوله تعالى:) -ٗ ٌ وتِك نَّ  فًِ و  ال   ب  ْجن   و  رَّ ب  ج   ت  ب رُّ ةِ  ت  ٌَّ اِهلِ  (97)(.اأْل ول ى اْلج 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 أو خرجت فإذا واالستقرار، الطمؤنٌنة حٌث بٌتها، فً تقر بؤن للمرأة صرٌح أمر أن هذا

 مع بٌتها فً االستقرار لها ٌتحقق فكٌؾ الجاهلٌة، نساء مثل تتبرج فبل للخروج اضطرت

 .الدولة رباسة لمنصب وتولٌها اعتبلبها

 :قال الثعلبً فً تفسٌره 

 أخواتك؟ ٌفعلنّ  كما تعتمرٌن وال تحّجٌن ال لك ما ( :السالم علٌه) النبً زوج لسودة قٌل)

 بٌتً من أخرج ال ّللا فو بٌتً، فً أقرّ  أن تعالى ّللا وأمرنً واعتمرت، حججت قد: فقالت

 (98).(أموت حّتى

 

ا وقوله تعالى:)  -٘ إِذ  نَّ  و  ؤ ْلت م وه  ا س  اعا ت  نَّ  م  اءِ  ِمنْ  ف اْسؤ ل وه  ر  اب   و  مْ  ِحج  لِك  مْ  أ ْطه ر   ذ   لِق ل وبِك 

ق ل وبِِهنَّ   99))(.و 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 :ًقال ابن العرب 

                                                           
 عبد بن ؼالب بن الحق عبد محمد أبً ، تؤلٌؾ:٘ٗ/ٕالعزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر ٌراجع: ((9ٗ

، محمد الشافً عبد السالم ، تحقٌق: عبد(هـٕٗ٘: المتوفى) المحاربً األندلسً عطٌة بن تمام بن الرحمن
 .هـٕٕٗٔ  األولى: الطبعةلبنان،  - بٌروت - العلمٌة الكتب دار دار النشر:

 .البقرة سورة من 8ٕٕ رقم اآلٌة جزء ((9٘
 محمد أبو ، السنة ، تؤلٌؾ: محًٌٕٖٓ/ٔالبؽوي  تفسٌر=  القرآن تفسٌر فً التنزٌل معالم ٌراجع: ((9ٙ

، المهدي الرزاق عبد ، تحقٌق:(هـٓٔ٘:  المتوفى) الشافعً البؽوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسٌن
 .هـٕٓٗٔ األولى:  الطبعةلبنان،  - بٌروت - العربً التراث إحٌاء داردار النشر: 

 من سورة األحزاب. ٖٖجزء اآلٌة رقم  (97)
 إسحاق أبو الثعلبً، إبراهٌم بن محمد بن أحمد ، تؤلٌؾ:ٖٗ/8القرآن تفسٌر عن والبٌان الكشؾٌراجع:  ((98

الساعدي، دار  نظٌر األستاذ: وتدقٌق مراجعة عاشور، بن محمد أبً اإلمام: تحقٌق، (هـ7ٕٗ: المتوفى)
 .م ٕٕٓٓ - هـ ٕٕٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت - العربً التراث إحٌاء دار النشر:

 من سورة األحزاب. ٖ٘جزء اآلٌة رقم  ((99
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 مسؤلة أو تعرض حاجة فً حجاب وراء من مساءلتهن فً أذن ّللا أن على ٌدل وهذا)

 أو لضرورة إال ذلك كشؾ ٌجوز فال وصوتها، بدنها عورة؛ كلها والمرأة فٌها؛ ٌستفتى

 (ٓٓٔ).(عندها وٌعرض ٌعن عما سإالها أو ببدنها، ٌكون داء أو علٌها، كالشهادة لحاجة،

 فإذا كان السإال من وراء حجاب، فهل ٌعقل لمن هذا شؤنها أن تقود دولة من وراء حجاب.

 

ْإِمنٌِن   ق لْ  وقوله تعالى:)  -ٙ وا لِْلم  ضُّ ؽ  اِرِهمْ  ِمنْ  ٌ  وا أ ْبص  ْحف ظ   ٌ ه مْ  و  وج  لِك   ف ر  ى ذ     إِنَّ  ل ه مْ  أ ْزك 
 ّللاَّ

بٌِر   ا خ  ون   بِم  ْصن ع  ق لْ  .ٌ  ْإِمن اتِ  و  ْضن   لِْلم  ْؽض  اِرِهنَّ  ِمنْ  ٌ   (ٔٓٔ)(.أ ْبص 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 :ًقال ابن العرب 

 على القرآن فً عام خطاب كل حسب المإمنٌن، من واألنثى الذكر ٌتناول عام قول)وهذا 

 التؤكٌد، طرٌق على بالخطاب اإلناث ٌخص قد تعالى ّللا أن إال الفقه، أصول فً بٌناه ما

 شًء كل أرى إنً ّللا، رسول ٌا: قالت أنها األنصارٌة عمارة أم» حدٌث فً ورد كما

: األحزاب{ ]والمسلمات المسلمٌن إن: }فنزلت بشًء، ٌذكرن النساء أرى وما للرجال

 (ٕٓٔ).(وؼٌره الترمذي خرجه[« ٖ٘

 إلٌهم.فكٌؾ لمن أمرت بؽض بصرها أن تجالس الرجال وتخالطهم وتحاورهم وتتحدث 

 

ْعن   ف ال   وقوله تعالى:) -7 ع   بِاْلق ْولِ  ت ْخض  ْطم   ٌ ض   ق ْلبِهِ  فًِ الَِّذي ف  ر  ق ْلن   م  وفاا ق ْوالا  و  ْعر   (ٖٓٔ)(.م 

  اآلٌة:هذه وجه الداللة من 

 : ًقال القرطب 

 خاطبت إذا تندب والمرأة. المنكر عن والنهً بالمعروؾ باألمر أمرهن: عباس ابن قال)

 فإن صوت رفع ؼٌر من القول، فً الؽلظة إلى بالمصاهرة علٌها المحرمات وكذا األجانب

 تنكره ال الذي الصواب هو: المعروؾ فالقول الجملة وعلى. الكالم بخفض مؤمورة المرأة

 (ٗٓٔ).(النفوس وال الشرٌعة

فخطاب المرأة مع الرجل ٌتطلب الحذر؛ ألن الخضوع بالقول ٌفتح الباب ألصحاب القلوب 

فٌطمعون فً المرأة، فكٌؾ ستخاطب األعداد الؽفٌرة من الرجال داخل الدولة المرٌضة 

 وخارجها دون أن ٌطمع فٌها الطامعون.

 

ٌِّن   وقوله تعالى:) -8 بُّ  لِلنَّاسِ  ز  اتِ  ح  ه و  اءِ  ِمن   الشَّ نٌِن   النِّس  اْلب  اِطٌرِ  و  اْلق ن  ةِ  و  ر  ق ْنط   ِمن   اْلم 

بِ  ه  ةِ  الذَّ اْلفِضَّ لِ  و  ٌْ اْلخ  ةِ  و  م  وَّ امِ  اْلم س  اأْل ْنع  ْرثِ  و  اْلح  لِك   و  اع   ذ  ت  اةِ  م   ٌ ا اْلح   ٌ ْن    الدُّ
ّللاَّ ه   و  ْسن   ِعْند   ح 

آبِ   (٘ٓٔ)(.اْلم 

                                                           

 االشبٌلً المعافري العربً بن بكر أبو ّللا عبد بن محمد القاضً ، تؤلٌؾ:ٓٔٙ/ٖ القرآن أحكام ٌراجع: (ٓٓٔ)

 دار: شر، دار النعطا القادر عبد محمد: علٌه وعلَّق أحادٌثه وخرج أصوله راجع، (هـٖٗ٘: المتوفى) المالكً
 .مٖٕٓٓ - هـٕٗٗٔ الثالثة: الطبعة، لبنان - بٌروت - العلمٌة الكتب
  من سورة النور. ٖٔ، وجزء اآلٌة رقم ٖٓاآلٌة رقم  ((ٔٓٔ

 79ٖ/ٖالقرآن البن العربً ٌراجع: أحكام  (ٕٓٔ)
 .األحزاب سورة من ٕٖ رقم اآلٌة جزء ((ٖٓٔ
 77ٔ/ٗٔالقرطبً ٌراجع: تفسٌر   ((ٗٓٔ

 من سورة آل عمران. ٗٔاآلٌة رقم  (٘ٓٔ)
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 اآلٌةهذه  من الداللة وجه: 

 رحمه هللا تعالى -قال البؽوي-: 

 النساء، من إلٌه، النفس تدعو ما وهً شهوة، جمع الشهوات، حب للناس زٌن: تعالى قوله)

 (ٙٓٔ(.)الشٌطان حبائل ألنهن بهن بدأ

ل هً النساء، فهً مقصده   فهذه اآلٌة تقرر أن أول الشهوات التً ٌطمع بها الرجاإذا 

 ومطمعهم، فكٌؾ نقدمها إلى الموقع األخطر أال وهو تولً رباسة الدولة؟.

 

م   )وقوله تعالى: -9    ٌ وِصٌك 
ِدك مْ  فًِ ّللاَّ رِ  أ ْوال  ك  ظِّ  ِمْثل   لِلذَّ نِ  ح  ٌْ  ٌ  (7ٓٔ(.)اأْل ْنث 

 اآلٌةهذه  من الداللة وجه: 

 نصٌب ضعؾ هو الذكر نصٌب أن حددت التً المٌراث آٌات من جزء هً الكلمات أن هذه

 .الرجل نصٌب مثل ٌكون أن ٌجوز ال المسبولٌة من نصٌبها فكذلك األنثى،

 :قال الزمخشري 

رِ  تفصٌله إجمال وهذا) ك  ظِّ  ِمْثل   لِلذَّ نِ  ح  ٌْ  ٌ  أو الذكر حظ مثل لألنثٌٌن: قٌل هال: قلت فإن اأْل ْنث 

 وألنّ  لذلك، حظه ضوعؾ كما لفضله، الذكر حظ ببٌان لٌبدأ: قلت الذكر حظ نصؾ لألنثى

رِ : )قوله ك  ظِّ  ِمْثل   لِلذَّ نِ  ح  ٌْ  ٌ  الذكر، حظ مثل لألنثٌٌن :وقولك. الذكر فضل بٌان إلى قصد( اأْل ْنث 

 إلى القصد من فضله على أدلّ  كان فضله، بٌان إلى قصداا  كان وما. األنثى نقص بٌان إلى قصد

 (8ٓٔ(.)اإلناث دون الذكور ٌوّرثون كانوا وألنهم عنه ؼٌره نقص بٌان

 

وا )وقوله تعالى: -ٓٔ ْشِهد  اْست  نِ  و  ٌْ ِهٌد  مْ  ِمنْ  ش  الِك  ا ل مْ  ف إِنْ  ِرج  ون  ك  نِ  ٌ  ٌْ ل  ج  ل   ر  ج  أ ت انِ  ف ر  اْمر   و 

نْ  ْون   ِممَّ ْرض  اءِ  ِمن   ت  د  ه  ا ت ِضلَّ  أ نْ  الشُّ م  اه  ر   إِْحد  كِّ ا ف ت ذ  م  اه  ى إِْحد   (9ٓٔ)(.اأْل ْخر 

  اآلٌة:هذه وجه الداللة من 

 فكٌؾ نرضاها فاعبل   كامبل   امرأتٌن بشهادة رجل، فإذا كنا ال نرضى المرأة شاهدا   شهادةأن 

 وفً موقع خطٌر كموقع رباسة الدولة. ومقررا   مإثرا  

  رحمه هللا تعالى -قال ابن كثٌر- :- 

 حدثنا: صحٌحه فً مسلم قال كما المرأة، عقل لنقصان الرجل مقام المرأتان أقٌمت وإنما)

 عن هرٌرة، أبً عن المقبري، عن عمرو، أبً بن عمرو عن جعفر، بن إسماعٌل حدثنا قتٌبة،

 رأٌتكن فإنً االستؽفار، وأكثرن تصدقن النساء، معشر ٌا: "قال أنه وسلم علٌه ّللا صلى النبً

: قال ؟ النار أهل أكثر - ّللا رسول ٌا - لنا وما: جزلة منهن امرأة فقالت ،"النار أهل أكثر

: قالت". منكن لب لذي أؼلب ودٌن عقل ناقصات من رأٌت ما العشٌر، وتكفرن اللعن، تكثرن"

 شهادة تعدل امرأتٌن فشهادة عقلها نقصان أما: "قال والدٌن؟ العقل نقصان ما ّللا، رسول ٌا

                                                           
 7ٔٗ/ ٌٔراجع: تفسٌر البؽوي  ((ٙٓٔ

  من سورة النساء.ٔٔجزء اآلٌة رقم  (7ٓٔ)
 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبً، تؤلٌؾ: 79ٗ/ٔالتنزٌل ؼوامض حقائق عن الكشاؾ ٌراجع: ((8ٓٔ

  الثالثة: الطبعة لبنان، - بٌروت - العربً الكتاب دار، دار النشر: (هـ8ٖ٘: المتوفى) ّللا جار الزمخشري
 .هـ7ٓٗٔ

  من سورة البقرة.  8ٕٕجزء اآلٌة رقم (9ٓٔ)
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 نقصان فهذا رمضان، فً وتفطر تصلً، ال اللٌالً وتمكث العقل، نقصان فهذا رجل،

 (ٓٔٔ)(.الدٌن

 

نْ وقوله تعالى:) -ٔٔ م  ؤ   أ و  ٌ ةِ  فًِ ٌ ن شَّ و   اْلِحْل ه  امِ  فًِ و  ر   اْلِخص  ٌْ بٌِن   ؼ   (ٔٔٔ(.)م 

 اآلٌةهذه  من الداللة وجه: 

والسعً المتبلك الحلً والزٌنة، فهل تقوى  والضعؾ النعومةالمرأة هً التً تنشؤ على أن 

 على مهام رباسة الدولة التً تحتاج إلى الخشونة ورباطة الجؤش؟. والضعؾ بنعومتها

 رحمه هللا تعالى:  -قال الطبري- 

نْ : )قوله قتادة، عن) م  ؤ   أ و  ةِ  فًِ ٌ ن شَّ  ٌ و   اْلِحْل ه  امِ  فًِ و  ر   اْلِخص  ٌْ بٌِن   ؼ   الجواري :قال( م 

 عن ثور، ابن ثنا: قال األعلى، عبد بن محمد حدثنا. بضعفهنّ  مبٌن ؼٌر بذلك، ٌسفههنّ 

نْ ) قتادة عن معمر، م  ؤ   أ و  ةِ  فًِ ٌ ن شَّ  ٌ  بهنّ  أحدهم بشِّر إذا وهم البنات له جعلوا: ٌقول( اْلِحْل

و  : )قوله وأما: قال. كظٌم وهو مسوّدا وجهه ظلّ  ه  امِ  فًِ و  ر   اْلِخص  ٌْ بٌِن   ؼ   قلما: ٌقول( م 

 (ٕٔٔ)(.علٌها بالحجة تكلمت إال بحجتها تتكلم أن فترٌد امرأة تتكلم

ال   وقوله تعالى:) -ٕٔ لِِهنَّ  ٌ ْضِرْبن   و  ٌ ْعل م   بِؤ ْرج  ا لِ تِِهنَّ  ِمنْ  ٌ ْخفٌِن   م   )ٖٔٔ((.ِزٌن 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

رجلٌها فً األرض حٌث سٌصدر خلخالها على المرأة أن تضرب حرم  - تعالى -هللا أن 

، فكٌؾ ستتولى المرأة رباسة الدولة حٌث صوتا جذابا لعٌون الرجال، فإذا كان هذا ممنوعا  

 البد من التقابها بالرجال والحدٌث معهم.

 رحمه هللا تعالى - قال أبو حٌان- : 

ال ْضِرْبن   )و  لِِهنَّ  ٌ  ٌ ْعل م   بِؤ ْرج  ا لِ تِِهنَّ ِزٌ ِمنْ  ٌ ْخفٌِن   م  ان تِ  ن  ْرأ ة   ك  ا اأْل ْرض   ت ْضِرب   اْلم   بِِرْجلِه 

ق ْعق ع   ت   ٌ ا لِ ال ه  ْلخ  ٌ ْعل م   خ  ا ف  ه  ات   أ نَّ ال   ذ  ْلخ  ق ال  . خ  بَّاس   اْبن   و  و  : ع  الِ  ق ْرع   ه  ْلخ  اءِ  اْلخ   بِاإْلِْجر 

ْحِرٌك   ت  ِخلِ  و  ال  الِ  ِعْند   اْلخ  ج  م  . الرِّ ع  ز  ً   و  ِم ْضر  أ ةا  أ نَّ  ح  تْ  اْمر  ذ  خ  االا  اتَّ ْلخ  ة   ِمنْ  خ  تْ  فِضَّ ذ  اتَّخ   و 

ا ْزعا ل ْته   ج  ع  اقِه ا، فًِ ف ج  تْ  س  رَّ ل ى ف م  ب تْ  اْلق ْومِ  ع  ر  ا ف ض  ق ع   اأْل ْرض   بِِرْجلِه  ال   ف و  ْلخ  ل ى اْلخ   ع 

ْزعِ  ت   اْلج  وَّ ل تْ  ف ص  ز  ِذهِ  ف ن  ة   ه   ٌ ق ال  . اآْل اج   و  جَّ اع  : الزَّ م  س  ْوتِ  و  ٌن ةِ  ِذي ص  دُّ  الزِّ ا أ ش  ْحِرٌكا  ت 

ةِ  ْهو  ا ِمنْ  لِلشَّ ائِه  ه ى إِْبد  ق ال  . اْنت  دِ  أ ب و و  مَّ ح  ْزم   ْبن   م  ا ح  اه   م  ْعن  ه   م  ال ى أ نَّ ع  ه اه نَّ  ت  نْ  ن  لِك   ع   أِل نَّ  ذ 

ْرأ ة   ا اْلم  تْ  إِذ  رَّ ل ى م  الِ  ع  ج  ف ت   ال   ق دْ  الرِّ اإِل   ٌ ْلت  ه  ال   ٌْ ر   و  ا ٌ ْشع  ً  : بِه  ِه ه   و  ْكر  ر   ال   أ نْ  ت  ا، ٌ ْنظ  ه  ٌْ  إِل 

ا ْلن   ف إِذ  لِك   ف ع  ْهن   ذ  بَّ ل ى ن  لِك   أ ْنف ِسِهنَّ  ع  ذ  ِهنَّ  و  بِّ لُّقِ  فًِ بِح  ع  الِ  ت  ج  ، الرِّ ا بِِهنَّ ذ  ه   خفاٌا من و 

مِ  الِِهنَّ  اإْلِْعال    (ٗٔٔ.)(بِح 

 

                                                           

 ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبً، تؤلٌؾ: 7ٕٗ/ٔ العظٌم القرآن تفسٌر(ٓٔٔ) 

: الطبعة، للنشر والتوزٌع طٌبة دار: ، دار النشرسالمة محمد بن سامً: تحقٌق، (هـ77ٗ: المتوفى) الدمشقً
 .م999ٔ - هـٕٓٗٔ الثانٌة

 الزخرؾ. سورة من 8ٔ رقم اآلٌة (ٔٔٔ)

 8ٓ٘/ٌٕٔراجع: تفسٌر الطبري  (ٕٔٔ)
  من سورة النور. ٖٔ( جزء اآلٌة رقم (ٖٔٔ

 بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن محمد حٌان أبً ، تؤلٌؾ:ٖٙ/8التفسٌر فً المحٌط البحرٌراجع:  (ٗٔٔ)

 -بٌروت  -الفكر  دار: النشر، دار جمٌل محمد صدقً: تحقٌق، (هـ7ٗ٘: المتوفى) األندلسً الدٌن أثٌر حٌان
 .هـٕٓٗٔ: لبنان، الطبعة 



 
ٖ9 

 

ال   وقوله تعالى:) -ٖٔ ف ه اء   ت ْإت وا و  م   السُّ ال ك  ل   الَّتًِ أ ْمو  ع     ج 
مْ  ّللاَّ ا ل ك  اما  ٌ مْ  قِ ق وه  اْرز  ا و   فٌِه 

مْ  وه  اْكس  ق ول وا و  وفاا ق ْوالا  ل ه مْ  و  ْعر   (٘ٔٔ)(.م 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 الدولة.أن المراد بالسفهاء هم األطفال والنساء، فكٌؾ من كان حالها كذلك أن تتولى رباسة 

  تعالى رحمه هللا -قال ابن كثٌر -: 

 بنوك هم :قال أموالكم( السفهاء تإتوا )وال:قوله فً عباس ابن عن ،الضحاك قال وقد

 النساء هم: والضحاك والحسن،  عتٌبة بن والحكم مسعود، ابن قال وكذا ،والنساء

 حدثنا أبً، حدثنا: حاتم أبً ابن وقال، النساء هم: وقتادة وعكرمة مجاهد وقال ،والصبٌان

 عن ٌزٌد، بن علً عن العابكة، أبً بن عثمان حدثنا خالد، بن صدقة حدثنا عمار، بن هشام

 السفهاء النساء )وإن:  -وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول قال: قال أمامة أبً عن القاسم،

 (ٙٔٔ).مطوال مردوٌه ابن ورواه.قٌمها( أطاعت التً إال

 

ْكم   وقوله تعالى:) -ٗٔ ةِ  أ ف ح  ٌَّ اِهلِ ون   اْلج  ْبؽ  نْ  ٌ  م  ن   و  ِ  ِمن   أ ْحس  ا ّللاَّ ْكما ْوم   ح 
 (7ٔٔ)(.ٌ وقِن ون   لِق 

 اآلٌة هذه من الداللة وجه: 

 والسٌر اآلخرٌن اتباع عدم لنا ٌنبؽً وبالتالً التمٌز إلى دابما   المسلمٌن ٌدعوا اإلسبلم أن

 .للمرأة بها مسموح الجاهلٌة األنظمة فً الدولة رباسة، وقد كانت سننهم على

 رحمه هللا تعالى -قال ابن كثٌر-:- 

ْنِكر  ) ال ى ٌ  ع  ل ى ت  نْ  ع  ج   م  ر  نْ  خ  ْكمِ  ع  ِ  ح  م ّللاَّ ْحك  ِملِ  الم  ْشت  ل ى اْلم  لِّ  ع  ، ك  ر  ٌْ اِهً خ  نْ  النَّ لِّ  ع   ش ر   ك 

ْدل   ع  ا إِل ى و  اه   م  اءِ  ِمن   ِسو  اءِ  اآْلر  اأْل ْهو  اِت، و  ح  ااِلْصِطال  ا الَّتًِ و  ه  ع  ض  ال   و  ج  د   باِل   الرِّ ن  ْست   ِمنْ  م 

ةِ  ِرٌع  ِ، ش  ا ّللاَّ م  ان   ك  ةِ  أ ْهل   ك  ٌَّ اِهلِ م ون   اْلج  ْحك  تِ  ِمن   بِهِ  ٌ  ال  ال  ِت، الضَّ ه اال  اْلج  ا و  ا ِممَّ ه  ون  ع    ٌ ض 

ائِِهمْ  ائِِهْم، بِآر  أ ْهو  ا و  م  ك  م   و  ْحك  ار  التَّ  بِهِ  ٌ  اتِ  ِمن   ت  اس   ٌ ةِ  السِّ ٌَّ ل ِك ةِ  اْلم  وذ  ؤْخ  نْ  اْلم  لِِكِهمْ  ع   م 

، ان  ع   الَِّذي ِجْنِكْزخ  ض  ٌ ساق ل ه م   و  و   ،ال ه  ة   و  ار  نْ  ِعب  اب   ع  ْجم وع   ِكت  ام   ِمنْ  م  ْحك 
ا ق دِ  أ  ه  ب س   اْقت 

نْ  ائِع   ع  ر  تَّى، ش  ةِ  ِمن   ش  ٌَّ ه وِد  ٌ ٌَّةِ  اْل انِ ْصر  النَّ اْلِملَّةِ  و  ِة، و  ٌَّ ِم ا اإْلِْسال  فٌِه  ثٌِر   و  امِ  ِمن   ك   اأْل ْحك 

ا ه  ذ  دِ  ِمنْ  أ خ  رَّ ِرهِ  م ج  اه ، ن ظ  و  ه  تْ  و  ار  نٌِهِ  فًِ ف ص  ا ب  ْرعا ا، ش  عا ب  تَّ ه ا م  م ون  ل ى ٌ ق دِّ ْكمِ  ع   بِِكت ابِ  اْلح 

 ِ نَّةِ  ّللاَّ س  ولِهِ  و  س  لَّى ر     ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   (8ٔٔ).(و 

 

 ثانٌا: أدلتهم من السنة:

 -وقد استدل المانعون لتولً المرأة رباسة الدولة بؤدلة كثٌرة من السنة منها:

نْ  -ٔ ِعٌد   أ بًِ ع  ، س  ْدِريِّ ج  : ق ال   الخ  ر  ول   خ  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ى فًِ و   إِل ى فِْطر   أ وْ  أ ْضح 

لَّى، رَّ  الم ص  ل ى ف م  اِء، ع  ا: »ف ق ال   النِّس  ر   ٌ  ْعش  اءِ  م  ْقن   النِّس  دَّ ر   أ ِرٌت ك نَّ  ف إِنًِّ ت ص  ارِ  أ ْهلِ  أ ْكث   «النَّ

بِم  : ف ق ْلن   ا و  ول   ٌ  س  ِ؟ ر  ، ت ْكثِْرن  : »ق ال   ّللاَّ ْكف ْرن   اللَّْعن  ت  ، و  ِشٌر  ا الع  ت   م  ٌْ أ  اتِ  ِمنْ  ر  اقِص  ْقل   ن   ع 

                                                           
  من سورة النساء. ٘اآلٌة رقم  ((٘ٔٔ
 ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبً تؤلٌؾ:، ٕٗٔ/ٕالعظٌم القرآن تفسٌر ٌراجع:( (ٙٔٔ

: الطبعة ،والتوزٌع للنشر طٌبة دار: شرالن ، دارسالمة محمد بن سامً: تحقٌق،(هـ77ٗ: المتوفى) الدمشقً
 .م999ٔ - هـٕٓٗٔ الثانٌة
 من سورة المائدة. ٓ٘اآلٌة رقم  ((7ٔٔ

 ٖٔٔ/ٖابن كثٌر ٌراجع: تفسٌر  (8ٔٔ)



 
ٗٓ 

 

ِدٌن   ب   و  لِ  لِل بِّ  أ ْذه  ج  اِزمِ  الرَّ اك نَّ  ِمنْ  الح  ا: ق ْلن   ،«إِْحد  م  ان   و  ا ن ْقص  ا ِدٌنِن  ْقلِن  ع  ا و  ول   ٌ  س  ِ؟ ر   ّللاَّ

ٌْس  : »ق ال   ة   أ ل  اد  ه  ْرأ ةِ  ش  ةِ  نِْصؾِ  ِمْثل   الم  اد  ه  لِ  ش  ج  ل ى،: ق ْلن   «الرَّ لِكِ : »ق ال   ب  انِ  ِمنْ  ف ذ   ن ْقص 

ا، ْقلِه  ٌْس   ع  ا أ ل  تْ  إِذ  اض  لِّ  ل مْ  ح  ل مْ  ت ص  مْ  و  ل ى،: ق ْلن   «ت ص  لِكِ : »ق ال   ب  انِ  ِمنْ  ف ذ   ن ْقص 

ا  (9ٔٔ.)«ِدٌنِه 

 وجه الداللة من هذا الحدٌث: 

فهل ٌعقل أن ٌتم إسناد رباسة الدولة إلى المرأة ناقصة العقل والدٌن(، أنه إذا كانت المرأة كذلك:)

 .والدٌن ،إن ذلك ٌعنً قرارات ؼٌر عاقلة وبالتالً دمار األمةصاحبة النقصان فً العقل 

  رحمه هللا تعالى -قال القلقشندي- : 

ٌَّة أَْصَحابَنا أعتبر َوقد اإْلَِماَمة ُشُروط ِفً اِفِع ة ، - َعْنُهم هللا َرِضً - الشَّ  أَْرَبَعة عقدَها لِصحَّ

 :اإلَِمام ِفً شرطا عشر

ة :األول ك ور  اْحتج اْلَمْرأَة إَِماَمة َتْنَعِقد َفبَل  ،الذُّ ا ل ه   و  اه   بِم  و  اِريّ  ر  ِدٌث من الب خ  ة أبً ح   بكر 

نه   ّللا رضى ة ّللا نفعنً ق ال   أ نه ع  لِم  معته ا بِك  ول من س  س  هِ  ّللا صلى - ّللا ر  ٌْ ل  سلم ع   - و 

ام ٌَّ ا بعد اْلجمل أ  هم فؤقاتل اْلجمل بؤصحاب ألحق أ ن كدت م  ع  ول بلػ لما ق ال   م  س   صلى ّللا ر 

هِ  ّللا ٌْ ل  سلم ع  ى بنت ملكوا ف ارس أهل أ ن و  ل و قوم ٌفلح لن ق ال   كْسر  أ ة أ مرهم و  اد اْمر   ز 

ْرِمِذيّ  ًّ  التِّ ائِ النَّس  ا و  ائِش ة قدمت ف ل مَّ ة ع  ول ق ول ذكرت اْلب ْصر  س  هِ  ّللا صلى - ّللا ر  ٌْ ل  سلم ع   و 

ال ى - ّللا فعصمنً - ع   .بِهِ  - ت 

 ،األمور فً معهم والمشاورة بالرجال ختبلطاال عن ٌستؽنً ال اإلمام أن ذلك فً والمعنى

 تجعل فبل النكاح تملك ال حتى نفسها أمر فً ناقصة المرأة وألن ؛ذلك من ممنوعة والمرأة

 (ٕٓٔ.)ؼٌرها على الوالٌة إلٌها

 

نْ  -ٕ ة   ع  ْقب  اِمر   ْبنِ  ع  ول   أ نَّ : ع  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  مْ : »ق ال   و  اك  ٌَّ ول   إِ خ  الدُّ ل ى و   ع 

اءِ   (.ٕٔٔ)«النِّس 

 :وجه الداللة من هذا الحدٌث 

 ًرحمه هللا تعالى -قال العراق- :- 

ْحِرٌم   فٌِهِ و ولِ  ت  خ  ل ى الدُّ اءِ  ع  ل ه   النِّس  انِ  و  ْرط   :ش 

ا) م  ه  د  اِخل   ٌ ك ون   ال   أ نْ ( أ ح  ا الدَّ ْوجا ولِ  ز  ْدخ  ه ا لِْلم  ٌْ ل  ال   ع  ا و  ما ْحر  لُّ  م  د   ٌ ا ل ه   و  ِحٌحِ  فًِ م  ْسلِم   ص   م 

نْ  ابِر   ع  ا ج  ْرف وعا بٌِت نَّ  ال  » م  ل   ٌ  ج  أ ة   ِعْند   ر  ٌِّب   اْمر  ك ون   أ نْ  إالَّ  ث  ا ٌ  احا ا أ وْ  نِك  م   ذ  ْحر  ا «م  م  إِنَّ صَّ  و   خ 

ٌِّب   فٌِهِ  ْكِر؛ الثَّ ا بِالذِّ ه  ل   الَّتًِ أِل نَّ ا ٌ ْدخ  ه  ٌْ ل  ا ع  الِبا ا ؼ  أ مَّ ة   اْلبِْكر   و  ون  ص  ةِ  فًِ ف م  اد  ً   اْلع  لِك   أ ْول ى ف ِه  .بِذ 

ا) انٌِهم  ن   أ نْ ( ث  مَّ ت ض  ول   ٌ  خ  ة   الدُّ ْلو  لُّ  اْلخ  د   ٌ ا ل ه   و  نِ  فًِ م  ٌْ ِحٌح  نْ  الصَّ بَّاس   اْبنِ  ع  ا ع  ْرف وعا  ال  . »م 

نَّ  ْخل و  ل   ٌ  ج  أ ة   ر  ع   إالَّ  بِاْمر  م   ِذي م  ْحر  اِريِّ  ل ْفظ   «م  ل ْفظ   اْلب خ  ْسلِم   و  ا إالَّ . »م  ه  ع  م  و و  م   ذ  ْحر  ا «م  م   و 

                                                           
ْركِ  رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً باب:)الحدٌث:  ((9ٔٔ ائِِض  ت  ْوم   الح  ، ٌراجع: صحٌح ٖٗٓ(، برقم الصَّ

  8ٙ/ٔالبخاري
 ثم القلقشندي الفزاري أحمد بن علً بن أحمد، تؤلٌؾ: ٖٔ/ٔالخالفة معالم فً اإلنافة مآثر ( ٌراجع:(ٕٓٔ

 الكوٌت، - الكوٌت حكومة مطبعة: النشر فراج، دار أحمد الستار عبد :تحقٌق ،(هـ8ٕٔ: المتوفى) القاهري
 م.98٘ٔ الثانٌة،: الطبعة
نَّ  ال  ( الحدٌث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً باب:) (ٕٔٔ ْخل و  ل   ٌ  ج  أ ة   ر  و إاِلَّ  بِاْمر  ، ذ  م  ْحر  ول   م  خ  الدُّ ل ى و   ع 

ةِ  ِؽٌب  ْحِرٌمِ  ):صحٌحه فً باب، ورواه اإلمام مسلم فً 7ٖ/7، ٌراجع: صحٌح البخاري ٕٖٕ٘( برقمالم   ت 

ةِ  ْلو  ةِ  اْلخ  ٌَّ بِ ْجن 
ولِ  ِباأْل  خ  الدُّ ا و  ه  ٌْ ل   7ٔٔٔ/ٗ، ٌراجع: صحٌح مسلم7ٕٕٔ( برقمع 



 
ٗٔ 

 

ِحٌحِ  فًِ ْسلِم   ص  ا م  ضا ٌْ ِدٌثِ  ِمنْ  أ  ْبدِ  ح  ِ  ع  و ْبنِ  ّللاَّ ْمر  ا ع  ْرف وعا ل نَّ  ال   أ ال  » م  ْدخ  ل   ٌ  ج  ْعد   ر  ْوِمً ب  ا ٌ  ذ   ه 

ل ى ة   ع  ِؽٌب  ه   إالَّ  م  ع  م  ل   و  ج  انِ  أ وْ  ر   (ٕٕٔ.)«اْثن 

الرجال عن الدخول  -صلى هللا علٌه وسلم -فكٌؾ ستتولى المرأة رباسة الدولة مع نهً النبً 

 على النساء.

 

نْ  -ٖ ً   ع  لِ ً   ع  ِض    ر 
ْنه   ّللاَّ ان   أ نَّه   ع  ولِ  ِعْند   ك  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ    ص 

هِ ّللاَّ ٌْ ل  ء   أ يُّ : ف ق ال   وسلم، ع  ًْ ر   ش  ٌْ  خ 

ْرأ ِة؟ ت وا، لِْلم  ك  ا ف س  ْعت   ف ل مَّ ج  ة   ق ْلت   ر  ء   أ يُّ : لِف اِطم  ًْ ر   ش  ٌْ اِء؟ خ  نَّ  أ الَّ : ق ال تْ  لِلنِّس  اه  ر  ال ، ٌ  ج   الرِّ

ْرت   ك  لِك   ف ذ  ًِّ  ذ  بِ لَّى لِلنَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا: »ف ق ال   و  م  ة   إِنَّ ة   ف اِطم  ً   «ِمنًِّ بِْضع  ِض    ر 
ْنه ا ّللاَّ  ع 

ا ذ  ه  ِدٌث   و  ْعل م   ال   اْلح  ا ل ه   ن  ادا نْ  إِْسن  ً   ع  لِ ً   - ع  ِض    ر 
ْنه   ّللاَّ ا إاِلَّ  - ع  ذ  . ه  اد   (ٖٕٔ)اإْلِْسن 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

وال  مما ٌعنً أنه أٌدها فً جوابها، على جواب فاطمةأثنى   - صلى هللا علٌه وسلم  -النبً  أن

 ربٌسة دولة دون أن ٌراها الرجال. المرأة ٌمكن أن تكون

 

نْ  -ٗ ِعٌد   أ بًِ ع  ، س  ْدِريِّ نِ  الخ  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم ، ع  س  نَّ : »ق ال   و  ع  ْتب  ن ن   ل ت  نْ  س  ان   م  ْم، ك  ْبل ك   ق 

ا ا ِشْبرا ا ِشْبرا اعا ِذر  ، و  اع  تَّى بِِذر  ل وا ل وْ  ح  خ  ْحر   د  ب   ج  مْ  ض  بِْعت م وه  ا ،«ت  ا: ق ْلن  ول   ٌ  س  ِ، ر   ّللاَّ

ه ود    ٌ ى؟ ال ار  النَّص  نْ : »ق ال   و   (ٕٗٔ).«ف م 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 :قال ابن بطال 

 والبدع األمور، من المحدثات ٌتبعون الساعة قٌام قبل أمته أن وسلم علٌه ّللا صلى)أخبر 

 الناس، من كثٌر عند الدٌن ٌتؽٌر حتى والروم فارس من األمم اتبعتها كما المضلة واألهواء

 إال تقوم ال الساعة وأن شر، اآلخر أن حدٌثه من كثٌر فً( وسلم علٌه ّللا صلى) أنذر وقد

ا ٌبقى إنما الدٌن وأن الخلق، شرار على  العداوات، ٌخافون ال المسلمٌن من خاصة عند قائما

 (ٕ٘ٔ(.)ّللا دٌن فً القوٌم بالمنهج والقٌام بالحق، القول فً ّللا على أنفسهم وٌحتسبون

فالمسلمون منهٌون عن تقلٌد اآلخرٌن، فإذا كانت بعض الدول قد نصبت النساء علٌها، فهذا 

 شؤنهم كما هو الحال فً قصة الفرس الذٌن نصبوا علٌهم امرأة، وال ٌجوز لنا تقلٌدهم.

                                                           

، 9ٖ/7(المسانٌد وترتٌب األسانٌد تقرٌب: بالتقرٌب المقصود) التقرٌب شرح فً التثرٌب طرح ٌراجع: (ٕٕٔ)

 العراقً إبراهٌم بن بكر أبً بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل أبً تؤلٌؾ:
 زرعة أبو المصري، ثم الرازٌانً الكردي بن الحسٌن الرحٌم عبد بن أحمد: ابنه أكمله (هـ8ٓٙ: المتوفى)

 منها عدة دور وصورتها - القدٌمة المصرٌة الطبعة: شرالن ، دار(هـ8ٕٙ: المتوفى) العراقً ابن الدٌن، ولً
 .(العربً الفكر ودار العربً، التارٌخ ومإسسة العربً، التراث إحٌاء دار)

، 9٘ٔ/ٕالزخار البحر باسم المنشور البزار مسند ، ٌراجع:ٕٙ٘( األثر: أخرجه البزار فً مسنده برقم (ٖٕٔ

: المتوفى) بالبزار المعروؾ العتكً ّللا عبٌد بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبً تؤلٌؾ:
 من األجزاء حقق) سعد بن وعادل ،(9 إلى ٔ من األجزاء حقق) ّللا، زٌن الرحمن محفوظ: تحقٌق ،(هـ9ٕٕ
 المدٌنة -والحكم  العلوم مكتبة: شرالندار  ،(8ٔ الجزء حقق) الشافعً الخالق عبد وصبري ،(7ٔ إلى ٓٔ

 .(م9ٕٓٓ وانتهت م،988ٔ بدأت) األولى،: الطبعة ،المنورة

ًِّ  ق ْولِ :) باب فً صحٌحه فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث(ٕٗٔ)  ِب لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نَّ : »و  ع  ْتب  ن ن   ل ت  نْ  س   م 

ان   مْ  ك  ْبل ك   ٖٓٔ/9 البخاري صحٌح: ٌراجع ،7ٖٕٓبرقم( «ق 

 عبد بن خلؾ بن علً الحسن أبو بطال ابن ، تؤلٌؾ:ٖٙٙ/ٓٔ بطال البن البخاري صحٌح شرح ٌراجع: (ٕ٘ٔ)

 الرٌاض - السعودٌة - الرشد مكتبة: النشر دار ،إبراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو: تحقٌق (هـ9ٗٗ: المتوفى) الملك
 .مٖٕٓٓ - هـٖٕٗٔ الثانٌة: الطبعة،



 
ٕٗ 

 

 

نْ  -٘ ة ، أ بًِ ع  ر  ٌْ ر  ول   ق ال  : ق ال   ه  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ر  : »و  ٌْ ف وؾِ  خ  الِ  ص  ج  ا، الرِّ ل ه   أ وَّ

ا ه  رُّ ش  ا، و  ه  ر   آِخر  ٌْ خ  ف وؾِ  و  اءِ  ص  ا، النِّس  ه  ا آِخر  ه  رُّ ش  ل ه ا و   (.ٕٙٔ)«أ وَّ

 :وجه الداللة من هذا الحدٌث 

ل   أنه ف وؾِ  آِخر   ف ضَّ اءِ  ص  اتِ  النِّس  اِضر  ع   اْلح  الِ  م  ج  ةِ  ِمنْ  لِب ْعِدِهنَّ  الرِّ ال ط  خ  الِ  م  ج  تِِهمْ  الرِّ  ٌ ْإ ر   و 

لُّقِ  ع  ت  ةِ  ِعْند   بِِهمْ  اْلق ْلبِ  و   ٌ ْإ اتِِهمْ  ر  ك  ر  اعِ  ح  م  س  ِمِهمْ  و  ال  ْحوِ  ك  ن  لِك   و  مَّ  ذ  ذ  ل   و  ف وفِِهنَّ  أ وَّ ْكسِ  ص   بِع 

لِك    (7ٕٔ.)ذ 

ٌخفى على أحد أن رباسة الدولة تعنً االختبلط واالحتكاك، وهذا ٌعنً مخالفة السنة وال 

 اإلسبلمٌة فً إبعاد الرجال عن النساء قدر المستطاع.

 

نْ  -ٙ ْبدِ  ع  ِ، ع  نِ  ّللاَّ ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ْرأ ة  : »ق ال   و  ة ، الم  ْور  ا ع  تْ  ف إِذ  ج  ر  ف ه ا خ  ْشر   اْست 

ان   ط  ٌْ ا: »«الشَّ ذ  ِدٌث   ه  ن   ح  س  ِحٌح   ح  ِرٌب   ص   (8ٕٔ.)«ؼ 

 :وجه الداللة من هذا الحدٌث 

 ،االستتار وجوب عن بها كنً منه ٌستحً وكلما اإلنسان سوءة العورة :(عورة المرأة):قولهأن 

 الرأس رفع فً الحاجب فوق الكؾ وضع اإلشراؾ أصل( الشٌطان استشرفها خرجت فإذا)

 فً كبلهما أو أحدهما فٌوقع بها ٌؽوي أو لٌؽوٌها إلٌها بصره ٌرفع الشٌطان أن والمراد لٌنظر،

 إلٌها بنظره طمح بارزة رآها إذا فإنه الفاسق وهو اإلنس شٌطان به ٌراد أن وٌحتمل الفتنة،

 خرجت فإذا بها الناس إؼواء وفً فٌها الشٌطان ٌطمع ال خدرها فً دامت فما وؼوى، فؤؼواها

 (9ٕٔ.)البٌوت لزوم للنساء حث وهو حبابله، من ألنها وأطمع؛ طمع

 تولى منها نطلب أن ال الرجال، عن إبعادها من أفضل ستر وال سترها، ٌجب المرأة فعورة

 .الدولة رئاسة

 

نْ  -7 ة ، أ بًِ ع  ر  ٌْ ر  نِ  ه  ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نْ : »ق ال   - و  ان   م  ْومِ  بِاهللِ  ٌ ْإِمن   ك   ٌ اْل  و 

ا اآْلِخِر، ِهد   ف إِذ  ا ش  لَّمْ  أ ْمرا ك  ت   ٌ ْل ر   ف  ٌْ ْت، أ وْ  بِخ  ْسك   ٌ وا لِ اْست ْوص  اِء، و  ْرأ ة   ف إِنَّ  بِالنِّس  لِق تْ  اْلم   ِمنْ  خ 

                                                           
، ٌراجع: صحٌح ٓٗٗالحدٌث: رواه اإلمام مسلم فً صحٌحه فً باب:)خٌر الصفوؾ( برقم  ((ٕٙٔ

  .ٕٖٙ/ٔمسلم

 داود أبً سنن تهذٌب: القٌم ابن حاشٌة ومعه ،ٕٗٙ/ٕداود أبً سنن شرح المعبود عون ٌراجع: (7ٕٔ)

 الحق، شرؾ الرحمن، عبد أبو حٌدر، بن علً بن أمٌر بن أشرؾ محمد ، تؤلٌؾ:ومشكالته علله وإٌضاح
 الثانٌة: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: شر، دار الن(هـ9ٕٖٔ: المتوفى) آبادي العظٌم الصدٌقً،
 .هـ٘ٔٗٔ

 بن محمدتؤلٌؾ: ، 8ٙٗ/ٖالترمذي سنن ، ٌراجع:7ٖٔٔالحدٌث: رواه اإلمام الترمذي فً سننه برقم  ((8ٕٔ

ْورة بن عٌسى  أحمد :وتعلٌق تحقٌق، (هـ79ٕ: المتوفى) عٌسى أبً الترمذي، بن الضحاك، موسى بن س 
 الشرٌؾ األزهر فً المدرس عوض عطوة وإبراهٌم ،(ٖ جـ) الباقً عبد فإاد ومحمد ،(ٕ ،ٔ جـ) شاكر محمد

 - هـ 9ٖ٘ٔ الثانٌة،: الطبعة مصر، – الحلبً البابً مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: النشردار  ،(٘ ،ٗ جـ)
 .م97٘ٔ
نوٌر   ٌراجع:(9ٕٔ)  ْرح   التَّ اِمع ش  ِؽٌرِ  الج   محمد بن صالح بن إسماعٌل بن محمد، تؤلٌؾ: 7ٗٗ/ٓٔ الصَّ

 (هـ8ٕٔٔ: المتوفى) باألمٌر كؤسالفه المعروؾ الدٌن، عز إبراهٌم، أبً الصنعانً، ثم الكحالنً الحسنً،
د. د: المحقق د إسحاق محمَّ  - هـٕٖٗٔ األولى،: الطبعة ،الرٌاض -السالم دار مكتبة: شرالن ، دارإبراهٌم محمَّ
 .مٕٔٔٓ



 
ٖٗ 

 

، إِنَّ  ِضل ع  ج   و  ء   أ ْعو  ًْ ل عِ  فًِ ش  ه ، الضِّ ْبت   إِنْ  أ ْعال  ه  ه   ذ  ، ت قٌِم  ه  ْرت  س  إِنْ  ك  ه   و  ْكت  ر  لْ  ل مْ  ت   ٌ ز 

، ج  وا أ ْعو  ْوص  اءِ  اْست  ا بِالنِّس  را ٌْ  (ٖٓٔ.)«خ 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 بهن وأرفقوا بها واعملوا فٌهن وصٌتً قبلواا أي للتعدٌة الباء (خٌراا  بالنساء استوصوا):قولهأن 

، (ٖٔٔ).بهن ٌقوم من أمر إلى واحتٌاجهن لضعفهن آكد بهن الوصٌة فإن عشرتهن وأحسنوا

 عن ترفع التً هً ولٌست الظلم، علٌها ٌقع التً فهً باآلخرٌن، توصى وال بها، ٌوصى فالمرأة

 .الدولة رباسة لتولً ٌصلح فبل وصفه هذا كان ومن الظلم، ؼٌرها

 

نِ  -8 ، اْبنِ  ع  ر  م  وا: ق ال   ع  ر  ك  ْإم   ذ  ًِّ  ِعْند   الشُّ بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ًُّ  ف ق ال   و  بِ لَّى النَّ  ّللا   ص 

هِ  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ان   إِنْ : »و  ْإم   ك  ء   فًِ الشُّ ًْ اِر، ف فًِ ش  ْرأ ِة، الدَّ الم  سِ  و  الف ر   (ٕٖٔ.)«و 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 رحمه هللا تعالى -قال المناوي- :- 

 فإنها األشٌاء هذه فً ٌكون شًء فً وجود للشإم كان إن :ٌعنً (والفرس ،والمرأة ،الدار ففً)

 ٌكره شًء فً كان إن أي عٌاض ذكره أصبل له وجود فبل فٌها له وجود ال لكن له األشٌاء أقبل

 ما سببها التً الكراهة على محمول فالشإم وعلٌه: الطٌبً قال، الثبلث هذه ففً عاقبته وٌخاؾ

 المرأة وشإم جٌرانها وسوء ضٌقها الدار شإم قٌل كما للطبع أو الشرع مخالفة من األشٌاء فً

 أو طبعا له موافقتها عدم فٌها فالشإم علٌها ٌؽزى ال أن الفرس وشإم لسانها وسبلطة عقمها

 ٌكره امرأة أو سكناها ٌكره دار له لمن وسلم علٌه هللا صلى النبً من إرشاد هذا وقٌل شرعا

 أو بفراق تعجٌل النفس تشتهٌه ال ما ودواء وطبلق بنقلة ٌفارقها أن توافقه ال فرس أو عشرتها

 (ٖٖٔ).الطٌرة من بالحقٌقة ٌكون فبل بٌع

 وهل ٌلٌق بؤمة تعتقد أن شإما فً المرأة أن تجعل هذا الشإم فً رباسة الدولة.

 

نْ  -9 ، ع  ْبه ان  ْول ى ن  ، أ مِّ  م  ة  ل م  ه   س  ه   أ نَّ ث  دَّ ، أ مَّ  أ نَّ  ح  ة  ل م  ْته   س  ث  دَّ ه ا ح  ان تْ  أ نَّ ولِ  ِعْند   ك  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ  ص 

  
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ة   و  ون  م  ٌْ م  ا: ق ال تْ  و  ن  ٌْ ب  ْحن   ف  ه   ن  ل   ِعْند  ْكت وم   أ مِّ  اْبن   أ ْقب  ل   م  خ  هِ  ف د  ٌْ ل  لِك   ع  ذ  ْعد   و  ا ب   م 

ا اِب، أ ِمْرن  ول   ف ق ال   بِالِحج  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا: »و  ِجب  ا: ف ق ْلت   ،«ِمْنه   اْحت  ول   ٌ  س  ِ  ر   ّللاَّ

ٌْس   و   أ ل  ى ه  ا ال   أ ْعم  ن  ال   ٌ ْبِصر  ا؟ و  ْعِرف ن  ول   ف ق ال   ٌ  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  انِ : »و  او   ٌ ْم  أ ف ع 

ا ا أ ْنت م  انِهِ  أ ل ْست م  ا: »«ت ْبِصر  ذ  ِدٌث   ه  ن   ح  س  ِحٌح   ح   (ٖٗٔ.)«ص 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 
                                                           

 صحٌح: ٌراجع ،8ٙٗٔبرقم( الوصٌة بالنساء:)باب فً صحٌحه فً مسلم اإلمام رواه: الحدٌث ((ٖٓٔ

 .9ٔٓٔ/ٕمسلم

 بن علً الشٌخ ، تؤلٌؾ:ٕٙٓ/ٔالنذٌر البشٌر حدٌث فً الصؽٌر الجامع شرح المنٌر السراج ٌراجع:(ٖٔٔ) 

 .بدون: شرالن ، داربالعزٌزي الشهٌر إبراهٌم الشٌخ بن بن محمد الدٌن نور الشٌخ بن أحمد الشٌخ
ا:)باب فً صحٌحه فً البخاري اإلمام رواه الحدٌث: ((ٕٖٔ ق ى م  ْرأ ةِ  ش ْإمِ  ِمنْ  ٌ تَّ : ٌراجع ،9ٗٓ٘برقم( الم 

 7/8 البخاري صحٌح
 تاج بن الرإوؾ بعبد المدعو محمد الدٌن زٌن، تؤلٌؾ: ٕٖ/ٖالصؽٌر الجامع شرح القدٌر فٌض ٌراجع: ((ٖٖٔ

 المكتبة: شرالن، دار (هـٖٔٓٔ: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن
 هـ.ٖٙ٘ٔ األولى،: الطبعة، مصر - الكبرى التجارٌة

االحدٌث: رواه اإلمام الترمذي فً سننه فً باب:)(ٖٗٔ)  اء   م  ابِ  فًِ ج  اءِ  اْحتِج  س  الِ  ِمن   النِّ ج  ، 778ٕ( برقمالرِّ

 ٕٓٔ/ٌ٘راجع: سنن الترمذي



 
ٗٗ 

 

 رحمه هللا تعالى -قال القاري- :- 

 علٌه ٌحرم كما األجنبً إلى النظر المرأة على ٌحرم أنه الجمهور علٌه الذيو الصحٌحإن 

 أم ولحدٌث ،اآلٌة [ٖٓ: النور] أبصارهم( من ٌؽضوا للمإمنٌن )قل:تعالى لقوله إلٌها النظر

 النظر فً لها رخصة الحدٌث هذا فً لٌس وأٌضا سبق، ما على أنتما( )أفعمٌاوان: سلمة

 (ٖ٘ٔ.)عنه بصرها بؽض مؤمورة وهً ؼٌره، نظر من عنده آمنة أنها فٌه بل إلٌه،

 

نْ  -ٓٔ ْبدِ  ع  ِ، ع  نِ  ّللاَّ ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  ة  : »ق ال   و  ال  ْرأ ةِ  ص  ا فًِ اْلم  تِه  ٌْ ل   ب   ِمنْ  أ ْفض 

ا تِه  ال  تِه ا، فًِ ص  ْجر  ت ه ا ح  ال  ص  ِعه ا فًِ و  ْخد  ل   م  ا ِمنْ  أ ْفض  تِه  ال  تِه ا فًِ ص  ٌْ  (ٖٙٔ.)«ب 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 :قال فً شرح الجامع الصؽٌر 

 صالتها من أفضل) ،للنوم المعد الموضع هو: قٌل( بٌتها فً) عجوزا   ولو: المرأة( )فصالة

 فً وصالتها) ،بالحجارة علٌه حجر  موضع كل فراء، مضمومة بالمهملة (حجرتها فً

 صالتها من أفضل) ،بٌتها أقصى فً خزانتها مهملة ثم معجمة وخاء المٌم، مثلث (مخدعها

 الفتنة من فٌه األمن لتحقق أفضل األخفى فً صبلتها كون وجه: الفتح فً قال ،(بٌتها فً

 (7ٖٔ.)والزٌنة التبرج من النساء أحدث ما حدوث بعد ذلك وٌتؤكد

 

نْ  -ٔٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ر  ول   ق ال  : ق ال   -رضً ّللا عنه  -ه  س  ِ  ر  لَّى - ّللاَّ    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   ال  :  » -و 

ِحلُّ  أ ة   ٌ  افِر   اِلْمر  ع   إاِلَّ  ت س  م   ِذي م  ْحر   (8ٖٔ.)«م 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

السفر دون محرم معها، فكٌؾ ستتولى رباسة الدولة، وتسافر من إذا كانت المرأة تمنع من أنه 

 بلد إلى آخر، وتشارك فً المإتمرات، وتستخدم جمٌع وسابل النقل المختلفة؟.

 

نْ  -ٕٔ ة ، أ بًِ ع  ْكر  نًِ ل ق دْ : ق ال   ب  ف ع     ن 
ة   ّللاَّ لِم  ِمْعت ه ا بِك  ولِ  ِمنْ  س  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

ام   ٌَّ ِل، أ  م  ْعد   الج  ا ب  ق   أ نْ  ِكْدت   م  ابِ  أ ْلح  لِ  بِؤ ْصح  م  ه ْم، ف ؤ ق اتِل   الج  ع  ا: ق ال   م  ل ػ   ل مَّ ول   ب  س  ِ  ر   ّللاَّ

                                                           
 الحسن أبً محمد،( سلطان) بن علً ،تؤلٌؾ:7ٕٙٔ/٘المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ٌراجع: ((ٖ٘ٔ

 األولى: الطبعة ،لبنان - بٌروت -الفكر دار: شرالن ،دار(هـٗٔٓٔ: المتوفى)القاري  الهروي المال الدٌن نور
 .مٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ

ْشِدٌدِ الحدٌث: رواه اإلمام أبو داوود فً سننه فً باب:) ((ٖٙٔ لِك   فًِ التَّ  داود أبً سنن، ٌراجع: 7ٓ٘( برقم ذ 

: المتوفى) ِجْستانًالسِّ  األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث سلٌمان بن داود أبً: تؤلٌؾ
 لبنان، -بٌروت - صٌدا العصرٌة، المكتبة: شرالن ، دارالحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد: ، تحقٌق(هـ7ٕ٘

: المثنى ابن. ثقات رجاله وباقً -البصري عثمان أبو وهو - عاصم بن عمرو أجل من حسن إسنادهوالحدٌث: 
د، هو  وأبو العجلً، هو: ومورق السدوسً، دعامة ابن هو: وقتادة العوذي، ٌحًٌ ابن هو: وهمام محمَّ

 .مالك بن عوؾ هو: األحوص
 ٖ٘/7التنوٌر شرح الجامع الصؽٌرِ  ( ٌراجع:(7ٖٔ
انِ  ِذْكر  فً باب:)  الحدٌث: أخرجه ابن حبان فً صحٌحه( (8ٖٔ  ٌ ْرأ ة   ِبؤ نَّ  اْلب  ة   اْلم  ْمن وع  نْ  م  افِر   أ نْ  ع  ا ت س  ف را  س 

ت ه   ق لَّتْ  دَّ تْ  أ مْ  م  ث ر  ع   إاِلَّ  ك  م   ِذي م  ْحر  ا م  ، ٔٗٗ/ٙبلبان ابن بترتٌب حبان ابن صحٌح ، ٌراجع:7ٖٕٕبرقم (ِمْنه 
، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد تؤلٌؾ: ْعبد  : المتوفى) الب ستً الدارمً، حاتم، أبً التمٌمً، م 
هـ ٗٔٗٔ الثانٌة،: الطبعةلبنان،  -بٌروت - الرسالة مإسسة: شرالن، دار  إوطااألرن شعٌب، تحقٌق: (هـٖٗ٘

 .محمد هو: عجالن وابن الشٌبانً، مخلد بن الضحاك هو: عاصم أبوو ،حسن إسنادهم، والحدٌث: 99ٖٔ -
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لَّى هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ، أ ْهل   أ نَّ  و  وا ق دْ  ف اِرس  لَّك  ِهمْ  م  ٌْ ل  ى، بِْنت   ع  لَّْوا ق ْوم   ٌ ْفلِح   ل نْ : »ق ال   ِكْسر   و 

م   ه  أ ةا  أ ْمر   (9ٖٔ.)«اْمر 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 ًرحمه هللا تعالى -قال الصنعان- : 

 كان وإن ،المسلمٌن بٌن العامة األحكام من شٌئاا  المرأة تولٌة جواز عدم على دلٌل فٌهو

 األحكام تولٌتها جواز إلى الحنفٌة وذهب ،زوجها بٌت فً راعٌة أنها لها أثبت قد الشارع

 جلب عن منهٌون وهم امرأة أمرهم ولً من فالح عن عدم إخبار والحدٌث، الحدود إال

 (ٓٗٔ).للفالح سبباا  ٌكون ما باكتساب مؤمورون ألنفسهم الفالح عدم

 

 ًرحمه هللا تعالى -وقال الشوكان- : 

 األمر تجنب ألن تولٌتها؛ لقوم ٌحل وال الوالٌات، أهل من لٌست المرأة أن على دلٌل وفٌه

 إال القاضً فً الذكورة اشتراط على اتفقوا وقد: الفتح فً قال واجب، الفالح لعدم الموجب

 القضاء أن الجمهور قاله ما وٌإٌد جرٌر، ابن وأطلق الحدود، واستثنوا الحنفٌة، دعن

 (ٔٗٔ).الرجال محافل فً سٌما كمال وال ناقص المرأة ورأي الرأي، إلى ٌحتاج

 

 رحمه هللا تعالى - وقال البؽوي- : 

 للخروج ٌحتاج وقضاء إمامة   من األمر متولًِّ إذ امرأة( أمرهم ولَّوا قوم   ٌفلح :)لنوقوله

 من والقضاء واإلمامةُ  ناقصة   وألنها لذلك؛ تصلح ال عورة   والمرأة المسلمٌن، أمور لقٌام

 (ٕٗٔ).الرجال من الكامل إال لهما ٌصلح ال الوالٌات أكمل

 

 تعالى هللا رحمه -القرافً وقال- :- 

فاته فً األعظم اإلِمام وبٌن والحاكم، المفتً بٌن الفرق    إِلٌهما نِسبت ه   اإِلمام أنَّ : تصرُّ

م، كما ٌ فتً وأن ٌقضً أن لإِلمام فإِنَّ . لبعِضه والمركَّبِ  لجزئه الكلِّ  كنسبةِ   أن وله تقدَّ

فعل ْوزِ  الحروب، وإِنشاء الجٌوش، كجمع قضاءِ  وال بف ْتٌا لٌس ما ٌ  ْرفِها األموال، وح   وص 

 فٌها ٌشاركه ال بها ٌختصُّ  كثٌرة أمور وهً الطؽاة، وقتلِ  الوالة، وتولٌةِ  مصارفها، فً

                                                           
ًِّ  ِكت ابِ  ( الحدٌث: رواه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً باب:)(9ٖٔ بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ى إِل ى و   ِكْسر 

ر   ص  ٌْ ق   8/ٙ، ٌراجع: صحٌح البخاريٕ٘ٗٗ( برقمو 
 ثم الكحالنً الحسنً، محمد بن صالح بن إسماعٌل بن ، تؤلٌؾ: محمد7٘٘/ٕالسالم سبلٌراجع:  ((ٓٗٔ

،  الحدٌث دار: شرالن ، دار(هـ8ٕٔٔ: المتوفى) باألمٌر كؤسالفه الدٌن، المعروؾ عز إبراهٌم، أبً الصنعانً،
 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

: المتوفى) الٌمنً الشوكانً ّللا عبد بن محمد بن علً بن محمد ، تؤلٌؾ:ٖٗٓ/8األوطار نٌل ٌراجع: (ٔٗٔ)

 - هـٖٔٗٔ األولى: الطبعة ،مصر -الحدٌث دار: شرالن الصبابطً، دار الدٌن عصام: تحقٌق ،(هـٕٓ٘ٔ
 .م99ٖٔ

د   ، تؤلٌؾ:ٕٓٙ/ٗالبؽوي لإلمام السنة مصابٌح شرحٌراجع:  (ٕٗٔ) ٌنِ  عزِّ  بن   محمَّ  عبد بنِ  اللطٌؾ عبدِ  الدِّ

ٌن أمٌن بن العزٌز ًُّ  بنِ  الدِّ وم ا، الرُّ ، فِِرْشت  ًّ رمان ، الك  ًُّ ل ك ابن بـ المشهور الحنف  ،(هـ 8٘ٗ: المتوفى) الم 
 اإلسالمٌة الثقافة إدارة: شرالن ، دارطالبالدٌن  نور: بإشراؾ المحققٌن من مختصة لجنة: ودراسة تحقٌق

 .م ٕٕٔٓ - هـ ٖٖٗٔ األولى،: الطبعة،
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ق ال والمفتً والقاضً وم فِت، قاِض : إمامِ  فكلُّ  المفتً، وال القاضً  وصؾ علٌهما ٌ ْصد 

 (ٖٗٔ).الكبرى اإلِمامة

 

نْ  -ٖٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ر  ً   ه  ِض    ر 
ْنه ، ّللاَّ نِ  ع  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْسبٌِح  : »ق ال   و  اِل، التَّ ج   لِلرِّ

ْصفٌِق   التَّ اءِ  و   (ٗٗٔ.)«لِلنِّس 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 فً بالقراءة والجهر واإلمامة األذان من منعت ولهذا فتنة، صوتها ألن التسبٌح؛ لها كره إنماأنه 

 (٘ٗٔ).، فكٌؾ ستتولى رباسة الدولةالصبلة

 

نْ  -ٗٔ ة   ع  ام  د   ْبنِ  أ س  ٌْ ً   ز  ِض    ر 
ا، ّللاَّ ْنه م  نِ  ع  ًِّ  ع  بِ لَّى - النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا: »ق ال   - و   م 

ْكت   ر  ْعِدي ت  رَّ  فِْتن ةا  ب  ل ى أ ض  الِ  ع  ج  اءِ  ِمن   الرِّ  (ٙٗٔ.)«النِّس 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

 الصؽٌر الجامع شرح فً قال: 

 تدعوهقد  اإلنسان زوجة إن بل ،إلٌها ٌدعو معها وهو وتدبر شٌطان ومعها تقبل المرأة إذ)

 قد إنسان كل بل خافٌة ؼٌر حكاٌات ذلك وفً ،فٌها والتنافس الدنٌا حب وأقله الشر إلى

 (7ٗٔ.)(الفتنة لهذه ٌستعد أن للعبد إعبلم والحدٌث نفسه فً الخبر صدق جرب

 

نْ  -٘ٔ ة   أ بًِ ع  ر  ٌْ ر  ً   ه  ِض    ر 
ْنه ، ّللاَّ ًَّ  أ نَّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْرأ ة  : »ق ال   و  لِق ت   اْلم   ِمنْ  خ 

ج   ِضل ع   إِنَّك   أ ْعو  ه ا إِنْ  و  ا، أ ق ْمت  ه  ْرت  س  إِنْ  ك  ا و  ه  ْكت  ر  ا بِه ا ت ِعشْ  ت  فٌِه  ج   و   (  8ٗٔ.)«ِعو 

 الحدٌث هذا من الداللة وجه: 

  رحمه هللا تعالى -قال ابن حجر - : 

 األعرج رواٌة فً زاد كالضلع فهً ضلع مبلػ من خلقت المرأة أن معناه ٌكون أن ٌحتمل

 الضلع فً شًء أعوج وإن) :قولهو ،طرٌقة على لك تستقٌم لن مسلم عند هرٌرة أبً عن

 ألفعل استعمال أعوج استعمال وفً لسانها المرأة فً ما أعوج أن إلى إشارة فٌه قٌل (أعبله

                                                           
 العباس أبً: تؤلٌؾ ،ٖٕ/ٔ واإلمام القاضً وتصرفات األحكام عن الفتاوى تمٌٌز فً اإلحكام: ٌراجع ((ٖٗٔ

 عبد: به ،اعتنى(هـ 8ٗٙ: المتوفى) بالقرافً الشهٌر المالكً الرحمن عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب
 الثانٌة: الطبعة لبنان، - بٌروت - والتوزٌع والنشر للطباعة اإلسالمٌة البشائر دار: النشر دار ؼدة، أبو الفتاح
 .م99٘ٔ - هـٙٔٗٔ

 صحٌح: ٌراجع ،ٖٕٓٔبرقم( التصفٌق للنساء:)باب فً صحٌحه فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث ((ٗٗٔ

 ٖٙ/ٕالبخاري
 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبً ، تؤلٌؾ:78ٕ/7البخاري صحٌح شرح القاري عمدة ٌراجع: ((٘ٗٔ

 - العربً التراث إحٌاء دار: شرالن ، دار(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن بن أحمد
 .لبنان -بٌروت
ا:)باب فً صحٌحه فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث ((ٙٗٔ ق ى م  ْرأ ةِ  ش ْإمِ  ِمنْ  ٌ تَّ : ٌراجع ،9ٙٓ٘برقم( الم 

 7/8البخاري صحٌح
 7ٖ٘/9التنوٌر شرح الجامع الصؽٌر ٌراجع: ((7ٗٔ
 أبً ، تؤلٌؾ:الصحٌحٌن على المستدرك ، ٌراجع:7ٖٖٗالحدٌث: أخرجه الحاكم فً المستدرك برقم  ((8ٗٔ

 النٌسابوري الطهمانً الضبً الحكم بن ن عٌم بن حمدوٌه بن محمد بن ّللا بن عبد محمد الحاكم ّللا عبد
 - العلمٌة الكتب دار: شرالن ، دارعطا القادر مصطفى عبد: تحقٌق ،(هـ٘ٓٗ: المتوفى) البٌع بابن المعروؾ
 .ٌخرجاه ولم مسلم شرط على صحٌح إسناد وهذام،99ٓٔ - هـٔٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت
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 ٌنكر فبل أعوج ضلع من خلقت المرأة أن المقدمة هذه وفابدة ،شاذ وهو العٌوب فً

 (9ٗٔ).ٌقبله ال الضلع أن كما التقوٌم تقبل ال أنها إلى اإلشارة أو اعوجاجها

 

 ثالثا: دلٌلهم من اإلجماع:

 -كما ٌلً:باإلجماع  الدولة رباسة المرأة لتولً المانعون استدل وقد

 رحمه هللا تعالى - قال ابن حزم- : 

ِمٌع ج  ٌْس   اْلقْبل ة أهل فرق )و  ة ٌ ِجٌز أحد ِمْنه م ل  ام  أ ة إِم  ال   اْمر  ة و  ام   (ٌٓ٘ٔبلػ(.) لم صبً إِم 

 : -رحمه هللا تعالى -وقال إمام الحرمٌن

 روجعن ما فإنهن اإلمامة، وعقد اإلمام تخٌر فً لهن مدخل ال النسوة أن قطعا نعلمه فما

 - فاطمة األمر بهذا وأجدرهن النساء أحرى لكان;  امرأة األمر هذا فً استشٌر ولو قط،

 بابتداء ونحن المإمنٌن، أمهات - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول نسوة ثم - السبلم علٌها

 ومكر العصور منقرض فً مخاض المجال هذا فً لهن كان ما أنه نعلم األذهان

 (ٔ٘ٔ).الدهور

 

 :وٌقول الدكتور عمر سلٌمان األشقر فً ربٌس الدولة والشروط الواجب توافرها فٌه 

وقد اشترط فً الخلٌفة عدة شروط منها: الذكورة: وهذا شرط متفق علٌه بٌن علماء 

األمة، فالوالٌة الكبرى ال تصلح لها المرأة، وفً الحدٌث:)ال ٌفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(، 

إلسالمً أن تولت أمر المسلمٌن امرأة، فالخلٌفة ٌحتاج إلى أن ولم ٌحدث فً التارٌخ ا

ٌخلو بمستشارٌه وقد ٌفاوض وٌقود الجٌوش، والمرأة ال تستطٌع ذلك خاصة وأنه قد 

ٌعرض لها ما ٌمنعها من القٌام بواجبات الخالفة أو ٌقلل من فعالٌتها فً ذلك مثل الحٌض 

 (ٕ٘ٔوالنفاس والرضاع وتربٌة األوالد.)

 

 أدلتهم من القٌاس: رابعا:

 -بالقٌاس ومن ذلك ما ٌؤتً: الدولة رباسة المرأة لتولً المانعون استدل وقد

 أن اإلسالم لم ٌسمح للمرأة أن تإم الرجال فكٌؾ ٌسمح لها أن تإم األمة كلها؟. -ٔ

                                                           
 الفضل أبً حجر بن علً بن أحمد ، تؤلٌؾ:8ٖٙ/ٙالبخاري صحٌح شرح الباري فتح ٌراجع: ((9ٗٔ

 محمد: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رقم هـ ،79ٖٔ ،لبنان -بٌروت - المعرفة دار: شرالن ، دارالشافعً العسقالنً
 .الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه بإخراجه قام ،الباقً عبد فإاد
 حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً محمد أبً: تؤلٌؾ ،89/ٗ والنحل واألهواء الملل فً الفصلٌراجع:  ((ٓ٘ٔ

 .القاهرة - الخانجً مكتبة: شرالن ، دار(هـٙ٘ٗ: المتوفى)الظاهري  القرطبً األندلسً
لوي الشٌخ بإشراؾ الباحثٌن من مجموعة: إعداد، ٘ٗ/8العقدٌة الموسوعة وٌراجع:  القادر عبد بن ع 

 dorar.net اإلنترنت على السنٌة الدرر موقع: شرالن ، دارالسقاؾ

 الجوٌنً، محمد بن ٌوسؾ بن ّللا عبد بن الملك عبد، تؤلٌؾ: ٕٙ/ٔالظلم التٌاث فً األمم ؼٌاث ٌراجع:(ٔ٘ٔ) 

: النشر الدٌب، دار العظٌم عبد، تحقٌق: (هـ78ٗ: المتوفى) الحرمٌن بإمام الدٌن، الملقب ركن المعالً، أبً
 .هـٔٓٗٔ الثانٌة: الطبعة الحرمٌن، إمام مكتبة
، تؤلٌؾ: الدكتور عمر سلٌمان األشقر، دار النشر: دار ٌٖٓٗراجع: نحو ثقافة إسالمٌة أصٌلة ص  ((ٕ٘ٔ

 م.99ٗٔ - هـٗٔٗٔعمان، الطبعة: الرابعة  -األردن -النفائس للنشر والتوزٌع
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فإذا بطلت اإلمامة الصؽرى، فالكبرى من باب أولى، ومن المعلوم أن ربٌس الدولة اإلسبلمٌة 

، وهو الذي ٌنٌب عنه  من ٌإم القوم فً األمصار واألقطار ٌإم القوم فً الصبلة أصبل  هو الذي 

 نٌابة عنه.

، فكٌؾ أن اإلسالم لم ٌكلؾ المرأة بالنفقة، ألنه ال ٌرٌد أن ٌحملها المسئولٌة خارج البٌت -ٕ

 نحملها مسبولٌة األمة بٌنما اإلسبلم لم ٌحملها مسبولٌة اإلنفاق على أسرتها.

م لم ٌسلمها قٌادة األسرة لوجود الرجل، ومن باب أولى أن ال ٌسلمها قٌادة أن اإلسال -ٖ

 األمة.

 . النفس فً الوالٌة وعلى الطالق، على الوالٌة قٌاس -ٗ

 

 المعقول: خامسا: أدلتهم من

 -:ٌؤتً ما ذلك ومن بالمعقول الدولة رئاسة المرأة لتولً المانعون استدل وقد

 .؛ ألنهم ٌرون أن الرجل هو األنسبوال حدٌثاا  ال قدٌماا  أن أؼلب الشعوب ال تولً المرأة -ٔ

   ًرحمه هللا تعالى -قال اإلمام الجوٌن - : 

 روجعن ما فإنهن اإلمامة، وعقد اإلمام تخٌر فً لهن مدخل ال النسوة أن قطعا نعلمه فما )

 - فاطمة األمر بهذا وأجدرهن النساء أحرى لكان ، امرأة األمر هذا فً استشٌر ولو قط،

 ونحن المإمنٌن، أمهات - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول نسوة ثم - السالم علٌها

 ومكر العصور منقرض فً مخاض المجال هذا فً لهن كان ما أنه نعلم األذهان بابتداء

 له تعلق العلوم، وال فً السبق قصب حووا وإن بالعبٌد، األمر هذا ٌناط ال الدهور، وكذلك

 ٖ٘ٔ)).(األحالم وذوي العلماء من ٌعدون ال الذٌن بالعوام

 

وهذا أمر ال ٌنكره عاقل فلماذا نجلب أن فً تولٌها جلب للمفاسد وإثارة للشهوة والفتنة،  -ٕ

المفسدة والفتنة بؤٌدٌنا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وحتى لو كانت هناك منفعة 

 من جلب المنفعة النادرة.متوهمة فً تولٌة المرأة، فإن درء المفسدة الؽالبة أولى 

 

للمرأة أن تقر فً  اإلسبلمٌة ولهذا كانت أوامر الشرٌعة أن خروج المرأة مفتاح للشر، -ٖ

بٌتها، فإذا صارت المرأة ربٌسة للدولة فكٌؾ ستنفذ اآلٌات واألحادٌث التً تؤمر المرأة 

ة الدولة، ألن ذلك تمنع المرأة من تولً رباس :بقاعدة : سد الذرابع فعمبل   بالقرار فً بٌتها،

ٌفضً إلى اختبلطها بالرجال، بل وقد ٌقود إلى الفتنة لها ولؽٌرها، فإذا كان سلفنا الصالح قد 

منعوها من ذلك وهم على ما هم علٌه من تدٌن، فكٌؾ بنا نحن أهل هذا الزمان؟ فعلٌنا أن ال 

 أؼلقته األمة عبر قرون مضت. نفتح بابا  

 

رؼم اختبلؾ األعراؾ بٌن شعوب  ،فً تولٌة هذا المنصب كما أن العرؾ ال ٌقدم المرأة -ٗ

 األرض.

                                                           

 ٕٙ/ٔ الظلم التٌاث فً األمم ؼٌاث ٌراجع: (ٖ٘ٔ)



 
ٗ9 

 

، فإذا كان البعض قد استدل بحكاٌة الملكة بلقٌس، لنا كما أن شرع من قبلنا لٌس شرعاا  -٘

لنا  فربما نسً هذا البعض أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ٌتعارض، أو هو لٌس شرعا  

 نؤخذ بها.، فإذا تعارضت شرٌعة السابقٌن فبل أصبل  

 

فالرجل أقوى وأقدر على تحمل الصعاب  كما أن الرجل أكفؤ من المرأة  فً هذا األمر: -ٙ

  ة المرأة وانهٌارها أمام المصابب.ومواجهتها وتحمل الصدمات وال ٌخفى على أحد عاطفٌ

 

 : الذرائع سد -7

 محظورات ارتكاب وإلى األخبلق فً فساد إلى الربٌسٌة للمناصب المرأة والٌة تإدي حٌث

 .النشؤ تربٌة فً األساس المرأة لدور همالإ،و الفواحشو ، الخلوة من شرعٌة

 

 : المصلحة -8

 فً ضعٌفة وهً ، والقدرة والقوة ، الدابمة الكفاءة هً العامة الوالٌات فً األساس إن حٌث  

 . ـ سبق كما ـ المرأة

 

 الثالث: الفرع

 الدولة.مناقشة أدلة القائلٌن بمنع تولً المرأة رئاسة 

 -وقد نوقشت بعض أدلة القائلٌن بمنع تولً المرأة من رئاسة الدولة كما ٌلً:

 

ا :)، حٌث قال هللا تعالىأن الخطاب القرآنً لم ٌفرق بٌن الذكر واألنثى -ٔ م  م   إِنَّ ك  ٌُّ لِ    و 
 ّللاَّ

ول ه   س  ر  الَِّذٌن   و  ن وا و  ة   ٌ قٌِم ون   الَِّذٌن   آم  ال  ٌ ْإت ون   الصَّ اة   و  ك  مْ  الزَّ ه  ون   و  اِكع  ، ومن (ٗ٘ٔ)(ر 

ْإِمن ون   :)الذٌن آمنوا( ٌشمل الذكر واألنثى، وقال تعالىالمعلوم أن لفظ:)  اْلم  ات   و  ْإِمن  اْلم   و 

ه مْ  ْعض  اء   ب   ٌ ون   ب ْعض   أ ْولِ ؤْم ر  وؾِ  ٌ  ْعر  ْنه ْون   بِاْلم   ٌ نِ  و  رِ  ع  ْنك  ٌ قٌِم ون   اْلم  ة   و  ال  ٌ ْإت ون   الصَّ  و 

اة   ك  ون   الزَّ ٌ ِطٌع     و 
ول ه   ّللاَّ س  ر  ه م   أ ول ئِك   و  م  ْرح   ٌ    س 

   إِنَّ  ّللاَّ
ِزٌز   ّللاَّ ِكٌم   ع  وهذا النص ، (٘٘ٔ()ح 

وا ف ال   :)تولً المإمنٌن والمإمنات لبعضهم بعضا، وقال تعالى صرٌح فً ِخذ  تَّ اء   ِمْنه مْ  ت   ٌ  أ ْولِ

تَّى وا ح  اِجر  بٌِلِ  فًِ ٌ ه  ِ  س  )(ّللاَّ
الوالء هنا بالجنس، بل ربطه بالهجرة، وقد  ٌربطفلم (، ٙ٘ٔ

إلى  فٌها إشارة آٌة واحدة قامت بها المرأة المسلمة، وإن المتتبع آلٌات الوالٌة ال ٌجد

الجنس، بل الممنوع هو والٌة الكافرٌن والشٌطان والمنافقٌن والٌهود والنصارى 

 لظالمٌن.والمستهزبٌن بالدٌن واألعداء وا

 

 -:كما ٌلً مردود علٌه من عدة أمورمناقش و «امرأة أمرهم ولَّوا قوم ٌفلح لن»أن حدٌث:  -ٕ

 

؛ على وارد   الحدٌث هذا أن :أوالا   هللا رضً - َبكرة أبً عن البخاري صحٌح فً فلفظه سبب 

 ِكسرى بنت علٌهم َملُّكوا قد فارس أهل أن -وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسولَ  بلػ لَّما: قال - عنه

                                                           
 المائدة. من سورة ٘٘( اآلٌة رقم (ٗ٘ٔ

 سورة التوبة.من  7ٔاآلٌة رقم  (٘٘ٔ)
 من سورة النساء. 89جزء اآلٌة رقم  (ٙ٘ٔ)
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 علٌه هللا صلى - النبً كتابَ  مّزق لَّما كسرى أن وذلك ،«امرأة أمرهم ولَّوا قوم ٌفلح لن»: قال

 تؤمٌر إلى بهم األمر أفضى حتى إخوته، قتل ثم فقتله، ابَنه علٌه - تعالى - هللاُ  سلط -وسلم

قُوا ملكهم ذهاب إلى ذلك فجرَّ  المرأة،  فلّما علٌهم؛ - وسلم علٌه هللا صلى - النبً به دعا كما وُمزِّ

قه، ملكهم َذهاب عبلمةُ  هذا أن أخبر المرأة بتؤمٌر  -وسلم علٌه هللا صلى - النبً علم  ولم وتمز 

ا ذلك ٌكن  ال فإنهم امرأة علٌهم ٌَُول ون قوم كل أن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً من إخبار 

 .ٌفلحون

،) –كما قال الشافعٌة  - اْلَقاِعَدةُ  إذْ  لها، عموم ال األعٌان وقابع أن األصول علم فً تقرر وقد   أ نَّ

ق ائِع   الِ  و  ا اأْل ْحو  ق   إذ  رَّ ا ت ط  ه  ٌْ ال   إل  ا ااِلْحتِم  اه  س  اِل، ث ْوب   ك  ق ط   اإْلِْجم  س  ل بِه ا و   أي ؛(7٘ٔ.)" ااِلْستِْدال 

ا كان لَّما الحدٌث هذا أن  دلٌل ؼٌر من ابتداء   عمومه على حملُه ٌصح لم عٌن قضٌة على وارد 

 .آخر

 

 -كما ٌلً:وبٌانها  الحدٌثهذا ب تعلقت التً باقات والسٌاقات واللحاقاتالنظر إلى الس ثانٌا:

 إلى برسابل ُرُسله بعث - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن فً فتتمثل :اقات الحدٌثأما سب -ٔ

 .الفرس ملك كسرى ومنهم - وجل عز - هللا إلى فٌها ٌدعوهم الملوك

  العٌنً الدٌن بدر العبلمة قال: 

 ملك كسرى إلى حذافة بن   ّللاِ  عبد   - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول بعث   ست   سنة وفً)

 فً المحرم فً: وقٌل.. الحدٌبٌة عمرة بعد ست   سنة آخر فً ذلك كان: الواقدي قال. الفرس

 (8٘ٔ(.)ست سنة

 

 وسلم؛ علٌه هللا صلى - النبً كتاب مع كسرى أدب سوء إلى شٌرفت :الحدٌثوأما سٌاقات  -ٕ

 حٌث قال: البخاري صحٌح مختصر شرح القاري منارصاحب كتاب  أورده كما

 بكتابه بعث - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول أن"  عنهما ّللا رضً عباس ابن )ٌحدثنا

 مع أرسل - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً أن أي"  البحرٌن عظٌم إلى ٌدفعه أن وأمره رجالا،

 إلى فٌه ٌدعوه الفرس ملك كسرى إلى كتاباا  حذافة بن ّللا عبد وهو الصحابة من رجل

"  كسرى إلى لٌوصله البحرٌن ملك ساوى بن المنذر إلى الكتاب هذا ٌسلِّم أن وأمره اإلِسالم،

 وهو الفرس، ملك كسرى إلى البحرٌن أمٌر فؤْوصله أي"  كسرى إلى البحرٌن عظٌم فدفعه

قه قرأه فلما"  أنوشروان ابن هرمز بن أبروٌز  ّللا رسول كتاب"  أبروٌز"  قرأ فلما أي"  مزَّ

عه وتوعد، وتهدد ثائرته ثارت - وسلم علٌه ّللا صلى -  صلى - ّللا رسول علٌهم فدعا"  وقطَّ

قوا أن - وسلم علٌه ّللا ق كل ٌمزَّ  أن الفرس على - وسلم علٌه ّللا صلى - فدعا أي"  ممزَّ

ق  ّللا صلى - نبٌه دعاء ّللا فاستجاب سلطانهم، وٌزٌل دولتهم، على وٌقضً شملهم، ّللا ٌمزِّ

 (9٘ٔ)وسلم(. علٌه

                                                           
 األنصاري، زكرٌا بن محمد بن زكرٌا، تؤلٌؾ: ٕٔ/ٗ الطالب روض شرح فً المطالب أسنىٌراجع:  ((7٘ٔ

 طبعة بدون: الطبعة، اإلسالمً الكتاب دار ، دار النشر:(هـ9ٕٙ: المتوفى) السنٌكً ٌحٌى أبو الدٌن زٌن
 تارٌخ. وبدون
 8٘/8ٔ البخاري صحٌح شرح القاري عمدة ٌراجع: (8٘ٔ)

 الشٌخ: راجعه قاسم، محمد حمزة ، تؤلٌؾ:ٖٙٔ/ٔ البخاري صحٌح مختصر شرح القاري منار ٌراجع: (9٘ٔ)

 - دمشق -البٌان دار مكتبة: شرالن ، دارعٌون محمد بشٌر: ونشره بتصحٌحه عنً، األرناإوط القادر عبد
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ًِّ  دعوةُ  أصابت وقد  قال إجابته؛ فً شك ال ودعاإه وقوَمه، كسرى -وسلم علٌه هللا صلى - النب

 (:الصحٌح الجامع لشرح التوضٌحكتابه:) فً الملقن ابن العبلمة

ا عشر أربعة منهم مات بذلك؛ - وسلم علٌه ّللا صلى - علٌهم دعا ولما)  (ٓٙٔ)(.سنة فً ملكا

لةف :الحدٌث لحاقاتوأما  -ٖ :  - وسلم علٌه هللا صلى - النبً دعوة على المترتبة اآلثار فً ممثَّ

 شرح صحٌح البخاري(: القاري عمدةكتابه:)  فً العٌنً الدٌن بدر العبلمة قال

قوا بؤن وجنوده كسرى على فدعا)  زَّ ق؛ كلَّ  ٌ م  زَّ م   ولم جرى وهكذا أحد، منهم ٌبقى ال بحٌث م 

 عمر خالفة فً بالكلٌة انقرضوا حتى اإلقبال عنهم وأدبر نافذ، أمر وال قائمة ذلك بعد لهم تقم

 (ٔٙٔ)(.عنه تعالى ّللا رضً

 

 داللة أن: لها عموم ال عٌن واقعة ٌمثل الشرٌؾ الحدٌث أن على وٌدل المعنى هذا ٌإٌد ومما 

 الذي المعنى وهو والفوز، البقاء معنى إلى تشٌر الشرٌؾ الحدٌث فً الوارد الفبلح لفظ

 ابن اللؽوي العبلمة إلٌه ذهب ما ذلك ٌوضحو الحدٌث؛ ولحاقات وسٌاقات سباقات ٌناسب

 :قال حٌث( اللؽة مقاٌٌس معجمكتابه:) فً فارس

م   اْلف اء   :ف ل ح  )  الالَّ اء   و  اْلح  نِ  و  اِن، أ ْصال  ِحٌح  ا ص  م  ه  د  لُّ  أ ح  د  ل ى ٌ  ، ع  ر   ش ق  اآْلخ  ل ى و  ق اء   ف ْوز   ع  ب   .و 

ل   ا: اأْل ْرض   ف ل ْحت  : ف اأْل وَّ ق ْقت ه  ب  . ش  ر  اْلع  ق ول   و  ِدٌد  : " ت  ِدٌدِ  اْلح  لِك  ".  ٌ ْفل ح   بِاْلح  لِذ  ً   و  مِّ ار   س   اأْل كَّ

ا حا ٌ ق ا. ف الَّ ْشق وقِ  ل  و  ف ةِ  لِْلم  ْفل ى الشَّ  .أ ْفل ح  : السُّ

اأْل ْصل   انًِ و  ح   الثَّ ق اء  : اْلف ال  اْلف ْوز   اْلب  ق ْول  . و  لِ  و  ج  أ تِهِ  الرَّ ْفلِِحً: " اِلْمر  اه   ،" بِؤ ْمِركِ  اْست  ْعن   ف وِزي م 

 (ٕٙٔ(.)بِؤ ْمِركِ 

 

 وسلم علٌه هللا صلى - النبً ودعاء الشرٌؾ الحدٌث ورود سبب بٌن الوثٌقة الصلة وعن - 

، بعد أن ذكر قول (الساري إرشادكتابه:) فً القسطبلنً اإلمام ٌقول: وُمْلِكه كسرى على

 الطبري ومالك وأبً حنٌفة حٌث قال:

 شهادة فٌه تجوز فٌما الحكم تلً حنٌفة أبً وعن مالك عن رواٌة فً الطبري وأجازه) 

لَّى - كتابه مّزق لما كسرى أن بٌان هنا الحدٌث هذا ذكر من والؽرض النساء،    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل   ع 

لَّم   س   إلى بهم األمر أفضى حتى إخوته قتل ثم وقتله فمزقه ابنه علٌه ّللا سقط علٌه ودعا -و 

لَّى - دعاءه ّللا واستجاب ومزقوا ملكهم ذهاب إلى ذلك فجرّ  المرأة تؤمٌر    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  -و 

.)(ٖٔٙ) 

 

 ( الدراري الكواكبكتابه:) فً الكرمانً الدٌن شمس: الصلة وتلك المعنى هذا على أكد كما

 حٌث قال:

                                                                                                                                                                      

 - هـٓٔٗٔ: النشر عام ،السعودٌة العربٌة المملكة - الطائؾ - المإٌد مكتبة السورٌة، العربٌة الجمهورٌة
 م.99ٓٔ

 ٕٓٔ/ٗٔ البخاري صحٌح شرح القاري عمدة ٌراجع: (ٓٙٔ)

 المرجع السابق. ٌراجع: (ٔٙٔ)

 الحسٌن أبو الرازي، القزوٌنً زكرٌاء بن فارس بن أحمد، تؤلٌؾ: ٓ٘ٗ/ٗ اللؽة مقاٌٌس معجم ٌراجع: (ٕٙٔ)

: النشر لبنان، عام -بٌروت -الفكر دار ، دار النشر:هارون محمد السالم عبد: تحقٌق ،(هـ9ٖ٘: المتوفى)
 .م979ٔ - هـ99ٖٔ

 ٓٙٗ/ٙالبخاري صحٌح لشرح الساري إرشاد ٌراجع: (ٖٙٔ)
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قه، حٌن كسرى كتاب قصة ت تمة ِمن هو)  أبوه دسه الذي بالسم االبن مات ثم ابن ه، وقتله مزَّ

 (ٗٙٔ)(.ملكة البنت جعل ثم له،

ا - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن المقام هذا فً إلٌه اإلشارة تجدر ومما  المرأة؛ بوالٌة علِم لَمَّ

قه، ملكهم ذهاب عبلمةُ  هذا أن أخبر  إِنَّ ﴿:وجل عز هللا لقول مصداق ا علٌهم؛ لدعوته إجابة   وتمز 

ون   الَِّذٌن   ول ه   ّللا   ٌ ْإذ  س  ر  ه م   و  ن  ا فًِ ّللا   ل ع   ٌ ْن ةِ  الدُّ اآْلِخر  دَّ  و  أ ع  ا ل ه مْ  و  ابا ذ  ا ع  ِهٌنا  ثمَّ  ومن ؛(٘ٙٔ).﴾م 

ا ذلك ٌَُعد فبل ا إخبار   أنهم علٌهم امرأة   ٌَُول ون قوم كل بؤن - وسلم علٌه هللا صلى -من النبً عاّم 

 .ٌُفلحون ال

 

 فً ذكر - تعالى - هللا أن: لها عموم ال َعٌن   واقعةَ  الحدٌث هذا كون على به ٌُستؤَنس ومما ثالثا:

 فً ونظرها لمملكتها، وتدبٌرها سٌاستها حسن من وذكر سبؤ، ملكة" ِبلقٌس" قصة العزٌز كتابه

 ألهل واستشارتها والسبلم، الصبلة نبٌنا وعلى علٌه سلٌمان لكتاب َتلَقٌِّها وحسن األمور، عواقب

هم مع قومها من والَعقد الَحلّ   لها -تعالى - هللا تصدٌق مع وعقلها، رأٌها ورجاحة إلٌها، األمر َردِّ

ا فٌه فاقت ما والظَفر، الؽلبة عند الملوك ٌفعله بما إخبارها فً  فً بها أّدى وما الملوك، من كثٌر 

 وهذا ،-تعالى - هللا ؼٌر بعبادتها نفسها بظلم واالعتراؾ -تعالى - باهلل اإلٌمان إلى المطاؾ نهاٌة

ٌَت التً النماذج من نموذج  والنجاح. الفبلح إلى قومها وقادت فؤحسنت المرأة فٌها َولِ

 

ا فارق ا هناك أن -ٖ  فالخبلفة المعاصرة؛ الدولة رباسة وبٌن اإلسبلم فً الخبلفة منصب بٌن كبٌر 

ً   منصب اإلسبلمً الفقه فً ه من دٌن  محددة شروط وله الصبلة فً المسلمٌن إمامةُ  مهامِّ

ا اآلن المنصب هذا أصبح وقد كتبهم، فً الفقهاء ٌذكرها  الحالً الوقت فً له وجود ال تراث 

 ُدَول أما م،9ٕٗٔ عام خبلفتها وإنهاء العثمانٌة الدولة سقوط منذ وذلك الدولٌة الساحة على

 تم التً المستقلة القومٌة ِكٌاناتها لها مدنٌة قُطرٌة دول فهً والعشرٌن الحادي القرن عالَم

-المعاصر المسلم المجتمع فً الدولة ربٌس فمنصب َثمّ  ومن العشرٌن، القرن خبلل تؤسٌسها

ا أكان سواء   ا أم وزراء   ربٌسَ  أم ربٌس  ، منصب   -ملِك   ً  المسلمٌن بإمامة مكلَّؾ ؼٌر وهو مدن

 .الصبلة فً

 

 بٌن كبٌر خبلؾ فمحل ؼٌرها أما العظمى، اإلمامة فً إالّ  تصح ال االجماع دعوى أن  -ٗ

 وحدٌثا . قدٌما   الفقهاء

 

 -: ٌؤتً لما ٌستقٌم ال التزوٌج فً الوالٌة وعلى الطبلق على الوالٌة قٌاس أن -٘

 القابلٌن أن مع ، ـ سبق كما ـ تفاقباال صحٌح فإنه زوجته إلى الزوج فوضه إذا الطبلق نأ أوال:

 .الرجال من بالتفوٌض وال البداٌة، فً ال الوالٌة ٌجٌزون ال الوالٌة بمنع

 

 الحنفٌة، أجازها حٌث كبٌر، خبلؾ فمحل ؼٌرها أو نفسها، تزوٌج على المرأة والٌة نأ ثانٌا:

 .ملزما   ٌكون حتى اتفاق محل لٌس علٌه المقٌس فاألصل وبالتالً

                                                           

 ٕٖٕ/ٙٔالبخاري صحٌح شرح فً الدراري الكواكب ٌراجع: (ٗٙٔ)
 من سورة األحزاب. 7٘اآلٌة رقم  ((٘ٙٔ



 
ٖ٘ 

 

 الشرعٌة الضوابط خبلل من عبلجها فٌمكن ، الذرابع وسد والمفاسد المصالح مسؤلة أما  -ٙ

 .الفقهاء بٌن اتفاق محل لٌست معتبرة أدلة كونها أن إلى إضافة ، ذلك تمنع التً والقٌود

 

 -:قسمٌن على الشرع مسابل أن -7

ٌّة ٌشكل الذي القطعً األول: ٌُعبَّر اإلسبلم، ُهو ا عنه و  وهذا بالضرورة، الدٌن من بالمعلوم أحٌان 

ً   وهو فٌه االختبلؾ ٌجوز ال  الدٌنٌة الثوابت فً قدح فٌه والقدح التضاد، بخبلؾ المعن

ن﴿: تعالى ٌقول ذلك وفً المستقّرة، ٌَّن   ما بعدِ  ِمن الرسول   ٌ شاقِقِ  وم  ب  بِع اله دى له ت  تَّ  ٌ  ؼٌر   و

بٌِلِ  إِمنٌِن س  لِّهِ  الم  لّى ما ن و  و  م   ون صلِهِ  ت  نَّ ه  ت ج  ا وساء  ِصٌرا  (ٙٙٔ. )﴾م 

 

 ثبوت فً القطعٌة لعدم وذلك اإلجماع؛ علٌه ٌنعقد ولم العلم أهل فٌه اختلؾ الذي الظنً الثانً:

ً   هو وهذا داللته، جهة أو دلٌله ا لٌس الخبلؾ وهذا التنوع، بخبلؾ الَمعنِ  بل الشرع، من خروج 

 علٌه هللا صلى - النبً علََّمنا وقد رحمة، فٌه األبمة واختبلؾ واسع، فٌه واألمر الشرع، من هو

نِ  معه؛ التعامل كٌفٌة - وسلم ر   اْبنِ  فع  م  ً   ع  ِض    ر 
ا، ّللاَّ ْنه م  ًُّ  ق ال  : ق ال   ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س   و 

ْوم   ابِ  ٌ  ٌ نَّ  ال  : »األ ْحز  لِّ د   ٌ ص  ْصر   أ ح  نًِ فًِ إاِلَّ  الع  ة   ب  ظ  ٌْ ك   «ق ر  ه م   ف ؤ ْدر  ْعض  ْصر   ب  ِرٌِق، فًِ الع   الطَّ

ه مْ  ف ق ال   ْعض  لًِّ ال  : ب  تَّى ن ص  ه ا، ح   ٌ ؤْتِ ق ال   ن  ه مْ  و  ْعض  لْ : ب  لًِّ، ب  ا ٌ ِردْ  ل مْ  ن ص  ، ِمنَّ لِك  ِكر   ذ  لِك   ف ذ  ًِّ  ذ  بِ  لِلنَّ

لَّى هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  نِّؾْ  ف ل مْ  و  ا ٌ ع  اِحدا  (7ٙٔ).«ِمْنه مْ  و 

 وال الخبلؾ، مسابل فً إنكار ال أنه لؤلمة - وسلم علٌه هللا صلى - منه وتعلٌم إرشاد ذلك وفً 

 عبر للتطبٌق وصبلحٌته الشرع مرونة على شاهد وهذا فٌها، األقوال بؤي أخذ َمن على َتحِجٌر

ر إنما أنه) :المقررة القواعد من، فواألشخاص األحوال اختبلؾ وعند والمكان الزمان  ٌ نك 

ر وال علٌه المتفق    المختلؾ المسابل من للقضاء ووالٌتها المرأة حكم ومسؤلة ،(فٌه المختل ؾ   ٌ نك 

 واجتهادهم وعلمهم وزنهم لهم ممن العلماء بعض ذلك بجواز قال حٌث والفقهاء؛ األبمة بٌن فٌها

 كان وإذا فٌها، المخالؾ على إنكار فبل المسؤلة فً إجماع ال أنه دام وما اإلسبلمً، الفقه فً

َسعنا فٌها الخبلؾُ  وِسَعهم قد األبمة ٌَ  .َوِسَعهم ما فل

 

أن حالة الضعؾ التً ٌتحدث عنها القائلون بمنع تولً المرأة من رئاسة الدولة، تعصمها  -8

الذي ٌساعد رئٌس الدولة فً صنع  الشورى مجلس وتقومها القٌادة الجماعٌة عن طرٌق

اإلرهاق  حٌث إنٌرد على المرأة،  كما أٌضا   الضعؾ ٌرد على الرجل هذا ، علما بؤنالقرار

انفردت باألحوال كانت المرأة قد  ، وإذا من الرجل والمرأة الجسدي والنفسً ٌشمل كبل  

قوٌة قد  تصٌبه علل أخرى جسدٌةالصحٌة الخاصة بها من الحٌض والنفاس، فإن الرجل قد 

علل القد تمنعه من العمل أكثر من  تكون أشد علٌه من علل الحٌض والنفاس عند المرأة، بل

، كما أن األحوال الخاصة بالمرأة من الحٌض والنفاس كالحٌض والنفاس بالمرأةالخاصة 

كون بعٌدة عن هذا فقد ت تعتري البنات الشابات من النساء، أما المرأة التً تقدم بها السن

ء من ممارسة عملها الؽالب تتولى رباسة الدولة فً هذا السن فبل ٌمنعها شً فً وهً

                                                           
  من سورة النساء. ٘ٔٔاآلٌة رقم  ((ٙٙٔ

 عن مصورة) النجاة طوق دار، دار النشر: 9ٔٔٗ، والحدٌث رقم ٕٔٔ/ٌ٘راجع: صحٌح البخاري  (7ٙٔ)

 .هـٕٕٗٔ األولى: الطبعة، (الباقً عبد فإاد محمد ترقٌم بإضافة السلطانٌة



 
٘ٗ 

 

كربٌسة للدولة، وحتى لو قلنا مع القابلٌن بالمنع لظروؾ الحٌض والنفاس، فإننا نعالج هذا 

 باإلجازات الخاصة، فكل رإساء العالم الذكور ٌؤخذون إجازات خاصة لهم.

 

المرأة المسلمة جاهلة ؼافلة، وأنها ال ٌنبؽً شؽلها فً ؼٌر بٌتها وأمومتها،  ن القول بؤنأ -9

جاهلون  ، فالسواد األعظم من الرجال فً الببلد اإلسبلمٌة والعربٌة هم أٌضا  لٌس بشًء

أحد إنهم ٌجب أن ٌحرموا بسبب ذلك من حقوقهم السٌاسٌة واالجتماعٌة،  ؼافلون، ولم ٌقل

ولٌست كل امرأة مرشحة لمباشرة العمل والنشاط فً المجال السٌاسً واالجتماعً، وإنما 

ٌترشح لذلك أفراد كما هو شؤن الرجال، مما ال ٌتحتم أن ٌكون معناه أو مإداه انصراؾ 

 النساء عن بٌوتهن وأمومتهن.

  

من أصحابه امرأة فبل  وال أحد -صلى هللا علٌه وسلم -اإلجماع على عدم تولٌة النبًأما  -ٓٔ

 ٌعد دلٌبل  على عدم جواز تولٌة المرأة الحتمال أن ٌكون ذلك لعدم طلب النساء ذلك.

 

أما مقصود الفقهاء القدامى فً عدم تولٌة المرأة فهو ٌخص الخبلفة وهً الوالٌة العامة  -ٔٔ

ٌخص رباسة الدولة؛ ألنها ال ٌنطبق علٌها مسمى الوالٌة العامة بل هً على المسلمٌن وال 

 والٌة قطرٌة خاصة.

  رحمه هللا تعالى -قال ابن رشد-: 

نْ  دَّ  )ف م  اء   ر  ْرأ ةِ  ق ض  ه ه   اْلم  بَّ اءِ  ش  ةِ  بِق ض  ام  ى، اإْلِم  ْبر  ا اْلك  ه  ق اس  ا و  ضا ٌْ ل ى أ  ْبِد؛ ع  انِ  اْلع   لِن ْقص 

ا تِه  ْرم  نْ  ،ح  م  أ ى و  ا ر  ه  ْكم  ا ح  افِذا لِّ  فًِ ن  ء   ك  ًْ و   اأْل ْصل   إِنَّ : ق ال   ش  لَّ  أ نَّ  ه  نْ  ك  ؤ تَّى م  ت   اْلف ْصل   ِمْنه   ٌ 

ن   ٌْ ه   النَّاسِ  ب  ْكم  ائِز   ف ح  ا إاِلَّ  ج  ه   م  ص  صَّ اع   خ  ةِ  ِمن   اإْلِْجم  ام  ى( اإْلِم  ْبر   (8ٙٔ).اْلك 

ٌَّن مكان أو زمان فً الموروثة والعادات التقالٌد جعل ٌصح ال أنه -ٕٔ  على حاكمة مع

ٌِّدة أو لواسعه، مضٌقة أو ،والشرع الدٌن  علٌه، ٌُعلى وال ٌعلو الشرع بل لمطلقه، مق

ا العالمٌن إلى األخٌرة -تعالى - هللا كلمة هو واإلسبلم  وطبابعهم ألوانهم اختبلؾ على جمٌع 

ٌّ ا: تعالى هللا أنزله كما بنقله مؤمورٌن العلماء كان ولذلك وتقالٌدهم؛ وأعرافهم ٌِّه، فً ظن  ظنِّ

ٌّ ا ٌِِّه، فً وقطع  ٌرى معٌنة أقوال أو مذاهب على قصره أو الدٌن اختزال ٌجوز وال قطِع

ٌَّن مكان أو لزمان ٌصلح ال ما ألن ؼٌرها؛ على رجحاَنها أصحاُبها  أو لزمان ٌصلح قد مع

 ٌشدد أو علٌها ٌحملهم أو بها الناس ٌُلزم أن الورع من طرٌقة   سلك لَمن ولٌس ؼٌره، مكان

ٌِّق ا فٌه لهم هللا جعل فٌما علٌهم وٌض  .وَسعة ٌُسر 

 

ا المقرر من -ٖٔ  فللحاكم ؛المباح تقٌٌد   األمر لولً وأن الخالؾ، ٌرفع الحاكم حكم أن شرعا

 والمقاصد الشرعٌة للمصالح محقق ا ٌراه ما والخبلفٌة االجتهادٌة األمور فً ٌتخٌر أن

 كحالِ  الشرعٌة السٌاسة وحالُ  واحد، أجر فله أخطؤ وإن أجران فله أصاب فإن المرعٌة،

 .واألحوال واألشخاص والمكان الزمان بتؽٌر تتؽٌر: الفتوى

                                                           
 ٖٕٗ/ٗالبن رشد  المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌةٌراجع:  ((8ٙٔ



 
٘٘ 

 

 مطلقاا  الوالٌة بمنع دعواهم على حجة تنهض لم المانعٌن أدلة أن لنا اتضح المناقشة وبهذه

 .العظمى الوالٌة تولً من المرأة منع هو أدلتهم علٌها تدل ما كل وإنما المرأة، من

 :وعلٌه

 المعاصرة اإلسالمٌة المجتمعات ظل فً رئاسة الدولة()المنصب هذا تتولى أن للمرأة جوزفٌ 

 مختلفة أزمنة فً اإلسالمٌة األقطار بعض فً للحكم المسلمات النساء بعض تولً ؼرار على

 فً ٌقدح وال ،«الخلٌفة» لقب منها لٌس بؤلقاب ت ل قَّب المرأة وكانت ،- سابقاا  ذكرنا كما -

 الكبرى؛ الوالٌة تولً من المرأة منع على العلماء إجماع من ن قِل ما -مر كما - الحكم تولٌها

 منصب مفهوم فإن فٌه؛ نحن لما بالنسبة الحال وكذلك الخالفة، لمفهوم مؽاٌر   الحكم مطل ق ألن

ا ٌختلؾ المعاصر العالم فً الرئاسة  دولة رئٌس لمنصب الموروث التقلٌدي المفهوم عن تماما

 .لها دٌنً كقائد الخالفة

 :الثالث المطلب

 -:ة رئاسة الدولة، وفٌه ثالثة فروعالقائلون بجواز تولً المرأ

 األول:  الفرع

 بجواز تولً المرأة رئاسة الدولة. القائلون

 

 ومن القائلٌن بجواز تولً المرأة رئاسة الدولة:

  :من القدامى: أوال 

 محمداإلمام ومحمد ابن الحسن الشٌبانً، اإلمام و، أبو حنٌفةاإلمام و الحسن البصري،اإلمام 

رار ابن الفتح وأبو وابن حجر، الظاهري، حزم وابن ،الطبري جرٌر بن  ،(9ٙٔالشافعً.) ط 

والماوردي، وعبد القادر البؽدادي،  ،مالك اإلمام عن ورواٌة والقرطبً، ،المالكً القاسم وابن

 ..... وؼٌرهم.والفراء

 

  :المجددٌن المعاصرٌن وممن قال به منثانٌا: 

الدكتور  األستاذ فضٌلة السابق مصر مفتًو ومحًٌ الدٌن بن العربً، الؽزالً، محمد الشٌخ 

واألستاذ  ،اإلسالمٌة البحوث مجمع عضو - بٌومً المعطى عبد واألستاذ الدكتور ،جمعة علً

 بتارٌخ أخٌراا فتوى دار اإلفتاء المصرٌة الصادرة و الدكتور محمد رأفت عثمان،

 الدولة. ورئٌس القضاء منصبً المرأة تولً حكم بشؤن م،8ٕٓٓ/7/7ٔ

 

                                                           

 مشاهٌر من كان طرار، بابن المعروؾ النهروانً الجرٌريّ  زكرٌا بن المعافى الفرج أبو هو القاضً (9ٙٔ)

 آٌة كان العالمة، الجرٌريّ  الفرج أبو: ماكوال ابن وقال وثمانٌن نٌؾ سنة مات ببؽداد وكان المتقنٌن، العلماء
 الجرٌريّ  سلٌمان بن أحمد الطٌب وأبو صاعد وابن البؽوي عن حدث العلوم، فً والتفنن والمعرفة الحفظ فً

 قال ومن الحرٌر، بٌع إلى فٌنسبه الحرٌري له قال فمن النسبتان فٌه اجتمع بالحاء الحرٌري له وٌقال
 .الطبري جرٌر بن محمد مذهب على تفقهه فألجل بالجٌم الجرٌريّ 
 سعد أبو المروزي، السمعانً التمٌمً منصور بن محمد بن الكرٌم عبد ، تؤلٌؾ:ٕٗٙ/ٖاألنساب ٌراجع:

 دائرة مجلس: شر، دار النوؼٌره الٌمانً المعلمً ٌحٌى بن الرحمن عبد، تحقٌق: (هـٕٙ٘: المتوفى)
 .م9ٕٙٔ - هـ8ٕٖٔ األولى: الطبعة، آباد حٌدر العثمانٌة، المعارؾ
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 من لٌست (رئاسة الدولة)إنها حٌث - الدولة رباسة المرأة تتولى أن جواز إلى ذهبوا فهإالء

 الشرعٌة والضوابط الشروط توافرت إذابل هً من الوالٌات الخاصة، وذلك   -العظمى اإلمامة

 .ذلك ونحو األسرة إهمال من مفاسد علٌها تترتب ولم ،والبلزمة لذلك المطلوبة

 

 تكون أن لها ٌجوز أن األولى باب فمن مفتٌة، تكون أن لها ٌجوز المرأة أن نظرهم ووجهة

 ومسإولٌة، وتقدٌر ونظر علم على بناء الشرعً الحكم ٌبٌن المفتً ألن ،وربٌسا للدولة قاضٌا  

 (7ٓٔ).الدولة بسلطة ذلك ٌبٌن فإنه القاضً أما

 هفٌ تصح فٌما القضاء المرأة تولً جواز ٌرٌان المالكً القاسم وابن ،حنٌفة فؤبو -

 .شهادتها

 جواز ونفٌر ومحمد ابن الحسن الشٌبانً وابن جرٌر الطبري الظاهري حزم وأما ابن -

 شًء. كل فً القضاء المرأة تولً

 -وبٌان ذلك فٌما ٌلً:

 

  رحمه هللا تعالى: - الحنفً الكاسانًقال- 

ا أ مَّ ة   )و  ك ور  تْ  الذُّ س  ٌْ ْرطِ  ِمنْ  ف ل  ازِ  ش  و  ْقلٌِدِ  ج  ْمل ِة؛ فًِ التَّ ْرأ ة   أِل نَّ  اْلج  اتِ  أ ْهلِ  ِمنْ  اْلم  ه اد   فًِ الشَّ

ْمل ِة، ه ا إالَّ  اْلج  ْقِضً ال   أ نَّ ودِ  ت  د  اِص؛ بِاْلح  اْلقِص  ه   و  ة   ال   أِل نَّ اد  ه  ، فًِ ل ه ا ش  لِك  ة   ذ  ٌَّ أ ْهلِ اءِ  و  ور   اْلق ض  د   ت 

ع   ٌَّةِ  م  ةِ  أ ْهلِ اد  ه   (7ٔٔ).(.الشَّ

 فً حاشٌته: -رحمه هللا تعالى - الحنفً وقال ابن عابدٌن- 

ْرأ ة  ) اْلم  ْقِضً و  رِ  فًِ ت  ٌْ د   ؼ  د   ح  ق و  إِنْ  و  لًِّ أ ثِم   و  و  ا اْلم   (7ٕٔ.)(ل ه 

  ًرحمه هللا تعالى -وقال الزٌلعً الحنف- :- 

 وشهادتها بٌنا ما على الشهادة من ٌستقً القضاء ألن( وقود حد ؼٌر فً المرأة وتقضً)

 لما كشهادتها والقصاص الحدود فً ٌجوز وال فٌه، قضاإها ٌجوز فكذا الحدود ؼٌر فً جائزة

 (7ٖٔ(.)البدلٌة شبهة من فٌه

 ًرحمه هللا تعالى -وقال بدر الدٌن العٌنً الحنف- :- 

 (7ٗٔ).(شًء كل فً المرأة قضاء وٌجوز)

                                                           
 المحاكمات وأصول ،7ٕ ص زٌدان الكرٌم عبد للدكتور اإلسالمٌة الشرٌعة فً القضاء نظام ٌراجع: ((7ٓٔ

 .ٔ٘ ص الزحٌلً محمد للدكتور والمدنٌة الشرعٌة

 أحمد بن مسعود بن بكر أبً الدٌن، عالء، تؤلٌؾ: ٖ/7 الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع ٌراجع: (7ٔٔ)

 الثانٌة: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر، دار (هـ87٘: المتوفى) الحنفً الكاسانً
 .م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ

 العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن: تؤلٌؾ ،ٓٗٗ/٘ المختار الدر على المحتار ردٌراجع:  ((7ٕٔ

 الثانٌة: الطبعة لبنان، -بٌروت -الفكر دار: النشر دار ،(هـٕٕ٘ٔ: المتوفى) الحنفً الدمشقً عابدٌن
 .م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ

ًِّ  وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن ٌراجع: (7ٖٔ) ْلبِ  محجن بن علً بن عثمان ، تؤلٌؾ:87ٔ/ٗالشِّ

 بن أحمد بن محمد بن أحمد الدٌن شهاب: الحاشٌة، (هـ 7ٖٗ: المتوفى) الحنفً الزٌلعً الدٌن فخر البارعً،
ًُّ  ٌونس بن إسماعٌل بن ٌونس ْلبِ  بوالق، - األمٌرٌة الكبرى المطبعة: شرالن ، دار(هـ ٕٔٓٔ: المتوفى) الشِّ
 .هـٖٖٔٔ األولى: الطبعة ،القاهرة

 حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبً، تؤلٌؾ: ٙٗ/9 الهداٌة شرح البناٌة ٌراجع: ((7ٗٔ

، لبنان -بٌروت  - العلمٌة الكتب دار ، دار النشر:(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً
 .م ٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ األولى: الطبعة
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 (: ًللحطاب المالكً:خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب وقال المالكٌة كما جاء ف ) 

ى) و  ر  م   أ بًِ اْبن   و   ٌ ْر نْ  م  از   اْلق اِسمِ  اْبنِ  ع  و  ٌ ةِ  ج  ْرأ ِة، ِوال  ، اْبن   ق ال   اْلم  ف ة  ر  ْرق ون   اْبن   ق ال   ع  : ز 

ه   نُّ ا أ ظ  وز   فٌِم  ت ه ا، فٌِهِ  ت ج  اد  ه  ْبدِ  اْبن   ق ال   ش  مِ  ع  ال  ة   ال  : السَّ اج  ا ح  ذ  ؤِْوٌلِ  لِه  الِ  التَّ ك ون   أ نْ  اِلْحتِم   اْبن   ٌ 

ق ْولِ  ق ال   اْلق اِسمِ  نِ  ك  س  ِريِّ  اْلح  ب  الطَّ ةِ  و  از  تِه ا بِإِج   ٌ اء   ِوال  ْطل قاا اْلق ض   اْبنِ  ق ْول   اأْل ْظه ر  ( ق ْلت  ) م 

ْرق ون    (7٘ٔ)(.ز 

 

 ألفاظ حل فً الدرر جواهر ):كما جاء فً اإلمام شرابط عن الحدٌث عند وقالوا أٌضا 

 للتتابً المالكً: (المختصر

ا تكون أن ٌجوز ال المرأة أن على وأجمعوا)  فٌما قاضٌة كونها جواز فً اختلفوا وإن إماما

 (7ٙٔ)(.فٌه شهادتها تجوز

 

 ( البن بزٌزة المالكًالتلقٌن كتاب شرح فً المستبٌن روضةكما جاء فً:) أٌضا وقالوا: 

ا كونها فً فللعلماء) المرأة وأما)  كل فً قاضٌة كونها الطبري فؤجاز مذاهب، ثالثة حاكما

 فٌه تجاوز فٌما قضاءها حنٌفة أبو وأجاز شًء، كل فً أصحابه وجماعة مالك ومنعه شًء،

 تنفٌذ الحاكم من الؽرض أن فرأى الطبري وأما.....  مالك، عن نحوه وروى. فقط شهادتها

 الرجل، من كتؤتٌه المرأة من متؤت وذلك الخصوم، بٌن( والقضاء) البٌانات( وسماع) األحكام،

 وحماٌة( البٌضة) حوزة منها المقصود أن إال الكبرى، اإلمامة والٌتها جواز علٌه وٌلزمه

 وذلك وجوبها، فً وصرفها المسلمٌن أموال وحفظ الخراج، وجباٌة األمة عن والندب الحوزة

 (77ٔ)(.المرأة من ٌتؤتى قد

 صفة على ٌكون أن:)اإلمام صفات فً الفراء ٌعلى أبً قول وبٌن القول هذا بٌن جمعنا فإذا

 ،(78ٔ.)(والعدالة والعلم، والبصٌرة، والعقل، والبلوغ، الحرٌة، من: قاضٌاا  ٌكون أن ٌصلح من

 اتضح الخصومات كل فً المرأة قضاء أجاز قد الطبري اإلمام أن القولٌن هذٌن إلى أضفنا وإذا

 .كامالا  إجماعاا  لٌس المإلفٌن، بعض إلٌه أشار الذي اإلجماع أن لنا

 

 ًرحمه هللا تعالى -قال الدمٌري المالك- :- 

                                                           

 محمد بن محمد ّللا عبد أبً الدٌن شمس ، تؤلٌؾ:87/ٙ خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهبٌراجع:  (7٘ٔ)

عٌنً بالحطاب المعروؾ المؽربً، الطرابلسً الرحمن عبد بن : شر، دار الن(هـ9٘ٗ: المتوفى) المالكً الرُّ
 .م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ الثالثة: الطبعة، الفكر دار

 بن محمد الدٌن شمس ّللاَّ  عبد أبً: تؤلٌؾ ،9ٓٔ/7 المختصر ألفاظ حل فً الدرر جواهر: ٌراجع ((7ٙٔ

 حسن نوري الحسن، أبو الدكتور: أحادٌثه وخرج حققه ،(هـ9ٕٗ - ٓٓٓ) المالكً التتائً خلٌل بن إبراهٌم
 .م ٕٗٔٓ - هـ ٖ٘ٗٔ األولى،: الطبعة لبنان، - بٌروت -حزم ابن دار: النشر دار المسالتً، حامد

 العزٌز عبد فارس، وأبً محمد، أبً: تؤلٌؾ ،ٖ٘٘ٔ/ٕالتلقٌن كتاب شرح فً المستبٌن روضة: ٌراجع (77ٔ)

: تحقٌق ،(هـ 7ٖٙ: المتوفى) بزٌزة بابن المعروؾ المالكً التونسً التمٌمً القرشً أحمد بن إبراهٌم بن
 .م ٕٓٔٓ - هـ ٖٔٗٔ األولى،: الطبعة حزم، ابن دار: النشر دار زكاغ، اللطٌؾ عبد

 مدٌر -إٌبش ٌوسؾ/ الدكتور: وتؤلٌؾ ،إعداد7ٖٔ ص اإلسالمً السٌاسً الفكر فً قراءات ٌراجع: (78ٔ)

 بجامعة اإلسالمٌة الدراسات أستاذ - كوسوجً ٌاسوشً/ والدكتور لندن، -اإلسالمً للتراث فرقان مإسسة
 .مٕٓٓٓ تموز طبعة: الطبعة لبنان، -بٌروت - أمواج دار: النشر دار لبنان، -كٌوتو
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: المازري قال. اإلطالق ٌرٌد وأظنه: زرقون ابنوقال . ذلك إجازة القاسم، ابن عن وحكً)

 (79ٔ).(الكبرى اإلمامة تولى ال أنَّها على واإلجماع

 

  فً كتابه:)النظام القضابً فً الفقه  -رحمه هللا تعالى -ٌقول الدكتور محمد رأفت عثمان

 اإلسبلمً(:

 تولٌة جواز ٌرى القاسم ابن أن بٌنتٌ ؛(السابق ) نص الدمٌري المالكً:النص هذا من)و

 فابن القاسم، ابن عند التولٌة هذه مجال فً المالكٌة فقهاء بٌن خالؾ على القضاء، المرأة

 وابن فٌها، تشهد أن لها ٌجوز التً القضاٌا هو القاسم ابن عند المجال هذا أن ٌظن زرقون

 المرأة فتتولى ،مطلقا القاسم ابن عند التولٌة مجال ٌكون أن المحتمل من أن ٌرى السالم عبد

 (8ٓٔ).(الطبري جرٌر وابن البصري الحسن رأى هو كما القضاٌا من نوع أي فً القضاء

 

  المختصر(: أستار هتك فً الدرر لوامعالمالكً صاحب:) المجلسًوقال الشٌخ 

 (8ٔٔالمرأة(.) تولٌة جواز القاسم ابن عن وروي)

 

 .شًء كل فً القضاء المرأة تولً جوازفٌرى  الظاهري حزم ابن وأما

 الظاهري حزم ابن اإلمام ٌقول: 

 ولى أنه: الخطاب بن عمر عن روي وقد - حنٌفة أبً قول وهو - الحكم المرأة تلً أن )وجائز

 لن: »- وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول قال قد: قٌل فإن السوق، قومه من امرأة الشفاء

 فً - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول ذلك قال إنما: ،قلنا «امرأة إلى أمرهم أسندوا قوم ٌفلح

 راعٌة المرأة: » - والسالم الصالة علٌه - قوله: - ذلك الخالفة، برهان هو الذي العام األمر

 ولم ووكٌلة وصٌة تكون أن المالكٌون أجاز ،وقد «رعٌتها عن مسئولة وهً زوجها مال على

 (8ٕٔ)التوفٌق(. تعالى وباهلل األمور بعض تلً أن منعها من نص ٌؤت

 

 

 

 

                                                           

 تاج: تؤلٌؾ، ٖ٘/٘المالكً الفقه فً خلٌل مختصر على الوسط الشرح وهو المختصر تحبٌر ٌراجع: (79ٔ)

 ـ نجٌب الكرٌم عبد بن أحمد. د ، تحقٌق:(هـ 8ٖٓ: المتوفى) الدمٌري العزٌز عبد بن ّللا عبد بن بهرام الدٌن
 ٖٗٗٔ األولى: الطبعة، التراث وخدمة نجٌبوٌه للمخطوطات مركز: شرالن ، دارخٌر الرحمن عبد بن حافظ. د
 .مٖٕٔٓ - هـ

 دار: النشر دار عثمان، رأفت محمد: تؤلٌؾ ،8ٔٔ/ٔ اإلسالمً الفقه فً القضائً النظام ٌراجع: ((8ٓٔ

 .م99ٗٔ- هـ٘ٔٗٔ الثانٌة: الطبعة البٌان،

 الجندي إسحاق بن خلٌل للشٌخ «خلٌل مختصر» شرح] المختصر أستار هتك فً الدرر لوامعٌراجع:  (8ٔٔ)

 ،(هـ ٕٖٓٔ - ٕٙٓٔ) الشنقٌطً المجلسً سالم محمد بن محمد: تؤلٌؾ ،7/ٕٔ([ هـ 77ٙ: ت) المالكً
 حفٌد بقلم ،المقدمة أحمد الحاج بن الٌدالً: وتخرٌجه الحدٌث تصحٌح راجع الرضوان، دار: وتحقٌق تصحٌح
 - هـٖٙٗٔاألولى: الطبعة مورٌتانٌا، - نواكشوط - الرضوان دار: النشر دار النٌنً، بن أحمد الشٌخ: المإلؾ
 .مٕ٘ٔٓ

 القرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً محمد أبً ، تؤلٌؾ:7ٕ٘/8باآلثار المحلى ٌراجع: ((8ٕٔ

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة لبنان، -بٌروت -الفكر دار: شر، دار الن(هـٙ٘ٗ: المتوفى) الظاهري
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 رحمه هللا تعالى  -قال ابن حجر و- : 

 مالك عن رواٌة وهً الطبري وأجازه الجمهور قول والقضاء اإلمارة تلً أن من )والمنع

 .(8ٖٔ)النساء( شهادة فٌه تجوز فٌما الحكم تلً حنٌفة أبً وعن

 حٌث قال( المؽنً):كتابه فً قدامة ابن العبلمةإلى القول بذلك  أشار وقد:- 

 أن فٌجوز مفتٌة، تكون أن ٌجوز المرأة ألن الذكورٌة؛ تشترط ال أنه جرٌر ابن عن وحكً)

 تكون أن ٌجوز ألنه الحدود؛ ؼٌر فً قاضٌة تكون أن ٌجوز: حنٌفة أبو وقال. قاضٌة تكون

 (8ٗٔ).(فٌه شاهدة

 الجامع لشرح التوضٌح):كتابه فً الملقن ابن العبلمةإلى القول بذلك أٌضا  أشار كما 

 -( حٌث قال:الصحٌح

 تكون: حنٌفة أبو وقال مالك، عن منداد خوٌز ابن وحكاه ،حاكماا  تكون أن جرٌر ابن وجوز) 

 (8٘ٔ(.)النساء شهادة فٌه تجوز أمر كل فً حاكماا 

 ا وذكرهم  -( حٌث قال:األحوذي تحفة):كتابه فً المباركفوريالعبلمة   أٌض 

ْنع   اْلم  ً   أ نْ  ِمنْ  )و  لِ ة   ت  ار  اء   اإْلِم  اْلق ض  ْمه ورِ  ق ْول   و  ه   اْلج  از  أ ج  ِريُّ  و  ب  ً   الطَّ ِه ة   و   ٌ ا نْ  ِرو  الِك   ع   م 

نْ  ع  نٌِف ة   أ بًِ و  ا ح  مَّ لًِ ع  ْكم   ت  ا اْلح  وز   فٌِم   (8ٙٔ)النساء(. شهادة فٌِهِ  ت ج 

 بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد(::وقال ابن رشد فً كتابه (- 

لِك   ذ  ك  ل ف وا )و  اطِ  فًِ اْخت  ِة، اْشتِر  ك ور  ْمه ور   ف ق ال   الذُّ ً  : اْلج  ْرط   ِه ةِ  فًِ ش  ْكِم، ِصحَّ ق ال   اْلح   أ ب و و 

نٌِف ة   وز  : ح  ْرأ ة   ت ك ون   أ نْ  ٌ ج  ا اْلم  ٌا اِل، فًِ ق اِض ِريُّ  ق ال   اأْل ْمو  ب  وز  : الطَّ ك ون   أ نْ  ٌ ج  ْرأ ة   ت  ا اْلم  اِكما  ح 

ل ى قِ  ع  لِّ  فًِ اإْلِْطال  ء   ك  ًْ  .ش 

ْبد   ق ال   ابِ  ع  هَّ ال  : اْلو  ه م   أ ْعل م   و  ن  ٌْ فاا ب  اطِ  فًِ اْختاِل  ةِ  اْشتِر  ٌَّ رِّ  .اْلح 

نْ  دَّ  ف م  اء   ر  ْرأ ةِ  ق ض  ه ه   اْلم  بَّ اءِ  ش  ةِ  بِق ض  ام  ى، اإْلِم  ْبر  ا اْلك  ه  ق اس  ا و  ضا ٌْ ل ى أ  ْبِد؛ ع  انِ  اْلع  ا، لِن ْقص  تِه  ْرم   ح 

نْ  م  از   و  ا أ ج  ه  ْكم  الِ  فًِ ح  ا اأْل ْمو  ْشبٌِها ازِ  ف ت  و  ا بِج  تِه  اد  ه  اِل، فًِ ش  نْ  اأْل ْمو  م  أ ى و  ه ا ر  ْكم  ا ح  افِذا  فًِ ن 

لِّ  ء   ك  ًْ و   اأْل ْصل   إِنَّ : ق ال   ش  لَّ  أ نَّ  ه  نْ  ك  ؤ تَّى م  ت  ن   اْلف ْصل   ِمْنه   ٌ  ٌْ ه   النَّاسِ  ب  ْكم  ائِز   ف ح  ا إاِلَّ  ج   م 

ه   ص  صَّ اع   خ  ةِ  ِمن   اإْلِْجم  ام  ى اإْلِم  ْبر   (87ٔ).(اْلك 

 القرطبً وقال: 

                                                           
 الفضل أبو حجر بن علً بن أحمد: ، تؤلٌؾ8ٕٔ/8 البخاري صحٌح شرح الباري فتح ( ٌراجع:(8ٖٔ

 محمد: وأحادٌثه وأبوابه كتبه رقمهـ، 79ٖٔ ،لبنان - بٌروت - المعرفة دار: شرالن، دار  الشافعً العسقالنً
 .الخطٌب الدٌن محب: طبعه على وأشرؾ وصححه بإخراجه قام ،الباقً عبد فإاد
 قدامة بن محمد بن أحمد بن ّللا عبد الدٌن موفق محمد أبً ، تؤلٌؾ:ٖٙ/ٓٔ قدامة البن المؽنً ٌراجع: ((8ٗٔ

 مكتبة ، دار النشر:(هـٕٓٙ: المتوفى) المقدسً قدامة بابن الشهٌر الحنبلً، الدمشقً ثم المقدسً الجماعٌلً
 .م9ٙ8ٔ - هـ88ٖٔ: النشر تارٌخ ،طبعة بدون: الطبعة، القاهرة

 بن عمر حفص أبو الدٌن سراج الملقن ابن ، تؤلٌؾ:ٔٔٙ/ٕٔ الصحٌح الجامع لشرح التوضٌح ٌراجع: ((8٘ٔ

، دار  التراث وتحقٌق العلمً للبحث الفالح دار: تحقٌق ،(هـ8ٓٗ: المتوفى) المصري الشافعً أحمد بن علً
 .م8ٕٓٓ - هـ9ٕٗٔ األولى: الطبعة، سورٌا - دمشق -النوادر دار: شرالن

 عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبً، تؤلٌؾ: 7ٗٗ/ٙ الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة ٌراجع: ((8ٙٔ

 لبنان. -بٌروت – العلمٌة الكتب دار: النشر ، دار(هـٖٖ٘ٔ: المتوفى) المباركفورى الرحٌم

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولٌد أبً، تؤلٌؾ: ٖٕٗ/ٗ المقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة ٌراجع: (87ٔ)

: الطبعة ،القاهرة - الحدٌث دار ، دار النشر:(هـ9٘٘: المتوفى) الحفٌد رشد بابن الشهٌر القرطبً رشد بن
 .مٕٗٓٓ - هـٕ٘ٗٔ: النشر تارٌخ، طبعة بدون
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 فٌما قاضٌة كونها جواز فً اختلفوا وإن إماماا، تكون أن ٌجوز ال المرأة أن على وأجمعوا)

 (88ٔ).(فٌه شهادتها تجوز

 رحمه هللا تعالى –الجوٌنً  قال إمام الحرمٌنو : 

 فٌما قاضٌة كونها جواز فً اختلفوا وإن إماماا  تكون أن ٌجوز ال المرأة أن على وأجمعوا)

 (89ٔ).فٌه( شهادتها تجوز

 تعالى هللا رحمه - (9ٓٔ).المفسر القاسمً وقال - : 

- الرسول أن :أوالهما: بحجتٌن ذلك على واستدلوا اإلمامة، لصحة الذكورة الفقهاء اشترط)

 فً المرأة إمامة أن :وثانٌتهما ،(امرأة علٌهم ولوا قوم أفلح ما:)قال - وسلم علٌه هللا صلى

 القرآن فً نصا ٌجدوا لم الفقهاء وطبٌعً أولى، الخبلفة فً جوازها وعدم جابزة، ؼٌر الصبلة

 وهو الدلٌل فؤما السنة، فً الدلٌل التمسوا ولهذا العظمى، اإلمامة من المرأة ٌمنع الكرٌم

 فولى مات، فارس كسرى أن هو وروده سبب فإن ،(امرأة علٌهم ولوا قوم أفلح ما:)حدٌث

 سفٌر ألن القول؛ هذا قال ، - وسلم علٌه هللا صلى - الرسول ذلك بلػ فلما علٌهم، بنته قومه

 كانت: آخر وبتعبٌر السٌرة، كتب من معلوم هو كما استقباله، أسٌا قد كسرى إلى الرسول

 أصول علماء عرؾ ولقد فارس، حكومة وبٌن النبوٌة، الحكومة بٌن فٌما سٌبة السٌاسٌة العبلقات

 أن أي ،(اللفظ لعموم ال السبب، لخصوص العبرة أن): بعضها فً جاء لبلستدالل، قواعد الفقه

 ،عاما   الحدٌث لفظ كان وإذا بسببها، قٌل التً الواقعة ٌتعدى ال النبوي الحدٌث فً الوارد الحكم

 منع فً حجة ٌنهض ال الحدٌث أن ذلك على وٌنبنً ،عاما   أٌضا   حكمه ٌكون أن هذا ٌعنً فبل

 وأن الصبلة، فً المرأة إمامة جواز عدم وهً: الثانٌة الحجة وأما الدولة، رباسة تولً من المرأة

 ردوا فقد الصبلة، فً ٌإمهم أن الخلٌفة واجبات من ألن أولى، الخبلفة فً إمامتها جواز عدم

 واضح، بٌنهما والفارق سٌاسً، دٌنً عمل اإلمامة بٌنما خالص، دٌنً عمل الصبلة بؤن علٌها

 (9ٔٔ).(اآلخر منع على دلٌبل   ٌكون أن ٌصح ال أحدهما ٌمنع وما

 

 ذٌن قالوا بؤن من حق المرأة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة أن تتولى جمٌع ومن المعاصرٌن الل

 حٌث قال: (9ٕٔ).أعمال الدولة، األستاذ محمد عزة دروزة

                                                           

 أبً بن أحمد بن محمد ّللا عبدأبً  ، تؤلٌؾ:7ٕٓ/ٔ القرطبً تفسٌر=  القرآن ألحكام الجامعٌراجع:  (88ٔ)

 وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق، (هـ7ٔٙ: المتوفى) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر
  .م9ٙٗٔ - هـ8ٖٗٔ الثانٌة،: الطبعة، القاهرة – المصرٌة الكتب دار: شرالن ، دارأطفٌش
 -9ٔٗ، تؤلٌؾ: إمام الحرمٌن الجوٌنً )7ٕٗاإلرشاد إلى قواطع األدلة فً أصول االعتقاد ص  ٌراجع: ((89ٔ

هـ(، حققه، وعلق علٌه، وقدم له، وفهرسه الدكتور/ محمد ٌوسؾ موسى، و علً عبد المنعم عبد 78ٗ
 م.9٘ٓٔ -هـ 9ٖٙٔمصر  –شارع عبد العزٌز  ٔٔالحمٌد، دار النشر: مكتبة الخانجً 

ٌن جمال الشٌخ ابن ظافر، وهو ((9ٓٔ د بن الدِّ ولد  ،المفسر) صاحب تفسٌر القاسمً( "القاسمً سعٌد، محمَّ

ن" اإلمام إلى نسبها ٌنتهً أسرة إلى ٌنتمً وهو م،9ٖٔٔ سنة ،"دمشق" مدٌنة فً س   رضً" علً بن الح 
ٌ عتبر عنهما؛ ّللا  الحدٌث العصر فً اإلصالح رجال أحد ،"ظافر" األستاذ والد ،"الّدٌن جمال" الشٌَّخ و
 (.م9ٔٗٔ -م 8ٙٙٔ)

 ،ٖٔٗ ص الدستورٌة الحٌاة -األول الكتاب -اإلسالمً والتارٌخ الشرٌعة فً الحكم نظام: ٌراجع ((9ٔٔ

 دار اللبنانٌة، الجامعة فً اإلسالمٌة العلوم وأستاذ السابق المحامٌن نقٌب القاسمً ظافر: تؤلٌؾ ،ٕٖٗص
 .الثانٌة: الطبعة ،لبنان -بٌروت -النفائس دار: النشر
ة الهادي عبد بن عزة هو محمد ((9ٕٔ ز  ْرو   وكاتب مفكر( م98ٗٔ تموز ٕٙ - 887ٔ حزٌران ٕٔ) د 

 ومفسراا  ومترجماا  وصحفٌاا  ومإرخاا  أدٌباا  كان دمشق، فً وتوفً ،نابلس فً ولد ،عربً قومً ومناضل
 العربً. القومً الفكر مإسسً أحدوهو  للقرآن
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عدا بعض  -إن القرآن ٌقرر مشاركة الرجل والمرأة فً كٌان الدولة والمجتمع سواء بسواء)

استثناءات قلٌلة متصلة بخصوصٌتها الجنسٌة وٌجعل لها الحق مثله فً النشاط االجتماعً 

ٌتصل والسٌاسً بمختلؾ أشكاله وأنواعه، ومن جملة ذلك الحٌاة النٌابٌة وؼٌر النٌابٌة مما 

ن العامة، والجهود، م والقوانٌن، واإلشراؾ على الشئوبتمثٌل طبقات الشعب، ووضع النظ

حٌة، والقول بؤن المرأة والدعوات، والتنظٌمات الوطنٌة والكفاحٌة واالجتماعٌة واإلصال

المسلمة جاهلة ؼافلة، وأنها ال ٌنبؽً شؽلها فً ؼٌر بٌتها وأمومتها، لٌس بشًء، فالسواد 

ن الرجال فً البالد اإلسالمٌة والعربٌة هم أٌضا جاهلون ؼافلون، ولم ٌقل أحد إنهم األعظم م

ٌجب أن ٌحرموا بسبب ذلك من حقوقهم السٌاسٌة واالجتماعٌة، وإنما ٌترشح لذلك أفراد كما 

هو شؤن الرجال، مما ال ٌتحتم أن ٌكون معناه أو مإداه انصراؾ النساء عن بٌوتهن 

ن قبٌل المساجلة، وبقطع النظر عن الدالئل القرآنٌة التً تمنح المرأة وأمومتهن، ونقول هذا م

الحقوق السٌاسٌة واالجتماعٌة والمدنٌة أسوة بالرجل، والتً ٌنبؽً أن تكون هً القول 

، وإذا كانت المرأة فً القرون اإلسالمٌة األولى لم الفصل فً صدد ما نحن بسبٌل تقرٌره

سع ، فمرد هذا إلى طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة، ولٌس من تشترك فً شئون الدولة بمقٌاس وا

ألن كتاب ّللا وسنة رسوله الثابتة هما منبع  ؛التلقٌنات القرآنٌةوشؤنه أن ٌعطل األحكام 

 (9ٖٔ).الشرٌعة واألحكام اإلسالمٌة لمختلؾ العصور والبٌئات(

 فً  الؽزالً محمد ومن المعاصرٌن القابلٌن أٌضا بجواز تولً المرأة رباسة الدولة الشٌخ

 مسؤلة فً الحدٌث وأهل الفقه أهل بٌن النبوٌة السنة :كتابه فً جاء ما هو و: رأٌه األخٌر

 :قال حٌث:الدولة رباسة المرأة تولى

 فً علٌهم وقص النمل، سورة مكة فً الناس على قرأ - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً إن )

 وذكائها، بحكمتها واألمان الفالح إلى قومها قادت التً سبؤ، ملكة قصة السورة  هذه

 قوم خاب  هل)ٌقول: ثم( !! وحً من علٌه نزل ما ٌناقض حدٌث فً حكماا  ٌرسل أن  وٌستحٌل

 .(النفٌس الصنؾ هذا من امرأة أمرهم ولو

 .عموم ال عٌن واقعة:(امرأة أمرهم ولوا قوم ٌفلح لن)إن حدٌث:  ٌقول:ثم 

 إلى ذهب حٌث -نعلم  فٌما - إلٌه ٌسبق لم جدٌدا ، اجتهادا   -هللا  رحمه - الؽزالً الشٌخ فقد اجتهد

 الدولة، رباسة المرأة تولى عن العام النهى ٌفٌد ال،(امرأة أمرهم ولوا قوم ٌفلح لن):حدٌث أن

 الحدٌث على أعمق نظرة نلقى أن ونحب):فٌقول لها ال عموم عٌن واقعة هنظر وجهة من هو بل

 شٌبا   نعشق إننا! للحكومات ربٌسات أو للدول ربٌسات النساء جعل ُعشَّاق من ولسنا الوارد،

 الحدٌث فً تؤملت وقد: وٌقول …األمة فً إنسان أكفؤ الحكومة أو الدولة ٌرأس أن واحدا ،

 كانت عندما:  قاببل   ٌجٌب ثم معناه؟ ما ولكن ومتنا ، سندا   صحٌح أنه مع الموضوع، فً المروى

! وثنً الدٌن -مشإمة  مستبدة ملكٌة تحكمها كانت اإلسبلمً الفتح مطارق تحت تتهاوى فارس

 السوء، بالؽة أفرادها بٌن والعبلقات ،مخالفا    رأٌا   تحترم وال شورى تعرؾ ال المالكة واألسرة

 انهزمت وقد اإلمكان فً وكان منقاد خانع والشعب مآربه، سبٌل فً وإخوته أباه الرجل ٌقتل قد

 سٌل ٌوقؾ عسكري قابد األمر ٌتولى أن تتقلص الدولة مساحة وأخذت الفارسٌة الجٌوش

 إٌذانا   ذلك فكان ،شٌبا   تدرى ال لفتاة مٌراثا   والدولة األمة جعلت السٌاسٌة الوثنٌة ولكن الهزابم،

 فكانت الصادقة، كلمته الحكٌم النبً قال كله هذا على التعلٌق وفً ،…ذهاب إلى كلها الدولة بؤن

                                                           
، تؤلٌؾ: محمد عزة عبد الهادي 78ص ٌراجع: الدستور القرآنً والسنة النبوٌة فً شئون الحٌاة ((9ٖٔ

  م.98ٔٔ - هـٔٓٗٔلبنان  -بٌروت -دروزة، دار النشر: المكتب اإلسالمً
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 الحاكمة المرأة وكانت شورى، فارس فً األمر أن ولو: الؽزالً ٌقول ثم. كلها لؤلوضاع وصفا  

 أٌدى فً العسكرٌة الشبون دفة واستبقت إسرابٌل، حكمت التً الٌهودٌة (مابٌر جولدا) تشبه

 لحٌة ذي من خٌر دٌن ذات امرأة)، ثم ٌقول: القابمة األوضاع على آخر تعلٌق هناك لكان قادتها

 اإلٌمان إلى قومها قٌادة فً سبؤ ملكة بنجاح قوله صحة على الؽزالً الشٌخ ٌستدل ثم، (كفور

 وهو وٌناقضه القرآن مع ٌتنافى عمومه على الحدٌث حمل َوبؤنَّ  وذكابها، بحكمتها والفبلح

 النفٌس؟ الصنؾ هذا من امرأة أمرهم ولوا قوم خاب هل: قاببل الشٌخ وٌتساءل مستحٌل،

 قال صالح، نبٌهم وُمَراَؼمة الناقة لقتل ثمود دعته الذى الرجل من أشرؾ المرأة هذه إن: وٌجٌب

ْوا):تعالى اد  ه مْ  ف ن  اِحب  ى ص  اط  ع  ق ر   ف ت   ٌجعله الحدٌث داللة تعمٌم أن ٌرى فالشٌخ ،(9ٗٔ.)(ف ع 

 مارجرٌت كنجاح تارٌخٌة بشواهد الشٌخ وٌستشهد ،التارٌخً الواقع ومع القرآن مع ٌتناقض

 (9٘ٔ)شعوبهن. قٌادة فً مابٌر وجولدا ؼاندي، وأندٌرا ،اتشرت

 جمعة علً مصر السابق فضٌلة األستاذ الدكتور مفتً القائلٌن بذلك أٌضاا  المعاصرٌن ومن 

 إمامة لٌست إنها إذ الحالً؛ العصر فً الدولة رباسة المرأة تولً حٌث ذهب إلى جواز ؛

 (9ٙٔ).األرض فً المسلمٌن لجمٌع عظمى

 

  رحمه ّللا  -الدكتور محمد رأفت عثمان األستاذ أٌضاا  بذلك القائلٌن المعاصرٌنومن

 ؛ حٌث قال: -تعالى

 القضاء المرأة والٌة بإجازة قال البصري الحسن أن المالكٌة علماء من السبلم عبد ابن نقل)

 ومن جرٌر، ابن إلى القضاء المرأة تولٌة بجواز القول نسبة بهم موثوق علماء عن وثبت مطلقا،

 وابن القاسم ابن عن أٌضا وثبت علٌه، مجمعا   أمرا   خالفا جرٌر وابن الحسن ٌكون أن المستبعد

 هو مسبوق الطبري جرٌر فابن البصري، والحسن الطبري جرٌر ابن برأي قاال أنهما حزم

 القول المالكٌة من السبلم عبد ابن إلٌه نسبه الذي البصري بالحسن حزم وابن القاسم، وابن

 المرأة تتولى أن بجواز قال أنه جرٌر ابن عن النقل ثبت أنه كما، القضاء المرأة تتولى أن بجواز

 ابن رأي نسبة صحة وثبت ،ٌثبت لم جرٌر ابن إلى النسبة هذه صحة حول أثٌر وما القضاء

 (.إلٌه جرٌر

 تحققه ٌمكن وأنه شرعٌة، حجة اإلجماع بؤن التسلٌم على بؤنه أٌضا باإلجماع االستدالل ونوقش

 ثبت ألنه العامة؛ الوالٌات المرأة تولً عدم  إجماع ٌثبت لم: أي ٌصح، لم المدعى اإلجماع فإن

 أبً بن علً ضد الثورة وتزعمت الجٌش قٌادة تولت قد -عنها هللا رضً - عابشة السٌدة أن

 ،هللا عبٌد بن وطلحة هللا، عبد وابنه العوام، بن الزبٌر أمثال الصحابة خٌرة من ومعها طالب،

 .علٌها ٌنكروا ولم

 المرأة تولٌة جواز على الوقت نفس فً وٌدل اإلجماع، دعوى صحة عدم على دلٌل فهذا

 (97ٔ.)الجٌش( قٌادة من المرأة تصون إلى وأدنى ،خطرا   أقل القضاء ألن القضاء؛

                                                           

 من سورة القمر. 9ٕاآلٌة رقم  (9ٗٔ)
دار ، دار النشر: 8٘دٌث  للشٌخ محمد  الؽزالً  ص ٌراجع: السنة النبوٌة بٌن أهل الفقه وأهل الح ((9٘ٔ

 السادسة. :الطبعة القاهرة، - الشروق
م، 9ٕٓٓأؼسطس ٖٓ بتارٌخجرٌدة الؽد األردنٌة، على الشبكة العنكبوتٌة، مقال منشور  ٌراجع: (9ٙٔ)

 «.أنا»ملخص عن حلقة رمضانٌة ببرنامج فقه الحٌاة، تم بثها على فضائٌة 

 م.7ٕٓٓ ٌناٌر 8ٕ  بتارٌخ العنكبوتٌة، الشبكة على موقعها على الجمهورٌة بصحٌفة المنشور الخبرو 

 ٖٙٔ/ٔ اإلسالمً الفقه فً القضائً النظام ٌراجع: (97ٔ)
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 :البحوث مجمع عضو - بٌومً المعطى عبد الدكتوراألستاذ   ومن المعاصرٌن أٌضا 

 حٌث ٌقول: - اإلسالمٌة

 أن نافٌا   ،ربٌسة   المرأة، تصبح وأن الرباسٌة، االنتخابات خوض حق المرأة منح اإلسبلم نإ

 الرباسة، المرأة تولى ٌحرم (امرأة أمرهم ول وا قوم ٌفلح لن):الشرٌؾ الحدٌث معنى ٌكون

 نفى أداة أن مضٌفا   للدولة، المرأة لرباسة اإلسبلم دعم على ٌدلل الحدٌث مضمون أن موضحا  

 التً الدول فً الحالٌة السٌاسٌة النظم مع ٌتنافى (أمرهم ولاوا) معنى أن كما النهى، تفٌد ال( لن)

 مستشارٌن، دون وحده األمر ولى هو سٌدة أو رجبل   كان سواء الجمهورٌة ربٌس فٌها ٌكون ال

 حاكمها بؤن الدولة فساد ربط منه الؽرض ٌكن لم الحدٌث فً( ٌفلح لن) لفظ معنى أن موضحا  

 ساهمت التً السابقة العوامل من عدد على قابمة عبلمة مجرد للسلطة المرأة وصول إنما امرأة

 لم أنها على مإكدا   صالحة، حاكمة بؤنها سبؤ ملكة امتدح القرآن وأن الفارسٌة، الدولة سقوط فً

 (98ٔ).وحدها األمر ولٌة تكن

 لمرأة تولً ا بجوازم، 8ٕٓٓ/7/7ٔفتوى دار اإلفتاء المصرٌة بتارٌخ  كما صدرت

 (99ٔ).منصبً القضاء ورئٌس الدولة

 الثانً: الفرع

 بجواز تولً المرأة رئاسة الدولة. أدلة القائلٌن

 

 -القائلون بجواز تولً المرأة رئاسة الدولة بؤدلة كثٌرة منها:استدل 

ا :)فقد قال هللا تعالىأن نصوص الوالٌة فً القرآن الكرٌم لم تفرق بٌن الذكر واألنثى،   -ٔ م   إِنَّ

م   ك  ٌُّ لِ    و 
ول ه   ّللاَّ س  ر  الَِّذٌن   و  ن وا و  ة   ٌ قٌِم ون   الَِّذٌن   آم  ال  ٌ ْإت ون   الصَّ اة   و  ك  مْ  الزَّ ه   و 

ون   اِكع  من الذكر واألنثى، وقال هللا  ٌشمل كبل   ، ومن المعلوم أن لفظ:) اللذٌن آمنوا((ٕٓٓ).(ر 

ات   :)تعالى ْإِمن  اْلم  ه مْ  و  ْعض  اء   ب   ٌ ون   ب ْعض   أ ْولِ ؤْم ر  وؾِ  ٌ  ْعر  ْون   بِاْلم  ْنه   ٌ نِ  و  رِ  ع  ْنك  ٌ قٌِم ون   اْلم   و 

ة   ال  ٌ ْإت ون   الصَّ اة   و  ك  ون   الزَّ ٌ ِطٌع     و 
ول ه   ّللاَّ س  ر  ه م   أ ول ئِك   و  م  ْرح   ٌ    س 

   إِنَّ  ّللاَّ
ِزٌز   ّللاَّ  ع 

ِكٌم   ، وهذا نص صرٌح فً تولً المإمنٌن والمإمنات لبعضهم بعضا، كما أن (ٕٔٓ).(ح 

ا :)النصوص العامة فً الخطاب لم تفرق بٌن الذكر واألنثى أٌضا، قال هللا تعالى ا ٌ  ه  ٌُّ  أ 

ق وا النَّاس   م   اتَّ ك  بَّ مْ  الَِّذي ر  ل ق ك  ْفس   ِمنْ  خ  ة   ن  اِحد  نْ  :)، وقال تعالى(ٕٕٓ).(و  لْ  ف م  ْعم   ِمن   ٌ 

اتِ  الِح  و   الصَّ ه  ْإِمن   و  ان   ف ال   م  ْفر  ْعٌِهِ  ك  ا لِس  إِنَّ اتِب ون   ل ه   و  نْ  :)، وقال تعالى(ٖٕٓ).(ك  ِمل   م   ع 

ا الِحا ر   ِمنْ  ص  ك  و   أ ْنث ى أ وْ  ذ  ه  ْإِمن   و  ه   م  نَّ  ٌ اةا  ف ل ن ْحٌِ  ٌ ةا  ح  ب  ٌِّ ه مْ  ط  نَّ  ٌ ْجِز ل ن  مْ  و  ه  نِ  أ ْجر  ا بِؤ ْحس  ان وا م   ك 

ل ون   ْعم   ٌ).(ٕٓٗ). 

 :وجه الداللة من هذه اآلٌات 

                                                           

م، والمقال ٌٕٓٔٓناٌر  9ٌٕراجع: جرٌدة الٌوم السابع، على الشبكة العنكبوتٌة، مقال منشور بتارٌخ  (98ٔ)

 للرئاسة(.بعنوان:)جدل دٌنً حول تولً المرأة 

 المرأة تولً ٌراجع: فتوى دار اإلفتاء المصرٌة على موقع الدار على الشبكة العنكبوتٌة بعنوان:) (99ٔ)

 م.ٕٕٓٓ دٌسمبر 9ٕ:  ، بتارٌخ8ٙ٘٘ٔ:  الفتوى رقمو (،القٌادٌة المناصب

 من سورة المائدة. ٘٘اآلٌة رقم  (ٕٓٓ)
 من سورة التوبة. 7ٔاآلٌة رقم  ((ٕٔٓ

  من سورة النساء. ٔجزء اآلٌة رقم  (ٕٕٓ)

  من سورة األنبٌاء. 9ٗاآلٌة رقم  (ٖٕٓ)
  من سورة النحل. 97اآلٌة رقم  ((ٕٗٓ
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تدل اآلٌة الكرٌمة على أن الوالٌة بٌن المإمنٌن والمإمنات تشمل االشتؽال باألمر بالمعروؾ 

اسة الدولة؛ وألن والنهً عن المنكر، وهو واجب ٌشمل أعمال الحٌاة كلها، ومنها تولً المرأة رب

الرجال والنساء شركاء فً قٌادة المجتمع ولٌس فً اإلسبلم ما ٌدل على أن المسإولٌة تلقى على 

 (ٕ٘ٓ).الرجال من دون النساء؛ ألن الحٌاة ال تستقٌم إال بتكلٌؾ الجنسٌن

 

 -ومنها: أن القرآن الكرٌم استنكر التمٌٌز ضد المرأة فً كثٌر من آٌاته -ٕ

ا :)قال تعالى ا ٌ  ه  ٌُّ ن وا الَِّذٌن   أ  ِحلُّ  ال   آم  مْ  ٌ  ِرث وا أ نْ  ل ك  اء   ت  ا النِّس  ْرها  (ٕٙٓ).(ك 

 :وجه الداللة من هذه اآلٌة 

  رحمه هللا تعالى -النٌسابوري قال - : 

 على ثوبه فؤلقى عصبته من قرٌبه أو ؼٌرها من ابنه جاء مات إذا الجاهلٌة فً الرجل كان

داق، بؽٌر تزوجها شاء فإن ؼٌره، ومن نفسها من بها أحق فصار المرأة، داق إال ص   األول الصَّ

جها شاء وإن المٌت، أصدقها الذي داقها، وأخذ ؼٌره زوَّ ا، منه ٌ عِطها ولم ص   ّللا فؤنزل شٌئا

 (7ٕٓ).المٌت من المرأة ٌرث ال الرجل وأن حرام، ذلك أن وأعلم اآلٌة، هذه تعالى

 

ا :)وقال تعالى إِذ  ر   و  مْ  ب شِّ ه  د  لَّ  بِاأْل ْنث ى أ ح  ْجه ه   ظ  ا و  ّدا ْسو  و   م  ه  ى و  ار  و  ت   ٌ ِظٌم  *   ِمنْ  اْلق ْومِ  ِمن   ك 

وءِ  ا س  ه   بِهِ  ب شِّر   م  ٌ ْمِسك  ل ى أ  ه   أ مْ  ه ون   ع  سُّ د  ابِ  فًِ ٌ  اء   أ ال   التُّر  ا س  م ون   م  ْحك   ٌ).(ٕٓ8) 

 :اآلٌة هذه من الداللة وجه

  ًرحمه هللا تعالى -قال النسف- :-  

و  } الناس من والحٌاء الكآبة من الوجه مسود معتما نهاره فٌظل ه  ِظٌم   و   على حنقاا  مملوء{ ك 

 (9ٕٓ.)المرأة

 

ق ال وا :)وقال تعالى ا و  ونِ  فًِ م  ِذهِ  ب ط  امِ  ه  ة   اأْل ْنع  الِص  ا خ  وِرن  ك  م   لِذ  رَّ م ح  ل ى و  اِجن ا ع  إِنْ  أ ْزو  ك نْ  و   ٌ 

ةا  ت  ٌْ اء   فٌِهِ  ف ه مْ  م  ك  ْجِزٌِهمْ  ش ر   ٌ ْصف ه مْ  س  ه   و  ِكٌم   إِنَّ لٌِم   ح   (ٕٓٔ).(ع 

 :اآلٌة هذه من الداللة وجه

 رحمه هللا تعالى - قال الطبري - :-  

ان وا اللَّب ن   ف ه و  » ه   ك  ون  م  رِّ ل ى ٌ ح  اثِِهمْ  ع  ب ه   إِن  ٌ ْشر  ان ه ْم، و  ْكر  ان تِ  ذ  ك  اة   و  ا الشَّ تْ  إِذ  ل د  ا و  را ك  وه   ذ  ب ح   ذ 

ان   ك  الِ  و  ج  ون   لِلرِّ اِء، د  إِنْ  النِّس  ان تْ  و  بْ  أ ْنث ى ك  ، ف ل مْ  ت ْرك  إِنْ  ت ْذب ح  ان تْ  و  ةا  ك  ت  ٌْ اء   فٌِهِ  ف ه مْ  م  ك  . ش ر 

ه ى    ف ن 
نْ  ّللاَّ لِك   ع   (ٕٔٔ.)«ذ 

                                                           

 99، والحقوق السٌاسٌة صٌٖٔراجع: حقوق اإلنسان فً اإلسالم ص  (ٕ٘ٓ)
 من سورة النساء. 9ٔ جزء اآلٌة رقم ((ٕٙٓ

ْفِسٌر   ٌراجع: (7ٕٓ) ط التَّ ٌْ ِس  الواحدي، علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبً ، تؤلٌؾ:9ٖٗ/ٙ الب 

 اإلمام بجامعة دكتوراه رسالة( ٘ٔ) فً تحقٌقه أصل ، تحقٌق:(هـ8ٙٗ: المتوفى) الشافعً النٌسابوري،
 جامعة - العلمً البحث عمادة ، دار النشر:وتنسٌقه بسبكه الجامعة من علمٌة لجنة قامت ثم سعود، بن محمد
 .هـٖٓٗٔاألولى: الطبعة، اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام
  من سورة النحل. 9٘،8٘رقم  اآلٌتان ((8ٕٓ

 أحمد بن ّللا عبد البركات أبً: تؤلٌؾ ،8ٕٔ/ٕ(التؤوٌل وحقائق التنزٌل مدارك) النسفً ٌراجع: تفسٌر (9ٕٓ)

 وقدم راجعه، وبدٌوي علً ٌوسؾ: أحادٌثه وخرج حققه،(هـ7ٔٓ: المتوفى) النسفً الدٌن حافظ محمود بن
 .م998ٔ - هـ9ٔٗٔاألولى : الطبعةلبنان،  -بٌروت -الطٌب الكلم دار: شر، دار النمستو دٌب الدٌن محًٌ: له

  من سورة األنعام. 9ٖٔاآلٌة رقم  (ٕٓٔ)
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كل صوره، فلم ال تتولى  فً المرأة ضد التمٌٌز قد استنكر الكرٌم ومن هنا ٌتضح أن القرآن

 المرأة رباسة الدولة كالرجل.

 

ففً الهجرة مثبل قال هللا أن المرأة تستطٌع أن تمارس األعمال التً تمارسها الرجال،  -ٖ

تًِتعالى:) ْرن   الالَّ اج  ك   ه  ع  ا، وقال تعالى:)(ٕٕٔ).(م  ه  ٌُّ ا أ  ن وا الَِّذٌن   ٌ  ا آم  م   إِذ  ك  اء  ْإِمن ات   ج   اْلم 

ات   اِجر  ه  ِحن وه نَّ  م     ف اْمت 
انِِهنَّ  أ ْعل م   ّللاَّ ا، وقال تعالى:)(ٖٕٔ).(بِإٌِم  ه  ٌُّ ا أ   ٌ  ًُّ بِ ا النَّ ك   إِذ  اء   ج 

ات   ْإِمن  اٌِْعن ك   اْلم  ل ى ٌ ب  ِ  ٌ ْشِرْكن   ال   أ نْ  ع  ا بِاهللَّ ئا ٌْ ال   ش  ْسِرْقن   و  ال   ٌ  ْزنٌِن   و  ال   ٌ  ْقت ْلن   و  نَّ  ٌ  ه  د   أ ْوال 

ال   ؤْتٌِن   و  ان   ٌ  ه   بِب ْهت  ِرٌن  ْفت  ن   ٌ  ٌْ ِدٌِهنَّ  ب  ٌْ لِِهنَّ  أ  أ ْرج  ال   و  ْعِصٌن ك   و  وؾ   فًِ ٌ  ْعر  اٌِْعه نَّ  م  ْؽفِرْ  ف ب  اْست   و 

   ل ه نَّ 
   إِنَّ  ّللاَّ

ف ور   ّللاَّ ِحٌم   ؼ   (ٕٗٔ).(ر 

نْ  - ً   أ ن س   وع  ِض    ر 
ْنه ، ّللاَّ ا: " ق ال   ع  ان   ل مَّ ْوم   ك   ٌ ، د  م   أ ح  ز  نِ  النَّاس   اْنه  ًِّ  ع  بِ لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل   ع 

، لَّم  س  ل ق دْ : ق ال   و  ت   و  ٌْ أ  ة   ر  ائِش  ، أ بًِ بِْنت   ع  ْكر  أ مَّ  ب  م   و  ٌْ ل  ا س  ه م  إِنَّ اِن، و  ت  ر  مِّ ى ل م ش  م   أ ر  د   خ 

ا وقِِهم  انِ  س  ْنق ز  ، ت  ب  ه   ق ال  و   القِر  ر  ٌْ ْنق ال نِ : ؼ  ب   ت  ل ى القِر  ا، ع  ت ونِِهم  انِهِ  ث مَّ  م  اهِ  فًِ ت ْفِرؼ   أ ْفو 

انِ  ث مَّ  الق ْوِم، ْرِجع  ا، ت  ْمَل  نِه  انِ  ث مَّ  ف ت  ِجٌئ  ا ت  انِه  اهِ  فًِ ف ت ْفِرؼ   (ٕ٘ٔ.)" الق ْومِ  أ ْفو 

 :ًقال بدر الدٌن العٌن 

 إعانتهن إن ٌرٌد أن فؤما قاتلن، أنهن الحدٌث فً ولٌس وقتالهن، ؼزوهن على البخاري بوب

 عن ٌدافعن وهن إال الجرحى ولسقً للمداواة ثبتن ما أنهن ٌرٌد أن وإما ؼزو، للؽزاة

 األول الوجه وٌإٌد. جٌد الوجهٌن كال: قلت. لذلك القتال إلٌهن فؤضاؾ الؽالب، وهو. أنفسهن

 مع خرجت أنها: أبٌه أم جدته عن زٌاد بن حشرج حدٌث من( سننه) فً داود أبو رواه ما

 الشعر نعزل فخرجن: وفٌه الحدٌث،...  خٌبر ؼزوة فً وسلم، علٌه ّللا صلى ّللا، رسول

 حتى خٌرا لهن فقال السوٌق، ونسقً السهام وتناول الجرح دواء ومعنا ّللا، سبٌل فً ونعٌن

 للؽزاة، ٌعنً السهام، نناول: فٌه فهذا الحدٌث،...  للرجال أسهم كما لنا أسهم خٌبر ّللا فتح إذا

 وأجر الؽزاة، ؼٌر فً للرامً السهم للمناول كما الؽازي، أجر مثل أجره للؽازي والمناول

 أم أن: أنس حدٌث من مسلم رواه ما الثانً الوجه وٌإٌد. األولى بطرٌق الؽزاة فً المناول

 بطنه، بقرت المشركٌن من أحد منً دنى إن اتخذته: فقالت حنٌن، ٌوم خنجرا اتخذت سلٌم

 الرجال حكم حكمها فصار ذلك، على وعزمت المشركٌن لقتل عدة اتخذت سلٌم أم فهذه

 (ٕٙٔ.)المقاتلٌن

 اإلسبلم( فً الحكم نظام مبادئفً كتابه:) محمد عبد الحمٌد متولً ٌقول الدكتورو: 

                                                                                                                                                                      
 8٘٘/9ٌراجع: تفسٌر الطبري ((ٕٔٔ
 من سورة األحزاب. ٓ٘جزء اآلٌة رقم  ((ٕٕٔ

  من سورة الممتحنة. ٓٔجزء اآلٌة رقم  (ٖٕٔ)
 من سورة الممتحنة. ٕٔرقم اآلٌة  ((ٕٗٔ

 88ٕٓ، والحدٌث رقم ٖٖ/ٌٗراجع: صحٌح البخاري  (ٕ٘ٔ)
 موسى بن أحمد بن محمود محمد أبً، تؤلٌؾ: ٘ٙٔ/ٗٔ البخاري صحٌح شرح القاري عمدة ٌراجع: (ٕٙٔ)

 التراث إحٌاء دار ، دار النشر:(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن بن أحمد بن
 لبنان. - بٌروت - العربً
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المساواة، واالستثناء ال وإن قصر الرئاسة على الرجل ٌعد استثناء بؽٌر نص على قاعدة )

، وفً السنة النبوٌة المطهرة سلسلة طوٌلة من الممارسات النسابٌة التً (7ٕٔ.)(ٌقاس علٌه

ٌمارسها الرجل ومن ذلك المطالبة بفرص التعلٌم، وطلب العلم وتوجٌه األسبلة والمحاورة ألبً 

مروان، واختٌار بكر، واالستدراك على ابن عمر والصحابة، واإلنكار على عبد الملك بن 

 مداواةللجهاد، والخروج طلب الشهادة فً سبٌل هللا، وو المحارب، إجارةالزوج، والهجرة، و

فً الطبلق، وفً الظهار،  المحاورةعلى القتال، والتحرٌض العطشى، و سقاٌةالجرحى و

الرسول فً زوجها، وفً االقتصاد تعمل بٌدها، وتمارس الحرؾ للكسب والتجارة، مجادلة و

أول شهٌدة بل إن مرأة كالرجل فً اإلٌمان والكفر، والطاعة والمعصٌة، والصبر واالبتبلء، وال

، بل وتتولى التكالٌؾ من صبلة وصوم وزكاة وحج.....إلخ على المرأةوتقع  ،فً اإلسبلم سمٌة

 المرأة الوالٌة األسرٌة، والوصاٌة الشرعٌة، ورعاٌة الٌتٌم، والعمل فً بٌتها وفً خارجه.

 

 ّللا عبد فعنقد أعطى المرأة منصب الراعً كالرجل،  - صلى ّللا علٌه وسلم -لنبً أن ا -ٗ

 كلكم: »ٌقول - وسلم علٌه ّللا صلى - ّللا رسول سمع: أنه ، -عنهما ّللا رضً - عمر بن

 وهو راع أهله فً والرجل رعٌته، عن مسئول وهو راع فاإلمام رعٌته، عن ومسئول راع

 فً والخادم رعٌتها، عن مسئولة وهً راعٌة زوجها بٌت فً والمرأة رعٌته، عن مسئول

 ّللا صلى - ّللا رسول من هإالء فسمعت: قال ،«رعٌته عن مسئول وهو راع سٌده مال

 راع أبٌه مال فً والرجل: »قال - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً وأحسب ،- وسلم علٌه

 (8ٕٔ).«رعٌته عن مسئول وكلكم راع فكلكم رعٌته، عن مسئول وهو

 

 ا الناس ٌعم وأنه واحد، حكمها وأن الخلق، لجمٌع اإلمامة عموم معنى وعن  ٌقول: جمٌع 

 -(:المكٌة الفتوحاتكتابه:) فً العربً بن الدٌن محًٌ الشٌخ العبلمة

مْ ) لُّك  اع   ك  مْ  ر  لُّك  ك  ول   و  ْسإ  نْ  م  تِهِ  ع  ٌَّ ِع ت ؛«ر   شخص لكل فحصل الخلق، جمٌع اإلمامة فعمَّ

لَّكه ما بقدر وٌتصرؾ القدر، هذا الحق من فله اإلمامة، مرتبة منهم ؾ من ّللا م   فٌه التصرُّ

 (9ٕٔ(.)الحق صورة على وهو إال إنسان ثم فما

   وٌقول أٌضا : 

 له ممن بٌنهما وما جوارحه، على اإلنسان إمامة وأدناها الكبرى، اإلمامة الرعاء فؤعلى)

 ، فما من إنسان إال وهو مخلوق على الصورة،وممالٌكه وتالمذته وولده أهله على اإلمامة

 (ٕٕٓ(.)إمام هو حٌثما من واحد الكل فً والحكم األناسً، جمٌع اإلمامة عمَّت ولهذا

   وٌقول أٌضا: 

                                                           

 الحمٌد عبد تؤلٌؾ ،الحدٌثة الدستورٌة بالمبادئ المقارنة مع اإلسالم فً الحكم نظام مبادئٌراجع: (7ٕٔ) 

 .ومنقحة موجزة - م978ٔ، الطبعة: الرابعة  مصر - اإلسكندرٌة -دار منشؤة المعارؾ  :شر، دار الن متولً

 ،(بإذنه إال ٌعمل وال سٌده، مال فً راع العبد:) باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث (8ٕٔ)

 ٕٓٔ/ٖالبخاري صحٌح: ٌراجع ،9ٕٓٗبرقم

، تؤلٌؾ: الشٌخ اإلمام خاتم األولٌاء أبً بكر محًٌ الدٌن محمد بن علً 7/8ٌراجع: الفتوحات المكٌة (9ٕٔ)

هـ، ضبطه وصححه ووضع 8ٖٙسنةبن محمد بن أحمد بن عبد ّللا الحاتمً المعروؾ بابن عربً المتوفى 
 .لبنان -بٌروت -فهارسه: أحمد شمس الدٌن، دار النشر: دار الكتب العلمٌة 

  .ٌراجع: المرجع السابق ((ٕٕٓ
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 على للرجال ٌكن لم والمرأة؛ للرجل جامعة حقٌقة كانت لما اإلنسانٌة أن ّللا، أٌدك اعلم)

ك وقد.. اإلنسانٌة حٌث من درجة النساء  فكلؾ التكلٌؾ، فً والنساء الرجال بٌن ّللا شرَّ

ِرد لم ولو.. الرجال كلؾ كما النساء  هذه فً - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً قول إال ٌ 

اء   إِنَّ : »المسؤلة ق ائِق   النِّس  الِ  ش  ج  نٌة؛ فٌه لكان «الرِّ  من الرجل ٌناله أن ٌصحُّ  ما كل: أي ؼ 

 شاء لمن كان كما النساء، من ّللا شاء لمن ٌكون أن ٌمكن والصفات، والمراتب المقامات

 (ٕٕٔ).(الرجال من ّللا

 

أن األمر بالطاعة الوارد فً السنة النبوٌة المطهرة لم ٌرتبط بالجنس بل ارتبط بالمعروؾ  -٘

نْ ف جاء فً كثٌر من األحادٌث: كما الِك   ْبنِ  أ ن سِ  ع  ً   م  ِض    ر 
ْنه ، ّللاَّ ول   ق ال  : ق ال   ع  س  ِ  ر   ّللاَّ

لَّى هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  وا: »و  ع  وا، اْسم  أ ِطٌع  إِنِ  و  مْ  اْست ْعِمل   و  ك  ٌْ ل  ْبد   ع  ، ع   ً ِش ب  ؤ نَّ  ح  ه   ك  ْأس   ر 

ة   بٌِب  نْ ، .(ٕٕٕ)«ز  ة   وع  اد  ن  ، أ بًِ ْبنِ  ج  ة  ٌَّ ا: ق ال   أ م  ْلن  خ  ل ى د  ة   ع  اد  ب  اِمتِ  ْبنِ  ع  و   الصَّ ه  ، و  ِرٌض   م 

ا ا: ف ق ْلن  ْثن  دِّ ك   ح  ِدٌث   ّللا ، أ ْصل ح  ْنف ع   بِح  ِمْعت ه   بِهِ  ّللا   ٌ  ولِ  ِمنْ  س  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س   و 

ا: ف ق ال   ان  ع  ول   د  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  اه ، و  ْعن   ٌ ا ب  ان   ف  ا ف ك  ذ   فٌِم  ا أ خ  ن  ٌْ ل  ا أ نْ : »ع  ن  ع   ٌ ا ل ى ب   ع 

ْمعِ  ةِ  السَّ اع  الطَّ ا فًِ و  ِطن  ْنش  ا، م  ِهن  ْكر  م  ا و  ْسِرن  ع  ا، و  ٌ ْسِرن  ة   و  ر  أ ث  ا، و  ن  ٌْ ل  أ نْ  ع  اِزع   ال   و   اأْل ْمر   ن ن 

ْوا أ نْ  إاِلَّ : »ق ال   ،«أ ْهل ه   ر  ا ت  ْفرا ا ك  احا و  مْ  ب  ك  ان   فٌِهِ  ّللاِ  ِمن   ِعْند  نِ و،(ٖٕٕ).«ب ْره  ِن، ع  س   اْلح 

اد  : ق ال   د   ع  ٌْ ب  اد   ْبن   ّللاِ  ع   ٌ ْعقِل   ِز ار   ْبن   م  ًَّ  ٌ س  نِ ز  ِضهِ  فًِ اْلم  ر  ات   الَِّذي م  ْعقِل   ق ال   فٌِِه، م  : م 

ث ك   إِنًِّ دِّ ح  ا م  ِدٌثا ِمْعت ه   ح  ولِ  ِمنْ  س  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  ، ع  لَّم  س  لِْمت   ل وْ  و  ٌ   لًِ أ نَّ  ع  ا اةا ح   م 

، ْثت ك  دَّ ِمْعت   إِنًِّ ح  ول   س  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ق ول   و  ا: »ٌ  ْبد   ِمنْ  م  ْرِعٌهِ  ع  ْست   ّللا   ٌ 

، ةا ٌَّ ِع ْوم   ٌ م وت   ر  و   ٌ م وت   ٌ  ه  اش   و  تِِه، ؼ  ٌَّ ِع م   إاِلَّ  لِر  رَّ هِ  ّللا   ح  ٌْ ل  ة   ع  نَّ كما أن ، ٕٕٗ).)«اْلج 

 التً نصت على الرجولة فً الوالٌة ال مفهوم لها ؛ألنها خرجت مخرج الؽالب.األحادٌث 

 

نْ  -ٙ ْلج   أ بًِ ع  ٌ ى ب  ْح ، أ بًِ ْبنِ  ٌ  م  ٌْ ل  ت  : ق ال   س  ٌْ أ  اء   ر  ْمر  ، بِْنت   س  ِهٌك  ان تْ  ن  ك  تِ  ق دْ  و  ك  ًَّ  أ ْدر  بِ  النَّ

لَّى هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ه ا: »و  ٌْ ل  ، ِدْرع   ع  لٌِظ  ار   ؼ  ِخم  ، و  لٌِظ  ا ؼ  ِده   ٌ ْوط   بِ ب   س  دِّ ، ت إ  ر   النَّاس  ؤْم  ت   و 

وِؾ، ْعر  ْنه ى بِاْلم  ت  نِ  و  رِ  ع  ْنك   (ٕٕ٘.)«اْلم 

 

 ا ذلك ومن  )المنتظم( فقال: فً كتابه الجوزي ابن العبلمة إلٌه أشار ما أٌض 

 للمظالم، المقتدر أٌام فً القهرمانة ثمل قعدت السنة هذه وفى.. وثالثمائة ست سنة دخلت ثم) 

 (ٕٕٙ(.)والفقهاء القضاة مجلسها وحضر

                                                           
  ٌراجع: المرجع السابق. ((ٕٕٔ

ْمعِ  :)باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث(ٕٕٕ)  ةِ  السَّ اع  الطَّ امِ  و  م  ا لإِْلِ ك نْ  ل مْ  م  ةا  ت   ٌ ْعِص  ،(م 

 ٕٙ/9البخاري صحٌح: ٌراجع ،7ٕٔٗبرقم

ًِّ  ق ْولِ  :)باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث(ٖٕٕ)  ِب لَّى النَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ْون  : »و  ر  ت  ْعِدي س   ب 

ا ا أ م ورا ه  ون   7ٗ/9البخاري صحٌح: ٌراجع ،7ٓ٘٘برقم ،(«ت ْنِكر 

الًِ اْستِْحق اقِ  :)باب فً صحٌحه، فً مسلم اإلمام رواه: الحدٌث(ٕٕٗ)  اشِّ  اْلو  تِهِ  اْلؽ  ٌَّ ِع ار   لِر   ،7ٕٕبرقم ،(النَّ

 ٕ٘ٔ/ٔمسلم صحٌح: ٌراجع

اء   الحدٌث: رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر فً باب:) (ٕٕ٘) ْمر  ِهٌك   بِْنت   س   المعجم، ٌراجع: 78٘، برقم (ن 

: المتوفى) الطبرانً القاسم أبو الشامً، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمان، تؤلٌؾ: ٖٔٔ/ٕٗ الكبٌر
 .الثانٌة: الطبعة القاهرة، - تٌمٌة ابن مكتبة: النشر دار، السلفً المجٌد عبد بن حمدي، تحقٌق: (هـٖٓٙ
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 أن له ٌمكن مسلمة أو مسلم أي أن السنة النبوٌة المطهرة ما ٌدل على فً ورد أنه قد -7

ل  فً داود أبو اإلمام أخرج فقد أمورهم؛ فً ٌسعى أن وٌصح ،مسإولٌة المسلمٌن ٌتحمَّ

نْ " سننه" ْمِرو ع  ، ْبنِ  ع  ب  ٌْ نْ  ش ع  نْ  أ بٌِِه، ع  هِ  ع  دِّ ول   ق ال  : ق ال   ج  س  لَّى ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل   ع 

لَّم   س  ْسلِم ون  : »و  اف ؤ   اْلم  ك  ت  ْم؛ ت  ه  اإ  ى ِدم  ْسع  تِِهمْ  ٌ  مْ  بِِذمَّ اه   (7ٕٕ).«أ ْدن 

 رحمه هللا تعالى -المباركفوري قال- :-  

 فإذا وضٌع، أو شرٌؾ أكثر، أو واحد من صدرت سواء واحدة المسلمٌن ذمة أن: والمعنى)

ن   ا المسلمٌن من أحد أ مَّ ة؛ وأعطاه كافرا ه، ألحد   ٌكن لم ذمَّ  الرجل ذلك فً فٌستوي نقض 

ر والمرأة،  أهل أجمع: المنذر ابن فقال: المرأة فؤما.. واحدة كنفس المسلمٌن ألن والعبد؛ والح 

 (8ٕٕ(.)المرأة أمان جواز على العلم

ر وقد الوالٌة مسإولٌة المرأة تتحمل ال وكٌؾ  إذا المسلمة المرأة أن الؽراء الشرٌعة فً تقرَّ

ا أعطت وه، أن المسلمٌن جمٌع على وجب بؤكمله العدو لجٌش أمانا  علٌها ٌنقضوا وأالَّ  ٌ مض 

 .عهدها

 :ًقال بدر الدٌن العٌن 

ا العدو الجٌش أحد أعطى إذا أي" أدناهم بذمتهم ٌسعى: "قوله)  جمٌع على ذلك صار أمانا

 عنه ّللا رضً - عمر أجاز وقد عهده، علٌه ٌنقضوا أن وال ٌ خفروه، أن لهم ولٌس المسلمٌن،

 (9ٕٕ).(الجٌش جمٌع على عبد   أمان -

عن كثٌر من القٌادات النسائٌة القوٌة سواء على صعٌد المسلمٌن أو حدثنا كما أن التارٌخ  -8

 -ومنهم على سبٌل المثال: ؼٌرهم،

بٌن لنا التارٌخ  كٌؾ أنها حافظت فقد )بلقٌس(، التً ذكرها القرآن الكرٌم،  ملكة سبؤ  - أ

 إِنًِّ إلى اإلٌمان، قال تعالى:) وقادتهمال قدرة لهم علٌها، بل  هم حرباا تجنبعلى شعبها و

ْدت   ج  أ ةا  و  ه مْ  اْمر  ْملِك  ٌ تْ  ت  أ وتِ لِّ  ِمنْ  و  ء   ك  ًْ ل ه ا ش  ْرش   و  ِظٌم   ع  ا ق ال تْ  تعالى:)، وقال (ٖٕٓ)(ع   ٌ 

ا ه  ٌُّ أل    أ  ً   إِنًِّ اْلم  ًَّ  أ ْلقِ ِرٌم   ِكت اب   إِل  ان   ِمنْ  إِنَّه   * ك  م  ٌْ ل  ه   س  إِنَّ ِ  بِْسمِ  و  نِ  ّللاَّ ْحم  ِحٌمِ  الرَّ  أ الَّ  * الرَّ

ْعل وا ًَّ  ت  ل  ْأت ونًِ ع  ْسلِِمٌن   و  ا ق ال تْ  * م  ا ٌ  ٌُّه  أل    أ  ا أ ْمِري فًِ أ ْفت ونًِ اْلم  ْنت   م  ةا  ك  ا ق اِطع  تَّى أ ْمرا  ح 

ونِ  د  ْشه  ْحن   ق ال وا * ت  ة   أ ول و ن  أ ول و ق وَّ ؤْس   و  ِدٌد   ب  اأْل ْمر   ش  كِ  و  ٌْ ِري إِل  ا ف اْنظ  اذ  ِرٌن   م  ؤْم   ق ال تْ  * ت 

                                                                                                                                                                      
 علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمال، تؤلٌؾ: 8ٔٔ/ٖٔ والملوك األمم تارٌخ فً المنتظم ٌراجع: ((ٕٕٙ

: شر، دار النعطا القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ،تحقٌق(هـ97٘: المتوفى) الجوزي محمد بن
 .م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار

 ، ٌراجع:7ٕ٘ٔ برقم ،(العسكر أهل على ترد السرٌة فً:) باب فً أبو داوود فً سننه  رواه الحدٌث: ((7ٕٕ

 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود أبً ، تؤلٌؾ:8ٓ/ٖ داود أبً سنن
ِجْستانً  صٌدا -العصرٌة  الحمٌد، دار النشر: المكتبة عبد الدٌن محًٌ محمد ، تحقٌق:(هـ7ٕ٘: المتوفى) السِّ

 لبنان. -بٌروت -
 عبد محمد بن ّللا عبٌد الحسن أبً، تؤلٌؾ: ٓٔ٘/9 المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرعاة ٌراجع: ((8ٕٕ

 ، دار النشر:(هـٗٔٗٔ: المتوفى) المباركفوري الرحمانً الدٌن حسام بن ّللا أمان بن محمد خان بن السالم
- هـٗٓٗٔ  الثالثة: الطبعة، الهند - بنارس - السلفٌة الجامعة - واإلفتاء والدعوة العلمٌة البحوث إدارة

 .م98ٗٔ

 محمد، تؤلٌؾ: أبً ٖٗٗ/٘ٔ اآلثار معانً شرح فً األخبار مبانً تنقٌح فً األفكار نخب ٌراجع: (9ٕٕ)

 ، تحقٌق:(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود
 - هـ9ٕٗٔ األولى: الطبعة قطر، - اإلسالمٌة والشإون األوقاؾ وزارة، دار النشر: إبراهٌم بن ٌاسر تمٌم أبو

 .م8ٕٓٓ

 من سورة سبؤ.ٖٕاآلٌة رقم  (ٖٕٓ)
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ل وك   إِنَّ  ا اْلم  ل وا إِذ  خ  ةا  د   ٌ ا ق ْر وه  د  ل وا أ ْفس  ع  ج  ة   و  ا أ ِعزَّ لِك   أ ِذلَّةا  أ ْهلِه  ذ  ك  ل ون   و  ْفع  إِنًِّ *ٌ  ْرِسل ة   و   م 

ِهمْ  ٌْ ة   إِل  ٌَّ ِد ة   بِه  اِظر  ْرِجع   بِم   ف ن  ل ون   ٌ  ْرس  بِّ  ق ال تْ  (، وقال تعالى:)ٖٕٔ) اْلم  ل ْمت   إِنًِّ ر  ْفِسً ظ   ن 

أ ْسل ْمت   ع   و  ان   م  م  ٌْ ل  ِ  س  بِّ  هلِلَّ ال ِمٌن   ر  ، وقد حوت هذه القصة الكثٌر من العبر (ٕٖٕ(.)اْلع 

 -منها على سبٌل المثال:ووالعظات 

 فً تولً المرأة لرئاسة الدولة. أن األمم السابقة كانت ال ترى عٌباا  -

كانت تمارس الشورى مع قومها وتؤخذ قرارها المناسب بعد  ملكة سبؤ أن بلقٌس -

 مشاورتهم.

ا )ق ال تْ قال تعالى: ا ٌ  ٌُّه  أل    أ  ا أ ْمِري فًِ أ ْفت ونًِ اْلم  ْنت   م  ةا  ك  ا ق اِطع  تَّى أ ْمرا وِن( ح  د   .ت ْشه 

  ًرحمه هللا تعالى -قال القرطب- :- 

 والقٌل. ألؾ مائة قٌل كل مع قٌل ألؾ عشر اثنا: وقٌل. قٌل ألؾ معها كان: عباس ابن قال

 أمرها، فً ومشاورتهم قومها، مع األدب حسن فً فؤخذت. األعظم الملك دون الملك

 حتى أمرا قاطعة كنت ما: )بقولها ٌعرض، أمر كل فً عندها مطرد ذلك أن وأعلمتهم

 إٌاها إعالمهم من عٌنها، ٌقر بما المأل فراجعها. الكبرى النازلة هذه فً فكٌؾ( تشهدون

: قتادة قال. الجمٌع من حسنة محاورة وهذه نظرها، إلى األمر سلموا ثم والبؤس، بالقوة

 على منهم رجل كل مشورتها، أهل هم رجال عشر وثالثة ثالثمائة لها كان أنه لنا ذكر

 لنبٌه تعالى ّللا قال وقد. المشاورة صحة على دلٌل اآلٌة هذه فً -الثانٌة. آالؾ عشرة

 (ٖٖٕ)"األمر فً وشاورهم:" وسلم علٌه ّللا صلى

 رحمه هللا تعالى -وقال الناصري -:- 

 كل عضوا، عشر وثالثة ثالثمائة من مإلفا سبؤ ملكة عهد على الشورى مجلس كان وقد 

 (ٖٕٗ).التارٌخ رواه حسبما آالؾ، عشرة ٌمثل عضو

أنها كانت تملك الخبرة بمحٌطها التً هً فٌه ولدٌها المعرفة الكافٌة بؤحوال الملوك  -

 واألمراء والقادة فً زمانها.

 ًرحمه هللا تعالى -قال القرطب-:-  

" ؾ" تؤمرٌن ماذا فانظري" البركة من رأٌها على جربوا لما إلٌها أمرهم ردوا" إلٌك واألمر

 لتستقٌم شرفاءها أهانوا" أذلة أهلها أعزة وجعلوا أفسدوها قرٌة دخلوا إذا الملوك إن قالت

 (ٖٕ٘)"ٌفعلون وكذلك." قولها ّللا فصدق األمور، لهم

 رحمه هللا تعالى -وقال الماترٌدي- : 

اأْل ْمر  ) كِ  و  ٌْ ِري إِل  ا ف اْنظ  اذ  ِرٌن   م  ؤْم   إذا أنهم والرعٌة الملوك وزراء على الواجب وهكذا ،(ت 

 (ٖٕٙ).إلٌهم األمر ٌكلوا ثم لهم، والحسن األصوب على ٌدلوهم أن أمر فً استشاروهم

                                                           
  من سورة سبؤ. ٖ٘إلى رقم  9ٕاآلٌات من رقم  ((ٖٕٔ
  من سورة سبؤ. ٗٗاآلٌة رقم  ((ٕٖٕ

 9ٔٔ/ٌٖٔراجع: تفسٌر القرطبً  (ٖٖٕ)
، دار (هـٗٔٗٔ: المتوفى) الناصري المكً محمد، تؤلٌؾ: ٕٙٗ/ٗالتفسٌر أحادٌث فً التٌسٌر ٌراجع: ((ٖٕٗ

 .م98٘ٔ - هـ ٘ٓٗٔ األولى: الطبعة، لبنان - بٌروت -اإلسالمً الؽرب دار النشر:
  9ٔٔ/ٌٖٔراجع: تفسٌر القرطبً  ((ٖٕ٘

 منصور أبو محمود، بن محمد بن محمد ، تؤلٌؾ:ٖٔٔ/8(السنة أهل تؤوٌالت) الماترٌدي تفسٌر ٌراجع: (ٖٕٙ)

، لبنان -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: شر، دار النباسلوم مجدي. د ، تحقٌق:(هـٖٖٖ: المتوفى) الماترٌدي
 .مٕ٘ٓٓ - هـٕٙٗٔ األولى: الطبعة
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 أنها لم ترض بالفساد والذل حٌث انتقدت الذٌن ٌفسدون القرى وٌذلون الناس. -

 إنهم ٌملكون القوة، ألنها قارنت بٌن القوتٌن.أنها لم تؽتر برأي الرجال الذٌن قالوا لها  -

 رحمه هللا تعالى -قال البٌضاوي- :- 

ل وك   إِنَّ  قال تْ ) ل وا إِذا اْلم  خ  ةا  د   ٌ ْر وها. وؼلبة عنوة ق  د   إلى المٌل من منهم أحست لما تزٌٌؾ أ ْفس 

 ٌتخطى أن مخافة الصلح ترى بؤنها وإشعار والعرضٌة، الذاتٌة القوى بادعائهم المقاتلة

 ال سجال الحرب أن ثم وعماراتهم، أموالهم من ٌصادفه ما إفساد إلى فٌسرع خططهم سلٌمان

ل وا. عاقبتها تدري ع  ج  ة   و   من ذلك ؼٌر إلى دٌارهم وتخرٌب أموالهم بنهب أ ِذلَّةا  أ ْهلِها أ ِعزَّ

ذلِك  . واألسر اإلِهانة ك  ل ون   و  ْفع   الثابتة عاداتهم من ذلك بؤن وتقرٌر حالهم من وصفت لما تؤكٌد ٌ 

إِنًِّ، وجل عز ّللا من لها تصدٌق أو المستمرة، ْرِسل ة   و  ِهمْ  م  ٌْ ة   إِل  ٌَّ ِد  فً تقدٌمه ترى لما بٌان بِه 

 (7ٖٕ).(ملكً عن بها أدفعه بهدٌة رسالا  مرسلة إنً والمعنى المصالحة،

 

، وهو ما والسٌاسً اتخذت قرارها االعتقاديأنها حافظت على قومها وجنبتهم الحروب، و -

عجز عنه هرقل والمقوقس وكسرى، حٌث آمنت وأسلمت فؤنقذت شعبها فً الدنٌا 

 واآلخرة.

سن مما قام به وفً عصرنا الحالً قامت الشٌخة حسٌبة برئاسة جمهورٌة بنؽالدٌش بؤح - ب

 مجٌب الرحمن وؼٌره.

را ؼاندي( قائدة فذة وإذا نظرنا فً أداء النساء خارج اإلطار اإلسالمً نجد فً الهند) أندٌ  - ج

وتحصد شعبٌة كبٌرة فً صفوؾ مئات المالٌٌن من الهنود، كما كان لها أداء كبٌر فً 

البناء واإلعمار والتقدم العلمً والسالم الداخلً والخارجً مع احترام عالمً لشخصٌتها 

 من قبل القادة والرإساء.

ة بصفتها رئٌسة مارؼرٌت تاتشر( على لقب المرأة الحدٌدٌوفً برٌطانٌا حصلت) - د

للوزراء، وفوقها ملكة أنثى ومن قبل خصوم الؽرب أعنً االتحاد السوفٌٌتً السابق 

 الٌتها أكثر من مرة.وكانت حازمة فً قٌادتها وجدد لها اإلنجلٌز و

 

أن الحاكم المسلم  ٌتم اختٌاره من قبل الناس، فإذا أراد الناس اختٌار امرأة مناسبة  -9

 عنً إلؽاء الشورى ومصادرة رأي الناس فً اختٌارهم.للرئاسة ومنعناهم فهذا ٌ

 

الدولة اإلسالمٌة ،فإننا نتحدث عن قٌادة بشرٌة ولٌس  أننا حٌنما نتحدث عن رئاسة -ٓٔ

فً قاموسنا القائد المعصوم، فإذا كانت المرأة تقع منها األخطاء فهذا حالها كما هو حال 

  .أٌضاا  األخطاء ه؛ ألنه قد ٌقع منالرجل أٌضاا 

 

                                                           
 محمد بن عمر بن ّللا عبد سعٌد أبو الدٌن ناصر ، تؤلٌؾ:9٘ٔ/ٗ التؤوٌل وأسرار التنزٌل أنوارٌراجع:  ((7ٖٕ

 إحٌاء دار: النشر، دار المرعشلً الرحمن عبد محمد ، تحقٌق:(هـ8٘ٙ: المتوفى) البٌضاوي الشٌرازي
 .هـ8ٔٗٔ األولى :لبنان، الطبعة -بٌروت - العربً التراث
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ولٌست دولة  سالمٌة فإننا نتحدث عن دولة مإسساتأننا حٌنما نتحدث عن الدولة اإل -ٔٔ

د، ومن المعلوم أن دولة المإسسة تسٌر بؽض النظر عمن ٌقودها، وهو ما نراه عند افرأ

 أو أنثى فال فرق. اآلخرٌن، فلو كان الرئٌس ذكراا 

 

األقل، وكلنا ٌعلم أن المرأة أنه ال فرق بٌن رئاسة الدولة وبٌن المواقع السٌاسٌة  -ٕٔ

المسلمة شاركت فً الدعوة والبٌعتٌن والشورى والهجرتٌن وكثٌر من الؽزوات والمعارك 

 -فعلى سبٌل المثال مثال نقول: ،وسلبٌاا  المختلفة، فالمرأة كإنسان ٌستطٌع أن ٌكون إٌجابٌاا 

 

، وسجل -وسلم صلى ّللا علٌه -ها هً أم لهب، تحمل الحطب وتضعه فً طرٌق الرسول   - أ

بَّتْ  ٌتلى إلى ٌوم القٌامة، قال تعالى:) ذلك قرآن ا ت  د  ت بَّ  ل ه ب   أ بًِ ٌ  ا * و  ْنه   أ ْؼن ى م  ال ه   ع   م 

ا م  ب   و  س  ْصل ى * ك   ٌ ا س  ارا ات   ن  أ ت ه   * ل ه ب   ذ  اْمر  ال ة   و  مَّ بِ  ح  ط  ا فًِ* اْلح  ْبل   ِجٌِده   ِمنْ  ح 

د   س   (8ٖٕ).(م 

 

هند بنت عتبة تقاوم اإلسالم، وتحاور قادة مكة وتحرضهم وتحمل السٌؾ فً  وها هً - ب

المعركة وتخطب فً المقاتلٌن، وهً نفسها  حٌنما أسلمت وقفت ذات الموقؾ فً معركة 

الٌرموك تحرض النساء على منع الرجال المسلمٌن من الفرار، فؤٌن الحدٌث عن العاطفة 

؟ وهل ٌتخٌل ذلك فً امرأة مضؽت كبد والخوؾ والحٌض والنفاس وضعؾ الشخصٌة

 سٌدنا حمزة رضً ّللا عنه.

 

فً حمل ٌضربان أروع األمثلة فً الشجاعة  ،(عمارة)أم السٌدة)خولة( و وها هً السٌدة  - ج

 .السالح والقتال فً سبٌل ّللا

 

ام ابنها ) عبد ّللا طولً أمبأسماء بنت أبً بكر تعارض الحجاج وتقول بصوت  وها هً  - د

رجل(، فؤٌن هً العاطفة )أما آن لهذا الفارس أن ٌت: المعلق على باب الكعبة(،بن الزبٌر

المانعون لتولً المرأة  اٌتحدث عنه والخوؾ الشدٌد ألتفه األسباب التًؼماء وحاالت اإل

 رئاسة الدولة.

 

فالنشاط فً عمل المرأة ال ٌجوز حصره وال التحكم به دون دلٌل،  لعمل المرأةإن مفهومنا 

على أصله ضمن قاعدة الشورى وااللتزام والعدل واألخالق، فال أمر مطلق، وما دام األمر 

بل ونفخر  ،فرق بٌن نشاط ونشاط، وال فرق بٌن رجل وامرأة، فلماذا قبلنا استشهاد سمٌة

هجرة، به كؤول شهٌدة فً اإلسالم؟ ولماذا  نفخر فً السٌرة بإسناد أسماء إلى رحلة ال

وتردٌدنا للقبها بؤنها ذات النطاقٌن؟ ولماذا لم نخؾ دعم السٌدة خدٌجة للرسول صلى ّللا 

 .ومعنوٌاا  علٌه وسلم مادٌاا 

 

                                                           

 سورة المسد. (8ٖٕ)
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امرأة،  بل ونرى المرأة الٌوم تتقدم المواقع السٌاسٌة، فزعٌمة المعارضة فً الهند مثالا 

أستاذة وصحفٌة ومنهن ، بل وأصبحت وزٌرة ونائبة وسفٌرة وطبٌبة، ووكذا فً باكستان

 من أبدعت فً مجالها كالرجال ومنهن من فشلت فً مجالها كالرجال أٌضا.

 

نْ  -ٖٔ ِزٌد   ع  بٌِب   أ بًِ ْبنِ  ٌ  ر   أ نَّ  ح  م  ً   - ع  ِض    ر 
ْنه   ّللاَّ ل   - ع  ْعم  ف اء اْست  ل ى الشِّ وقِ  ع  : ق ال   السُّ

ال   ْعل م   و  أ ةا  ن  ل ه ا اْمر  ْعم  ر   اْست  ٌْ ِذهِ  ؼ   (9ٖٕ.)ه 

 رحمه هللا تعالى: -الزرقانً العبلمة ٌقول عقلها ورجاحة وفضلها الشفاء وعن- 

ْبدِ  بِْنت   وهً ِ  ع  ْبدِ  ْبنِ  ّللاَّ ل ؾ   ْبنِ  ش ْمسِ  ع  ة   خ  ٌَّ ِش ة   اْلق ر  ٌَّ ِو د  ان   أ مِّ ) اْلع  م  ٌْ ل  ةِ ( س  ْذك ور  ا قٌِل   اْلم  ه   اْسم 

ل ى ٌْ ف اء   ل  الشِّ ، و  تْ  ل ق ب  ةِ  ق ْبل   أ ْسل م  تْ  اْلِهْجر  ع   ٌ ا ب  ً   و  ِه اتِ  ِمن   و  اِجر  ه  ِل، اْلم  ان تْ  اأْل و  ك  ءِ  ِمنْ  و  ق ال   ع 

اءِ  ، النِّس  ئِِهنَّ ال  ف ض  ان   و  ك  لَّى و     ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  ا و  ه  ور  تِه ا فًِ ٌ ز  ٌْ قٌِل   ب   ٌ ا، و  ه  تْ  ِعْند  ذ  خ  اتَّ  ل ه   و 

ا اشا ا فِر  ارا إِز  ام   و  ن  لْ  ف ل مْ  فٌِِه، ٌ  ز  لِك   ٌ  ا ِعْند   ذ  ل ِده  تَّى و  ه   ح  ذ  ان   ِمْنه مْ  أ خ  ْرو  مِ  ْبن   م  ك   .اْلح 

ق ال   لَّى ل ه ا و     ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س  لِِّمً: و  ة   ع  ْفص  ة   ح   ٌ ْق ْمل ِة، ر  ا النَّ اه  أ ْعط  ا و  ارا اِكٌن   ِعْند   د  كَّ  اْلح 

ةِ  ِدٌن  ا بِاْلم  ل ْته  ز  ع   ف ن  ا م  ، اْبنِه  ان  م  ٌْ ل  ان   س  ك  ر   و  م  ه ا ع  م  ْأيِ  فًِ ٌ ق دِّ ا الرَّ اه  ْرع   ٌ ل ه ا و  ٌ ف ضِّ ا و  م  بَّ ر   و 

ا ه  الَّ ا و  ئا ٌْ وقِ  أ ْمرِ  ِمنْ  ش   (ٕٓٗ).السُّ

 :قال صاحب التوضٌح لشرح الجامع الصحٌح 

 (ٕٔٗ(.)بالسوق خاتمة سلٌمان أم الشفاء عمر وولً)

 

 أصل فً والمرأة الرجل بٌن ساوت أنها الؽراء اإلسالمٌة الشرٌعة ٌمٌز ما أهم من أن -ٗٔ

 من واحدة، وطٌنة واحد أصل من - تعالى - ّللا خلقهما حٌث اإلنسانٌة؛ القٌمة وفً الخلقة

 عنصره بسبب اآلخر على ألحدهما فضل فال والفطرة، األصل فً بٌنهما فرق ؼٌر

ا فالناس األول، وخلقه اإلنسانً  قول ذلك مصداق   واحدة؛ وأم واحد أب من ٌنحدرون جمٌعا

ّللا  : ﴿تعالى ّللا ل ق ك مْ  و  اب   ِمنْ  خ  مْ  ث مَّ  ن ْطف ة   ِمنْ  ث مَّ  ت ر  ل ك  ع  ا ج  اجا  وقوله ؛[ٔٔ: فاطر﴾ ]أ ْزو 

مْ : ﴿تعالى ل ق ك  ْفس   ِمنْ  خ  ة   ن  اِحد  ل ق   و  خ  ا و  ا ِمْنه  ه  ْوج   [.ٔ:النساء﴾ ]ز 

ل واإلنسانٌة، الخلقة أصل فً للرجل المرأة مساواة علىمما ٌدل و  التكالٌؾ وتحمُّ

 -ٌلً: الشرعٌة ما

 فٌقول (المكٌة الفتوحاتكتابه:) فً العربً بن الدٌن محًٌ الشٌخ العبلمة إلى ذلك ٌشٌر: 

 على للرجال ٌكن لم والمرأة؛ للرجل جامعة حقٌقة كانت لما اإلنسانٌة أن ّللا، أٌدك اعلم)

ك وقد.. اإلنسانٌة حٌث من درجة النساء  فكلؾ التكلٌؾ، فً والنساء الرجال بٌن ّللا شرَّ

ِرد لم ولو.. الرجال كلؾ كما النساء  هذه فً وسلم علٌه ّللا صلى - النبً قول إال ٌ 
                                                           

ف اء   األثر: أخرجه ابن أبً عاصم فً اآلحاد والمثانً فً باب:) ((9ٖٕ ْبدِ  بِْنت   الشِّ ِ  ع  ً   ّللاَّ ِض    ر 
ا ّللاَّ ْنه  ا ع  ه  اْسم   و 

ل ى ٌْ  بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر أبً ، تؤلٌؾ:ٗ/ٙ والمثانً اآلحاد، ٌراجع: 79ٖٔ (، برقمل 
 دار ، دار النشر:الجوابرة أحمد فٌصل باسم. د: تحقٌق ، (هـ87ٕ: المتوفى) الشٌبانً مخلد بن الضحاك
 م.99ٔٔ -هـ ٔٔٗٔ األولى: الطبعة، الرٌاض - الراٌة
 ٌوسؾ بن الباقً عبد بن محمد: تؤلٌؾ ،7ٔٗ/ٔمالك اإلمام موطؤ على الزرقانً شرح: ٌراجع ((ٕٓٗ

 ، القاهرة - الدٌنٌة الثقافة مكتبة: النشر دار سعد، الرإوؾ عبد طه: تحقٌق األزهري، المصري الزرقانً
 .مٖٕٓٓ - هـٕٗٗٔ األولى،: الطبعة

 عمر حفص أبو الدٌن سراج الملقن ابن ، تؤلٌؾ:77ٖ/ٕٖ الصحٌح الجامع لشرح التوضٌح ٌراجع:(ٕٔٗ)  

، التراث وتحقٌق العلمً للبحث الفالح دار ، تحقٌق:(هـ8ٓٗ: المتوفى) المصري الشافعً أحمد بن علً بن
 م.8ٕٓٓ - هـ9ٕٗٔ األولى: الطبعة ،سورٌا - دمشق -النوادر دار دار النشر:
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اء   إِنَّ : »المسؤلة ق ائِق   النِّس  الِ  ش  ج  نٌة؛ فٌه لكان «الرِّ  من الرجل ٌناله أن ٌصحُّ  ما كل: أي ؼ 

 شاء لمن كان كما النساء، من ّللا شاء لمن ٌكون أن ٌمكن والصفات، والمراتب المقامات

 (ٕٕٗ).(الرجال من ّللا

 

نْ ف ة   ع  ائِش   وسلم علٌه ّللا صلى ّللا رسول أن ، -عنها تعالى ّللا رضً - المإمنٌن أم ع 

اء   إِنَّ : »قال ق ائِق   النِّس  الِ  ش  ج   (ٖٕٗ.)«الرِّ

 حواء وألن منهم، شققن كؤنهن والطبابع الخلق فً نظابرهم :أي:الرجال( )شقائق)ومعنى:

 (ٕٗٗ.)نسبه( من نسبه شق ألن;  وأمه أبٌه من أخوه الرجل وشقٌق آدم، من شقت

ل   أنَّ  والمراد ج  اء   وألن آدم؛ وهو واِحد أْصل ِمنْ  شقٌقان والمرأة الرَّ وَّ لق ت ح  م ِمن خ   آد 

ما: وٌقال لٌل وفٌه واِحد، شًء من مشقوقان كالهما: أي شقٌقان ه   النظٌر إلحاق على د 

ً   الشًء شابه إذا والشًء بالنظٌر،  (ٕ٘ٗ).حكمه أعط

 

 فقال المناوي؛ الدٌن زٌن العبلمة المعنى هذا أكدقد و: 

ل فً مطرد هو كما الرجال، شقائق النساء) ْلن   حٌث األحكام؛ ج  ا، الرجال مع ٌدخ   ما إال تبعا

ه صَّ  (ٕٙٗ(.)الدلٌل خ 

 حاالت فً إال والرجل، المرأة بٌن المساواة اإلسالم فً األصل أن ٌ علم ذلك؛ على وبناء

م   استدعتها مظانها، فً ت لت مس محددة مخصوصة  .م حققة ومصالح بالؽة، ِحك 

 رجاحة إلى تشٌر واألدلة الشواهد من جملة اإلسالمٌة الشرٌعة فً وردكما أنه  قد  -٘ٔ

 -ما ٌلً: ذلك فمن المصٌرٌة؛ والقضاٌا الجسام األمور فً سٌما ال المرأة عقل ووفور

 

 والتً الحدٌبٌة، صلح فً - عنها هللا رضً - سلمة أم السٌدة المإمنٌن ألم الحكٌمة المشورة 

 صلى - النبً أصحاب من األول رعٌلها فً ممثَّلة اإلسبلمٌة األمة بها - وجل عز - هللا نفع

 علٌهم، األمرُ  التَبسَ  عندما وذلك عصٌب وأمر َجلل   حَدث   من أنجاهم ؛ حٌث -وسلم علٌه هللا

 علٌه فؤشارت بذلك، وسلم علٌه هللا صلى الرسول أمرهم حٌن والحلق النحر عن فتوقفوا

 :َفَقالَتْ  (الساري إرشاد) فً جاء كما عنها؛ تعالى هللا رضً سلمة أم السٌدة

                                                           
 ٌراجع: الفتوحات المكٌة لمحًٌ الدٌن بن العربً. ((ٕٕٗ

نْ الحدٌث: رواه اإلمام الترمذي فً سننه فً باب:) (ٖٕٗ) قِظ   فٌِم  ٌْ ْست  ى ٌ  ٌ ر  ل الا  ف  ال   ب  ر   و  ْذك  ا ٌ  ، ٖٔٔ( برقم اْحتاِل ما

ْورة بن عٌسى بن محمد ، تؤلٌؾ:7ٖٔ/ٔ الترمذي سنن - الكبٌر الجامع ٌراجع:  الضحاك، بن موسى بن س 
 - اإلسالمً الؽرب دار، دار النشر: معروؾ عواد بشار: تحقٌق،(هـ79ٕ: المتوفى) عٌسى أبو الترمذي،
 .م998ٔ: النشر سنة، لبنان -بٌروت

 الحسن أبو محمد،( سلطان) بن علً ، تؤلٌؾ:8ٕٗ/ٕ المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ٌراجع: (ٕٗٗ)

 األولى: الطبعة ،لبنان - بٌروت -الفكر دار: شرالندار  ،(هـٗٔٓٔ: المتوفى)القاري الهروي المال الدٌن نور
 .مٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ

 بن علً بن حسٌن بن أحمد العباس أبو الدٌن شهاب ، تؤلٌؾ:7ٖ٘/ٕ داود أبً سنن شرح ٌراجع: ((ٕ٘ٗ

 خالد بإشراؾ الفالح بدار الباحثٌن من عدد: تحقٌق ،(هـ 8ٗٗ: المتوفى) الشافعً الرملً المقدسً رسالن
 ، الطبعة:العربٌة مصر جمهورٌة - الفٌوم - وتحقٌق التراث العلمً للبحث الفالح دار: شرالن ، دارالرباط
 .مٕٙٔٓ - هـ7ٖٗٔ األولى
 بن الرإوؾ بعبد المدعو محمد الدٌن زٌن، تؤلٌؾ: ٖٖٖ/ٖالصؽٌر الجامع شرح القدٌر فٌض ٌراجع: ((ٕٙٗ

 المكتبة: شر، دار الن(هـٖٔٓٔ: المتوفى)القاهري المناوي ثم الحدادي العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن تاج
 هـ.ٖٙ٘ٔ األولى: الطبعة، مصر - الكبرى التجارٌة
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ا)  ٌ  ًَّ بِ ْج،.. ّللا ن  لِّمْ  ال   ث مَّ  اْخر  ا ت ك  دا ةا  ِمْنه مْ  أ ح  لِم  تَّى ك  ر   ح  ْنح  ، ت  و   ب ْدن ك  ْدع  ت  الِق ك   و  ْحلِق ك   ح   ٌ ج  . ف  ر   ف خ 

لِّمْ  ف ل مْ  ا ٌ ك  دا تَّى ِمْنه ْم، أ ح  ل   ح  لِك   ف ع  ر   ذ  ، ن ح  ه  ا ب ْدن  ع  د  الِق ه   و  ل ق ه   ح  ا. ف ح  أ ْوا ف ل مَّ ، ر  لِك  وا ذ  وا، ق ام  ر   ف ن ح 

ل   ع  ج  ه مْ  و  ْعض  ْحلِق   ب  ا ٌ  ْعضا  (7ٕٗ).(ب 

 :قال ابن بطال 

ًُّ  شاور  )  قالت؛ ما ففعل المشورِة، بركة   ّللا فؤراه سلمة؛ أمَّ  - وسلم علٌه ّللا صلى - النب

 النساء مشاورة جواز: وفٌه القول؛ من أقوى الفعل أن الفقه من هذا ففً.. أصحابه به فاقتدى

 8ٕٗ)(.)والرأي الفضل ذوات

 العٌنً الدٌن بدر اإلمام وقال: 

 ذلك الصحابة   رأى فلما ففعله، به أشارت ما صواب - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً عرؾ)

 (9ٕٗ(.)به أمرهم ما فعل إلى بادروا

 (:الصحٌح الجامع لشرح التوضٌحكتابه:) فً الملقن ابنُ  وقال 

: وفٌه.. أصحابه به فاقتدى قالت، ما ففعل المشورة بركة ّللا فؤراه سلمة، أمَّ  الشارع   شاور)

 (ٕٓ٘(.)والرأي الفضل ذوات النساء مشاورة جواز

 (:الساري إرشاد) كتابه: فً فقال عقلها، رجاحة على بذلك القسطبلنً اإلمام واستدل 

 امرأة أشارت ما قٌل: النهاٌة فً الحرمٌن إمام قال وقد عقلها، ووفور سلمة أم فضٌلة وفٌه) 

 (ٕٔ٘)(..القضٌة هذه فً سلمة أم إال بصواب

 الباري تحفة» المسمى البخاري صحٌح بشرح الباري منحة صاحب وقال»: 

 (ٕٕ٘(.)مصٌبات كنَّ  إذا قولهن وقبول النساء، مشاورة جواز وفٌه)

 الشعراوي متولً محمد الشٌخ العبلمة وٌقول فضٌلة: 

ث ل ولنا الرجال، من كثٌر على ٌعزُّ  قد برأي تشٌر المرأة ولعل)  صلى - ّللا رسول زوج من الم 

 (ٖٕ٘(.)الحدٌبٌة صلح فً وموقفها ، -عنها تعالى ّللا رضً - سلمة أم - وسلم علٌه ّللا

 

أن المرأة كائن حً مكلؾ صاحب إرادة تعاقب فً الدنٌا واآلخرة، وتثاب أٌضا فً  -ٙٔ

 ؤن ٌتولى المواقع وٌمارس اإلدارة.الدنٌا واآلخرة، ومن كان هذا حاله فهو جدٌر ب

 

                                                           

وطِ  الحدٌث: أخرجه اإلمام البخاري فً صحٌحه فً باب:) (7ٕٗ) ادِ  فًِ الشُّر  ةِ  الِجه  ال ح  الم ص  ع   و  ْربِ  أ ْهلِ  م   الح 

ةِ  اب  ِكت  وطِ  و   9ٖٔ/ٖ، ٌراجع: صحٌح البخاري7ٖٕٔ(، برقمالشُّر 

 ٖٖٔ/8ٌراجع: شرح صحٌح البخاري البن بطال  (8ٕٗ) 
 ٗٔ/ٗٔالبخاري صحٌح شرح القاري عمدةٌراجع:   ((9ٕٗ

 ٗ٘ٔ/7ٔالصحٌح الجامع لشرح التوضٌح ٌراجع: (ٕٓ٘) 

 عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد ، تؤلٌؾ:ٔ٘ٗ/ٗالبخاري صحٌح لشرح الساري إرشاد ٌراجع: (ٕٔ٘)

 الكبرى المطبعةدار النشر: ،(هـ9ٕٖ: المتوفى) الدٌن شهاب العباس، أبو المصري، القتٌبً القسطالنً الملك
 .هـٖٕٖٔ السابعة: الطبعة، مصر - األمٌرٌة

 محمد بن زكرٌا: تؤلٌؾ ،ٖ٘٘/٘«الباري تحفة» المسمى البخاري صحٌح بشرح الباري منحة ٌراجع: (ٕٕ٘)

 اعتنى ،(هـ 9ٕٙ: المتوفى) الشافعً المصري السنٌكً ٌحٌى أبو الدٌن زٌن األنصاري، زكرٌا بن أحمد بن
 - الرٌاض والتوزٌع، للنشر الرشد مكتبة دار النشر:العازمً،  درٌع بن سلٌمان: علٌه والتعلٌق بتحقٌقه
 .مٕ٘ٓٓ - هـٕٙٗٔ األولى: الطبعة ،السعودٌة العربٌة المملكة

 ، دار النشر: مطابع أخبار الٌوم.8ٕٓٔ/ٌٗراجع: خواطر الشٌخ الشعراوي  ((ٖٕ٘
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  ؼٌر صحٌح، أو هو فهم ذكوري ٌسنده  البعض لشرط الذكورة فهماا فهم ولماذا ال ٌكون

قبل النساء، وهو  الواقع البشري العالمً الذي اعتاد فٌه الذكور على أن ٌكونوا هم أوالا 

إرث قدٌم حٌث كانت بعض الشعوب تنظر إلى المرأة على أنها من جنس الشٌطان، أو من 

ع، بل وكان بعضهم ٌرى أنها نجسة وأنها ال طٌنة ؼٌر طٌنة الرجل أو أنها من سقط المتا

 مٌراث لها..... إلخ.

 

 د تكون نظرة البعض إلى المرأة من حٌث الجنس والشهوة هً التً ركزت النظرة بل ق

الدونٌة عند الرجال، فالمرأة تعطً الرجل، والمرأة تخدم الرجل، والمرأة دائما تابعة 

 جل أوال وبعده المرأة وهكذا.....إلخ.للرجل، والمرأة دائما تؤتً بعد الرجل، فالر

 

كما أن كثٌرا من العلماء الذٌن كتبوا فً السٌاسة الشرعٌة لم ٌذكروا شرط الذكورة  -7ٔ

 -فً شروط الخلٌفة ومن ذلك ما ٌؤتً:

 ً(األحكام السلطانٌة:)قال الماوردي ف: 

الجامعة،  شروطها على العدالة: أحدها :سبعة فٌهم المعتبرة فالشروط اإلمامة أهل وأما )

 السمع من الحواس سالمة: واألحكام، والثالث النوازل فً االجتهاد إلى المإدي العلم: والثانً

 ٌمنع نقص من األعضاء سالمة: بها، والرابع ٌدرك ما مباشرة معها لٌصح واللسان؛ والبصر

 وتدبٌر الرعٌة سٌاسة إلى المفضً الرأي: النهوض، والخامس وسرعة الحركة استٌفاء عن

: العدو، والسابع وجهاد البٌضة حماٌة إلى المإدٌة والنجدة الشجاعة: المصالح، والسادس

 (ٕٗ٘.)علٌه( اإلجماع وانعقاد فٌه النص لورود قرٌش، من ٌكون أن وهو النسب،

  وقال عبد القادر البؽدادي: 

ق ال وا) ب االمامة: ش رط من و  ٌْش من الّنس  ان ة بن النَّضر ب نو وهم ق ر  ة اْبن كن  م  ٌْ ز   مدركة بن خ 

 االمامة أ ن الضرارٌة من زعم من ق ول خالؾ عدنان بن معد بن نزار بن م ضر بن لٌاسإ بن

ِمٌع فً تصلح ب أ ْصن اؾ ج  ر  خالؾ والعجم الموالً وفى اْلع  اِرج ق ول و  و   عمائهمز مامةبإ اْلخ 

ان وا الَّذٌن ة من ك  ٌرهم ربٌع  ؼ  امر بن ونجدة الحنفً االزرق بن كنافع و  عبد الحنفً ع   بن ّللا و 

ر بن وحرفوص  الراسً وهب ٌْ ه   ِمْنه م عنادا وأمثالهم الشٌبانً ٌِزٌد بن وشبٌب النجلً ز 

هِ  ّللا صلى - النبً لق ْول ٌْ ل  سلم ع  ٌْش من ئمةاأل - و  ق ال وا ق ر  ال ة اْلعلم االمام ش رط من و  د  اْلع   و 

 (ٕ٘٘)(.والسٌاسة

 

  مبادئ نظام الحكم فً اإلسبلم( ،حٌث ذكر :الدكتور عبد الحمٌد متولً فً كتابهوقال(

 حٌث قال: الشروط الواجب توافرها فً الخلٌفة ولم ٌذكر الذكورة،

                                                           
 البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن ، تؤلٌؾ: أب9ًٔ/ٔ السلطانٌة األحكام ٌراجع: ((ٕٗ٘

 .القاهرة - الحدٌث دار: شرالن ، دار(هـٓ٘ٗ: المتوفى) بالماوردي الشهٌر البؽدادي،
 عبد بن محمد بن طاهر بن القاهر عبد ، تؤلٌؾ:ٖٓٗ/ٔالناجٌة الفرقة وبٌان الفرق بٌن الفرق ٌراجع: ((ٕ٘٘

-بٌروت - الجدٌدة اآلفاق دار: شرالن، دار (هـ9ٕٗ: المتوفى) منصور أبً، األسفراٌٌنً التمٌمً البؽدادي ّللا
 م.977ٔ الثانٌة: الطبعة لبنان،
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 ال واالستثناء المساواة، قاعدة على نص بؽٌر استثناء ٌعد الرجل على الرئاسة قصر وإن)

 (ٕٙ٘.)(علٌه ٌقاس

 فقال فقط أربعة شروط اإلمامة هلأل واشترط أبو ٌعلى الفراء: 

 من وهو ،الصمٌم من قرشٌاا  ٌكون أن: أحدها :شروط أربع فٌهم فٌعتبر اإلمامة أهل وأما )

 ال: " مهنا رواٌة فً أحمد قال وقد كنانة، بنً دلٌل النضر بن بدر بن قرٌش ولد من ٌكون

: قاضٌاا  ٌكون أن ٌصلح من صفة ىعل ٌكون أن: والثانً ،"خلٌفة قرٌش ؼٌر من ٌكون

 الحرب بؤمر قٌماا  ٌكون أن: والثالث ،والعدالة والعلم، والعقل، والبلوغ الحرٌة من

 من ٌكون أن: الرابعو ،األمة عن والذب ذلك، فً رأفة تلحقه ال الحدود، وإقامة والسٌاسة

م ٌذكر الذكورة، لكن محمد أبو فارس استنتج شرط ول (،7ٕ٘).(والدٌن العلم فً أفضلهم

 باعتباره شرطا لوالٌة القضاء حسب رأٌه. الذكورة

 

، كما أن اإلسالم كرم المرأة وتعامل معها بكل رقً، ولم ٌتعامل معها بدونٌة أبداا  -8ٔ

صلى ّللا علٌه  -فاسمها لٌس بعورة كما ٌقول البعض، فكل الناس ٌعرفون اسم أم الرسول 

خدٌجة ) صفٌة و:زوجاتهوٌعرفون أسماء )أمنة بنت وهب(،  السٌدة: -وسلم

بناته) فاطمة وأم كلثوم.....إلخ(،كما أن صوتها لٌس بعورة أسماء وعائشة.....إلخ(، و

كما ٌقول البعض، فقد كانت تتحدث أمام الرجال، لكن الممنوع هو خضوعها بالقول كما 

ْعن   ف ال   قال ّللا تعالى:) ع   بِاْلق ْولِ  ت ْخض  ْطم   ٌ ض   ق ْلبِهِ  فًِ الَِّذي ف  ر  ق ْلن   م  وفاا ق ْوالا  و  ْعر   ( 8ٕ٘(.)م 

 

صلى ّللا علٌه  -كما أن القول بالشإم فً المرأة ٌنافً العقٌدة التً أكدها رسول ّللا  -9ٔ

نِ  بقوله:) ال عدوى وال طٌرة(، وأما حدٌث البخاري  -وسلم ، اْبنِ  ع  ر  م  ً   ع  ِض    ر 
 ّللاَّ

ا ْنه م  ول   أ نَّ : ع  س  ِ  ر  لَّى ّللاَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ى ال   ): ق ال   و  ْدو  ال   ع  ة ، و  ر   ٌ ْإم   ِط الشُّ : ث ال ث   فًِ و 

ْرأ ِة، فًِ اِر، الم  الدَّ ةِ  و  ابَّ الدَّ ، فقد قال ابن حجر:) وقد جاء فً بعض األحادٌث ما (9ٕ٘() و 

اِعٌل   ومنه ما روي عنلعله ٌفسر ذلك  دِ  ْبن   إِْسم  مَّ ْعدِ  ْبنِ  م ح  ، أ بًِ ْبنِ  س  قَّاص  نْ  و   أ بٌِِه، ع 

نْ  ِه، ع  دِّ ول   ق ال  : ق ال   ج  س  لَّى - ّللاِ  ر  هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  ةِ  ِمنْ  ):  - و  اد  ع  م   اْبنِ  س  ، آد  ة  ِمنْ  ث الث   و 

ةِ  م   اْبنِ  ِشْقو  ة ، آد  ةِ  ِمنْ  ث الث  اد  ع  م   اْبنِ  س  ْرأ ة  : آد  ، اْلم  ة  الِح  ن   الصَّ ْسك  اْلم  ، و  الِح  ب   الصَّ ْرك  اْلم   و 

، الِح  ِمنْ  الصَّ ةِ  و  م   اْبنِ  ِشْقو  ْرأ ة  : آد  ، اْلم  وء  ن   السُّ ْسك  اْلم  ، و  وء  ب   السُّ ْرك  اْلم  وء   و   ((ٕٓٙ(. السُّ

 

                                                           

 الحمٌد عبد تؤلٌؾ الحدٌثة، الدستورٌة بالمبادئ المقارنة مع اإلسالم فً الحكم نظام مبادئ: ٌراجع(ٕٙ٘) 

 .ومنقحة موجزة - م978ٔ الرابعة: الطبعة ، مصر - اإلسكندرٌة - المعارؾ منشؤة دار: النشر دار ، متولً

 بن محمد بن الحسٌن بن محمد ، ٌعلى أبً القاضً ، تؤلٌؾ:ٕٓ/ٔللفراء السلطانٌة األحكام ٌراجع:(7ٕ٘) 

 الكتب دار:  شرالن، دار  الفقً حامد محمد:  علٌه وعلق صححه ،(هـ8٘ٗ:  المتوفى) الفراء ابن خلؾ
 .مٕٓٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ، الثانٌة:  الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة

  من سورة األحزاب. ٕٖجزء اآلٌة رقم  (8ٕ٘)

 صحٌح: ٌراجع ،7ٖ٘٘برقم ،(الطٌرة:) باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه الحدٌث: (9ٕ٘)

 ٖ٘ٔ/7البخاري

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد ّللا عبد ، تؤلٌؾ: أبً٘٘/ٖ حنبل بن أحمد اإلمام ٌراجع: مسند (ٕٓٙ)

 بن ّللا عبد /د: إشراؾ ،وآخرون مرشد، عادل ، إوطااألرن شعٌب: تحقٌق ،(هـٕٔٗ: المتوفى) الشٌبانً أسد
 .مٕٔٓٓ - هـ ٕٔٗٔ األولى: الطبعة ،الرسالة مإسسة: شرالن ، دارالتركً المحسن عبد
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كما أن األحكام المتعلقة بالمرأة ال تلؽً تولٌها لرئاسة الدولة مثل االصطفاؾ فً  -ٕٓ

فً الصالة، وأنها ترث نصؾ الصالة خلؾ الرجال، وأن تصفق إذا اقتضى األمر ذلك 

ة المرأتٌن بشهادة الرجل.....إلخ، كما أن قٌاس منعها من تولً رئاسة الرجل، وشهاد

قٌاس مع الفارق؛ ألن الصالة تحتاج هو الدولة على منعها من إمامة الرجال فً الصالة 

إلى ركوع وسجود وفٌهما قد تكشؾ العورات، وتذهب طمؤنٌنة الصالة، بخالؾ الرئاسة 

 فهً موقع إداري ال ركوع وال سجود فٌه.

 

كما أننا نرد قول من ٌقول:) بؤن المرأة سفٌهة(؛ ألن ذلك طعن فً إنسانٌتها، فالسفه  -ٕٔ

قد ٌلحق بالرجل أٌضا كما ٌلحق بالمرأة، ولكنه لٌس صفة للذات قبل أن ٌدب هذا المرض 

سفٌهات، وفً  نساءا سفهاء كما نرى  فً اإلنسان، بل ونحن نرى فً واقع الحٌاة رجاالا 

 الجهة المقابلة قد نرى الحكماء من الرجال كما نرى الحكٌمات من النساء. 

 

كما أن الحدٌث عن أن أكثر أهل النار من النساء، هو من باب الترهٌب ودعوتهن  -ٕٕ

لاللتزام، وإننا حٌنما نتحدث عن امرأة تتولى رئاسة الدولة فإننا بالتؤكٌد ال نتحدث عن 

 مقصد  بل نتحدث عن امرأة مإمنة ملتزمة بدٌنها، وفً تولٌها للمنصب صاحبات النار،

 مصلحة للمسلمٌن.و

 

أن السلطة قد أعطٌت للرجل مقابل المسإولٌة، وفً الفقه الدستوري الفرنسً:) حٌث  -ٖٕ

لٌست ممنوعة عن  تكون المسإولٌة تكون السلطة(، وٌترتب على ذلك أن الوالٌة عموماا 

صٌة على الصؽار وناقصً األهلٌة، وتدٌر المال، وتإدي الشهادة، المرأة، فالمرأة تكون و

 والشهادة والٌة، وقد أجاز أبو حنٌفة تولٌها القضاء. 

 

 -:أٌضا بما ٌلً بالمعقول واستدلوا -ٕٗ

 رئاسة المرأة تولى ٌحرم السنة أو نآالقر فً  صرٌح نص  ٌوجد ال فإنه: األصلٌة البراءة* 

 .الدولة

 أنه:  - عنه ّللا رضً - الخطاب بن عمر عن روي فقد: الحسبة والٌة على قاسوا: القٌاس *

 ، وقد ذكرنا األثر قبل ذلك.السوق( قومه من امرأة) الشفاء ولى

ا تجعله التً والشخصٌة العقلٌة بالمواصفات ٌتمتع األهلٌة كامل كائن المرأة *  .للمنصب كفئا

 

 تسٌٌر عن مسئولة  وحدها المرأة تعد  ولم مإسسات، دولة المعاصرة الدولةأن  -ٕ٘

 فً اإلقلٌمٌة الرئاسة، كما أن وقضائٌة وتشرٌعٌة تنفٌذٌة سلطات فهناك الدولة، شئون

ا، األقالٌم بوالٌة أشبه هً وإنما الخالفة، فً تدخل ال الحالٌة القطرٌة الدول  وبناءا  قدٌما

 .الجمهورٌة رئاسة منصب تولً أو للرئاسة المرأة ترشح من ٌمنع ال علٌه

 

 اإلمامة والٌة فً تدخل ال - والوطنٌة والقطرٌة القومٌة والدول واألقطار األقالٌم والٌاتف

 بالمعروؾ األمر واجب ٌفرض وجزئٌة، خاصة والٌات ألنها؛ وأمته اإلسالم لدار العظمى

، بٌنهما تفرٌق دون والنساء الرجال على أماناتها حمل فً المشاركة المنكر عن والنهى
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 العظمى باإلمامة - والخاصة الجزئٌة - الوالٌات هذه مثل خلط من جاءت إنما فالشبهة

"  الذكورة"  الفقهاء جمهور اشترط التً الوالٌة وهى - وأمته اإلسالم لدار العامة والوالٌة

 الوالٌة هذه ألن العظمى، اإلمامة لهذه المرأة والٌة عن المعاصر للفقه حدٌث وال ،ٌلٌها فٌمن

 - هـٕٖٗٔ]  العثمانٌة الخالفة سقوط منذ ، النساء عن فضالا  الرجال، متناول عن ؼابت قد

 .اآلن وحتى[  م9ٕٗٔ

 

 :عصرنا فً العامة الوالٌة مفهوم تؽٌر وهو ، إلى أمر هام اإلشارة من البد وأخٌراا 

 ٌشترك والتً ،"  المإسسة سلطان"  إلى"  الفرد سلطان: "  من بانتقاله وذلك ، الحدٌث

 القاضً قضاء من"  القضاء"  تحّول لقد، ف واالختصاص السلطان ذوى من جمع فٌها

 فً المرأة شاركت فإذا ، القضاة من عدد فٌه الحكم فً ٌشترك ، مإسسً قضاء إلى الفرد

 كان الذى بالمعنى ، للقضاء المرأة والٌة عن الحدٌث بوارد فلٌس"  المحكمة هٌئة" 

 األفراد، من لفرد ولٌست وجمع، لمإسسة - اآلن - هنا الوالٌة ألن ؛ القدماء فقه فً وارداا 

 القضاء، والٌة فً مشاركة والتقنٌن التشرٌع مإسسة أصبحت لقد بل،  امرأة أو كان رجالا 

 استنباط فً ٌجتهد الذى ذلك الٌوم قاضً ٌعد فلم ،القضاة ٌنفذها التً القوانٌن بتشرٌعها

 مإسسة، وقننته صاؼته الذى للقانون"  المنفذ"  أصبح وإنما القانون، واستخالص الحكم

 .القانون صٌاؼة فً - الفردي ال - والمإسسً الجماعً االجتهاد تمثل

 

 الصٌاؼة مإسسات اجتهاد إلى الفرد اجتهاد من والتقنٌن التشرٌع تحول مع الحال وكذلك 

 عن الحدٌث بوارد فلٌس المإسسات، هذه فً المرأة شاركت فإذا ،والتقنٌن والتشرٌع

 .التشرٌع لوالٌة والقدٌم التارٌخً بالمعنى التشرٌع لسلطة المرأة والٌة

 

 عن - والدٌمقراطٌة الشورٌة النظم فً -"  التنفٌذٌة القرارات"  صنع سلطات تحولتفقد 

 المرأة شاركت فإذا ،القرار لصناعة اإلعداد فً المشاركة المإسسات سلطان إلى الفرد سلطة

 بالمعنى ، والوالٌات السلطات لهذه المرأة والٌة عن الحدٌث بوارد فلٌس المإسسات، هذه فً

 تعقد وقبل الوالٌات،"  فردٌة"  ظل فً القضٌة لهذه عرضوا الذٌن الفقهاء ذهن فً كان الذى

 .والمإسسات بالمإسسٌة وتمٌزها والمعاصرة، الحدٌثة النظم

 

 وعلى علٌها فؤثنى - امرأة وهى - سبؤ ملكة عن الكرٌم القرآن ولٌس أدل على ذلك من حدٌث

 ٌا قالت)  - الفردٌة بالوالٌة ال - الشورٌة بالمإسسة تحكم كانت ألنها العامة، للوالٌة والٌتها

 فرعون الكرٌم القرآن وذم، بل ( تشهدون حتى أمراا  قاطعة كنت ما أمرى فً أفتونً المأل أٌها

 ما فرعون قال) القرار صنع وسلطة العامة الوالٌة بسلطان انفرد قد ألنه - رجل وهو - مصر

 الوالٌة فً األنوثة أو بالذكورة العبرة تكن فلم ،( الرشاد سبٌل إال أهدٌكم وما أرى ما إال أرٌكم

 أم ؟"  شورٌة مإسسة"  الوالٌة هذه بكون العبرة كانت وإنما - العامة الوالٌة حتى - العامة

 .؟"  مطلقاا  فردٌاا  سلطانا" 

 

 -من الدستور المصري على أنه :ٔٔالمادةأنه قد نصت كما  -ٕٙ
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 والسٌاسٌة المدنٌة الحقوق جمٌع فً والرجل المرأة بٌن المساواة تحقٌق الدولة تكفل

 التدابٌر اتخاذ على الدولة وتعمل. الدستور ألحكام وفقاا  والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 ٌحدده الذي النحو على النٌابٌة، المجالس فً مناسباا  تمثٌالا  المرأة تمثٌل بضمان الكفٌلة

 الدولة فً العلٌا اإلدارة ووظائؾ العامة الوظائؾ تولً فً حقها للمرأة تكفل كما القانون،

 ضد المرأة بحماٌة الدولة وتلتزم. ضدها تمٌٌز دون القضائٌة، والهٌئات الجهات فً والتعٌٌن

 كما. العمل ومتطلبات األسرة واجبات بٌن التوفٌق من المرأة تمكٌن وتكفل العنؾ، أشكال كل

 األشد والنساء والمسنة المعٌلة والمرأة والطفولة لألمومة والحماٌة الرعاٌة بتوفٌر تلتزم

 (ٕٔٙ).احتٌاجاا 

 الثالث: الفرع

 مناقشة أدلة القائلٌن بجواز تولً المرأة رئاسة الدولة.

 

 -:ٌلً ماب الدولة رئاسة المرأة تولً بجواز القائلٌن أدلة بعض نوقشت وقد

 

نْ  فٌما روي -صلى ّللا علٌه وسلم -أن القول بالجواز ٌتعارض مع قوله  -ٔ ة   ع  ْقب   ْبنِ  ع 

اِمر   ول   أ نَّ : ع  س  ِ  ر  لَّى - ّللاَّ هِ  ّللا   ص  ٌْ ل  لَّم   ع  س  مْ : »ق ال   -و  اك  ٌَّ ول   إِ خ  الدُّ ل ى و  اءِ  ع   ف ق ال   «النِّس 

ل   ج  ارِ  ِمن   ر  ا: األ ْنص  ول   ٌ  س  ِ، ر  ت   ّللاَّ ٌْ أ  ؟ أ ف ر  ْمو  ْمو  : »ق ال   الح  ْوت   الح  (، وهذا تحذٌر ٕٕٙ)(«الم 

من خلوة الرجل بالمرأة األجنبٌة، فال ٌحل لرجل أن   -صلى ّللا علٌه وسلم -من النبً 

 ،ٌختلً بؤمرة أجنبٌة عنه، فإن جاء رجل إلى بٌت وال توجد فٌه إال امرأة أجنبٌة فال ٌدخله

تكثر اجتماعاته الخاصة  رئٌس الدولةوكما هو معلوم أن ، ألن ذلك مفتاح الشٌطان

وك والرإساء، وقد ال ٌخلو هذا األمر من الخلوة بٌن رجل وامرأة أجنبٌة والسرٌة بالمل

 عنه.

 :الرد على هذا االعتراض 

رؼبا فً  بؤن هذه الخلوة ٌمكن تجنبها من قبل المرأة والرجل إذا وٌرد على هذا االعتراض

 ذلك، فكٌؾ بربٌس الدولة الذي ٌصدر أوامره وٌختار ما ٌشاء ومتى ٌشاء وأٌن ٌشاء.

 

 أن القول بالجواز ٌتعارض مع وجوب المحرم للمرأة. -ٕ

 :الرد على هذا االعتراض 

طلب المحرم ٌكون لحماٌة المرأة فً السفر، حٌث قد  وٌرد على هذا االعتراض بؤن

تعترضها المخاطر الصحٌة أو النفسٌة أو أطماع أصحاب القلوب المرٌضة، ومن المعلوم 

أجاز للمرأة أن تحج مع الرفقة المؤمونة إذا لم ٌتوفر  - رحمه هللا تعالى -أن اإلمام الشافعً 

فهً فً رباستها للدولة فً مصدر الحماٌة  المحرم، وما دامت المسؤلة مسؤلة حماٌة وأمان

 واألمان بحكم المنصب، ولهذا ال وجه لبلستدالل بهذا على اإلطبلق.

 

                                                           
 أبرٌل ٖٕ فً علٌه أدخلت التً الدستورٌة للتعدٌالت وفقاا  العربٌة مصر جمهورٌة دستور ٌراجع: ((ٕٔٙ

 م.9ٕٔٓأبرٌل  ٖٕ( مكرر)و( فً ٙٔالعدد ) -بالجرٌدة الرسمٌة ، والمنشور م9ٕٔٓ

نَّ  ال   :)باب فً صحٌحه، فً البخاري اإلمام رواه: الحدٌث(ٕٕٙ)  ْخل و  ل   ٌ  ج  أ ة   ر  و إاِلَّ  بِاْمر  ، ذ  م  ْحر  ول   م  خ  الدُّ ل ى و   ع 

ةِ  ِؽٌب   7ٖ/7البخاري صحٌح: ٌراجع ،ٕٖٕ٘برقم ،(الم 
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ٌتعارض مع قاعدة درء المفاسد حٌث تقع الفتنة، وقد ٌتسبب ذلك فً  أن القول بالجواز -ٖ

 حدوث الفساد اإلداري.

 :الرد على هذا االعتراض 

بؤن العفاؾ مطلوب من الرجال والنساء، وفً كل األحوال، وفً  وٌرد على هذا االعتراض

كل المستوٌات اإلدارٌة، ومطلوب منا جمٌعا درء المفاسد، فإن اعتقد الناس أن إسناد منصب 

الوالٌة العامة للمرأة فساد فبل ٌقدموها إلٌه، فإن قدموها فإنهم بالتؤكٌد ٌعتقدون بؤن المصلحة 

اإلداري قد ٌقع بوجود الرجال فً هذا المنصب، فلماذا نربط تقتضً ذلك، كما أن الفساد 

بٌن الفساد والمرأة مع أن المفاسد التً رأٌناها عبر التارٌخ فً هذا المنصب أكثرها من 

 الرجال.

 

ق ْرن  أن القول بالجواز ٌتعارض مع قوله تعالى:) -ٗ ٌ وتِك نَّ  فًِ و   (.ٖٕٙ()ب 

 االعتراض هذا على الرد: 

بؤن هذه اآلٌة الكرٌمة فٌها إنكار لخروج المرأة متبرجة، ولٌس  االعتراض هذا على وٌرد

، إذ لو صح أن األمر خروج فقط، لما سمعنا آالؾ األحادٌث فقط اإلنكار لمجرد الخروج

التً تروي خروج المرأة للسوق والتجارة والمعارك، وال ٌمكن أن ٌصح منع المرأة من 

حبس بٌن الجدران وهذا لم ٌقل به أحد قط، والدلٌل الخروج عقبل؛ ألن عكس الخروج هو ال

بعد  -تعالى -على أن األمر فً اآلٌة متعلق بخروج التبرج هو اآلٌة نفسها حٌث قال هللا 

ال   :)األمر بالقرار فً البٌت ْجن   و  رَّ ب  ج   ت  ب رُّ ةِ  ت  ٌَّ اِهلِ أي أن المرأة إذا خرجت ،(ٕٗٙ)(اأْل ول ى اْلج 

 فبل تخرج متبرجة، وهذا أمر نقول به وال عبلقة له بمنع المرأة من تولً رباسة الدولة.  

 

 أن القول بالجواز ٌتعارض مع عدم تكلٌؾ المرأة بالنفقة. -٘

 :الرد على هذا االعتراض 

وٌرد على هذا االعتراض بؤن عدم تكلٌؾ المرأة بالمناصب الكبرى ٌعود لنظرة مجتمع 

الذكورٌة، ونحن نإمن أن المجتمعات تتؽٌر كل ٌوم والحٌاة حقل للتجارب، فقد ٌؤتً مجتمع 

وٌرى تولٌة المرأة لرباسة الدولة، وٌكون ذلك بمثابة التحدي لها لتثبت أنها كالرجل فً 

ء واإلدارة، والمهم أن ال نربط منعها من تولً رباسة الدولة بالدٌن، بل القدرة على األدا

وترى المرأة مجرد تابع قاصر ضعٌؾ ال ٌستطٌع أن بالسٌطرة الذكورٌة التً ترى نفسها 

 ٌفعل أي شًء بنفسه دون الرجوع للرجل.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 سورة األحزاب.من  ٖٖجزء اآلٌة رقم  (ٖٕٙ)
 من سورة األحزاب. ٖٖجزء اآلٌة رقم  ((ٕٗٙ
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 :الرابع المطلب

 الرأي الراجح فً حكم تولً المرأة رئاسة الدولة.

 

تام هذا البحث وبعد عرض آراء الفرٌقٌن بٌن قائل بمنع تولً المرأة رئاسة الدولة وفً خ

وبٌن قائل بجواز تولٌها لهذا المنصب، وبعد عرضة أدلة الفرٌقٌن وبعض المناقشات 

 -الواردة على بعضها نقول وباهلل التوفٌق:

اختٌار الناس عبر  ، واألمر ٌعود إلىإن تولٌة المرأة لرباسة الدولة أمر مسموح به شرعا  

الشورى التً شرعها اإلسبلم، والمهم أن ال نقرر أن الدٌن ٌمنع ذلك، بل إن األمر فٌه ٌعود 

 هناك وذلك ألنودفاع عن الدٌن،  عبر الزمان والمكان، للمصلحة، وهذا إنصاؾ للمرأة

ا فارق ا  الفقه فً فةفالخبل المعاصرة؛ الدولة رباسة وبٌن اإلسبلم فً الخبلفة منصب بٌن كبٌر 

ً   منصب اإلسبلمً ه من دٌن  ٌذكرها محددة شروط وله الصبلة فً المسلمٌن إمامةُ  مهامِّ

ا المنصب هذا أصبح وقد كتبهم، فً الفقهاء  الساحة على الحالً الوقت فً له وجود ال تراث 

 القرن عالَم ُدَول أما م،9ٕٗٔ عام خبلفتها وإنهاء العثمانٌة الدولة سقوط منذ وذلك الدولٌة

 خبلل تؤسٌسها تم التً المستقلة القومٌة ِكٌاناتها لها مدنٌة قُطرٌة دول فهً والعشرٌن الحادي

 أكان سواء   - المعاصر المسلم المجتمع فً الدولة ربٌس فمنصب َثمّ  ومن العشرٌن، القرن

ا ا أم وزراء   ربٌسَ  أم ربٌس  ، منصب   -ملِك   ً  فً المسلمٌن بإمامة مكلَّؾ ؼٌر وهو مدن

 المعاصرة اإلسبلمٌة المجتمعات ظل فً المنصب هذا تتولى أن للمرأة فٌحق وعلٌه الصبلة؛

 أزمنة فً اإلسبلمٌة األقطار بعض فً للحكم المسلمات النساء بعض تولً ؼرار على

 -مر كما - الحكم تولٌها فً ٌقدح وال ،«الخلٌفة» لقب منها لٌس بؤلقاب ُتلَقَّب وكانت مختلفة،

 مؽاٌر   الحكم مطلَق ألن الكبرى؛ الوالٌة تولً من المرأة منع على العلماء إجماع من ُنِقل ما

 العالم فً الرباسة منصب مفهوم فإن فٌه؛ نحن لما بالنسبة الحال وكذلك الخبلفة، لمفهوم

 كقابد الخبلفة دولة ربٌس لمنصب الموروث التقلٌدي المفهوم عن تماما   ٌختلؾ المعاصر

حٌث  مختلفة، أزمنة فً اإلسبلمٌة األقطار بعضل النساء حكمكذلك على ؼرار و لها، دٌنً

 مر على اإلسبلمٌة األقطار حكمن امرأة خمسٌن من أكثر هناك أن اإلسبلمً التارٌخ ٌذكر

 الكفاءة اعتبرت إنما النوع، إلى تنظر لم اإلسبلمٌة الشرٌعةا ذكرنا سالفا، فكم التارٌخ

 علٌه هللا صلى - هللا رسول سٌدنا مواقؾ وفً وجه، أتم على األمور إنجاز على والقدرة

، خاصة له مإهلة تكون ما والقٌادة الحقوق من وإعطابها بالمرأة الثقة على ٌحض ما - وسلم

 تسٌٌر عن مسبولة وحدها المرأة تعد ولم مإسسات، دولةأصبحت  المعاصرة الدولة وأن

 الدول فً اإلقلٌمٌة الرباسة أن كما وقضابٌة، وتشرٌعٌة تنفٌذٌة سلطات فهناك الدولة، شبون

ا األقالٌم بوالٌة أشبه هً وإنما الخبلفة، فً تدخل ال الحالٌة القطرٌة  والٌات ، كما أنقدٌم 

 العظمى اإلمامة والٌة فً تدخل ال - والوطنٌة والقطرٌة القومٌة والدول واألقطار األقالٌم

 والنهى بالمعروؾ األمر واجب ٌفرض وجزبٌة، خاصة والٌات ألنها وأمته؛ اإلسبلم لدار

 .بٌنهما تفرٌق دون والنساء الرجال على أماناتها حمل فً المشاركة المنكر عن

 :وختاما

  ذلك ولً إنه والرشاد، الخٌر فٌه ما إلى وفقت قد أكون أن -القدٌر العلً - ّللا أسؤل فإننً

 ونبٌنا سٌدنا  على اللهم وصل ،العالمٌن رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر علٌه، والقادر

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد
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 .البحث ونتائج الخاتمة

 

..... البرٌات خٌر محمد سٌدنا على وأسلم وأصلً الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 .وبعد

 

ً   - وجل عز- ّللا فضل تمام لمن فإنه  المرأة :)الموضوع هذا فً للكتابة وفقنً أن عل

 ،سائالا (.معاصرة واقعٌة فقهٌة رإٌة -المعاصر والواقع اإلسالمً الفقه بٌن الدولة ورئاسة

 هذا نهاٌة فً توصلت ولقد الدارٌن، فً والمسلمٌن به ٌنفعنً أن -القدٌر العلً -المولى

 -:ٌلً فٌما -تعالى - ّللا شاء إن أجملها نتائج لعدة البحث

 

 دام ما مباح   أنه واألصل اإلسالمٌة، الشرٌعة   تمنعه ال هو حٌث ِمن المرأة عمل نإ -ٔ

ا موضوع  هذا العمل ا مباحا مجال التعلٌم حٌث تكون  فً كالعمل المرأة، طبٌعة مع ومتناسبا

 تعمل حٌث الصٌدلة مجال فً وكذلك مدرسة، وكذلك فً مجال الطب حٌث تكون طبٌبة،

األعمال حٌث تكون محاسبة ، وكذلك فً مجال المحاسبة وإدارة الدواء وتصنٌع بٌع فً

 األمر جنس من لكونه ؛مثالا  المجتمعٌة االستشارات ومدٌرة أعمال، وكذلك فً مجال

ْإِمن ون  : ﴿تعالى قال سواء؛ فٌه والمرأة والرجل المنكر، عن والنهً بالمعروؾ اْلم   و 

ات   ْإِمن  اْلم  ه مْ  و  ْعض  اء   ب   ٌ ون   ب ْعض   أ ْولِ ؤْم ر  وؾِ  ٌ  ْعر  ْون   بِاْلم  ْنه   ٌ نِ  و  رِ  ع  ْنك  ،..... إلى ؼٌر ﴾اْلم 

 ذلك من المجاالت المناسبة فً العمل لطبٌعة المرأة.

 

 منه مانع ال أٌضاا  والنٌابٌة الشورٌة المجالس وفى ،السٌاسً أن عمل المرأة فً المجال -ٕ

ا  إطار فً وكان العائلٌة حٌاتها على ٌإثر سلباا  وال الخاصة وطبٌعتها متوافقاا دام ما شرعا

 وتصون لها عرضها. كرامتها للمرأة تحفظ التً واألعراؾ الشرعٌة واآلداب األحكام

 

 فً واألفضل واألقدر األكفؤ هً تكون كؤن للمرأة، ظروؾالو معطٌاتال أنه حٌنما تتوفر -ٖ

 اختٌارها؛ من مانع ٌمنع ال فحٌنئذ ،الرئاسة منصب على المتنافسٌن بٌن ودٌانتها خلقها

 مقٌداا  ٌظل ذلك أن فً شك وال، واضح نحو على والمفاسد بالمصالح منوط األمر ألن

 ألي تولٌها أن كما بالرجال، وعالقتها المرأة خصوصٌة فً الواردة الشرعٌة باألحكام

كؤم  بها المنوطة اإلنسانٌة والوظٌفة وأطفالها بٌتهال إهمالها بعدم مشروط منصب

 ومربٌة لألجٌال.

 

 الناس اختٌار إلى ٌعود واألمر ،شرعاا  به مسموح أمر الدولة لرئاسة المرأة تولٌة إن -ٗ

 األمر إن بل ذلك، ٌمنع الدٌن أن نقرر ال أن والمهم اإلسالم، شرعها التً الشورى عبر

 وذلك الدٌن، عن ودفاع والمكان، الزمان عبر للمرأة إنصاؾ وهذا للمصلحة، ٌعود فٌه

ا فارقاا هناك ألن  .المعاصرة الدولة رئاسة وبٌن اإلسالم فً الخالفة منصب بٌن كبٌرا

 

ً   منصب اإلسالمً الفقه فً لخالفةأن ا -٘ ه من، ودٌن  وله الصالة فً المسلمٌن إمامة   مهامِّ

ا المنصب هذا أصبح وقد كتبهم، فً الفقهاء ٌذكرها محددة شروط  فً له وجود ال تراثا
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 عام خالفتها وإنهاء العثمانٌة الدولة سقوط منذ وذلك الدولٌة الساحة على الحالً الوقت

ل أما م،9ٕٗٔ و   ِكٌاناتها لها مدنٌة ق طرٌة دول فهً والعشرٌن الحادي القرن عال م د 

 الدولة رئٌس فمنصب ث مّ  ومن العشرٌن، القرن خالل تؤسٌسها تم التً المستقلة القومٌة

ا أكان سواء   - المعاصر المسلم المجتمع فً ا أم وزراء   رئٌس   أم رئٌسا  منصب   -ملِكا

،  ً  هذا تتولى أن للمرأة فٌحق :وعلٌه الصالة؛ فً المسلمٌن بإمامة مكلَّؾ ؼٌر وهو مدن

 النساء بعض تولً ؼرار على المعاصرة اإلسالمٌة المجتمعات ظل فً المنصب

 مختلفة. أزمنة فً اإلسالمٌة األقطار بعض فً للحكم المسلمات

 

 شئون تسٌٌر عن مسئولة  وحدها المرأة تعد  ولم مإسسات، دولة المعاصرة الدولة أن -ٙ

 الدول فً اإلقلٌمٌة الرئاسة أن كما وقضائٌة، وتشرٌعٌة تنفٌذٌة سلطات فهناك الدولة،

ا، األقالٌم بوالٌة أشبه هً وإنما الخالفة، فً تدخل ال الحالٌة القطرٌة  ال علٌه وبناءا  قدٌما

 .الجمهورٌة رئاسة منصب تولً أو للرئاسة المرأة ترشح من ٌمنع

 

 اإلمامة والٌة فً تدخل ال - والوطنٌة والقطرٌة القومٌة والدول واألقطار األقالٌم والٌاتف

 بالمعروؾ األمر واجب ٌفرض وجزئٌة، خاصة والٌات ألنها وأمته؛ اإلسالم لدار العظمى

 بٌنهما، تفرٌق دون والنساء الرجال على أماناتها حمل فً المشاركة المنكر عن والنهى

 العظمى باإلمامة - والخاصة الجزئٌة - الوالٌات هذه مثل خلط من جاءت إنما فالشبهة

 الذكورة"  الفقهاء جمهور اشترط التً الوالٌة وهى - وأمته اإلسالم لدار العامة والوالٌة

 هذه ألن العظمى، اإلمامة لهذه المرأة والٌة عن المعاصر للفقه حدٌث وال ٌلٌها، فٌمن" 

]  العثمانٌة الخالفة سقوط منذ ، النساء عن فضالا  الرجال، متناول عن ؼابت قد الوالٌة

 .اآلن وحتى[  م9ٕٗٔ - هـٕٖٗٔ

 

 سلطان: "  من بانتقاله وذلك ، الحدٌث عصرنا فً العامة الوالٌة مفهوم تؽٌرأنه قد  -7

 السلطان ذوى من جمع فٌها ٌشترك والتً ،"  المإسسة سلطان"  إلى"  الفرد

 ، مإسسً قضاء إلى الفرد القاضً قضاء من"  القضاء"  تحّول فلقد ، واالختصاص

 فلٌس"  المحكمة هٌئة"  فً المرأة شاركت فإذا ، القضاة من عدد فٌه الحكم فً ٌشترك

 ألن ؛ القدماء فقه فً وارداا  كان الذى بالمعنى ، للقضاء المرأة والٌة عن الحدٌث بوارد

 بل ، امرأة أو كان رجالا  األفراد، من لفرد ولٌست وجمع، لمإسسة - اآلن - هنا الوالٌة

 القوانٌن بتشرٌعها القضاء، والٌة فً مشاركة والتقنٌن التشرٌع مإسسة أصبحت لقد

 واستخالص الحكم استنباط فً ٌجتهد الذى ذلك الٌوم قاضً ٌعد فلم القضاة، ٌنفذها التً

 االجتهاد تمثل مإسسة، وقننته صاؼته الذى للقانون"  المنفذ"  أصبح وإنما القانون،

 .القانون صٌاؼة فً - الفردي ال - والمإسسً الجماعً
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 .والمقترحات التوصٌات

 

إعطاء المرأة الفرصة للترشح لرئاسة  على تعمل تشرٌعات إصدار على التركٌزأوصً ب -ٔ

 أرض على تنفٌذها تضمن لٌاتوآ بسٌاسات التشرٌعات هذه دعم على العملو الدولة

 طالما توافرت فٌها الشروط واالمتٌازات واإلمكانات الالزمة لذلك. الواقع

 

 وخبراتها مقترحاتها من واالستفادة الدولٌة المنظمات مع للتعاون المجال فتحوصً بكما أ -ٕ

من تولً منصب رئاسة  المرأة تمكٌن فً طوٌالا  شوطاا  قطعت التً األخرى الدول وخبرات

الدولة، وخاصة تلك التجارب الناجحة التً نقلت تلك الدول معها إلى األفضل برئاسة 

 المرأة لها.

 

 المناصب لكافةالمرشحات  للسٌدات تدرٌب برامج توفٌر على العملأوصً بكما  -ٖ

، وتوفٌر الدعم التنفٌذٌة السلطة إطار فً تدخل التً المشروعة للمرأة، وخاصة تلك

واإلعالمً لهن، لتكون المرأة جدٌرة بكل منصب ترشح له ومعدة بكافة اإلمكانات  المالً

 التً تإهلها إلدارة ذلك المنصب بكل قوة وحكمة.

 

 للمرأة األسرة دعم دور وإبراز ،األمور وأولٌاء للعائالت توعٌة حمالت عملكما أقترح  -ٗ

 ،بنفسها ثقتها وزٌادة المرأة دور تقوٌة على ٌعمل أن شؤنه من األمر الذي ،ومساندتها

 المشاركة والتمثٌل فً كافة المجاالت المتاحة لها شرعاا  من المرأة خوؾ عدم ثم ومن

 .وقانوناا 

 

التً تحرم المرأة من  االجتماعٌة والموروثات الثقافٌة القٌم تؽٌٌر على العملكما أوصً ب -٘

 بمواجهة لها والسماح حرٌتها المرأة بإعطاء وذلك ،وقانوناا  المشاركات المتاحة لها شرعاا 

، طالما كانت والمسإولٌن الدولة قبل من حرٌتها وتؤٌٌد ودعمها العمل سوق فً الرجال

 .وسٌاسٌاا  واجتماعٌاا  وفكرٌاا  وثقافٌاا  وخلقٌاا  علمٌاا  مإهلة لذلك

  

 فً المرأة دور أهمٌة على التركٌزب والخطاب الدٌنً القائمٌن على أمر الدعوةكما أوصً  -ٙ

 جمٌع المجاالت التعلٌمٌة والطبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وؼٌرها.

 

 

 :وختاما

  ذلك ولً إنه والرشاد، الخٌر فٌه ما إلى وفقت قد أكون أن -القدٌر العلً - ّللا أسؤل فإننً

 ونبٌنا سٌدنا  على اللهم وصل ،العالمٌن رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر علٌه، والقادر

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد
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 .والمراجع المصادر

 .الكرٌم القرآن -       
 

 بن الضحاك بن عمرو بن أحمد وهو عاصم أبً بن بكر أبً: تؤلٌؾ ، والمثانً اآلحاد -ٔ
 دار الجوابرة، أحمد فٌصل باسم. د: تحقٌق ،( هـ87ٕ: المتوفى) الشٌبانً مخلد
 .م99ٔٔ - هـ ٔٔٗٔ األولى: الطبعة الرٌاض، - الراٌة دار: النشر

 بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: تؤلٌؾ حبان، ابن صحٌح تقرٌب فً اإلحسان -ٕ
، بن معاذ ْعبد  : ترتٌب ،(هـٖٗ٘: المتوفى) الب ستً الدارمً، حاتم، أبً التمٌمً، م 
 أحادٌثه وخرج حققه ،(هـ 7ٖ9: المتوفى) الفارسً بلبان بن علً الدٌن عالء األمٌر
: الطبعة لبنان، -بٌروت -الرسالة مإسسة: النشر دار ، األرناإوط شعٌب: علٌه وعلق
 .م988ٔ - هـ 8ٓٗٔ -األولى

 المحكمة بؤحكام علٌها معلقا والقانون اإلسالمٌة الشرٌعة فً الشخصٌة األحوال أحكام  -ٖ

 دار: النشر دار التواب، عبد إبراهٌم أحمد: تؤلٌؾ ، النقض ومحكمة العلٌا الدستورٌة

 .مٖٕٓٓ الجمهورٌة

 البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن أبً: تؤلٌؾ ، السلطانٌة األحكام -ٗ

 .القاهرة - الحدٌث دار: النشر دار ،(هـٓ٘ٗ: المتوفى) بالماوردي الشهٌر البؽدادي،

 بن محمد بن الحسٌن بن محمد ، ٌعلى أبً القاضً: تؤلٌؾ للفراء، السلطانٌة األحكام -٘

 دار ، الفقً حامد محمد:  علٌه وعلق صححه ،(هـ8٘ٗ:  المتوفى) الفراء ابن خلؾ

 .مٕٓٓٓ - هـ ٕٔٗٔ ، الثانٌة:  الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار:  النشر

 - ّللا عبد عمر/ الدكتور: تؤلٌؾ ، الشخصٌة األحوال فً اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام -ٙ

 دار: النشر دار ،- سابقا باإلسكندرٌة الحقوق كلٌة ووكٌل الشرعً القسم رئٌس

 .م9ٙ٘ٔ ومنقحة مزٌدة الخامسة: الطبعة المعارؾ،

 اإلشبٌلً المعافري العربً بن بكر أبً ّللا عبد بن محمد القاضً: تؤلٌؾ القرآن، أحكام -7

 عبد محمد: علٌه وعلَّق أحادٌثه وخرج أصوله راجع ،(هـٖٗ٘: المتوفى) المالكً

 هـٕٗٗٔ الثالثة،: الطبعة لبنان، - بٌروت -العلمٌة الكتب دار: النشر دار عطا، القادر

 .مٖٕٓٓ -

 العباس أبً: تؤلٌؾ واإلمام، القاضً وتصرفات األحكام عن الفتاوى تمٌٌز فً اإلحكام  -8

: المتوفى) بالقرافً الشهٌر المالكً الرحمن عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب

 للطباعة اإلسالمٌة البشائر دار: النشر دار ؼدة، أبو الفتاح عبد: به ،اعتنى(هـ 8ٗٙ

 .م99٘ٔ - هـٙٔٗٔ الثانٌة: الطبعة لبنان، - بٌروت - والتوزٌع والنشر

 األنصاري، زكرٌا بن محمد بن زكرٌا: تؤلٌؾ الطالب، روض شرح فً المطالب أسنى  -9

 اإلسالمً، الكتاب دار: النشر دار ،(هـ9ٕٙ: المتوفى) السنٌكً ٌحٌى أبو الدٌن زٌن

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد: تؤلٌؾ البخاري، صحٌح لشرح الساري إرشاد  -ٓٔ

 ،دار(هـ9ٕٖ: المتوفى) الدٌن شهاب العباس، أبو المصري، القتٌبً القسطالنً الملك

 .هـٖٕٖٔ السابعة: الطبعة مصر، - األمٌرٌة الكبرى المطبعة: النشر

: النشر دار الشنقٌطً، األمٌن محمد: تؤلٌؾ بالقرآن، القرآن إٌضاح فً البٌان أضواء  -ٔٔ

 .م 99٘ٔ - هـ ٘ٔٗٔ: طبعة لبنان، – بٌروت -والتوزٌع والنشر للطباعة الفكر دار
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 الخطابً محمد بن حمد سلٌمان أبً: تؤلٌؾ ، (البخاري صحٌح شرح) الحدٌث أعالم  -ٕٔ

 جامعة: النشر دار سعود، آل الرحمن عبد بن سعد بن محمد. د: تحقٌق ،(هـ 88ٖ ت)

 هـ 9ٓٗٔ األولى: الطبعة ،(اإلسالمً التراث وإحٌاء العلمٌة البحوث مركز) القرى أم

 .م988ٔ -

 الزركلً فارس، بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن خٌر: تؤلٌؾ األعالم،  -ٖٔ

 عشر الخامسة: الطبعة للمالٌٌن، العلم دار: النشر دار ،(هـ9ٖٙٔ: المتوفى) الدمشقً

 .مٕٕٓٓ ماٌو/  أٌار -

 أبو المروزي، السمعانً التمٌمً منصور بن محمد بن الكرٌم عبد: تؤلٌؾ األنساب،  -ٗٔ

 دار وؼٌره، الٌمانً المعلمً ٌحٌى بن الرحمن عبد: تحقٌق ،(هـٕٙ٘: المتوفى) سعد

 - هـ8ٕٖٔ األولى: الطبعة آباد، حٌدر العثمانٌة، المعارؾ دائرة مجلس: النشر

 .م9ٕٙٔ

 بن عمر بن ّللا عبد سعٌد أبو الدٌن ناصر: تؤلٌؾ التؤوٌل، وأسرار التنزٌل أنوار -٘ٔ

 الرحمن عبد محمد: تحقٌق ،(هـ8٘ٙ: المتوفى) البٌضاوي الشٌرازي محمد

 األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت - العربً التراث إحٌاء دار: النشر دار المرعشلً،

 .هـ8ٔٗٔ

 ،( هـٕٓٗٔ: المتوفى) الخطٌب بن اللطٌؾ عبد محمد محمد: تؤلٌؾ التفاسٌر، أوضح  -ٙٔ

 فبراٌر - هـ 8ٖٖٔ رمضان السادسة،: الطبعة ومكتبتها، المصرٌة المطبعة: النشر دار

 .م9ٙٗٔ

 المعروؾ محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن: تؤلٌؾ الدقائق، كنز شرح الرائق البحر  -7ٔ

 بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره وفً( هـ97ٓ: المتوفى) المصري نجٌم بابن

 الخالق منحة: وبالحاشٌة( هـ 8ٖٔٔ بعد ت) القادري الحنفً الطوري علً بن حسٌن

 والعناٌة تارٌخ، بدون - الثانٌة: الطبعة اإلسالمً، الكتاب دار: النشر دار عابدٌن، البن

 ابن ّللا عبد أبً الدٌن أكمل محمود، بن محمد بن محمد: تؤلٌؾ ،ٖٕ٘/7الهداٌة شرح

 دار ،(هـ78ٙ: المتوفى) البابرتً الرومً الدٌن جمال الشٌخ ابن الدٌن شمس الشٌخ

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر، دار: النشر

 بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن محمد حٌان أبً: تؤلٌؾ التفسٌر، فً المحٌط البحر  -8ٔ

 دار جمٌل، محمد صدقً: تحقٌق ،(هـ7ٗ٘: المتوفى) األندلسً الدٌن أثٌر حٌان

 .هـٕٓٗٔ:  الطبعة لبنان، -بٌروت - الفكر دار: النشر

 ثم البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبً: تؤلٌؾ ، والنهاٌة البداٌة  -9ٔ

: النشر عام لبنان، -بٌروت -الفكر دار: النشر دار ،(هـ77ٗ: المتوفى) الدمشقً

 .م98ٙٔ - هـ 7ٓٗٔ

 أحمد بن مسعود بن بكر أبً الدٌن، عالء: تؤلٌؾ الشرائع، ترتٌب فً الصنائع بدائع  -ٕٓ

 لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار ،(هـ87٘: المتوفى) الحنفً الكاسانً

 .م98ٙٔ - هـٙٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة

، سعٌد بن محمد بن الحسٌن: تؤلٌؾ المرام، بلوغ شرح التمام البدر    -ٕٔ ًّ  المعروؾ الالع

ؽِربً  دار: النشر دار الزبن، ّللا عبد بن علً: تحقٌق ،(هـ 9ٔٔٔ: المتوفى) بالم 
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 - هـ ٕٗٗٔ) ٘ - ٖ جـ ،(م 99ٗٔ - هـ ٗٔٗٔ) ٕ - ٔ جـ األولى: الطبعة هجر،

 (.م 7ٕٓٓ - هـ 8ٕٗٔ) ٓٔ - ٙ جـ ،(م ٖٕٓٓ

 بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبً: تؤلٌؾ الهداٌة، شرح البناٌة  -ٕٕ

 الكتب دار: النشر دار ،(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن

 .م ٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة

، وحاشٌة الدقائق كنز شرح الحقائق تبٌٌن  -ٖٕ ًِّ ْلبِ  محجن بن علً بن عثمان: تؤلٌؾ الشِّ

 أحمد الدٌن شهاب: الحاشٌة ،(هـ 7ٖٗ: المتوفى) الحنفً الزٌلعً الدٌن فخر البارعً،

ًُّ  ٌونس بن إسماعٌل بن ٌونس بن أحمد بن محمد بن ْلبِ  ،(هـ ٕٔٓٔ: المتوفى) الشِّ

 .هـٖٖٔٔ األولى: الطبعة القاهرة، بوالق، - األمٌرٌة الكبرى المطبعة: النشر دار

: تؤلٌؾ المالكً، الفقه فً خلٌل مختصر على الوسط الشرح وهو المختصر تحبٌر  -ٕٗ

. د: تحقٌق ،(هـ 8ٖٓ: المتوفى) الدمٌري العزٌز عبد بن ّللا عبد بن بهرام الدٌن تاج

 نجٌبوٌه مركز: النشر دار خٌر، الرحمن عبد بن حافظ. د ـ نجٌب الكرٌم عبد بن أحمد

 .مٖٕٔٓ - هـ ٖٗٗٔ األولى: الطبعة التراث، وخدمة للمخطوطات

ْفِسٌر    -ٕ٘ ط التَّ ٌْ ِس  الواحدي، علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبً: تؤلٌؾ ، الب 

 رسالة( ٘ٔ) فً تحقٌقه أصل: تحقٌق ،(هـ8ٙٗ: المتوفى) الشافعً النٌسابوري،

 بسبكه الجامعة من علمٌة لجنة قامت ثم سعود، بن محمد اإلمام بجامعة دكتوراه

 اإلسالمٌة، سعود بن محمد اإلمام جامعة - العلمً البحث عمادة: النشر دار وتنسٌقه،

 .هـٖٓٗٔاألولى: الطبعة

 بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبً: تؤلٌؾ حاتم، أبً البن العظٌم القرآن تفسٌر  -ٕٙ

 ،(هـ7ٕٖ: المتوفى) حاتم أبً ابن الرازي الحنظلً، التمٌمً، المنذر بن إدرٌس

 العربٌة المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة: النشر دار الطٌب، محمد أسعد: تحقٌق

 .هـ9ٔٗٔ - الثالثة: الطبعة السعودٌة،

 البصري القرشً كثٌر بن عمر بن إسماعٌل الفداء أبً: تؤلٌؾ العظٌم، القرآن تفسٌر  -7ٕ

 طٌبة دار: النشر دار سالمة، محمد بن سامً: ،تحقٌق(هـ77ٗ: المتوفى) الدمشقً ثم

 .م999ٔ - هـٕٓٗٔ الثانٌة: الطبعة والتوزٌع، للنشر

 أبو محمود، بن محمد بن محمد: تؤلٌؾ ،(السنة أهل تؤوٌالت) الماترٌدي تفسٌر  -8ٕ

 دار: النشر دار باسلوم، مجدي. د: تحقٌق ،(هـٖٖٖ: المتوفى) الماترٌدي منصور

 .مٕ٘ٓٓ - هـٕٙٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة الكتب

 بن ّللا عبد البركات أبً: تؤلٌؾ ،(التؤوٌل وحقائق التنزٌل مدارك) النسفً تفسٌر  -9ٕ

 ٌوسؾ: أحادٌثه وخرج حققه ،(هـ7ٔٓ: المتوفى) النسفً الدٌن حافظ محمود بن أحمد

 -الطٌب الكلم دار: النشر دار مستو، دٌب الدٌن محًٌ: له وقدم وراجعه بدٌوي، علً

 .م 998ٔ - هـ 9ٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت

 ّللا عبد ابن لحامد ، العامة الوالٌات المرأة تولً حكم فً والعامة الخاصة تنبٌه  -ٖٓ

 . هـٕٕٗٔ عام من األول ربٌع -العلً

نوٌر    -ٖٔ اِمع ش ْرح   التَّ ِؽٌرِ  الج   محمد بن صالح بن إسماعٌل بن محمد: تؤلٌؾ ، الصَّ

 باألمٌر كؤسالفه المعروؾ الدٌن، عز إبراهٌم، أبً الصنعانً، ثم الكحالنً الحسنً،
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د. د: المحقق( هـ8ٕٔٔ: المتوفى) د إسحاق محمَّ  دار مكتبة: النشر دار إبراهٌم، محمَّ

 .مٕٔٔٓ - هـٕٖٗٔ األولى،: الطبعة الرٌاض، -السالم

 بن عمر حفص أبو الدٌن سراج الملقن ابن: تؤلٌؾ الصحٌح، الجامع لشرح التوضٌح  -ٕٖ

 العلمً للبحث الفالح دار: تحقٌق ،(هـ8ٓٗ: المتوفى) المصري الشافعً أحمد بن علً

 - هـ9ٕٗٔ األولى: الطبعة سورٌا، - دمشق -النوادر دار: النشر دار التراث، وتحقٌق

 .م8ٕٓٓ

 ،(هـٗٔٗٔ: المتوفى) الناصري المكً محمد: تؤلٌؾ التفسٌر، أحادٌث فً التٌسٌر  -ٖٖ

 - هـ ٘ٓٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت -اإلسالمً الؽرب دار: النشر دار

 .م98٘ٔ

 ؼالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد: تؤلٌؾ القرآن، تؤوٌل فً البٌان جامع  -ٖٗ

: النشر دار شاكر، محمد أحمد: تحقٌق ،(هـٖٓٔ: المتوفى) الطبري جعفر أبً ،اآلملً

 .مٕٓٓٓ - هـ ٕٓٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت -الرسالة مإسسة

 وسننه -وسلم علٌه ّللا صلى- ّللا رسول أمور من المختصر الصحٌح المسند الجامع  -ٖ٘

 الجعفً، البخاري ّللا عبد أبً إسماعٌل بن محمد: تؤلٌؾ البخاري، صحٌح=  وأٌامه

 عن مصورة) النجاة طوق دار: النشر دار الناصر، ناصر بن زهٌر محمد: تحقٌق

 .هـٕٕٗٔ األولى: الطبعة ،(الباقً عبد فإاد محمد ترقٌم بإضافة السلطانٌة

 أبً بن أحمد بن محمد ّللا عبد أبً: تؤلٌؾ ، القرطبً تفسٌر=  القرآن ألحكام الجامع  -ٖٙ

: تحقٌق ،(هـ7ٔٙ: المتوفى) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر

: الطبعة القاهرة، – المصرٌة الكتب دار: النشر دار أطفٌش، وإبراهٌم البردونً أحمد

 .م9ٙٗٔ - هـ8ٖٗٔ الثانٌة

 8ٕ  بتارٌخمقال منشور  العنكبوتٌة، الشبكة على موقعها على الجمهورٌة جرٌدة  -7ٖ

 .م7ٕٓٓ ٌناٌر

 ٖٓ بتارٌخ منشور مقال العنكبوتٌة، الشبكة موقعها على على األردنٌة، الؽد جرٌدة  -8ٖ

 .م9ٕٓٓأؼسطس

 ٌناٌر 9ٕ بتارٌخ منشور مقال العنكبوتٌة، الشبكة على السابع، الٌوم جرٌدة  -9ٖ

 م.ٕٓٔٓ

 دار إمام مالك اإلمام مذهب فً خلٌل الشٌخ العالمة مختصر شرح اإلكلٌل جواهر  -ٓٗ

 عبد صالح الشٌخ تعالى ّللا إلى المتوسل الفهامة والبحر العالمة العالم: تؤلٌؾ التنزٌل،

 المدرسة – الهوزالً المندر الطٌب الحاج وراجعه به اعتنى األزهري، اآلبً السمٌع

  .لبنان  - بٌروت  - العصرٌة المكتبة: النشر دار ودابً، أمٌن - العتٌقة

 .الٌوم أخبار مطابع: النشر دار الشعراوي، الشٌخ خواطر  -ٔٗ

 محمد بن علً بن محمد: تؤلٌؾ، البحار وجامع األبصار تنوٌر شرح المختار الدر  -ٕٗ

 عبد: تحقٌق ،(هـ88ٓٔ: المتوفى) الحنفً الحصكفً الدٌن بعالء المعروؾ الِحْصنً

 األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت  - العلمٌة الكتب دار: النشر دار إبراهٌم، خلٌل المنعم

 .مٕٕٓٓ -  هـٖٕٗٔ
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 ٖٕ فً علٌه أدخلت التً الدستورٌة للتعدٌالت وفقاا  العربٌة مصر جمهورٌة دستور  -ٖٗ

 أبرٌل ٖٕ فً( و)مكرر( ٙٔ) العدد -الرسمٌة بالجرٌدة والمنشور م،9ٕٔٓ أبرٌل

 .م9ٕٔٓ

 األكبر، الشؤن ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب تارٌخ فً والخبر المبتدأ دٌوان  -ٗٗ

 الحضرمً الدٌن ولً زٌد، أبً خلدون ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد: تؤلٌؾ

 -بٌروت -الفكر دار: النشر دار شحادة، خلٌل: تحقٌق ،(هـ8ٓ8: المتوفى) اإلشبٌلً

 .م988ٔ - هـ 8ٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة لبنان،

 الهادي عبد عزة محمد: تؤلٌؾ ، الحٌاة شئون فً النبوٌة والسنة القرآنً الدستور  -٘ٗ

 . م98ٔٔ - هـٔٓٗٔ لبنان -بٌروت -اإلسالمً المكتب: النشر دار دروزة،

 الدمشقً الرحمن عبد بن محمد ّللا عبد أبً: تؤلٌؾ ، األئمة اختالؾ فً األمة رحمة  -ٙٗ

 إبراهٌم: هوامشه ووضع شرحه الهجري، الثامن القرن علماء من -الشافعً العثمانً

 .القاهرة - التوفٌقٌة المكتبة: النشر دار محمد، أمٌن

 عبد بن عمر بن أمٌن محمد عابدٌن، ابن: تؤلٌؾ المختار، الدر على المحتار رد  -7ٗ

 -بٌروت -الفكر دار: النشر دار ،(هـٕٕ٘ٔ: المتوفى) الحنفً الدمشقً عابدٌن العزٌز

 .م99ٕٔ - هـٕٔٗٔ الثانٌة،: الطبعة لبنان،

 محمود الدٌن شهاب: تؤلٌؾ المثانً، والسبع العظٌم القرآن تفسٌر فً المعانً روح  -8ٗ

 عطٌة، الباري عبد علً: تحقٌق ،(هـ7ٕٓٔ: المتوفى) األلوسً الحسٌنً ّللا عبد بن

 .هـ٘ٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار

 دار عثمان، رأفت محمد الدكتور األستاذ: تؤلٌؾ اإلسالمً، الفقه فً الدولة رٌاسة  -9ٗ

 .الجامعً الكتاب دار: النشر

 ثم الكحالنً الحسنً، محمد بن صالح بن إسماعٌل بن محمد: تؤلٌؾ السالم، سبل  -ٓ٘

 ،(هـ8ٕٔٔ: المتوفى) باألمٌر كؤسالفه المعروؾ الدٌن، عز إبراهٌم، أبً الصنعانً،

 .تارٌخ وبدون طبعة بدون: الطبعة ، الحدٌث دار: النشر دار

 بن علً الشٌخ: تؤلٌؾ النذٌر، البشٌر حدٌث فً الصؽٌر الجامع شرح المنٌر السراج  -ٔ٘

 دار بالعزٌزي، الشهٌر إبراهٌم الشٌخ بن محمد بن الدٌن نور الشٌخ بن أحمد الشٌخ

 .بدون: النشر

 دار: النشر دار ، الؽزالً  محمد للشٌخ  الحدٌث وأهل الفقه أهل بٌن النبوٌة السنة -ٕ٘

 .السادسة: الطبعة القاهرة، - الشروق

 اسم وماجة القزوٌنً، ٌزٌد بن محمد ّللا عبد أبً ماجة ابن: تؤلٌؾ ماجه، ابن سنن  -ٖ٘

 إحٌاء دار: النشر دار الباقً، عبد فإاد محمد: تحقٌق ،(هـ7ٖٕ: المتوفى) ٌزٌد أبٌه

 .الحلبً البابً عٌسى فٌصل - العربٌة الكتب

 بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود أبً: تؤلٌؾ داود أبً سنن  -ٗ٘

ِجْستانً األزدي عمرو  الحمٌد، عبد الدٌن محًٌ محمد: تحقٌق ،(هـ7ٕ٘: المتوفى) السِّ

 .لبنان - بٌروت - صٌدا العصرٌة، المكتبة: النشر دار

 شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان داود أبً: تؤلٌؾ داود، أبً سنن  -٘٘

ِجْستانً األزدي عمرو بن  عبد الدٌن محًٌ محمد: تحقٌق ،(هـ7ٕ٘: المتوفى) السِّ

 .لبنان - بٌروت - صٌدا -العصرٌة  المكتبة: النشر دار الحمٌد،
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ْورة بن عٌسى بن محمد: تؤلٌؾ الترمذي، سنن  -ٙ٘  الترمذي، الضحاك، بن موسى بن س 

 ومحمد ،(ٕ ،ٔ جـ) شاكر محمد أحمد: وتعلٌق تحقٌق ،(هـ79ٕ: المتوفى) عٌسى أبً

 ،ٗ جـ) الشرٌؾ األزهر فً المدرس عوض عطوة وإبراهٌم ،(ٖ جـ) الباقً عبد فإاد

 الثانٌة،: الطبعة مصر، – الحلبً البابً مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: النشر ،دار(٘

 .م97٘ٔ - هـ 9ٖ٘ٔ

ْوِجردي موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمد: تؤلٌؾ الكبرى، السنن  -7٘ ْسر   الخ 

 دار عطا، القادر عبد محمد: تحقٌق ،(هـ8٘ٗ: المتوفى) البٌهقً بكر أبً الخراسانً،

 .مٖٕٓٓ -  هـ ٕٗٗٔ الثالثة: الطبعة لبنان، - بٌروت -العلمٌة الكتب دار: النشر

 عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبً الدٌن تقً: تؤلٌؾ الشرعٌة ، السٌاسة  -8٘

 الدمشقً الحنبلً الحرانً تٌمٌة ابن محمد بن القاسم أبً بن ّللا عبد بن السالم

 واإلرشاد والدعوة واألوقاؾ اإلسالمٌة الشئون وزارة: النشر ،دار(هـ7ٕ8: المتوفى)

 .هـ8ٔٗٔ األولى: الطبعة ،-السعودٌة العربٌة المملكة -

 ٌوسؾ بن الباقً عبد بن محمد: تؤلٌؾ مالك، اإلمام موطؤ على الزرقانً شرح  -9٘

 الثقافة مكتبة: النشر دار سعد، الرإوؾ عبد طه: تحقٌق األزهري، المصري الزرقانً

 .مٖٕٓٓ - هـٕٗٗٔ األولى،: الطبعة ، القاهرة - الدٌنٌة

 بن علً بن حسٌن بن أحمد العباس أبو الدٌن شهاب: تؤلٌؾ داود، أبً سنن شرح  -ٓٙ

 بدار الباحثٌن من عدد: تحقٌق ،(هـ 8ٗٗ: المتوفى) الشافعً الرملً المقدسً رسالن

 - التراث وتحقٌق العلمً للبحث الفالح دار: النشر دار الرباط، خالد بإشراؾ الفالح

 .مٕٙٔٓ - هـ7ٖٗٔ األولى: الطبعة العربٌة، مصر جمهورٌة - الفٌوم

 بن محمد بن مسعود بن الحسٌن محمد أبً السنة، محًٌ: تؤلٌؾ ، السنة شرح  -ٔٙ

 زهٌر محمد ، األرناإوط شعٌب: تحقٌق ،( هـٙٔ٘: المتوفى) الشافعً البؽوي الفراء

 - هـٖٓٗٔ الثانٌة: الطبعة بٌروت، دمشق، - اإلسالمً المكتب: النشر دار الشاوٌش،

 .م98ٖٔ

د  : تؤلٌؾ البؽوي، لإلمام السنة مصابٌح شرح  -ٕٙ ٌنِ  عزِّ  بن   محمَّ  عبد بنِ  اللطٌؾ عبدِ  الدِّ

ٌن أمٌن بن العزٌز ا، بنِ  الدِّ ًُّ  فِِرْشت  وم ، الرُّ ًّ رمان ، الك  ًُّ ل ك ابن بـ المشهور الحنف  الم 

 الدٌن نور: بإشراؾ المحققٌن من مختصة لجنة: ودراسة تحقٌق ،(هـ 8٘ٗ: المتوفى)

 .مٕٕٔٓ -  هـ ٖٖٗٔ األولى: ،الطبعة اإلسالمٌة الثقافة إدارة: النشر دار طالب،

 بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: تؤلٌؾ بلبان، ابن بترتٌب حبان ابن صحٌح  -ٖٙ

، بن معاذ ْعبد  : تحقٌق ،(هـٖٗ٘: المتوفى) الب ستً الدارمً، حاتم، أبً التمٌمً، م 

 الثانٌة،: الطبعة لبنان، -بٌروت - الرسالة مإسسة: النشر دار ، األرنإوط شعٌب

 .م99ٖٔ - هـٗٔٗٔ

 وترتٌب األسانٌد تقرٌب: بالتقرٌب المقصود) التقرٌب شرح فً التثرٌب طرح  -ٗٙ

 بن الرحمن عبد بن الحسٌن بن الرحٌم عبد الدٌن زٌن الفضل أبً: تؤلٌؾ ،(المسانٌد

 بن الرحٌم عبد بن أحمد: ابنه أكمله( هـ8ٓٙ: المتوفى) العراقً إبراهٌم بن بكر أبً

: المتوفى) العراقً ابن الدٌن، ولً زرعة أبو المصري، ثم الرازٌانً الكردي الحسٌن

 إحٌاء دار) منها دورعدة وصورتها - القدٌمة المصرٌة الطبعة: النشر دار ،(هـ8ٕٙ

 (.العربً الفكر ودار العربً، التارٌخ ومإسسة العربً، التراث
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 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبً: تؤلٌؾ البخاري، صحٌح شرح القاري عمدة -٘ٙ

 دار: النشر دار ،(هـ8٘٘: المتوفى) العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن بن أحمد

 .لبنان - بٌروت - العربً التراث إحٌاء

 محمد بن ٌوسؾ بن ّللا عبد بن الملك عبد: تؤلٌؾ الظلم، التٌاث فً األمم ؼٌاث -ٙٙ

: تحقٌق ،(هـ78ٗ: المتوفى) الحرمٌن بإمام الملقب الدٌن، ركن المعالً، أبً الجوٌنً،

 .هـٔٓٗٔ الثانٌة: الطبعة الحرمٌن، إمام مكتبة: النشر دار الدٌب، العظٌم عبد

 الفضل أبً حجر بن علً بن أحمد: تؤلٌؾ البخاري، صحٌح شرح الباري فتح  -7ٙ

 كتبه رقم هـ،79ٖٔ لبنان -بٌروت - المعرفة دار: النشر دار الشافعً، العسقالنً

: طبعه على وأشرؾ وصححه بإخراجه قام الباقً، عبد فإاد محمد: وأحادٌثه وأبوابه

 .الخطٌب الدٌن محب

 بن محمد الدٌن محًٌ بكر أبً األولٌاء خاتم اإلمام الشٌخ: تؤلٌؾ المكٌة، الفتوحات  -8ٙ

 المتوفى عربً بابن المعروؾ الحاتمً ّللا عبد بن أحمد بن محمد بن علً

 دار: النشر دار الدٌن، شمس أحمد: فهارسه ووضع وصححه ضبطه هـ،8ٖٙسنة

 .لبنان - بٌروت - العلمٌة الكتب

 بن محمد بن طاهر بن القاهر عبد: تؤلٌؾ الناجٌة ، الفرقة وبٌان الفرق بٌن الفرق  -9ٙ

: النشر دار ،(هـ9ٕٗ: المتوفى) منصور أبً األسفراٌٌنً، التمٌمً البؽدادي ّللا عبد

 .م977ٔ الثانٌة: الطبعة لبنان، -بٌروت - الجدٌدة اآلفاق دار

 بن سعٌد بن أحمد بن علً محمد أبً: تؤلٌؾ ، والنحل واألهواء الملل فً الفصل  -7ٓ

 - الخانجً مكتبة: النشر دار ،(هـٙ٘ٗ: المتوفى) الظاهري القرطبً األندلسً حزم

 .القاهرة

ًُّ  الفِْقه    -7ٔ امل) وأدلَّت ه   اإلسالم ٌَّة لألدلّة الشَّ ٌَّة واآلراء الشَّرع ٌَّات وأهمّ  المذهب  النَّظر

ٌَّة ٌَّة األحادٌث وتحقٌق الفقه بو ْهب ة/ د. أ: تؤلٌؾ ، (وتخرٌجها النَّ  مصطفى بن و 

، ًّ لِ ٌْ ح  ًّ  الفقه قسم ورئٌس أستاذ الزُّ ٌَّة - دمشق بجامعة وأصوله اإلسالم  الشَّرٌعة، كلّ

ٌَّة - الفكر دار: النشر دار ابعة: الطبعة دمشق، - سور لة المنقَّحة الرَّ  لما بالنِّسبة المعدَّ

 (.مصورة طبعات من تقدمها لما عشرة الثانٌة الطبعة وهً) سبقها

 بن الرإوؾ بعبد المدعو محمد الدٌن زٌن: تؤلٌؾ الصؽٌر، الجامع شرح القدٌر فٌض  -7ٕ

: المتوفى) القاهري المناوي ثم الحدادي العابدٌن زٌن بن علً بن العارفٌن تاج

 .هـٖٙ٘ٔ األولى،: الطبعة مصر، - الكبرى التجارٌة المكتبة: النشر دار ،(هـٖٔٓٔ

 مدٌر -إٌبش ٌوسؾ/ الدكتور: وتؤلٌؾ ،إعداد اإلسالمً السٌاسً الفكر فً قراءات  -7ٖ

 أستاذ - كوسوجً ٌاسوشً/ والدكتور لندن، -اإلسالمً للتراث فرقان مإسسة

 لبنان، -بٌروت - أمواج دار: النشر دار لبنان، -كٌوتو بجامعة اإلسالمٌة الدراسات

 . مٕٓٓٓ تموز طبعة: الطبعة

 حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصور: تؤلٌؾ ،اإلقناع متن عن القناع كشاؾ  -7ٗ

 - العلمٌة الكتب دار: النشر دار ،(هـٔ٘ٓٔ: المتوفى) الحنبلى البهوتى إدرٌس بن

 . لبنان  - بٌروت
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 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبً: تؤلٌؾ التنزٌل، ؼوامض حقائق عن الكشاؾ  -7٘

 - بٌروت - العربً الكتاب دار: النشر دار ،(هـ8ٖ٘: المتوفى) ّللا جار الزمخشري

   .هـ7ٓٗٔ  الثالثة: الطبعة لبنان،

 أبو الثعلبً، إبراهٌم بن محمد بن أحمد: تؤلٌؾ القرآن، تفسٌر عن والبٌان الكشؾ  -7ٙ

: وتدقٌق مراجعة عاشور، بن محمد أبً اإلمام: تحقٌق ،(هـ7ٕٗ: المتوفى) إسحاق

: الطبعة لبنان، - بٌروت -العربً التراث إحٌاء دار: النشر دار الساعدي، نظٌر األستاذ

      .مٕٕٓٓ - هـ ٕٕٗٔ األولى

 منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبً علً، بن مكرم بن محمد: تؤلٌؾ ، العرب لسان  -77

 – بٌروت - صادر دار: النشر دار ،(هـ7ٔٔ: المتوفى) اإلفرٌقً الروٌفعً األنصاري

 .هـٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة لبنان،

 بن خلٌل للشٌخ «خلٌل مختصر» شرح] المختصر أستار هتك فً الدرر لوامع  -78

 المجلسً سالم محمد بن محمد: تؤلٌؾ ،([هـ 77ٙ: ت) المالكً الجندي إسحاق

 تصحٌح راجع الرضوان، دار: وتحقٌق تصحٌح ،(هـ ٕٖٓٔ - ٕٙٓٔ) الشنقٌطً

 بن أحمد الشٌخ: المإلؾ حفٌد بقلم ،المقدمة أحمد الحاج بن الٌدالً: وتخرٌجه الحدٌث

 - هـٖٙٗٔاألولى: الطبعة مورٌتانٌا، - نواكشوط - الرضوان دار: النشر دار النٌنً،

 .مٕ٘ٔٓ

 ثم القلقشندي الفزاري أحمد بن علً بن أحمد: تؤلٌؾ الخالفة ، معالم فً اإلنافة مآثر  -79

 مطبعة: النشر دار فراج، أحمد الستار عبد: تحقٌق ،(هـ8ٕٔ: المتوفى) القاهري

 .م98٘ٔ الثانٌة،: الطبعة الكوٌت، - الكوٌت حكومة

 عبد تؤلٌؾ الحدٌثة، الدستورٌة بالمبادئ المقارنة مع اإلسالم فً الحكم نظام مبادئ  -8ٓ

 الرابعة: الطبعة ، مصر - اإلسكندرٌة - المعارؾ منشؤة دار: النشر دار ، متولً الحمٌد

 .ومنقحة موجزة - م978ٔ

 ّللا عبد بن عمر بن الدٌن سعد: تؤلٌؾ الدٌن، أصول فً الطالبٌن مقاصد متن  -8ٔ

 الهجري عشر الثانً القرن فً كتبت مخطوطة وهً ،(هـ79ٖ-7ٕٔ) التفتازانً

 .كثٌرة وتعلٌقات شروح وبهوامشها تقدٌرا،

 بن ؼالب بن الحق عبد محمد أبً: تؤلٌؾ العزٌز، الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحرر  -8ٕ

 عبد: تحقٌق ،(هـٕٗ٘: المتوفى) المحاربً األندلسً عطٌة بن تمام بن الرحمن عبد

: الطبعة لبنان، - بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار محمد، الشافً عبد السالم

 .هـ ٕٕٗٔ  األولى

 القرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد بن علً محمد أبً: تؤلٌؾ باآلثار، المحلى  -8ٖ

 بدون: الطبعة لبنان، -بٌروت -الفكر دار: النشر دار ،(هـٙ٘ٗ: المتوفى) الظاهري

 .تارٌخ وبدون طبعة

 بن علً محمد أبً: تؤلٌؾ واالعتقادات، والمعامالت العبادات فً اإلجماع مراتب  -8ٗ

:  النشر دار ،(هـٙ٘ٗ:  المتوفى) الظاهري القرطبً األندلسً حزم بن سعٌد بن أحمد

 .لبنان - بٌروت - العلمٌة الكتب دار
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: النشر دار عزت، رإوؾ هبة: تؤلٌؾ ، - إسالمٌة رإٌة - السٌاسً والعمل المرأة  -8٘

 سلسلة ضمن منشور وهو م،99٘ٔ - هـٙٔٗٔ اإلسالمً للفكر العالمً المعهد

 (.اإلسالمً الفكر قضاٌا)  -( 8ٔ)الجامعٌة الرسائل

 دار الزندانً، المجٌد عبد/الدكتور: تؤلٌؾ ، اإلسالم فً السٌاسٌة وحقوقها المرأة  -8ٙ

 األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت -والتوزٌع والنشر للطباعة الرٌان مإسسة: النشر

 .مٕٓٓٓ

 الحسن أبً محمد،( سلطان) بن علً: المصابٌح، تؤلٌؾ مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة  -87

 - بٌروت -الفكر دار: النشر ،دار(هـٗٔٓٔ: المتوفى) القاري الهروي المال الدٌن نور

 .مٕٕٓٓ - هـٕٕٗٔ األولى: الطبعة لبنان،

 عبد محمد بن ّللا عبٌد الحسن أبً: تؤلٌؾ المصابٌح، مشكاة شرح المفاتٌح مرعاة  -88

: المتوفى) المباركفوري الرحمانً الدٌن حسام بن ّللا أمان بن محمد خان بن السالم

 - السلفٌة الجامعة - واإلفتاء والدعوة العلمٌة البحوث إدارة: النشر دار ،(هـٗٔٗٔ

 .م98ٗٔ- هـٗٓٗٔ  الثالثة: الطبعة ، الهند - بنارس

 محمد بن ّللا عبد بن محمد الحاكم ّللا عبد أبً: تؤلٌؾ الصحٌحٌن، على المستدرك  -89

 البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً الضبً الحكم بن ن عٌم بن حمدوٌه بن

 - العلمٌة الكتب دار: النشر دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقٌق ،(هـ٘ٓٗ: المتوفى)

 .م99ٓٔ - هـٔٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد ّللا عبد أبً: حنبل، تؤلٌؾ بن أحمد اإلمام مسند  -9ٓ

 وآخرون مرشد، وعادل ، األرناإوط شعٌب: تحقٌق ،(هـٕٔٗ: المتوفى) الشٌبانً أسد

: الطبعة الرسالة، مإسسة: النشر دار التركً، المحسن عبد بن ّللا عبد/ د: إشراؾ

 .مٕٔٓٓ - هـ ٕٔٗٔ األولى

 عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبً: تؤلٌؾ الزخار، البحر باسم المنشور البزار مسند  -9ٔ

: تحقٌق ،(هـ9ٕٕ: المتوفى) بالبزار المعروؾ العتكً ّللا عبٌد بن خالد بن الخالق

 األجزاء حقق) سعد بن وعادل ،(9 إلى ٔ من األجزاء حقق) ّللا، زٌن الرحمن محفوظ

 مكتبة: النشر دار ،(8ٔ الجزء حقق) الشافعً الخالق عبد وصبري ،(7ٔ إلى ٓٔ من

 (.م9ٕٓٓ وانتهت م،988ٔ بدأت) األولى،: الطبعة المنورة، المدٌنة - والحكم العلوم

 أحمد/  مصطفى إبراهٌم) بالقاهرة العربٌة اللؽة مجمع: تؤلٌؾ الوسٌط ، المعجم  -9ٕ

 والنشر للطبع الدعوة دار: النشر دار ،(النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزٌات

 .العربٌة مصر جمهورٌة - اإلسكندرٌة - والتوزٌع

 ّللا بٌان السنة بها ،وملحق[شاملة موسوعة] والفروع األصول فً عشرٌة اإلثنى مع  -9ٖ

لَّى - الرسول لسان على تعالى    ص 
هِ  ّللاَّ ٌْ ل  لَّم   ع  س   علً أحمد بن علً/  د: تؤلٌؾ ، - و 

 القرآن دار مكتبة بقطر، الثقافة دار بالرٌاض، الفضٌلة دار: النشر دار السالوس،

 .م ٖٕٓٓ - هـ ٕٗٗٔ السابعة: الطبعة بمصر،

 محمد أبو ، السنة محًٌ: تؤلٌؾ البؽوي، تفسٌر=  القرآن تفسٌر فً التنزٌل معالم  -9ٗ

: تحقٌق ،(هـٓٔ٘:  المتوفى) الشافعً البؽوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسٌن

:  الطبعة لبنان، - بٌروت - العربً التراث إحٌاء دار: النشر دار المهدي، الرزاق عبد

 .هـٕٓٗٔ األولى
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 الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهٌم: تؤلٌؾ وإعرابه، القرآن معانً  -9٘

 -بٌروت - الكتب عالم: النشر دار شلبً، عبده الجلٌل عبد: تحقٌق ،(هـٖٔٔ: المتوفى)

 .م988ٔ - هـ 8ٓٗٔ األولى: الطبعة لبنان،

 أحمد بن محمد الدٌن، شمس: تؤلٌؾ المنهاج، ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً  -9ٙ

 - العلمٌة الكتب دار: النشر دار ،(هـ977: المتوفى) الشافعً الشربٌنً الخطٌب

 .م99ٗٔ - هـ٘ٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، - بٌروت

 الدٌن مظهر الحسن، بن محمود بن الحسٌن: تؤلٌؾ المصابٌح، شرح فً المفاتٌح  -97

 ًُّ ان د  ٌْ رٌر   الكوفً الزَّ ٌرازيُّ  الضَّ ًُّ  الشِّ ف ن  ْظِهري المشهور   الح   ،(هـ 7ٕ7: المتوفى) بالم 

: النشر دار طالب، الدٌن نور: بإشراؾ المحققٌن من مختصة لجنة: ودراسة تحقٌق

 الكوٌتٌة، األوقاؾ وزارة - اإلسالمٌة الثقافة إدارة إصدارات من وهو النوادر، دار

 .مٕٕٔٓ - هـ ٖٖٗٔ األولى: الطبعة

: راجعه قاسم، محمد حمزة: تؤلٌؾ البخاري، صحٌح مختصر شرح القاري منار  -98

: النشر دار عٌون، محمد بشٌر: ونشره بتصحٌحه ،عنً األرناإوط القادر عبد الشٌخ

 - الطائؾ - المإٌد مكتبة السورٌة، العربٌة الجمهورٌة - دمشق -البٌان دار مكتبة

 .م99ٓٔ - هـٓٔٗٔ: النشر عام السعودٌة، العربٌة المملكة

 علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمال: تؤلٌؾ والملوك، األمم تارٌخ فً المنتظم  -99

 عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ،تحقٌق(هـ97٘: المتوفى) الجوزي محمد بن

 هـ ٕٔٗٔ األولى: الطبعة لبنان، -بٌروت - العلمٌة الكتب دار: النشر دار عطا، القادر

 .م99ٕٔ -

 علٌش، محمد بن أحمد بن محمد: تؤلٌؾ خلٌل، مختصر شرح الجلٌل منح  -ٓٓٔ

 لبنان، -بٌروت - الفكر دار: النشر دار ،(هـ99ٕٔ: المتوفى) المالكً ّللا عبد أبً

 .م989ٔ - هـ9ٓٗٔ: النشر تارٌخ طبعة، بدون: الطبعة

 زكرٌا: تؤلٌؾ ،«الباري تحفة» المسمى البخاري صحٌح بشرح الباري منحة -ٔٓٔ

 المصري السنٌكً ٌحٌى أبو الدٌن زٌن األنصاري، زكرٌا بن أحمد بن محمد بن

 درٌع بن سلٌمان: علٌه والتعلٌق بتحقٌقه اعتنى ،(هـ 9ٕٙ: المتوفى) الشافعً

 العربٌة المملكة - الرٌاض والتوزٌع، للنشر الرشد مكتبة: النشر دار العازمً،

 .مٕ٘ٓٓ - هـٕٙٗٔ األولى: الطبعة السعودٌة،

: النشر دار صقر، عطٌة الشٌخ: تؤلٌؾ اإلسالم، رعاٌة تحت األسرة موسوعة -ٕٓٔ

 .مٕٙٓٓ - هـ7ٕٗٔ: النشر سنة القاهرة، -عابدٌن - وهبة مكتبة

لوي الشٌخ بإشراؾ الباحثٌن من مجموعة: إعداد العقدٌة ، الموسوعة -ٖٓٔ  بن ع 

 dorar.net اإلنترنت على السنٌة الدرر موقع: النشر دار السقاؾ، القادر عبد

 - اإلسالمٌة والشئون األوقاؾ وزارة: عن صادر الكوٌتٌة، الفقهٌة الموسوعة -ٗٓٔ

 دار - الثانٌة الطبعة: ٖٕ - ٔ األجزاء -( هـ 7ٕٗٔ - ٗٓٗٔ من: )،الطبعة الكوٌت

 مصر، - الصفوة دار مطابع -األولى الطبعة: 8ٖ - ٕٗ واألجزاء الكوٌت، - السالسل

 .الوزارة طبع الثانٌة، الطبعة: ٘ٗ - 9ٖ واألجزاء

 دار: النشر دار الجاسور، الواحد عبد ناظم: تؤلٌؾ ، السٌاسة علم موسوعة -٘ٓٔ

 .الثانً اإلصدار - م9ٕٓٓ األولى:  الطبعة األردن، -عمان -والتوزٌع للنشر مجدالوي
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: النشر دار األشقر، سلٌمان عمر الدكتور: تؤلٌؾ ، أصٌلة إسالمٌة ثقافة نحو -ٙٓٔ

 .م99ٗٔ - هـٗٔٗٔ الرابعة: الطبعة عمان، - األردن - والتوزٌع للنشر النفائس دار

 أبً: تؤلٌؾ اآلثار، معانً شرح فً األخبار مبانً تنقٌح فً األفكار نخب -7ٓٔ

 العٌنً الدٌن بدر الحنفً الؽٌتابً حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد

 األوقاؾ وزارة: النشر دار إبراهٌم، بن ٌاسر تمٌم أبو: تحقٌق ،(هـ8٘٘: المتوفى)

 .م8ٕٓٓ - هـ9ٕٗٔ األولى: الطبعة قطر، - اإلسالمٌة والشإون

 ، الدستورٌة الحٌاة -األول الكتاب -اإلسالمً والتارٌخ الشرٌعة فً الحكم نظام -8ٓٔ

 الجامعة فً اإلسالمٌة العلوم وأستاذ السابق المحامٌن نقٌب القاسمً ظافر: تؤلٌؾ

 .الثانٌة: الطبعة النفائس، دار: النشر دار اللبنانٌة،

: النشر دار الرٌس، الدٌن ضٌاء محمد: تؤلٌؾ ، اإلسالمٌة السٌاسٌة النظرٌات -9ٓٔ

 القاهرة، -( سابقا الدٌن عماد) فرٌد بك محمد شارع ٘ٙٔ - المصرٌة األنجلو مكتبة

 .م9ٕ٘ٔ األولى: الطبعة

 الٌمنً الشوكانً ّللا عبد بن محمد بن علً بن محمد: تؤلٌؾ األوطار، نٌل -ٓٔٔ

 - الحدٌث دار: النشر دار الصبابطً، الدٌن عصام: تحقٌق ،(هـٕٓ٘ٔ: المتوفى)

 .م99ٖٔ - هـٖٔٗٔ األولى: الطبعة مصر،

 . الحمدان العزٌز عبد بن ألحمد اإلسالمً، الفقه فً العامة المرأة والٌات -ٔٔٔ

 -العلوم دار كلٌة: النشر دار شرفً، حسٌن الحسن محمد: تؤلٌؾ ، اإلسالم فً المرأة والٌة 

 .م987ٔ القاهرة جامعة

 دار: النشر دار أنور، محمد حافظ: تؤلٌؾ ، اإلسالمً الفقه فً المرأة والٌة -ٕٔٔ

 األولى: الطبعة الرٌاض، - السعودٌة العربٌة المملكة -والتوزٌع للنشر بلنسٌة

 .هـٕٓٗٔ

 -المالكً المذهب فً وتطبٌقاتها اإلسالمٌة الشرٌعة فً المال على الوالٌة -ٖٔٔ

 للطباعة الشرق إفرٌقٌا دار: النشر دار السالم، عبد رفعً: تؤلٌؾ ، - مقارنة دراسة

 .م99ٙٔ المؽرب - والتوزٌع والنشر

 -تم بحمد ّللا تعالى  -
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 فهرس المحتوٌات

 

 الصفحة الموضوع

 ٕ .البحث ملخص

 ٘ .البحث خطة

 ٙ .المقدمة

 8 .أهم األسباب التً دعتنً إلى اختٌار هذا الموضوع

 8 .أهداؾ البحث

 8 .أهمٌة البحث

 9 بٌان المنهج المتبع فً البحث

 ٓٔ تمهٌد

 ٖٔ األول: فً الوالٌة العامة. مبحثال

 ٖٔ األول: التعرٌؾ بالوالٌة العامة. طلبالم

 ٖٔ األول: تعرٌؾ الوالٌة عند اللؽوٌٌن. فرعال

 ٗٔ الثانً: تعرٌؾ الوالٌة عند الفقهاء. الفرع

 ٘ٔ .والوظٌفة الوالٌة بٌن الفرق :الثالث الفرع

 ٙٔ .الوالٌة حق منشؤ :الرابع الفرع

 ٙٔ .الوالٌة أقسام :الثانً المطلب

 ٙٔ .متعدٌة أو قاصرة كونها باعتبار الوالٌة أقسام :األول الفرع

 7ٔ .نٌابٌة أو أصٌلة كونها باعتبار الوالٌة أقسام :الثانً الفرع

 8ٔ .خاصة أو عامة كونها باعتبار الوالٌة أقسام :الثالث الفرع

 أو عامة كونها باعتبار العامة الوالٌة أقسام :الرابع الفرع
 .خاصة

ٕٓ 

 ٕٔ .المرأة عند الوالٌة ضوابط :الثالث المطلب

 ٕٔ .العظمى اإلمامة المرأة تولٌة حكم :الرابع المطلب

 ٕٔ .العظمى باإلمامة المقصود :األول الفرع

 ٖٕ .العظمى اإلمامة المرأة تولٌة حكم :الثانً الفرع

 ٖٖ .الدولة رئاسة المرأة تولً حكم :الثانً المبحث

 ٖٖ .الدولة برئاسة التعرٌؾ فً :األول المطلب

 الدولة، رئاسة المرأة تولً بمنع القائلون :الثانً المطلب
 ومناقشتها. وأدلتهم،

 

ٖٖ 

 ٖٖ .الدولة رئاسة المرأة تولً بمنع القائلون :األول الفرع

 ٖٗ .الدولة رئاسة المرأة تولً بمنع القائلٌن أدلة :الثانً الفرع

 رئاسة المرأة تولً بمنع القائلٌن أدلة مناقشة :الثالث الفرع
 .الدولة

ٗ9 

 الدولة، رئاسة المرأة تولً بجواز القائلون :الثالث المطلب
  وأدلتهم، ومناقشتها.

٘٘ 

 ٘٘ .الدولة رئاسة المرأة تولً بجواز القائلون: األول الفرع
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 الصفحة الموضوع

 ٖٙ .الدولة رئاسة المرأة تولً بجواز القائلٌن أدلة: الثانً الفرع

 رئاسة المرأة تولً بجواز القائلٌن أدلة مناقشة: الثالث الفرع
 .الدولة

79 

 رئاسة المرأة تولً حكم فً الراجح الرأي :الرابع المطلب
 .الدولة

8ٔ 

 8ٕ .البحث ونتائج الخاتمة

 8ٗ .والمقترحات التوصٌات

 8٘ .والمراجع المصادر

 9ٙ .المحتوٌات فهرس

 

 


