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  الملخص

ويلقــي البحــث الـضوء      . يدرس هذا البحث حكـم تولـي المرأة المناصب العليا فـي الدولـة         
ة أصحاب هذه المـذاهب مـن اآليـات       ويتناول أدل . علـى مذاهـب الفقهاء فـي هـذا الموضـوع     

ويناقـش أدلة كل مذهب على حدة، ويبـين المـذهب الـراجح األقـرب      . القرآنية واألحاديث النبوية  
  .للصواب
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  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين،            
  :وبعد

، هو مسألة معاصـرة  ذات المناصب العلياشتغالهن باألعمال الوظيفية إن خروج النساء إلى العمل وا  ف
وتوليهـا األعمـال   ال صدى لها في العصور اإلسالمية األولى؛ وذلك ألن خروج المرأة إلـى العمـل        

وقد أفرز هذا العصر هذه المـسألة عنـدما         . في تلك العصور كان على نطاٍق فردي محدود       الوظيفية  
 المستجدة المالئمة لظروف الحيـاة    حاجاتة باألحكام اإلسالمية، وبما يسمى بال     اختلطت التقاليد الغربي  

  . المعاصرة

 سأحاول تَلَمس أحكام لهذه المسألة المعاصرة، وذلك عن طريـق اسـتنتاج مـذاهب          بحثوفي هذا ال  
، ثـم  الفقهاء المتقدمين في هذه المسألة، وتصويِر نظرات العلماء المعاصرين حولها، وعرِض أدلتهم         

 وفق الخطة التي قـسمتها إلـى   مناقشتها للوصول إلى الرأي الراجح الممِثل لحكم الشريعة اإلسالمية 
  :اآلتي وخاتمة على النحو طالبمقدمة وأربعة م

  . مذاهب الفقهاء الواردة في مسألة تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا- األولطلبالم

  .هاء في مسألة تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا أدلة الفق- الثانيالمطلب

  . مناقشة أدلة الفقهاء في مسألة تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا- الثالثالمطلب

  . النظر والترجيح في مسألة تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا- الرابعالمطلب

  .من أهم نتائج البحث وتتض-الخاتمة
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  : األول المطلب

ذات رأة األعمال الوظيفيـة   ـ الم تولـيألة  ـالواردة في مس  فقهاء  مذاهب ال 
  .المناصب العليا

. ذات المناصب العليـا  المرأة األعمال الوظيفية توليتباينت آراء العلماء واختلفت مذاهبهم في مسألة  
ثالثـة  وتشعب الخالف بينهم، فإنه يمكن حصرها في        ومهما اختلفت آراء العلماء في هذا الموضوع        

  :مذاهب
  :  األولمذهبال

 كافة بما فيهـا      ذات المناصب العليا   يرى أصحابه أن اإلسالم يجيز للمرأة أن تتولى األعمال الوظيفية         
  .)1(اإلمامة، وإليه ذهبت فرقة الشبيبية من الخوارج

  :الثانيمذهب ال
 كلها إال  ذات المناصب العلياة الخروج إلى العمل وتولي األعمال الوظيفية    يرى أصحابه أن اإلسالم يبيح للمرأ     

 حنيفـة   أبـو  ، وذهب إليه من العلمـاء المتقـدمين         )2(اإلمامة العظمى ومايتبعها من األعمال في الخطورة      
                                                        

نصر بعض الكُتَّاب المعاصرين غير المختصين بالشريعة اإلسالمية مذهب هذه الفرقة بحجة أنها تُغلِّب فكـرة المـساواة بـين               (1) 
/ 1: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ: المحامي ظافر القاسمي في كتابه: الرجل والمرأة التي تدعو إليها كل دول العالم اليوم، منهم         

وأشار إلى ذلك المحامي الدكتور     . 138/161: الحقوق السياسية للمرأة  : والمحامي عبد الحميد الشواربي في كتابه     .  ومابعدها 340
وقد ذكر  البغدادي مذهب هذه الفرقة، . 71،122ص : توفيق محمد الشاوي في تعليقه على كتاب فقه الخالفة وتطورها، السنهوري       

إن غزالـة أم  : ارج قد أجازت إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخـالفيهم، وقـالوا  فرقة الشبيبية من الخو   :"فقال
شبيب كانت اإلمام بعد قتل شبيب؛ وذلك ألن شبيب لما كبس الكوفة ليالً ومعه ألف من الخوارج، وأمه غزالة وامرأته ِجهِزية في ما 

، قصد المسجد الجامع، فقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه ونصب أمه غزالـة   الرماح  وئتين من نساء الخوارج قد تقلدن السيوف        
وقد صبر الحجاج  لهم في داره؛ ألن جيشه كانوا متفرقين إلى أن اجتمع جنده إليه بعد ـ الصبح، وصلّى  . على المنبر حتى خطبت

فريقان في سوق الكوفة إلى أن انهزم شبيب إلى شط شبيب بأصحابه في المسجد ثم وافاه الحجاج في أربعة آالف من جنده، واقتتل ال  
وبايع أصحاب شـبيب مـن الجانـب    . بال الجسر فغرق شبيب مع فرسهحالدجيل، ولما حاول عبور الجسر قطع جنود الحجاج به  

م، وقتلـوا  اآلخر من الدجيل غزالة أم شبيب، ثم عقد جنود الحجاج الجسر وعبروا إلى أولئك الخوارج، فقاتلوهم حتى قُتل أكثـره                  
هي إحدى فرق الخوارج، وعرفت بهذا االسم النتسابهم إلى شبيب : والشبيبية. هـ1".غزالة أم شبيب وامرأته جهزية، وُأسر الباقون   

الفَـرق بـين   : ينظر. بن يزيد الشيباني المكنَّى بأبي الصحارى، ويعرفون بالصالحية أيضاً النتسابهم إلى صالح بن شرح الخارجي       
  . ومابعدها89ص : بيان الفرقة الناجية منهم، عبد القاهر بن طاهرالِفرق و

يلِحق أصحاب هذا المذهب بحكم منع المرأة من والية اإلمامة العظمى، واليتها لوزارة التفويض ألن وزير التفويض ـ الـذي   2)    (
  .اصة باإلمام األعظم نيابةً عنه ـ له أن يتولى معظم الوظائف الخوزراءهو بمنزلة الوزير األول، أو بمركز رئيس ال
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النعمان، وابن القاسم المالكي، وابن حزم الظاهري، ونُقل عن ابن جرير الطبري وأبي الفـرج بـن                  
فأبو حنيفة وابن القاسم المالكي يريان جواز تولي المرأة القـضاء فيمـا             : ، على تفصيل بينهم   طَرار

   )2(.بينما يرى ابن حزم الظاهري جواز تولي المرأة القضاء في كل شيء. )1(تصح فيه شهادتها

  . )3(ءونُقل عن ابن جرير الطبري، وأبي الفرج بن طرار القول بجواز تولي المرأة القضاء في كل شي

 رحمه اهللا تعالى، وأسـتاذي      )4(باعيـوأخذ بهذا الرأي من العلماء المعاصرين الدكتور مصطفى الس        
  ....، وغيرهم)5(الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

  : الثالثمذهبال

يرى أصحابه أن اإلسالم اليجيز للمرأة تولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا في الدولة كاإلمامة       
،  6ونحوه، وإليه ذهب جمهور الفقهاء المتقدمين الحنفية.. زارة والقضاء بأنواعه، وقيادة الجيش  والو

  .)9(، والحنابلة)8(الشافعية )7( والمالكية

                                                        
قـال الحطَّـاب    . 440/ 5: ، رد المحتار على الـدر المختـار، كتـاب القـضاء           3/ 7: بدائع الصنائع، كتاب آداب القاضي     )1(

م، روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز والية المرأة، واختلف فقهاء المالكية فيما بينهم في المراد من مذهب ابن القاس                     :"المالكي
الحاجة لهذا التأويل الحتمال أن يكون ابـن  : أظنه فيما  تجوز فيه شهادتها، وقال ابن عبد السالم        : قال ابن زرقون  : فقال ابن عرفة  

". واألظهر قول ابن زرقـون : "ثم رجح الحطَّاب ما قاله ابن زرقون، فقال       . القاسم قال كقول الطبري بإجازة واليتها القضاء مطلقاً       
  . ومابعدها87/ 6:  مواهب الجليل، باب القضاء.هـ بتصرف1

  ).1800( مسألة 430/ 9: المحلى، كتاب القضاء  ) (2
بن انقل ابن العربي المالكي هذا الرأي عن أبي الفرج  . 460/ 2: ، بداية المجتهد، كتاب األقضية    39/ 9: المغني، كتاب القضاء   )3(

  .483/ 3: نإنه شيخ الشافعية، أحكام القرآ: طرار، وقال عنه
  .بعدها  وما39ص : المرأة بين الفقه والقانون )4(
  .63،90ص : المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني )5(
/ 6: ، بدائع الصنائع، كتـاب الوكالـة  615/ 3: ، كتاب اإلجارة440، 427/ 5: رد المحتار على الدر المختار، كتاب القضاء      )6(

  .98/ 7: ، كتاب الجهاد40/ 4: ، كتاب الحضانة20
، جواهر اإلكليـل، كتـاب      129/ 4: ، باب في القضاء   380، ص   377/ 3: ، كتاب الوكالة  3/8: حاشية الدسوقي، كتاب البيع   ) 7(

  .205/ 2: ، باب في الوقف1/410: الحضانة
، كتاب 392/ 2  :تاج، كتاب الوقف، مغني المح318/ 4: ، حاشية البجيرمي، كتاب األقضية115،  66ص  : األحكام السلطانية  )(8

  .290/ 2: ، المهذب، كتاب األقضية445/ 3: ، كتاب النفقات314/ 2: المضاربة
، 455/ 3 :، كشاف القناع، كتاب الوقـف     384/ 4:  ومابعدها، الفروع، ابن المفلح، كتاب المضاربة      8ص  : األحكام السلطانية ) 9(

  .612/ 7 :، المغني، كتاب الحضانة476/ 5: كتاب النفقة
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             ، وأسـتاذي الـدكتور     )1(وأخذ بهذا الرأي من المعاصـرين أسـتاذي الـدكتور نـور الـدين عتـر               
  ....، وغيرهم)3( األفغاني رحمه اهللا تعالى، واألستاذ سعيد)2(أحمد الحجي الكردي

مـن   األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا       المرأة  تولي  تقدم يكون للعلماء في مسألة       وبناء على ما  
  :حيث الجملة مذهبان

  .باإلمامة أو باألعمال الوظيفية ذات المناصب العليا كافةً سواء تعلق المنع :مذهب المانعين
بما فيها اإلمامة،    كلها   ذات المناصب العليا  سواء تعلق الجواز باألعمال الوظيفية       :ومذهب المجوزين 

  .أو باألعمال الوظيفية دون اإلمامة

  : الثانيالمطلب 

أدلة العلماء فيما ذهبوا إليه في مسألة تولي المرأة األعمـال الوظيفيـة             
 :ذات المناصب العليا

  : أدلة المانعين -أوالً
ع المرأة من تولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا بأدلة كثيرة من القـرآن              استدل القائلون بمن  

  :والسنة والقياس والقواعد الفقهية
  ):من القرآن ( أوالً ـ 

  . )4()الرجاُل قَوامون على النِّساء بما فَضل اهللا بعضهم على بعٍض(:  ـ قوله تعالى1
  . )5() اُهللا به بعضكُم على بعٍضوال تتمنَّوا ما فضل  (:  ـ وقوله2

  :وجه الداللة

تدل هذه اآليات على أن اهللا تعالى يخص الرجال بتولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليـا فـي                  
  . )6()أي السيادة والقيادة ( اهللا به من حق القوامة مالدولة؛ وذلك لما فضله

                                                        
  .157، 150، 135ص : ماذا عن المرأة  ) (1

  . ومابعدها105ص : أحكام المرأة في الفقه اإلسالمي   (2)
  .123، 116ص ): المرأة والسياسة(اإلسالم والمرأة، ملحق   ) (3
  ].34: سورة النساء  [) (4
  ].32: سورة النساء  [) (5
  .107ص :  األحكام السلطانية، الماوردي) (6
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النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات       إن فضل الرجال على     :"وفي حق القوامة يقول الرازي    
العلـم، والقـدرة،    : حقيقية، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فيرجع حاصلها إلى أمرين          

والشك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، والشك أن قدرتهم على األعمال الشاقة أكمـل وقـد أجمـع        
ة وأقوى على تحمل المشاق، فلهـذين الـسببين        علماء النفس على أن الرجل أكثر عقالنية من المرأ        

حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة،  وإن منهم األنبياء والعلماء، وفـيهم                
  .هـ1. )1("اإلمامة الكبرى، والصغرى واألذان والخطبة

زو وليس ذلك في الحكام واألمراء، ومن يغ) أي الرجال (إن فيهم   :"ويقول القرطبي في معنى هذا الحق     
  .هـ1.)2("النساء

فالصالحات .. الرجال قوامون على النساء   (: ويقول أبو األعلى المودودي في تعليقه على قوله تعالى        
أنت ترى أن اهللا تعالى يؤتي الرجال القوامة بكلمات صـريحة،      : ")قانتات حافظات للغيب بما حفظ اهللا     

  :ويبين للناس الصالحات بميزتين اثنتين

  . َأن يكن قانتات:ولىاأل

 أن يكن حافظات للغيب لما يريد اهللا أن يحفظنه في غيبة أزواجهـن؛ وذلـك ال يـتم إال فـي         :الثانية
  .هـ1.)3("بيوتهن

  ):من السنّة(ثانياً ـ 

 أن أهل فارس قـد ملّكلـوا   rلما بلغ رسول اهللا :  ـ ماروي عن أبي بكرة رضي اهللا عنه أنه قال 1
  . )4()لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة: (ت ِكسرى، قالعليهم بن

                                                        
  . بتصرف70/ 10:  التفسير الكبير) (1
  .148/ 5: الجامع ألحكام القرآن)  (2
 240ص : ، محمد الطهرانـي )الرجال قوامون على النساء(، رسالة في  81، 38ص : أحمد إدريس:  حقوق الزوجين، تعريب   (3)

  .وما بعدها
والحاكم فـي  . 4163:  رقم الحديث1610/ 4:  إلى كسرى وقيصرrكتاب النبي : أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب)  (4

والنسائي في كتاب آداب القضاة، النهي عن استعمال النـساء فـي            . 119/ 3: المستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم      
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إذا كـان أمـراؤكم شـراركُمr: }    ،قال رسول اهللا : ماروي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ـ  2
  . )1(}وأغنياؤكم بخَالَءكُم، وأموركُم إلى نسائكُم فبطن األرِض خير من ظَهِرها 

  :وجه الداللة

يجوز، ونهي ألمته عـن مجـاراة فـارس         لما يجوز ألمته وماال    r الرسول   هذان الحديثان بيان من   
وغيرها في إسناد شيء من األمور العامة إلى المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث على             
االمتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفالح مالزم لتولية المرأة أمـراً مـن أمـورهم كالخالفـة أو          

والمستفاد من هذين الحديثين منع كل امرأة في أي عصر أن تتـولى             .... ء بأنواعه الوزارة أو القضا  
  .أي أمر من الواليات العامة

نكرتـان  ) امرأة(و) قوم(وكلمتا   تفيد االستقبال، ) لن(وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه، فإن        
رأة في أي عصر أن تتولى شيئاً والنكرة في سياق النفي تعم، فالنهي المستفاد من الحديث يمنع كل ام        

وهذا ما فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم، ومعظم أئمـة المـذاهب رحمهـم اهللا           . من األمور العامة  
  )2(.تعالى، فلم يستثنوا امرأة والقوماً والشأناً عاماً

لـن يفلـح    (ـ وقد استدل العلماء الذين يرون حرمة تولي المرأة وظيفة اإلمامة فقط بهذا الحـديث                
إن هذا الحديث يدل داللة صريحة واضحة على منع المرأة من تولي وظيفـة اإلمامـة     : وقالوا..) قوم

                                                                                                                             
، البيان والتعريف في أسباب الحديث الشريف، ابـن         2262:  رقم الحديث  528/ 4: والترمذي في كتاب الفتن   . 227/  8:  الحكم
  .125/ 3: ةحمز

،وقد ذكر ابن الجوزي قـصة      )231/  2:  تاريخ الطبري . (هي بوران بنت أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشراون        ) بنت كسرى (
إنه لما أمر شيرويه بقتل أبيه كسرى قتل معه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة، فابتُلي باألسقام، وجـزع بعـد                : توليها، فقال 

حملك الحرص على ملك ال يتم لك علـى قتـل   : بوران وآزر ميدخت، فأغلظتا له، وقالتا    :  دخلت عليه أختاه   قتلهم جزعاً شديداً، إذ   
أبيك وجميع إخوتك، فبكى بكاء شديداً ورمى بالتاج عن رأسه، وفشى الطاعون أيامه، فهلك وهلك أكثر الناس، فتولت أخته بـوران    

  .298/   3:  المنتظم. الملك
هذا حديث غريب النعرفه إال من حـديث صـالٍح   : ، وقال عنه2266:  رقم الحديث529/ 4: في كتاب الفتن أخرجه الترمذي ) (1

  .المري؛ وهو رجل صالح
:            سـبل الـسالم، الـصنعاني     . 460/ 2: ،  بدايـة المجتهـد     40/ 9: ، المغنـي  322/ 22:  المجموع شرح المهذب، النووي    )(2
4 /156.  
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وفيه يقـول  . )1( إنما قال ذلك عندما بلغه أمر فارس أنها ملّكت بنت كسـرى عليهمrفقط؛ ألن النبي  
  .)2(هذا نص في أن المرأة ال تكون خليفة وال خالف فيه"القاضي أبو بكر بن العربي 
  :أتيويقوي هذا االستدالل ما ي

 اإلجماع على حرمة تولي المرأة لهذه الوظيفـة، وجعلـوا هـذا الحـديث     )3( ـ نقل بعض العلماء "1
مستندهم في اإلجماع،وقد نَقَل هذا اإلجماع كٌل من ابن قدامة الحنبلي، وابن رشد المالكي، وابـن       

ـ      :"قال ابن حزم  .. حزم الظاهري  ال تجـوز   ) أي اإلمامـة الكبـرى    (ا  والخالف بين أحٍد فـي أنه
  .هـ1.)4("المرأة

؛ فبـاألولى أال  )5()أي إمامـة  الـصالة  (إن المرأة التصلح لشغل وظيفة اإلمامة الصغرى        : ـ قالوا "2
   .)6(تصلح لتولي وظيفة اإلمامة الكبرى؛ ألن األخيرة أعظم وأخطر

مـا رأيـت مـن    {  :rول اهللا قال رس:  ـ ما روي عن أبي سعيد الخُدري رضي اهللا عنه أنه قال 3
جُل الحازم من إحداكنالر ِللُب 7()أي النساء (ناقصات عقٍل وديٍن َأذْهب(.  

  :وجه الداللة

إن هذا الحديث يدل على أن المرأة ليست من أهل الواليات العامـة واألعمـال الوظيفيـة ذات            : قالوا
مال الرأي، وتمام الفطنة، والنساء لسن أهالً     المناصب العليا في الدولة؛ ألن هذه األعمال تحتاج إلى ك         

  .لذلك، فهن مشغوالت بتربية أوالدهن وتدبير شؤون بيوتهن
                                                        

ص : ، والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربـاني 39ص : ، المرأة بين الفقه والقانون265/ 8:  نيل األوطار) (1
 هو ذاك الذي تـضمنه قولـه عليـه     rإن الحظر الذي نطق به رسول اهللا   : "، وفيه يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي       78

إذ هو يعني بوران التي نُصبت ملكة في المملكة         .  األمة أو رئاسة الدولة    وإنما هو خاص بإمامة   ..) لن يفلح قوم  : ( الصالة والسالم 
  . هـ1".وإنما يسري هذا الحكم على نظائره في المجتمعات اإلسالمية. الفارسية على قومها

  .484/ 3:  أحكام القرآن) (2
مـستند  . (79/ 9: ، المغنـي  375/ 4: ، مغنـي المحتـاج    460/ 2: ، بداية المجتهد  5/440: رد المحتار على الدر المختار    ) (3

  .70ص : انظر إرشاد الفحول، الشوكاني. هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه): اإلجماع
  .10/ 5، 179/ 4:  الفصل في الملل واألهواء والنحل)4(
وقـد اسـتدل   . 479/ 1: اف القنـاع ، كش240/ 1: ، مغني المحتاج  326/ 1: ، حاشية الدسوقي  576/ 1:  حاشية ابن عابدين   )5(

الذي أخرجه ابن ماجه فـي كتـاب إقامـة    ) التَُؤمن امرأةٌ رجالً: (الفقهاء على عدم جواز إمامة المرأة الرجال في الصالة بحديث       
  .1081:  رقم الحديث343/ 1: فرض الجمعة: الصالة والسنة، باب

  .322/ 22:  المجموع شرح المهذب (6)
: ومسلم في كتاب اإليمان، باب    . 298:  رقم الحديث  116/ 1: ترك الحائض الصوم  : ي في كتاب الحيض، باب    أخرجه البخار ) (7

 رقـم  1326/ 2: فتنـة النـساء  : ، وابن ماجه في كتاب الفتن، بـاب   79:  رقم الحديث  86/ 1: نقصان اإليمان بنقصان الطاعات   
  .4003: الحديث
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  .)1()المشقة تجلب التيسير( فعدم تكليف المرأة بهذه األعمال الوظيفية هو من قبيل تطبيق القاعدة 

 الذي هو نـوع مـن   )النقص(إن من أسباب التخفيف في العبادات وغيرها   :"وفي هذا يقول السيوطي   
المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسب التخفيف في التكليفات، ومن ذلك عـدم تكليـف                

اهـ واألعمال الوظيفية ذات    . )2(...." النساء بكثير مما يجب على الرجال كالجهاد والجمعة والجماعة        
  .المناصب العليا من هذا القبيل

واحد في الجنة، واثنان في النار، فأمـا  : القضاة ثالثة:( قالr، عن النبي tما وري عن بريدة  ـ  4
فرجٌل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار،              : الذي في الجنة  

  .)3()ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

.. ورجـل : (يـه  فrيدل هذا الحديث على اشتراط كون القاضي رجالً وعدم جواز كونه امرأة؛ لقوله             
  .)4()أي عدم جواز توليتها هذه الوالية(الذي يدل بمفهومه على خروج المرأة ..) ورجل

  :استدلوا من القياس بأموٍر فقالوا): من القياس( ـ ثالثاً

 ـ  إن المرأة تُمنع بإجماع الفقهاء من تولي اإلمامة الكبرى، فكذلك ينبغي أن تُمنـع مـن تـولي     1
 r؛ ألنها كلها من نوع الواليات العامة، ولهذا لم يولِّ النبـي  ..عه، وغيرهالوزارة والقضاء بأنوا  

وال أحد من خلفائه وال من بعدهم امرأة قضاء وال والية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخُل منـه        
   )5(.جميع الزمان غالباً

أة، فـالمرأة بمقتـضى    ـ إن الشريعة اإلسالمية إنما بنيت على الفارق الطبيعي بين الرجل والمـر  2
الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خُلقت من أجلها وهذه قد جعلتهـا ذات             

                                                        
  .58ص :  األشباه والنظائر في الفروع (1)

  .59ص :  األشباه والنظائر) (2
والترمذي في كتـاب األحكـام،   . 3573:  رقم الحديث299/ 3: في القاضي يخطئ:  أخرجه أبو داود في كتاب األقضية، باب     (3)
الحـاكم يجتهـد    : وابن ماجه في كتاب األحكام، باب     . 1322: ، رقم الحديث  613/ 3:  في القاضي  rماجاء عن رسول اهللا     : باب

  .222/ 2: انظر الجامع الصغير. وقد رمز السيوطي بالصحة. 2314:  رقم الحديث776/ 2: فيصيب الحق
  .264/ 8: نيل األوطار)   (4

  .460/ 2:  ومابعدها، بداية المجتهد39/ 9:  المغني (5)
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تأثر خاص بدواعي العاطفة، وهي مع ذلك تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في األشـهر     
تمـسك بـه   واألعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي وال            

فإذا حكّمنا القياس وهو إلحاق النظير الشتراكهما في نفس العلة لكـان مـن              والقدرة على الكفاح،        
الواجب حرمان المرأة من شغل األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا، فقد جعل اإلسالم حـق القوامـة    

عي بينهما قد أدى في نظـر      على النساء للرجل، وجعل حق الطالق دونها للرجل، فإذا كان الفارق الطبي           
 بالشؤون العامة، فإن التفرقة بمقتـضاه فـي         قاإلسالم إلى التفرقة بينهما في هذه األحكام التي ال تتعل         

   )1(.الواليات العامة تكون من باب أولى أحق وأوجب

  ):من المعقول(رابعاً ـ 

ـ       :يقول أصحاب هذا الرأي    ا تتطلب قدرة كبيـرة ال تتحملهـا    إن أعباء األعمال الوظيفية ذات المناصب العلي
المرأة عادةً، وال تتحمل المسؤوليات المترتبة عليها؛ لذلك ينبغي أن تمنع من تولي هذه األعمال، وفي هـذا                  

؛ ألن فيها من طلب الرأي وثبات    )تفويض أو تنفيذ  (ال يجوز للمرأة أن تقوم بوظيفة الوزارة        :"يقول الماوردي 
   )2(".من الظهور في مباشرة األمور ما هو عليهن محظورالعزم ما تضعف عنه النساء، و

إنه ينبغي أال يولّى منصب القضاء إال ذكر ـ كما اشـترط الفقهـاء المالكيـة والـشافعية      :" ثم يقول
والحنابلة ـ ألن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقـل   

َأن تَـضلَّ   (: ، فقد نبه اهللا تعالى إلى ضاللهن ونسيانهن  بقولـه          )3( لذلك والِفطنة، والنساء لسن أهالً   
  . اهـ)4(")إحداهما فتذكَّر إحداهما اُألخرى

واليصلح إليالة طبقات الخالئق وجر العساكر وعليات المناصب إال من تتـوفر    : "ويقول الجويني أيضاً  
  .5"العقل، والشجاعة، والشهامةالذكورة، والحرية، والبلوغ، و: فيه الصفات التالية

                                                        
  .35:   قضاء وحكومة وجهاد المرأة، محمد الطهراني)1(
  . ومابعدها46ص : األحكام السلطانية، الماوردي )2(
  .290/ 2: ، المهذب، الشيرازي107ص : ألحكام السلطانيةا )3(
وقد يراد بالضالل ليس النسيان بل العاطفة تجعلها تحجم عن أداء الشهادة ألنها إذا شهدت ضـد قاتـل                   ]. 282: سورة البقرة [ )4(

الـشهادة إذا انـضمت إليهـا     تذكرها أي تشجعها علـى  –والثانية . ت أنه سيقتل ويترك أوالداً وزوجة تأخذها العاطفة عليها موعل
  .وتذكرها بأنه محرم فقد قتل شخصاً وأيضاً ترك أطفاالً وزوجة إذاً المراد بالتذكر التشجيع والتقوية ال النسيان واهللا أعلم

  .65ص :  غياث األمم في التياث الظلم )5(
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  ):من القواعد الفقهية(خامساً ـ 

  : يقول أصحاب هذا الرأي

 فإذا  )1()درء المفاسد مقدم على جلب المنافع     (  إن من المبادئ المقررة في الشريعة اإلسالمية مبدأ          -
ائـه  تعارضت مفسدة ومصلحة قُدم دفع المفسدة؛ ألن اعتناء الـشارع بالمنهيـات أشـد مـن اعتن                

  .)2(}إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكُم عن شيٍء فاجتنبوه{ :rبالمأمورات، لقوله 

وتطبيقاً لهذه القاعدة يكون تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا ممنوعاً؛ وذلـك لمـا                
  : يترتب عليه من مفاسد، أهمها

حمل المرأة معظم تبعاتها، فهي تقوم بواجباتها الفطرية من إنجـاب   الحياة العائلية التي تتانهيار ـ  1
  .األطفال ورعايتهم وتدبير شؤون البيت، وهي واجبات ال ِقبَل للرجل أن يشاركها فيها أبداً

من البديهي أن تكون قيـادة الجـيش وإدارة         :" وفي هذا يقول األستاذ سعيد األفغاني رحمه اهللا تعالى        
كما أن األمومة فـن نـسوي       . بير المماليك وسياسة الناس  فن الرجال الخاص       المصالح العامة، وتد  

وإن هناك مجاالً واسعاً لنشاط المرأة حين تجد وقتاً فاضالً عن شؤون التربية وإدارة المنزل،              . محض
فوجوه الخير مفتحة األبواب في وسع المرأة أن        . وتستطيع به أن تمأل األجواء خيراً ورحمةً وإحساناً       

جها فتمارس أموراً عظاماً وتبذل مجهوداً مشكوراً يعود على بنات جنسها وعلى أمتها بما ال يقـل                 تل
  .اهـ. )3("عما يأتيه الرجال المحسنون ثمرةً وغناء وِطيب أثٍر

 ـ االختالط بالرجال، ومايترتب عليه من مساوئ كثيرة قد حذَّر منها اإلسالم، بل ال يوجـد نظـام    2
وتلك هي حكمة نهي    . ر للمجتمع األوروبي المختلط أبشع مايكون من النتائج       يرحب بها، وقد ظه   

نُهينا عـن اتِّبـاع   : ( النساء عن اتِّباع الجنائز، فعن أم عطية رضي اهللا عنها قالت       rرسول اهللا   

                                                        
 .151: كرديأحمد الحجي ال. ، أحكام المرأة في الفقه اإلسالمي، د62ص : األشباه والنظائر )1(

. 6858:  رقـم الحـديث  r : 6 /2658االقتداء بسنن رسول اهللا    : أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب        )2(
وفـي  . 2357:  رقم الحديث1830/ 4: ، وترك إكثار سؤاله مما الضرورة فيه  rتوقيره  : وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب     

 .1337:  رقم الحديث975/ 2: ة في العمرفرض الحج مر: كتاب الحج، باب

  .123، 116ص : اإلسالم والمرأة )3(



 تولي المرأة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي

  288  

 نهى النساء عن اتباع الجنائز خشية االختالط مع الرجـال، وكـذلك رأى         e فالنبي   )1(..)الجنائز
رأي أن خروج المرأة وتوليها األعمال الوظيفيـة ذات المناصـب العليـا يـسبب               أصحاب هذا ال  

  .االختالط بالرجال، فمنعوها من ذلك

من المحال أن :"وفي هذا يقول أبو األعلى المودودي.  ـ األضرار التي تلحق بالمرأة جسمياً ونفسياً 3
ك ألن اهللا تعالى مـا خلقهـن   يكون التوفيق حليف النساء إذا ما اقتحمن دائرة نشاط الرجال، وذل  

وإن الرجل هو الذي هيأه اهللا تعالى بالقدرات والمؤهالت الالزمة للقيام بها،           . إلنجاز هذه األعمال  
وإذا استطاعت المرأة ـ على سبيل  االفتراض ـ أن تبرز في نفسها هذه الـصفات بالمواهـب     

 تكون خطيرة، فهـي التنـسلخ عـن         والرجولة المصطنعة، فإن أضرارها التي تؤثر على نفسها       
. )2("أنوثتها والتدخل في الرجولة تماماً، فتبوء بالفشل في دائرة نشاطها التي  ما فطرت إال لهـا               

  .اهـ

فتولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا ـ من حيث المصلحة العامة ـ فعل ضار، ولذلك   
  .يجب أن تُمنع منه

  :ثانياً ـ أدلة المجوزين

 ـ استدلت فرقة الشبيبة من الخوارج ومن تبعها من المعاصرين الذين يقولون بجواز تولي المرأة  1
  :األعمال الوظيفية كافة بما فيها اإلمامة، بأدلة من القرآن والسنة والقياس والمعقول

   ):من القرآن(أوالً ـ 

  .)3()ف وينهون عن المنكِروالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعرو(:قوله تعالى 

  :يرى أصحاب هذا الرأي أن هذه اآلية تتضمن مبدأين: وجه الداللة

                                                        
نهي : ومسلم في كتاب الجنائز، باب. 19:  رقم الحديث430/ 1: اتباع النساء الجنائز: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب    )1(

 .938:  رقم الحديث646/ 2: النساء عن اتباع الجنائز

  . وما بعدها264ص : ة التحديات المعاصرةاإلسالم في مواجه )2(
  ].71: سورة التوبة[ )3(
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 الوالية بين المؤمنين والمؤمنات وهي والية تشمل والية األخوة والمودة، والتعاون المـالي،    مبدأ -1
رئاسـة   ( وتولي المرأة األعمال الوظيفية كافة والتي منهـا       . ووالية النصرة الحربية والسياسية   

، وشغلها األعمال الِمهنية من باب والية النصرة الحربية والـسياسية، والتعـاون علـى               )الدولة
  .الخير؛ ألن في العمل زيادة الخير والسعادة والنفع لكل أبناء المجتمع

 ـ مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب يشمل ـ كما يقولون ـ ضروب اإلصـالح     2
فهذه اآلية تشير إلى أن الرجـال  . لحياة كلها، والتي منها االشتغال باألعمال الوظيفيةفي نواحي ا  

والنساء شركاء في سياسة المجتمع وأن األعمال السياسية والتشريعية والقـضائية والتنفيذيـة             
فصل ليست إال أوامر ونواهي عن المنكر أحياناً بالتشريع واالجتهاد في معرفة األحكام، وأحياناً بال    

فليس في اإلسالم أن تُلقى المسؤولية على الرجل وحده،  . في الخصومات، وثالثة بالتنفيذ واإللزام    
  . )1(فالحياة التستقيم إال بتكليف النوعين فيما ينهض بأمتهما

  ):من السنة(ثانياً ـ 

  . )2(}ِإنَّما النِّساء شقائقُ الرجال {  :rقال رسول اهللا :  ـ ما روي عن عائشة قالت1

يقرر هذا الحديث أن الفرق بين الرجل والمرأة، فكما أن للرجل أن يتولى األعمال الوظيفية ويـشغل                  
األعمال المهنية، فكذلك للمرأة أن تتولى األعمال الوظيفية، وتشغل األعمال المهنيـة تحقيقـاً لمبـدأ               

  .)3(المساواة وعدم التمييز بينهما
يا رسول اهللا أي الناس أحب إلـى  : ، فقال rلى رسول اهللا    ـ ماروي عن ابن عمر أن رجالً جاء إ         2

أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس، وأحب       { : eاهللا؟ وأي األعمال أحب إلى اهللا؟ فقال رسول اهللا        
األعمال إلى اهللا تعالى سرور تُدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً أو تطرد   

  .)4( }عنه جوعاً

                                                        
، نظام 111، 13ص : ، حقوق اإلنسان في اإلسالم، محمد رشيد رضا  147،  99الحقوق السياسية، عبد الحميد الشواربي، ص        )1(

 .343/ 1: الحكم في الشريعة والتاريخ، ظافر القاسمي

والترمذي في كتاب الطهارة، . 236:  رقم الحديث61/ 1: الرجل يجِد الِبلَّة في منامه: ابأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، ب      )2(
  .122:  رقم الحديث209/ 1: ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل مايرى الرجل: باب

  .94ص : الحقوق السياسية للمرأة )3(
 .13646:  رقم الحديث347/ 12: رواه الطبراني في المعجم الكبير )4(
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ذا الحديث داللة واضحة بينة على أن أحب إنساٍن إلى اهللا تعالى رجالً كان أو امرأة من يـشغل                 يدل ه 
من األعمال ما تعود فائدته ونفعه على خلٍق كثيٍر من عباد اهللا سواء كانت هذه األعمال وظيفيـة أو                   

  .ته أكبر ونفعه أعموالمعروف أن العمل كلما كانت أعباؤه واختصاصاته كثيرةً، كانت فائد. مهنية

 تولية النساء إحـدى الواليـات العامـة، فقـد تولـت      r استدل أصحاب هذا الرأي بإقرار النبي     -3
الصحابيةُ سمراء بنت نُهيك األسدية  والية الحسبة، فكانت تمر في األسواق وتـأمر بـالمعروف         

، rسـول اهللا    وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها، ولم ينكر عليهـا ر              
  . )1(  سنةٌ يعمل بهاrوإقراراه 

 عليها درع  rرأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي         : وروي عن يحيى بن أبي سليم أنه قال       
  . )2(غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

بنت عبد اهللا القرشية والية الحسبة علـى        ، حيث ولَّى الشفاء     t استدلوا أيضاً بفعل سيدنا عمر       -4
  . )3(السوق

عليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء      {  :rلقوله  ؛  ) 4(وفعل الصحابي  عمر رضي اهللا عنه سنةٌ يقتدى بها         
فالقرآن الكريم والسنة الشريفة ـ اللذان همـا منبـع    )5(}الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 

  .العصور والبيئات ـ لم يمنعا المرأة من تولي األعمال الوظيفية كافةأحكام الشريعة المطهرة لمختلف 

  ):من القياس(ثالثاً ـ 

  :، أو قاضياً مطلقاً، فقالوا)رئيس الدولة(آ ـ أما الذين رأوا جواز كون المرأة إماماً 

                                                        
  .286/ 1: ، التراتيب اإلدارية، الكتاني)11338( ت 8/189: ، اإلصابة)3386( ت 1863/ 4: االستيعاب )1(
انظـر  . رواه الطبراني ورجالـه ثقـات  : ، وقال الهيثمي عنه136/ 25: سمراء بنت نهيك: رواه الطبراني في الكبير، ترجمة    )2(

  .413/ 10: مجمع الزوائد
 .201/ 8: ، أسد الغابة)3398(ت 1868/ 4: االستيعاب )3(

، كـشف األسـرار،     243ص  : إرشـاد الفحـول   . قال به أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة     ) أي مذهب الصحابي  (سنة الخلفاء    )4(
  .400ص : وهبة الزحيلي. ، الوسيط في أصول الفقه، د937/ 3: البخاري

ما جاء : والترمذي في كتاب العلم، باب. 4607:  رقم الحديث201ص / 4ج: أخرجه أبو داود في أول كتاب السنة، باب في لزوم السنة          ) 5 (
اتبـاع  : وابن ماجه في المقدمة، باب    . هذا حديث حسن صحيح   : قال أبو عيسى  . 2676:  رقم الحديث  44/ 5: في األخذ بالسنة واجتناب البدع    
  .سارية من حديث العرباض بن 42:  رقم الحديث15/ 1: سنة الخلفاء الراشدين المهديين
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إن للمرأة أن تتولى اإلمامة الكبرى لجواز توليها إمامة الصالة وهي أعلـى مراتـب العبـادات،                
 كان يزور أم ورقة بنت نوفل rاستدلوا على جواز توليها إمامة الصالة بما روي أن رسول اهللا  و

  .)1(ته في مؤذن، فجعل لها مؤذناً وأمرها أن تؤم أهل دارهاإذاًفي بيتها، فاست

ب ـ واستدل الذين رأوا جواز كون المرأة قاضية  فيما عدا الحدود والقصاص بأن أهليـة القـضاء    
كما تجـوز  ) أي في المنازعات المدنية (لية الشهادة، فيجوز قضاء المرأة في األموال        تدور مع أه  

؛ ألنـه ال  )أي في القضاء الجنـائي (واليجوز قضاء المرأة في الحدود والقصاص      . شهادتها فيها 
  .)2( لها فيهاةشهاد

مع أهلية الفتـوى،    إن أهلية القضاء تدور     : وأما الذين رأوا جواز قضاء المرأة في كل شيء، فقالوا         
  . )3(فيجوز أن تكون المرأة قاضية في كل شيء لجواز أن تكون مفتية في ذلك

 فيمـا عـدا الحـدود    4ومن الممكن أن يستدلوا على ذلك بأنه كما يجوز للمـرأة أن تكـون محكَّمـاً     
ع الوالية والقصاص، فكذلك يجوز أن تكون قاضياً فيما عدا ذلك؛ ألن القضاء والتحكيم كليهما من أنوا    

  .)5(الملزمة؛ فقد نص الفقهاء على أنه يجب على المتحاكمين االلتزام بقرار المحكَّم وتنفيذه

                                                        
: وأخرجه الحاكم في المـستدرك، بـاب      . 591:  رقم الحديث  161/ 1: إمامة النساء : أخرجه أبو داود في كتاب الصالة، باب       )1(

انطلقوا بنا إلـى الـشهيدة،      :  كان يقول  r، ولفظه عند الحاكم أن رسول اهللا        203/ 1: مواقيت الصالة، إمامة المرأة في الفرائض     
جماع أبواب صالة النساء فـي  : وابن خزيمة في صحيحه، كتاب. ا وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض      فنزورها، فأمر أن يؤذن له    

هي أم ورقة بنت عبد : وأم ورقة.  من حديث أم ورقة1776:  رقم الحديث89/ 3: إمامة المرأة النساء في الفريضة: الجماعة، باب 
وللعلماء في جواز إمامة    ). 4224( ت   1965/ 4: االستيعاب.  نوفل هي أم ورقة بنت   : اهللا بن الحارث بن عويم األنصاري، وقيل      

  :المرأة الرجال ثالثة آراء
وإليه ذهب الحنفية والمالكيـة، وجمهـور الـشافعية       .  يرى أصحابه أنه اليصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض والنافلة            :األول

  .1/479: ، كشاف القناع1/240:  المحتاج، مغني326/ 1: ، حاشية الدسوقي576/ 1: رد المحتار. والحنابلة
وإليه ذهب ابن جرير الطبري والمزني الشافعي وأبو ثور كما نقل عـنهم             . يرى أصحابه جواز إمامة المرأة على اإلطالق      : الثاني

  .199/ 2: ، المغني145/ 1: بداية المجتهد. ابن رشد القرطبي، وابن قدامة المقدسي
: المغنـي . وإليه ذهب بعض الحنابلـة    .  المرأة الرجال في صالة التراويح على أن تقف وراءهم         يرى أصحابه جواز إمامة   : الثالث

2/199.  
  .ا  وما بعده87/ 6: ، مواهب الجليل)1800( مسألة 430/ 9: ، المحلى3/ 7: بدائع الصنائع )2(
 .320/ 7: ، المغني460/ 2: بداية المجتهد )3(

  .6/309: كشاف القناع.مه متخاصمان لفِض نزاٍع قائم بينهما على هدي حكم الشرعهو الشخص الذي يحكِّ: المحكَّم )4(
  .428/ 5: ، رد المحتار على الدر المختار136 / 4: ، حاشية الدسوقي6/310كشاف القناع،  )5(
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  :واستدلوا على جواز تولي المرأة العمل التشريعي النيابي بأن هذا العمل اليخلو من أمرين

  . في شرح القوانين واألنظمة  ـ االجتهاد1

  .نفيذية في تصرفاتها وأعمالها مراقبة السلطة الت: ـ المراقبة2

 فأما االجتهاد فليس في اإلسالم ما يمنع من أن تكون المرأة مجتهدة؛ ألن االجتهاد يحتاج قبـل كـل               
واإلسالم يعطـي حـق العلـم    . شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي البد منها          

  .مات في المجاالت المختلفةوفي تاريخنا كثير من العال. للرجل والمرأة على السواء

والرجـل  .  أن يكون أمراً بالمعروف، أو نهياً عن المنكـر     ووأما مراقبة السلطة التنفيذية، فإنه ال يخل      
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـٍض        (: والمرأة في ذلك سواء في نظر اإلسالم قال تعالى        

 بيس في نصوص اإلسالم الصريحة ما يسل وعلى هذا، فل  . )1()يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    
  . )2(المرأة أحقيتها للعمل النيابي كاجتهاد ومراقبة

  :قول الشاعر أحمد شوقيذلك بليستأنس و

هذي الني رات         ــقم حي   الِحس يـِّراِتـح   ان الخي
    ـث وسيرة السلف الثِّقات    ـ        ـديـخذ بالكتاب وبالح

  م الحيـاِةــقِة واتَّبع نُظُ    خليـ       وارجع إلى سنن ال
  اتينقص حقُـوق المؤمن           ـمـهذا رسول اهللا لــ

  ه المتَفَقِّهـــاِتـ لنسائ    العلم كان شريعــــةً        
  سة والشؤون اُألخريـات    ا        ــرضن التجارة والسي
  راتـوم الزاخ لجج العـل   ه         ـولقد علمت بنـــاتُ

أن الغرض ) أي تقضي(الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تحكم : قالوا ):من المعقول(رابعاً ـ  
من األحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها؛ وذلـك ممكـن مـن          

  . )3(المرأة كإمكانه من الرجل
                                                        

  ].71: سورة التوبة[ )1(
  .448/ 2: يم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبد الحل156ص : المرأة بين الفقه والقانون )2(
 .460/   2:  ، بداية المجتهد483/   3:  أحكام القرآن. نقله أبو بكر بن العربي عن أبي الفرج بن طَرار )3(
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  :  الثالثطلبالم

ألة تولي المـرأة األعمـال الوظيفيـة ذات         مناقشة أدلة الفقهاء في مس    
 :المناصب العليا

  :مناقشة أدلة المانعين -أوالً

ـ رد الذين يرون جواز تولي المرأة األعمال الوظيفية كافة على أدلة الذين ذهبوا إلى منع المرأة من              
  :أتيتولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا بما ي

يتعلق بالحياة العائلية وشـؤونها ال بمناصـب         )..قوامون على النساء  الرجال  (:  إن قوله تعالى   ـ"1
إن الرجال أهل قيام على نسائهم بتـأديبهن واألخـذ      :"يقول الطبري عقب هذه اآلية    . الدولة العليا 

 يعني بما فضل    )بما فضل اهللا بعضهم على بعض     (. على أيديهن فيما يجب عليهن  هللا وألنفسهم       
ى النساء من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إيـاهن     اهللا به الرجال عل   

اماً عليهن؛ ولذلك صاروا قووذلك تفضيل اهللا تعالى إياهم عليهن ،اهـ. )1("مؤنهن.  

أن الزوج متى عجز عن   :" )وبما أنفقوا من أموالهم   (: ويؤكده أن القرطبي ذكر في تفسير قوله تعالى       
وجة لم يكن قَواماً، وإذا لم يكن قواماً عليها كان فسخ العقد لزوال المقصود الذي شُرع ألجله       نفقة الز 

  .اهـ. )2("النكاح

فاآلية تُعالج الشؤون العائلية والحياة الزوجية خاصة، والصلة لها بالحياة العامة أو السياسية، فـال                
  .دليل فيها لما ذهب إليه المانعون

لمة البيوت في اآلية رآن الكريم لم يقيد قوامة الرجال على النساء، ولم يأت بك    بأن الق  ويجاب عن ذلك  
وإذا سلمنا بذلك جدالً، فإنه يـصح أن  . دونه أن يحصر الحكم في دائرة الحياة العائلية     مما اليمكن من    

ت، فهـل  نتساءل هل المرأة التي لم يجعلها اهللا تعالى قواماً في البيت، بل قد وضعها فيه موضع القنو   

                                                        
  .57/   4:  جامع البيان )1(
  .173/ 5: الجامع ألحكام القرآن )2(
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فليس من شك فـي أن قوامـة        ! يمكن إخراجها من مقام القنوت إلى منزلة القوامة على أمر الدولة؟          
ثم إن صفات القوامة والرئاسـة متـوافرة فـي       . الدولة أخطر شأناً وأكثر مسؤولية من قوامة البيت       

األسرة، والدولة  طبيعة الرجل أكثر من المرأة، فالرجل بحكم تكوينه أقوى من المرأة على حمل أمانة               
  .)1(بكل مسؤولياتها

بأنه خاص فيما ورد من أجله، أي بسبب تولية أهل فارس           ) ..لن يفلح ( حديث   ناقش المجوزون ـ  2ً
ومـن جهـة    . هذا من جهة  . ابنة كسرى ملكة عليهم، فال يتعدى الحكم الواقعة التي قيل بسببها          

 بمالـه  r  وقتياً، فإن ما يصدر عن الرسول أخرى، فإن هذا الحديث يعد في أحكام السنة تشريعاً     
من اإلمامة والرياسة العامة لجميع المسلمين وباعتباره رئيساً للدولة اإلسالمية، فهو من أحاديث          
اآلحاد التي تفيد الظن ال اليقين، ولما كانت المسائل الدستورية التي تعرض لنظـام الحكـم مـن        

   )2(.يدانها بدليل ذي صبغة ظنيةاألهمية والخطورة، فال يجوز األخذ في م

أي بسبب توليـة أهـل   ( عن ذلك بأن هذا الحديث ليس خاصاً بسبب ماورد من أجله ويمكن أن يجاب 
؛ بل إن لفظه عام مستقل صالح لالبتداء بـه فـال يخصـصه              )فارس بوران بنت كسرى ملكة عليهم     

لسبب، وذلك ألن مناط األحكـام      وروده على سبب خاص، ألن العبرة بعموم اللفظ وال أثر لخصوص ا           
 بأن خصوص السبب    )3(إنما هو لفظ الشرع بقطع النظر عن أسبابه ومالبساته، والعبرة بزعم القائل           

يكون مخصصاً لعموم اللفظ، وذلك ألن األمة مجمعة على أن آية اللعان، والسرقة وغيرها نزلت فـي         
  .ل أحد إن ذلك التعميم خالف األصلأقوام معينين مع أن العلماء عمموا حكمها ولم يق

أي ليس من أقسام السنة الداخلـة  (ـ وبأن هذا الحديث ليس من أحكام السنة التي تُعد تشريعاً وقتياً          
ألن أحكام اإلمامة هي تلك األحكام الشرعية التي ُأنيطـت بأسـباب ومـصالح              ) في حكم اإلمامة  

األعلى للمسلمين، نظراً لخطورتها واتساع نطاق آثارها       اليجوز أن يقدرها وينظر فيها إال اإلمام        
كل مـايتعلق بـسياسة الـسلم       : وهي باختصار . من خير وشر، ومعظمها معروف ومتفق عليه      

فهذا الحديث ليس من هذا . والحرب وتوزيع اإلقطاعات والغنائم والعالقات بين المسلمين وغيرهم   

                                                        
  .77 ،58ص : ، الخالفة والملك33ص : المرأة بين شريعة اإلسالم والحضارة الغربية )1(
  .68ص : حقوق اإلنسان في اإلسالم، علي عبد الواحد وافي )2(
نُقل هذا عن اإلمام مالك أبي ثور  والمزني، لكن األصح والراجح هو ماعليه جمهور علماء األصول أن العبرة بعمـوم اللفـظ          )3(

ـ   448/ 1: المحصول. البخصوص السبب في حال كون اللفظ عام صالح لالبتداء به          ، مباحـث الكتـاب   477/ 2: سول، نهاية ال
 .40ص : القواعد والفوائد األصولية، ابن اللحام. 227ص : محمد سعيد رمضان البوطي. والسنة، د
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 بتبليغه النـاس عـن   r كل ما أمر اهللا تعالى نبيه القبيل، بل هو داخل في أحكام التبليغ التي هي     
طريق الرسالة التي هو الواسطة فيها بين اهللا عز وجل وعباده من أحكام الحالل والحرام وأنواع        

  .)1(الواجبات والنواهي

وهو عبارة عما ليس بمتواتر، بأن لم تتكون حلقات سنده كلها مـن             (ـ وبأن هذا الحديث خبر آحاد       
، وهذا القسم من السنة يفيد الظن، وال يفيد )2()حيث يحيل العرف اتفاقهم على الكذبأعداد كثيرة ب  

إال أن العلماء اتفقوا على وجوب العمل به إن تـوافرت    . اليقين، لوجود االحتمال في صحة ثبوته     
وهذا الحديث قد توافرت شروط صحة سنده حيث رواه البخـاري فـي           . شروط الصحة في سنده   

  .صحيحه

ألة جواز تولي المرأة لإلمامة أو غيرها من المناصب العليا، أو عدم جواز توليها هي مـن              ثم إن مس  
المسائل الفرعية الفقهية التي يصلح خبر اآلحاد دليالً لها، وليست من األمور االعتقادية التـي تُبنـى     

  .)3(على الجزم واليقين والتبنى على الظن ولو كان راجحاً، فال يؤخذ فيها بخبر اآلحاد

  :)4(أتي فقالوا ما ي،}ما رأيت من ناقصات عقل ودين { ناقشوا حديث  ـ "3

  . باعتباره حاكماً وليس باعتباره رسوالً مشرعاrً ـ إن هذا الحديث قاله 1

 يأبى التسليم بصدق هذا الحديث، ألنه يـستخف بالنـساء ويـسفه    rـ إن اإليمان بحكمة الرسول      2
؛ فساد المعنـى أي أن يكـون   أن من عالمات الوضع     -اء الحديث  عند علم  -عقولهن، ومن المعلوم  

  .الحديث مما ال تستسيغه العقول ويخالف البداهة أو يخالف الحقائق التاريخية

 وذلـك ألن  rفاألحاديث التي تستخف بالنساء وتسفه عقولهن اليمكن تصور صدورها عـن النبـي            
، ومنحتها حقوقها كاملة، ولم يقف اإلسالم عند هـذا      الشريعة اإلسالمية قد َأولَت المرأة تكريماً خاصاً      

                                                        
 .23ص : ، اإلحكام في تمييز الفتاوى من األحكام، القرافي205/   1:  الفروق، القرافي )1(

  .103/   3:  نهاية السول في شرح منهاج الوصول )2(
  .323/   1:  السرخسيأصول  )3(
 .ا وما بعده98ص : مصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، د )4(
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فالحديث حسب زعمهم . )1(}استوصوا بالنساء خيراً{ :rالحد، بل امتد إلى الوصية بالنساء، فقد  قال        
ال يتفق مع روح اإلسالم، وما منحه للمرأة من حقوق، كما أنه مما ال تستـسيغه العقـول ويخـالف               

ثابتة، فالمنطق والعقل يأبى التسليم بصحة هذا الحديث وأمثالـه التـي            البداهة والحقائق التاريخية ال   
  .")2(تشير إلى نقص عقل المرأة، ودينها وضعف خلقها، ولو كان راويها البخاري

  :وقد أجيب عن ذلك بما يأتي

 بأن سياق الحديث يدل على أنه صلى اهللا عليه وسلم وجه إلى النساء كالمه هـذا علـى وجـه                     -1
 ال أدّل على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن توطئةً وتمهيداً لما ينـاقض   المباسطة،

ذلك من القدرة التي أوتينها، وهي جلب عقول الرجال والذهاب بلب األشد مـن أولـي العزيمـة          
فالحديث ال يركّز على قصد االنتقاص من المرأة بمقدار مـا يركّـز علـى               . والكلمة النافذة منهم  

  .)3( من قوة سلطانها على الرجالالتعجب

يؤكد هذا أن جميع علماء التربية والنفس واالجتماع قد أجمعوا على أن المرأة أقـوى عاطفـة مـن         
وأن هـذا   ...... الرجل وأضعف تفكيراً منه، وأن الرجل أقوى تفكيراً من المرأة وأضعف عاطفة منها            

فلو كانت المرأة كالرجـل فـي       : المرأة باآلخر التقابل التكاملي بينهما هو سر سعادة كل من الرجل و         
  . لشقي الرجل وتبرم بالحياة معهاإذاًالصبر على القضايا الفكرية المعمقة، والفقرالعاطفي، 

 لشقيت به المرأة، ولو كان الرجل كالمرأة في رقتها العاطفية وتأثراتها الوجدانية وضعفها الفكري، إذاً
  . والرعاية التي تبحث عنها ولما صبرت على العيش معه بحالولما رأت فيه الحماية التي تنشدها

  :ويزيد ذلك تأكيداً  ما ذكرته الكاتبة األلمانية إسترفيالر

                                                        
ومسلم فـي  . 4890:  رقم الحديث1987/ 5): من حديث أبي هريرة(الوصاة بالنساء : أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب     )1(

ما جاء في حق المرأة : والترمذي في كتاب النكاح، باب    . 1468: يث رقم الحد  1091/ 2: الوصية بالنسـاء : كتاب الرضاع، باب  
حق المرأة علـى  : وابن ماجه في كتاب النكاح، باب     . هذا حديثٌ حسن صحيح   : ، وقال 1163:  رقم الحديث  467/ 3: على زوجها 

 .1500:  رقم الحديث311/ 1: الزوج

 .124 ، 121ص : الحقوق السياسية للمرأة) 2(
  . ومابعدها173ص : محمد سـعيد رمضان البوطي. ن طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، دالمرأة بي  )3(
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بالنسبة للنساء فإن بإمكانهن بسط سلطتهن على الرجال وذلك بالتحكم في غرائزهن الجنسية مما                " 
 هن أضـعف جـسمياً وفكريـاً مـن     يجعل الرجال تابعين لها، وبما أن النساء في أغلب األحيان      

الرجال،  فإنهن يستطعن إضافة إلى إمكانية امتناعهن جنسياً عنهم أن يلفتوا انتباه الرجال إليهن               
  :ثم تمضي الكاتبة لتؤكد هذه الحقيقة على ألسنة النساء قائلة )1(بمثابتهن مواضيع رعاية

اك الذي باستطاعته أن يكون أقدر على       إن الرجل الذي أبتغيه هو ذ     : والمعروف في النساء قولهن     " 
  .)2("حمايتي، وهو لن يقدر على ذلك إال إذا كان أطول قامة وأقوى بنية وأشد ذكاء مني

إذاً، فمما هو ثابت علمياً، ومؤكد بشهادة النساء أنفسهن، أن المرأة أضعف من الرجل جسمياً وأقـل               
ا النسوي الذي هو في الواقع رأس مالها الذي   لضعفه اًمنه ذكاء وأنها التضيق بذلك، وإنماتراه مظهر      

  .تستخدمه في السيطرة على الرجل، في الوقت الذي تجعلمنه راعياً لها ومهتماً بحمايتها

 النساء بنقصان الدين لتركهن الصالة والصوم في زمـن الحـيض فقـد              rوصفه  إلى  وأما بالنسبة   
 بل هو ظاهر، فإن الدين واإليمان واإلسـالم         - )3( كما يقول اإلمام النووي    -يستَشْكَل، وليس بمشكل  

مشتركة في معنى واحد، وأن الطاعات تُسمى إيماناً وديناً، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادتـه              
زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك                  

ت الواجبة عليه بال عذر، وقد يكون على وجه ال إثم فيه كمـن     الصالة والصوم أو غيرهما من العبادا     
  .ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك لعذر، أو يكون على وجه مكلف به كترك الحائض الصالة والصوم

 المرأة في مدة الحيض ليس سببه تهاونها وتقصيرها، إنما          r، فنقص الدين الذي وصف به النبي        إذاً
  .في مدة المحيض) أي الصوم والصالة وتالوة القرآن ودخول المسجد(ادات سببه تكليفها بترك العب

وال شك أنها تنال األجر والثواب على تركها تلك العبادات في مدة المحيض ما دام قصدها االسـتجابة           
  .ألمر اهللا سبحانه وتعالى

                                                        
المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني نقالً عن كتاب حق التزوج بأكثر من واحدة، إسـترفيالر، ترجمـة                     )1(

 .24، 34ص : الهادي سليمان

م الغربي ولطائف التشريع الرباني نقالً عن كتاب حق التزوج بأكثر من واحدة، إسـترفيالر، ترجمـة                 المرأة بين طغيان النظا    )2(
  .24، 34ص : الهادي سليمان

  .68 / 1: نقصان االيمان بنقصان الطاعات: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب )3(
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  .ينه إماماً حاكماً للمسلموصفه مشرعاً، وليس بوصف بr وبأن هذا الحديث قد قاله -2

، بل هو من األحاديـث  )أي المختلقة المصنوعة( وبأن هذا الحديث ليس من األحاديث الموضوعة    -3
الصحيحة التي تستسيغها العقول والتخالف البداهة، وال الحقائق التاريخية؛ ذلك ألن فساد المعنى             

خالفاً للعقل  بأن يكون الحديث م)1(الذي يعد أحد عالمات الوضع في المتن قد فسره علماء الحديث  
وال يقبل التأويل، أو يكون مخالفاً للقواعد العامة في الحكم واألخالق، أو أن يكون مخالفاً لحقائق         

هذا فضالً  عن أن هذا الحديث قـد      . وهذا الحديث ال ينطبق عليه أي قيد من هذه القيود         . التاريخ
ة أحاديثه، فإذا قيـل هـذا        في صحيحه الذي انعقد إجماع األمة على صح        )2(رواه اإلمام البخاري  

وإن ادعي بأن هذا الحديث من قبيل       . كان ذلك كافياً للحكم بصحة الحديث     . الحديث رواه البخاري  
. الحديث المعنعن، الذي عده بعض العلماء، كالمرسل والمنقطع لما فيه من احتمال عدم االتـصال    

ئمة من أهـل الحـديث وغيـرهم أن         إن الصحيح المعتمد الذي ذهب إليه جماهير األ       : فإننا نقول 
الحديث المعنعن في صحيح البخاري، هو من قبيل الحديث المتـصل، ألن اإلمـام البخـاري قـد        

 بأن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه        :األول  )3(:اشـترط لكي يحكم للمعنعن باالتصال شـرطين     
وط قد تحققت فيما أخرجـه      وهذه الشر . أن يكون بريئاً من وصمة التدليـس     : والثاني  بالعنعنة،  

  .البخاري في صحيحه، وهذا الحديث منها

ـ "4  يعتمد االستدالل به على المفهوم ..)واحد في الجنة، واثنان في النار: القضاةُ ثالثةٌ( : tحديث بريدة   
المخالف  الذي التقول بحجتيه فئة من العلماء، وحتى التي تقول بحجتيه لم تقـل بـذلك مطلقـاً، بـل                 

   للقيد فائدة أخرى، فإذا ظهرت تلك الفائدة،رت شروطاً البد من مراعاتها، وتتلخص في أن ال تظهاشترط
والفائدة تظهر في أن هذا الحديث جـاء ليبـين أنَّـه ال             . فال يلتفت عندئٍذ إلى المفهوم المخالف     

                                                        
  .ا وما بعده314ص : نور الدين عتر. ، منهج النقد، د106ص : مصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي، د )1(
هـ بخزنتـك قريـة   194ولد سنة . هو اإلمام ابو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي  : البخاري )2(

قـال عنـه    . اس وتزاحموا عليه   هـ، رحل إلى البلدان وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الن           256قرب بخارى وتوفي سنة     
/ 2: ، تاريـخ بغــداد )5059( ت 430/ 24: تهذيـب الكمـال). ما قدم علينا مثل البخاري   : (شـيخه محمد بن بشـار الحافظ    

4 ،36. 

  .351ص : منهج النقد )3(
  .سماعفالن عن فالن، من غير تصريح بالتحديث أو اإلخبار أو ال: هو الحديث الذي يقال في سنده): المعنعن(
  .سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً "rقال رسول اهللا :"هو ما رفعه التابعي، بأن يقول): المرسل(
هو أن يروي المحدث عمن لقيـه وسـمعه مـالم    : والتدليس.  أو إلى غيرهrكل مااليتصل سواء كان يعزى إلى النبي  ): المنقطع(

  .380، 367،370، 351ص : منهج النقد. موهماً أنه لقيه وسمع منهيسمعه موهماً أنه سمعه أو عمن لقيه ولم يسمع منه 
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مـاً يعـرفُ    القضاء إال من كان عدالً بريئاً من الجور والميل وقد عرف منه ذلك، وعال              بيستوج
السيما مسائل القضاء، والسر في ذلك واضح، فإنه ال يتصور وجود المصلحة المقصودة             و ،الحق

فليس في الحديث دليل على منع المرأة من الخروج للعمل، وتوليها القضاء أو غيره من   . 1إال بها 
  .الواليات

نساء تبع لهم وليس قيد      عنه بأن أغلب النصوص تأتي تخاطب الرجال وبصيغة المذكر وال          وقد يجاب 
  .الرجولية أو ضمير المذكر قيداً احترازياً

 إن قياس عدم جواز تولي المرأة القضاء على عدم جواز توليها اإلمامة الكبرى المجمع عليـه،                 -"5
هوقياس غير صحيح؛ وذلك ألن القاضي وإن كانت وظيفته دينية، لكنه ال يلزم بما يلزم به اإلمام،    

، فهو المسير للجيوش، المعِلن )2(م بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسؤول عنهمفاإلمام هو القائ
  .إلخ...... للحرب، المقاتل للمرتدين

كأبي حنيفة، وابن القاسم المالكي وابـن جريـر         (ومن جهة أخرى فإن بعض الفقهاء       . هذا من جهة  
  .الطبري، قالوا بجواز تولي المرأة وظيفة القضاء

 وال أحد من خلفائه وال من بعدهم امرأة قضاء وال والية عامة، فلـيس دلـيالً   rية النبي   أما عدم تول  
 من هذه الوظائف، والـدليل إذا  ن ذلك لعدم طلب أي امرأة تولي أيعلى عدم الجواز؛ الحتمال أن يكو   

  . )3(طاف به االحتمال سقط به االستدالل

أتى منهن القيام باألعباء السياسية والدينية الملقاة دليل المعقول بأنه قد يوجد نساء يت ـ ونُوقش  "6
على عاتق رئيس الدولة، فتتولى المرأة األعمال السياسية التي تستطيع القيام بها بنفسها، وتوكل  

 وهو رئيس الدولة وتقـع علـى   rوقد كان النبي  . الرجال باألعمال الدينية المحرم عليها توليها     
  .ن يوكل في كل األعمال التي ال يقيمها بنفسهعاتقه تلك المهام الواسعة، كا

                                                        
 .444/ 2: حجة اهللا البالغة )1(

  .286/ 6: كشاف القناع )2(
 .100/ 2: تهذيب الفروق في األسرار الفقهية  )3(
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وقد عرف التاريخ اإلسالمي أكثر من حادثة تولت المرأة فيها شؤون قومها وكانت هي المرجع األول                
الـسيدة  . أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الـصليحي        : من ذلك . واألخير في جميع تلك الشؤون    

ى، وهي ملكة حازمة مدبرة يمانية، تزوجهـا المكـرم،          الحرة، وتُنعت بالحرة الكاملة وِبلقيس الصغر     
وفُلج ففوض إليها، فاتخذت لها ِحصناً بذي جبلة، كانت تقيم به شهوراً من كل سنة وقامـت بتـدبير              

فاستمرت فـي  " سبأ بن أحمد"وخلفه ابن عمه )  هـ484(المملكة والحروب إلى أن مات المكرم سنة   
يجتمع عندها الوزراء، وكان يدعى لها على منابر اليمن، فيخطـب أوالً  تُرفع إليها الرقاع، و    الحكم،  

اللهم أدم أيام الحـرة الكاملـة الـسيدة كافلـة           : ثم للصليحي ثم للحرة، فيقال    ) الفاطمي(للمستنصر  
 هـ، وضعف ملك الصليحيين فتحصنت بذي جبلة واستولت على مـا    492ومات سبأ سنة    . المؤمنين

  .)1(حصون وأقامت لها وزراء وعماالً وامتدت أيامها بعد ذلك أربعين سنةحوله من األعمال وال

 بأن اختصاصات اإلمام تشمل جميع الشؤون الداخلية والخارجية والعـسكرية، وأن           وأجابوا عن ذلك  
أعباء هذه الوالية تقع على اإلمام وحده وأنه إذا فوض شيئاً منها إلى غيره فإن ذلك اليـسقط حقـه             

ثم إن بعض الفقهاء قـد      .  ممارستها، فهذا ما جعل المرأة ممنوعة من تولي هذه الوظيفة          األصيل في 
ثم توكل الرجال لشغل الوظائف الدينيـة، ألن        ) اإلمامة(إنه ليس للمرأة أن تتولى هذه الوظيفة        : قالوا

ح إن ما زعمه بعض الجهلة من أنه يـص        : جاء في حاشية ابن عابدين    . االستنابة فرع صحة التقرير   
تقرير المرأة في وظيفة اإلمامة وتستنيب، غير صحيح؛ ألن صحة التقرير يعتمد وجود األهلية، وجواز  

يمنع تقرير النساء في الوظـائف التـي ال         : وجاء في الشرح الكبير   . )2(االستنابة فرع صحة التقرير   
ط صـحة التقريـر أن   تتأتى إال من الرجال كاإلمامة والخطابة واألذان، فتقريرهن فيها باطل؛ ألن شر         

 كان يوكل فيما ال يستطيع القيام به، فإنه يمكـن  rوما قيل من أنه . )3(يكون المقرر أهالً لما قُرر فيه  
ثم إنهـم  .  إنما كان يوكل في كل ذلك الرجال فقط، ولم يعهد بعمٍل إلى امرأة قط          rأن يجاب عنه بأنه     

ا اإلمامة الكبـرى، بـأن فعـل المـسلمين         ربما أجابوا عن تولية أروى بنت أحمد الصليحي، وغيره        
 لـيس   ،)ولو أمرهم امرأة     لن يفلح قوم  ( المخالف إلجماع المجتهدين الذي مستنده الحديث الصحيح        

  .بحجة وال يلتفتُ إليه

                                                        
/ 1: أعالم النـساء ، 5ص : ، المدارس اإلسالمية في اليمن، إسماعيل بن علي األكوع       122/ 2: معجم البلدان، ياقوت الحموي    )1(

253. 

 .440، 42/ 5: رد المحتار على الدر المختار، كتاب القضاء )2(

  .4/21: الشرح الكبير على حاشية الدسوقي، باب في اإلجارة )3(
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 بأن عمل المرأة المنَظَّم ال يمنعها مـن أن تكـون الزوجـة    :ـ ونُوقش دليلهم من القواعد الفقهية   "7
 لن يؤدي إلـى اإلضـرار   ومن ثمية ألطفالها الحنونة عليهم المدبرة لشؤونهم       الوفية واألم الراع  

. بل على العكس إنه يعود عليها وعلى أسرتها ومجتمعها بالخير والسعادة. أو الجماعة    بالفرد 
على أن اَألولَى في حق المرأة غير ذات الزوج، أو المتزوجة العاقر، أو المتوفى عنهـا زوجهـا         

الولد، أو المطلقة غير المسؤولة عن حق زوج أو ولد أن تعمل لتكون عنصراً منتجـاً                غير ذات   
  .واإلسالم دين يدعو إلى التقدم واالزدهار. فعاالً له يد في تقدم المجتمع وازدهاره

  : ـ مناقشة أدلة المجوزينثانياً

مناصب العليا  على أدلة الذين آ ـ رد  الذين ذهبوا إلى منع المرأة من تولي األعمال الوظيفية ذات ال 
  :اآلتيأجازوا للمرأة تولي األعمال الوظيفية كافة بما فيها اإلمامة على النحو 

ليس فيه دليل لما ذهبت إليه فرقة الخـوارج ومـن    ).. والمؤمنون والمؤمنات(:  ـ قوله  تعالى "1
بل .  بما فيها اإلمامة   لّهاكتبعها من العلماء المعاصرين، من جواز تولي المرأة األعمال الوظيفية           

  .إن ما ذهبت إليه هذه الفرقة قد شذت به عما ذهب إليه جماهير العلماء، وال اعتبار للقول الشاذ

على أن المدقق في أوضاع تلك الفرقة يرى أنها إنما أجازت إمامة المـرأة فـي ظـروف عـسكرية         
مال الوظيفيـة وشـغل األعمـال       ولئن دلت اآلية على أن تولي األع      . )1(خالصة، وليس في كل وقت    

                 المهنية من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن السماح للمرأة بتولي اإلمامة، إنما هو أمر
 وذلك ألن لفظ المنكر ـ كما قال الرازي  ؛}..لن يفلح قوم{ : rبالمنكر الذي نهى الشارع عنه بقوله  

  .)2( فيه كل حسنـ يدخل فيه كل قبيح، كما أن لفظ المعروف يدخل

إن راويه عبد اهللا بن عمر بن حفص :" قال عنه المنذري)إنما النساء شقائق الرجال(إن حديث  ـ  "2
  .)3("العمري، وقد ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث

                                                        
 .88ص :  الفَرق بين الِفرق، عبد القاهر بن طاهر البغدادي )1(

  .97/ 16: التفسير الكبير )2(
  .228:  رقم الحديث161/ 1: الرجل يجد الِبلَّة في منامه: طهارة، بابمختصر سنن أبي داود، كتاب ال )3(
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رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار، وقد رواه        :"وذكره الهيثمي برواية أخرى عن أم سلمة، ثم قال        
 حفالحديث ضعيف وال يصل. )1("إسحاق بن عبد اهللا عن جدته ُأم سليم، وإسحاق لم يسمع من أم سليم          

ق الرجال من حيث وعلى فرض صحته فالحديث إنما جاء ليبين أن النساء نظائر وشقائ         . لالستدالل به 
وجوب الغُسل على كليهما بخروج المني في االحتالم، ال من حيث تولي األعمـال أو عـدم توليهـا،               

ما جاء فـي    : باب:" قد عنونا الباب الذي ذُكر فيه الحديث بقولهم          )2(ويؤكد هذا أن أبا داود والترمذي     
إن هذا الحديث يوضح لنا أن      : قالوبعبارة أخرى يمكن أن ي    . المرأة ترى في المنام مثل مايرى الرجل      

الرجل والمرأة من أصل واحد وأنهما متساويان في طبيعتهما البشرية، وأنـه لـيس ألحـدهما مـن              
  . دليالً لما ذهبوا إليهحمقومات اإلنسانية أكثر مما لآلخر، فهو ال يصل

): ؟ أحب إلـى اهللا أي الناس:  فقالrأن رجالً جاء إلى رسول اهللا (  عن حديث ابن عمر  ـ قالوا ً"3
إن هذا الحديث في إسناده سكين بن سراج وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن قيس الـضبي وهـو             

ولو سـلّمنا بـصحة     . فالحديث ضعيف اليصلح لالستدالل به    . )3(متروك، كَذَّبه أبو زرعة وغيره    
يح، إذ لو كـان     الحديث، فإنه ليس للمرأة أن تتولى اإلمامة التي حرمها الشارع عليها بنص صر            

  .في توليها لذاك العمل نفع ومصلحة عامة لما حرمه الشارع الحكيم عليها

  :أتيما يبـ ناقشوا دليل القياس "4

على جواز إمامتهـا فـي الـصالة غيـر     ) أي الخالفة( ـ قياس جواز تولي المرأة اإلمامة الكبرى  1
الذي يدل على منع المرأة مـن  )4()التؤمن امرأة رجالً(:  قولهrصحيح؛ ألنه قد ورد عن الرسول  

الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية    : وهو قول عامة الفقهاء. إمامة الرجال مطلقاً في فرض ونافلة 
  . )5(والحنابلة

                                                        
  .1450:  رقم الحديث600/ 1: االحتالم: مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، باب )1(
 .122:رقم الحديث1/209:  وسنن الترمذي، كتاب الطهارة. 236:  رقم الحديث61/ 1: سنن أبي داود، كتاب الطهارة )2(

 رقـم   8/349: فـضل قـضاء الحـوائج     : د في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب البـر والـصلة، بـاب             بغية الرائ  )3(
  .13708:الحديث

فيه علي بن زيد : قال الهيثمي. 1081:  رقم الحديث343 / 1: فرض الجمعة: أخرجه ابن ماجه في كتاب الصالة والسنة، باب   )4(
  .173 / 1: مجمع الزوائد. بن جدعان وهو ضعيف

  .99/ 2: ، المغني240/ 1: ، مغني المحتاج145/ 1: ، بداية المجتهد151/ 1: بدائع الصنائع )5(
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إن هـذا الحـديث قـد رواه        :" حديث أم ورقة فقد قال عنه ابن قدامـة المقدسـي          إلى  وأما بالنسبة   
ولو لم يـذكر    . )1(م نساء أهل دارها وهذه الزيادة يجب قبولها        لها أن تؤ   إذاًالدارقطني، وفيه أنه إنما     

 لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناً، واألذان إنمـا    إذاًذلك لتعين حمل الخبر عليه، ألنه       
يشرع في الفرائض والخالف في أنها التؤمهم في الفرائض، وألن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط              

وراء الرجال ـ كما نُقل عن بعض الحنابلة وأبي ثور والطبري والمزنـي ـ تحكّـم     أن تكون المرأة 
يخالف األصول بغير دليل، فال يجوز المصير إليه، ولو قُدر ثبوت ذلك ألم ورقة لكان خاصاً لها بدليل                  

. )2("أنه اليشرع لغيرها من النساء أذان وال إقامة، فتختص باإلمامة؛ الختصاصها بـاألذان واإلقامـة              
  .اهـ

وبناء على ذلك اليجوز للمرأة أن تتولى إمامة الرجال في الصالة، فكيف يجوز لها أن تتولى اإلمامـة      
  !!.الكبرى قياساً عليها؟

مانُقل عن ابن جرير الطبري بأنه يجوز أن تكون :" ـ يقول القاضي أبو بكر بن العربي في تفسيره  2
ما نُقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تـشهد فيـه   المرأة قاضية لم يصح عنه، ولعله نقل عنه ك  

وليس بأن تكون قاضية على اإلطالق، وال بأن يكتب لها  منشور بأن فالنة مقدمة في الحكـم إال           
في الدماء والنكاح، وإنما سبيل ذلك التحكيم واالستنابة في القضية الواحدة وهذا هو الظن بـأبي          

  .اهـ. )3("حنيفة وابن جرير الطبري

 ـ إن قياس جواز تولي المرأة وظيفة القضاء على جواز تولي اإلفتاء قياس غيـر صـحيح؛ ألن    3
هناك فارقاً بينهما، فالمفتي هو من يبين الحكم الشرعي ويخبر عنه من غير إلزام، أما القاضي،                

  .)4(فهو من يبين الحكم الشرعي ويلزم به

القضاء اليمكن أن تدور مع أهلية الـشهادة، وذلـك    ـ ردوا دليل أبي حنيفة من القياس بأن أهلية  4
هـو  ف القـضاء  أمامجرد إخبار صادق إلثبات حق، : للفارق بينهما، فالشهادة باتفاق الفقهاء هي  

                                                        
 .404/ 1: إمامة النساء: سنن الدارقطني، كتاب الصالة، باب )1(

  .199/ 2: المغني )2(
  .483 / 3:   أحكام القرآن )3(
 ومابعدها، مغني   285/ 6:  ومابعدها، كشاف القناع   129/ 4: ر، الشرح الكبي  373،  350/ 5:  رد المحتار على الدر المختار     )4(

  .371/ 4: المحتاج
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  . )1(فصل الخصومات وقطع المنازعات، فال وجه للقياس بينهما: باالتفاق

ة، والشهادة أقوى؛ ألنهـا ملزمـة    عن ذلك بأن كالً من الشهادة والقضاء من باب الوالي       وربما أجيب 
   )2(.حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة: ملزم على الخصم، ولذا قيلف القضاء أماعلى القاضي، 

 دليلهم على جواز تولي المرأة العمل التشريعي النيابي بأنه قد تقرر في اإلسالم حق األمة في            ونُوقش
 تلك وظيفة المجالس التشريعية، فإن لهـا القوامـة          مراقبة الحاكم ومحاسبته على أعماله ولما كانت      

فليس للمرأة إذاً أن تكون عضوة فيها؛ ألنها محرومة من حق القوامـة بداللـة         . على الدولة جميعها  
  . )3(النصوص القرآنية واألحاديث النبوية القطعية الداللة

  :  عن ذلك بما يأتيوقد أجيب
والرجل .  يخلو أن يكون أمراً بالمعروف، أونهياً عن المنكر        ـ إن مراقبة األمة للسلطة التنفيذية ال      " 1

  .والمرأة في ذلك سواء في نظر اإلسالم
ـ إن حق القوامة الثابت للرجل بالنصوص القرآنية إنما ينحصر في نطاق الحياة العائلية كما يدل                " 2

   )4(.على ذلك سياق اآليات التي أثبتت هذا الحق
 باإلمامة الكبرى، فإن الغرض منها حفظُ الثغور، وتدبير )5(ل بأنه منقوض دليلهم من المعقونُوقشكما  

األمور، وحماية البيضة، وقبض الخراج، ورده على مستحقيه؛ وذلك يتأتى من المـرأة كتأتيـه مـن           
لن يفلح قوم ولوا أمرهم     { : r بقوله   )6(.مع أن الشارع الحكيم قد حرمها عليها ومنعها منها        . الرجل

  . }رأةام

  

                                                        
، كـشاف   426،  372/ 4: ، مغني المحتـاج   164،  129/ 4: ، الشرح الكبير  461،  351/ 5: رد المحتار على الدر المختار     )1(

 .404، 285/ 6: القناع

 .355/ 5: رد المحتار على الدر المختار )2(

  .88ص : أبو األعلى المودودي:  اإلسالميتدوين الدستور )3(
 . ومابعدها156ص : المرأة بين الفقه والقانون )4(
هو  إبداء الوصف المدعى عليته دون وجود الحكم في صورة، وهو أحد الطرق الدالة            : كما عرفه علماء أصول الفقه    ): النقض( )5(

 .146/ 4: سول، نهاية ال361/ 2: المحصول، الرازي. على كون الوصف ليس بعلة
انظـر  . نُقل هذا الرأي عن أبي الطيب المالكي األشعري، وذلك من المناظرة التي وقعت بينه وبين الشيخ أبي الفرج بن طَرار                    )6(

  ).تفسير سورة النمل (483/ 3: أحكام القرآن، ابن العربي
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  :الرابعطلب الم

 النظر والترجيح في مسألة تولي المرأة األعمال الوظيفية ذات المناصب          
 : العليا

أن القـول  والذي يبدو بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومقابلة األدلة مع بعضها بالنقـاش والنقـد،    
وما يتبعها مـن    ،)سة الدولة أي رئا  ()1(اإلمامة العظمى إال  بإباحة تولي المرأة لألعمال الوظيفية كافة       

  : الذي تميل إليه النفس، ويؤكده مايليهو الحقاألعمال في الخطورة 

 منـع أي   إنما تقتصر داللته فقط علـى )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     (t إن حديث أبي بكرة      :أوالً
نكـرة  ) امرأة (نكرة، وكلمة ) قوم(؛ ذلك ألن كلمة     )2(امرأة أن تتولى اإلمامة العظمى على أي قوم       

فمعرفة والمعلوم أن المعرفة تتميز عن النكرة بأن ) أمرهم(والنكرة في سياق النفي تعم، أما كلمة    
هنا إلـى   ) أي كلمة أمرهم  (وهي تشير   . )3( مدلول النكرة شائع غير معين     في حين مدلولها معين   

 بنت هرمز ملكـة     معرفة خاصة بالحالة التي ورد الحديث بسببها، وهي تولية أهل فارس بوران           
عليهم، ويدعم هذا االستالل الرواية التي أخرجها الحاكم في مستدركه، واإلمام أحمد في مـسنده               

إني وجدتُّ امرأةً   (: وقد قال تعالى في شأن ِبلقيس      }لن يفلح قوم تملكهم امرأة      {  :rوهي قوله   
مِلكُهأي رئيسة دولة(، وقد كانت ملكةً على قوم سبأ )4( )تَم .(  

إن من األئمة المجتهدين من قال بجواز تولي المرأة بعضاً من الواليات العامة التـي هـي دون     : انياًث
منهم اإلمام أبو حنيفة وابن القاسم المالكي اللذان نُقل عنهما القول بجواز تـولي              . رئاسة الدولة 

                                                        
 - بمنزلة الوزير األول أو بمركز رئيس الـوزراء كذلك تمنع المرأة من أن تتولى وزارة التفويض؛ ألن وزير التفويض الذي هو  )1(

 .له أن يتولى معظم الوظائف الخاصة باإلمام األعظم نيابة عنه
 – والوزارة –اإلمامة العظمى : أي على منع المرأة من تولي الواليات العامة جميعها( ولو سلِّم بأن هذا النص يدل على العموم         )2(

فإن للحنفية أن يقولوا بأن هذا العموم قد خصص بالقياس الذي ذكرناه، فقد ثبت جـواز كـون                 كما قال جمهور الفقهاء،     ) والقضاء
المرأة شاهدة في ما عدا الحدود والقصاص، ويقاس عليه جواز كونها قاضية في ذلك بجامع أن كليهما والية ملزمة فيخصص عموم    

ص : إرشـاد الفحـول  : ينظر .  تخصيص العموم بالقياسالحديث بخصوص هذا القياس، وقد نقل عن األئمة األربعة القول بصحة        
  .154 / 2:  ، شرح ابن الحاجب159

  .216 / 2:  أصول الفقه، محمد أبو النور زهير  )3(

  ].23: سورة النمل) [4(



 تولي المرأة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي

  306  

ي وابـن حـزم     ومنهم الطبر ) أي في المنازعات المدنية   (المرأة القضاء فيما تصح فيه شهادتها       
وقد ذُكر في القاضي    . الظاهري اللذان نُقل عنهما القول بجواز تولي المرأة القضاء في كل شيء           

ومن جهة األمر والنهي هو مفٍت، ومن جهة اإللزام         .  ؛ فمن جهة اإلثبات هو شاهد      1صفات ثالث 
 فيجـوز  هو ذو سلطان، فكل مجتهد نظر إلى جهة معينة وإمامة المرأة منصب ووالية كالقـضاء     

  .للمرأة توليها

إن من الفقهاء من رأى جواز كون المرأة محكَّماً في كثيٍر من القضايا وذلك على تفصيٍل بينهم،           : ثالثاً
يجوز التحكيم في ماٍل وجرٍح ولـو       : )2(فالمالكية قَصروا جواز التحكيم في المال والجرح، فقالوا       

، وقتل وطالٍق، وغيرها، وكان الحكم فيه مختصاً     التحكيم فيه من حٍد ولعانٍ     زعظم، وكل ماال يجو   
بالقضاة إذا وقع ونزل وحكم فيه المحكَّم وكان حكمه صواباً، فإنه يمضي وليس ألحد الخـصمين                
. وال للحاكم نقضه، وأما ما هو مختص بالسلطان كاإلقطاعات فحكم المحكم فيه  غير ماٍض قطعاً               

أي في القضايا المالية وفي األحوال     ( الحدود والقصاص     رأوا جواز تحكيمها فيما عدا     )3(والحنفية
؛ والمعلوم أن بين التحكيم والقضاء قاسماً مشتركاً من جهة فـصل            )الشخصية من زواج وطالق   

الخصومات وقطع المنازعات، وأن كليهما من أنواع الوالية الملزمة، فقد نص الفقهاء على أنـه           
  .كَّم وتنفيذهيجب على المتحاكمين االلتزام بقرار المح

 والخلفاء الراشدين من بعده النساء في كثير من القضايا واألمور المهمـة،             rاستشارة النبي   : رابعاً
  .ومن المعلوم أن الشورى من األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا

يـة   الصحابية المعمرة سمراء بنت نهيك والية الحسبة على السوق وكذلك تول        rتولية النبي   : خامساً
ووالية الحسبة تـدخل فـي      . تلك الوالية . سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الشفاء العدوية        

  .مجال األعمال الوظيفية
عموم اآليات واألحاديث التي تُرغب كال النوعين من الرجال والنساء في العمل الصالح البنّاء          : سادساً

 منصب عاٍل   ا سواء أكان عمالً وظيفياً ذ     الذي تعود فائدته ونفعه على العامل وأسرته، ومجتمعه،       
  .أو غيره

                                                        
  .298/ 6:  كشاف القناع )1(
 . ومابعدها136/ 4: حاشية الدسوقي )2(
  .عدها وماب427/ 5: رد المحتار على الدر المختار )3(
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 يمكن أن يكـون دلـيالً     )والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها        ( إن حديث    :سابعاً
قوياً على جواز تولي المرأة األعمال الوظيفية، فإن من يتولى جانباً من األسرة التي هي مجتمع                 

  . اً من األمور في المجتمع اإلسالمي الكبيرإسالمي مصغر يستطيع أن يتولى جانب
ومما تجب اإلشارة إليه أن المرأة التي تخرج إلى العمل لتولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليـا      

  :اآلتيةينبغي أن تلتزم الضوابط 
  . الحجاب -1
  . عدم التبرج-2
  . ط غير ممنوع شرعاً، إذ االختالط المضبو)أي عدم الخلوة (  عدم االختالط بالرجال -3 
  . األب أو الزوجإذاً -4 
   .توفيق المرأة الموظفة أو العاملة بين واجبات عملها، وواجبات بيتها -5 
  . على سبيل االكتساب على الرجالاً أو تضييقاًأن ال يكون العمل الذي تتواله مما يستلزم قطع -6

  :الخاتمة
  :اآلتيةاصب العليا في الدولة أستخلص النتائج بعد هذه الجولة من عرض بحث تولي المرأة المن

اختـالف مذاهـب الفقهاء فـي تولـي المرأة األعمـال الوظيفية ذات المناصـب العليـا إلـى           ") 1
  :ثالثة مذاهب

  .بما فيها اإلمامةلّها  جواز تولي المرأة المناصب العليا ك-األول
  .امة العظمى وما يتبعها من األعمال في الخطورة جواز تولي المرأة المناصب العليا  إال اإلم-الثاني
 عدم جواز تولي المرأة المناصب العليا  في الدولة كاإلمامة والـوزارة والقـضاء بأنواعـه،       -الثالث

  .ونحوه... وقيادة الجيش
اإلمامـة    إال كلّهـا ذات المناصب العليا    ترجيـح القول بجـواز تولـي المرأة األعمال الوظيفية        ) ً"2

  : وما يتبعها من األعمال في الخطورة مع االلتزام بالضوابط اآلتية)أي رئاسة الدولة (العظمى
، إذ االختالط المضبوط غير ممنوع      )أي عدم الخلوة  ( الحجاب، عدم التبرج،  عدم االختالط بالرجال         -

. ات بيتهـا  توفيق المرأة الموظفة أو العاملة بين واجبات عملها، وواجب        .  األب أو الزوج   إذاً   ،شرعاً
  . على سبيل االكتساب على الرجالاً أو تضييقاًأن ال يكون العمل الذي تتواله مما يستلزم قطع

  



 تولي المرأة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي

  308  

 

  ومراجعه البحث مصادر فهرس

  :وعلومه الكريم القرآن في -أوالً

 إحياء دار - قمحاوي الصادق محمد :تحقيق علي، بن أحمد بكر أبو ) الجصاص ( -القرآن أحكام –

  .بيروت العربي، التراث

 الكتـب  دار - عطـا  القادر عبد محمد :تحقيق اهللا، عبد بن بكر أبو ) العربي ابن ( - القرآن أحكام –

  .بيروت العلمية،

  .م 1988 الفكر، دار - جرير بن محمد جعفر أبو ) الطبري ( - القرآن آي تأويل عن البيان جامع –

  .م1994 ،1 ط القاهرة، الحديث، دار -مدأح بن محمد اهللا عبد أبو القرطبي( - القرآن ألحكام الجامع –

 -رضـا  رشـيد  محمد الحداد، عاصم محمد ترجمة المودودي، األعلى أبو - األحزاب سورة تفسير –
  .هـ 1350 ،2 ط مصر، المنار، مطبعة

  :وعلومه الشريف الحديث في -ثانياً

 أبـي  بن علي الدين نور الحافظ ) الهيثمي ( - الفوائد ومنبع الزوائد مجمع تحقيق في الرائد بغية –

  .م1992 الفكر، دار - الدرويش محمد اهللا عبد :تحقيق بكر،

 المكتبـة  - محمـد  بن إبراهيم ) حمزة ابن ( - الشريف الحديث ورود أسباب في والتعريف البيان –

  .م1982 ،1 ط بيروت، العلمية،

 عبـد  فـؤاد  :تحقيق عيسى، بن محمد عيسى أبو ) الترمذي ( -) الترمذي سنن ) الصحيح الجامع –

  .م1975 العربي، التراث إحياء دار - الباقي

 خـدمات  دار - الـرحمن  عبد الدين جالل ) السيوطي ( - النذير البشير حديث في الصغير الجامع –

  .مصر القرآن،

 إحيـاء  دار -الباقي عبد فؤاد :تحقيق يزيد، بن محمد اهللا عبد أبو ) ماجه ابن (  - ماجه ابن سنن –

  .م1975 العربي، التراث

 دار -المـدني  يمـاني  هاشـم  اهللا عبد :تحقيق عمر، بن علي ) قطني الدار ( - قطني الدار سنن –

  .م1966 بيروت، المعرفة،
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 - البغـا  ديب مصطفى .د :تحقيق إسماعيل، بن محمد اهللا عبد أبو ) البخاري (  - البخاري صحيح –
  .م1990 ،4 ط دمشق، كثير، ابن دار

 األعظمي مصطفى محمد .د :تحقيق إسحاق، بن محمد بكر أبو ) ةخزيم ابن ( - خزيمة ابن صحيح –
  .م1992 بكر، ديار اإلسالمي، المكتب -

  .بيروت العربي، التراث إحياء دار -شرف بن يحيى زكريا أبو )النووي (-النووي بشرح مسلم صحيح –

 أبي بن رحمنال عبد الدين جالل ) السيوطي ( - السيوطي الدين جالل الحافظ بشرح النسائي سنن –

  .العربي التراث إحياء دار - بكر

  .بيروت المعرفة، دار  -القوي عبد بن العظيم عبد محمد أبو ) المنذري ( -داود أبي سنن مختصر –

  .بيــروت المعرفة، دار -النيسابوري اهللا عبد أبو الحافظ ) الحاكم ( -الصحيحين على المستدرك –

 -السلفي المجيد عبد بن حمدي :تحقيق أحمد، بن سليمان مالقاس أبو ) الطبراني (  -الكبير المعجم –
  .م1984 ،2 ط العربي، التراث إحياء دار

  .بيروت العربي، التراث إحياء دار - محمد السعادات أبو )األثير ابن( - واألثر الحديث غريب في النهاية –

  .بيروت العلمية، الكتب دار - علي بن محمد ) الشوكاني (  - األوطار نيل –

  .م1978 ،2 ط اإلسالمي، المكتب - السباعي مصطفى .د - اإلسالمي التشريع في ومكانتها سنةال –

  م1981 ،3 ط الفكر، دار - عتر الدين نور .د - الحديث علوم في النقد منهج –

  :الفقه أصول في -ثالثاً

  الفكر دار - علي بن محمد ) الشوكاني (  - الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد –

  .م1972 بيروت، المعرفة، دار - علي بن محمد بكر أبو ) السرخسي ( - السرخسي أصول –

  .م1992 للتراث، األزهرية المكتبة - زهير النور أبو محمد .د - اإلسالمي الفقه أصول –

 دمـشق،  الكتاب، دار مطبعة - البوطي رمضان سعيد محمد .د - والسنة الكتاب مباحث ) الفقه أصول(  –

  .م1990
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 القاهرة، السلفية، المطبعة - الحسن بن الرحيم عبد ) اآلسنوي ( - األصول منهاج حشر في السول نهاية –

  م1982

  .م1991 الوليد، بن خالد مطبعة - الزحيلي وهبة .د - الفقه أصول في الوسيط –

  :والِفرق العقيدة -رابعاً –

 وزارة نـشورات م - سـالمة  كلود :تحقيق مسعود، بن الدين سعد ) التفتازاني ( - النسفية العقائد شرح –

  .م1974 دمشق، القومي، واإلرشاد الثقافة

 حلمـي،  مصطفى :تحقيق الجويني، الملك عبد المعالي أبو ) الحرمين إمام ( - الظلم إليتاث في األمم غياث –

  االسكندرية الدعوة، دار - المنعم عبد فؤاد

 ،4 ط الجديدة، اآلفاق دار-طاهر بن رالقاه عبد )يالبغداد( - منهم الناجية الفرقة وبيان الِفرق بين الفَرق –
  .م1980

  .بيروت الجيل، دار -أحمد بن علي محمد أبو ) حزم ابن (  -  واألهواء والنمل الملل في الفصل –

  .م1990 ،1 ط دمشق، رانية، دار - عوض الفتح أبو ) الشهرستاني ( - والنحل الملل –

  :المذاهب فقه في -خامساً

  :الحنفي الفقه

  .بيروت العلمية، المكتبة - مسعود بن الدين عالء بكر أبو ) الكاساني (  - عالصنائ بدائع –

  .م1992 الفكر، دار - أمين محمد ) عابدين ابن ( - المختار الدر على المحتار رد حاشية –

  :المالكي الفقه

  .م1988 ،9 ط المعرفى، دار - أحمد بن محمد ) رشد ابن ( - المقتصد نهاية المجتهد بداية –

  .الفكــر دار - عرفة محمد الدين شمس ) الدسوقي ( - الكبير الشرح على الدسوقي حاشية –

  .م1984 ،1 ط الفكر، دار  - شعلي محمد سيدي شرح على الجليل منح –

  .م1978 ،2 ط الفكر، دار - محمد بن اهللا عبد بكر أبو ) الحطّاب (  - خليل مختصر الجليل مواهب –

  :الشافعي الفقه
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  .بيروت العربي، الكتاب دار - محمد بن علي الحسين أبو )الماوردي (- السلطانية األحكام –

  .جدة اإلرشاد، مكتبة - شرف بن يحيى زكريا أبو ) النووي (  - المهذب شرح المجموع –

  .الفكــر دار -  الشربيني الخطيب محمد  - المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني –

  .الفكــر دار - علي بن إبراهيم إسحاق أبو )يالشيراز(  - المهذب –

  :الحنبلي الفقه –

  .بيروت العلمية، الكتب دار - الغراء الحسين بن محمد ) يعلى أبو ( - السلطانية األحكام –

  .الحديثة الكتب عالم - اهللا عبد أبو ) مفلح ابن ( - الفروع –

  .م1982 الفكر، دار - يونس بن منصور ) البهوتي ( -  القناع كشاف –

  .الرياض الحديثة، الرياض مكتبة - أحمد بن اهللا عبد محمد أبو ) امهقد ابن ( - المغني –

  :الظاهري الفقه

 اآلفـاق  دار - العربي التراث إحياء  لجنة :تحقيق أحمد، بن علي محمد أبو ) حزم ابن ( - المحلى –

  .بيروت الجديدة،

  : الفقه العام-سادساً

  .الفكــر دار - بكر أبي بن الرحمن عبد نالدي جالل ) السيوطي ( -  الفروع في والنظائر األشباه –

  .بيروت العلوم، إحياء دار - الرحيم عبد بن أحمد اهللا ولي شــاه  ) الدهلوي (  - البالغة اهللا حجة –

  .م1998 ،1 ط بيروت، العلمية، الكتب دار - ادريس بن أحمد العباس أبو ) القرافي ( - الفروق –

 العلمية، الكتب دار - اللحام بن الدين عالء الحسن أبو ) حامالل ابن ( - األصولية والفوائد القواعد –

  .م1983 ،1 ط بيروت،

  :البحث بموضوع متصلة واجتماعية وثقافية، وفكرية، فقهية، مؤلفات في -سابعاً

 - الحامـدي  أحمد خليل :ترجمة المودودي، األعلى أبو - المعاصرة التحديات مواجهة في اإلسالم –
  .م1971 ،1 ط الكويت، القلم، دار
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  .م1981 ،2 ط وهبة، مكتبة - البهي محمد .د - المعاصرة المسلمة المرأة واتجاه اإلسالم –

  .م 1984 ،4 ط ،القاهرة التراث، دار مكتبة - الخولي البهي - المعاصرة أةرالم وقضايا اإلسالم –

  .م1984 ،1 ط الصباح، مطبعة - الكردي الحجي أحمد .د - اإلسالمي الفقه في المرأة أحكام –

  .الكويت القلم، دار - شقة أبو الحليم عبد  - الرسالة عصر في المرأة تحرير –

  .بيروت جعنا، حسن الناشر - الكتاني الحي عبد - اإلدارية التراتيب –

  .م1979 مصر، النهضة، دار - وافي الواحد عبد علي .د - اإلسالم في اإلنسان حقوق –

  .القاهرة اإلسالمي، المختار - إدريس أحمد تعريب المودودي، األعلى أبو  - الزوجين حقوق –

  .االسكندرية المعارف، منشأة - الشواربي الحميد عبد - للمرأة السياسية الحقوق –

  .م1975 بيروت، اإلسالمي، المكتب - رضا رشيد محمد - اإلسالم في النساء حقوق –

  .م 1978 ،1 ط الكويت، القلم، دار - إدريس أحمد تعريب المودودي، األعلى أبو  - والملك الخالفة –

  .م 1989العامة، المصرية الهيئة-السهنوري الرزاق عبد د-شرقية أمم عصبة لتصبح وتطويرها الخالفة فقه –

 ،1ط بيـروت،  األكـرم،  الرسـول  دار-الطهراني الحسيني الحسين محمد-المرأة وحكومة وجهاد قضاء –
  .م1993

  لنساءا على قوامون الرجال تفسير في بديعة رسالة –
 دار - النـدوي  حمـد أ :ترجمـة  خان، الدين وحيد-الغربية والحضارة اإلسالم شريعة بين المرأة –

  .القاهرة الصحوة،
 دار  - البوطي رمضان سعيد محمد .د - الرباني التشريع ولطائف الغربي النظام طغيان بين المرأة –

 المكتـب  - الـسباعي  مـصطفى  .د  - والقانون الفقه بين  المرأة.م 1996 ،1 ط دمشق، الفكر،

  .دمشق اإلسالمي،
  .م1979 ،2ط مصر، النهضة، دار - وافي الواحد عبد علي .د  - اإلسالم في المرأة –
  .القاهرة اإلسالمية، الشعراوي مكتبة - الشعراوي متولي محمد - القرآن في المرأة –
 ..م1974 ،1 ط بيروت، النفائس، دار - القاسمي ظافر - والتاريخ الشريعة في الحكم نظام –

                                                        
 .1/10/2007تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


