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  )٣ ("النَّاس يشْكُر ال من اللَّه يشْكُر ال :" �وقال رسول اهللا 
واعترافا ألهل الفضل بفضلهم، وألهـل العلْـمِ بِعلْمهِـم،           عمال باآليات واألحاديث،  

وألصحاب المعروف بمعروفهم، فإنه ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان             
 الدكتور حافظ الجعبري حفظه اهللا ورعاه، على تَفَضله باإلشراف على هذه الرسـالة،              لفضيلة

 ، لما خَرجتْ    ثم توجيهاته وما قدمه لي من جهد ووقت وتوجيهات، ولوال تيسير اهللا عز وجل             
هذه الرسالة الى النُّور، فجزاه اهللا خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان أعماله الـصالحة يـوم                 

  .لقيامةا
عامة، والى كلية الـشريعة     بوأتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة الخليل والعاملين فيها         

خاصة، متمثلة بعميدها الدكتور هارون الشرباتي، ولن أنسى فضيلة األستاذ الدكتور حـسين             ب
مطاوع الترتوري الذي وضع جميع طلبة الدراسات العليا، قسم القضاء الشرعي على درجات             

، وفضيلة الدكتور عدنان هاشم صـالح       -جزاه اهللا عني كل خير    -ول البحث العلمي،    سلَّم أص 
 علميا أثناء تدريسهما    إفادتيكبير األثر في    من   اوفضيلة الدكتور اسماعيل شندي، لما كان لهم      

  .لنا بعض مساقات كلية الدراسات العليا 
 وخاصـة   -مـشق  د –وال يفوتني أن أشكر جميع العاملين في مكتبة األسد الوطنيـة            

  مة، ومكتبة الجامعة األردنية            الدكتورة منى العبلي من مساعدة قَي تْهمادي مديرة اإلعارة، لما قد
  :ومكتبة بلدية الخليل، ومكتبة جامعة الخليل، وأقول لهم جميعا قول الشاعر 
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  :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين وبعد 
تُعد قضية المرأة من أهم القضايا التي ثار الجدل حولها بشكل كبيـر وعلـى كافـة                 

 اختالف، وفي جميع الدول على      كافة  أشكالها  ب وفي كل وسائل اإلعالم      ،مستوياتاألصعدة وال 
غـض  الذُّكوري ، مما لم يدع مجـاال ل أديانها،وكل ذلك باسم تحرير المرأة من تَسلُّط المجتمع       

  .البصر عن هذه القضية الهامة 
اإلسالم ، وتبين   ناقَشَتْ هذه الرسالة مكانة المرأة في الحضارات والشرائع التي سبقت           

 لها حقـوق ، بـل       أنثىبأن جميع هذه الحضارات والشرائع لم تُنْصفْ المرأة ، ولم تعتبرها            
  .اعتَبرتْها في منزلة البهائم ، ومتاع البيت 

 في حياة أزواجهن سـلبا أو       األنبياء اللواتي كان لهن تأثير    ثم الحديث عن بعض نساء      
  .رأة حضورا ومشاركة في مجتمع األنبياءايجابا ، وذلك للتدليل على أن للم

ثم تَحدثَتْ هذه الرسالة عن مكانة المرأة عندما جاء اإلسالم ، فأنصف المرأة ، ورفعها    
 المنزلة السامية التي أرادها لها القرآن والسنَّة ، حيث أعطاها اإلسالم ما ينبغي لها مـن                 إلى

  ... . والقانونية ةاالقتصاديحقوق ، كحق الحياة والكرامة والحقوق 
الثواب   العبادة فيوتَنَاولَتْ الرسالة مساواة المرأة بالرجل في أهم األمور ، كالمساواة           

  ... .والعقاب 
كما تَعرضتُ في هذه الرسالة الى شبهات العلمانيين ، التي أثاروها زاعمين بأن 

، بإيقاع الطالقتئثار الرجل واسزوجات ، اإلسالم ظَلَم المرأة وسلبها حقوقها ، مثل تعدد ال
، وقمت بالرد على هذه الشبهات  ...، وتأخذ نصف الرجل في الميراثوضرب الزوجات

  .تفصيال 
وقد تناولْتُ في هذه الرسالة تعريف الوظائف السيادية ، وتعريـف الواليـة وذكْـرِ               

ا وأقسامها ،   أقسامها ، والخالفة وحكْمها وشروطها ، والوزارة ومشروعيتها ونشأتها وتطوره         
والقضاء مشروعيته وحكْم قبول منصبه وشروط وآداب القاضي ، والشورى أهميتها وحكْمها            

  .وشروط أهلها واختصاصاتهم 
وناقَشْتُ في هذه الرسالة حكْم تولي المرأة الوظائف السيادية ، وذلـك بـذكر أقـوال                

علماء في جواز أو عدم جواز تولي       العلماء حول تولي المرأة الوظائف السيادية ، وذكْرِ أدلة ال         
                لي عدم جواز تولي المـرأة ألي حجالمرأة للوظائف السيادية ، وبعد مناقشة أدلة الفريقين تَر

  .من الوظائف السيادية 
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الحمد هللا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو                  
ـ ي ، لِ  ةًمكَحل عليه القران شريعة م    ونزّ الكافرون ،  هرِكَ  النـاس مـن الظلمـات إلـى         جرِخْ

  .النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 
 ، الـذي    َ�والصالة والسالم على خير الخلـق و المرسـلين محمـد بـن عبـد اهللا                 

تَامياتـه ويـزكيهم     علـيهم آ   إذ بعـث فـيهم رسـوال مـنهم ، يتلـو            س، اهللا به على النا    ن
ـ             ي ضـالل مبـين ، فـصلوات ربـي          ويعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا مـن قبـل لف

ه عليــه وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين وأصــحابه األولــين مــن األنــصار وســالم
 عيهم من األئمة المجتهدين ومن جـاء بعـدهم مـن المهتـدين إلـى يـوم                 بِتَّوالمهاجرين وم

  :الدين وبعد 
  فان المرأة المسلـ     م ة عماد المجتمـع المسل  فهـي األم  ؛ لألسـرة الـصالحة    م وأسـاس 

     كَوالمربية والبنت واألخت والصاحبة وهي السفلهـا الفـضل علـى المجتمـع         ، للـزوج  ن
نْكله ، وال يكجاحد  فضلها إال ر .  

ولكن الشريعة السمحاء جعلت لكل فرد من أفراد المجتمع مهمة يجب أن يقوم بها بكـل     
ي رسوله  ضري اهللا سبحانه و تعالى وي     ضركل إخالص و تقوى ، على الوجه الذي ي        جهده وب 
 قد تولى المسلمين يكون   صخُيي به نفسه و أمانته ألن كل من يتولى عمال           ضري، و  َ�الكريم  

$": ، فقال تعالى     مسئولية عظيمة أمانة واألمانة    ‾Ρ Î) $ oΨôÊt� tã sπ tΡ$ tΒF{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6 Éfø9$#uρ 

š÷ t/ r'sù βr& $ pκ s]ù= Ïϑ øt s† zø)x�ô©r&uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ‾Ρ Î) tβ%x. $ YΒθ è= sß Z ωθ ßγy_Z.")١(.   

فاإلسالم جعل للرجل دورا وللمرأة دورا ولألبناء دورا يجب على كل منهم أن يقـوم               
ـ ملََ ، والزعم بأن اإلسـالم ظََ      الغرب يحاربنا باسم تحرير المرأة    و .بدوره ه    ـ ا ، وأنهـم د اةُع 

 إلـى  – وهو رئاسة الدولة   -تحريرها،  ويجب أن تدخل الحياة بكل مجاالتها من أعلى الهرم            
   أسفله ، وال تُموقـد  . عهم في ذلك كثير من دعاة تحرير المرأة من المسلمين   بِع من شيء ، وتَ    ن

موضوع بحثي   ة في اإلسالم، وتوليها الوظائف السيادية،     جعلْت هاتين القضيتين ، مكانة المرأ     
 للتأكيد على مكانة المرأة في اإلسالم ، وإلثبات أن         ،لنيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي     

      م المـرأة ولم يظْاإلسالم  قد كرلمه   وعنونت   توليها للوظائف السيادية ،    مِكْا، وللوصول إلى ح
 )) توليها الوظائف السيادية مكْ المرأة في اإلسالم وحمكانة (( :ب  لهذا البحث

تعالج هذه الرسالة قـضيتين مهمتـين فـي موضـوع المـرأة ، رأيـت أن أبحـث                   
 ألن الخالفات  وتناقض األقوال فيهما بـارزان بـشكل كبيـر بـين العلمـاء سـواء                   ؛فيهما

وبـين اإلسـالميين    القدامى أو المعاصرين في قضية تولي المـرأة الواليـات الـسيادية ،              
ـ                م المـرأة ،    روالغرب، في قضية مكانة المرأة و تحريرها ، وذلك إلثبـات أن اإلسـالم كَ

 َأخَـذْتُموهن  فَـِإنَّكُم  النِّـساء  فـي  اللَّـه  واقُفَـاتّ  ... " :َ�ولم يظْلمها ، فقد قال رسـول اهللا         

                                           
١ -  ��c ،ابYQ رة ا�٧٢.  
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 َأحـدا  فُرشَـكُم  يـوطْئن  ال َأن علَـيهِن  ولَكُـم  اللَّـه  مـة بِكَل فُروجهن واستَحلَلْتُم اللَّه بَِأمانِ
ونَههتَكْر فَِإن لْنفَع ذَِلك نوهرِبا فَاضبرض رحٍ  غَيـربم  ـنلَهو  كُملَـيع  ـنقُهرِز  نتُهوـسكو 
  .)١( ... " بِالْمعروف

لمرأة الواليات الـسيادية، وذلـك لخطـورة هـذا          ولتكوين رأي فقهي في حكْم تولي ا      
  .الموضوع ، ومساسه بالفرد والمجتمع المسلم  

ومن نعمة اهللا علينا أن هذا الدين اإلسالمي فيـه خـالف اجتهـادي سـائغ ومقبـول                  
  في غير المـ       )٢(مِكَح من آيات القرآن و أحاديث س ياألنـام    د �    ـ ، ألن الجميـع ي جهـده   ُلذُب 
  . مراد اهللا تعالىللوصول إلى

  

  :وهاتان القضيتان هما
  

  :القضية األولى
فهو موضوع شائك من الناحيـة الجدليـة بـين المـسلمين            : مكانة المرأة في اإلسالم     
 إن : فأعـداء اإلسـالم يقولـون   . بين المسلمين وأعداء اإلسالم  والغرب، تضاربت فيه اآلراء   

دتُ أن رَأرم المرأة ،  فَ الدين اإلسالمي هو الذي كَنإ:  المرأة ، والمسلمون يقولون   ملَاإلسالم ظََ 
   ن أن اإلسالم أعالمرأة و أنصفها وال ت     أبي ة مكانتها وقيمتها وجد ديانة أو حضارة أعطت المرأ  ز

   .بمقدار ما أعطاها اإلسالم
 فأردت أن أبحث في هذه المسألة من حيث وضع المرأة قبل اإلسالم ، وعـن أحـوال                 

، وأتطرق بعدها إلى وضع المرأة في اإلسالم ، من حيث حقوقهـا              َ� حياة األنبياء    النساء في 
، همـا التي منحها إياها اإلسالم، ومساواة اإلسالم بين الرجل و المرأة ، وبعض الفـوارق بين              

  نماذج من نساء عامالت كان لهـن دور        درِو، وأُ �وأسوق الحديث عن النساء في عهد النبي        
وأتعرض للشبهات التي تقول إن اإلسالم ظَلَم المرأة ثم أعـرض الـردود              م،في خدمة اإلسال  

   .-بإذن اهللا -عليها 
  

  :القضية الثانية
فهو موضـوع قـديم متجـدد بـين العلمـاء           : حكْم تولي المرأة الوظائف السيادية      

ـ           كَثُرالقدامى أنفسهم ، وبين المعاصرين،       ـ  دتُرَأ ما يثار حولـه مـن خالفـات ، فَ ف  تعري
الوالية ، وأقسامها، وتعريف اإلمامة الكبرى ، وحكم تنـصيب اإلمـام ، وشـروط رئـيس                 
الدولة ، وتعريف الـوزارة ومـشروعيتها ، ونـشأتها وتطورهـا، وأقـسامها،  وشـروط                 

 .وشـروط القاضـي ، وآدابـه       متوليها، وتعريـف القـضاء ، ومـشروعيته ، وحكمـه ،           
  .ط أهلها واختصاصاتهم وتعريف الشورى ، وأهميتها ، وحكمها ، وشرو

وأذكر آراء العلماء في حكـم تـولي المـرأة الوظـائف الـسيادية  ،وأدلـتهم فـي                
   .- بإذن اهللا -ذلك، ثم أناقش األدلة، في محاولة للوصول إلى الرأي الراجح 

  
  :ار الموضوعيسبب اخت

  والمجالتف الحديث عن مكانة المرأة في اإلسالم على الفضائيات،وفي الصحكثرة  .١

                                           
١ - H�, N�+O+��*ــأ�: �ـ	ا ،� �H�, +ــ	ري ـ* اF، ــ��ـــا	��8ء ا	�Sاث ـدار إQ): هـ٢٦١ت(]�ج ا	��5Aي ا	�����

�% CDاد &#% ا	#�FE،: �وت، �A+B@ــ��+,٢/٨٨٦.  
٢ - ��) �h�h"B وgB fو�2 و�T�"�K f ,� ـَْ+ا	ُS+� f: ـ� اiK+S	وا ���AS	ل#اO ا �H& FD ��:+�ج	دار .:  ا�* أ,�� ا

 �T�  .١/١٩٩ .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ا	6#�8 ا و	R، -  ���وت - ا	
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ضـعاف  الجهلـة و   مـن الـشبهات واألسـئلة عنـد          اكثيرالمجالت، مما أثار حوله     و
  .النفس والدين ، مما دفعني للكتابة عنه

 اإلثارة المتزايـدة لموضـوع تـولي المـرأة المناصـب الـسيادية فـي اآلونـة                  .٢
 فـي كـل وسـائل اإلعـالم المـسموعة منهـا والمـشاهدة               ملفت للنظر  وبشكل   ،األخيرة

  .والمقروءة
 والـرد علـى مـن يظـن خـالف           كاملة،ها  وقيان أن اإلسالم أعطى المرأة حق      ب .٣

  .ذلك 
 الخالف بين العلماء في ذلك ، فمنهم مبـيح ، وآخـر مـانع ، وفـيهم مـن         اتساع .٤

  .هو حائر متوقف ، وهو ما يحتم تجلية هذا األمر و توضيحه
  

  :أهمية البحث
لـرد علـى المغْرضـين       لبيـان أهميـة المـرأة ومكانتهـا وا         تتمثل أهمية البحـث   

ـ     تـولي المـرأة   رِالحاقدين على اإلسالم وأهله ، القائلين بظلم اإلسالم لهـا ، ولتوضـيح أم 
 وتجميـع اآلراء    – مـا اسـتطعت      –الوظائف السيادية ، برؤية واضحة مكتملة الجوانـب         

ـ                   ،  راجحالمتناثرة في الموضوع ، لكثـرة اآلراء واألقـوال ، وللوصـول إلـى الـرأي ال
  .م باألدلة المدعو

يتطرق ألهم الجوانب حيوية ، وهو رعاية شؤون النـاس          نه  وتكمن أهمية البحث في أ    

 وكُلُّكُـم  راعٍ كُلُّكُـم : " َ�ومصالحهم ، والتي سيسأل عنها المرء يوم القيامة ، قال رسول اهللا         
 عـن  مـسُئولٌ  وهو َأهله في راعٍ الرجُلو رعيته عن ومسُئوٌل راعٍ الِْإمام رعيته عن مسُئوٌل
هتيعَأةُ ررالْمةٌ وياعي رف تيا بجِهوُئولَةٌ زسمو نا عهتيعر  مالْخَـاداعٍ وـي  رـالِ  فم  هدـيس 

  . )١("رعيته عن ومسُئوٌل
  

  :منهج البحث
 المنهجين االستقرائي واالستنباطي،    هتُنْملوصفي ، وقد ض   اتبعت في هذا البحث المنهج ا     

  :وسلكْت في معالجة الموضوع طريقة موضوعية فقهية مقارنة، وفق الخطوات التالية 
١.       أخذ أقوال كل مذهب من مصادره المتَعبرـ      ة تَ، وفي حال وجود أقوال مجِسةًد 

 .أذكر المصادر التي أخذت منها المعلومات
  . وجه الداللة ناًيبة كل مذهب م ذكر أدل .٢
 . دة عليها الستنباط األحكام منها تحليل األدلة و مناقشتها واالعتراضات الوار .٣
٤. قَ  ترجيح ما ييه الدليل بموضوعية وحياد دون تَوعلرأي أو مذهببٍص . 
  عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف  .٥
 ما لم تكن في الصحيحين      – واآلثار والحكم عليها       تخريج األحاديث النبوية   .٦

 .أحدهمافي أو 
 .المصطلحاتمعاني   بيان االعتماد على المصادر اللغوية المعتبرة في .٧
٨. رِ الترجمة لألعالم غير المعروفين الذين أودهفي البحث م . 
 . إليها في خاتمة البحثتُلْصو عرض النتائج التي تَ .٩
  .لمراجع والموضوعات ديث والمصطلحات واألعالم ااآليات واألحا فهرست  .١٠

  :الدراسات السابقة

                                           
�% �* إ���&�: O+�ـN ا	#"�ري - ١+,F�  دار ا�* آ:��، )هـ٢٥٦ت() أ� &#% ا$ ا	#ـ"�ري ا	]8
6�R د�k ا	#�j، . د: م، �A+B@١٩٨٧- هـ١٤٠٧ا	6#�8 ا	:�	:�، -  ���وت- h,١/٣٠٤.  
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مكانة المرأة في اإلسالم وحكـم توليهـا         "هيقَّشلم أجد مرجعاً يجمع شتات الموضوع بِ      
م لَّسألن موضوع مكانة المرأة في اإلسالم أمر اعتبره العلماء من األمور الم" الوظائف السيادية

يوجـد  الذي تبه العلماء القدامى ، وموضوع حكْم توليها الوظائف السيادية ،بها ، واكتفوا بما ك 
في الكتب القديمة ولكن يوجد بشكل مبعثر يحتاج إلى تجميع وعنونة ، ألنه بحث في مباحـث             

  .مختلفة ، وليست على نسق واحد 
 وقد تناول موضوع تولي المرأة لبعض الوظائف بعض الباحثين المعاصرين و لكن ليس

  :بشكل مستفيض، وال يخلو من مالحظات ومن هذه الكتب
  .للداعية عمرو خالد:   مكانة المرأة في اإلسالم .١

لمـا كـان كتـاب عمـرو خالـد          قام الباحث بجهد ال بأس به في هذا الكتاب ، ولكن            
  .ثقافيا للعامة فهو غير موثق وستجد في رسالتي توثيقا لكل ما أقول

للـدكتور عـارف علـي    :  تراثنا الفقهي والواقع المعاصر تولي المرأة القضاء بين  . ٢
  .)١(عارف

قام الباحث بجهد عظيم في هذا الكتاب حيـث ذكـر آراء الفقهـاء فـي تـولي                  
  .المرأة منصب القضاء، فذكر أدلة المانعين وأدلة المجيزين وقام بالترجيح

    كر تعريـف القـضاء وال شـروط القاضـي، حيـث            ذْولكن الباحث الكريم لم ي
  .تركز الخالف في شرط الذكورة خصوصاي

        ـ واستفاض في مناقشة أدلة المانعين والرد عليها، ولـم ي  بـنفس الجهـد فـي    مقُ
ـ مناقشة أدلة المجيزين والرد عليها، مع العلم أن فـي أدلـتهم نَ         ينبنـي عليهـا   و، ارظَ

  .ردود كثيرة لم يوردها، انتصارا لرأيه في جواز تولي المرأة القضاء
جهـا ولـم    رخَث أحاديث ال توجد في أي مـن الـصحيحين ولـم ي            وأورد الباح 
  . - و فيها نظر- وال في مكان آخر،ركَأجدها، ال حيث ذَ

، بذكر أدلة المجيـزين  الدكتور عارفستدرك ما فات وأنا أريد في بحثي هذا أن أ      
 -حد سواء، وأناقش أدلة الطرفين بشكل متساو وبحياد و موضـوعية            والمانعين على   

   .- اهللا بإذن
للدكتور محمد عبـد القـادر أبـو        : حقوق المرأة المدنية و السياسية في اإلسالم       .٣

 )٢(:فارس
 حقوق المرأة المدنية، والحقوق الـسياسية       ركَذَقام الباحث بجهد يستحق التقدير، فَ     

  .من رئاسة دولة ووالية قضاء والواليات العامة
 لتولي المرأة الواليات العامة، بل      لم يذكر الدكتور الفاضل في بحثه أدلة المجيزين       

  .لم يذكر أن هناك رأيا يجيز لها ذلك
وفي والية المرأة القضاء لم يذكر سوى رأي المانعين، وذكر أدلـتهم دون أدنـى          

ولـم   .مناقشة، ولم يذكر من أباح لها القضاء مطلقا، وال من أباح للمرأة القضاء مقيـدا              
ولـم يـذكر    .  ، واكتفى بشرط الـذكورة     يتعرض لتعريف القضاء وال لشروط القاضي     

  .ضوابط عمل المرأة 

                                           
ر &ـ�رف &FH &ـ�رف  - ١S%آـ	اد : ا%j�  �8,�[� ��,2�3م اH8	ا ��Hآـ *, IA�راة FD ا	ـ%را��ت اFD ��,2�3 ا	Sدآـ

	Iوه أ��Sذ ,��&%  .م١٩٩٢Oوأ IA���	���A� ��Y ا	� ���,]�H إ�2,ّ�� ا	��D�8 : اFD.�iK ا	]�,�8 ا2�3,�� ا	�8	
www.eiiit.org.  

ر ,+�% &#% ا	�Aدر أ� �Dرس  - ٢S%آ	ذ ا�S� آ:� ,* :ا  @��� �u�+, ،��&�5	ا �����	ا FD راةS١٠دآ ��Hآ FD ات�� 
ا	�% &�م ا	FD �8��5 ا	], ، ��Kم�8,�١٩٤٠ ا رد،FD  ،�U	����6�H*� ا	 .�iKا : *�f ا�2م أون wE,

:www.islamonline.net.  
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معلـوم  هو   تقصيرا وال نقصا من الدكتور الفاضل، بل         تُركَولم يكن هذا الذي ذَ    
كُذْعنده بالتأكيد، ولكن ال يريد أن يهذا التفصيل ألن بحثه ال يقتضي ذلكر .  

 .ه بإذن اهللاوسأعمل جاهدا على استدراك ما تركه الدكتور أبو فارس بإرادت
  )١(: للدكتور عبد المجيد الزنداني:المرأة و حقوقها السياسية في اإلسالم .٤

 الفوارق بين الرجل و المرأة في العلم الحديث،         نأعطى الشيخ للبحث جهدا عظيما، ببيا     
م تولي المرأة لها،وتناول موضوع كْعن الوالية العامة وحووتكلم عن الحقوق العامة للمرأة، 

  . المرأة في مجلس النواب مشاركة

لكن بالرغم من هذا الجهد العظيم ، إال أنه لم يتحدث عن الفرق بين الرجل والمرأة في                 
 أن اإلسالم هو    طرق إلى اإلسالم ، واكتفى بذكر الفروقات بينهما في العلم الحديث ، ولم يت           

  .رأة أول من ساوى بين الرجل و المرأة ، ردا على ما يتشدق به دعاة تحرير الم

لم يذكر الباحث ولم يتعرض ألدلة وأقوال : وفي مسألة حكم تولي المرأة الواليات العامة   
  .المجيزين لتوليها الواليات العامة

 وضع لبحثـه    – و اهللا أعلم     –ولم يكن ما ذكرت تقصيرا من الباحث، وال لجهل منه، ولكنه            
  .هدفا يريد تحقيقه وكان له ما أراد

ت ، بالكتابة عن مكانـة المـرأة فـي          ركَام المالحظات التي ذَ   وسأقوم بعون اهللا بإتم   
اإلسالم ، وأذكر أدلة المجيزين وأدلة المانعين لتولي المرأة الواليات العامة ، ومناقـشة أدلـة          

   . - بإذن اهللا تعالى -الطرفين ، وترجيح ما يؤيده الدليل 
  

  :خطة البحث
  :قدمة وبابين وخاتمة على النحو التالي اجتهدت في إعداد هذا البحث وفي تقسيمه إلى م

احتوت المقدمة على تعريف بالبحث، واألسباب التي دعتني للكتابة فيه، وفي أهمية هذا             
  .البحث، ومشكلته، ومنهجي في كتابته ، واسمه ، ومحتواه ، وأهميته 

  
  :وفيه ثالثة فصول: مكانة المرأة:  األولالباب

  :وفيه مبحثان: ل اإلسالمالمرأة قب: التمهيد: الفصل األول 
  :وفيه تسعة مطالب .أحوال المرأة في األمم السابقة :  المبحث األول
  .المرأة عند الهنود: المطلب األول
  ".اإلغريق"المرأة عند اليونان : المطلب الثاني
  .المرأة عند الرومان: المطلب الثالث
  .المرأة في شريعة حمورابي البابلية: المطلب الرابع

  .المرأة عند الفُرس:  الخامسالمطلب
  .المرأة عند الصينيين: المطلب السادس
  .المرأة في الديانة اليهودية: المطلب السابع
  .المرأة عند النصارى: المطلب الثامن
  .المرأة في الجاهلية: المطلب التاسع
  :وفيه سبعة مطالب.النساء في حياة األنبياء:  المبحث الثاني
  . ي حياة آدم عليه السالمحواء ف:  المطلب األول
  .والغة في حياة نوح عليه السالم: المطلب الثاني

                                           
١  - FKا%KY	ا %�[�ر &#% ا	S%آ	ا��6 :  ا�	�8 ��S	ا ���	ن واc�A	ا FD F�H8	ه�~� ا3&]�ز ا ��C,و ،*�ر�U ��4,�8 ا�3��ن FD ا	�

�T�� F,2�3ا �	�8	ا .�iKا�2: ا*�f م أون.  
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  .والهة في حياة لوط عليه السالم: المطلب الثالث
  . رحمة في حياة أيوب عليه السالم: المطلب الرابع

  .صفوراء في حياة موسى عليه السالم: المطلب الخامس
  .المهاجر في حياة إبراهيم عليه الس: المطلب السادس
  .�خديجة في حياة محمد : المطلب السابع
  :ثوفيه أربعة مباح: المرأة في ظل اإلسالم: الفصل الثاني
  :فيه أربعة مطالب.حقوق المرأة في اإلسالم : المبحث األول
  .الحقوق اإلنسانية: المطلب األول
  .الحقوق االجتماعية المعنوية: المطلب الثاني
  .ية الماديةالحقوق االجتماع: المطلب الثالث
  .الحقوق القانونية: المطلب الرابع
  :وفيه سبعة مطالب.المساواة بين الرجل و المرأة في اإلسالم : المبحث الثاني
  .المساواة في أصل الخلق: المطلب األول
  .المساواة في التكريم: المطلب الثاني
  .المساواة في الغاية من الخلق: المطلب الثالث
  .ة في التكليفالمساوا: المطلب الرابع

  .المساواة في الثواب: المطلب الخامس
  .المساواة في العقاب: المطلب السادس
  .المساواة بين الرجل والمرأة في الدية: المطلب السابع
  :وفيه أربعة مطالب.بعض الفوارق بين الرجل و المرأة: المبحث الثالث
  .االختالفات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة: المطلب األول
  .العوارض التي تعرض للمرأة وال تعرض للرجل: المطلب الثاني
  .الفرق بين الرجل والمرأة في بعض العبادات: المطلب الثالث
  .الفرق بين الرجل والمرأة في بعض األحكام: المطلب الرابع
وفيه ثمانيـة    : �صور مشاركة المرأة في الحياة العامة زمن الرسول         :المبحث الرابع 

  :مطالب
  ".أول شهيدة في اإلسالم" سمية أم عمار :  األولالمطلب

  ".ذات النطاقين:" أسماء بنت أبي بكر: المطلب الثاني
  ".مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين" أسماء بنت عميس : المطلب الثالث
  .أم عطية األنصارية: المطلب الرابع

  ).الرميصاء(أم سليم بنت ملحان: المطلب الخامس
  .لربيع بنت معوذا: المطلب السادس
  .رفيدة األسلمية: المطلب السابع
  .أم هانئ: المطلب الثامن
  :وفيه ستة مباحث: شبهات حول الزعم بظلم اإلسالم للمرأة و الرد عليها: الفصل الثالث
 .الزوجات  تعدد:المبحث األول
  .مساواة المرأة للرجل في الميراث  عدم:المبحث الثاني
  . الزوجاتضرب: المبحث الثالث 
  .مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة عدم: المبحث الرابع
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  .  الطالقبإيقاعالرجل   استئثار:المبحث الخامس
  . الحجاب  :المبحث السادس
  :وفيه فصالن : المرأة والوظائف السيادية : الباب الثاني 
  :التعريف بالوظائف السيادية ، وفيه خمسة مباحث: الفصل األول 

  :و فيه مطلبان: الوالية:  األولالمبحث
  .تعريف الوالية في اللغة واالصطالح:المطلب األول
  .أقسام الوالية: المطلب الثاني
  :فيه ثالثة مطالب " : اإلمامة الكبرى"الخالفة : المبحث الثاني
  .  تعريف الخالفة لغة واصطالحاً: المطلب األول 
  .حكم تنصيب اإلمام : المطلب الثاني

  .شروط رئيس الدولة: لثالثالمطلب ا
  : فيه أربعة مطالب: الوزارة: المبحث الثالث
  .   تعريف الوزارة لغة واصطالحاً: المطلب األول
  .مشروعية الوزارة : المطلب الثاني
  .نشأة الوزارة و تطورها: المطلب الثالث
  .أقسام الوزارة ، وشروط متوليها : المطلب الرابع
  :ه أربعة مطالبفي: القضاء: المبحث الرابع
  .   تعريف القضاء لغة واصطالحاً: المطلب األول
  . مشروعية القضاء:  المطلب الثاني
  . حكم القضاء وقبوله:  المطلب الثالث
   .القاضيوآداب شروط :  المطلب الرابع 

  :يتضمن خمسة مطالب : الشورى : المبحث الخامس 
  .  لغة واصطالحاًتعريف الشورى : المطلب األول 

  .أهمية الشورى في اإلسالم : لمطلب الثاني ا
  .حكم الشورى : المطلب الثالث 
  .شروط أهل الشورى : المطلب الرابع 

  . أهل الشورى اختصاصات:المطلب الخامس 
  : مباحثتمهيد وخمسةحكم تولي المرأة الوظائف السيادية ، وفيه :الفصل الثاني 

  :وفيه ثالثة مطالب.الوظائف السياديةآراء العلماء في تولي المرأة  :األولالمبحث 
  .آراء العلماء في تولي المرأة رئاسة الدولة: المطلب األول 
  .آراء العلماء في تولي المرأة القضاء: المطلب الثاني 
  .آراء العلماء في تولي المرأة الوزارة والنيابة: المطلب الثالث 
  .لسياديةالمانعين تولي المرأة الوظائف اأدلة :المبحث الثاني 

  .المجيزين تولي المرأة الوظائف السيادية أدلة :الثالثالمبحث 
  .أدلة للقضاء خاصة بجواز أو منع المرأة من تولي القضاء: الرابعالمبحث 

  :ويندرج تحته أربعة مطالب.الطرفين والترجيح مناقشة أدلة :المبحث الخامس 
  .مناقشة أدلة المانعين: المطلب األول 
  .مناقشة أدلة المجيزين : المطلب الثاني
  .مناقشة أدلة القضاء خاصة: المطلب الثالث 
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  .الترجيح: المطلب الرابع 
  .ثالبح في نتائج :الخاتمة
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        .المرأة قبل اإلسالم 

        
  :فيه مبحثان 

  

  مكانة:المبحث األول 

  المرأة

  قبل اإلسالم

  

  النساء في: المبحث الثاني 

  حياة األنبياء
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  الباب األول      
  
  
  
  
  
  

  

مكانة المرأة قبل اإلسالم :المبحث األول 

  ويندرج تحته تسعة مطالب

  .المرأة عند الهنود: المطلب األول

المرأة عند اليونان : المطلب الثاني

  ".اإلغريق"

  .المرأة عند الرومان: المطلب الثالث

المرأة في شريعة : المطلب الرابع

  .حمورابي البابلية

  .رسالمرأة عند الف: المطلب الخامس

  .المرأة عند الصينيين: المطلب السادس

المرأة في الديانة : المطلب السابع

  .اليهودية

  .المرأة عند النصارى: المطلب الثامن

 .المرأة في الجاهلية: المطلب التاسع
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  ممكانة المرأة في اإلسال

  مكانة المرأة قبل اإلسالم: الفصل األول 
 لقد جألن الكتابة عـن أحـوال       قبل اإلسالم أول فصول هذا البحث ؛       مكانة المرأة    تُلْع 

ظـروا  نْي المرأة، فلْ  ملَالمرأة عبر العصور ، فيه القدر الكافي للرد على القائلين بأن اإلسالم ظَ            
قارنوها بحال  يالشعوب العريقة قبل اإلسالم ، ولْ     إلى حال النساء فيما يسمى حضارات األمم و         
  .النساء في اإلسالم ، فهل يوجد وجه للمقارنة ؟ 

  .أحوال المرأة في األمم السابقة لإلسالم: المبحث األول
  :المرأة عند الهنود: المطلب األول

كانت نظرة الهنود القدامى إلى المـرأة نظـرة احتقـار، فـالمرأة عنـدهم خسيـسة                 
  .مهانة ال حقوق لها وال شخصية وال كرامةنجسة 

 المبـدع   - صـنع  -في المفهوم العقائدي الهندي أدنى من الرجل فعندما صـاغ            المرأة
           ـ ق قد نَ  لْ الخَ اإللهي الرجل وفرغ منه أراد أن يصوغ المرأة، ولكن تفاجأ بأن مواد  كلهـا   تْذَفَ

    أثناء صياغته للرجل، ولم يق عنده من العناصر الصلبة      ب    والمواد األولية شيء، فأخذ يمـع  ج
مع هذه  جالبقايا المتناثرة والقصاصات الصغيرة التي بقيت من المواد التي صاغ بها الرجل، فَ            

١(.ت من بقايا الرجلقَالبقايا وصاغ منها المرأة، فالمرأة خُل(  
             كما أن المرأة في كتـب الهنـود المقدسـة رمـز غوايـة    للرجـل،    وعنـوان شـر 

  .يس، فهي نجسة كالباطل نفسهومصدر تدن
 والعناء في الحيـاة، وهـي لتـضليل الرجـال،           هي مصدر العارِ  عند الهنود   والمرأة  

  )٢(.فكان حكماء الهنود يتعاملون مع النساء بحرص شديد
  )٣(. إنها جسد يوشك أن ال يكون فيه روح:ويقولون عنها

ـ ي نَ كَّسان العاقل أن يقع بين فَ     خير لإلن : " العاقل يقول عن المرأة      م العالِ )٤(فهذا بوذا  رٍم 
الَّمفترس، أو تحت سيف الجد من أن يالشَّهوةساكن امرأة، وي هك من نَفْس٥(."حر(  

                                           
١ - D أة��ق ا	AQا2�3مــ F :) . د. أ��	ا �% &#% ا	�2م أ�+,)�O�8, :([ز�ــهS	�5 وا�	6#�&� واH	 ــ�w : ،ةY�[	ا ،�h,  

 .١٧ا	6#�8 ا	:���K ، ص
��I، ص - ٢K ر%h� .١٧ ا	
ر- ٣h����8	ا د������ن وا w������U F����D أة������د :  ا	h����A������% &#����% ا	+,)�����O�8,(�h����, ،F	�%����, �����#ST, ،�����A	6#�����8 ، ا	ه�ة، ا

 R	٣٢م ، ص١٩٨٣ا و. 
���C ا	%���K ا	#ذ�� و,���8  :  �ذا   - ٤	 F��%	ا ��fا �B,��  ( ا	�T,)  ا��I ا	Hْ�ِ،(,�Tا	�8	� ا	Jي وO) إ	R ا	8ِ: هU ��Bه�ر %� (
 : ��iKا :   ������م ا	�8B%�* و��	ل ا����5� ا �E%م ا	�h%وق   : آ��H	) إ���ان،    )ه��ـ٣٨١ت ،F,2���3�5 ا��	ا ����C, ،  ،��Eه��ـ ص ١٤٠٥

���% ا	��F#H5  . د: أد����ن ا	�A, : %���Zر���K ا د����ن . ٥٨٥Qأ)���O�8,(   ،���:	�:	6#���8 ا	ه�ة،ا�A	ا ،���h���، م١٩٧٣، ,ST#��� ا	��X��Z ا	
 . ٣٩ص

٥ -��U FD أة��ر ا	h8	ا د��ن وا w 	 د، صhA��% &#% ا	+�٣٣.  
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 لـيس المـصير المقـدور والـريح والمـوت والجحـيم             ":)١(وقال حكماء الهنـدوس   
٢(." واألفاعي والنار أسوأ من المرأةموالس(  

   :في جميع مراحل حياتهاكما أن المرأة الهندية قاصرة 
 تابعـة لزوجهـا، فـإذا مـات زوجهـا           وبعد الزواج  فهي في طفولتها تابعة لوالدها،      

تتبع ولدها األكبر، فإن لم يكن أحد منهم انتقلـت الواليـة عليهـا إلـى رجـال عمومتهـا،                    
  )٣(.فإن لم يكن رجال عمومة انتقلت الوالية عليها إلى الحاكم

  .تى مماتها فهي قاصرة منذ والدتها وح
  

      ال يحق للمرأة فـي أي مرحلـة مـن مراحـل حياتهـا أن               : )٤(وفي شريعة البراهمة  
ـَق مشيئتها ورغبتها الخـاصـة،  ي أيرِجتُ     ك األمر من األمورـان ذلـتى لو كـحأمرٍ وِفْ

  )٦(. وهي ممنوعة من حق الملكية كالعبيد)٥(.الداخلية لمنزلها
 رأي حتى في أهـم خـصوصياتها ، وهـو الـزواج فوالـد               والمرأة الهندية ليس لها   

 مـةٌ زالفتاة الهندية يسلمها إلى أي رجل يـشاء دون استـشارتها ودون رضـاها، وهـي ملْ                
  )٧(.بأن تخضع لهذا الزوج، ألنه المالك لها

يـا مـوالي، يـا      : ، فتخاطبـه قائلـة    ْللُّذَ زوجها بخضوع وتَ   باطخَويجب عليها أن تُ   
هـا، أمـا هـي فـال        قُلِّطَوإذا خانت المـرأة زوجهـا ي      . و خال من كل الفضائل    ، ول ...إلهي

تستطيع أن تطلب الطالق ألي سبب من األسباب حتـى لـو خانهـا أو أصـيب بـالجنون                   
  )٨(.أو الشلل

  :وفي بعض القبائل الهندية 
وفـي  . إذا تزوج األخ األكبر تصبح زوجته زوجة لجميع إخوته، وينْسب األوالد إليهم جميعاً            

  )٩(.خوةشاعاً بين اإلمناطق أخرى يتزوج اإلخوة قطيعاً من النساء، ويصبحن م
  :وإذا مات زوجها 

                                           
��F�D R ا	��Z% ا�ن، و	��Z            :  ا	�Z%وس - ١i8	ة ا�Z����، و	��� 	���C, ��Z ,��8وف        ا	�Z%و��� هF د���K ا	]HS", ���Qأ������ رو 

        R���Z وأ�Z,�TQ وا	�STب ا	�A%س &�%ه� ����	�8S	 ر%h�و	��� 	�I واw�u ,��8وف، و�]��w ا	��%ا ا	�4�A8%        ) ا	���%ا (أو) ا	��%ا (آ
        ُ, F�	ب أز��Sآ I�Kوس أ%�Z	ا %AS8و� ،*�KاA	�8دات وا	واHْ �Zَ�ٌ         �Zص، و���` (T5�� ��A#	و�8#�%ون ا ،I�	 2 �%ا����D I��    ن��A	ا J��, وا�

  .F#H5H٣٩ ، ص 	 ا�iK آ�Sب ,�Aر�K ا د��ن. ��2دا	"�,� &E �5#) ا	
ق ا	��أة FD ا	�8��5 ا2�3,��-  ٢AQ  :،ن��  .١٣م، ص١٩٩٦إ��اه�� &#% ا	�Zدي ا	�]�ر، ,ST#� دار ا	:�D�A، ا ردن، &
FD �ZE ا2�3م- ٣AQأة و���F . د:  ا	���% ا	�hدق &+,)�O�8,(	ا �#ST, ،ه�ة، ص�A	ا ،���h�  .�XZ�١١ ا	
٤ - �����������   ) ��اه�����(����%أت ه����J ا	%��J����, ����K ا	����Aن ا	:����,* E#���) ا	�����2د ����K#� إ	���R         :  ا	#�اه����� أو ا	#�ه�i8	ة ا���A	ا وه���

             ����ZKأ %���AS8�ُ آ����ن *�J���	%�* ا���	ل ا����Uر R���H& ���������� ا	#�اهHآ ����AH8#����دات، وأ�	آ:�����ًا ,���* ا k���H6B F���S	ا �����,�T	+��� ا����	ا
�َ ���Shِ���#� F���D نH  �Z�%أ���� R���H&و �ZB�X���Q F���D fإ N4��J���	ز ا��[B f ����, ا �����Zآ ����ZُDَ F���Z	3ا �h����8	�� �Z84� .����iKا : ����Kر�A,

 .F#H5٤٥، ص	Hا د��ن 
٥ -AQأة و���F، ص	 FD �ZE ا2�3م ا	���% ا	�hدق &+�١١.  
ق ا	��أة FD ا2�3م - ٦AQ  �F)، ص��	١٨ ا.  
FD �ZE ا2�3م- ٧AQأة و���% ا	�hدق	  ا	+��F، ص��& ١١.  
ر- ٨h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص 	  ا	hA��% &#% ا	+�٣٢.  
ق ا	��أة FD ا	�8��5 ا2�3,�� - ٩AQ 	ر، ص�[�H١٣.  
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   لبسونها أفخر ثيابها وحيل             ها، ويأتون بها كأنهـا عـروس فـي ليلـة زفافهـا مـ قَي يةًد 
  ن ها فـوق جثـة زوجهـا لتلتهمهـا النيـران، اعتقـاداً مـنهم أ               ونَقُلْبالسالسل واألغالل، وي

  )١(.المرأة ال طاقة لها على الحياة بعد موت زوجها
، وتبقـى طـوال     )٢( عليهـا اللّعنـة إلـى األبـد        فإذا هربت الزوجة من الحرق حلَّتْ     

  نِّـسة لكـل شـيء                   عمرها في حدداد، وتكون مصدر شؤم على كـل مـا تنظـر إليـه، وم
 عليهـا الـزواج ثانيـة،       ، وتقتات على األزهار والجذور ِليضمر جسمها، ويحـرم        )٣(تلمسه

  )٤(.وإذا تزوجت وأنجبت ال يعد األوالد شرعيين
  واستمرت عادة الحق حتى القرن السابع عـشر، حيـث أُ      ربـ ط  هـذه العـادة مـع    تْلَ

  )٥(.كُره رجال الدين الهنود إللغائها
وتُعالمرأة التي لم تتزوج ، و المرأة المطلقة منبـوذتين فـي المجتمـع الهندوسـي                د  

  )٦(.وهما في رتبة الحيوانات
وبلغت إهانة الهنود للمرأة أثناء حيضها كل مبلغ، ففي أول حيضة للفتاة عند الهنـدوس               

 عليها استعمال رظَحذَّر من لمس أي شيء أو أي شخص، وي وتُحةملظْ الفتاة في غرفة مسبحتُ
  .الحليب والزيت واللحم حتى تطهر
واج فهي تجلب الكـوارث ألهـل بيـت والـدها جميعـاً،             وإذا حاضت الفتاة قبل الز    

فهم يز٧(.ها قبل البلوغجونَو(  
وفي أيام حيض المرأة الهنديـة يجـب أن تنفـرد بمأكلهـا ومـشربها، وال تخـالط                  

  )٨(.العائلة ألنها نجسة خبيثة
  :ومن صور امتهان المرأة عند الهنود أيضاً

  )٩(.زوجها أو غيرهماحرمان المرأة من الميراث سواء من أبيها أو 
  رأة ـ ومن إذاللهم للم)١٠(.هتُخْ أو ُأهمة ولو كانت ُأل مع امرأة في عزلَـوال يجلس الرج

                                           
ر- ١h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص	  ا	hA��% &#% ا	+�٣٣.  
وه���h���B ���Z���� �H����H� F%ر : @، ,���* ��H����H د&���ة ا	+���),����O %8����)����O�8دق ,+����% :  ا	�����أة �����* ا	]�ه�����H وا2����3م- ٢

��دF,2�٧٥، ا	8%د &* إدارة ا	�D�+h وا	��5 ��ا��6 ا	�8	� ا3U FD در�h	ى، ا ،FK�:	٨هـ، ص١٤٠٨ ا.  
ق ا	������أة ������* ا2�����3م وا	����%���Kت ا `�����ى  - ٣����AQ  :  %�����+, %������د &#����% ا	+�����+,)�����O�8,(  ،�h����, ،F	�%����, �����#ST, ،

 R	6#�8 ا و	ه�ة، ا�A	١٦م، ص١٩٩٠ –هـ ١٤١١ا. 
ق ا	��أة FD ا	�8��5 - ٤AQ ��,2�3]�ر، ص: ا�	١٤إ��اه�� ا. 
ر��، د,���5@، ا	����O�8,(    ����8#6(&#���% ا	�����U �8#����ي  . د:  ا	�����أة &#���� ا	����Sر�� ا	#����5ي  - ٥���� ،wز����S	�5 وا����H	 (���4ا وا ،

 ،R	٣٢م ، ص٢٠٠٦ا و. 
٦ -  F,2������3ا �Z��������������ن  :  ������4�A@ ا	�������Uل و�HT5�����, (�����Q ا	�������أة F�����D ا	:& �������� F�������Q),������O�8( ة، ��H������H د&�����

  .١٨هـ، ص١٤١٧، ذو ا	8A%ة١٧٩ا	+@،إدارة ا	�D�+h وا	��5 ��ا��6 ا	�8	� اF,2�3 &%د 
٧ -��ب ا	�����8ب، �����ر��، د,����5@، ا	w������6,�����ّSTُ اB+�����د ): ,�h����E *)�����O�8ب &#����% ا	������6H ��������. د:  ا	������أة &#����� ا	�����Sر�

 .٥٤ا	6#�8 ا و	R، ص
اء ُأ- ٨Q �,� : ���E ء��  .٤٦م ، ص٢٠٠٦ دار ا	#��5، ا ردن، &��ن، ا	6#�8 ا و	�O�8,(، ،Rة(أ�
ر- ٩h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص 	  ا	hA��% &#% ا	+�٣٣.  
FD �ZE ا2�3م- ١٠AQأة و���F، ص	  ا	���% ا	�hدق &+�١١.  
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      إلحاق النساء بالمعابد لتمتيع الكهنة، ولممارسة العه  ر الذي يدمن المال،    على المعابد نصيباً   ر 
فالبغايا  . طائعات ألمر السماء   نكُبغاء ي  وبممارستهن لل  "خادمات اآللهة "وكانوا يطلقون عليهن    

  :قسمان
  .يقتصر عملهن على تمتيع الكهنة ورجال الدين: القسم األول
تمتيع كل من يـدفع أجـراً لمتعتـه، بـشرط أن يـدفعن جـزءاً مـن                  : القسم الثاني 

  )١(.كسبهن بالبغاء لرجال الدين
  )٢(.مر بالمطر أو الرزقدم قرباناً لآللهة لترضى عنهم أو لتأوكانت المرأة تُقَ

وكانت في بعض المناطق مـن الهنـد القديمـة شـجرة يجـب أن يقـدم لهـا أهـل            
   )٣(.المنطقة فتاة تأكلها كل سنة

 ال يكون له روح، ويحـذرون        أن حاصله أن المرأة عند الهنود نجسة، ومخلوق يوشك       
   منها كأنها مرض معقاصرة في جميـع     ، ووصفوها بأنها أصعب من الموت والجحيم، وهي       د 
ونها أيام حيضها بما يندى له الجبين، واسـتغلوا         لّذباع كالبهائم، ويهينونها وي   أطوار حياتها، وتُ  

  .ها حتى حق الحياةنا مات زوجها يحرقونها معه ويمنعو و إذ ،المرأة الهندية للبغاء باسم الدين
  

  ":اإلغريق"المرأة عند اليونان : طلب الثانيالم
ليونانية في غايـة االنحطـاط، وسـوء الحـال، مـن حيـث الحقـوق                كانت المرأة ا  

  )٤(.القانونية، واألخالق، والسلوك االجتماعي
  )٥(.ولم تكن الشرائع اليونانية تحميها من أي خطر يهدد كرامتها، وحقها في الحياة

يعتبر اليونانيون المرأة سبب األوجاع واآلالم للعالم كله وذلك بسبب ما ذكرت األساطير     
ليونانية، أن الناس كانوا يعيشون في أفراح،وال يعرفون معنى األلم وال الحزن، ولكـن مـا                ا

تحه، وكان لهـذا    ه أال يف  تْر الناس صندوقاً، وأم   ، أن اآللهة أودعت أحد    -حسب زعمهم –حدث
غري زوجها بفتح الصندوق حتى اسـتجاب لغوايتهـا          مازالت تُ  "باندورا"الرجل زوجة تسمى    

فهي سـبب    .لقت منه الحشرات، ومنذ ذلك الحين أصيب الناس باآلالم واألحزان         حه، فانط تَفَفَ
  )٦(.ت بالبشرية كلها نتيجة لفضول المرأة وإغراء زوجها بالعصيانلَّح الكوارث التي

  حتـىولذلك كان بعض اليونانيين في فترة من الفترات، يضعون القفل على فم المرأة 

                                           
١ -Q ��,2�3�8��5 ا	ا FD أة��ق ا	A 	ر، ص�[�H١٤.  
��ن، 	  �4�A@ ا	��Uل- ٢:& �  .١٨ص +��F ا	�5
ن- ٣K���A	وا I��A�6�R ا	���#�&F . د:  ا	����أة ����* ا	h��,) د��، )م١٩٦٤ت����	6#���8 ا	وت، ا����� ،F,2���3ا k��ST�-ه��ـ١٤٠٤، ا	

 .١٨م ،ص١٩٨٤
ر ا	��%�* X��D) ا$ :  ا	����أة F��D ���) ا2���3م- ٤��K �����,)ة���O�8,( ،R��	6#���8 ا و	#����ن، ���وت،ا	ه���اء، Y	ه��ـ١٤٠١، دار ا ،

  .٢٤ص
٥ -S	أة &#� ا�� .�hA٣٠ب، ص	H �ر�� ا	
٦ -��ق ا	AQ ت ا `�ى�K��%	أة ��* ا2�3م وا 	ص  ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٩. 
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١(.ذي يملك مفتاح القفل، يفتحه ويسده متى شاء أمرها الال تتكلم إال بإذن ولي(  
وتبدأ مأساة المرأة اليونانية مـن يـوم والدتهـا ، فعنـدما تولـد األنثـى ينتزعهـا                   

ـ              أبوها، ويتركها في جبل، أو في الطرقات بعدما يـضعها فـي جرمـن الفخـار، وهـي       ة 
 تبكي بكاء ـ          طِّقَ ي ع األكباد، حتى تموت مـن الجـوع أو الحـ  أو ال  ر برد    وال تـستطيع األم ، 

  )٢(.-  ألنها ال اعتبار لها-أن تعترض على هذا العمل ولو بكلمة واحدة شفقة بابنتها 
  )٣(.وكان اآلباء في بعض المناطق اليونانية يقتلون سبع بنات من كل عشر يولدن لهم

ـ      ى ، فكان الـزوج    رتَشْباع وتُ والمرأة اليونانية في زواجها تُ     ه ،   يقـوم بـشراء زوجت
والثمن عددمن الثيران أو ما يساويها، ي لِّسم٤(.ا الخاطب ألبيهاه(  

يـة فـي مكـان منفـصل، قليـل          وكانت في المنازل الكبيرة تجلـس المـرأة اليونان        
  )٥(.بعيداً عن الطريقالنوافذ 

جزء من ممتلكات زوجها، وله أن يقتني من النساء أي عـدد شـاء،             اليونانية  والزوجة  
  )٦(.شرطدون قيد وال 

وال تتجـاوز هـذه   ، ويقتصر دور المرأة اليونانية على اإلنجـاب والخدمـة فحـسب      
ـ       )٧(.األمور  مهِكر وأباحوا للرجل أن يقمع أمومتها ساعة شـاء بـانتزاع أوالدهـا منهـا، وتَ

 ألنها  ام عينيها، وليس لها حق االعتراض؛     يتعرضون للمرض والموت بعيداً عنها، أو حتى أم       
   )٨(.خضوع والطاعةيجب عليها ال

 والمشتري )٩(.وكان للزوج حق بيعها في السوق، أو يوصي بها لشخص آخر قبل مماته           
  )١٠(.له الحق في وضعها تحت التجربة عدة أيام

        وإن كانت الزوجة عقيماً يرجعها الزوج إلى والدها ويرِتَسأمـا إذا  )١١( ما دفعه فيهـا    د ،
ـ د أقربائه لمهمة اإلنجاب، والطفل الذي يولـد ي كان الزوج هو العقيم فله أن يستعين بأح   بسنْ

تستطيع  ا ال هقَلَّوإذا طَ . ا من المنزل دون سبب    هدر األسباب وله طَ   هفَها ألتْ قَلِّطَوله أن ي   .للزوج
١٢(.لالزواج من آخر إال بموافقة الزوج األو(   

                                           
١ -Q ��,2�3�8��5 ا	ا FD أة��ق ا	A 	ر، ص�[�H٥.  
٢ - I��K ر%h� .٣ص:  ا	
٣ -� .�hA٣٠ب، ص	H  ا	��أة &#� ا	�Sر�
٤ - I��K ر%h� .٣١ص :  ا	
ق ا	��أة FD ا2�3م - ٥AQ  �F )، ص��	١٧ا. 
���� ا	�8,��� - ٦������أ:  ا	����أة وا	�, ����Z, )ة���O�8,(  ������8	ا �X��Z�	وت –،دار ا����� – ،R��	6#���8 ا و	م١٩٨٤ -ه��ـ ١٤٠٤ ا، 

 .١٧ص
FD �ZE ا2�3م- ٧AQأة و���F، ص	  ا	���% ا	�hدق &+�٩. 
ق ا	��أة FD ا	�8��5 ا2�3,�� - ٨AQ 	ر، ص�[�H٢. 
FD �ZE ا2�3م- ٩AQأة و���F، ص 	  ا	���% ا	�hدق &+�٩.  
١٠ -��ق ا	AQ ت ا `�ى�K��%	أة ��* ا2�3م وا 	ص ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٩. 
ق ا	��أة FD ا	�8��5- ١١AQ ��,2�3ا 	ر، ص �[�H٢.  
ق ا	��أة ��* ا2�3م وا	%���Kت ا `�ى - ١٢AQ 	ص ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٩. 
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زوجهـا فـي    بالذهاب إلـى المحكمـة لطلـب الطـالق، يتـربص بهـا        تْركَّوإذا فَ 
  )١(.الطريق فيأسرها ويعيدها قسراً إلى البيت

 فله أن يقتلها، وال      فحسب،  األسباب، فلو نظرت إلى رجل آخر      هفَتْا ألَ هلتْوله الحق في قَ   
  )٢(.مسؤولية عليه، بينما له الحق في أن يزني في بيت الزوجية وليس لزوجته االعتراض

ض الدولة اليونانيـة قيـوداً علـى        رِفْلم تَ ستغالل، ف وقد استُغلَّت المرأة اليونانية أسوأ ا     
، حتى تبـوأت    )٣(هر قانونياً ورسمياً   من العار، وكان الع    ئاشهوات الرجال، ولم يكن البغاء شي     

المومسات مكانة عالية في المجتمع، ال نظير لها في تـاريخ البـشرية، وأصـبحت بيـوت                 
  ه سائر طبقات الشعب، وم    ُؤالعاهرات مركزاً ييلجأ إليه األدباء والشعراء والفالسـفة،       رجعاًم 

 أعقد المشكالت السياسية، لدرجـة أن       لُّحوأصبحن يرأسن النوادي، وفي حضرة المومسات تُ      
  )٤(.الزواج أصبح ال حاجة له، وقد انتشرت بينهم عادة اللواط والسحاق بشكل كبير

 - في نظر الدولة اليونانية    -وكانت الدولة تأخذ من المومسات ضريبة على عملهن المشروع          
  )٥(.وكانت الكثيرات من األمهات واألخوات يكْرهن على البغاء لكسب المال

 المرأة اليونانية بأمور نفسها بحال من األحـوال ، فلـم يكـن مـن حقهـا                  ّلقتَسوال تَ 
ممارسة التصرفات القانونيـة، فهـي خاضـعة للوصـاية الدائمـة ألبيهـا قبـل الـزاج،                  

 مـنهم   عد الزواج، والبنها أو أبيها أو جدها بعـد مـوت الـزوج، وكـان  كـلٌّ                 ولزوجها ب 
  )٦(. على المرأة، وكان من حق الزوج أن يختار وصيا لزوجته قبل وفاتهايميسمى قَ

وليس من حقها أن تتعاقد على شيء وال أن تستدين ولو لحاجة مل٧(.ةح(  
ـ        المرأ مرِحكما أن القوانين اليونانية كانت تَ      م ، فكانـت أرقـى      تَّعلُّة من حقهـا فـي ال
ـ  مدينـة الحكمـة و الفلـسفة والطـب و الع           -قوانين اليونان هي قوانين مدينة أثينـا       ، - ملْ

ورغم ذلك كانت ال تتيح فرص التعليم للنساء، حيث يقتصر التعلـيم علـى األحـرار مـن                  
  )٨(.لعلومكور، فلذلك لم تشتهر أي امرأة في الفلسفة و ال في غيرها من االذُّ

  :ومن ذلكهينة للنساء وال فالسفة اليونان المـثرت أقـوقد ك
المرأة رجل غير كامل، وقد تركتهـا        :" -المشهور اليوناني    الفيلسوف - يقول أرسطو 

الطبيعة في الدقةلْرك األسفل من الخ."  

                                           
ن - ١K�A	وا IA�  .١٤#�&F، ص �H	 ا	��أة ��* ا	
٢ -��ق ا	AQ ت ا `�ى�K��%	أة ��* ا2�3م وا 	ص  ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٩. 
 .�O %8�٧دق ,+�%، ص	 ا	��أة ��* ا	]�ه��H وا2�3م - ٣
دودي  :  ا	+]���������ب- ٤���������م ٢٠٠٥دار ا	����������T، 	#����������ن، �����������وت، ا	6#���������8 ا و	��������R،   ): م١٩٧٩ت (أ��������� ا &R��������H ا	

اط .١١صH	: ا	ا (U�	ن ا��B+�ق إ�	ة ، و اZ5� (U� : ةZ5� أة�� . إ��Bن ا	��أة ا	
 .�O %8�٢٠دق ,+�%، ص	  ا	��أة ��* ا	]�ه��H وا2�3م- ٥
ر- ٦h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص	  ا	hA��% &#% ا	+�٢٠.  
٧ -Q  ��,2�3�8��5 ا	ا FD أة��ق ا	A	ر، ص�[�H٢.  
�� ا	�8,�- ٨��١٨,��� ,��Z، ص   ا	��أة وا	.  
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، والبربــري مإن المــرأة للرجــل كالعبــد للــسيد، والعامــل للعــاِل:" وقــال أيــضاً
  ".ناني، وأن الرجل أعلى منزلة من المرأةلليو

ـ نْيِلنتزوج النساء   :" له أيضاً ومن أقوا  وكـان  . )١(" فحـسب   لنـا أوالداً شـرعيين    نبجِ
 والعبيـد    النـساء  ، واعتبـر  - يـشتركون فـيهن      –بمشاعية النساء للجنود والحكام     :" يقول

  )٢(.هامن جملة أدوات الرجل الضرورية، ومن ضمن مقتنياته التي ال بد من
 من عمل الشيطان،    اًاعتبروها رجس   بل ،د هذا الح  إلى اإلهانات للمرأة اليونانية     فْقولم تَ 

  )٣(.وكانوا يقدمون عدداً من عذارى الفتيات قرابين ألصنامهم لترضى عنهم اآللهة
         اء وأن المرأة بعيدة عن رحمة اهللا لحملها خطيئة أمها العـ  . ليا حو  علـى   اًوكان ممنوع

  )٤(. غيرهما فهي في شريعتهم غير وارثةن زوجها، وال من أبيها أو من أن ترث مالمرأة
حاصله أن المرأة اليونانية هي أصل األوجاع واآلالم ومصدر الـبالء، قتلوهـا وهـي          

، وحبسوها بعد الزواج، وعليها فرضوا الوصاية في جميع        ةوليدة، وباعوها كالبهائم وهي كبير    
  .، وهي رجس من عمل الشيطانمِلُّعت، ومنعوها من التَّأيام حياتها حتى تمو

  

  :المرأة عند الرومان: المطلب الثالث
، ووسيلة مـن وسـائل اإلغـراء        ةٌاكَتَّكان الرومان يعتقدون أن المرأة ما هي إال أداة فَ         

         صارع العظماء الشيطانية يستخدمها إبليس للوصول إلى مآربه والستهواء قلوب الرجال، وم .
 فيه روح شيطانية، ولهذا فهي ال ترقـى         لُّحلمرأة مخلوق ليس له روح إنسانية، وإنما تَ       وأن ا 

 وكانت . إلى محيط الدار اآلخرة، بما فيها من نعيم وثوابُلصإلى درجة العفو والمغفرة، وال تَ
  )٥(.ن كونها نوعاً من أدوات المتعة والزينة في المنزلالمرأة ال تعدو في نظرهم ع

  : العائلة المتسلط األب رئيس
كان األب هو رئيس العائلة، وجميع أفراد األسـرة تحـت سـلطانه سـواء الزوجـة                 

    أو األوالد، وهو صاحب الس لقة، وله فيها حـق المـوت والحيـاة، ولـه أن يبيـع              طْلطة الم
 ثـم صـدر قـانون يـنص علـى أن األب إذا بـاع ابنـه                  )٦(األوالد، أو نقلهم لعائلة ثانية،    

ـ            ر ثال كَالذَّ لطة رئـيس األسـرة، أمـا       ث مرات متوالية، كان له الحق في التحـرر مـن س
  )٧(.اةالبنت فكانت تظل خاضعة لرب األسرة ما دامت على قيد الحي

                                           
ر- ١h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص	  ا	hA��% &#% ا	+�٢٠.  
ق ا	��أة FD ا	�8��5 ا2�3,��- ٢AQ 	 ر، ص�[�H٩. 
FD �ZE ا2�3م- ٣AQأة و���F، ص	  ا	���% ا	�hدق &+�٩.  
ر- ٤h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص	  ا	hA��% &#% ا	+�٢٠. 
�	 ا	��أة وFD �ZAQ ا2�3م - ٥+��F، ص�� .١٠% ا	�hدق &
٦ -������Z"ر��Bو �������K�,و�	ق ا�����A+	ا F�����D Y�U، ,6#������8 ا	]�,������8 ا	������ر��، )م٢٠٠٤ت (,+������% ,������8وف ا	�����%وا	�#F :  ا	�����

 ،R	6#�8 ا و	٤٧٥م، ص ١٩٦١د,5@، ا.  
ن 	 ا	��أة �- ٧K�A	وا IA�  .F&�#�H١٦، ص�* ا	
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 من أكبـر األسـباب الداعيـة إلـى          دع الروماني تُ  فراألنوثة في القانون والع    وكانت
الوصـاية والـسيطرة عليهـا      و المرأة الرومانية قاصـرة، فللرجـل حـق          . انعدام األهلية 

 األسـرة يتحـرر االبـن إذا كـان بالغـاً،            بوإذا مات ر   )١(.لعدم كفاءتها وقدرتها الجسدية   
  )٢(.أما الفتاة فتنتقل الوصاية عليها إلى وصي آخر ما دامت على قيد الحياة
  )٣(.فقد وضعها القانون الروماني تحت الوصاية كالمجانين والسفهاء

  :د الرومان على ضربينوالزواج المشروع عن
ـ             : ةلطَسالزواج بِ : الضرب األول  طَلْحيـث تـدخل المـرأة ومـا تملـك تحـت سة 

  .رئيس العائلة، سواء كان الرئيس هو زوجها، أو رئيس عائلة زوجها
 المـرأة فـي وضـعها الـسابق قبـل           لُّظَحيث تَ : ةطَلْالزواج بغير س  : الضرب الثاني 
تُطَلْالزواج، سواء كانت س٤(.لألب أو لرجل آخرا ه(  

، "اتفـاق الـسيادة   "مـع زوجهـا عقـداً يـسمى          مرِبوعندما تتزوج المرأة الرومانية تُ    
  :أي سيادة الزوج عليها بإحدى طرق ثالثة

  .في حفلة دينية على يد كاهن -١
 .أي أن يشتري الزوج زوجته: بالشراء الرمزي -٢
 .بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج إلى سنة كاملة -٣

  )٥(.سلطة عليها من األب إلى الزوجفتنتقل ال
، وكان من حق الزوج بيعها، عِلَى كأي سلعة من السرتَشْ وتُاعبوكانت المرأة الرومانية تُ 

وعليها  )٧(. زوجته في بعض األحيان   ُلتْ، ويجوز للرجل قَ   )٦(ازل عنها لغيره، أو تأجيرها    نَأو التَّ 
عنـدهم دون قيـد أو       وكان التعـدد  ان،  و واله لَّ الذُّ قُّحتَسأن تقوم بخدمته ليالً ونهاراً، ألنها تَ      

  .)٨( جثتهقرح بزوجته في النيران معه إذا أوصى بِفُذَقْوعند موت الزوج ي .شرط
 الـزواج والطـالق     ذَخ فاتُّ - في فترة من الفترات    -وكان الطالق سهالً، والزواج أسهل    

 أن امـرأة تزوجـت      يوِفترة وجيزة، فقد ر   لعبة، فكانت المرأة تتزوج الكثير من الرجال في         
  )٩(. أزواج في خمس سنواتةثماني

  وراجت عندهم اً عادياًنا أمرون الزربِتَعن كبار علماء األخالق كانوا يإوشاع الزنا حتى 

                                           
FD �ZE ا2�3م- ١AQأة و���F، ص	  ا	���% ا	�hدق &+�١٠.  
ن  ا- ٢K�A	وا IA�  .F&�#�H١٦،ص		��أة ��* ا	
ق ا	�و,���K و�Bر� ا- ٣A+	ا FD Y�U	"�Z	 ص ،F#�	وا%H٤٧٧.  
٤ - I��K ر%h� .٥٧٥ص :   ا	
ن- ٥K�A	وا IA� .F&�#�H١٦، ص 	 ا	��أة ��* ا	
٦ -��ق ا	AQ ت ا `�ى�K��%	أة ��* ا2�3م وا 	%�+, %��د &#% ا	+�+�  .٢٠ص: 
دو	  ا	+]�ب- ٧�H١٤دي ص.  
FD �ZE ا2�3م- ٨AQأة و���F، ص	  ا	���% ا	�hدق &+�١٠.  
دودي، ص	 ا	+]�ب - ٩�H١٤.  
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 عندهم مسابقة للنـساء العاريـات، وانتـشرت عـادة           تْمظِّمهنة المومسات والداعرات، ونُ   
اء عـراة معـاً أمـام النـاس واشـتهرت الروايـات والمـسرحيات               استحمام الرجال والنس  

  )١(".والمعاهد الجنسية السافرة
  

  :ومن صور امتهان المرأة الرومانية أيضاً
، )٢( مـاالً، أضـيف إلـى أمـوال رب األسـرة           تْبستَمنعوها من حق التملك، وإذا اكْ     

  )٣(".يدافع عن القبيلةث من يحمي الديار ورِإنما ي:" ث، وكانوا يقولون رِوكانت ال تَ
 وكانوا يذِّعبـ    ون ـ    يـت الحـار    الز بِكْس المـرأة بِ علـى ب دنه ا، وربـ ط ا باألعمـدة   ه

وبذيول الخيول، وجرفَتْا بسرعة حتى تموت ، َأله٤(. األسبابه(  
 ألن الضحك قهقهة الشيطان،     وداً شديدة، فهي ممنوعة من الضحك؛     وقد فرضوا عليها قي   

  . إلى حيوان مفترس، وليس من حقها الكالمبلقَنْ حقها أن تأكل اللحم حتى ال تَوليس من
  الَطَوالمرأة الرومانية ممن عمل   ا بتسخير حياتها في طاعة األصنام، باعتبارها رجس       ةٌب 

  )٥(.الشيطان
     نْحاصله أن مكانة المرأة الرومانية مة ، فهي أداة بِ    طَّحيإبليس لإلغـراء والتخريـب،      د 

، وعديمة األهليـة كالمجـانين   فحسبوليس لها روح إنسانية، وهي من أدوات المتعة والزينة       
 مع زوجها إذا أوصى بذلك دون أن يكون         قُرحلع والبهائم، وتُ  ى كالس رتَشْ وتُ اعبوالسفهاء، وتُ 

بالخيول لها رأي في حياتها، واستغلوا المرأة الرومانية بالزنا، وسكبوا الزيت عليها، وربطوها      
  .حتى تموت

  

  : البابلية)٦(المرأة في شريعة حمورابي: المطلب الرابع
  )٧(. الماشية المملوكةادد في عبسحكانت المرأة في شريعة حمورابي تُ

جب عن حتُية تُحبس، فَــات الراقــراء، والطبقــوك، واألمــوكانت نساء المل
  روج وال المشاركة في ــ يرونها، وليس لها الخر األزواج، فال ترى الناس والــالناس بأم
  
  

                                           
دودي	 ا	+]�ب - ١�H :١٥ص.  
ن - ٢K�A	وا IA�  .F&�#�H١٦، ص	 ا	��أة ��* ا	
  .�O %8�١٠دق ,+�%، ص	 * ا	]�ه��H وا2�3م ا	��أة ��- ٣
اء أ,�- ٤Q    ص ،���E ء���٤٥. 
FD �ZE ا2�3م ا	��أة- ٥AQو  	ص ،F����% ا	�hدق &+�١٠.  
&� ,م.ق�ن ا	���w &�5 ـرا�FD F ا	Aـت ���Q �8ـ�ْ%ـUَِ ُو-  ٦�[, *, �KّTَ��� ا	ُiK أوا4) ا *, �Kــ ،وآ� **�Kا  ا	Aــ

ن K�A	ق ا�S"� *���ت 	A8	#�5، و��� ا	ا ���THSت و  ور&��� ا ���م ��ت &RH ا	���EـYت ا	A8ـو رآ،�B FDر��  إ2Bف ا	
A	ـوا (S ..."Bـ،وA8	ا �HS6ـ	ا k�Q ت��ا�K* و ا	X+�� ، وE% ــ� ا	ُ��Q3 �ZِSـF ��+ـ%ر ,�Zـ#�A ا	SـA	د ,*  %ى ا�� ا	#��Eُر  
د ٢٨٢- ١�& RH& �ْ#َSِوُآ، –��H�,ِ  -ام%Eأ ��K��� I	  . ١٠٤,]�H ا	��D�8 ا	�8د��، ا	8%د �iK ا:   �
٧  -w��U FD أة��ر ا	h8	ا د��ن وا  	د، صhA��% &#% ا	+�٣١. 
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  )١(.األمور العامة وال الخاصة، وال نجاة لهن من تلك السيطرة إال بالموت أو الطالق
أما في الزواج فكان العطْقد ال يعتبر زواجاً إال بعد أن يبعنٍ  األب هيتراب مخلوط–بِط   

ـ تْخَ بِ  سواء -بماء   مـ ظُ أو بِ  ه ـ مهإذا كانـت المـرأة ناشـزاً، أو م        و .هرِفْ  لزوجهـا ، أو     ةًلَ
مهلقى في الماء في تربية أبنائها فإنها تستحق أن تُةًلَم.  

ـ        تُ،وإذا قالت المرأة لزوجها أنت لست زوجي       ق وإذا لم يد رِطرح فوراً في النهر وتُغْر
ها األبيض، ويعيـضها    ع عن جسمها ثوب   زِنْأن يغرِقها أوردها مورد العار، وذلك بأن ي       زوجها  

بدال منه مئزراً،ثم يطردها من منزله نصف عارية إلى الشارع، فتكـون غنيمـة الملـتمس                
  )٢(.وفريسة المفترس

        رِوإذا طلقها زوجها تُلقى في النهر، وإذا لم يد  ـ  قتلها ي  ثوبهـا ويطردهـا     زع عنهـا  نْ
 ويـستطيع الرجـل     )٣(. منه بأنها أصبحت شيئاً مباحاً لكـل إنـسان         عالناًإمن منزله عارية    

نُّأن يتخلص من زوجته ألتفه األسباب حتى لو كبر س٤(.ا فحسبه(  
  :ومن صور امتهان المرأة في شريعة حمورابي

  ِلتُقْكان من ي   ـ  المـرأة ي ـ م قيمتهـا إلـى والـدها، أو ي        دقَ م لـه بنتـه ليقتلهـا أو        دقَ
 ؛كور فحـسب   فـالميراث للـذُّ     وليس لها الميراث ال من أبيها وال مـن زوجهـا،           )٥(يتملكها،

 األسـرة كانـت لـه سـيطرة علـى زوجتـه             ب، كما أن ر   )٦(ألنهم امتداد لشخصية آبائهم   
  )٧(.نٍيد امرأته أو إحدى بناته سداداً ِل- يدفع – وبناته إلى حد أنه يستطيع أن يبذل

فالمرأة في شريعة حمـورابي كانـت مثـل الماشـية المملوكـة، وحبـسوها عـن                 
وها في المـاء وأغرقوهـا، ونزعـوا ثوبهـا عنهـا وتركوهـا فـي الـشارع                  الناس، وألق 

عريانة، ومنعوها من الميراث، ودفعوها بدالً عن الدنِي.  
  :المرأة عند الفرس: المطلب الخامس

   جائرة وظالمة بحق المرأة، فإنها كانت تعاقبها أشد العقوبة إذا )٨(كانت قوانين زرادشت
  . جميع الصالحيات والحريات للرجلتْقَلَ وأطْصدر عنها أقل خطأ أو هفوة،

                                           
ي       - ١�����ن ا	K����A	ا F���Dو Fرا�����Q نK����E F���D أة�����، ا	�6#����8 ا	������H����) ����O�8,(    ،�h���, ،���h ا	����A8د   :  ,�آ���Y ا	

  .١٥ا	�]�	�،ا	6#�8 ا و	R  ،ص
ي - ٢��ن ا	K�A	ا FDو Fرا��Q نK�E FD أة��  .�A8H١٧د ص	 ,�آY ا	
ق ا	��أة FD ا2�3- ٣AQ  م �F)، ص��	١٧ ا. 
ي - ٤��ن ا	K�A	ا FDو Fرا��Q نK�E FD أة��  .�A8H١٨د، ص	 ,�آY ا	
ن - ٥K�A	وا IA�  .F&�#�H١٨، ص	 ا	��أة ��* ا	
ق ا	��أة FD ا2�3م - ٦AQ  �F)، ص��	١٧ ا. 
ي - ٧��ن ا	K�A	ا FDو Fرا��Q نK�E FD أة�� .�A8H١٨د، ص	 ,�آY ا	
س، د& ه K :  زراد�� - ٨[�ار، و��Eل     �#F &�% ا	�K ر وا���	ا ��i8B R	إإ         F�D ��Z� %�E2م، و�i	ر وان ا	��8	� ��Sآ�k ,�* ا	��

            R����%ة : ، ا��iK )ا�S��D أو ا	�KY%  (ا	��Aن ا	+��دي &�E �5#�) ا	����2د وF�D (��E ا	��Aن ا	"���,� أو ا	���دس و	�I آ��Sب ,�A%س ����&
: ، و ,���NB ا	k��j  ١٩/ ٢٣٥دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ���وت، ،  )هـ٨٥٥ت  (�%ر ا	%�* ا	F��8    : ا	�Aري ��ح N�+O ا	#"�ري   

         F8D�5	ازي ا�	ا F���S	ا ��& *� %����، ���وت،ا	6#�8 ا و	�R  )هـ٦٠٦ت  (D"� ا	%�* ,+H8	ا kST	م ،  ٢٠٠٠-�١٤٢١، دار ا
١٣/١١٣.  ��#T	ا ����S	�� �AQf I�	ا ���g�.    لY�������� آ��Sب ا$ ا	B F�D 5   : وا ,:)�	رم ا��T, ��O�K (��ازي ��O�8,(  ��8#6, ،

 *��,C� ،٣٠٤ص  هـ،١٤٢١ ا	6#�8 ا و	�E- R–أ,�� ا	
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وكان أتباع زرادشت ي١(ون النساءتُقُم(كْ، وكانوا يرهونِل مولد البنات، فإذا وللرجـل د  
كَ ذَ ابنـ   ر يقدم شكره هللا بمراسيم دينية معينـة، وي ،ع الـصدقات، وال يفعـل مـن ذلـك     وز
  )٢(. له بنتتْدِل إذا وشيئا

 حق اختيـار زوجهـا، وكـان األب يزوجهـا لمـن             كلمأة عند الفرس تَ   ولم تكن المر  
  ـ         يشاء، وال ي ى هـذه المهمـة أحـد األعمـام         لَّوعتد برأيها في هذا األمر، وإذا مات األب تَ
بناتـه لرجـل آخـر      عـن   وكان بوسع الرجل أن يتنازل عن زوجته أو حتـى           . أو األخوال 

    خْوإذا كانت المرأة غير ملوقـد أبـيح الـزواج       )٣(.رونها علـى االنتحـار    ة لزوجها يجب  ص 
  )٤(.باألمهات واألخوات وسائر المحارم

  

  : للمرأة أيضاًومن صور امتهان الفرس
ـ  والج ب آلهة الح  سِركانت عند الفُ   اشـتار أو   "ال ، والعـاهر الرحيمـة، وتـسمى         م

بـد اآللهـة، وكـل      م لها هو الفتيات األبكار، يذهبن إلـى مع        دقَ وكان القربان الذي ي    "عشتار
رجل تعجبه فتاة، يلقي في حفَها قطعة من الفضة، ثم يقوم بِرِجض٥(.كارتها ب(   

ـ نْوإذا حاضت المرأة تُ    ى إلـى مكـان بعيـد خـارج المدينـة، وال يجـوز ألحـد                فَ
   )٦(.م الذين يقدمون لها الطعامدمخالطتها إال الخَ

ـ       س ك روحاصل ذلك أن الفُ    دون رضـاها،   المـرأة   ا  ورهـوا مولـد البنـات، وزوج
قربانـاً  المـرأة   وتنازلوا عنها، وأجبروها على االنتحار، وتزوجـوا بمحـارمهم، وقـدموا            

  .لآللهة، ونفوها في حيضها خارج المدينة
  

  :المرأة عند الصينيين: المطلب السادس
  

  :نظرة الصينيين إلى المرأة
سغْ، التي تَ الصين القديمة بالمياه المؤلمةبِتُـُيت المرأة في كممن المجتمع ُلس هوتَكْنُس  

ـ   م يستبقيه الرجل بِ   رالسعادة والمال، فهي شَ    ص منـه بالطريقـة التـي       لَّخَتَحض إرادته، وي
  )٧(.يرتضيها

                                           
ر ا	%�* XD) ا$، ص 	 ا	��أة FD �) ا2�3م- ١K ����٢١. 
��w ا د��ن و- ٢U FD أة��ر  ا	h8	ا	د، ص hA��% &#% ا	+�٣٧. 
٣ -  I��K ر%h� .٣٨ص : ا	
ر ا	%�* XD) ا$	  ا	��أة FD �) ا2�3م- ٤K ���� .٢١، ص 
٥ -��ق ا	AQ ت ا `�ى�K��%	أة ��* ا2�3م وا  	ص ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٦. 
اء أ,�- ٦Q   ���E ء��  .٤٨ص : �
ر - ٧h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص 	 ا	hA��% &#% ا	+�٣٤.  
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لم يقع على المرأة الصينية من يوم والدتهـا ، فقـد كـان الـصينيون يكرهـون                  الظُّو
ى الـسوق ليبيعهـا بـأبخس ثمـن، فـإذا لـم              حملها إل  بنات، فإذا وِلدتْ ألحدهم بنتٌ    مولد ال 

جِي   د أحدا يشتريها، وهبـ ل عابر سـبيل، أو أَ ها ألو ـ قَنَا إلـى مكـان مهجـور وخَ   هذَخَ ا أو ه
، واشـتهرت عـادة تكـسيح البنـات، بكـسر أرجلهـن وهـن               ةٌيا وهي ح  هنَفَا أو د  هقَرأغْ

ـ تُصغيرات، رغبة في جعلهن عديمات الحيلة، وذلـك ألن البنـت             ععبئـاً علـى أبيهـا،       د 
 فهو يربيا وال يناله منها شيء ، إال أن يبعث بها إلى بيـت زوجهـا لتعمـل فيـه، فكـان                     ه

األب يترك البنت في الحقول ليقتلهـا الـصقيع أو تأكلهـا الحيوانـات المفترسـة، دون أن                  
  )١(.يشعر بوخزة ضمير

ـ                ان الـصينيون   وليس حالها بأحسن وهي زوجة مـن حالهـا وهـي صـغيرة ، فك
  )٢(.تها برجلك ارتقت إلى األعلىلْكَ كلما رةرالمرأة كالكُ: يضربون المرأة ويقولون

وكان الزوج ال يتناول الطعام مـع زوجتـه، وكـان مـن حـق الـزوج أن يـأمر                    
  لَطْزوجته بأال تتزوج بعده، وكان يـ  منهـا أن تَ ب نفـسها عنـد موتـه تكريمـاً لـه،      قَرِح 

قُلِّطَوكان يفَتَْألا ه٣( األسباب، كأن تكون ثرثارة مثالًه(.  
  : )٤("كونفوشيوس" وفي عهد 

ـ      )٥(من حق الزوج أن يبيع زوجته      ث كبقيـة األمـوال، وال      رو، وإذا مات زوجهـا تُ
   )٦(.ث من أبيها أو زوجهارِتَ

، وباعوها وهـي     وحاصل ذلك أن المرأة عند الصينيين هي المياه المؤلمة، وهي الشر          
وا أرجلها، وضربوا المرأة ضرباً مبرحاً، وطلبوا منها إحراق نفسها عند           لوها وكسر وليدة وقت 

موت زوجها، وباعوا الزوجة وثُرِوا كاألموال، ومنعوها من الميراثوه    .  
     

  :من خالل نصوص التوراة: المرأة في الديانة اليهودية: المطلب السابع
ـ         د القـديم حـسب أهـوائهم، وتبـديلهم         كان تحريف اليهود للتـوراة، وكتـابتهم للعه

            لعقيدتهم وشريعتهم، كثير األثر فـي ظلـم المـرأة، فكـانوا يـ تَع رون المـرأة رأس كـل      بِ
 الـشريعة   تمـادت خطيئة، وأصل كل شر، ألنها أغوت آدم، فهي مـن حبائـل الـشيطان، ف              

اليهودية المححذير منها المرأة والتَّمِلْفة في ظُر.  
                                           

ر- ١h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د	  ا	hA��% &#% ا	+� .٣٥ص : 
ق ا	��أة ��- ٢AQ ت ا `�ى�K��%	* ا2�3م وا	ص  ،%�+, %��د &#% ا	+�+�١٧. 
ر- ٣h8	ا د��ن وا w��U FD أة��د، ص 	  ا	hA��% &#% ا	+�٣٤.  
س- ٤������Kف F�����O و	���% &����م   :  آ����H�D 	����Q kh����, Rآ�      ٥٥١ه������B ����� ،�ًر����%, �����H� E#���) ا	�����2د، ����%أ I���B��Q ا	8

 ������%,)���D �Kد &F���H : ا	:����D�A ا	�وF���D �����Q إ������K�� (����[K: و	���� ����T* ر���U) د����*، ا����iK وز�����ًا 	���8H%ل، َ*������� ُ&���) ��������+,
 I&ا�E)�O�8,(�h, �#ST,،- ه�ة�A	ا – ، R	6#�8 ا و	١٧ ، صم١٩٨٦ا.  
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  :اإلغواءالمرأة مصدر الشرور و
ر التكوين اإلصحاح الثالثفْجاء في س ":وكانت الحَأةُي حجميع حيوانات َلي البريالتـية   

أحقا قال اهللا ال تأكال مـن شـجر الجنـة؟ فقالـت المـرأة               : عملها الرب اإلله، فقالت للمرأة    
للحياهللا ال تـأكال    من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما الشجرة التي في وسـط الجنـة، فقـال                : ة

  منها وال تمس    اها لئال تموتا، فقالت الحلن تموتا، بل اهللا عـالم أنـه يـوم تـأكالن            :  للمرأة ةُي
 كاهللا عارفين الخير والشر، فـرأت المـرأة أن الـشجرة جيـدة              نمنها تنفتح أعينكما وتكونا   

ـ لألكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الـشجرة شـهية للنَّ          ـ  رِظَ ـ رِم مـن ثَ   تْذَ، فأخَ ـ كَا وأَ ه ، تْلَ
ا أيضاً معها فأكل، فانفتحـت أعينهمـا، وعلمـا أنهمـا عريانـان، فخاطـا                هلَج ر تْطَعوَأ

وسـمعا صـوت الـرب ماشـياً فـي الجنـة عنـد              . أوراق تين، وضعاها ألنفسهما مئزراً    
هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الـرب اإللـه فـي وسـط شـجر الجنـة،                    

سمعت صوتك فـي الجنـة فخـشيت ألنـي          : أين أنت؟ قال  : آدم وقال له  فنادى الرب اإلله    
هل أكلـت مـن الـشجرة التـي أوصـيتك           من أعلمك أنك عريان؟     : عريان فاختبأت، فقال  

  .ي من الشجرة فأكلتنتْطَا معي هي أعهتَلْعالمرأة التي ج: ا تأكل منها؟ فقال آدملَّأ
  وقال الرب للحيألنَّ: ةفَ ك لْعـ    هـذا    ت ، وقـال   … مـن جميـع البهـائم      تملعونـة أنْ

ـ ج أتعابك، حبلُك بـالوجع تلـدين أوالداً، وإلـى ر          رثكْتكثيراً أُ : للمرأة ليكـون اشـتياقك     ك 
ـ  لقول امرأتـك، وأكَ    تَعم س كألنَّ: ، وقال آلدم  ..وهو يسود عليك    مـن الـشجرة التـي       تَلْ
ـ    ال تأكل منها، ملعونـة األرض بـسببك       : أوصيتك قائالً   منهـا كـل أيـام       ُل، بالتعـب تأكُ

  )١(".حياتك
ـ          ر الالويـين  فْ وقد جاء في اإلصحاح الثاني عشر مـن س      أن األنثـى فـي ملـدها  و

  :أنجس من الذكر
ـ كَ: م الرب موسى قائالً   لَّوكَ"  ـ وإذا حبِلَـتْ امـرأة و     :  بنـي إسـرائيل قـائالً      ملِّ  تْدلَ

ـ  ...ث علتها تكـون نجـسة    راً، تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام طم        كَذَ  ثالثـة  مت، ثـم تُ
ـ وثالثين يوماً في دم تطهيرها، كـل شـيء مقـدس ال تَ      مْء، ، وإلـى المقـدس ال تجـى   س

 أنثى تكون نجسة أسـبوعين كمـا فـي طمثهـا، ثـم              تْدلَ أيام تطهيرها، وإن و    َلمكْحتى تُ 
  .)٢("تقيم ستة وستين يوماً في دم تطهيرها

  اإلصحاح الخامس عشر أن المـرأة فـي حيـضها ونفاسـها             ر الالويين فْوجاء في س 
   :سة لكل شيءجنَسة ومجِنَ

                                           
��ط ���h، ِ��#�8 �ـ�4�� ا Eـ#: ا	8ـZ% ا	A%�ـ� -١ْ*�TS	�6،:� ا�	ا *, P	�:	ح ا�+O3٢٢-١ا. 
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إذا كانت امرأة لها سيل، وكان سيلها دماً فـي لحمهـا فـسبعة أيـام تكـون فـي                    :" 
  طمثها، وكل من م سا يكون نجساً إلى المساء، وكـل مـا تـضطجع عليـه فـي طمثهـا                 ه

ـ       يكون نجسا ، وكل ما تجلس عليه يكون ن         جسا ، وكـل مـن مس   ـ  فراشـها ي ل ثيابـه   سغْ
ويتَسم بماء ويكون نجساً إلى المساء، وكل من مس متاعـاً تجلـس عليـه يغـسل ثيابـه                   ح

ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء، وإن كـان علـى الفـراش أو علـى المتـاع الـذي                    
يـه يكـون    هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجساً سبعة أيام، وكل فـراش يـضطجع عل              

نجساً، وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياماً كثيرة في غيـر وقـت طمثهـا، أو إذا سـال                    
بعد طمثها، فتكون كل أيام سيالن نجاستها كمـا فـي أيـام طمثهـا، أنهـا نجـسة، وكـل                     
فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكـون لهـا كفـراش طمثهـا، وكـل األمتعـة التـي                    

  )١(". طمثهاتجلس عليها تكون نجسة كنجاسة
        وكان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لـم ي    جامعوهـا فـي البيـوت،      ؤاكلوهـا، ولـم ي

�š:" فـأنزل اهللا تعـالى      : �  النبـي  ؛فسأل أصـحاب النبـي     tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθ èδ 
“ ]Œr& (#θ ä9Í” tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ")ــول اهللا  )٢ ــال رس ــنَ "�، فق وااصــلَّ ع ــيء كُ  الإ شَ

٣(".النِّكَاح(    
  ر التكوين اإلصحاح التاسع عـشر تـشويه صـورة النـساء وخـصوصاً              فْجاء في س

  :بنات لوط عليه السالم
ـ           )٤(وصعد لوط من صوغر   "  داً يـسكن    وسكن الجبل وابنتاه معـه، ألنـه خـاف أس

ـ في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالـت البِ          أبونـا قـد شـاخ،      :  للـصغيرة  ركْ
          ـ وليس في األرض رجل ليـدخل علينـا كعـادة كـل األرض، ه  نـسقي أبانـا خمـراً،    ملُ

              ـ خَونضطجع معه فنحمل من أبينا نسالً، فسقتا أباهما خمراً في تلـك الليلـة، ود ـ  البِ تْلَ ر كْ
    واضطجعت مع أبيها، ولم يـ ع ـ م باضـطجاعهما وال بقيامهمـا، وحـدث الغـد أن البِ           لَ ر كْ

إني قـد اضـطجعت مـع أبـي، نـسقيه خمـراً الليلـة أيـضاً، ادخلـي                   : يرةقالت للصغ 
فسقتا أباهما خمراً فـي تلـك الليلـة أيـضا، فقامـت             . اضطجعي معه فنحمل من أبينا نسالً     
    الصغيرة فاضطجعت معه، ولم يلَعباضطجاعهما وال بقيامهما، فَ    م ـ بِح  ابنتـا لـوط مـن       تْلَ

مه مؤاب وهو أبو المـؤابيين، والـصغيرة ولـدت ابنـاً            بناً ودعت اس   ا ركْأبيهما، فولدت البِ  
  )٥("ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون
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     ر العدد أن المرأة اليهودية قاصرة حتى ال تستطيع أن          فْجاء في اإلصحاح الثالثين من س
يها وأما المرأة إذا أنذرت نذراً للرب، والتزمت بالزم في بيت أب          :" ذر إال بموافقة وليها   تفي بالنَّ 

 ، فإن سكت أبوها لها ثبتت كل        الذي ألزمت نفسها به   في صباها، وسمع أبوها نذرها والالزم       
نذورها ، و كل لوازمها التي ألزمت نفسها بها ثبتت، وإن نهاها أبوها يوم سمعه فكل نذورها                 

، وكذا الزوجة إذا    …ولوازمها الذي ألزمت بها ال تثبت والرب يصفح عنها ألن األب قد نهاها            
  )١(".أنذرت ونهاها زوجها ال يثبت

  :ميراث األنثى في الشريعة اليهودية
  .كرث البنت إال عند عدم وجود االبن الذَّرِال تَ

  أيما رجـل مـات ولـم يكـن لـه           :" نر العدد اإلصحاح السابع والعشرو    فْفجاء في س
كَلْابن تنقلون م٢(". إلى ابنتهه(  

        وكان غريباً أن أيوب عليـه الـسالم وـ            ثر رِفْ أبنـاءه وبناتـه معـاً فجـاء فـي س 
ولم توجد نساء جميالت كنساء أيوب في كـل األرض وأعطـاهن أبـوهن ميراثـاً                :" أيوب

  )٣(".بين إخوتهن
 ثَرِوإذا وت  البنت ي حرم  ـ        عليها التزو العـدد  رِفْج من غير عائلة أبيهـا فجـاء فـي س 

ـ     :" اإلصحاح السادس والثالثين   ن أسـباط بنـي إسـرائيل تكـون         وكل بنت ورثت نصيباً م
 امرأة لواحد من عشيرة سبأبيها لكي يرث بنو إسرائيل كـل واحـد نـصيب آبائـه، فـال      ط 

 يتحول نصيب  من س بط  إلى س بآخر، بـل يـالزم أسـباط بنـي إسـرائيل كـل واحـد                ط 
  )٤(".نصيبه كما أمر الرب موسى

المرأةر الجامعة اإلصحاح السابع أن فْجاء في س رمن الموتَأم :  
 ":   تُ أنا وقلبي ألعرلَدو ألَ  م بلُ وألطْ ثَحب ـ كْ ح ـ  وعقـالً، وألَ   ةًم ف الـشر أنـه     رِع

 من المـوت المـرأة التـي هـي شـباك، وقلبهـا               أمر تُدجوجهالة، والحماقة أنها جنون، فَ    
  )٥(".إشراك، ويداها قيود، الصالح قدام اهللا ينجو منها، أما الخاطئ فيؤخذ بها

  ن أن للرجـل الحـق فـي بيـع           الخروج اإلصحاح الواحـد والعـشري      رِفْجاء في س
  )٦(".وإذا باع رجل ابنته َأمةً ال تخرج كما يخرج العبيد:"  :ابنته

         وحاصل ذلك كله أن المرأة اليهودية في هذه الديانة المحفَرهـي مـصدر الـشرور      : ة
ى حيضها ونفاسها، وأخرجوهـا مـن       واإلغواء وتعاسة البشرية، وهي نجسة من مولدها حت       
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البيوت ولم يؤاكلوها، وأبرزوا صورتها على أنها مصدر الفاحشة كما في بنات لـوط عليـه                
السالم، وهي قاصرة ال تستطيع أن تقوم بأمر دون موافقة وليها، وليس لها ميراث إذا كان لها               

 من الموت وال    ر أبيها، وهي أم    يرغمونها على الزواج بأحد أفراد عائلة      تْثَرِ، وإذا و  ركَ ذَ أخٌ
  .ينجو منها إال الصالح أمام اهللا، وباعها أبوها وهي بنت

  :المرأة عند النصارى: المطلب الثامن
  :المرأة ممنوعة من التعليم والكالم

  :جاء في رسالة بولس الرسول إلى ثيموثاوس
ـ علتتعلّم المرأة بِسكوت في كـل خـضوع، ولكـن لـست آذن للمـرأة أن تُ                "  م، وال  لِّ

  تتسلط على الرج       ـ ل، بل تكون في سـكوت، ألن آدم ج ـ الً ثـم حـواء، وآدم لـم ي    أوَلبِ  وغْ
  )١(".، فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بوالدة األوالدتْيوِغْولكن المرأة ُأ

لتصمت نساؤكم في الكنائس ألنـه لـيس        :" وجاء في رسالة بولس إلى أهل كورنثوس      
 أن يـتعلمن    ندرِ ي نتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضاً، ولكن إن كُ         مأذونا لهن أن ي   

  )٢(".شيئاً فليسألن رجالهن في البيت، ألنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في الكنائس
كـذلك أيتهـا    :" وكانت المرأة مذَلَّة للرجل فقد قال بطرس الرسول في رسالته األولـى           

   )٣(".وإن كان البعض ال يطيعون الكلمة والتعاليمالنساء كن خاضعات لرجالكن، حتى 
أيتها النساء اخضعن لرجالكن كمـا يليـق فـي    "  :وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي  

  )٤(".الرب
ولكـن أريـد أن تعلمـوا أن رأس كـل          :" وفي رسالة بولس إلـى أهـل كورنثـوس        
ـ ، وأمـا المـرأة فهـي م       ...رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل        جـ  د ل، ـ الرج
ـ خْالرجـل وألن الرجـل لـم ي        ألن الرجل ليس من المرأة، بل المرأة مـن         ق مـن أجـل     لَ

  )٥(".المرأة، بل المرأة من أجل الرجل
  :نظرة النصارى المشينة نحو الزواج

 حيث قال بولس فـي رسـالته إلـى أهـل             ،  الزواج كروكانت الدعوة إلى الرهبنة وتَ    
  :كورنثوس
. - غير متزوجين    - لهم إذا لبثوا كما أنا         نسن و األرامل أنه ح    أقول لغير المتزوجي  " 

 فغير المتزوجة تهتم بما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحـاً،           ،وإن بين الزوجة والعذراء فرقاً    
                                           

١ -%����Z8	]%�����%  ا	وس      :  ا��������� R����	ل إ	� ا	����������� *����, R����	ا و �	�������	�5ق ا و������، ا����	ا F����D س%����A�: دار ا	�����STب ا	
  .٣٣٩اO3+�ح ا	:�FK، ص 

٢ - I��K ر%h�س:  ا	:Kر  .٢٨٥اO3+�ح ا	�ا�w &�5، ص : ر��	� �	� إ	R أه) آ
٣ - I��K ر%h�  .٣٧٨اO3+�ح ا	:�	P، ص : ر��	� ��6س ا و	R: ا	
٤ -K ر%h��Fر��	� �	� إ	R أه): ��I ا		 .٣٢٨اO3+�ح ا	:�	P، ص :  آ
٥ - I��K ر%h�س: ا	:Kر  .٢٨٠اO3+�ح ا	+�دي &�5، ص : ر��	� �	� إ	R أه) آ
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، فمن تزوج يفعـل حـسناً، ومـن ال          …رضي زوجها الَم كيف تُ  عوأما المتزوجة فتهتم فيما ِللْ    
، ة لكي تتزوج بمن تريد في الـرب فحـسب         ا فهي حر  هلُجت ر ، فإن ما  ...يتزوج يفعل أحسن  

  )١(".ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي، وأظن أني أنا أيضاً عندي روح اهللا
    ـ            وقد القى هذا القول أصداء له في أوروبا المسيحية، فقد دعوا إلـى الرهبنـة، وع وا د

ا يجب أن يجتنبوها، ولو كانت عن طريـق       هسفْ نَ  في اًسجالعالقة الجنسية بين الرجل والمرأة نَ     
          ـ نكاح وعقد رسمي مشروع، واعتبروا العزوبة مقياسا لسمو األخـالق، وع  شـأنها، وأن    ولُ

العزوبة من أمارات التقوى والورع وزكاء األخالق، والحياة العائلية رمزاً النحطاط األخالق،            
 يتزوج أصالً، فأصبحت الحياة الزوجيـة       وأصبح محتوما لمن يريد العيش عيشة نزيهة أن ال        

  )٢(."مبعث حرج وضيق للرجال والنساء
   إنهـا مـدخل   ":ين بالقول على المرأة حيث قال القديس توتوليـان وقد تطاول رجال الد 

  . "-أي الرجل-الشيطان إلى نفس اإلنسان، ناقضة لنواميس اهللا، مشوهة لصورة اهللا 
د منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر علـى األسـرة          نها شر ال ب   إ" :وقال القديس سوستام  

     والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية ممووكـانوا ينظـرون إليهـا أنهـا ينبـوع           )٣(."ةه 
  المعاصي، وأصل السَئيوالفجور، وهي للرجل باب من أبواب جهنم، فهي مصدر تحريكـه            ة 

وحمل٤(.، وهي سالح إبليس المتطور على اآلثام، وهي عين المصائب اإلنسانية جمعاءه(  
 ألن الرجل أفضل  ؛ للرجل جعلوها خاضعة فالنصارى منعوا المرأة من التعليم والكالم، و      

 منه، ودعوا إلى الرهبنة وعدم الزواج مما أشاع الفاحشة، وهي مـدخل  تْقَلمن المرأة ألنها خُ  
  .الشيطان، وينبوع المعاصي، وباب من أبواب جهنم، وسالح إبليس

  

  :"العرب قبل اإلسالم" في الجاهلية المرأة: طلب التاسعالم
  :كراهية مولد البنات والتخلص منهن

(sŒÎ#":قال تعالى   uρ t� Ïe±ç0 Ν èδ ß‰ymr& 4 s\Ρ W{ $$ Î/ ¨≅sß … çµ ßγô_uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδuρ ×ΛÏà x. ∩∈∇∪ 3“ u‘≡ uθ tG tƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# ÏΒ 
Ïþθ ß™ $ tΒ u� Åe³ç0 ÿ Ïµ Î/ 4 … çµ ä3Å¡ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘr& … çµ ”™ ß‰tƒ ’ Îû É>#u� —I9$# 3 Ÿωr& u!$ y™ $ tΒ t"βθ ßϑ ä3øt s† )٥(3   

(sŒÎ# :"قال تعالىو uρ äοyŠ… âöθ yϑ ø9$# ôM n= Í× ß™ ∩∇∪ Äd“ r'Î/ 5= /Ρ sŒ ôM n= ÏG è%  ")٦(.  
    فمن شدة الحزن والكآبة يسولون وجهه، ويمتلئ حزناً وهو ساكت، كما يمتلئ غيظـاً           د 

ر به لئال يروا ما هو      شِّلدت له األنثى، ويختفي من أصحابه، من سوء ما ب         على امرأته التي و   
                                           

١ - I��K ر%h�س:   ا	:Kر .٢٧٦اO3+�ح ا	���w، ص : ر��	� �	� إ	R أه) آ
دودي، ص	   ا	+]�ب- ٢�H١٨. 
ن ا	��أة ��* ا	�IA و- ٣K�A	اH	 F&�#٢٠، ص�. 
دودي، ص 	 ا	+]�ب- ٤�H١٨. 
٥٨ �رة ا	�+)، ا��� - ٥.  
٦ -��TS	رة ا .٩-٨ا��� :  �
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  فيه من الحز    شْن والكآبة، أو لئال يم  توا به ويعروه، فَ ييحنفسه هل يترك هذه األنثى تعيش      ثد ،  
   )١(.على ذل وهوان نفسه، أم يدفنها وهي حية

  : البنات لثالثة أسباب )٢(فوأد
  .العار بهم من أجل البناتحوق الخوف من لُ -١
٢- قُفَنْالخوف من الفقر ألن البنات يتسبنكْ عليهن وال ي. 
 )٣(.العتقادهم أن المالئكة بنات اهللا -٣

 في كنا :"عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال    : وكانت المرأة في الجاهلية ال شيء       
ةيلاهلَا الْج دنَع اءًئا النِّسا شَيفَلَم اءج لَامالِْإس نهذَكَرو نَا اللَّهَأير نلَه نَا بِذَِلكلَيا عق٤(". ح(  

حيـث   عائشة رضي اهللا عنها      همتدد ع فكان على أربعة أنواع    :أما الزواج في الجاهلية   
  : النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاءكان: قالت 

 -اهقُدصي أو ابنته، فَ   هتَيإلى الرجل ولِ  فنكاح منها كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل        . ١
  .اهحكنْ ثم ي-يعطيها مهراً

 إلـى   -اذهبي-  من طمثها، أرسلي   تْرهونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته إذا طَ       .٢
          فالن فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها وال يمسها أبداً حتى يتبين حلُما من ذلك الرجل الـذي      ه

ا أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولـد             هلُمحبين َ تستبضع منه فإذا ت   
 .فكان هذا نكاح االستبضاع

يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فـإذا            : ونكاح آخر . ٣     
حتْلَم و وضتْع و مطع رجل منهم أن     عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يست          ر

قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا           : يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم     
فالن، تسمي من أحباسمه فَتْب لْيق به ولدها، ال يستطيع أن يمتنع منه الرجلح.  

ـ يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن جاءهـا، و           : ونكاح رابع .٤      هن 
  لَالبغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون عا، فمن أرادهن دخل علـيهن، فـإذ حملـت    م

، ثم ألحقوا ولدها بالـذي يـرون،        )٥(ا جمعوا لها، ودعوا لها القافة     هلَـمن ووضعت ح  ـإحداه
  اح ـ نكمدبالحق ه � ابنه، ال يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد يع، ود به- التصق –اط ـالتف

                                           
اء ا	#�����ن F���D إ�����Xح ا	c����Aن �����	c�Aن   - ١���uأ  :     F6�A�5���	ا F����T[	ر ا����S"�): ه���ـ١٣٩٣ت(,+����% ا ,����* ����* ,+����% ����* ا	

  .٢/٣٨٧م ،١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار ا	� �T	6H#�&� وا	��5، ���وت، kST, @�A+B ا	#+ث وا	%را��ت، 
��N�B ��ح ,�T5ة ا	��iK :  N���hا: دD* ا	#��ت وه* أ��Qء   :  ا	أد - ٢�): ه�ـ ١٠١٤ت (&�6H�� *�� F�Hن ,+��% ا	��Aري      : ,��Eة ا	

 R	6#�8 ا و	ن، ���وت، ا��#	 ،���H8	ا kST	٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار ا ،FK��S& ل��U @�A+B ، ٩/١٣٦م. 
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٣S	٣١/٦٤:  ا.  
 .٥/٢١٩٧: N�+O ا	#"�ري - ٤
٥ -���D�A	ا  :          ���iKا ،�����ا	��% �������ر ا	"	�� %��	����4���E w، وه�� ا	��Jي ����8ف ���#I ا	U :      ،#"���ري	ا N�+��O #���ري ����ح	ا NS��D

  F8D�5�����	ا FK2A������8	ا (X������������% ������* &Q *������ F�����H]������ أ������ ا	Qه�����ـ٨٥٣ت (أ( R�����	6#������8 ا و	وت، ا�������� ������D�8�، دار ا	
١٣٧٩،FE�#	اد &#% اCD %�+, @�A+B ،هـ،k�6"	%�* ا	ا k+,٩/١٨٥ و. 
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  )١(". إال نكاح الناس اليومهلَّالجاهلية كُ
  اع بكان العرب في الجاهلية ال يعطون النساء من مهورهن شيئاً، وكانت البنت كأنها تُو

  فج مالك أي نْتُ فَكلبِِإالً فتضمها إلى  ومعناه أنك تأخذ مهرها إبِ"النافجة"إلى الزوج بثمن يسمى 
#?θè#) ":، فـأنزل اهللا تعـالى     همظِّعتُ u uρ u !$|¡ÏiΨ9 $# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \'s# øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝ ä3s9 tã & óx« çµ÷Ζ ÏiΒ $T¡ø� tΡ 

çνθè= ä3sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒÍ÷   )٣(." فجعل اإلسالم المهر حقاً للزوجة وليس للولي)٢(". ∆£
  : الكثير من النساء، دون عدد معينكان الرجل في الجاهلية يتزوجو

 فـذكرت لـه     � نسوة فأتيت النبي     يأسلمت وعندي ثمان  :  قال )٤(قيسفعن الحارث بن    
  .)٥("اختر منهن أربعاً:" ذلك فقال
  .)٧ ("اختر منهن أربعاً"  : �وتحته عشر نسوة فقال له النبي)٦(أسلم غيالن الثقفي  و

  ق امرأته في الجاهلية ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولو طلقهـا             لِّطَوكان الرجل ي
  )٨(.رة، كانت له القدرة على مراجعتها، فجاء اإلسالم وحدد الطالق بطلقتينألف م

ولو بقي هذا حالها لكان خيرا ولكن هـي نفـسها            كانت المرأة محرومة من الميراث،    
  :تورث كالمتاع أو كالبهائم 

فكان العرب في الجاهلية إذا مات الزوج وله زوجة، جاء ابنه من غيرهـا أو بعـض                 
 ماله، فصار أحق بها من باقي تُثرِْ امرأته كما و تُثْورِ: ثوبه على المرأة ويقول   أقاربه، فألقى   

           جها لشخص آخر وأخـذ   الناس ومن نفسها، فإن كانت جميلة تزوجها بال صداق، وإن شاء زو
   )١٠(.وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت  .)٩(صداقها ولم يعطها شيئاً

 َأربعـةُ  هـي  ِإنَّمـا " : �قـال رسـول اهللا       .وكانت تَحد على زوجها عاما كـامال        

 . )١١(الْحوِل رْأسِ علَى بِالْبعرة تَرمي الْجاهلية في ِإحداكُن كَانَتْ وقَد وعشْر َأشْهرٍ

                                           
  .٥/١٩٧:  N�+O ا	#"�ري- ١
٢ - ��c ،ء���	رة ا� ٤.  
٣ -��#T	ا ����S	ازي ا�H	  :٩/١٤٦. 
٤  -�DT	أه) ا *, (�HـU F��+O ة ا �%ي����* �* أ��iK :%#&  F ا	]ـ�ح وا	8S%�)ا ، ا	+ـ�رث �* �Eـ� �* &Q�	ا�B�Q   

 %�+, F���S	ازي ا�	ا %�+,    .٣/٨٦م،١٩٥٢ ا و	R :  ا	6#�8-   ���وت-، دار إ��Qء ا	�Sاث )هـ٣٢٧ت(�* إدر�� أ�
٥ -  ����U�, *ا���� *�����  :     Fو�����YA	ا$ ا %���#& ����% C���Dاد &#���%     )ه���ـ٢٧٥ت(,+����% ����* �����Y% ا����+, @���A+B ،وت������ ،����T�، دار ا	

 ،FE�����#	١/٦٢٨ا �����iKا ،N�+����O *�����Q P�%����Q � إرواء ا	B F����D (�����Hj"������� أ�Qد�����P ,������ر ا	�����#�)، ,+�����% ����O�K  : ، وه����
 FK�#	 %�* ا	هـ١٤٢٠ت(ا(،��K�:	6#�8 ا	وت، ا��� ،F,2�3ا kST� .٦/٢٩٥ ، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ا	

���R��T� F أ���   - ٦A:	ا ��H�� *��� 2ن��� �        *��� ����& ���fو ���`c F�D و,���ت NS��م ا	��� �Hأ�� �����TQ �4��6 وآ���ن ���&�ا	ا *T��� ���& 
  �iK"�6ب أ	ا���O3ا  ���+h�	ا Y����B FD  :       ��% ��* &Q *�� F�H]�� أ��Qأ    F8D�5�	ا FK2A��8	ا (X��دار ا	]��)،  ): ه�ـ ٨٥٣ت(ا	

 ،R	6#�8 ا و	#]�وي،١٩٩٢ -ـه���١٤١٢وت، ا	ا %�+, FH& @�A+B ، ٥/٣٣٠م .  
٧ -  (��#�Q *��� %���Qأ %����,  :    FK�#�5��	ا$ ا %��#& ���% ���* �Q#��) أ���Qه��ـ٢٤١ت(أ(, ،  ،�h��, ���#��E �����C٢/١٣ k�8��� ل���Eو ، 

ط ه IE�6� N�+O، و�اه%� و�8�) ا ~Kا رI� *�&#S�4�� ا	 :I��K ب�ST	ا RH& ط~Kا ر k�8� @�H8B.  
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٨S	٦/٨٢:  ا. 
٩ -  I��K ر%h� .١٠/٩: ا	
ر - ١٠�����:���������ل 2�����Uل ا	�����%�* ا	�������F   :  ا	����%ر ا	T	ا *����� *�Q������	وت، )ه�����ـ٩١١ت (&#�����% ا�������� ،������T� ،م١٩٩٣، دار ا	
٢/٤٦٢١. 
  .٥/٢٠٢٤: N�+O ا	#"�ري - ١١
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هذه جاهلية العرب التي وأدت البنت وهي صغيرة، وليست  شيئا وهي كبيرة، استغلوها              
 وباعوها وأخذوا مهرها، ولم يعطوها شيئا، وأضروا بها بكثـرة التعـدد             جنسياً باسم الزواج،  

  ون لها أيـالمتاع والمواشي، دون أن يكـ ال حدود وال قيود لهما، وورثوها كنِيذَوالطالق اللَّ
رأي حتى على نفسها، وهي م قَتَحةٌرحتى في ع دتا وإحدادها على زوجها ه.  

إلسالم لم يكن لها حق الحياة صغيرة ، وال حـق اختيـار             جماع القول أن المرأة قبل ا     
                 الزوج كبيرة ، وال حق التملك وال ترث من أبيها وال من غيره ، حتى اليهودية عندما وثتها ر

عند عدم وجود ذكور ، قيدتها بالزواج من أحد أفراد عائلة أبيها ، وكثير مـن الحـضارات                  
ها فحرقتها ، وتغنى الفالسفة والحكمـاء ورجـال         كالهندية مثال حرمتها حق الحياة بعد زوج      

الدين،بإلصاق التهم بالمرأة حيث إنها مصدر الغواية والمتاعب واآلالم ، ووصـفوها بـأقبح              
   الصفات حيث إنها أمفأي مكانة كانـت     ...  من الموت والريح والسم وهي المياه المؤلمة         ر ،

  .!للمرأة في أعرق الحضارات عبر التاريخ 
  . !!إن اإلسالم ظلم المرأة: عد ذلك أعداء اإلسالم من أهله ومن غيره ليقولوا ويأتي ب
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النساء في حياة األنبياء : لمبحث الثانيا

  ويندرج تحته سبعة مطالب

  حواء في حياة آدم: المطلب األول

  . عليه السالم

  والغة في حياة نوح: المطلب الثاني

  . عليه السالم

  والهة في حياة : ثالثالمطلب ال

  .لوط عليه السالم

  رحمة في حياة أيوب : المطلب الرابع

  .عليه السالم

صفوراء في حياة : المطلب الخامس

  .موسى عليه السالم

هاجر في حياة إبراهيم : المطلب السادس

  .عليه السالم

  خديجة في حياة : المطلب السابع

  .�محمد 
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  المبحث الثاني
  ياءالنساء في حياة األنب
    

كان للنساء في حياة األنبياء دور في الحياة االجتماعية، ولهن نصيب من العمل،             : تمهيد
 ولم يكن ولكن هذا الدور يختلف من واحدة ألخرى، فمنهن من كان دورهـا سـيئاً                مهمشات ،

كامرأة نوح وامرأة لوط، ومنهن من كان لها دور إيجابي كامرأة آدم وأيوب وموسى وإبراهيم               
 عليهم السالم جميعاً، وأقتصر في هذا المبحث على نساء هؤالء األنبياء عليهم السالم،              ومحمد

 ألن الكالم عن جميع نـساء       ان لها دور عملي مباشر في حياتهم؛      وليس كل نسائهم، بل من ك     
أن النساء فـي    بيان  ألن الهدف في هذا البحث هو       حث؛ و جميع األنبياء ليس موضوع هذا الب     

  .   ولم يعشن في البيوت منعزالتاالجتماعيةان لهن دور في الحياة حياة األنبياء ك
  . حواء في حياة آدم عليه السالم: المطلب األول

  .)١( دون أنثىرٍكَقت من ذَلفهي المرأة الوحيدة التي خُ
عندما خلق اهللا آدم يوم الجمعـة، وأدخلـه         كانت حواء ُأنْس الوحشة آلدم عليهم السالم ف       

 :�قال رسول اهللا : ه قال ـرة رضي اهللا عنـريـا ورد عن أبي هـَعة، ِلموم الجمـالجنة ي
"رمٍ خَيوتْ يطَلَع هلَيع سالشَّم موي ةعمالْج يهقَ فخُل مآد يهفَل وخنَّةَ ُأدالْج يهفو ا ُأخْرِجنْهم الو 

ةُ تَقُوماعي ِإال السمِ فوي ةعم٢("الْج(   
uθ" ، قال تعـالى  )٣( إليها-ليألف ويطمئن   – اهللا تعالى حواء من آدم ليسكن        قَلَخَ èδ “ Ï% ©! $# 

Ν ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ Ÿ≅yè y_uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— zä3ó¡uŠ Ï9 $ pκ ö�s9Î)")٤(  
 ومِـوالْي بِاللَّه يْؤمن كَان من": �قال رسول اهللا    . )٥(وقد خلقها اهللا تعالى من ضلع آدم      

 الضلَعِ في شَيء َأعوج وِإن ضلَعٍ من خُلقْن فَِإنَّهن خَيرا بِالنِّساء واستَوصوا جاره يْؤذ فَلَا الْآخرِ
لَاهَأع تَ فَِإنبذَه هيمـكَ تُقتَهرس ِإنو كْتَهتَر ْل لَمزي جووا َأعصتَوبِا فَاساءاخَ لنِّسر٦("ي( .  

  : حواء سبب لخروجها وزوجها من الجنة
 الولَـو  اللَّحم يخْنَز لَم ِإسراِئيَل بنُو واللَ ": �عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي         

اءوح لَم ا ُأنْثَى تَخُنهجوز ره٧(" الد(.  

                                           
١ - Fأ� ����B د  .٣/٢٠: ا	�8
٢ - �H�, N�+O ٢/٥٨٥.  
اء ا	#��ن- ٣uأ F6�A�5H	  :٢/٤٦.  
 ١٨٩ ا���: �رة ا &�اف - ٤
٥-   (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	ا :     F#HT	ا F��K�j	ا %�+, *� %�Qأ *� %���8  دار ا	�STب ا	F��8، 	#��ن ، ���وت، ا	6#): هـ٧٤١ت (,+

  .١/٢٤م ، ١٩٨٣-هـ١٤٠٣ا	�ا��8،
 
  

  .٥/١٩٥٧ري  N�+O ا	#"�- ٦
٧ - I��K ر%h�ى RSQ أF *SKأي ��S*،  ن ��: �"�Y ا	H+�. ٣/١٢١٢:  ا	H�	+� ا	ا KY` (�4إ��ا .  
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   حواء زوج آدم زحتى وقع في ذلك، ومعنى خيانتها، أنهـا         آلدم األكل من الشجرة      تْنَي
ته آلدم، وليس المراد من خيانتها ارتكاب الفواحش، ولكـن          نَين لها إبليس، حتى ز    يلت ما ز  بِقَ
  .)١( ذلك خيانةدع،ا من الشجرة، وتحسينها ذلك آلدم هلا مالت إليه من شهوة النفس وأكْمِل

(øŒÎ : "قال تعـالى  اً من اهللا تعالى قَبل خَلْق آدم،        ولكن خروج آدم عليه السالم كان مقَدر       uρ 
tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x�‹ Î= yzً")فهذا تفصيل من اهللا تعالى للمالئكة بإخبارهم        )٢

إني جاعل في الجنة خليفة، وهذا دليل علـى         : ولم يقل اهللا تعالى   . )٣(بأنه مستخلفه في األرض   
ن وجود آدم وحواء في الجنة كان مؤقتاً، ثم سينتقالن إلى العيش في األرض واالسـتخالف                أ

  ... .فيها، وعمارتها
 اهللا رسولقال :  اهللا عنه قال عن أبي هريرة رضييؤيد هذا حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 وَأخْرجتَهم النَّاس َأشْقَيتَ الَّذي نْتَآ :دمآل موسى فَقَاَل وموسى آدم الْتَقَى" : وسلم عليه اهللا صلى
نم نَّةقَاَل ؟الْج مى آنْتَ :آدوسي مالَّذ طَفَاكاص اللَّه هالَتبِرِس طَفَاكاصو هَل ِلنَفْسَأنْزو كلَيع 

.)٤( "موسى آدم فَحج ،نَعم :قَاَل ؟يخْلُقَني َأن قَبَل علَي تَكُتب فَوجدتَها :قَاَل ،نَعم :قَاَل ؟التَّوراةَ   
وكان آدم علـيه السالم مشتركا مع حـواء في سبب الخروج من الجنة ، حيث وسوس              

̈{: " قال تعالى ، لالثنينالشيطان  uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜø‹ $!": قال تعالىو )٥(" ¤±9$# yϑ ßγyϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3s9 zÏϑs9 

š Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ $ yϑ ßγ9 ©9y‰sù 9‘ρá�äó Î/ " )وغَ )٧(ما إلى األكل من الشجرة    ـ فأنزله )٦ ،رما بالقسم باهللا،   ه
ما من رتبـة الطاعـة إلـى رتبـة      هطَّح، فَ )٨(وجد أحد يحلف باهللا كذباً    ـه ال ي  ـواعتقد آدم أن  
  .)١٠(أياموعاشت حواء بعد موت آدم عليه السالم عاماً واحداً، وقيل ثالثة .)٩(المعصية 

فكان دور حواء أم البشر، أن تكون سكناً لزوجها، وكان لها دور في التأثير عليه باألكل 
            من الشجرة التي كان نتيجتها خروجهما من الجنة، وإن كان في هذه المة معصية ، و لكـن      ر

  . ومشاركة مع زوجها ا لها رأيعلى أندليل هذا 
  

                                           
  .٦/٣٦٨:  NSD *�f �[Q ا	#�ري- ١
  .٣٠ا��� :  �رة ا	#�Aة- ٢
�������� آ����2م ا	�������ن     "- ٣B F����D *�Q�����	ا �������T	ا ��������B "    8%ي�����	ا �����O�K *����� *�Q�����	ه����ـ١٣٧٩ت (&#����% ا : ( �������C,
���� ا	�8%ي .١/٤٨: م ، �A+B@ ا�* &:���*٢٠٠٠-ـه���١٤٢١	�، ���وت، ا	S� �AQf I�	إ ���g�.  
   .N�+O١٤/٣٧١ ا	#"�ري  - ٤
�� . ٢٠ا��� :  �رة ا &�اف-  ٥�ت `�ـــهـ: وا	h� 2مT	ا Fاء ــQ �	ز ��	8ً� و, ��Z	 �	�Y	ا k#� Fوهـ ،Fه�%Q	.  

�iK#��ن  أ	اء اuأ :F6�A�5	٤/١١٤: ا.  
  .٢٢ ا��� : �رة ا &�اف- ٦
٧ -�Z�S	ا F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 ( :١/٤٥.  
� ا	gSو��)             - ٨�Uو F�D (و���E ن اد ��* &��� ا	Y,"��5ي ا	"�ارز,F        :  ا	�5Tف &* 4��AQ@ ا	��Y�S) و&����+, ����A	ا ت (أ��

  .٢/٩١ �A+B@ &#% ا	�زاق ا	�Z%ي، - ���وت–، دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8 )هـ٥٣٨
�����وردي - ٩H	 ����T�	ر ا�h���S`ا :      F8D�5���	ا FA5���,%	ا F�H����	2م ا����	ا %���#& *���� Y����Y8	%�* &#���% ا���	ا Y���& ه���ـ٦٦٠ت (ا3,����م(: 

ر &#����% ا$ �����* إ������اه�� ا	����ه#F،  ١٩٩٦-ـه����١٤١٦ ا	6#�����8 ا و	����R، - �������وت–دار أ�����* Y����Qم S%آ����	ا @�����A+B ١/٤٧٩م .
���� ا	Y8 �* &#% ا	�2م S� �AQf I�	إ ���g� .  

����w ا	R���H& F���,��[)  %����#8 �����ح ,�����Z ا	2���6ب      �������Q ا	#- ١٠�	 %�����[S	ا :(      F���,��[#	ا %����+, *���� �������ن ����* &�H����) ت
  .١/٩٩ �Bآ��، - د��ر ��T–ا	�ST#� ا2�3,�� ): هـ١٢٢١



٣٨ 
 

  :  السالموالغة في حياة نوح عليه: المطلب الثاني
�šUu": قال تعـالى   ŸÑ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x�x. |N r&t� øΒ$# 8yθ çΡ |N r&t� øΒ$#uρ 7Þθ ä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 |M øt rB È øy‰ö6 tã 

ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È ÷ ysÎ=≈ |¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù óΟ n= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t,Î# Åz≡ £‰9$#  ")١( .  
ئة، ولذلك  وكانت مثاالً للمرأة السي   . )٣(، وقيل واعلة  )٢(واسم امرأة نوح عليه السالم والغة     

$"  ولم يقل زوج نوح كما قال اهللا تعالى فـي شـأن آدم               "امرأة نوح "قال اهللا تعالى     uΖ ù= è% uρ ãΠyŠ$ t↔ ‾≈ tƒ 

ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρy— uρ sπ ¨Ψpgø:$# ")وال سـكن لـه فـي       ،  )٥(بزوج له في اآلخـرة     وذلك ألنها ليست     )٤
�šUu": تعـالى  الـوبالعكس من ذلك ق   الدنيا، ŸÑ uρ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ#u |N r&t� øΒ$# šχöθ tã ö� Ïù  " )٦( 

  . )٧(ا كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجاً لهمولم يقل زوج فرعون لَ
ـ          ولم تكن الخيانة التي أراد اهللا تعالى في ا         رة شْآلية الزنـا، ولكـن الخيانـة فـي الع

، فكانت تقول للناس إن زوجي مجنون، وتفضح سره، فإذا آمن أحد به، أخبـرت               )٨(واإليمان
: ، وكانت تعترض كل شخص يريد أن يجتمع بنوح عليه السالم وتقول له            )٩(الجبابرة من قومه  

ر الناس مـن    ذِّحتخرج ، وتُ  فكانت تجتمع بالناس و   .)١٠(ال تسمع منه وال تؤمن به، إنه مجنون       
  .زوجها ، فكان لها رأي و خروج وعمل ، وإن كان كل ذلك في غاية السوء 

  

  :والهة في حياة لوط عليه السالم: المطلب الثالث
�Uu": قال تعـالى   ŸÑ ª!$# Wξ sVtΒ šÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x�x. |N r&t� øΒ$# 8yθ çΡ |N r&t� øΒ$#uρ 7Þθ ä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 |M øt rB È øy‰ö6 tã 

ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È ÷ ysÎ=≈ |¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐sù óΟ n= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $ uΚ åκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t,Î# Åz≡ £‰9$#  ")١١(.  
  ل ـوقي.)١٣(هيشفع وقيل .-ثر المفسرينـ عليه أك-، )١٢(انت امرأة لوط تسمى والهةـك

                                           
١ -���+S	رة ا  .١٠ا��� :  �
��ن - ٢�H���� *���� (���B�A, �������B  :   F���"H#	ن ����* ������5 ا زدي ا���H���� *���� (���B�A, *����+	ا ������ دار ا	T): ه���ـ١٥٠ت (أ����H8	ا k���S

�% ��D%، ٢٠٠٣-ـه١٤٢٤ ا	6#�8 ا و	R،- ���وت–	#��ن Qأ @�A+B ، ٣/٣٨٠م .  
 .١٧/٥٧٥:  ا	�5Tف 	YH,"�5ي- ٣
  . ٣٥ا��� :  �رة ا	#�Aة- ٤
ت )(ا���* ��Eّ�� ا	]ز����(,+���% ���* أ������T� F أ���ب ا	Yر&��F أ��� &#��% ا$  :  2��Uء ا ���ZDم X��D F��D) ا	��2hة &R��H `���� ا ���Kم - ٥

��–ر ا	�8و�� دا) :هـ٧٥١T	ا - ،��K�:	6#�8 ا	ط، ١٩٨٧-ـه١٤٠٧ ا~Kدر ا ر�A	و&#% ا k�8� @�A+B ، ١/٢٣٠م.  
٦ -���+S	رة ا  .١١ ا���:  �
٧ - �����i8	ن اc����A	ا �������B  :    اء%��������� ����* آ:����� أ���� ا	& *���� (�&�� ا	6#����8 ا و	���R   - ������وت–، دار ا	�����T )ه���ـ٧٧٤ت (إ����

���� ����g إ	��AQf I �.٤/٣٩٤ ، هـ١٤٠١S*آ:�� ا� .  
  .١/٢٣٠:  �f* ا	2U ��Aء ا �ZDم- ٨
�����% �����* إ������اه�� ا	:F����#H8 ا	���������ري    :  ا	�5����T وا	#������ن- ٩+, *����� %�����Qإ�����+@ أ دار إ������Qء ا	�����Sاث ) :ه����ـ٤٢٧ت (أ�����

ر    ٢٠٠٢-ـه���١٤٢٢ ا	6#����8 ا و	���R،  -������وت–ا	F�����8 	#�����ن  �����& *���� %����+, Fا3,����م أ���� @����A+B ،م، @�E%���B����8 وUا�,  :
���� ا	:F#H8 .٩/٣٥١ ��iK ا	��&%ي، ا ��SذS�  �AQf I�	إ ���g�.  

���� ا	c�Aن    - ١٠B  :      FK�8�ر �* ,+�% �* &#% ا	]#�ر ا	��h�, ��i� - ا	����ض – ا	��8د��  –، دار ا	��*  )ه�ـ ٤٨٩ت (أ� ا	
،R	6#�8 ا و	١٩٩٧-ـه١٤١٨ا@�A+B ،٥/٤٧٨: ���� إ��اه�� و���� �* &#�س �* ����: م.g�Qf I�	إ ���FK�8����� ا	�S� �A.  

١١ -���+S	رة ا  . ١٠ا��� :  �
 .٤/٥٧٨:  ا	�5Tف 	YH,"�5ي- ١٢
١٣ -F���H	 ر:��  .٧/١٢٠:  ا	%ر ا	
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عالى في اآلية الزنا، لقول ابن عباس وهـو ترجمـان      ولم تكن خيانتها التي ذكر اهللا ت      .)١(والعة
  .)٢("ما زنت امرأة نبي قط، تنزيهاً من اهللا لألنبياء عن هذا النقص: "القرآن

ولكن الخيانة التي جاءت من امرأة لوط هي إخبارها قومها بنـزول األضـياف عنـد                
بالنهـار   ا نزل الضيف  ، فإذا نزل ضيف عند لوط عليه السالم بالليل توقد ناراً، وإذ           )٣(زوجها  

  .)٤( قومها أنه نزل عند زوجها ضيفٌملَعي دخاناً، ِلردصتُ
تهم ضيوفاً، ورأت جمالهم وهيئتهم، خرجت حتى أتت مجـالس  فعندما رأت المالئكة ظنَّ   

م لهم، فهرعـوا    هفُص تَ تْذَإن لوطاً أضاف الليلة فتية ما رأيت مثلهم جماالً، وأخَ         : قومها فقالت 
ـ            إليه، ف  قام لوط عليه السالم ليدافع عن ضيوفه دفـاع المـستميت، وعض علـيهم بناتـه     ر

$": ، قال تعالى  )٥(ليتزوجوهن فرفضوا  £ϑ s9uρ ôN u!% ỳ $ uΖ è= ß™ â‘ $ WÛθ ä9 uû Å› öΝ Íκ Í5 s−$ |Êuρ öΝ Íκ Í5 % Yæ ö‘ sŒ tΑ$ s% uρ #x‹≈ yδ 
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  .)١٢(، والمرأة العجوز هي امرأة لوط)١١(والغابرون هم الهالكون الباقون في العذاب

           فروي أنها خرجت معه، ولكنها لما سمعت الحجارة تسقط بـشدة علـى قومهـا، رتْد 
  .)١٤(خت ملْحاًس، وقيل م)١٣(اهلَتَقَ فَرجفأصابها ح. قوماهوآ: بصرها وقالت
  فـال  ، ألنه ال يتأتى منها -واطـ الل–ذاب قومها ألنها فعلت فعلهم ـب مثل عذَّعولم تُ

                                           
١ -  ����+������� ا	#+��� ا	B  :     F���	%K ن ا����Q ���� أ���� *��� %�������� 	#����ن   ): ه��ـ٧٤٥ت (,+H8	ا k��ST	6#���8   –دار ا	وت ا�����

،R	٢٠٠١-هـ١٤٢٢ا و�Qدل أ�& �8ض، م، �A+B@ ا	�5, %�+, FH& �د وا	�5U�  .٨/٢٨٩% &#% ا	
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٥ -Y���Y8	ب ا���ST	ا ������B F��D Y�U���% &#��% ا	+��@ ���* ��	��k ���* &����6 ا %K	���F  :  ا	�+���ر ا	��+, ، دار ا	k��ST )ه��ـ٤٥٦ت (أ���

��� 	#��ن H8	وت –ا��� –،R	6#�8 ا و	١٩٩٣ـه١٤١٣ ا ،FD�5	2م &#% ا�	ا %#& @�A+B ،٣/١٩٣م.  
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١٣ -�+����� ا	�STب ا	Y�Y8 ا	B FD Y�U  .٣/١٩٧:  �f* &��6 ا %K	�Fر ا	
١٤ -F�A8�	ا ���B : Fر�A8�	ا Nuوا *� kوه *� ��8U *� بA8� Fأ� *� %�Qدر )هـ٢٥٤ ت( أ�O ١/٢٦: ���وت –، دار.  

  
  



٤٠ 
 

، وكذلك ألنها   )١ ( فعلهم، وساعدتهم على هذا الفعل     تْيضا ر مفعل هذا، ولكنها لَ   تستطيع المرأة   
  .)٢( اإلسالم، وقلبها على الكفر أصابها ما أصابهم من الهالكرهِظْكانت منافقة تُ

  

  : رحمة في حياة أيوب عليه السالم: المطلب الرابع
  زوج أيوب عليه السالم كان اسمها رحمة بنت منشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق 

  )٣(.عليهم السالم
         ـ أصيب أيوب عليه السالم بطفوح على جلده، ووقعت فيه ح ة ال يـستطيع الـسيطرة     كَّ

  عليها، وكان يحبأظفاره، حتى سقطت أظفاره،      ك  ها بالمسوح الخـشنة، ثـم بالفخـار        كَََّثم ح
   والحجارة، ولم يزل يع لحمه، فأخرجه أهل القرية من قريته، و جعلـوه فـي            طَّقَها حتى تَ  كُّح

منطقة خالية، وجعلوا له عريشا، ولم ي٤(. معه إال امرأته الصابرةقَب(  
غسل لهم الثياب لتأتيه ،تطحن للناس الطحين، وت)٥(فق على زوجها وبيتهانْدم وتُخْوكانت تَ

 فلمـا   )٦(باً إلى اهللا عز وجل،    رقَ على عاتقها شفقة وإحساناً إليه وتَ      هلُمح يأكلها، وكانت تَ   ةرسكبِ
طال عليها البالء، وسئمها الناس، ولم يستعملوها بعد أن عرفوا أنها امرأة أيوب خوفاً من أن                

      ينالهم من بالئه أو تعديهم بمخالطته جفباعتها بطعام طَ   )٧(يرتهات ظف ز ،فأتت به أيـوب،     بٍي ،
خدمت به أناساً، فلما كان الغد لم تجد أحـد يـستعملها            : من أين لك هذا؟ وأنكره، قالت     : فقال

  ى تخبره من أين لها ـفباعت الظفيرة األخرى بطعام فأتته به فأنكره أيضاً، وحلف ال يأكله حت

    :)٨( ربهدعاما رأى رأسها محلوقاً هذا الطعام، فكشفت عن رأسها خمارها، فل
šUθ :"قال تعالى  •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z Í_ ¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡ r&uρ ãΝ ymö‘ r& š ÏΗ ¿q≡ §�9$# ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yftG ó™ $$ sù … çµ s9 
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١ -        �����B *وى ا����SDور��4) و kS8#��س           :  آ	ا ���� ا	+�اF�K أ���B *�� ���H+	ا %�#& %��Q6#��8     ) :ه�ـ ٧٢٨ت (أ	ا ،�����B *أ�� ��#ST,

@�A+B ،�:	�:	: ا�	ا F�O�8	ا ���A	ا *� %�+, *� *�Q�	١٥/٣٤٤: ]%ي&#% ا. 
٢ -       ���i8	ن اc��A	ا ����B  : أ�� ، ا	6#��8  - ا	��Aه�ة –دار ا	���روق ا	+%�:��، ,��h    ): ه�ـ ٣٩٩ت ( &#�% ا$ ,+��% ��* أ��F ز,���*      

،R	٢٠٠٢-ـه١٤٢٣ا و @�A+B ،م :   ،Y��T	ا R�6h, *� %������     .٢/٣٠٢أ� &#% ا$ ���T& *� *��Q و,+S� ��AQf I��	إ ����g�
  .ا�* ز,��* 

٣ -  , ���� ,* Qَ    ِ�ْآ%��� د,5@ وذِ   �Bر��Bو �ZHXD �HZَ(��, أ�: � ,* ا        ،F8D�5�	+��* ��* ه#�� ا$ ��* &#�% ا$ ا	ا *�� FH& ���A	ا 
 .١٠/٥٨,+k ا	%�* ا	8��ي، : م، �A+B@ ١٩٩٥دار ا	��T، ���وت،): هـ٥٧١ت (ا	��8وف ���* &��آ�

٤ -��#T	ا ����S	ازي، :  ا�	%�* ا	ا �"D٢٢/١٨٧. 
ل ا	�IA   ا	�h#Sة   - ٥Oأ FD :     إ�+�ق �� ا	���وز��cدي ا	��5ازي أ�� *� FH& *� ه�ـ ٤٧٦ت(إ��اه�� :(  ��T� - د,�5@  -دار ا	

. د: ، ، �A+B@هـ١٤٠٣ا و	R : ا	�8#6Sه� *�Q %�+, :١/١٩٢.  
٦ -  (4��ت، ا	c ���C,  ��8#6ل ا	#��� &�Z��H ا	��2م ���Q3ء ا	��Sاث، 	#���ن، ����و            ): هـ١٣٢٠ت  (ا	���زا ا	�ري   :  ,�S%رك ا	

،��K�:	١٤/٢٤٢م، ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ا.  
ار - ٧��K ر ا���+�  :  F���H[�م ١٩٨٨-ه��ـ١٤٠٨,�����C ا	���Dء، 	#����ن، �����وت، ا	6#���8 ا	:�����K،    ): ه��ـ١١١١ت (,+���% �����E ا	
،١٢/٣٧١.  
�� �* آ:�� ا	%,FA5 أ� ا	�%اء :  �hE ا K#��ء  - ٨& *� (�&��-ه�ـ R١٣٨٨،دار ا	kST ا	+%�:��، ا	6#��8 ا و	�   ): هـ٧٤٤ت (إ�

١٩٦٨@�A+B ، م : ،%Qا6�R &#% ا	h,١/٣٦٣.  
   .٨٤ -٨٣ا��� ، :  �رة ا K#��ء- ٩
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  كان أيوب اهللا نبي إن :" �وقد مكث في بالئه ثماني عشرة سنة ، فقد قال رسول اهللا 
)١ (" القريب والبعيد فرفضه سنة عشرة ثماني بالئهفي   

كانت فعالً رحمة أليوب عليه السالم، فكانت تعمل وتخدم الناس و تعين زوجهـا، ألن               
  .الضرورة ألجأتها للخروج والعمل 

  

  

  :صفوراء في حياة موسى عليه السالم: المطلب الخامس
عليه أكثر  – عليه السالميه السالم هي صفوراء بنت سيدنا شعيب      لزوج سيدنا موسى ع   
  )٢(.-المفسرين وكتب التاريخ

  :الضرورة اضطرتها وأختها للخروج للعمل
$ :" قال تعـالــى   £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$ tΒ štô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# šχθ à)ó¡o„ y‰y_uρuρ ÏΒ 

ãΝ ÎγÏΡρßŠ È ÷ s? r&t� øΒ$# Èβ#yŠρä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3ç7 ôÜyz ( $ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4 ®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â!$ tã Ìh�9$# ( $ tΡθ ç/ r&uρ Ó‡ø‹ x© ×�� Î7 Ÿ2 ")٣( ،
  - ن كما يقول أكثـر المفـسري      - حيث اضطرت صفوراء وأختها عندما شاخ أبوهما شعيب       

، فال يستطيع أن يباشر     )٤(ر السن أضعفه  بكعليه السالم للخروج إلى رعي األغنام وسقايتها، فَ       
إنا امرأتان ضعيفتان ، ال نقدر على مـساجلة الرجـال     : ، فكأنهما قالتا  )٥(سقي غنمه ورعايتها  

ومزاحمتهم، وما لنا رجل يقوم بذلك، ألن أبانا أضعفه الك٦(.لنعيشر، فال بد لنا من العمل ب(  

  :لقاء موسى عليه السالم بزوجته من تدبير اهللا
ــالى ــال تع %!u :"ق ỳ uρ ×≅ã_u‘ ôÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4 tëó¡o„ tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ āχÎ) V| yϑ ø9$# tβρã� Ïϑ s? ù'tƒ y7 Î/ 

x8θ è= çF ø)u‹ Ï9 ól ã� ÷z $$ sù ’ ÎoΤ Î) y7 s9 zÏΒ š Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$#  ∩⊄⊃∪ yl t� sƒ mX $ pκ ÷]ÏΒ $ Z�Í←!% s{ Ü= ©% u� tItƒ ( tΑ$ s% Éb> u‘  Í_ ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ $ £ϑ s9uρ tµ §_uθ s? u!$ s)ù= Ï? štô‰tΒ tΑ$ s% 4 |¤tã ú†În1u‘ βr&  Í_ tƒ Ï‰ôγtƒ u!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊄⊄∪ $ £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$ tΒ 
štô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# šχθ à)ó¡o„ y‰y_uρuρ ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρßŠ È ÷ s? r&t� øΒ$# Èβ#yŠρä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3ç7 ôÜyz ( 

$ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4 ®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â!$ tã Ìh�9$# ( $ tΡθ ç/ r&uρ Ó‡ø‹ x© ×�� Î7 Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 4’ s+ |¡sù $ yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’ ‾< uθ s? ’ n< Î) Èe≅Ïjà9$# tΑ$ s)sù Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) 

!$ yϑ Ï9 |M ø9t“Ρ r& ¥’ n< Î) ôÏΒ 9� ö� yz ×�� É)sù ∩⊄⊆∪ ." )٧(  

                                           
١  -  F���S	ا FHO��% �* &FH �* ا	�:�R أ� �RH8 ا	Qأ RH8� Fاث  ) : هـ٢١٠ت (,��% أ��SH	 ن,g�  #�8 ـ ا	6-  د,5@- دار ا	

 ، Rـ	٦/٢٩٩، م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤ا و، N�+O  P�%ـQ �% �O�K ا	%�* ا 	#��H� : ،FK ا Qـ�د�P ا	�iK H��+�+hا وه+,  
 .١/٥٣ - م١٩٩٥ - هـ١٤١٥: ,ST#� ا	��8رف 	�5�H ، ا	���ض، �A�,  %�%U �8#+� و,�Y%ة

ي  -٢j#	ا ����B:د٣/٢١٨���� أ�F ا	�8B  :٧/٩ ..��  و���ه
٣ -�hA	رة ا  .٢٣ا��� :  �
���� أ�F ا	�8د- ٤B  :٧/٨.  
٥ -�S	م اH8	 (�Z�S	ا (�YF��K�jH	  :٣/١٠٤.  
���� أ�F ا	�8د- ٦B  :٧/٨.  
٧ -�hA	رة ا  .٢٤ -٢٠ا��� :  �
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فرعونألنه قتل أحد رجال بنفسه خوفاً من بطش فرعون وجنوده؛اً فخرج من مصر فار  
حتى وصل إلى مدقرب طبرية-ني -رك ــة، فرأى مشهداً أثار اهتمامه، وحقَّشَ بعد عناء وم  
ن تمنعان ماشيتهما من الوصول للماء حتـى يفـرغ الرعـاة مـن سـقي                غيرته، فرأى فتاتي  

 عن مزاحمة الرجـال،     نهزِج، وكي ال تختلط أغنامهن بغنم اآلخرين، وذلك من ع         )١(يتهمماش
وحذراً من مخالطة الرجال، فسألهن موسى عن األمر، فذكرتا له كبسن أبيهما وضعفه، فسقا ر 

 كثيراً حتى ، فجعل يغرف بالدلو ماء)٢(ة على البنات الضعيفاتت وذلك لكرم أخالقه، وشفق،لهما
  )٣(.كانتا أول الرعاة فراغاً من السقاية

  

  : موسى عليه السالم من صفوراءزواجقصة 
ما أعجلكما؟  : ات، قال لهما  يقسل الناس، وأغنامهما م   بعندما رجعت البنتان إلى أبيهما قَ     

  )٤(.اذهبي فادعيه لي: وجدنا رجالً صالحاً رحمنا فسقى لنا، فقال إلحداهن: قالتا
µ:"قال تعالى  ø? u!$ mgmX $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ)  Å ốϑ s? ’ n? tã &!$ uŠ ósÏF ó™ $# ôM s9$ s% āχÎ) ’ Î1r& x8θ ãã ô‰tƒ š� tƒ Ì“ ôfu‹ Ï9 t� ô_r& $ tΒ 

|M ø‹ s)y™ $ oΨs9 4 $ £ϑ n= sù … çνu!$ y_ ¡È s% uρ Ïµ ø‹ n= tã }È |Á s)ø9$# tΑ$ s% Ÿω ô#y‚s? ( |N öθ pgwΥ š∅ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t Ïϑ Î=≈ ©à9$#  ")فجاءت ،)٥
، وهذا االستحياء دليل علـى كمـال        )٦(، واضعة ثوبها على وجهها    البنت تمشي على استحياء   

إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقام موسـى           : إيمانها وشرف عنصرها، وقالت له    
: ، فمشت أمامه، فجاءت ريح فألصقت ثوبها بجسدها فوصفته، فقـال لهـا  )٧(عليه السالم معها 

فجاء موسى إلى شعيب    . ه عليه السالم  قلُ حسن خُ  ، وهذا من  )٨( لي الطريق  يتع خلفي وانْ  يامش
وعرض شـعيب     إن اهللا نجاك من القوم الظالمين،      :عليهما السالم وقص عليه القصة فقال له      

ند شعيب  ـعلى موسى عليهما السالم أن يزوجه إحدى بناته ويكون المهر أن يعمل موسى ع             
$tΑ:" تعالىقال ،  فهو كرم منه اني سنوات، وإن زاد موسى إلى عشرـثم s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7ysÅ3Ρé& 

¢ tL uΖ ö/ $#“ y‰÷nÎ)  È ÷ tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ ÎΤ t� ã_ù's? z Í_≈ yϑ rO 8k yfÏm ( ÷βÎ* sù |M ôϑ yϑ ø? r& #\� ô±tã ôÏϑ sù x8Ï‰Ζ Ïã ( !$ tΒuρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& ¨, ä©r& 

š� ø‹ n= tã 4 þ’ ÎΤ ß‰ÉftF y™ βÎ) u!$ x© ª!$# š∅ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9$# .")ند شعيب ـعوعمل   موسىوافقـف)٩  
   موسى؟ىـقض لينـاألج أي  � النبـيَلِئ لقـول ابن عباس سعليهما السالم عشر سنين

                                           
ي- ١j#	ا ����B  :٢/١٩٨.  
٢ -(�Y�S	م اH8	 (�Z�S	ا 	  ،F��K�jH٣/١٠٤.  
ر- ٣:���F 	 ا	%رر ا	��H :٥/٥٧٣.  
���� أ�F ا	�8د- ٤B  :٧/٩.  
٥ -�hA	رة ا .٢٥ا��� :  �
8������   : ) أي ا	c����Aن  w,����U ا	#������ن &����* gBو����� - ٦U دار ): ه����ـ٣١٠ت (,+�����% �����* �����Y� *���� �������U% �����* `�	����% ا	6#����ي أ�����

���� ا	6#�ي إ	����g�I . ٢٠/٦٠ :  هـ١٤٠٥ا	��T، ���وت،S� �AQf . 
٧ -F���H	 ر:��  .٦/٤٠٥:  ا	%ر ا	
���� أ- ٨B د� .٧/٩: F ا	�8
٩ -�hA	رة ا  .٢٧ا��� :  �
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  .)١( "أطيبهما و أبعدهما ":قال
  :فراسة زوجة موسى عليه السالم

ôM :"قال تعـالى   s9$ s% $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ÏM t/ r'‾≈ tƒ çνö� Éfø↔ tG ó™ $# ( āχÎ) u� ö� yz ÇtΒ |N ö� yfø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s)ø9$# ß ÏΒF{ $#")٢( ،
ر عن رأس البئـر،     جه، أزال الح  تُوأما قُ : ه وأمانته؟ فقالت  تَوت قُ فْرمن أين ع  : فقال لها أبوها  

    وكان ال يطيقه إال عصقوى ، وحين سقى لنا لم أر رجالً قط أ        )٣(ة رجال، وقيل أربعون رجالً    ب
  .في ذلك السقي حين سقى لنا

ب رأسه إلى األرض ولـم      وي امرأة، ص   أنِّ مل إليه، وع  تُلْب أقْ فإنه نظر حين  : وأما أمانته 
   حين أقْ  يرفعه، ولم ينظر إلي لْب   لي  ي خلفي وانعت  يامش: غته رسالتك، ثم قال لي    لَّت إليه حتى ب 

  )٤(".الطريق، فلم يقل هذا إال وهو أمين
   )٦(.رب حطين، وهي ق)٥( فيهاتْنَف بين عكا وطبرية، ود"كفر مندة"ثم ماتت في 

ـ فكانت صفوراء تعمل برعي الماشية وسقايتها، وغير ذلك من األعمال، فكانـت تُ           عين 
        والدها ألنه كبير السن وضعيف، فعملها كان لضرورة ملحوعندما جاء موسى عليه السالم      ة ،

وخطبها،أراحها من كل هذه األعمال الشاقة، كما أنها كانت صابرة مع سيدنا موسى ووفلهةًي .  
  

  :هاجر في حياة إبراهيم عليه السالم: المطلب السادس
  هاجر أم إسماعيل عليه السالم، كانت جارية قبطية، أهداها أحد الفراعنة في مصر إلى

، وكانت امرأة شابة جميلة، أهدتها سارة إلى زوجها إبراهيم عليه الـسالم ألن              )٧(سارة
  )٨(.ا أم ولدهذَخَ من إبراهيم عليه السالم، واتَّتْلَمحسارة لم تكن قد رزقت باألوالد فَ

  يه السالم، فخرج إبراهيم ـ إسماعيل علتْبجغارت سيدتنا سارة من هاجر بعدما أنْ وقد
، وكان ال )٩(بهاجر وابنه إسماعيل من الشام إلى مكة، وأمرها أن تتخذ عريشاً تسكن فيه وابنها 

  )١٠(.ا، وال داع، وال مجيب، وال حتى ماءيوجد في مكة في ذاك الوقت ال ساكن يسكنه

                                           
١ -  *�+�+h��	ا R�H& رك%S�������  ): ه�ـ ٤٠٥ت( ا	+���آ� ا	������ري  &#�% ا$  أ��  &#��% ا$ ,+��% ��*  :  ا	H8	ا k��ST	وت -دار ا����� 

 ، R��	6#���8 ا و	م ، ١٩٩٠ -ه��ـ ١٤١١ا @���A+B : ���6& در���A	ا %��#& R�6h��, :٢/٤٤٢  ، N�+��O P�%��Q ���iK ا	��H���H  ا ، وه��
FK�#	�	 �+�+h	٤/٥٠١:ا.  

٢ -�hA	رة ا  .٢٦ا��� :  �
�%ة ا	�Aري- ٣& 	 F��8H :١٢/٧٧. 
٤ -F���H	 ر:��  .٥/٥٧٣:  ا	%ر ا	
ك ,�����h وا	�����Aه�ة - ٥����H, F����D اه�����ةY	م ا������ �����* �����jBي ������دى ا FT������B   :  ا	�]����� *������+�������ل ا	����%�* أ�����F ا	U) ت

,F): هـ٨٧٤A	وا3ر��د ا �D�A:	وزارة ا-�h, -  ،٥/١٠٩. 
ي :  ,8]� ا	#H%ان- ٦�ت �* &#% ا$ ا	+E��) ا$، دار ا) : هـ٦٢٦ت %#& ��T، ���وت، أ�	٤/٤٧١.  
�ا	�ST#�� ا	8 ) : هـ٦٠٦ت (أ� ا	��8دات ا	�#�رك �* ,+�% ا	]Yري    :  ا	�k��� FD ���Z ا	+%�P وا ��     - ٧H  A+B ،وت���� ،��� �� @

 ،FQ��6	ا %�د ,+��% ا	Yاوي و,+Q��٤/٤٢ه� أ.  
���� ا	�STب ا	- ٨B FD Y�U  .٣/١٩٠: �* &��6 ا %K	�Y�Y8fF  ا	�+�ر ا	
������� ا- ٩B �����:وي   .١/١٨٠: ����* آوأم ا		���% ه���F ا َ,���� ا	���HB F���S% 	�����%ه� �D+����م ������Z8 و�+�ره���� و	���%ه�، ا����iK �����ح ا	����

 �H�, RH&١٠/١٠. 
���� ا	�8%ي- ١٠B  :١/٤٢٧.  
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  عندما وضع إبراهيم عليه السالم هاجر ورضيعها في وقد كانت هاجر مسلِّمة ألمر اهللا ف
: هللا أمرك بهذا؟ قالآ: لى من تكلنا، فلم يجبها، فقالتإ: هذا المكان المقطوع رجع، فنادته هاجر  

$!"  إبراهيم قائالً   نا اهللا فرجعت ومضى   عيض ال ي  إذاً: نعم، قالت  uΖ −/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3ó™ r& ÏΒ  ÉL −ƒ Íh‘ èŒ >Š#uθ Î/ Î� ö� xî 
“ ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7 ÏF ÷�t/ ÇΠ§� ysßϑ ø9$# $ uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É)ã‹ Ï9 nο4θ n= ¢Á9$# ö≅yè ô_$$ sù Zοy‰Ï↔ øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ü“ Èθ öκ sE öΝ Íκ ö�s9Î) Ν ßγø% ã— ö‘ $#uρ zÏiΒ 

ÏN≡ t� yϑ ¨W9$# óΟ ßγ‾= yè s9 tβρã� ä3ô±o„ ")الماء، فعطشت وانقطـع     عهم القليل من التمر والماء، فنفد      وترك م  ،)١ 
لبنها، فعطش الصبي، والقصة يحكيها لنا ابن عباس رضي اهللا عنه فنظـرت إلـى الجبـال                 

  ِئفصعدت الصفا ونزلت المروة سبع مرات، حتى يفقالتتْس ، :تُكْلَهو لَهمن معي، فإذا هو ك 
تهى بها إلى موضع زمزم، فضرب بقدمه ففارت عين مـاء، فتعجلـت             الملَك قد جاء حتى ان    

         ال تخافي الظمأ على أهل هذا البلـد،        : كلَهاجر فجعلت تفرغ الماء في جراب لها فقال لها الم
  )٢(.وبقيت بمكة حتى أصبح إسماعيل عليه السالم شاباً

  )٣("معينًاً عينًا زمزم لَكَان عجِلَتْ َأنَّها لَولَا ِإسماعيَل ُأم اللَّه يرحم :"  �فقال رسول اهللا
توفيت هاجر ودفنت في الح٤(.ر عند الكعبةج(  

ت نعمت المرأة هاجر فقد سلمت ألمر اهللا بنفيها إلى بالد قاحلة، فارغة من السكان، وكد  
  .لها والبنها إسماعيل عليه السالموعملت بجد إليجاد الماء وتوفير الغذاء 

  

  :�خديجة في حياة محمد : لمطلب السابعا
 �هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، تزوجها النبـي                 

   وقد خطبها له عمه أبو طالب، )٥(ي أربعين سنة،ـ وعشرين سنة، وكانت هان ابن خمسـوك
  )٨(.راهيم، وجميع أوالده منها غير إب)٧(، وهي أول من آمن به وصدقه)٦(ودفع المهر منه

كانت خديجة رضي اهللا عنها حازمة شريفة كريمة، مـن          فقد  :  قصة �طبتها للنبي خوِل
 من كان في قومها يحرص علـى نكاحهـا فطلبوهـا        أعظم قريش شرفاً، وأكثرهم ماالً، وكلُّ     

 فأرسلت  �، فسمعت خديجة بمحمد     )٩(للزواج مراراً، وبذلوا لها األموال لكنها رفضتهم جميعاً       

                                           
  .٣٧ا��� :  �رة إ��اه��- ١
  .٣/١١٢٧: N�+O ا	#"�ري - ٢
  .٦/٤٠٢: NSD �iK ا	#�ري Q *�f]�اض أي ��ه�ًا �Uر�ً� &RH وIU ا ر: &��� ,���8 . ٢/٨٣٤:  N�+O ا	#"�ري- ٣
٤ -   F	اS	ء ا وا4) وا�#Kأ FD F	ا�� ا	�]م ا	8�  :    F�T��F ا	�O�8	ا F8D�5�	ا �H�): ه�ـ ١١١ت (&#% ا	���Q *� �H* �* &#% ا	

���، ���وت،H8	ا kST	م ١٩٩٩-هـ١٤١٩دار ا@�A+B ، :ض8, %�+, FH&د وU��% &#% ا	Q١/١٨٨: &�دل أ. 
٥ -�f ���O3ا  �[Q * :٧/٦٠٠.  
٦ -  FK����:�������� ا	c����Aن ا	�����i8 وا	����#w ا	B F���D FK����8�د ا 	����F ا	#���j%ادي   :  روح ا	����أ���� ا	�����Z���� (Xب ا	���%�* ا	�����% ,+
���� ا 	�F.١٨/٥١دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ���وت، ): هـ١٢٧٠ت (S� �AQf I�	إ ���g�. 
٧ -F#H8:	ا ����B  :٥/٨٣.  
٨ -�[Q *�f ���O3٦/٥٠٦:  ا. 
دار �����Oدر،���وت، ): ه����ـ٢٣٠ت (,+�����% �����* �����w������, *����� %8 أ����� &#����% ا$ ا	#�����hي ا	Yه�����ي      :  ا	�����A#6ت ا	T#�����ى - ٩
١/١٣١. ���g�I�	ت ا�* �8% إ�A#6� �AQf .  
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، فسافر يتاجر لها إلى الشام مع غالمها        )١(اها، وفاوضته على العمل بتجارتها وأموالها     إليه، فأت 
ملها ميسرة عمـا سـمعه مـن بحيـرى الراهـب فـي حـق          حكى، وعندما رجعا    )٢(سرةي   

ـ جِع، فأُ )٣(، وما شاهده منه من عالمات النبوة قبل البعثة        � محمد   بأخالقـه وأرادت أن     تْب 
ما بِيدي ما أتـزوج     : ما يمنعك أن تتزوج، فقال    :  دسيساً له، فقال له    فأرسلت ميسرة تتزوجه،  

: فإن كُفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة أال تجيب؟ قال           : به، قال ميسرة  
فـذهبت  : فأنا أفعل، يقول ميـسرة    : فكيف لي بذلك؟ قال   : خديجة، قال : فمن هي؟ قال ميسرة   
ه أن ائت لساعة كذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بـن أسـد ليزوجهـا،               فأخبرتها، فأرسلت إلي  

  )٤(. في عمومته وعلى رأسهم أبو طالب وخطبها�فحضر، ودخل رسول اهللا 

 � وأول من ثبت فؤاده فعندما نزل الوحي على النبي           �وكانت أول من صدق النبي      

 اللَّه رضي خُويلد بِنْت خَديجةَ علَى فَدخََل هفَُؤاد يرجفُ ََ� اللَّه رسوُل  فَرجع ،...بغار حراء 

 لَقَـد  الْخَبر وَأخْبرها ِلخَديجةَ فَقَاَل .الروع عنْه ذَهب حتَّى فَزملُوه زملُوني زملُوني فَقَاَل عنْها
 الْكَـلَّ  وتَحمُل الرحم لَتَصُل ِإنَّك َأبدا اللَّه يخْزِيك ما واللَّه كَلَّا خَديجةُ فَقَالَتْ نَفْسي علَى خَشيتُ
بتَكْسو ومدعتَقْرِي الْمفَ ويالض ينتُعلَى واِئبِ عقِّ نَوفَانْطَلَقَتْ .الْح ةُ بِهيجتَّى خَدَأتَـتْ  ح  بِـه 
 ،َأخيك ابنِ من اسمع عم ابن يا :خَديجةُ لَه فَقَالَتْ عمي قَد اكَبِير شَيخًا وكَان ... نَوفَِل بن ورقَةَ
 هذَا :ورقَةُ لَه فَقَاَل ،رَأى ما خَبر � اللَّه رسوُل فََأخْبره ؟تَرى ماذَا َأخي ابن يا :ورقَةُ لَه فَقَاَل

وسي النَّامَل الَّذنَز لَى اللَّهى عوسي ،متَنالَيا ييها فذَعي جتَنلَي ا َأكُونيِإذْ ح كخْرِجي كمفَقَاَل .قَو 
 وِإن ،عـودي  ِإال بِه جِْئتَ ما بِمثِْل قَطُّ رجٌل يْأت لَم نَعم :قَاَل ؟هم َأومخْرِجِي :َ� اللَّه رسوُل
  )٥("مَؤزرا صرانَ َأنْصرك يومك يدرِكْني
  

  :فضائل خديجة بنت خويلد
" : يقـول �سمعت رسـول اهللا  : عن علي بن أبي طالب قالعن أبي كريب عن وكيع      

را خَياِئهسن ميربِنْتُ م انرمع رخَيا واِئهسة نيجبِنْتُ خَد دلي٦( وأشار وكيع  : قال أبو كريب   "خُو( 
وأراد وكيع بإشارته تفسير الضمير في نسائها، جميع النـساء فـي             .)٧("إلى السماء واألرض  

 وعن  )٨(. منهما خير نساء األرض في عصرها      األرض أي كل من بين السماء واألرض، فكلٌّ       

                                           
١ -�[Q *�f ���+h	ا Y���B FD ���O3٦/٥٠٦:  ا. 
م ا	c�Aن-  ٢H& FD ن�D�8	ه) ا��,  : FK�EرY	ا ��i8	ا %#& %� -  هـ١٤١٦ا	��T، 	#��ن، ا	6#�8 ا و	R،دار ): هـ١٣٦٧ت (,+

  .٢/٣٠٦م ، ١٩٩٦
٣  -�[Q *�f ���O3٧/٦٠٠:  ا.  
 .١/١٣١:  �#�Aت ا�* �%8-  ٤
�ُ) اْ	Tَ)�. ١/٤: N�+O ا	#"�ري-  ٥ِ+ْBَ :  ��,g� (AS�� f *, *�8B .8ُْ%وَم� : AْBَِ�ي ا	F68BK I .�َ�ْ�X ا	��س ,� f �]%و : kُ�ِTْBَ اْ	َ

 ��X	م ا�TB. �@+َ	ْا kِ4ِاَKَ RHَ&َ *ُ�8ِBُ :  w��5�) ا	]B .ا �[Q *�f #�ري	ا NSD �iK :١/٢٥   
٦  -w8ً� آ:�� :  وآ��Dر �ً�	�& �ًK,g, �A� �8* وآ�ن�Bو w#� ��� و,�ت %�Qروى &* ا3,�م أ %Eو ،N�H, *� ]�اح	ا *� wوآ� ه

�iKا ،P�%+	ت ا�* �8%: ا�A#� :٦/٣٩٤. 
٧  -�H�, N�+O  :٤/١٨٨٦.  
٨ -�H�, N�+O RH& ويدار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ): هـ٦٧٦ت (أ� زآ��� �+�R �* ��ف �* ,�ي ا	�وي :  ��ح ا	�

،��K�:	6#�8 ا	١٥/١٩٨هـ ، ���١٣٩٢وت، ا. 
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كت قبـل أن    لَت على خديجة ولقد ه    رت على امرأة ما غ    رما غ : عائشة رضي اهللا عنها قالت    
ذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من          ا كنت اسمعه ي   ميتزوجني بثالث سنين لِ   

  )١(.ذبح الشاة ثم يهديها إلى خالئلهايقصب في الجنة، وإن كان لَ
  ي ابنة خمسة وستين عاماً، وذلك بعد ـرضي اهللا عنها وهخديجة بنت خويلد وتوفيت 

  )٣(.ونجبالحخديجة رضي اهللا عنها ودفنت .)٢( سنينعشرالنبوة ب
 عنها تعمل بالتجارة، وكانت رشيدة الرأي، وكانت مناصرة لزوجهـا           فكانت رضي اهللا  

  .في حمل الدعوة بنفسها ومالها رضي اهللا عنها
 يتضح مما سبق أن النساء في حياة األنبياء كان لهن دور في الحياة ولم يحبـسن فـي                 

امـرأة  البيوت، ولم يكن عملهن ترفاً، فأم البشر حواء كان لها دور وإبداء رأي ومـشورة، و               
أيوب عملت وكدت لتعيش وتنفق على زوجها، وابنتا شعيب عملتا بالرعي والسقاية لـضعف              

 لم  �أبيهما عن العمل، وهاجر عملت إلعاشة ابنها ونفسها، وخديجة عندما تزوجت الرسول
  . أحداً غيره ليتاجر بأموالها رضي اهللا عنهم جميعاًيتعد تعط

ن في قلوبهن، ولم تكن لهن ضوابط لتصرفاتهن كان         وأما النساء اللواتي لم يدخل اإليما     
  .دورهن الخراب والسوء والفحشاء، كامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السالم

فالمرأة ال تمنع من العمل إذا كان هناك ضرورة، والتزام بأوامر الشارع الحكيم كما في               
  .نساء األنبياء الصالحات

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
١ -�H�, N�+O  :٤/١٨٨٦. 
٢ -�[Q *�f ���O3٧/٦٠٠: ا. 
: ,R���H& (���6 ا	�����]% ا	+����ام ��������T, RH&g     ه���A, F#����ة U F���D ����T, F���D#���)      : وا	+]���ن  . ٣/٢٠٠:  ا	�����S%رك 	H+����آ�  - ٣

�iKا :�[Q *�f  #�ري	ا NSD :٣/٤٠٧.  
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  حقوق المرأة في: لمبحث األولا

   اإلسالم ويندرج تحته أربعة

  : مطالب

  

  الحقوق: المطلب األول

  . اإلنسانية

  

  الحقوق : المطلب الثاني

  .االجتماعية المعنوية

  

  الحقوق : المطلب الثالث

  .االجتماعية المادية

  

  الحقوق : المطلب الرابع

  .القانونية
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  إلسالمالمرأة في ظل ا
  حقوق المرأة في اإلسالم: المبحث األول

 الـذي حـافظ علـى        إال بعدالة اإلسـالم    حقوقها أخذ   عطَلم تجد المرأة حقوقها ، ولم تُ      
 علــى حــسن ثَّوحــ، االجتماعيــة علــى حقوقهــا صرِحياتهــا،وعلى كرامتهــا ، وحــ

 لها النفقة   ضرفَو ،رٍذْعا لِ معشرتها،وتعليمها،وأعطاها حق اختيار زوجها ، وحق التفريق بينه       
 االقتـصادية وأعطاهـا حقوقهـا      والميراث،وجعل لهـا حـق العمـل بـضوابط الـشرع،          

 والقانونية،وساواها مع الرجل في أهم األمور الحياتية والعبادية ، مع العلم بأنه ال أحد ينكـر               
        ك في بعض   هر ، أو التركيب الخَلقي ، وكذل      ظْوجود فوارق بين الرجل والمرأة ، سواء في الم
  : في خدمة اإلسالم ، وتفصيل ذلك هدع وب�األحكام، وكان للمرأة دور كبير في زمن النبي 

  :الحقوق اإلنسانية: المطلب األول
  :حق الحياة: المسألة األولى

عليهـا  لم تحافظ شريعة أو حضارة إنسانية أو قانون بشري على حياة األنثى كما حافظ   
  : على حياة األنثى منذ والدتها فَحرم قَتْلَها في أكثر من آية اإلسالم، فقد حافظ اإلسالم

…sŒÎ) äοyŠ#و:" قال تعالـى  -١ âöθ yϑ ø9$# ôM n= Í× ß™ ∩∇∪ Äd“ r'Î/ 5= /Ρ sŒ ôM n= ÏG è%" )دفن البنت وهـي     -، الوأد )١ 
  )٢(.إنسانة ، فلها حق الحياة،كالذَّكَرنت بوصفها اعتبره اإلسالم قباحة وشناعة في حق الب -حيةٌ

ــالى -٢ ــال تعــ Ÿωuρ (#þθ:"  قــ è= çG ø)s? öΝ ä. y‰≈ s9÷ρr& sπ u‹ ô±yz 9,≈n= øΒÎ) ( ßøt ªΥ öΝ ßγè% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn= ÷F s% 

tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜÅz #Z�� Î6 x. ")٤(،-الفقــر–، نهــى اهللا تعــالى عــن قتــل األوالد خــشية اإلمــالق )٣( 
كُورِ، ألنَّهـن ال يعملْـن وال يِجلـبن         وكانت بعض قبائل العرب يقْتُلُـون اإلنـاث دون الـذُّ          

  )٥(...ماالً، بل يدفَع عليهن المال لطعامهن وشرابهن 

                                           
١- ��TS	رة ا  .٩- ٨ا��� : �
٢- ����� آ�Sب ا$ ا	ُB FD (:, َ�ا�Y��5ازيH	 ١٩/٤٥٢: ل. 
  .٣١ا��� :  �رة ا��3اء  -٣
٤- F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	٢/٢٦: ا.  
���� ا	 ��#T	�Hازي -٥S	٣/٦٤: ا.  
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�ô‰s% u:"  قال تعالى  -٣ Å£yz tÏ% ©! $# (#þθ è= tG s% öΝ èδy‰≈ s9÷ρr& $ Jγx�y™ Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ")وقد نزلت هذه اآلية في      )١ ،
    قبيلتااالبنات حمية ، وهم ، وكذلك قَتُْل)٢(لسبيِ والفقرالعرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة ا

  . )٣(ربيعة ومضر
  .فَمنَع اإلسالم قَتَْل البنات بأي حال .)٤(فهذا تشنيع بفعلهم، وتَعجب من سوء حالهم

$4 " : قال تعالى-٤ oΨö;tF x. uρ öΝ Íκö�n= tã !$pκ�Ïù ¨βr& }§ø�̈Ζ9$# Ä§ø�̈Ζ9$$ Î/ š÷yè ø9$#uρ È ÷yè ø9$$ Î/ y#Ρ F{ $#uρ É#Ρ F{ $$Î/ 

šχèŒW{ $#uρ ÈβèŒW{ $$ Î/ £Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$ Î/ yyρã� àfø9$#uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4  ")٥(،   
  .من يعتدي عليها بالجزاء المماثل وتتوعد  تُحرم قتل النفس ، فهذه اآلية

  حق، سواء كان المقتول صغيراً أو)٦(لم تُفَرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص
كلمة النفس تشمل الذَّكَر  و)٧(، فَلكُلٍّ حق الحياة، وال يحلُّ التَّعرض لحياته كبيراً رجالً أو امرأة

   )٨(.واألنثى 

 )٩(.وقد أجمعت اُألمةُ على قَتِْل الرجل بالمرأة، والعكس، ألن كال منهما نفـس بـنفس              
 قتل يهودياً بجارية    �ك أن النبي    فعن أنس بن مال   " ،)١٠( �ولذلك دليل واضح من سنة النبي       

  .)١١(" لها- حلي-قتلها على أوضاح 
  .فحافظ اإلسالم على حياة األنثى صغيرة ، ونهى عن التعرض لحياتها صغيرة وكبيرة 

  

  :حق الكرامة اآلدمية: المسألة الثانية
ـ ولـم ي  ،  بـسواء  سـواء رِكَلألنثى حق الكرامة اآلدميـة كالـذَّ    ـ  رفَ ين ق اإلسـالم ب

  : وتكريمه لألنثى رِكَتكريمه للذَّ

                                           
  .١٤٠ا��� : �رة ا �8Kم -٦
ار ا	�Y�S) وأ��ار ا	gSو�) -٧Kوي : أ�X�#	ا %�+, *� ��:  ���وت- دار ا	��T): هـ٩٦١ت (�O�K ا	%�* أ� ا	"�� &#% ا$ �* &

���� ا	#��Xوي .٢/٤٥٨S� �AQf I�	ا ���g�. 
م -٨H8	ي : �+� ا%�E���% أ� ا	P�H ا	�Qأ *� %�+, *� �hK) هـ٨٦٠ت :(�T�د ا	%:  ���وت، �A+B@- دار ا	�ر ,+Sآ

FU�6, :ي.١/٥٠٥%�E������ ا	�S� �AQf I�	إ ���g�. 
١- F#	�8:	ا ����B :١/٥٦٢. 
  .٤٥ا��� : �رة ا	��4%ة  -٢
��Sح دار ا	��8دة و,�5ر و��f ا	F "H8 آ�� 8َDَ)ــأن ُ���� (8	K�[: "ا	�hAص  -٣, �iKوا3رادة ــأ � :T� Fأ� *� %�  � أ�ب ـ,+

��� د): هـ٧٥١ت(ا	Yر&F أ� &#% ا$ H8	ا kST	٢/٩٧ ،-  ���وت–ار ا.  
 .٢/٥٠٨دار ا	�STب ا	F��8، ���وت، ا	6#�8 ا	:�	:�، ): هـ١٤٢٠ت (ا	�5� ��% ���@ : IAD ا	��� -٤
٥- FK�8��Fروح ا		�	  :١٧/٤٥. 
٦- �+����� ا	�STب ا	Y�Y8ا	B FD Y�U .١/٢٤٥:  I�6& *�f ا %K	�Fر ا	
,���C ا	���	�، ) هـ٧٥١ت )(ا�* ��E ا	]ز��(أ�ب ا	Yر&F أ� &#% ا$ ,+�% أ� ��T : زاد ا	��8د FD ه%ي `�� ا	8#�د  -٧

��، ا	6#�8 ا	�ا��8 &�5T	ر ا2�3,��، ���وت، ا��� .٥/٩، k�8� @�A+B و&#% ا	�Aدر ا رCKوط، ة,ST#� ا	
 .٦/٢٥٢٤: N�+O ا	#"�ري -٨
 ٧٠ا��� : �رة ا��3اء -٩
١٠- ��%A	ا NSD ح�� : %Qا��د ا	%�* ,+�% �* &#% ا	& Fا� .٣/٢٤٤: ، دار ا	��T، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K)هـ٦٨١ت (ا	��
اء ا	#��ن -١١uأF6�A�5H	  :٣/١٧٥.  
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ــالى -١ ــال تعــ $ ô‰s)s9uρ:"  قــ oΨøΒ§� x. û Í_ t/ tΠyŠ#u öΝ ßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ 

ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒ sùuρ 4’ n? tã 9�� ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨø)n= yz WξŠ ÅÒ ø�s?.")١(  
ـ      نِّعمِ التـي أنْعـم اهللا بهـا علـى بنـي آدم، أي كرمنـاهم                فهذه اآلية إجمال ِلذكْرِ ال

، فاإلنـسان يمـشي     )٢(جميعاً، وهذه الكرامة يدخل تحتها خَلْقُهم على هـذه الهيئـة الحـسنة            
قائماً منتصباً على رِجلَيه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمـشي علـى أربـع ويأكـل                 

  .ن األنثى ال تدخل تحت هذه اآلية وال يوجد أحد يمكنه القول أ )٣(."بفمه
$ ô‰s)s9:"  قال تعالى-٢ uΖ ø)n= y{ z≈ |¡ΣM} $# þ’ Îû Ç|¡ômr& 5Οƒ Èθ ø)s? ")٤(.  
٣-  "$ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ x8¡�xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒ Ì� x6 ø9$# ∩∉∪ “ Ï% ©! $# y7 s)n= yz y71 §θ |¡sù y7 s9y‰yè sù")٥(، 

  )٦(.فاإلنسان أفضل األجناس
الـذكاء، والقـدرة علـى األعمـال،        : التـي كـرم اهللا بهـا اإلنـسان        ومن صور الكرامة    

، وخَلَـقَ اهللا األشـياء منـافع        )٨(وكـذلك بـالنطق    .)٧(والمبالغة فـي النظافـة والطهـارة      
 )١١(.وأنهـم يعرفـون اهللا     ،)١٠(، ومـن التكـريم أن ال يحكَـم بنجاسـتهم بـالموت            )٩(للناس

  )١٢(. هذا التكريم، الرجال والنساءوالكل مشترك في.فشرفهم بتكليفهم بعبادته 
  .فثبت بأقوى األدلة ،وهو كالم اهللا عز وجل ، مساواة الذَّكَرِ باألنثى في هذه الكرامة 

  

  :حق إبداء الرأي: المسألة الثالثة
  : رجال ، كالرجل تماما، ودليل ذلكللمرأة الحق في إبداء رأيها وإسداء النصح للنساء ولل

 ِلَأصـحابِه  ِ �اللَّه رسوُل قَاَل - صلح الحديبية – الْكتَابِ قَضية من � النبي فَرغَ َلَما
 لَم فَلَما مرات ثَلَاثَ ذَِلك قَاَل حتَّى رجٌل منْهم قَام ما فَواللَّه:عمر قَاَل "احلقُوا ثُم فَانْحروا قُوموا"
قُمي منْهم دخََل َأحلَى دُأ عةَ ملَمس ا فَذَكَرا لَهم يلَق نفَقَالَتْ النَّاسِ م ةَ ُأملَما :سي نَبِي اللَّه، بَأتُح 
ذَِلك جاخْر لَا ثُم ا تُكَلِّمدَأح منْهةً ممتَّى كَلح رتَنْح نَكدب وعتَدو اِلقَكح قَكلحفَي جفَخَر  فَلَـم  كَلِّـمي 

                                           
 
  

  
١ - *�S	رة ا .٤ا��� : �
��6ر�رة  - ٢Kf٧- ٦ا��� : ا.  
اء ا	#��ن - ٣uأF6�A�5H	  :٩/٥٠. 
٤ - S	ا��#T	ا ����  .٢/٢٠٥:  	�Hازي
٥ - Y�Y8	ب ا�ST	ا ����B FD Y�U�% ا	اQ%ي أ: ا	Qأ *� FH& *�+	ا دار ا	�HA، ا	%ار ا	�5,��، د,5@، ���وت، ): هـ٤٦٨ت (�

@�A+B ،R	6#�8 ا و	ن داوودي، : ا�K%& انuي . ٢/٦٤٢ر%Qا���� ا	S� �AQf I�	إ ���g�.  
٦ - ��+����� ا	#+� ا	B F�  F�	%K ن ا��Q :١/٢٤١. 
 .١/٧٨دار ا	��T، ���وت، ): هـ٩٧٧ت (,+�% ا	"k�6 ا	F�j, : F����5 ا	�+�Sج إ	FK�8, �D�8, R أ	��ظ ا	���Zج - ٧
ر ا	%�* ا	FH,�8 ا	]F8#: روض ا	]��ن FD ��ح إر��د ا ذه�ن - ٨K *� *�%	ز�* ا )FK�:	ا %�Z5	ل ) :هـ٩٦٦ت ) (اc ���C,

 . ٦ �E، ص- إ��ان: ا	#�� &�Z�H ا	�2م ��Q3ء ا	�Sاث
٩ - ��%A	ا NSD ح��Fا���H	  :٣/٢٤٤. 
 .٢/٩٧٨: N�+O ا	#"�ري -١٠
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 وجعـلَ  فَنَحروا قَاموا ذَِلك رَأوا فَلَما .فَحلَقَه حاِلقَه ودعا بدنَه نَحر  ، ذَِلك فَعَل حتَّى منْهم َأحدا
مهضعقُ بلحا يضعتَّى بح كَاد مهضعقْتُُل با يضعا ب١( ".غَم(   

أة إبداء رأيها، وإسداء المـشورة لزوجهـا وغيـره،          يفْهم من هذه القصة أنه يحق للمر      
خصوصاً  إذا كانت من ذوي األلباب، فأم سلمة رضي اهللا عنها أبدت رأيها وأشـارت علـى            

، وقد سمع منها وعمل بمشورتها، وكان في إبداء رأيها الخير العميم على             �النبي المعصوم   
  .أة فيحق لها إبداء رأيها وعلى المؤمنين جميعاً، وهذا يتعدى إلى كل امر�النبي 

  

   :حق إعطاء األمان: المسألة الرابعة
أمانها ، ودليل ذلك ذُفُنْللمرأة الحق في إعطاء األمان حال الحرب وي :  

 ذَهبـتُ ": فقد أجارت أم هانيء بنت أبي طالب رجال عام الفتح وأراد علي قَتْلَه ، تقول              
 :فَقَـالَ  فَسلَّمتُ قَالَتْ ،بِثَوبٍ تَستُره ابنَتُه وفَاطمةُ يغْتَسُل وجدتُهفَ الْفَتْحِ عام�  اللَّه رسوِل ِإلَى

"نم هذقُلْتُ "؟ه ٍئ ُأمانا :"قَاَل ،طَاِلبٍ َأبِي بِنْتُ هبحرم ٍئ بُِأمانا "هغَ فَلَمفَر  ـنم  هلغُـس  قَـام 
 علي ُأمي ابن زعم اللَّه رسوَل يا قُلْتُ انْصرفَ فَلَما واحد ثَوبٍ في تَحفًاملْ ركَعات ثَماني فَصلَّى
نطَاِلبٍ َأبِي ب ٌل َأنَّهلًا قَاتجر تُهرَأج فُلَان نةَ ابريبوُل فَقَاَل ،هسر اللَّه �: "نَا قَدرَأج نم ترَأج 
  )٢(". ضحى وذَِلك  :هانٍئ ُأم قَالَتْ "هانٍئ ُأم يا

 ألنها مـن أهـل النُّـصرة،      يصح أمان الحرة المسلمة   : السير الكبير شرح  قال صاحب   
  )٣( .ويكون أمانها ونُصرتُها بالقول وليس بالفعل، ألنها غير قادرة على النُّصرة واألمان بالفعل

مان ألهل الحرب، وبذلك يحرم قَـتْلُهم و َأخْـذُ          يصح إعطاء األ  : وقال صاحب المغْني  
أنثى، حراً   ماِلهِم، والتعرض لهم، ويصح األمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكراً كان أم             

  ) ٤(.كان أو عبداً، وهو قول أكثر أهل العلم
  

  :الحقوق االجتماعية المعنوية: المطلب الثاني

                                           
 
١- �H�, N�+O :١/٤٩٨. 
٢- ��#T	ا ���	ح ا��: F�`��	ا (Z� Fأ� *� %�Qأ *� %� .)��hSف .١/٢٥٥) ،ا	�5آ� ا	 ��E�5	��K2&ت( : هـ٤٨٣ت (,+
٣- F�j��% �* E%ا,� : ا	Q%�* &#% ا$ �* أ	ا @D ).��hSف.٩/١٦٩)دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ���وت،(: هـ٦٢٠ت (,
�I إ���ن ���* �Tـ�IH إا -٤�A� ن إ�2م �ـ�ه���Q3 ن���u دي وه IH8D Fj#�� �, (8D ,* ا	��8وف وهZ� ن��Q��  أQـ%ه

 H& �8مK3ــا    D ن��Qإ FK�:	وا ��j	ا R ـ�ـ             E I��,و ����Q 2��& (��دا أو &��+, ���H& ��H& إذا ��	وذ I�H8D F ــ�ـ �H& ل �م ا$ـ�ـ F آـ
 I�ZUس  :و���	5        ا��	ن ا���Qن وإ�H�ن و�8�H�8ـ� ��, Rـ�	ن إ�I�K وإ�I�K�A و���D %�E ا	���5رع     Fء &��Dـأ����ء ,�� �+���ن أي ,����

���ت ا	��8Sر��    : �iK اآ�B �Kgا�، ا��Q3ن �gن 8B#% ا$     Z, R�H& ��Eدار ): ه�ـ ١٠٣١ت(,+��% &#�% ا	��ؤوف ا	����وي     : ا	�Sـ
 �O�8�ان ا	%ا���  . د: هـ، ا	6#�8 ا و	�A+B ،R@ ١٤١٠ –د,5@  ،  ���وت   -	��T  ادار  ، ا	��T ا	�uر %�وا���Q3ن  .١/٤٠:,+
د ه�� ا3hA���Z ، وا	�58ِة ا	+��� 	YHو�U ، وا	JS	) 	�ما	�H8Bو �ZS���Bث و�K3ا RH& ق��K. 

٥-               �Z�H& ���	وآ��ن وا �h�, *T�� ،����ZU *�, F��Z[	ا �#�& *�� �,�& *� �#A&     �8و���، رو, ��D2` ��`c F�D FD�Bى� و   *�, I��& 
    ��ت ( ��* ,+��% ��* &#�% ا	#��      ��� �* &#% ا$: ا�iK ا�8�S�fب  �D�8, FD ا O+�ب    : ا	���U ���+h وا�* &#�س و���ه

�% ا	#]�وي، : +�A@دار ا	]�)، ���وت، ا	6#�8 ا و	B ،R): هـ٤٦٣+, FH&٣/١٠٧٣. 
  



٥٣ 
 

  : إلى اإلناث)١( باإلحسانتوصية اإلسالم: المسألة األولى
 كثير من النصوص الشرعية توصـي الرجـال باإلحـسان إلـى اإلنـاث، مـذ                 ورد

  .اًمتكون األنثى وليدة، حتى تصبح زوجة، وتغدو ُأ
  :التوصية بها وهي صغيرة

  : الكثير من النصوص التي توصي الرجل بالبنت وهي صغيرة ورد
  بنَات ثَلَاثُ لَه كَان من:"  يقول� سمعت رسول اهللا:  قال)٢( عن عـقبة بن عـامر-١
ربفَص هِنلَيع نهمَأطْعو نقَاهسو ناهكَسو نم هتجِد كُن ا لَهابجح نالنَّارِ م موي ةامي٣(" الْق(.  

 ثـالث  أو بنـات  ثـالث  له كان من :" �قال رسول اهللا    :  عن أنس بن مالك قال     -٢
  )٤(. وأومأ بالسبابة والوسطى-"ا هكذ الجنة في معي كان ، عليهن وأقام ، اهللا فاتقى ، أخوات
ـ  لَه كُن من" �قال رسول اهللا    :"  عن جابر بن عبد اهللا قال      -٣  يـْؤوِيهِن  بنَـات  ثُالثَ
نهمحريو نكْفُلُهيتْ وبجو نَّةُ لَهتَّةَ الْجيَل  :قَاَل "الْبق وَل ايسر اللَّه :نِ  كَانَتْ فَِإنقَـالَ   ؟ اثْنَتَـي 

  )٥(.واحدةً لَقَاَل واحدةً لَه قَالُوا لَو َأن الْقَومِ بعض فَرَأى قَاَل  "اثْنَتَينِ وِإن كَانَتْ:"
  :التوصية بها زوجة

%zƒÏ يأيها:" قال تعالى  -١ ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω ‘≅Ït s† öΝ ä3s9 βr& (#θ èO Ì� s? u!$ |¡ÏiΨ9$# $ \δ ö� x. ( Ÿωuρ £èδθ è=àÒ ÷è s? (#θ ç7yδ õ‹tG Ï9 

ÇÙ÷è t7 Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑ çF÷�s?#u HωÎ) βr& tÏ? ù'tƒ 7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi�t6 •Β 4 £èδρç�Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθßϑ çF÷δ Ì� x. 

# |¤yèsù                   βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Z� ö� yz #Z��ÏW Ÿ2 ً.")٦(  
، وتشمل الصحبة الجميلة، وكف األذى، واإلحـسان إليهـا ،           )٧(والعشْرةُ هي المخالطة  
، وهـذا   )٩(عز وجلَّ لهن عليكم    ، أي بأداء حقوقهن التي فرض اهللا      )٨(والنفقة والكسوة، ونحوها  

  . )١٠(خطاب للجميع، وخصوصاً من يسيئون العشرة
حسان إليها، حتى إذا كرهها زوجها ِلدمامة       وأمر اهللا تعالى بالصبر على الزوجة ، واإل       
، فال يفارقها لكراهة األنفس وحدها، فربما       )١١(أو سوء خُلُق، من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز        

                                           
  
  
١ -  �U�, *٢/١٢١٠:��* ا� N�+O P�%Q �% �O�K ا	%�* :N�+O �iK ا�* ,��hS`�� �Uر ا	��%ا:  ، وه+,

 ��H"	ول ا%	 F��8	ا ����S	ا kST,،FK�#	 ض–ا���	:� - ا	:�	6#�8 ا	٢٩٦م ،ص ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ا.   
٢ - RH8� Fأ� %��, : F���S	ا FHO��% �* &FH أ� �RH8 ا	Qاث ): هـ٣٠٧ت (أ�SH	 ن,g�، ا	6#�8 ا و	R، - د,5@ –دار ا	

  .٥٩١	�	#�FK ، ص ��H�H ا �Qد�P ا	h+�+�: ، وه N�+O P�%Q، ا٦/١٦٦�iK: ��H� *��Q أ�%: �A+B@م ، ١٩٩٥
٣ - (#�Q *� %�Q٣/٣٠٣: ,��% أQ   .٦/٣٩٧: ��H�H ا �Qد�P ا	 �+�+h	�	FK�#: اN�+O P�% :�iK، وه
  .١٩ا��� : �رة ا	���ء - ٤
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٥S	١٠/١١: ا. 
���� ا	�8%ي - ٦B :١/١٧٢. 
���� ا	6#�ي - ٧B: ٤/٣١٢. 
���� أ�F ا	�8د - ٨B :٢/١٥٨.  
�% ا �hKري ا	F#��A : ا	]�,�TQ  wم ا	c�Aن - ٩Qأ *� %�����g . ٥/٩٨ا	k85، ا	�Aه�ة، ، دار )هـ٦٧١ت (أ� &#% ا$ ,+

 F#��A	ا ����S� �AQf I�	إ. 



٥٤ 
 

، وربمـا   )١(كرهت النفس ما هو أصلح في الدين وأقرب إلى الخير، وأحبت ما هو ضد ذلـك               
  )٣(. الكراهة وتتبدل بالمحبة فيكون خيراً كثيراً، أوربما تزول)٢(تُرزقُون منها أوالداً صالحين

 شَيء َأعوج وِإن ضلَعٍ من خُلقَتْ الْمرَأةَ فَِإن بِالنِّساء استَوصوا :"� قال رسول اهللا     -٢
  )٤( ".بِالنِّساء فَاستَوصوا َأعوج يزْل لَم تَركْتَه وِإن كَسرتَه تُقيمه ذَهبتَ فَِإن َأعلَاه الضلَعِ في

 بالرفق بالنساء، وحسنِ عشرتهن، ألن حواء خُلقَتْ من ضلع آدم، وال �فأمر الرسول 
 ألن اإلنسان إن أراد تسوية اعوجاج المرأة أدى ذلك إلى فراقها، وتكرار ؛مطمع في استقامتهن

  )٥(.ة بهنالتوصية بالنساء في الحديث للتأكيد والمبالغة في التوصي

  )٦( ".ِلنساِئهِم خياركُم خياركُم :"�  قال رسول اهللا -٣
 طَعمـتَ  ِإذَا تُطْعمهـا  َأن :"ما حق زوجة أحدنا عليـه؟ قـال    : � سئل رسول اهللا     -٤

. )٧( "الْبيت في الِإ جرتَه وال تُقَبح وال الْوجه تَضرِب الو -اكْتَسبتَ َأو- اكْتَسيتَ ِإذَا وتَكْسوها
فوجب أن يطعم الرجل زوجته، ويكسوها حسب قدرته، وال يضرب الوجه عند التأديب ألنـه               

  )٨(."أظهر األعضاء، وال يقَبحها بالقول وال يشتمها، وال يهجرها تأديباً خارج بيت الزوجية
  دخل بيته فجأة، فقال  ومن التوصية بحسن العشرة، أن الزوج إذا أطال الغيبة، فال ي-٥

   وذلـك خشية أن ال تكـون )٩( "لَيال َأهلَه يطْرقْ فَلَا الْغَيبةَ َأحدكُم اَلـَأطَ ِإذَا :"�رسول اهللا 
إذا عاد مـن  � زوجته مستعدة بالتَّزين والتَّنَظُّف ، فيكون سبب النفرة منها، وكان رسول اهللا 

  )١٠(.ادمون، لكي تتزين النساء ، ويستعددن للقاء أزواجهنغزوة أرسل من يعلم الناس بأنهم ق
 منْزِلَةً اللَّه عنْد النَّاسِ َأشَر من ِإن :"�ومن حسن عشرتها حفظ سرها، فقال رسول اهللا 

موي ةاميَل الْقجي الرفْضِإلَى ي هَأتري امتُفْضو هِإلَي ثُم نْشُرا يهر١١(" س(.  
  : ومن حسن عشرتها وقايتها من النار

$:" قـال تعـالـى pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ è% ö/ ä3|¡à�Ρ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δr&uρ #Y‘$ tΡ …")أي أطـيعـوا اهللا  .)١٢  

                                           
د D�Q¢ ا	%�* أ� ا	#�آ�ت ا	���F : ,%ارك ا	�Y�S) و4�AQ@ ا	gSو�) -١٠�+, *� %�Q١/٢١٣): هـ٧٠١ت (&#% ا$ �* أ .

 F����� ا	��S� �AQf I�	إ ���g�. 
١١- F#��A	ا ����B :٥/٩٨. 
١٢- Fا���H	 ��%A	ا NSD ١/٤٤١: ��ح. 
 .٣/١٢١٢: ريN�+O ا	#"� -١٣

١ -  ��jh����	ا w,�����[	�5ح ا����� ��������S	وي : ا�������، ,ST#����� ا3,�����م )ه����ـ١٠٣١ت (ا3,�����م ا	+�����D¢ ز�����* ا	����%�* &#����% ا	�����ؤوف ا	
 .١/١٥١: ا	F8D�5، ا	���ض، ا	6#�8 ا	:�	:� 

٢ -  �U�, *١/٦٣٦: ��* ا�N�+O P�%Q  .٤/٤٥١: ا�iK ا	��H�H ا	 �+�+h	�	FK�#: ، وه
��ن �* ا �P8: ��* أ�F داود    - ٣�H� ا زدي FK�S�[�	داود ا �% ,+�F ا	�%�*   : دار ا	��T، ���وت، �A+B@): هـ٢٧٥ت ( أ�+,

%�������% ���O�K ا	��%�*  : أ���iK ������ ا	����ام B F��D"����� أ�Qد���P ا	+��2ل وا	+���ام   : ، وه�� N�+��O P�%��Q ٢/٢٤٤: &#��% ا	++,
FK�#	 :�: ا	:�	6#�8 ا	وت، ا��� ،F,2�3ا kST� .١٥٣، م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥: ا	

٤ -  ��#8��� ا	+��@ ا	����c ����i8دي : د ����ح ����* أ���F داود&�ن ا	��� %��������، �����وت، ا	6#���8 )ه��ـ١٣٢٩ت (,+H8	ا k��ST	دار ا ،
 ،��K�:	٦/١٢٧ا.  

 .٢/٦٨٣: N�+O ا	#"�ري - ٥
٦ - �[Q *�f #�ري	ا NSD :٩/٣٤٠.  
٧ - �H�, N�+O :٦/٣٢٣.  
٨ - ���+S	رة ا  .٦ا��� : �



٥٥ 
 

 فإذا رأيـت مـنهم طاعـة        )١( أهلكم بطاعته ِلتَقُوا أنفسكم وأهلكم بطاعة اهللا من النار،         مرواu#$و
  )٢(.منهم معصية تنهاهم وتزجرهمتشجعهم، وإذا رأيت 

 èδθãΖÅ3ó™r& ôÏΒ£:" قال تعالى: وحذَّر  اهللا تعالى من االعتداء على النساء حتى وهن مطَلَّقَات
    ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷ ã̀ρ Ÿωuρ £èδρ•‘ !$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £Íκ ö�n= tã 4 βÎ) uρ £ä. ÏM≈ s9'ρé& 9≅÷Η xq (#θ à)Ï�Ρ r'sù £Íκ ö�n= tã   4 ®L ym 

z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 4 ÷βÎ* sù z÷è |Êö‘ r& ö/ ä3s9 £èδθ è?$ t↔ sù £èδ u‘θ ã_é& ( (#ρã� Ïϑ s? ù&uρ / ä3uΖ ÷�t/ 7∃ρã� ÷è oÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än÷� |�$ yè s? ßìÅÊ÷� äI|¡sù ÿ… ã& s! 

3“ t� ÷z é&")٣(  كْنَى والنفي الـس طَلَّقَاتفقـة ، فنـهى اهللا سبحانه وتعالـى عن التضييق على الم)٤( ،
  )٥(.ضطَرِرن للخـروج من البيت قبل تمام العدةالقـول أو الفعل فَيملَلْن ويسـواء ب
  

  :التوصية بها وهي أم
  :جاءت التوصية باألم واألب معاً في كثير من اآليات 
ρß‰ç6#):" قال تعالى -١ ôã $#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θ ä. Î�ô³è@ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È øt$Î!≡ uθ ø9$$Î/ uρ $YΖ≈|¡ômÎ) ")٦(.   
(øŒÎ:" قال تعالى -٢ uρ $ tΡ õ‹s{r& t,≈sV‹ ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó�Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? āωÎ) ©!$# È øt$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ZΡ$ |¡ômÎ)")٧( 

4 *" :قال تعالى -٣ |Ós% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) È øt$Î!≡ uθø9$$ Î/ uρ $ �Ζ≈|¡ômÎ) ...4 ")٨(  
٤- $ yϑ ßγö6 Ïm$|¹ uρ "  ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρã� ÷ètΒ (")٩(.  
٥-   "$ uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ çµ ÷F n= uΗ xq … çµ •Βé& $ �Ζ ÷δuρ 4’ n? tã 9÷δuρ … çµ è=≈ |Á Ïùuρ ’ Îû È ÷ tΒ%tæ Èβr& ö� à6 ô©$# ’ Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î9uρ ¥١٠"( المصيرإلي(.   
ن النشأة األولى من عند اهللا،  ألالتوحيد باهللا في كثير من اآليات؛فَقَرن اهللا حق الوالدين ب

، وأمر اهللا تعالى باإلحسان إليهما والبِر بهما )١١(والنَّشْء الثاني وهو التربية من جهة الوالدين
، ويدخل في اإلحسان إليهما )١٢( عند أمرهما ما لم يكن معصيةالنزولوالعطف عليهما و

                                           
٩ - F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	٤/١٣٢: ا. 
���� ا�* آ:�� -١٠B :٤/٣٩٢. 
�٦رة ا	26ق، ا��� - ١. 
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٢S	٣٠/٣٣:ا.  
ل ا �����TQم - ٣����Oأ F����D م�����TQ3ا : %�����+, �����% �����* Y����Qم ا %K	�����F أ�����Qأ *����� F����H&) ه�ة، ): ه����ـ٤٥٦ت�����A	ا ،P�%����+	دار ا

R	6#�8 ا و	٧/٣٢٥: ا.  
  ٣٦ا��� : �رة ا	���ء - ٤
  .٨٣ا��� : �رة ا	#�Aة - ٥
 .٢٣ا��� : �رة ا��3اء - ٦
��ن - ٧A	 رة  .�١٥ا��: �
��ن - ٨A	 رة .١٤ا��� : �
٩ - F#��A	ا ����B :٢/١٣. 
ي -١٠j#	ا ����B :٣/١٠. 
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ذَلٍُّل، فال يغْلُظْ لهما في الجواب، وال يحد ، والمعاملة معهما بِلُطْف وِلينٍ وتَ)١(اإلنفاق عليهما
النَّظَر إليهما، وال يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذلالً 

   )٢(.لهما
 ذُكـرتُ  )٣(رجٍل َأنْفُ رغم :" قال � عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا           -٦
هنْدع لِّ فَلَمصي علَي مغرٍل َأنْفُ وجخََل رد هلَيع انضمر لَخَ ثُمَل انْسقَب َأن غْفَري لَه مغرَأنْفُ و   

كرٍل َأدجر هنْدع اهوَأب ربالْك فَلَم لَاهخدنَّةَ ي٤(". الْج(   
  :إلى األم خصوصاً� وجاءت التوصية من النبي 

 بِحـسنِ  النَّـاسِ  َأحقُّ من: فَقَاَل � اللَّه رسوِل ِإلَى رجٌل جاء: ال عن أبي هريرة ق  -١
 قَاَل ؟من ثُم :قَاَل"  ُأمك ثُم  "قَاَل ؟من ثُم :قَاَل"  ُأمك ثُم "قَاَل؟ من ثُم: قَاَل "ُأمك" قَاَل ؟صحابتي

"ثُم وك٥(". َأب(  
 ْئـتُ ج وقَـد  َأغْـزو  َأن َأردتُ اللَّه رسوَل يا فَقَاَل �إلى النبي    وجاء رجل آخر     -٢

كيرتَشْل :"فَقَاَل َأسه لَك نم قَاَل"؟ ُأم ما  :"قَاَل  ،نَعهمفَالْز نَّةَ فَِإنتَ الْجا تَحهلَي٦( ".رِج(  
األنثـى وهـي صـغيرة ،       عدالة اإلسالم مع المرأة ، فالرجل حريص على         ذا  فها هي   

  .وأحسن عشْرتَها زوجة ، واحتَرمها وتَذَلََّل لها وأطاعها أماً ، امتثاال لروح اإلسالم وأوامره 
   :حق التعليم: المسألة الثانية
مِلْاهتم اإلسالم بالعوح على التَّض مِلُّعفَ ، ولم يوأنثى في ذلك رٍكَ بين ذَقْر :  

، فَطَلَـب العلْـمِ فَـرض       )٧( "مـسلمٍ  كُـلِّ  علَى فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب :" �   قال رسول اهللا   -١
، أوجبهـا   …، فكـل عبـادة مـن طهـارة أو صـوم أو زكـاة              )٨(كل مسلمٍ ومسلمة   علـى

  )٩(.الشرع، وجب على كل مسلمٍ ومسلمة معرفتها وال يحصل ذلك إال بالتَّعلُّمِ

                                           
١١-  w�����A�، ا	�k����ST )ه����ـ٨٨٤ت (إ������اه�� �����* ,+�����% �����* &#����% ا$ �����* ,�N����H ا	+�#F����H أ����� إ�����+�ق     : ا	�#����%ع F����D ������ح ا	

 .٨/٢١٣اF,2�3، ���وت، 
����، وزارة ا): ه��ـ٥٣٩ت (أ���%8 ���* ,+���% ���* ا	+����* ا	�������ري ا	�Tا�����F  : ا	����وق -١٢T	ون ا2���3,��، اC5��	ف وا���Eو 

ر ,+�% : � ا و	�A+B ،R@ا	8#6S%آ	ا�١/٢٦٠م، �. 
١٣- (Uر �Kر�� أ :(U�	ا �Kر: أي ذل أi�, *�f �8ب	ن ا��	 �iK١٢/٢٤٥: ا. 

 
١ -     N�+h	ا w,�[	ا :        F�H��	ي اJ�,�S	ا R���& دار أ���Qء ا	��Sاث ا	F���8، ����وت، ��A+B@      ): ه�ـ ٢٧٩ت (,+��% ��* &���R أ��

%�Qأ  �&�� %�+,  :٥/٥٥٠ �iKا ،N�+O *�Q P�%Q : N�+�O ا	k����S وا	�Sه�����g�، :   k إ	��AQf I ���* ا	J,�Sي، وه
�% �O�K ا	%�* ا 	#�ST, ،FK#� ا	��8رف، ا	���ض، ا	6#�8 ا	"�,��، +,٣/١٣٩. 

٢ - �H�, N�+O :٤/١٩٧٤. 
�* ا	����F4       : ا	�]R�#S ,�* ا	���*    - ٣Q��	ا %��#& ��% ��* ��k�8 أ��Qه�ـ ٣٠٣ت (أ :(ST,     ���8#6	ا ،k�HQ ،��,2��3ت ا��&#6�#�� ا	

@���A+B ،����K�:	ة: ا%��� ر &#��% ا	����Sح أ���S%آ��	١١/٦: ا N�+��O *���Q P�%��Q : ا�����g� ، :���iK إ	������AQf I �����* ا	�����F4، وه��
FK�#	�	 kه��S	وا k���S	ا N�+O :٢/٣٢٧.  

٤ -  ��#T	8]� ا��% �* أ�ب أ� ا	���A ا	6#�اFK      : ا	Qن �* أ���H�)هـ٣٦٠ت( �#ST, ،  @��A+B ،���K�:	6#�8 ا	ا ،(O�: ا	Yه�اء، ا	
F�H�	ا %�[��%ي �* &#% ا	Q :١٠/١٩٥�iKا ،N�+O P�%Q   .١/١٧: N�+O ا	k���S وا	�Sه� k	�	FK�#: ، وه

 .٢/٣٠٨: ا	�5Tف 	YH,"�5ي - ٥
ي - ٦j#	ا ����B :٢/٣٤٠.  
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 بِحـديثك  الرجـالُ  ذَهـب  اللَّـه  رسوَل يا: فقالت �أة إلى رسول اهللا      جاءت امر  -٢
 كَـذَا  يـوم  اجـتَمعن :" قَـالَ  ،اللَّـه  علَّمـك  ممـا  تُعلِّمنَا فيه نَْأتيك يوما نَفْسك من لَنَا فَاجعْل
  )١(". اللَّه علَّمه مما فَعلَّمهن � اللَّه رسوُل فََأتَاهن فَاجتَمعن "وكَذَا

 َألَا: " فقال وأنا عند حفصة� دخل رسول اهللا : قالت)٢( عن الشفاء بنت عبد اهللا-٣

  ديث ـ فهذا الح":يمـال ابن القـق .)٤( "ةَــالْكتَاب علَّمتها كَما ،)٣(النَّملَة رقْيةَ ذهـه ينـِتُعلِّم
  

    )٥(."ز تعليم النساء الكتابةدليل على جوا
  :فَقَالَـتْ  سـلَمةَ  ُأم وعنْـده )٦( سلَيمٍ ُأم �  اللَّه رسوِل علَى دخَلَتْ:  عن أنس قال-٤
ـ  ، سـلَيمٍ  ُأم يا يداك تَرِبتْ : سلَمةَ ُأم الرجُل؟ فَقَالَتْ  يرى ما منَامها فى تَرى الْمرَأةُ  ضحتفَ
اءراً � النبي فَقَاَل. النِّسنْتَصم مٍ ُألملَيْل " :سب تْ َأنْتتَرِب اكدي ، ِإن كُنرى خَيَأُل الَّتـا  تَسمع 
ـ  ، نَعم " :قَاَل ماء؟ وِللنِّساء : سلَمةَ ُأم قَالَتْ. "فَلْتَغْتَسْل الْماء رَأت ِإذَا ، يعنيها  يـشْبِههن  َأنَّىفَ
  )٧( ".الرجاِل شَقَاِئقُ هن ِإنَّما الْولَد؟

 بالتَعلُّم وجعله فريـضة ، وعلَّـم النـساء ، وامتـدح مـن تـسأل                 �فأمر الرسول   
  .ِلتَعلَم ، ولم يحجر على النساء ، أو يمنعهن من التَّعلُّمِ 

  :حق اختيار الزوج: المسألة الثالثة
الم للنساء رأيا في حياتهن الخاصة باختيـار أزواجهـن والموافقـة علـى              جعل اإلس 

  .الحضارات السابقة لإلسالم سمى بما تذلك ، ولم يعاملهن كالعبيد كما فعلت 
 تُـنْكَح  وال تُـستَْأمر  حتَّـى )٨( يـم اَأل تُـنْكَح  لَا:"  قال � عن أبي هريرة أن النبي       -١
الْبِكْر تَْأذَنتَّى تُسا حوَل قَالُوا يسر فَ اللَّهكَيا وقَاَل ِإذْنُه كُتَ َأن٩(" تَس( .  

 نَفْسها في َأبوها يستَْأذنُها والْبِكْر وِليها من بِنَفْسها َأحقُّ )١(الثَّيب:" ً � قال رسول اهللا -٢

فليس مقبوالً تزويج البكر بغير رضاها، واأليم .)٢(" ارهاِإقْر وصمتُها قَاَل وربما صماتُها وِإذْنُها

                                           
٧ - �H�, N�+O :٤/٢٠٢٨.  
����� ������ وه���k   ا	���5��ء ������ &#���% ا$ ����* &#���% ������ ����* `����H ا	�������A ا	8%و�����، وا	���     - ٨��D أم ،�����:Q Fن ����* أ�������H���� ة%

    �U�����Z��� E#����) ا	Z]�����ة، وآ������K ,����* أوا����4) ا	Hو,������، أ�����Y"�ه*، وآ�����ن ات، وآ�2����A& *����, �����Kء ا	�������ء و2X����D  ا	
 .٧/٧٣٧: اY�  :�[Q *�f ���O3وره� و��ZS�� FD (�A، ا��iKر�ل ا$ 

٩ - �H�  .١٠/١٩٦ري Q *�f]�  و���� ,* ا	]�%، اNSD �iK ا	#��E�ْkِوح B"�ج FD ا	َ]: ا	�
، )ه��ـ٧٤٣ت(,+���% ���* &#��% ا$ ا	"k���6 ا	Y����#Sي  : ,���T5ة ا	���N���h: ، وه�� N�+��O P�%��Q، ا٤/١١���iK: ����* أ���F داود -١٠

�% �O�K ا	%�* ا 	#��A+B :FK@: ا	�kST اF,2�3، ���وت، ا	6#�8 ا	:�	:�+, :٣/٥٣٢. 
١ - ��A	ا *�f �8د� .٤/١٨٥: زاد ا	
٢ -   ����[Q *ل ا��������Eإ� ��H���� أم ����ZK ن����+H, ����� : #����ري	ا NS���D١/٢٤٩ ������O3ا F���D ����Z	 �U����Bن   : ، و����+H, ������ ��H���� أم F���ZD

�[Q *�f ���O3ا �iKا ،�	�, *� �K%ة أ	وا Fء، وه�h��  .٨/٤٥: وآ���ZS ا	8
٣ -  F,%ار	ا *�� :   F,%را	ا %�+, �* أ�Q�	هـ٢٥٥ت(&#% ا$ �* &#% ا :(   @��A+B ،R�	6#��8 ا و	وت، ا��� ،F��8	ب ا�ST	دار ا :

اDF�H8	ا w#�	% ا	و`� F	�,ز %�Q١/٢١٥: ز أ�iKا ،N�+O P�%Q   .٦/٣٦٣: 	��H�H ا	 �+�+h	�	FK�#ا: ، وه
��% ��* ��Dرس ��* زآ����       أ�� : ,�����A, ��[8 ا	��jH   : ا : ��iK	�I ا	��أة ا	 (8� f FS	�Z وا	�U) ا	�Jي f ا,��أة           : ا �� - ٤Q+���* أ	ا 

 .١/١٦٦: ، �A+B@ &#% ا	�2م ,+�% ه�روندار ا	]�)، ���وت، 	#��ن، ا	6#�8 ا	:���K): هـ٣٩٥ت(
  .٥/١٩٧٤: N�+O ا	#"�ري - ٥
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ويؤكد هذا .)٣(رضاها، واأليم أيضاً ، مع بلوغها وعقلها ورشدها فكيف تُزوج بغير رضاها؟
 � األنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي )٤(حديث خنساء بنت خذام

لزواج ، بل جـعل لها حرية الرأي في فـلم يـجبر اإلسالم المـرأة علـى ا )٥(".فرد نكاحها
  . وموافقتها على زوج المستقبلاختيارها
  : زوجها لسبب مشروعحق التفريق بين المرأة و: لمسألة الرابعةا

  زوجـهاة ـمفارق زوجها ، أعطاها أيضا حق اختياربعد أن أعطى اإلسالم للمرأة حق 
  :، ومن هذه األسباب زوجها إذا كان هنالك سبب مشروع 

  

=ß,≈n:" قال تعالى : )٦(علْلخُ التفريق ل  :أوال   ©Ü9$# Èβ$ s? §÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ* sù >∃ρá�÷è oÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î� ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ 3 Ÿωuρ 
‘≅Ït s† öΝ à6 s9 βr& (#ρä‹è{ù's? !$ £ϑ ÏΒ £èδθ ßϑ çF ÷�s?#u $ º↔ ø‹ x© HωÎ) βr& !$ sù$ sƒ s† āωr& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ãm «!$# ( ÷βÎ* sù ÷Λ äø�Åz āωr& 

$ uΚ‹ É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκ ö�n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰tG øù$#  Ïµ Î/ 3 y7 ù= Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰tG ÷è s? 4 tΒuρ £‰yè tG tƒ 

yŠρß‰ãn «!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝ èδ tβθ ãΚ Î=≈ ©à9$#.")٧(  
  )٨(.فإن خاف الزوجان عدم إطاعة اهللا فال جناح عليهما في الخُلْعِ

 يـا  : فقالـت  �أتت النبي   : )٩(هللا عنه أن امرأة ثابت بن قيس       عباس رضي ا   ابنوعن  
 فَقَـالَ  ،الِْإسلَامِ في الْكُفْر َأكْره ولَكنِّي دينٍ ولَا خُلُق في علَيه َأعتب ما قَيسٍ بن ثَابِتُ اللَّه رسوَل
ـ  اقْبـلْ  � اللَّـه  رسوُل اَلـقَ ،نَعم تْـَقَال ؟حديقَتَه هـعلَي َأتَردين :� اللَّه رسوُل  ديقَةَـَالْح
إني رفعـت جانـب     :  فقالت  �وقد بررتْ طلبها بالخُلْعِ بوصفها للنبي        )١٠(".تَطْليقَةً وطَلِّقْها
 فرأيته أقبل في عدة رجال، فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامة، وأقـبحهم   - الخيمة -الخباء

 فكان هذا سببا مـشروعا فأجـازه        )١١(.مت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر      وجهاً، فأكره إن أق   
  . ووقف بذلك بجانب المرأة في مقابل الرجل �النبي 

  

                                                                                                                         
٦ -   k��:َ	ا:   I	 زوج f *,  �Kِ�8َ	وا �Tْ#ِ	ا �	Jأة وآ��ن 	Uُ�H) وا	T� k���:	وا .P�%+	ا k��� �iKري،   : ا&#% ا$ �* �SE#�� ا	�%��

 FK�8	اد–,6#�8 ا%j�- R	6#�8 ا و	١٣٩٧ ار �#% ا$ ا	]#S%آ	ا @�A+B ،١/٢٣١: ريهـ.  
٧ - �H�, N�+O :٢/١٠٣٧.  
٨ - ��A	ا *�f �8د�  .٥/٩٨: زاد ا	
��و �ـ* &ـف، روى &��Z ا	#"�ري وأ� داود وا	���F4، : `���ء ��� `Yام �* `�	% ا �hKر��  - ٩& F�� *, �H�HU ����+O  

 .     ٧/٦١١: اQ *�f ���O3]�:  	#��� �* &#% ا	��Jر، اYB��iKو�U أ�
  .  ٦/٢٥٤٧: N�+O ا	#"�ري  -١٠
١ - w���H"	ا :     ����iKا ،����ZAH6� أو ����Z8H"�D I���	J#B أة���������%  : ا	]���ه�ة ا	������ة : &���A% �����* ا	���Yو�U*، ا	�����ل I����D ,���* ا	+, ����T� أ����

 .٢/٥٩: ا	�6#�8 ا	"����): هـ٨٠٠ت(�* &FH ا	+%ادي ا	8#�دي ا
 .٢٢٩ا��� : �رة ا	#�Aة - ٢
٣ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/١٤١: أ.  
��س   - ٤���� *���� �����E *���� ������� :  ���Qأ %Z���� (����HU F��+���O      I���SUوزو ����T� Fأ���� ����D2` F���D  ����,��م ا	����� (���SEًا و,���� ����8%ه� و%

�	` :�iK#�: ا	ا %#& *�f �8ب�S�f١/٢٠٠: ا. 
  .٥/٢٠٢١: N�+O ا	#"�ري - ٥
٦ -  �[Q *�f #�ري	ا NSD :٩/٤٠٠. 
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  :ق للشقاقيالتفر:ثانيا 
ــالى  ــال تعـ (βÎ÷: " قـ uρ óΟ çF ø�Åz s−$ s)Ï© $ uΚ Íκ È]÷�t/ (#θ èW yè ö/ $$ sù $ Vϑ s3ym ôÏiΒ  Ï& Î# ÷δr& $ Vϑ s3ymuρ ôÏiΒ !$ yγÎ= ÷δr& βÎ) 

!#y‰ƒ Ì� ãƒ $ [s≈ n= ô¹ Î) È, Ïjùuθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκ s]øŠ t/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= tã #Z�� Î7 yz")١(  
رجلَينِ مسلمينِ ) ٢(أي إن خفتم النزاع والمباعدة والمجانبة بين الزوجين، فابعثوا حكَمينِ

ن كال من الزوجين ما يجب عليه، فإن باِلغَينِ عاقلَينِ عدلَينِ يعرِفَانِ الجمع والتفريق، فَيعرفا
الح ـمع واإلصـالة الجــى استحــال إلــنهما اإلصالح فَحسن، وإن وصلَت الحـأمك

  مان التفريقـكـورأى الحية اهللا، ــعة ومعصــاداة والمقاطــه المعــى وجــإال عل
  )٤(. حكْم الحاكم، وال يشترط رضا الزوج، ألن حكْمهما يشبه)٣( بينهما أصلح يفرقا

  

يحق للزوجة أن تطلـب التفريـق بينهـا وبـين زوجهـا إذا               :التفريق للعيوب :ثالثا  
  :كان مصابا بأمراض جنسية أو معديةً ومن هذه األمراض

 قْ فيهـا يفَـر    - يجـامع  – ُأجَل سنة فإن لم يطـأ        ا الزوج بأنه عنِّين   كانفإن  : )٥(العنَّة . أ
 )٦(.بينهما

  )٨.(الفسخ حق فلها فإذا وجدتْ زوجها مجبوباً أو جب بعد الزواج:)٧(المجبوب  . ب
ـِّرق)٩(:الجنون  . ت    فإذا تزوجـت ووجدتْ زوجها مجنوناً، أو جن بعد الزواج يفَ

  )١٠(.              القاضي بينهما بطلبها
وكذلك يجوز للزوجـة الطلـب بـالتفريق بينهـا وبـين زوجهـا إذا كـان مـصاباً                   

فَيفَرق القاضي بينهما بنـاء     ... .  )١٣(، أو الفَتْق  )١٢( كان مصابا بالجذَامِ   إذاوكذلك  .)١١(برصِبال
  )١٤(.على طلبها

                                           
 .٣٥ا��� : �رة ا	���ء - ٧
�� ���uه�� ـ &ـ#�رة &ــا	Sـ+��T ه - ٨TQ *��h"	ذ ا�"Bا *	 �T+	ا I	 ل�Aو� ��ZB�,h` (h� �T+�ا&%: وا	E �iKأ IA�  :  ا	

[���� ا��Q3ن ا	& %� R١٤٠٧ ــ ا	6#�8 ا و	-F ــ آ�ا5B–%ف �#�5Hز ـــدار ا	h): هـ١٤٠٧ت(F ــــــ%دي ا	#�آSــ,+
    .١/٢٢٢، م ١٩٨٦ –هـ

���� أ�F ا	�8د - ١B :١/١٦٧.  
٢ - ��A	ا *�f �8د� .٥/٢٩٩: زاد ا	
��w ا	�U: ا	��8 - ٣� F��U ــ,�ض�iKطء، ا* إدر�� ــر �* ��K �ــ,�w�� :h ��ح زاد ا	��w�ASــا	�وض ا	�: ) ,* ا	

 FBZ#	ض) هـ١٠٥١ت(ا���	+%�:�، ا	ض ا���	ا �#ST, ، :٣/٩٤. 
��داوي - ٤H	 ف�hK3٨/١٨٦: ا. 
ب - ٥#[�ر: ا�iK: ه ا	Jي ا�OCS) ذآ�� آIH أو �IX8: ا	i�, *�f �8ب	ن ا��	١/٢٤٩: .  
٦ - FBZ#H	 w��� .٣/٩٤: ا	�وض ا	
��:"ا	]�ن  - ٧� P�+� (A8	2ل اS`ا �H& NـــR ��ح: أ�ZK R "�iK ا	A8) إ�K fدراـــال &Hــ���U wن ا �8Dل وا EــهHS	ا   

D N�A�S	ا *S�	 Nـ�uS	ــا IA��F ا	#": F أOـل ا	#+���� ) : هـ٧٤٧ت(�ري ا	+��F ـــ&#�% ا$ �* ,�8د ا	H8	ا kST	دار ا
 .٢/٣٤٨: زآ��� &���ات : �@، A+B. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -  ���وت –

  .٧/١٤٠: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٨
ر: ا�iK: ���ض �FD wA ا	]�% 	�H8: ا	#�ص - ٩i�, *�f �8ب	ن ا��	٧/٥: .  
ر: ا�iK: ,�ض �Cدي إ	w6AB R ا w��O و�8£ ا &�Xء ا `�ى: ا	]Jام -١٠i�, *�f �8ب	ن ا��	١٢/٨٧: .  
١١- @S��A6�, FD �ًO : ا	h`ن و��K3ا ��U FD NaS�َBَ*6#	ا :����% ا	��Yت و�Q,% &#% : ا�iK ا	�8]� ا	Qوأ R�6h, إ��اه��

�w ا	�jH ا	�A+B :����8@: دار ا	%&ة: ا	�Aدر و,+�% ا	�]�ر[, :٢/٦٧٢.  
 .٧/١٤١: ا	�E *�f F�j%ا,� -١٢
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  :التفريق لعدم اإلنفاق: رابعا 
  )١(.إذا َأعسر الزوج عن النفقة على زوجته فلها الخيار في أن تبقى معه أو تفارقه

  عمر بن: قـول عن كثير من الصحابة منهمأن هـذا القـول من)٢(وذكـر ابن قـدامة 
 الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وغيرهم، فهي مخَيرةٌ بين الـصبر عليـه وبـين                 

  )٣(.فراقه
  :التفريق للغيبة: خامسا 

        الـزوج فـي الـصف        "  :قـال   )٤(بروى ابن حزم  عن سعيد بن المـسي ـدإذا فُق- 
  )٥(".د في غير الصف فأربع سنين تربصت به زوجته سنة، وإذا فق-المعركة

إذا غاب اإلنسان وخفي خبره كالذي خرج إلى الحـج، فتنتظـر            :" وقال صاحب الكافي  
  )٦(".زوجته أربع سنين ألنها أكثر مدة الحمل، وتعتد زوجته عدة الوفاة وتَحلُّ بعدها لألزواج

لحـديث  القول بأربع سنين ألنها أكثر مدة الحمل فيهـا نظـر ألن الطـب ا              : مالحظة
يثبت أن الجنين إذا تأخر عن تسعة أشهر في بطن أمـه تبـدأ ميـاه الـرأس بالجفـاف وإذا           

  .)٧(تأخر أكثر من ذلك يموت الجنين ويتعفن
  .طالع على موضوع المفقود يمكن الرجوع إلى كتب الفقه ،باب أحكام المفقودولال

  :التفريق للعقم: سادسا 
  الخطاب رضي اهللا عنه بعث رجال علىروى ابن حزم عن أنس بن مالك أن عمر بن 

ال، : أعلَمتَهـا أنـك عقـيم؟ قـال       :  فقال له عمر   - وكان عقيماً  -السقاية فتزوج امرأة  
فلم يقف اإلسـالم أمـام المـرأة ، ولـم يجبرهـا علـى                )٨(.فانطلق فأعلمها ثم خَيرها   : قال

  .البقاء في ذمة زوجها إذا كان في بقائها ضرر عليها 
  

                                           
  .٥/٩١: دار ا	��D�8، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K): هـ٢٠٤ت(,+�% �* إدر�� ا	F8D�5 أ� &#% ا$ : ا م -١٣
١٤-  �� ا2�3م ,ــا3,�م ا	A%وة ا	28,ا	�5�� %ZS[��% �* E%ا,ــ� ا	+, *� %�Qا$ �* أ %#& %�+,   �*� �* ,A%ام ــD@ ا	%�* أ�

H�&��ر ا	�H8 وأذآ��ء ا	�8	� ورQـF ا	�h	+ــF �� ا	%,A5ــ�hK ا	�F�%A ا	]+� *, F�j�  kH� F ــ) DــF ا	+�#kQ�O FH ا	
��ت أ��Zه� ا	�F�j آ�ن f ����� أQ%ا إf وه �S#��ـــ%�% ,ـأر� *��� w	I ا	8أ�Eم �#j%اد وj� R%اد ـا	�H8 إ		C� واASK) ،* ا	

�� ا$ �م ا	�#� �ــإ	Qر Rــ ��� %j	ا *, *D�6 ود���نــ,+�% �* أQ: 2م ا	�#2ءــأ�iK ��� أ& : هـ٦٢٠م ا	:& *� %�  *�
��ز ا	Jه#F أ� &#% ا$ ��E)) :هـ٧٤٨ت�	���	ا ���C,@�A+B ،�8��S	6#�8 ا	��8 : ، ���وت، اK %��k�8 ا رCKوط و,+

F��E�8	ف آ#�� (١٧٣ - ٢٢/١٦٥: ا�hS�(. 
 .٨/١٦٣: ا	�E *�f F�j%ا,� -١٥
١ - k����% ا	F��A ا	�"Yو,F &�	� أه) ا	�%��� و��% ا	FD *�8��S ز,�IK رأى &�� �* ا	"�6ب Hَا3,�م ا	8َ: ��8% �* ا	+, � أ�

��ن و&FH و&�:& *, w��54 و���ه� وروى &* ا	T:�� ,* ا	YB ،���+hوج ��� أ�F ه���ة و,�ت ��	�%��� وه ا�* و�
��� *�K��  ).��hSف(.٢/٢١٧: ��� أ&2م ا	�#2ء 	JHه#F : ا�iK: أر�w و�

٢ - RH+��% : ا	+, �% �* �YQ *� %�8م ا	�iه�ي أ�Qأ *� FH&)ء ): هـ٤٥٦ت��Qإ ��[	 @�A+B ،]%�%ة، ���وت	ق ا�Dدار ا�
  .١٠/١٣٨: ث ا	F��8ا	�Sا

٣ - (#�Q *� %�Qأ ([#��% : ا	IAD FD FD�T ا3,�م ا	+, ا	�kST اF,2�3، ���وت، ) : هـ٦٢٠ت(&#% ا$ �* E%ا,� ا	�F�%A أ�
٢/٥٦٦.  

wE ا	k�#6 ا	��RH& �H ا�K�SK3 ا - ٤, �iK: www.muslimdoctor.org.  
 .٩/٢٠٨ :ا	�+YQ *�f RHم - ٥
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  :الحقوق االجتماعية المادية:  الثالثالمطلب
   :حق النفقة: المسألة األولى

، فلها  )٢( منهن )١(أجمع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إال الناشز          
، والرجل الذي يمنع زوجته نفقتها فهو ظالم لها، ولهـا           )٣(كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن    

   :لو باألخذ خُفْيةً من ماله دون إذنه ، دليل ذلك دفع الظلم، واستيفاء حقها، و
 ولَـيس  شَحيح رجٌل سفْيان َأبا ِإن اللَّه رسوَل يا  : وقالت �جاءت هند إلى رسول اهللا      

 وولَـدك  كْفيـك ي مـا  خُذي  :"فَقَاَل،   يعلَم ال وهو منْه َأخَذْتُ ما ِإلَّا وولَدي يكْفيني ما يعطيني

وفرع٤( ".بِالْم(  
، فالنفقـة   )٥(وعلى الرجل أن ينفق على زوجتـه بحـسب حالـه يـساراً أو إعـساراً               
   )٦(:واجبة للزوجة على كل حال، ولكن تقديرها بحسب حال الزوج وحسب العرف

ــالى  ــال تعـ ,÷:" قـ Ï�Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ  Ïµ ÏF yè y™ ( tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹ n= tã … çµ è% ø— Í‘ ÷, Ï�Ψã‹ ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çµ9 s?#u ª!$# 4 
Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø�tΡ āωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u 4 ã≅yè ôfuŠ y™ ª!$# y‰÷è t/ 9� ô£ãã #Z� ô£ç„")٧(  

 النِّـساء  فـي  اللَّه فَاتَّقُوا :" على نفقة الزوجات، فقال في حجة الوداع       �وقد حث النبي    
فَِإنَّكُم نوهانِ َأخَذْتُمبَِأم اللَّه لَلْتُمتَحاسو نهوجفُر ةمبِكَل اللَّه لَكُمو هِنلَيع ال َأن  ْئنـوطي  شَـكُمفُر 
 وكـسوتُهن  رِزقُهـن  علَيكُم ولَهن مبرحٍ غَير ضربا فَاضرِبوهن ذَِلك فَعلْن فَِإن تَكْرهونَه َأحدا

وفرعابنه، قال تعـالى          )٨("بِالْم وعلى األب أن ينفق على ُأم ": ’ n? tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã& s! £ßγè% ø— Í‘ £åκ èE uθ ó¡Ï. uρ 

Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#‾= s3è? ë§ø�tΡ āωÎ) ٩(" وسعها(.  
  )١٠(. فالكسوة والنفقة واجبة للمتزوجة والمطَلَّقَة والوالدة على حد سواء

  :السكنى للمطلقة ثالثاً أيضاًتجب :وقال بعض العلماء 
èδθ£:"قـال تـعالى ãΖ Å3ó™ r& ôÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷ ã̀ρ Ÿωuρ £èδρ•‘ !$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £Íκ ö�n= tã 4 ")١١(   

  رجعتها أم ال، وذلك  ، وسواء يملك)١(فجعل اهللا تعالـى للمطلقات على أزواجهن حـق السكنى

                                           
���� ا	 ��#T	�Hازي " ,��h8 ا	Yوج وا	I�H& wD�S :" ا	�5ز  - ٦S	ا �iK١٠/٧٣:أ.  
 .٨/١٥٦: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٧
٨ -  IA��%ة ا	& :      F�%A��% �* E%ا,� ا	Qهـ٦٢٠ت(&#% ا$ �* أ :(    @��A+B ،�4�6	ا ،*�D�6	ا �#ST, :     %��&#�% ا$ ���� ا	%�#8	F، و,+

F#�S8	ا k�H١/١٠١: د��. 
 .٥/٢٠٥٢: N�+O ا	#"�ري - ٩
١ - F8D�5H	 ٥/٩٦: ا م.  
٢ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQأ :F�	%K ا$ ا %#& *� %�+, )F��8	هـ٥٤٣ت)(ا�* ا :(���H8	ا kST	٤/٢٥٠ ���وت، -دار ا. 
 .٧ا��� : �رة ا	26ق - ٣
٤ - �H�, N�+O :٢/٨٩٠.  
 .٢٣٣ا��� : �رة ا	#�Aة  - ٥
٦ - RZS��ر �* ��K �* إدر�� ا	: د4�E@ أو	F ا	�RZ 	�5ح ا	h�, FBZ#)هـ١٠٥١ت :( ،��K�:	6#�8 ا	وت، ا��� ،kST	ا �	�&

٢/٢٤٤.  
 .٦ ا���:�رة ا	26ق - ٧



٦٢ 
 

   )٣(.السكن للرجعية فحسب: لعلماءل بعض ا، وقا)٢(عدتها أثناء
معـارض بحـديث فاطمـة بنـت        رجعتهـا أم ال      القـول سـواء يملـك     : اعتراض

 ثالثـاً، فقـال رسـول اهللا        �طَلَّقَني زوجي علـى عهـد رسـول اهللا          : ، حيث قالت  )٤(قيس
  )٥(." لك وال نفقةىال سكن:" �

  جها، ولكن فاطمة بنت المطلقة ثالثا تعتد في بيت زو: )٦(قال سعيد بن المسيب: الجواب
 أن تعتد في بيت ابن �قيس فَتَنَتْ الناس، واستطالت على أحمائها بلسانها فأمرها النبي      

  .)٧(أم مكتوم
 من قضاء المعتدة الرجعية العدة في بيت زوجهـا          حكمةإن ال : ولكن أقول وباهللا التوفيق   

جعتهـا حتـى تـنكح زوجـاً        لكي يراها، وربما اشتهاها فيراجعها، أما البائنة ال سبيل إلى ر          
  .فال تعتد المطلقة ثالثا في بيت من كان زوجها .غيره

  :حق اإلرث: المسألة الثانية
  :ميراث البنت . أ

ــالى ــال تعـ Ο:" قـ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x. ©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ sVΡ W{ $# 4 βÎ* sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù 

È ÷ tG t⊥øO $# £ßγn= sù $ sVè= èO $ tΒ x8t� s? ( βÎ) uρ ôM tΡ% x. Zοy‰Ïm≡ uρ $ yγn= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 .")٨(  
   واحدة فلها نصفاًفإن كان األوالد ذكوراً وإناثاً فللذَّكَرِ مثل حظ األنثيين، وإن كانت بنت

  . فلهما ثلثا التركة فأكثرالتركة، وإن كانتا بنتين
 ابنَتَـا  هاتَانِ: ا رسول اهللا  فقالت ي  � إلى رسول اهللا     )٩(وقد جاءت امرأة سعد بن الربيع     

دعَل سقُت كعم موي دُأح ِإنا ومهمَأخَذَ ع يعما جم كا تَرموهَأب ِإنَأةَ ورال الْم لَى ِإلَّا تُنْكَحا عاِلهم 

                                                                                                                         
٨ - F8D�5H	 ٥/٢٥١: ا م. 
٩ - F8D�5H	 نc�A	م ا�TQا$ : أ %#& ���، ���وت، �A+B@): هـ٢٠٤ت(,+�% �* إدر�� ا	F8D�5 أ�H8	ا kST	دار ا : F�j	ا %#&

  .١/٢٦٢&#% ا	"�	@، 
�% : أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص -١٠Qأ �T� : دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ���وت، �A+B@): هـ٣٧٠ت(�* &FH ا	�ازي ا	]�hص أ�

�+�ويE دق�h	ا %�+, :٣/٦٨٧.  
١١- ` *� ��E ��� ����DــZ���ل و&Aِلَو��K ,* ا	��U�Zات اُ ــ� ا	X+�ك �* ��E آـ��� أ`ــ�	% ا	����A ا	U ذات �Kــ وآ�(  

�ـ� ا	�"Yو,ــT� Fــ��K &�% أ�ــوآQ *� ــ�UوYSD �ZAH6D Fوآـــ *, �A��) ــ�  أ��,� �* ز�% و`#�ه� 	�� �H#� ا	�

�ZـUزو   F#�	ل ا�AD�E �� ���� ى &�% أم%S&ا�ل &�% ــا *� �,��g� �Z�H& 6#� أ��ر` ��HD مST, ز�% �* أم FD ��DBو
 ٨/٦٩ا�iK  �[Q *�f ���O3ا:`�D2 ,�8و��

١٢- �U�, *١/٦٥٦: ��* ا�iKا ،N�+O P�%Q  .٥/٣٦: N�+O ��* ا�* ,� �U	�	FK�#: �، وه
١٣-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٠ أ �	���	ا �Jه *,. 
١ - K�8, ا���رــ��ح F : 6+�وي	ا ��8U �� أ�H� *� �H��% �* �2,� �* &#% ا	+, *� %�Qهـ٣٢١ت(أ( ،���H8	ا kST	دار ا ،

@�A+B ،R	6#�8 ا و	]�ر، : ���وت، ا�	زه�ي ا %�+,٣/٧٠.  
 .��١١ ا�: �رة ا	���ء - ٢
��و �* زه�� �* ا	"Yرج ا �hKري آ�ن أAK %�Q#��ء ا �h�Kر و��Z% ا	A8#�� ا و	�R وا	:����K و��Z% ��%رًا                      - ٣& *� w���	8% �* ا�

  )��hSف.(٢/٥٨٩: ا�iK ا�8�S�fب �f* &#% ا	#�:  و,��ا�I أول ,��اث FD ��E ا2�3م،ٍ%Qُوا�FD %Z5S ُأ



٦٣ 
 

 فَقَاَل الربِيعِ بنِ سعد َأخَا � للَّها رسوُل فَدعا الْميراث آيةُ ُأنْزِلَتْ حتَّى � اللَّه رسوُل فَسكَتَ
طَأع نَتَياب دعس ثُلُثَي اِلهم طَأعو َأتَهرام نخُذْ الثُّما َأنْتَ وم يق١(". ب(  

  :ميراث األخوات الشقيقات أو األب  . ب
y7: " قال تعالى tΡθçF ø�tG ó¡o„ È≅è% ª!$# öΝ à6‹ÏFø�ãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4)٢(4 ÈβÎ) (#îτ â÷ö∆ $# y7 n= yδ }§øŠ s9 … çµs9 Ó$s! uρ ÿ… ã&s! uρ ×M÷z é& 

$ yγn= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8t� s? 4 uθ èδuρ !$ yγèO Ì�tƒ βÎ) öΝ ©9 ä3tƒ $ oλ°; Ó$s! uρ 4 βÎ* sù $ tFtΡ%x. È ÷tF uΖøO $# $ yϑ ßγn= sù Èβ$ sVè= ›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8t� s? 4 βÎ) uρ (#þθ çΡ% x. 

Zοuθ ÷zÎ) Zω% ỳ Íh‘ [!$ |¡ÎΣuρ Ì� x. ©%#Î= sù ã≅÷W ÏΒ Åeá ym È÷ u‹ s[ΡW{ $# 3 ß Îi t6ãƒ ª!$# öΝà6 s9 βr& (#θ b= ÅÒ s? 3 ª!$#uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« 7ΟŠ Î=tæ")٣(.  

وإن  فاألخت الشقيقة أو األخت ألب لها نصف التركة إذا انفردت، والثنتان لهما الثلثان،
 ألب تأخذ الشقيقة النصف واألخوات ألب السدس -أخواتأو  -أختاً  شقيقة واحدة واًكانت أخت

 أختان شقيقتان فأكثر أو معها أخ شقيق فإن األخوات ألب ال  وجِدتكملة الثلثين، أما إن
  )٤(.يرثن

  :ميراث األخوات ألم  . ت
ــالى  ــال تع %šχ وان:"ق x. ×≅ã_u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρr& ×οr&t� øΒ$# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρr& ×M ÷z é& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ÷ΨÏiΒ 

â¨ ß‰�¡9$# 4 βÎ* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 u� sYò2r& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â!% Ÿ2u� à° ’ Îû Ï]è= ›W9$# 4...")ـ  وهذه اآليـة فـي اإل      )٥ وة ـخ
  )٦(.ألم

  :ميراث الزوجة  . ث
/ßγs9uρ ßìç∅� :"قال تعالى ”�9$# $£ϑ ÏΒ óΟçF ø. t� s? βÎ) öΝ ©9 à6tƒ öΝ ä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù β$ Ÿ2 töΝà6 s9 Ó$ s!uρ £ßγn= sù 

ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λ äò2t� s? 4 .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹uρ šχθ ß¹θè? !$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ ." )٧(  

  . فرع وأرثوجِدوارث، والثُّمن إذا  الربع عند عدم وجود فرع  أو أكثرفللزوجة
 :ميراث األم  .  ج

Ïµ:" قال تعالى ÷ƒ uθ t/ L{uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â ß̈‰�¡9$# $ £ϑÏΒ x8t� s? βÎ) tβ% x. …çµ s9 Ó$ s! uρ 4 βÎ* sù óΟ©9 ä3tƒ … ã&©! Ó$ s!uρ 
ÿ… çµrO Í‘uρuρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT|sù ß]è= ›W9$# 4 βÎ* sù tβ%x. ÿ… ã&s! ×οuθ ÷zÎ) Ïµ ÏiΒT| sù â ß̈‰�¡9$# 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹Ï¹ uρ Å»θ ãƒ !$ pκÍ5 ÷ρr& A øyŠ ")٨(   

                                           
٤ - �U�, *٢/٩٠٨: ��* ا�*�Q P�%Q  .N�+O١١٤ ��* ا�* ,� �U	�	FK�#، ص : ا�iK: ، وه
٥ - �	2T	ا :�iK%ًا، ا	و f%ًا و	وا I	 �H"� �	ت و�, *, اء ا	#��ن 	F6�A�5H: هu١/٢٢٨: أ.  
 .١٧٦ا��� : �رة ا	���ء - ٦
���� ا	�8%ي - ٧B :١/١٦٨.  
  .١٢ا��� : �رة ا	���ء - ١
٢ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/٢٢٨: أ. 
  .١٢ا��� : �رة ا	���ء - ٣
 .��١١ ا�: �رة ا	���ء - ٤



٦٤ 
 

 يكن  وإن لم)١(.فاألم تأخذ السدس إذا كان للميت فرع وارث أو كان له أخوان فأكثر
  )٢(.ن بالميراث فلألم الثلثللميت فرع وارث وأحاط األبوا

  :ميراث الجدة  .  ح
فالجـدة أحـد األبـوين فـي القـرآن،      ميراث الجدة ورد في القـرآن،       : قال ابن حزم  

  . حاشا الثلث)٣(.وميراث األبوين في القرآن، فميراثها ميراث األم
ولم يرِد دليل صحيح على ميراث الجدة، وكل ما ورد أن الجدة أتت إلـى أبـي بكـر                   

مالَك في كتاب اهللا شيء، وما علمتُ لك في سنة رسول           : الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر     
  � حضرت النبي )٤( شيئاً فارجعي حتى أسـأل الناس، فسأل الناس،فقال المغيرة بن شعبةاهللا

  ، فقال ابن )٥(محمد بن مسلَمةَ األنصاري: هل معك غيرك؟ فقال: أعطاها السدس، فقال أبو بكر
  

  )٦(.مسلَمةَ مثلما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق
  . تَلَقَّتْه بالقَبول وعملَتْ به دون نكيرهذا الحديث ضعيف، ولكن األمة

فلم يترك اإلسالم األنثى في أي طور من أطـوار حياتهـا إال وأعطاهـا ميراثهـا ،                  
  .وتختلف القيمة حسب درجة قرابتها من الميت 

  :حق المهر: المسألة الثالثة
  :وردت أدلة كثيرة تؤكد على حق المرأة في المهر، ومن هذه األدلة

θ#:" ىقال تعال -١ è?#uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s# øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3s9...  ")٧(.  
٢-  "èδθßsÅ3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £ÎγÎ= ÷δr& �∅èδθè?#uuρ £èδu‘θã_é& Å∃ρá�÷è yϑø9$$ Î/  ")٨(. 
٣-  $ yϑ sù" Λ ä÷è tG ôϑtG ó™ $#  Ïµ Î/ £åκ ÷]ÏΒ £èδθ è?$t↔ sù �∅èδu‘θã_é& ZπŸÒƒ Ì� sù ")٩(.  
٤- "Ÿωuρ £èδθ è= àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £èδθ ßϑ çF ÷�s?#u "...)١٠(. 

                                           
٥ - ����B *وى ا��SDور��4) و kS٩/١٦٢: آ.  
٦ - F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	١/١٣٢: ا.  
  .٨/٢٩٤: ا	�+YQ *�f RHم - ٧
��T� FـــF &ـ�,� �* ,�8د �* ,kS8 �* ,�	� �* آــــا	���jة �* �8#� �* أ�ـ - ٨A:	ا k8ــ �Hأ�� &#% ا$،أ� RE"�%ق و	مــ&�م ا%  

 (�Eا و�U�Z+ـ:,ـ	أول ,�5ه%� ا DBك و2 ��2 ذا ه�#� أ&ر أI��& �#�O �ـم ا	��,Uة ر��j�F ��� ــ%�#�� وآ�ن ا	
�D  هـ٥٠T	�� :ا�iK  �#	ا %#& *�f �8ب�S�fف آ#�� (٤/١٤٤٦ا�hS� .( 

٩ - �� *�, �� ا و�F ا �hKري ا و�F ا	+�ر�F ، وهH� *� ��H�, *� %��� &Hــ,+�%E �Hا ، أ�%�+, ��H]�ه	ا FD Fـ Rي%�  
h,F#�	ذن ا¨� �H"B IK¨D ك#B وةY� fرا و,� �8%ه� إ%�  %Zو�، ���& *� k8 وآ� ���%�	�� ��A� أن I	ــ	إ kذه *�R ـ�ن ,

�) وfـF ا	+�A@ و آ�ن ,* Dـ2Xء ا	h+��� وآ�ن ,�* ا&YSل ا	�Z5� �HD ��S% ا	]ـ�* أ�اR ـSE) آk8 �* ا ��ف وإ	 
��Oـ* ,ـ   .)��hSف آ#�� (�iK٦/٣٣ اQ *�f ���O3]�، ا" * �#w و�#�8* ��� �ا�ت ��	�%��� ��� �� وأر��8* وه

١ - �	�, g�, : F+#O ا$ ا %#& �% CDاد &#% )هـ١٧٩ت(,�	� �* أ�K أ�+, @�A+B ،وت��� ،F��8	اث ا�S	ء ا��Qدار إ ،
 ،FE�#	٢/٥١٣��8اu P�%Q  .٦/١٢٤إرواء ا	 (�Hj	�	FK�#، : ا�iK. ، وه

  .٤ا��� : �رة ا	���ء - ٢
  .٢٥ا��� : رة ا	���ء� - ٣
  .٢٤ا��� : �رة ا	���ء - ٤
 .١٩ا��� : �رة ا	���ء - ٥



٦٥ 
 

٥- "βÎ) uρ ãΝ ›?Šu‘ r& tΑ#y‰ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF ÷�s?#uuρ £ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξ sù (#ρä‹è{ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ  
$ º↔ ø‹ x© 4 … çµ tΡρä‹äz ù's? r& $ YΨ≈ tG ôγç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ�Î6 •Β " )١( .  

، واألجـر والـصداق     )٢(لى األزواج أن يعطوا النساء صدقاتهن وأجورهن      فأمر اهللا تعا  
وكذلك الحتباس الرجل زوجته لمنفعته      ،)٤(- الدخول   -وهو مقابل االستمتاع    . )٣(تعني المهور 
   )٥(.والقيام بأموره

  )٦( ".حديد من بِخَاتَمٍ ولَو تَزوج :" لرجل� قال رسول اهللا -٦

سألتُ : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال �  سنة النبي  إعطاء المهر هي-٧
 ألزواجه ثنتي عشرة ه قالت كان صداق ؟ � كم كان صداق رسول اهللا �عائشة زوج النبي 

صداق النبي فهذا  خمس مائة درهم قلت نصف أوقية، فتلك:  أتدري ما النش؟ قال اًشّأوقية ون
  )٧(.ألزواجه �

(βÎ:"قال تعالى: المهر إذا طُلَّقَتْ قبل الدخول وبعد تحديد المهروللمطَلَّقَة حق في نصف  uρ 
£èδθßϑ çF ø)‾= sÛ ÏΒ È≅ö6 s% βr& £èδθ�¡yϑ s? ô‰s% uρ óΟçF ôÊt�sù £çλm; Zπ ŸÒƒ Ì�sù ß#óÁ ÏΨsù $ tΒ ÷ΛäôÊt� sù HωÎ) βr& šχθ à�÷è tƒ ÷ρr& (#uθ à�÷è tƒ 

“Ï% ©! $#  ÍνÏ‰u‹ Î/ äοy‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$# 4  .")فمن طلقت قبل .)٩(والجماعأكناية عن الخلوة : نتمسوه )٨
  )١٠(.المسيس وبعد فرض وتسمية المهر فلها نصف المفروض لها واجباً

  :وللمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر لها متعة
āω yy$uΖ:"قال تعالى ã_ ö/ä3ø‹ n= tæ βÎ) ãΛäø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# $tΒ öΝ s9 £èδθ �¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊÌ� ø�s? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌ� sù 4 £èδθ ãèÏnF tΒuρ 

’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# … çνâ‘ y‰s% ’n? tã uρ Î�ÏIø)ßϑ ø9$# … çνâ‘y‰s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρâ÷÷ê yϑ ø9$$Î/ ( $ ˆ)ym ’ n?tã tÏΖ Å¡ósçRùQ$#  ")١١(   
: وعنـد الـشافعية   .)١٣(وعند المالكية مندوبـة    )١٢(.عند الحنفية والحنابلة واجبة   : فالمتعة

  )١٤(.تدأ الزوج الطالق، أما إذا ابتدأت هي الطالق فليس لها متعةالمتعة واجبة للزوجة إذا اب
  )١(.والمتعة تعتبر بحال الزوج من يسار أو إعسار

                                           
 .٢٠ا��� : �رة ا	���ء - ٦
٧ - F8D�5H	 ٥/١٧١: ا م. 
  .١/٥٦٩: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٨
٩ - I��K ر%h� .٢/٢٠٩: ا	
ط -١٠�#� .٥/٦٣دار ا	��D�8، ���وت، ): هـ٤٣٨ت(��� ا	%�* ا	��`�F : ا	
  .٥/١٦٧٨: N�+O ا	#"�ري -١١
١٢- �H�, N�+O :٢/١٠٤٢. 
 .٢٣٧ا���: �رة ا	#�Aة - ١
ل   - ٢����O ا F����D لh����������% �����* &F����H ا	�����ازي ا	]�����hص      : ا	Qون ا2�����3,��،    ): ه����ـ ٣٧٠ت(أC5����	ف وا�����Eوزارة ا و

@�A+B ،R	6#�8 ا و	ا ،��T	د: ا . ،F� .١/٢٠٣&]�) ���U ا	�5
٣ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٢٩٢: أ. 
 .٢٣٦ا��� : �رة ا	#�Aة - ٤
٥ - F�`��H	 ط�#�  .٧/١٨٤: ا	�E *�f F�j%ا,�، ٦/٦١ :ا	
٦ - �Kو%����، ���وت، )هـ١٧٩ت(,�	� �* أ�K ا F+#O : ا	H8	ا kST	٢/٢٣٩، دار ا. 
٧ - F8D�5H	 ٧/٢٧١: ا م.  



٦٦ 
 

  فقد جعل اإلسالم المهر حقا للزوجة ، سواء دخـل بها أم لم يدخل ، حفاظا على حقها ، 
علـى   ية ال يـدل    ألن سياق اآل   لمتعة مندوبة كـما قال المالكية؛    وأرى أن ا  . وصيانة لشرفها   

  .الوجوب بدليل قوله تعالى حقاً على المحسنين ، فال يوجد طلب جازم
  

  :حق المرأة في العمل: المسألة الرابعة
�tβö:"األصل أن عمل المرأة داخل بيتها، قال تعالى        s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 

4’ n<ρW{ ليس معنى اآلية مالزمة البيوت فال يبرحنها إطالقاً، إنما هـي        : قال صاحب الظالل   )٢(."#$
  )٣(. طارئاًصل في حياتهن وما عداه استثناءإشارة لطيفة إلى أن يكون البيت هو األ

 راعٍ والرجُل راعٍ واَألمير رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم:" � ويؤكده قول النبي 
  .)٤("رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ فَكُلُّكُم وولَده زوجِها بيت علَى راعيةٌ والْمرَأةُ بيته هِلَأ علَى

  ح لهم واألمانة ـي حسن تدبير معيشتهم، والنصـ فهي مسئولة عن زوجها و أوالدها ف
للعمل للضرورة   ويؤكد ان خروجها،)٦(جائز للحاجةوخروج المرأة للعمل  )٥(.وحفظهم
$: " قوله تعالى  £ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$ tΒ štô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθ à)ó¡o„ y‰y_uρuρ ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρßŠ 

È ÷s? r&t� øΒ$# Èβ#yŠρä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3ç7ôÜyz ( $ tGs9$ s% Ÿω ’Å+ ó¡nΣ 4 ®L ym  u‘ Ï‰óÁ ãƒ  â!$ tãÌh�9$# ( $ tΡθç/ r&uρ Ó‡ø‹ x© ×��Î7Ÿ2 
ن كبر سن أبيهما وعجزه عن العمل، والحاجة إلى العمل لتأمين أ إلى  اآليةوأومأت )٧(".

  .- كما يفْهم من اآلية-عيشهم هو الذي اضطرهما للخروج للعمل، مع كونهن ضعيفات
   :ضوابط عمل المرأة

  :ذه الضوابط هي لقد سمح اإلسالم للمرأة بالخروج إلى العمل ولكن بضوابط ،وه
أن تكون المرأة بحاجة إلى العمل، أو يكون المجتمع بحاجة إلى عملها،فـالمرأة قـد                .١

تضطر للعمل، وقد يكون المجتمع مضطراً إلى عملها، لتعمل مـثالً فـي تـدريس               
  )٨(."… البنات  أو العمل كممرضات وطبيبات نساء ووالدة

فإن لـم تتمكن الزوجة األم مـن   : اءألّا يؤدي عمـلها إلى إهمال شئون األسرة واألبن        .٢
تِّباع سلَّم األولويات،بأن توفر وقتهـا للنهـوض        لجمع بين األسرة والعمل، فعليها ا     ا

 )١(.الذي هو السهر على رعاية األسرة بالضـروري،
                                                                                                                         

 .١/٥٩٢: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٨
 .٣٣ا��� : �رة ا YQاب - ٩
 .٦/٧٧):  م١٩٦٦ت(��% FD :k6E �2ل ا	c�Aن  -١٠
 .٥/١٩٩٦: N�+O ا	#"�ري -١١
١ -  w,����U ذي �����5ح���Q ا �����+BيJ���,�S	2���8     :  ا	ا ري أ������* ����* &#���% ا	������Q ا	�#����رآQ����	ا %���#& %����): ه���ـ١٣٥٣ت(,+

 .٥/٢٩٥دار ا	kST ا	8���H، ���وت، 
  .٦/٧٨: ��%  k6E	FD �2ل ا	c�Aن  - ٢
٣ - �hA	رة ا .٢٣ا���: �
٤ - AQا2�3مــ FD ������	وا ��K%�ر ,+�% &#% ا	�Aدر أ� �Dرس ــا	%آ: ق ا	��أة ا	S)�O�8, :(E��ز�w، دار ا	S	�5 وا�H	 ن�

 R	6#�8 ا و	ن، ا��  .٢٣ص:م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ا ردن، &
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  أن يكـون هذا العمل مناسباً ألنوثتها وكـرامتها فال تُكَلَّفُ باألعمال الشاقة كالبناء  .٣

  .و الحدادة مثالً          أ
فقد حرم اهللا تعالى عليها الخلوة  بالرجال، فال يجوز          :  مع الرجال  الخلوة  أن تتجنب     .٤

  .أن تمارس من األعمال ما تضطرها إلى الخلوة المحرمة أو التخلي عن حشمتها
 . ألَّا يكون العمل مخالفاً ألمر اهللا، كأن تكون بائعة للمنكرات مثالً  .٥
فالكثير من أهل الجاهلية اليوم، يختـارون         : أال تكون مصدر فتنة وغواية في عملها          . ٦

 )٢(.المرأة لبعض األعمال التجارية والدعائية لترويج السلع، عن طريق اإلغراء
$!u:" قــال تعــالى |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9$# ¨ ä ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ ä ø‹ s)̈? $# Ÿξ sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù 

“ Ï% ©! $# ’ Îû …Ú t� tΒÏµ Î7 ù= s% Ÿ š∅ô_§� y9sωuρ yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{ $#  ")٣(.   
والمرأة عورة كلها، بدنها وصوتها، فال يجوز كشف ذلك إال لحاجة            ")٤( قال ابن العربي  

  )٥(". عندها نيعكالشهادة عليها، أوِ داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتَ
، فـإذا كانـت     )٦( "النساِء من الرجالِ علَى أَضر فتنةً بعدي تركْت ما:" �وقال رسول اهللا    

المرأة العاملة ال تأمن على نفسها وال على غيرها من الفتنة واالنحراف وإشاعة الرذيلة، وجب 
لمـرأة أن تـزاول العمـل المفـضي إلـى           إزالة األسباب المؤدية إلى ذلك، وإال حرم على ا        

  )٧(.المحظور
لقد جعل اإلسالم حق نفقة األنثى على وليها ، ولم يكلفها اإلنفاق على أحد ، ولكـن إذا                  

  .العمل لكن بضوابط ب المرأة لإلنفاق على نفسها أو غيرها ، فسمح لها اإلسالم اضطرت
  

  :-ة المستقلة الذمة المالي– االستقالل االقتصادي: المسألة الخامسة
   فقد منحتها ،هاـوق المدنية المتصلة بأمالكـولت الشريعة للمرأة الرشيدة جميع الحقـخ

                                                                                                                         
٥ -   FK������	ا w��5����S	�4�����6 ا	و F������j	م ا�����i�	ن ا������j� *������ أة�����ر ,+�����% ������8% ر,�����Xن ا	#�����F : ا	S%آ����	ا)�����O�8,( ،

 .٦٤صم، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دار ا	��T ا	��O�8، 	#��ن، ���وت، ا	6#�8 ا	����8
ق ا	��أة - ٦AQ  �Fرس�D  :٢٣.  
 .٣٢ا��� : رة ا YQاب� - ٧
١ - T� �% ا	�8ـــأ�Qا$ �* أ %#& *� %�  ا	+�D¢ �وف ���* ا	8ـ��F ا	��D�8ي ا %K	�F اFH�#�3 ه ـــ� ,+�% �* &#% ا$ �* ,+

����ء ا K%	� وc`� أ4��ZS وQـH& م�Sـ` �+#S��� ، �� &�د إ	j� R%اد و�Z� k+O ـرQـ) إ	R ا	�5م �� د`) ا	+]�ز �Z��،+Dا	
��ء وا د��ء �� اASK) وأ���� ��T ا	F��5 أH8	ا *, �� ,�h ،�� &�د إ	R ا K%	� ��� �2ث و�8�B* إ	�Q R,% ا	Yjا	F و���ه
Eـ%مــو  R	إ��H�#%`ا�� �	آ:��  �Hــ �8ـQر I	 �Kآ� *�, IH#E %Qا IH�5ق وآ�ن ,* أهـ�م ، 	I ــ�H إ	R ا	H8	ا FD *��S	ا (

��ت ,��Z آـ�Sب &�ر�u ا �h,�ِ ء�XA	ا F	ي، وJ,�S	ح ا�� FD ذيQ#َHَ%ِ�ِ، FDBو I:و� �H8ـ	�5 اK RH& (#E8%ه� أ� 
�% �* أ�سأ� ا	Y :�#8,�نــ��ن وأK#�ء أ���ء ا	ــ� و��Dت ا &ــأiK. هـ ٥٤٣+, *� %�Q%�* أ	ا ��� �* `�THن ــT� Fــ �

  )��hSف.(٤/٢٩٦:  &#�س إ��Qن: �A+B@  	#��ن،- دار ا	:�D�A ): هـ٦٨١ت(
٢ -  F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٦١٦: أ. F#��A	ا ����B FD ء�U ¢�H	ا �� ١٤/٢٢٧: و��
 .٥/١٩٥٩: N�+O ا	#"�ري - ٣
٤ - I�, ا2�3م �Eاب ا	%�* : &�) ا	��أة و,K ب�	ا %#&)�O�8, :( ،�h, ،wز�S	�5 وا�	6#�&� واH	 ء�Dدار ا	

R	6#�8 ا و	رة، اh��  .١١٧ص:ا	
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الشريعة كامل حريتها،في تدبير شؤونها بنفسها من مال وأمالك وتجارة، ويدخل في ذلك حرية 
  )١(.التصرف في مهرها، إذا كانت متزوجة، ومنه عقود البيع والشراء واإلجارة والشركة

θ#):" قال تعالى è= tGö/ $#uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# # ¨L ym #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy%s3ÏiΖ9$# ÷βÎ* sù Λ äó¡nΣ#u öΝ åκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθ ãèsù÷Š$$ sù öΝ Íκ ö�s9Î) öΝ çλm;≡uθ øΒr& ( 
Ÿωuρ !$ yδθ è= ä. ù's? $]ù#u� ó�Î) #�‘#y‰Î/ uρ βr& (#ρç� y9õ3tƒ 4 " )٢(  

 فلم يخَصص األمر بدفع أموال اليتامى الذُّكور ويدخل في كلمة اليتامى الذُّكور واإلناث
، فإذا بلغ اليتيم وكان رشيداً زال الحجر عنه ودفع ماله )٣(دون اإلناث، وال اإلناث دون الذكور

  )٤(.إليه، رجالً كان أو امرأة، تزوج أم لم يتزوج
   :ىـال تعالق:  إذا بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول)٥(ويجب على المرأة دفع الزكاة

 "zôϑ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# šÏ?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# z÷èÏÛ r&uρ ©!$# ÿ"…ã& s!θß™ u‘ uρ)فإن كان للنساء مال وجبت عليهن ،)٦ 
  )٨(." فيدخل فيه جميع نساء المسلمين بالمعنى�والخطاب هنا لنساء النبي "، )٧(الزكاة

  )٩(".غَيرِها من الْفَرضِ صدقَةَ يستَثْنِ مفَلَ "حليكُن من ولَو تَصدقْن  "�وقال 
  . مالها بالمشروع استثمار مالية مستقلة ، ولم يمنعها من )١٠(فجعل اإلسالم للمرأة ذمة

  

  :الحقوق القانونية: المطلب الرابع
  : مدعيةنالمرأة تكو: المسألة األولى

ô‰s% yìÏϑ:" قال تعالى y™ ª!$# tΑöθ s%  ÉL ©9$# y7ä9Ï‰≈ pg éB ’Îû $ yγÅ_÷ρy— þ’ Å5tG ô±n@ uρ †n<Î) «!$# ª!$#uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$ yϑ ä. u‘ãρ$ pt rB 4 
¨βÎ) ©!$# 7ì‹ Ïÿ xœ î��ÅÁ t/ ")١١(  

   منها إلــى)١٢(فقـد رفـعت امـرأة من األنـصار دعوى علـى زوجها الذي ظاهر
  " )١٣(.ظاهر مني زوجي حين كبر سني ورقَّ عظمي فأنزل اهللا اآلية:  فقالت له� النبي

                                           
٥ -  FD ������	ا �ZEAQأة و��ز�w، 	#��ن): ,�O�8(&#% ا	�]�% ا	KY%اFK . د: ا2�3ما	S	�5 وا�	6#�&� واH	 ن���	ا ���C,- 

 R	6#�8 ا و	٧٠م ،ص���٢٠٠٠وت، ا.  
 .٦ا��� : �رة ا	���ء - ٦
���� ا	6#�ي - ٧B :٤/٢٤٧. 
ي - ٨j#	ا ����B :١/٣٩٥. 
ص ، ،ا	ـYآـ�ة 	�j ا	��Yدة - ٩h", �	��ص 	h", ل�, FD ـ�ل����وي iKا و��&� Eـ%ر ,* ا	H	 8ـ�ر��S	١/٣٨٧:� ا.  
  .٣٣ا��� : �رة ا YQاب - ١
���� ا	����E%ي - ٢B :٣/٥٦.  
٣ - F#��A	ا ����B :١٤/١٧٩.  
 .٢/٥٢٥: N�+O ا	#"�ري - ٤
٥ - �,J	ل: "ا#A	]�ب وا��	أه2  I� �"5	ا ��h� �O+" و	ا �iK8ــأS	وا �A�K ــ%ود ا �A�E%	ت ا���%ــزآ:��+, *� ���*�   

  ,�زن .د: هـ ، �A+B@R١٤١١ ـا و	: �ــ ا	6#8– ���وت - � ا	��O�8 ــدار ا	�T) : هـ٩٢٦ت (Rـ �+�ـ��� ا �hKري أ�ـزآ
  ١/٧٢: ا	�#�رك

  .١ا��� : �رة ا	�]�د	� - ٦
ل ا	� (U	YوISU أFH& �K أو: ا	�Ziر - ٧E ,�F أو ,F8، أو &�%ي آ�Zi أ,B FD ،F+��� رآب ��Zه� وأIHO أ�ZK  وه

+Sآ FH& �,�+,F,أ �Z� ��� .�iKج,: ا�S+�  .k�6"H٣/٣٥٣ ا	  ،F����5	F�j ا	
���� ا	6#�ي - ٨B :٢/٢٨. 
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 جـاء فـي   � دعوى خُلْعٍ على زوجها أمام النبـي        )١(وقد رفعت زوجة ثابت بن قيس     
 ما قَيسٍ بن ثَابِتُ اللَّه رسوَل يا فَقَالَتْ�   النَّبِي َأتَتْ قَيسٍ بنِ ثَابِت امرَأةَ َأن: صحيح البخاري

بتَأع هلَيي عف لَا خُلُقينٍ ونِّي دلَكـَأكْ وهر ي الْكُفْرلَامِ فوُل فَقَاَل الِْإسسر اللَّه � "يندَأتَر هلَيع   
يقَتَهدقَالَتْ "ح  :موُل قَاَل نَعسر ْل" � : اللَّهيقَةَ اقْبدا الْحطَلِّقْهيقَةً و٢( ".تَطْل(  

يـا أميـر    : ورفعت زوجة أخرى دعوى على زوجها أمام عمر بن الخطـاب فقالـت            
إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة اهللا، فقال       : ؤمنينالم
نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، فقال له كعب بن               : لها

هذه امرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها في فراشه، فقال          : يا أمير المؤمنين  )٣(سور األرزدي 
إن امرأتـك   : كما فَهِمتَ كالمها فاقض بينهما، فبعث كعب إلى زوجها، وقـال لـه            : عمرله  

ال في واحدة منهما، بـل فـي بعـدك مـضجعها            : أفي طعام أو شراب؟ قال    : تشكوك، فقال 
إن اهللا قد أحل لك من النساء مثنى وثالث ورباع فلك ثالثـة أيـام               : ومعاشرتها، ثم قال كعب   
 ولَّيتُـك   اذهـب :  ولها يوم وليلة ، فَسر عمر من قضائه، وقال لـه           ولياليهن تعبد فيهن ربك،   

  )٤(.القضاء بالبصرة
  :المرأة تكون مدعى عليها: المسألة الثانية

  ثم أمر فَقُطعتْ يدها، قالـت        �فقد سرقَتْ امرأة  في غزوة الفتح فَُأتي بها رسول اهللا            
  . )٥ (�رسول اهللا  فأرفع حاجتها إلى  ذلكفحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد: عائشة

 فعاذت � أن امرأة من بني مخزوم سرقَتْ فَُأتي بها إلى النبي  )٦(وعن جابر بن عبد اهللا    
  )٧(".فَقُطعتْ يدها لَقَطَعتُ فَاطمةَ كَانَتْ لَو واللَّه" � :فقال النبي � بأم سلمة زوج النبي 

امرأتان من هذَيٍل فرمت إحداهما األخرى بِحجرٍ فَقَتَلَتْهـا         اقتتلت  : وفي صحيح البخاري  
  ، وقضى أن )٨(أو وليدة جنينها غُرة عبداً فقضى أن دية� وما في بطنها فاختصموا إلى النبي 

  )٩(.دية المرأة على عاقلتها
  :المرأة تكون شاهدة: المسألة الثالثة

                                           
٩ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٥٨ أ �	���	ا �Jه *,.  
  .٥/٢٠٢١: N�+O ا	#"�ري -١٠
ر ا زديــآ -١١� *� k8 :ن وآ���� و&:& �D2` FD ة�h#	ا Fu�Eم �8¢ ـ�E ،(�م ا	]� (SE �Z4��H&ل و�U�	2ء ا#K *, ن�

IHSAD �Z� ء��[D آ�ه�Jس و���	ا�iKا$، ا I�Qر  : ،F#هJH	 #2ء�	���٣/٥٢٤ أ&2م ا. 
١ - ��K�6H�	م ا�TQ وردي : ا���% �* k�#Q ا	+, *� FH&)وت،): هـ٤٥٠ت��� ،���H8	ا kST	ف.(١١٦ صدار ا�hS�.(  
  .٢/٩٣٧: N�+O ا	#"�ري - ٢
٣ - Uــ��ــk8 �* ��� �* آــ�ام �* آــ�و �* Qــ��� �* &#% ا$ �* &H�	ري ا�hK ا ��H� *� k8& أ�� R�T� Fا$ وأ�� &#%ـ#ـ %   

Q�	ــا %��* وأ�� ,+،Qــ أT���&� ,* ا	h+��� و	I و ��O I+#� ، آ�ن ,Z� *, w% ،* ا	�ـ#F ـ:��* &ــ% ا	U I�& روى
 wا ,ــYو� �#A8	�5ة �ـا& w�B F#�	وة ،آــاYــHQ I	 ــ�نD �Aل ــF ا	��]% ا	�#ي �I�& J`C ا	�H8 و آ�ن c`� أO+�ب ر�

�%��� ،,�ت ��� أر�w و�#�8* ا$ 	�� �B  ) .��hSف .(٤٣٤/ ١:�iK اQ *�f ���O3]� ا.  ,
٤ - �H�, N�+O :٣/١٣١٦.  
 .١٢/٢٤٨: B �,¨D+��� &#% أو أ,�، واNSD �iK ا	#�ري Q *�f]�: هF اَ َ,� : ا		�%ة - ٥
 .٦/٢٥٣٢: N�+O ا	#"�ري - ٦
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ρß‰Îη#:" قال تعالى ô±tF ó™ $#uρ Èøy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝà6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ*sù öΝ ©9 $ tΡθä3tƒ È ÷n= ã_u‘ ×≅ã_t� sù Èβ$ s? r&z÷ö∆ $#uρ £ϑ ÏΒ 

tβöθ |Êö�s? zÏΒ Ï!#y‰pκ ’¶9$# βr& ¨≅ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t�Åe2x‹çF sù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t�÷z W{ $#")١(   
  اتفـق الفقهـاء على قبـول شهادة النساء مع الرجـال في األمـوال، وما يؤول إلـى 

 واتفـق الفقهـاء     .، وإن اختلفـوا فـي غيرهـا       )٢(ل كالبيع واإلجارة والوكالة والقـرض     الما
، وإن  )٣(على شهادة النساء منفردات فيما ال يطلع عليه إال هـن، مثـل الـوالدة والرضـاع                

  .اختلفوا في عددهن
 ،  إيـذائها حاصله أن اإلسالم حافظ على حياة المرأة في جميع أطوار حياتها ونهى عن              

 اإلسالم كرامة آدمية لم تعطها لها أية حضارة ، وسمح لها بإبداء رأيهـا وإسـداء                 وجعل لها 
النصح لغيرها ، وللمرأة دور في المجتمع اإلسالمي بإعطاء األمان ألهل الحرب ، وقد وصى               
اإلسالم بالمرأة صغيرة وكبيرة ، وأعطاها حق التعلُّم ، وحضها عليه ، ولم يبقهـا جاهلـة ،                  

بول الزوج أو رفضه ، وال تُجبر الموافقة على من يتقدم للزواج منها، فلها حق قَ   وأعطاها حق   
 إذاعلى ذلك ، وأعطاها اإلسالم حق المهر لها والنفقة ، وأعطاها حق طلب مفارقة زوجهـا                 

كان هناك سبب مشروع ، ولم يجبرها على البقاء معه ، وفرض لها الميـراث ، وإذا فَقَـدت                   
. سالم حق العمل بشروط تحفظ كرامتها ، ولها الحقوق القانونيـة كاملـة            المعيل ، أعطاها اإل   

  .كالرجل ، فقد أنصفها اإلسالم حق اإلنصاف 
  
  
  
  
  

  

  

  

                                           
  .٢٨٢ا��� : �رة ا	#�Aة - ٧
٨ - ������	��	 ������Kو%�، ١/٤٧٧: ، ا	�+Y�����Q *������f R�����Hم ١/١٦٨٥، أ������TQم ا	c������Aن 	�h�����[Hص  ٦/٢٦١: ، ا م 	٤/٩F8D�5�����H: ا	

 .٥/٨٣ا	�E *�f F�j%ا,� 
٩ - F8D�5���H	 م  ٧/١٣: ا مY���Q *����f R���H+�: ، ا	#+���� ا	�ا���4@ �����ح آ����Y ا	���%4�E@   ٧/١٤١: ، ا	�E *����f F����j%ا,����  ٨/٤٧٨: ، ا	

     F�����"�h���S    ٧/٦٢دار ا	�����D�8، ������وت، ا	6#����8 ا	:������K،    ): ه���ـ ٩٧٠ت(ز����* ا	���%�* ����* K]����� ا	+�	 (����Hج وا3آ����S	ا ،
(�����H` :  $ا %����#& ������ �����* أ�����F ا	�������A ا	8#����%ري أ������ *����� %�����دار ا	������T، �������وت، ا	6#�����8 ا	:�������K، ): ه����ـ٨٩٧ت(,+

٨/٢١٣.  
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  المساواة: المبحث الثاني

ويندرج :بين الرجل والمرأة في اإلسالم

  سبعة مطالبتحته 

المساواة في أصل : المطلب األول

  :الخلق

  المساواة في: المطلب الثاني

  : التكريم

المساواة في الغاية من : المطلب الثالث

  :الخلق

  المساواة في التكليف: المطلب الرابع

  المساواة في : المطلب الخامس

  الثواب

  المساواة في : المطلب السادس

  :العقاب

بين الرجل المساواة : المطلب السابع
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  المساواة: المبحث الثاني

  بين الرجل والمرأة في إلسالم
التي تقرر مبدأ المساواة، فهـذا      تضمن القرآن الكريم العديد من اآليات القرآنية         :تمهيد

  .المبدأ يعد من األركان األساسية لإلسالم، فالمرأة مساوية للرجل في كثير من األمور
 بأنه ظَلَم المرأة، فأردت أن أبـين        فهذا المبحث لإلثبات لمن يحاربون اإلسالم ويقولون      

 والعباديـة والثـواب     هنا أن اإلسالم ساوى بين الرجل والمرأة في أهـم األمـور الحياتيـة             
، ولم يجعل اإلسالم المرأة بال شخصية وال أهمية وال اعتبار لهـا كالحـضارات               ...والعقاب

السابقة لإلسالم، بل اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أعطى المرأة حقوقها وأوجـد لهـا كيانـاً                 
  .مستقال، وجعلها مثل الرجل في كثير من األمور المهمة

 قدراً وقيمة، ومنه قـولهم هـذا يـساوي          ماثله وعادله : ساواهقال  ي :المساواة في اللغة  
، ويقال سـاوى    )٢(، و كل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله        )١(درهماً ، أي تعادل قيمته درهماً     

  )٤(. وكل شيء ساوى شيئاً فهو مكافئ له)٣(.أي ماثل امتداده ارتفاعها: الظل التالل

                                           
١ -  F���8Dا�H	 �����#T	�5ح ا���	ا k������ F���D �������,F  : ا	���h#�ح ا	���������% ����* &F���H ا	�����Aي ا	+, *��� %����Qه���ـ٧٧٠ت(أ( ����#ST�، ا	

���، ���وتH8	١/٢٩٨: ا.  
ر	� - ٢i�, *�f �8ب	١/١٣٩: �ن ا. 
 ١/٨٤٤٣:�Bج ا	�8وس 	��YH%ي - ٣
,ST#���� 	#�����ن ������Kون، ������وت، �#����8    ): ه���ـ٦٦٠ت(,+����% ����* أ��������T� F ����* &#���% ا	����Aدر ا	����ازي       : ,"����Sر ا	���h+�ح  - ٤

د `���، مU١٩٩٥%�%ة، �+, @�A+B ،١/٥٨٦.  
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   .)١("يئين أو أكثرالمعادلة بين ش" :المساواة في االصطالح
  )٢(".المماثلة في األحكام الشرعية بين اثنين أو أكثر": المساواة شرعاً

  

  :المساواة في أصل الخلق: المطلب األول
$:" قال تعالى pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n= yzuρ $pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— £]t/ uρ 

$ uΚåκ ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏWx. [!$ |¡ÎΣuρ 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# “ Ï%©! $# tβθ ä9u!$ |¡s?  Ïµ Î/ tΠ%tnö‘F{ $#uρ 4"...)٣(.  
uθ": قال تعالى  èδ “Ï% ©!$# Ν ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ Ÿ≅yèy_uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— zä3ó¡uŠ Ï9 $ pκ ö�s9Î) " )٤(.  

/ :  " قال تعالى ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ §Ν èO Ÿ≅yè y_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— ")٥(.  
  ي األرحام خَلْقاً ـ، وبث منهما بعد ذلك ف)٦(واءـى آدم وخلق منه حـلق اهللا تعالـفخ

، فال  )٨(، فالبشر جميعاً مجتمعـون في النسب، فهم بنو رجـل واحد وأم واحدة           )٧(كثيراً
  )٩(.للتفاخر بالنسب أو الجنس،فالكل سواء وجه

$ :"بحانه وتعالى أن الناس كلهم من ذَكَرٍ وأنثـى، قـال تعـالى   وقد بين س   pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾Ρ Î) 

/ ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈ oΨù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅Í←!$ t7 s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒt� ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39 s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ= tã 

×�� Î7 yz ")١٠(، "… çµ ‾Ρ r&uρ t, n= y{ È ÷ y_÷ρ̈“9$# t� x. ©%! $# 4 s\Ρ W{ $#uρ ")فالذكر واألنثى هما آدم وحواء، ويحتمـل أن         )١١ ،
، وقـد خلـق اهللا تعـالى    )١٢(اهللا تعالى خلق كل واحد منا من أب و أم، فالكل سواء في ذلـك    

  )١٤(. ألن الذكر زوج لألنثى واألنثى زوج له؛)١٣(الزوجين من نوع اإلنسان وغيره
  

  : واألنثى ركَفقد كرم اهللا الذَّ :المساواة في التكريم: ثانيالمطلب ال

                                           
ق وواU#�����ت ا	������أة F����D ا2�����3م - ٥����AQ : ز�����%ان �������T	ر &#����% اS%آ����	ا)�����O�8, : (�����C, ،#������ن، �������وت	، �	�������	ا ��

 .٣٧ا	6#�8 ا و	R، ص 
٦ - I��K ر%h� .٣٧ ص:ا	
 .١ا���: �رة ا	���ء - ٧
 .١٨٩ا��� : �رة ا &�اف - ٨
٩ - �,Y	رة ا .٦ا���: �
١٠- F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/٤٨٩: أ.  
  

  
���� ا	6#�ي - ١B :١/١٨٧. 
٢ - F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	١/١٢٨: ا.  
���� أ�F ا	�8د - ٣B :٨/١٢٣. 
 .١٣ا���: ]�ات�رة ا	+ - ٤
  .٤٥ا��� : �رة ا	�]� - ٥
���� أ�F ا	�8د - ٦B :٨/١٢٣.  
٧ - F�	�	 FK�8�  .٢٧/٦٨: روح ا	
���� ا	6#�ي - ٨B :٢٧/٧٥. 
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$ ô‰s)s9uρ:" قال تعالى oΨøΒ§� x. û Í_ t/ tΠyŠ#u öΝ ßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’ Îû Îh�y9ø9$# Ì�óst7 ø9$#uρ Ν ßγ≈ oΨø% y— u‘uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖ ù= āÒ sùuρ 

4’ n?tã 9��ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨø)n= yz WξŠ ÅÒø�s? ")٢(. بيان أوجه التكريموقد سبق )١(  

$ ô‰s)s9:" قال تعالى uΖ ø)n= y{ z≈ |¡ΣM} $# þ’ Îû Ç|¡ômr& 5Οƒ Èθ ø)s? ")٣(." "öΝ à2u‘ §θ |¹ uρ z|¡ômr'sù öΝ à2u‘ uθ ß¹")٤(.  
ليس هللا تعالى خَلْقٌ هو أحسن من اإلنسان، فـإن اهللا تعـالى خلقـه              : )٥(قال ابن العربي  

  )٦(.يعاً،بصيراً، مدبراً، حكيماً، وهذه صفات اهللا تعالىحيا،عالماً، قادراً، مريداً ، متكلماً ، سم
 أنـشئ حتى ال ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هـذا التقـويم والـصورة التـي                  

  )٨(.، فَخَلَقَ اهللا تعالى آدم بيده فأحسن صورته)٧(عليها
لو رحنا نبحث دقة التكوين اإلنساني وتناسق أجزائه ووظائفـه،          :" قال صاحب الظالل    

ا تحت   وهعضكُم  " وروكُم فأحسن صروـة          " وصيلوقفنا أمام كل عضو صغير، وأمام كـل خَل
ووضـع  " فك اإلنسان "مفردة، في هذا الكيان الدقيق العجيب، ولنأخذ مثالً  لهذه الدقة العجيبة             

ى عشرة  األسنان فيه من الناحية اآللية البحتة، إن هذا الفك من الدقة، بحيث إن بروز واحد عل               
من المليمتر في اللثة، أو في اللسان، يزحم اللثة واللسان، وبروز مثل هذا الحجم الصغير في                
ضرس أو سن، يجعله يصطك بما يقابله ويحتك، ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكـين               
العلوي والسفلي يجعلها تتأثر بضغط الفكين عليها، فتظهر فيها عالمات الضغط، ألنهـا مـن               

  )٩(".ة بحيث يلتقيان تماماً، ِليمضغَ الفك ويطْحن ما هو في سمك ورقة السيجارةالدق
اإلنسان مخلوق جميل التكوين، سوي الخلقة، معتدل التصميم، وإن عجائب          :" وقال أيضاً 

   )١٠(.اإلبداع في خلقه ألضخم من إدراك اإلنسان وأعجب من كل ما يراه حوله
  . ، وتدخل فيه المرأة بداهةفهذا التكريم لجنس بني آدم

  

  :المساواة في الغاية من الخلق: المطلب الثالث
$:" قال تعالى tΒuρ àM ø)n= yz £Ågø:$# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 ")١١(.  

                                           
�٧٠رة ا��3اء، ا���  - ٩. 
١٠- �+�O �iK٥١ ا �	���	ا �Jه *,. 
١١- *�S	رة ا  .٤ا��� : �
١٢- �D�� رة .٦٤ا��� : �
١٣-  IS�U�B @#� :ا �+�O �iK٦٧ �	���	ا �Jه *,. 
  )��hSف .( ٤/٣٦١: cن �f* ا	�AF��8أ�TQم ا	 -١٤
١٥-     FK�������T	%�* ا����	2ء ا����& ،%�����Qد �����* أ8�����, ،w4�5ا����	ا k�����B�B F����D w4��h����	ا w4������8): ه����ـ٥٨٧ت(�����%ا	ب ا�����ST	دار ا ،F

 ، ��K�:	6#�8 ا	١/٩٠ ، م���١٩٨٢وت، ا.  
���� ا	6#�ي -١٦B :١٢/١١٣. 
١ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٦/٢٧٩.  
٢ - I��K ر%h� .٧/٤٧٧: ا	
 .٥٦ ا��� :�رة ا	Jار��ت - ٣
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  يخْلُقْهم    ولـم)١ (خلق اهللا تعالى الجن واإلنس لإلذعان لخالقهم بالعبودية، والتذلل ألمره،

، فهذا الـنص الـصغير      )٣(، والخطاب هنا لجميع الناس    )٢(إليهم بل لعبادته  اهللا تعالى الحتياجه    
يحتوي حقيقة ضخمة هائلة، من أضخم الحقائق الكونية التي ال تستقيم حياة البشر في األرض               
بدون إدراكها، واستيقانها، سواء كانت حياة فرد أو جماعة، أم حياة اإلنسانية كلها في جميـع                

ه اآلية تُعد حجر األساس الذي تقوم عليه الحياة، فهناك غاية معينـة             أدوارها وأعصارها، وهذ  
لوجود الجن واإلنس، تتمثل في وظيفة، من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قـصر            

  )٤(.عنها، فقد أبطل غاية وجوده، وهذه الوظيفة هي العبادة، أو العبودية هللا- تبرأ–فيها أو نَكََل 

$:" بـادة اهللا كـل النـاس، قـال تعـالى         بع قد خوطـب  و pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©! $# 

öΝ ä3s)n= s{ tÏ% ©! $#uρ ÏΒ öΝ ä3Î= ö6 s% öΝ ä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ") ٥(.  
يا أيهـا النـاس   : ، والخطاب)٦(ال شريك له في عبادتهكل مكلف مدعو لعبادة اهللا وحده      

 َأنَّهـا  � النَّبِـي  زوجِ سلَمةَ ُأم عنروى مسلم في صحيحه     ما  : يشمل الرجال والنساء بدليل   

 يومـا  كَان فَلَما � اللَّه رسوِل من ذَِلك َأسمع ولَم الْحوض يذْكُرون النَّاس َأسمع  كُنْتُ  :قَالَتْ

نم ةُ ذَِلكارِيالْجي وشُطُنتُ تَمعموَل فَسساللَّ رقُوُل � ها يهَأي فَقُلْتُ النَّاس ةارِيرِي  ِللْجـتَْأخاس 

  )٧ (.النَّاسِ من ِإنِّي :فَقُلْتُ ،النِّساء يدع ولَم الرجاَل دعا ِإنَّما :قَالَتْ ،عنِّي
  .فالمرأة مأمورة كالرجل باإلتيان بالفرائض   :لمساواة في التكليفا: المطلب الرابع

  :التوحيد: لة األولىالمسأ
/ö:" قال تعالى ä3ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ß≈ yϑ ôm§�9$# ÞΟŠ Ïm§�9$# ")٨(.   

 "#x‹≈ yδ Ôy≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 (#ρâ‘ x‹Ζ ãŠ Ï9uρ  Ïµ Î/ (#þθ ßϑ n= ÷è u‹ Ï9uρ $ yϑ ‾Ρ r& uθ èδ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ t� ©. ¤‹uŠ Ï9uρ (#θ ä9'ρé& É=≈ t6 ø9F{ $# ")٩(،  
بحانه وتعالى إله واحد يستحق الطاعة من الناس جميعهم ومستوجب للعبادة وحده            فهو س 

  )١٠( .فهو معبود واحد ورب واحد ال تعبدوا غيره وال تشركوا معه سواه

                                           
���� ا	6#�ي - ٤B :١١/٤٧٥. 
���� ا�* آ:��  - ٥B :٤/٣٠٣. 
٦ - ��%A	ا NSD :����S	ا �H& *, %را��	او�� وا�	ا F�D *�� w,�[	ا :%�+, FKآ� .٤/١٣٠، )هـ١٢٥٠ت( &FH ا	5
٧ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٧/٤٦٠. 
 .٢١ا��� : �رة ا	#�Aة - ٨
���� ا	6#�ي - ٩B :١/١٩٧. 
١٠- �H�, N�+O :٤/١٧٩٥. 
 .١٦٣ا��� : �Aة�رة ا	# - ١
 .٥٢ا��� : �رة إ��اه�� - ٢
���� ا	6#�ي - ٣B :٣/٢٦٥. 
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 به بما فيـه      بالغا لجميع الخلق من إنس وجان يتعظ الناس ويستدلون         وأنزل اهللا القرآن  
  .)١( العقولو وليتذكر ذوولى أنه ال إله إال همن الحجج والدالالت ع
 صدقًا اللَّه رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا َأن يشْهد َأحد من ما  :"� وقال رسول اهللا    

نم ِإلَّا قَلْبِه همرح لَى اللَّه٢(النَّارِ ع(.  
  

  : الزكاةايتاءإقام الصالة، و: المسألة الثانية
θ#):" لىقال تعا ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο4θ x. ¨“9$# (#θ ãè x. ö‘$#uρ yìtΒ tÏè Ï.≡§�9$# ")٣(، "(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ  

nο4θ Ÿ2̈“9$# 4 $ tΒuρ (#θ ãΒÏd‰s)è? /ä3Å¡à�Ρ L{ ôÏiΒ 9�ö� yz çνρß‰ÅgrB y‰ΨÏã «!$# ×...")٤(.   
  .)٥( الزكاة الواجبة في أموالكموادفعواقاتها، أدوا الصالة المفروضة بحدودها وأو:أي

 زكـاة الفطـر     �فـرض رسـول اهللا      : " عن ابن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـال          
 من تمر أو صاعاً من شعير علـى العبـد والحـر، والـذَّكَرِ واألنثـى والـصغير                   )٦(صاعاً

  .)٧(والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة
  :الصيام:  الثالثةالمسألة
ــالى ــال تع $:"ق yγ•ƒ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã šÏ% ©! $# ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3ª= yè s9 

tβθ à)−G s?  )عليكـم اإلمساك عن األكل والشرب .)٨ ـُرِض   الجِماعِ، وما هو ملْحقٌ بهما منوأي ف
  .)٩(ق إلى غروب الشمسطلوع الفجر الصاد
yϑ:"  قال تعالى  sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ t� öκ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ")مٍ بالغ وجب عليه       . )١٠لسفكل صحيح مقيم م

  .)١١(صيام شهر رمضان
  :الحج: المسألة الرابعة

’ uρ!¬:"قال تعالى  n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷k Ïm ÏM ø�t7 ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ Î6 y™ ً ")لَّتْ على أن    هذه ا  .)١آلية د
  .)٢(الحج فرض على المسلمين، وكلمة الناس تشمل الذكر واألنثى كما مر في حديث أم سلمة

                                           
���� ا�* آ:�� - ٤B :٤/٥٢٣. 
 .١/٥٩: N�+O ا	#"�ري - ٥
 .٤٣ا��� : �رة ا	#�Aة - ٦
 .١١٠ا��� : �رة ا	#�Aة - ٧
���� ا	6#�ي - ٨B :٩/١٩٥. 
ا A, FD%ار ا	h:ا	�hع  - ٩�HS`ة آ�) ، وا%Qــ�ع ,ــو	ـ* اAD زنل ا	F8D�5 وأ�ـF IKأ ��  * أه) ـ`��� أر��ل و�PH و& �

�� و,+�% هــ� أ&�H ا	��س �I وEــJ هJا وهــا	�%��� أ`��Q ����K أر��ل ــ�ل أ�� خ ا����% �* : �iK ا	���� وا	+, *� %�Qأ  
U �%.د: ، �A+B@هـ١٤٠٨ا و	R،  :  ا	�8#6–�� ــ ا	S–T#� ا	�2ح ــ,T): هـ٣٣٨ت(8�� ــإ���&�) ا	��ادي ا	�+�س أ�+,   

%� .�� ��AB#�٢٥٠٠وه ��8دل FD أ��,��  .١/٧٧١: &#% ا	�2م ,+
١٠- �H�, N�+O :٣/٥٤٧. 
 .١٨٣ا��� : �رة ا	#�Aة -١١
 .٣/٦٦٨: N�+O ا	#"�ري - ١
 .١٨٥ا��� : �رة ا	#�Aة - ٢
٣ - FKآ�5H	 ��%A	ا NSD :١/٢٧٧. 
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 رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإال ِإلَه ال َأن شَهادة خَمسٍ علَى الِْإسلَام بني:" �وقال رسول اهللا 

ِإقَامِ اللَّهو لَاةالص ِإيتَاءو كَاةالز جالْحمِ ووصو انضم٣( "ر(.  
  :المساواة في الثواب: المطلب الخامس

βÎ) šÏϑ¨" قال تعالى Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$#uρ 

tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#uρÏ  M≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ tÎ� É9≈ ¢Á9$#uρ ÏN≡ u�É9≈ ¢Á9$#uρ  tÏè Ï±≈ y‚ø9$#uρ  ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9$#uρ  ..Ïϑ Í×‾≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×‾≈ ¢Á9$#uρ 
Ïà Ï�≈ pt ø:$#uρ öΝ ßγy_ρã� èù ÏM≈sàÏ�≈ ysø9$#uρ šÌ� Å2≡©%! $#uρ ©!$# #Z�� ÏVx. ÏN≡ t�Å2≡ ©%!$#uρ £‰tã r& ª!$# Μçλm; Zοt� Ï�øó ¨Β #�� ô_r&uρ 

$ Vϑ‹Ïà tã " )٤(  
ن بما يجب أن ن الذكور واإلناث، والمصدقومِ اهللا تعالى مفالمسلمون المنقادون ِلحكْ

مل، والصابرون يصدقَ به الفريقان، المداومان على طاعة اهللا، القائمون بها في القول والع
ن بما متصدقوالون هللا بقلوبهم وجوارحهم، ون عن المعاصي، المتواضععلى الطاعات، بعيدو

ن، وقد حفظوا فروجهم عن الحرام، وذكروا اهللا بألسنتهم وجب عن مالهم، والصائمون رمضا
وقلوبهم، أعد اهللا لهم بهذه األعمال مغفرة من الذنوب الصغيرة، وأعظم أجرهم لما صدر عنهم 

  .)٥(من الطاعات
y‰tã:"  وقال تعالى uρ ª!$# šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζ y_ “ Ì�øgrB ÏΒ $ yγÏG øt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{ $# tÏ$ Î#≈yz $ pκ�Ïù 

zÅ3≈ |¡tΒuρ Zπt6 ÍhŠ sÛ †Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β≡ uθ ôÊÍ‘uρ š∅ÏiΒ «!$# ç� t9ò2r& 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# ")٦(.  
وعد اهللا تعالى المؤمنين والمؤمنات كل واحد منهم فائز بجنات وبساتين تجري من 

  والزبرجد ألنها قصور من اللؤلؤ ؛ا العيشتطيبها النفوس، ويطيب فيهومنازل تس تحتها األنهار
  .)٧( جنات عدن الجنات وهي، في أبهى- كلها أحجار كريمة-والياقوت األحمر
tΠöθ:" قال تعالى tƒ “ t� s? t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ 4 tëó¡o„ Ν èδâ‘θçΡ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& /ÏS ÏΖ≈yϑ ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝ ä31 t�ô±ç0 tΠöθ u‹ø9$# 

×M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$Î#≈ yz $pκ�Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã—öθ x�ø9$# ãΛÏàyè ø9$# ")٨(.  
، حتى )٩(يوم ترى المؤمنين يوم القيامة على الصراط يكون النور بين أيديهم ليضيء لهم

  .)١٠(تتلقاهم المالئكة بالبشرى بالجنة

                                                                                                                         
 .٩٧ا��� : �رة cل &��ان - ٤
٥ - �+�O �iK٧٤ ا �	���	ا �Jه *,. 
 ١/١٢: N�+O ا	#"�ري - ٦
 .٣٥ا��� : YQاب�رة ا  - ٧
���� أ�F ا	�8د - ٨B :٧/١٠٤. 
٩ - ��S	رة ا .٧٢ا��� : �
���� ا	#��Xوي - ١B :٣/١٥٧. 
 .١٢ا��� : �رة ا	+%�% - ٢
���� ا	����E%ي - ٣B :٣/٣٨٣. 
٤ - ���B2م�	ا %#& *� Y8	٣/٢٨٥: � ا. 
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أعمالهم من هاتين الجهتين، كما  اليمين وهي صحائف اليدن النور بين أيديهم وبإوقيل 
   .)١("أن األشقياء يؤتونها من شمائلهم، ومن وراء ظهورهم

 يبين المراد �فلم يأت حديث صحيح عن خير البشر واهللا أعلم بالمراد من النور،
  . بالنور

Ÿ≅Åz:" قال تعالى ô‰ã‹Ïj9 t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ Ì�øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøt rB ã�≈pκ ÷ΞF{ $# tÏ$ Î#≈yz $ pκ�Ïù t� Ïe�x6ãƒ uρ 

óΟßγ÷Ζ tã öΝ ÍκÌE$ t↔ÍhŠ y™ 4 tβ%x. uρ y7 Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «!$# #�— öθ sù $VϑŠ Ïàtã" )٢( .  
ليدخل المؤمنون والمؤمنات الجنة ويمكثوا فيها أبداً، ويعفو اهللا عن خطاياهم و ذنوبهم 

  .)٤(الفوز بالجنة والنجاة من النار، )٣(فال يعاقبهم ، فيصفح ويغفر ويستر وهذا هو الفوز العظيم
™yftFó$<:"  قال تعالى $$ sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Ν ä3ΨÏiΒ ÏiΒ @�x. sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& ( Ν ä3àÒ ÷è t/ .ÏiΒ 

<Ù÷è t/ ")٥(.  
 ألن الذكور فجميعهم في الثواب واحد؛.)٦(فالرجال والنساء سيلقون ثواب أعمالهم كامالً 

  .)٧(ن اإلناث واإلناث من الذكور وكلهم من آدم وحواءم
tΒuρ ö≅yϑ∅:" قال تعالى ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ÏΒ @�Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθ èδuρ ÖÏΒ÷σ ãΒ y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù tβθ è= äzô‰tƒ 

sπ ¨Ψyfø9$# Ÿωuρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ #Z��É)tΡ ")٨(.  
يعمل م نللتبعيض رفقاً بال :ن الصـالحـاتوم ،نى الكمال ـ ألن الصالحات علعباد؛م  

ال يطيقها البشر، وقَيد العمل باإليمان، ألن العمل ال يقْبل إال به، وال يظْلَمِ اإلنسان شيئاً حتى 
  .)٩(ولو بمقدار النقير وهي النقرة في ظهر نواة التمرة

ل أن من يعمل الصالحات، ويؤدي الفرائض، وينتهي عن المحرمات، من رج: والمعنى
أو امرأة، ويكون مصدقاً بالثواب والعقاب، يدخلون الجنة بال شك، وال ينقص من ثواب 

  .)١٠(أعمالهم شيء ولو قليل جداً

                                           
 .٤/٤٧٣: ا	�5Tف 	YH,"�5ي - ٥
٦ - NS� .٥ا��� : �رة ا	
���� ا�* آ:�� - ٧B :٤/١٨٥. 
�� ا	�A#�س - ٨�B���B *,  دي : � ا�* &#�س��cوز���H	  ا�+@ إ��اه�� ��� :أ�H8	ا kST	١/٤٣١ - ���وت – دار ا. 
 .١٩٥ا��� : �رة cل &��ان - ٩
���� ا	�8%ي -١٠B :١/١٦٢. 
١١- ����S	ا �H& FD �����% ا	]زي : زاد ا	+, *� *�Q�	:�، ): هـ٥٩٧ت(&#% ا	:�	6#�8 ا	وت، ا��� ،F,2�3ا kST�ا	

 .١/٥٣٠هـ، ١٤٠٤
 .١٢٤ا��� : �رة ا	���ء -١٢
  
 
١ - F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	١/١٥٨: ا. 
���� ا	����E%ي - ٢B :١/٣٦٧. 
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ôtΒ Ÿ≅Ïϑ:" قال تعالى tã $ [sÎ=≈|¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδuρ ÖÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζt�Í‹ ósãΖ n=sù Zο4θ u‹ym Zπ t6ÍhŠ sÛ ( óΟßγ̈Ψtƒ Ì“ôfuΖs9uρ 

Ν èδt�ô_r& Ç|¡ômr'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ ")١(.  
نللعموم، فتشمل الذَّكر واألنثى، ولكن ذكر اهللا تعالى الذَّكر واألنثى للمبالغـة فـي              : م

  .)٢(تقرير الوعد، والمبالغة في ذلك من أعظم دالئل الكرم والرحمة وللتأكيد وإزالة أي وهمٍ
، ويعيش عيـشاً    )٣(طاعات، واالستغناء عن الخَلْق   أن يكون موفَّقاً إلى ال    : والحياة الطيبة 

  .)٤(طيباً إما بأن يكون موسراً، أو يكون طائعاً قانعا راضياً بقسمته، وفي اآلخرة الفوز بالجنة
ــالى  ــال تعـــ ôtΒuρ Ÿ≅Ïϑ:" قـــ tã $ [sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4†s\Ρ é& uθ èδuρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù 

šχθ è= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψpgø:$# tβθ è% y— ö� ãƒ $ pκ�Ïù Î� ö� tó Î/ 5>$ |¡Ïm ")٥(.  
تى أوامره، وانتهى عمـا نهـاه عنـه، مـن رجـل       فمن عمل بطاعة اهللا في الدنيا، وأ      

 ، وهو مؤمن يرزقون بغيـر تقـدير، ولـيس موازنـة بالعمـل، بـل أضـعافاً                 )٦(أو امرأة 
  . )٧(مضاعفة فضالً من اهللا عز وجلَّ ورحمة منه

  

  :العقابالمساواة في : المطلب السادس
  

  : القتل)٨(المساواة في حد: المسألة األولى
$ :"قـــال تعـــالى  pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷F s)ø9$# ( ”� çt ø:$# Ìh� çt ø:$$ Î/ ß‰ö6 yè ø9$#uρ 

Ï‰ö7 yè ø9$$ Î/ 4 s\Ρ W{ $#uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 …)٩(."  
  ى ـ الجميع علباتفاقور ـ عن غير المذكص القصايال ينف" الحر بالحر:"  )١٠(قال الجصاص

  )١١(.العبد بالحر واألنثى بالذَّكَرِقتل 
                                           

 . ٩٧ا��� : �رة ا	�+) - ٣
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٤S	٢٠/٩٠: ا. 
٥ - F#��A	ا ����B :١٠/١٧٤. 
���� أ�F ا	�8د - ٦B :٥/١٣٩. 
٧ - �D�� رة .٤٠ا��� : �
���� ا	6#�ي - ٨B :٢٤/٦٧. 
���� أ�F ا	�8د - ٩B :٧/٢٧٧. 
&A: "ا	+%  -١٠ R	�8B $ �AQ �#Uرة وا%A, �� "ا FK���TH	 w4��h	ا w4ا%� �iK:٧/٣٣. 
 .١٧٨ا��� : �رة ا	#�Aة -١١
  
 
�% �* &FH أ� �Tـ� ا	�ازي ا3,�م ا	T#�� ا	�5ن ا	��8وف ��	]�hص ،�j� *T%اد و&�I أ`�ZAD Jؤه� : ا	]�hص  - ١QأI�	وإ  

ZSKاد وا%j#� ر��%S	ا �ASا� I�Hب ، و&ـ�+O ر�ـ��� ا �ZSKرع اـ� ا	ـ��HQ إ	�I وآـ�ن &HـR �ـ��@ ,* RD I,%AB ا	
�+ــ+�وي و��ح ا	]ــ د`) �j%اد ��� `�� و&��5* ودرس &FH ا	F`�T و��ح ,"�hS ا	6.وا	�K��h وا	Yه%	 w,ــ� %�
ا��ت &FDو��ح ا ���ء ا	+��R و	I آـ�Sب ,��% ا	+�* �* U I	و IA�ل ا	Oــ أ�H& ]ــ* ,��4) وردت�	ل ا�* ا�E I ر�

 FDB%Q م ا�A#� Fت ـــ� ا	]اه� ا	�D �~�XـــiKا : &* `�� و��S* ��� رQـ�I ا$ هـw���٣٧٠ ذي ا	+]� ���  �
����% : ا	+�+, : آ�اF5B  –، دار ,�� ,+�% آIK�` kS )هـ٧٧٥ت(&#% ا	�Aدر �* أ�F ا	�Dء ,+�% �* أ�F ا	�Dء ا	F��A أ�

  ).��hSف.(١/٨٤
 .١/١٦٦: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٢



٨٠ 
 

  .)١(ال أعلم خالفاً في أن يقتل الرجل بالمرأة والعكس: قال الشافعي
  .)٣(أجمع العلماء في قَتِْل الذَّكَرِ باألنثى واألنثى بالذَّكَرِ:)٢(وقال ابن العربي
  :المساواة في حد السرقة: ةالمسألة الثاني
Í‘$¡¡9$#uρ èπ−:"قال تعالى s% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑßγtƒ Ï‰÷ƒ r& L!#t“y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡x. ... ")٤(.  

" � وقال : )٥(فقطع يد امرأة  سرقت في غزوة الفتح� وقد طَبقَ هذا الحد الرسول 
  .)٦( "يدها لَقَطَعتُ سرقَتْ محمد تَبِنْ فَاطمةَ َأن لَو بِيده نَفْسي والَّذي

  :المساواة في حد الزنا: المسألة الثالثة
π:" قال تعالى u‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$ Î#ô_$$ sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷]ÏiΒ sπ sq($ ÏΒ ;οt$ ù# y_ ( Ÿωuρ / ä. õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû ÈÏŠ 

«!$# βÎ) ÷Λ äΖä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# ( ô‰pκô¶ uŠ ø9uρ $ yϑ åκ u5#x‹tã ×π x�Í←!$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ")٧(.  
 زنَتْ ِإن ثُم اجلدوها َ" ، قال-تتزوج– عن اَألمة تزني ولم تُحصن �وقد سئل النبي  

  .)٨( الرابِعة وَأ الثَّاِلثَة بعد:قال أبو هريرة "  بِيعوها ثُم فَاجلدوها
  .)٩( وهي محصنَةٌ،ثم صلَّى عليهابالزنا برجم امرأة من جهينة اعترفت �وأمر النبي 

  :المساواة في حد القذف: المسألة الرابعة
!©%tÏ:" قال تعالى $#uρ tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈ oΨ|Á ósßϑ ø9$# §Ν èO óΟs9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u!#y‰pκ à− óΟèδρß‰Î= ô_$$ sù tÏΖ≈uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ 

(#θ è= t7 ø)s? öΝ çλm; ¸οy‰≈ pκ y− #Y‰t/ r& 4 y7 Í×‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈ x�ø9$# ")١٠(.  
  ي، ـي عبر اهللا عنها بالرمـويدخل في هذا الخطاب المحصنون ، فالقذف هو الفرية الت

  قذف الرجالوالمحصنات هن العفائف من النساء، وخصهن بالذِّكْرِ ألن قذفهن أكبر وأشنع من 
  .)١١(ودخل الرجال في ذلك المعنى، وأجمع العلماء أن حكْم النساء والرجال هنا واحد 

  إذا قذفت امرأة رجالً بنفسها أنه غلبها على نفسها، والرجل : )١٣( وقتادة)١٢(وقال الزهري

                                           
٣ - F8D�5H	 ٦/٢٤: ا م. 
٤ -  IS�U�B @#� : �+�O �iK٦٧أ �	���	ا �Jه *,.  
٥ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٩١: أ. 
 .٣٨ا��� : �رة ا	��4%ة - ٦
 .٢/٩٣٧: N�+O ا	#"�ري - ٧
٨ - �H�, N�+O :٣/١٣١٥. 
 .٢ا��� : �رة ا	�ر - ٩
 .٢/٧٧٧: N�+O ا	#"�ري -١٠
١١- �H�, N�+O :٣/٣٢٤. 
 .٤ا��� : �رة ا	�ر -١٢
١ - H8	 (�Z�S	اF��K�jH	 (�Y�S	م ا :٣/٥٩. 
U% أ&�H : ا	Yه�ي - ٢� f �H�	 *�K��� FD نc�A	ا ¢�Q  *�8��S	ا *, ،�T� �% �* ,��H �* &#�% ا$ �* ��Zب ا	Yه�ي، أ�+, ه

�% �* إ���&�) �* إ��اه�� أ� &#% ا$ : ,�FD I ز,�IK، ,�ت ��� ,��4 وأر�w و& *��5	ZH]�ة+, ، ��#T	ا �ا�iK ا	�Sر�
 .١/٢٢٠: ، دار ا	��A+B ،�T@ ا	��% ه��� ا	�%وي)هـ٢٥٦ت(ري ا	]8�F ا	#"�

����* وا	�+%��* ا	#�hي ا	Y�Y8 ا آ�I ُو	% ��� ��S*، آ�ن ,* أو&�� �SEدة - ٣� �* د&�,� ا	�%و�D�Q F¢ ا	E �h8%وة ا	
��FK &�5ة و,��4� ��� FDB ع��U3�� �[Q ة ا	+�¢ وهE FD (:�: أ&2م ا	�#2ء 	JHه#Fا�iK ��� : ا	�X� �H8ب �I ا	

٥/٢٦٩. 
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  .)١(ينْكر ذلك، وليس لها بينة، فإنها تُضرب حد الفرية
  

  :في حد الخمرالمساواة : المسألة الخامسة
  علـى في شأن شارب الخمر أو شاربة الخمر حد محدود معلوم ، بل كان بناء درِم يـل
فقد جاء الصحابة برجل شرب الخمر، فحده   :�  من الصحابة وبناء على فعل النبياجتهاد
  .)٢( بِجلْده نحو أربعين جلدة�النبي 

 والنعال، ثم جلَد أبو بكر -خلأغصان الن– جلد في الخمر بالجريد �وروي أن النبي 
ما ترون في جلد الخمر؟، فقال : أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال

  .)٣(فَجلَد عمر ثمانين: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: عبد الرحمن بن عوف
  .رأة بِشُرب الخمر كالرجل فَتُحد الم.)٤(إذا شَرِبت اَألمةُ الخمر فإنها تُحد: قال ابن حزم

  

  :المساواة في حد الردة: المسألة السادسة
  :اختلف العلماء هل تُقتل إن أبت التوبة والرجوع إلى اإلسالم، ام تُسجن حتى تموت

  :أدلتهم . )٥(تقتل إن ارتدت وأبت التوبة: الجمهور
?tΒuρ ÷ŠÏ‰s:" قال تعالى ö� tƒ öΝ ä3ΖÏΒ tã  Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑ uŠsù uθèδuρ Ö�Ïù%Ÿ2 y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù ôMsÜÎ7 ym óΟßγè=≈ yϑ ôã r& ’Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $#uρ ( y7 Í× ‾≈s9'ρé&uρ Ü=≈ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈yz ")٦(.  
  .)٧("من بدَل دينه فاقتلوه:"  قال� نبي اهللا أنوعن ابن عباس 
 ِإلَّا اللَّه رسوُل وَأنِّي اللَّه الِإ ِإلَه لَا َأن يشْهد مسلمٍ امرٍِئ دم يحلُّ لَا:" �وقال رسول اهللا 

  .)٨( "ِللْجماعة الْمفَارِقُ ِلدينه والتَّارِك بِالنَّفْسِ والنَّفْس الزاني الثَّيب ثَلَاث بِِإحدى
  تل تبديل الديـن،  أن الموجب للق�تشمل الرجال والنساء، وبين النبي " : يرتدد"فكلمة 

 ألن الرجوع عن الحق من أعظم الجرائم، والرجال تل المرأة المرتدة كالرجل المرتد؛فَتُقْ
  ي، فإن اإلنكار بعد اإلقرار ـوالنساء فيه سواء، والجناية بالردة أعظم من الجناية بالكفر األصل

  تُحبس وتُعزر، وتُجبر علىأغلظ من اإلصرار في االبتداء على اإلنكار، والدليل على ذلك أنها 
  .)٩( اإلسالم بعد الردة، وال يفْعل بها ذلك في الكفر األصلي

  : دليلهم.)١(تحبس وتجبر على اإلسالم: الحنفية
                                           

 .١١/٢٩١: ا	�+YQ *�f RHم - ٤
٥ - �H�, N�+O :٣/١٣٣. 
٦ - �H�, N�+O :٣/١٣٣١. 
 .١١/١٦٧: ا	�+YQ *�f RHم - ٧
٨ - F8D�5H	 ١/٢٦١: ا مFU�#	ا �H` *� ن���H� g��، ا	�F�j ٥/٢٨٣: دار ا	�STب اF,2�3) : هـ٤٩٣ت ( ، ا	��RAS ��ح ا	

 .٢٥/٩: E *�f%ا,�
 

 .٢١٧ا��� : �رة ا	#�Aة - ٩
 .٣/١٠٩٨: N�+O ا	#"�ري -١٠
١١- �H�, N�+O :٣/١٣٠٢. 
١ - F�`��H	 ط�#�  .١٠/١٠٩: ا	



٨٢ 
 

 صلى اهللا رسول فأنكر مقتولة وسلم عليه اهللا صلى النبي مغازي بعض في وجدت امرأة أن" 
  )٢("والصبيان النساء قتل وسلم عليه اهللا

 عن قتل الكافرة التي ال تقاتل فمن ثبتت لها حرمة اإلسالم أولى بعدم �فقد نهى النبي 
  )٣(.القتل

  .والراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم
  

  :المساواة بين الرجل والمرأة في الدية: المطلب السابع
، كنت سأبحث هذا األمر في الفصل القادم من هذا البحث، في رد الشبهات عن اإلسالم

 ؛، رأيت أن بحث هذه المسألة يجب أن يكون هنا ولكن عندما نَظَرتُ إلى الموضوع وأدلته
  .ألن دية المرأة تساوي دية الرجل

  :أدلتهم.)٤(القائلون بأن دية المرأة نصف دية الرجل هم األئمة األربعة: أوالً
  .)٥( "الرجل دية من النصف على المرأة دية :" �قال رسول اهللا  -١
 .)٨(" أن دية المرأة نصف دية الرجلأجمع أهل العلم على:" )٧(قال ابن قدامة:)٦(اإلجماع -٢

 )٩(: القياس -٣
  .قياس دية المرأة على ميراثها فميراثها نصف الرجل وكذا ديتها . أ
 .)١٠(قياس ديتها على شهادتها، كما أن شهادتها نصف الرجل كذا ديتها . ب

  ،وابن )١١(رجل هم األصم شيخ المعتزلةالقائلـون بأن دية المرأة تساوي ديـة ال: ثانيـاً
    .)١(،اإلمام المحدث)١٢(َعلْية

                                                                                                                         
٢ - F�`��H	 ��#T	ا ���	٥/١٩٣٨: ��ح ا. 

 .٣/١٠٩٨ : صحيح البخاري - ٣
٤ - F8H�YH	 @4�A+	ا *��#B :٣/٢٨٥. 

 
 

٥ - F8D�5H	 ص٣/٢٤٠: ا م�h[H	 نc�A	م ا�TQم٢/٣٣٦: ، أ�T+	ة ا�h#B ، : FH& *� إ��اه���ن ا	Q�D *� FT	�)هـ٧٩٩ت : (
���، ���وت، H8	ا kST	ا,�٢/٢٩دار ا%E *�f F�j� .٨/٣١٣: ، ا	

�R أ� ��T ا	#�FAZ : ��* ا	#�FAZ ا	T#�ى - ٦, *� FH& *� *��+	ا *� %�Qهـ٤٥٨ت(أ ( ،�,�T�,ST#� دار ا	#�ز، ,�T ا	
�% &#% ا	�Aدر &�A+B ، : ،�6@م١٩٩٤+,٨/٩٥Hj	إرواء ا �hS", �iK��8، اu P�%Q �د�P ,��ر ـ�) B FD"��� أQ، وه
�% �O�K ا	%�* ا 	#�FK، ا	�kST اF,2�3، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K، : ا	�#�)+,١/٤٧٧، ١٩٨٥. 

٧ - ��:" �ع ــاU3ـBي ا ,ــا%ZS[, ــ�ق  �K%�� ة�D8ـ% و� � %�+,� Dــ RH& �h& Fدي�ZSUا F&�� �TQ "ا �A�K +%ود ا	ا �iK  
  .١/٨١:	��hKري 

٨ -  IS�U�B @#� :Kأ�+�O �i ٥٩.  
 .٨/٣١٣: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٩
��ـه رد ا	��ع إ	R ا FD (O ا	+:"ا	��Aس  -١٠Z8�[B �H8� �T :"iKــأH& اه�اتY	ا �[K ل ــ� اOأ FD ت�Eر  Q R) أ	��ظ ا	

A���ن �* &I :H ــا	:& *� %� #�8 ا	6– ا	���ض -,ST#� ا	��% ) : هـ٨٧١ت(F ــــF ا	8D�5ــF ا	��رد��ـــــ��� ا	%�* ,+
�% �* ا	���H : م، ، �A+B@١٩٩٩ا	:�	:� +, FH& *� ���T	١/٢٢٢:&#% ا. 

  .٨/٣١٤: ا	�E *�f F�j%ا,� - ١
٢ - FH& ا3,�م *& (�, I�D ، وآ�ن�	%و	ا *& �X#A�, ،�A�رًا &RH ا	#O رًاEآ�ن ذا د�* و ،�	YS8�� ا	�� �O ا �T� : أ�

F#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iK٩/٤٠٢: ا. 
٣ - & *� (�&���%، و	F ا	��i	� �j#%اد، وآ�ن ���K ا	�E%hت : ��Hإ�Qوأ F8D�5	ا I�& �8ء، روىD�	ا *��%+���ء وا	H8	ا ��,* أ4

 ��H� *� د��Q ب�+Oأ�#� أ FD ا	#�hة، وآ�ن �2ً�HU 2ً�#K �A آ#��ًا، و&��H هF أ,Iُa وإ��اه�� أ�� وآ��IS أ� ��5 وه



٨٣ 
 

  .)٢(القرضاوي ومن المعاصرين الشيخ الدكتور يوسف
$ :"قوله تعالى: دليلهم tΒuρ šχ% x. ?ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $�Ζ ÏΒ÷σ ãΒ āωÎ) $ \↔ sÜyz 4 tΒuρ Ÿ≅tF s% $ �ΨÏΒ÷σ ãΒ $ \↔sÜyz 

ã�ƒÌ� óstG sù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) ÿÏ& Î# ÷δr& HωÎ) βr& (#θ è% £‰¢Á tƒ …")فاآلية دخل فيها حكم الرجل )٣ 
  .)٤(والمرأة فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية واهللا أعلم

  :مناقشة أدلة الجمهور
 حديث ضعيف ال يحتَج به )٥("دية المرأة على النصف من دية الرجل" حديث  -١

  .مٍ شرعي كهذا الحكْمِِلحكْ
. دعوى اإلجماع غير مسلَّمة لمخالفة ابن علية واألصم:الرد على اإلجماع -٢

  اإلمام أحمدوليس سهال ادعاء اإلجماع في مثل هذه المسألة، ورحم اهللا 
ما يدعي فيه الرجل اإلجماع فهو كذب، ومن ادعى اإلجماع فهو : "الذي قال

 فليقل ال نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه؟
  .)٦("ذلك

ال يتَصور إجماع أهل العصر كلهم على قول يسمع ذلك :" وقال صاحب كشف األسرار
، والناس خُلقوا على )٧("منهم، وفي العادة يكون ذلك بانتشار الفتوى من البعض وسكوت الباقين

اعهم على شيء إال لجامع جمعهم عليه، وكالم من همم متفاوتة وآراء مختلفة، فال يتصور إجم
، مع اختالف الدواعي فال بالرأي االجتهادالتزموا طاعته،وانقادوا ِلحكْمه يصلح جامعاً، فأما 

يصلح جامعاً، وألن اإلجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فيما اجتهد، فلو انعقد اإلجماع 
  .وال يوجد هنا جامع صحيح يجمعهم . )٨(باالتفاقزة على اجتهاد لَحرمت المخالفة الجائ
 قالوا بأن دية المرأة تساوي دية الرجل وليست على كما أن األصم وابن علية

  .)٩(النصف
  :الرد على قياس الدية على الشهادة والميراث -٣

                                                                                                                         
�iK�8* و,��4، ا�B2ث و� ��� FDB :ت�A:	ا : FS�#	ا F���S	ا �B�Q ا	��T ���وت، دار ) : هـ٣٥٤ت(,+�% �* ��Qن أ�

 R	6#�8 ا و	م١٩٧٥ا@�A+B ،  : ،%�Q%�* أ	% ��ف ا��	٦/٤٤ا. 
  .٨/٣١٣: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٤
wE ا	�u�Aوي  - ٥,www.alqaradawi.net. 
 .٩٢ا��� : �رة ا	���ء - ٦
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٧S	١٠/١٨٥: ا. 
٨ - I[��"B @#�.�O �iK٨١+� أ �	���	ا �Jه *,.  
٩ - *���8E* &* رب ا	�8	����، ) هـ٧٥١ت)(ا�* ��E ا	]ز��( ا	Yر&Fأ�ب ,+�% �* أ��T� F : إ&2م ا	H8	ا kST	دار ا

 .١/٢٥. ���وت
 .٣/٥٣١دار ا	�STب اF,2�3، ) هـ٧٣٠ت(&#% ا	Y�Y8 ا	#"�ري : آ�5 ا ��ار -١٠
 .٣/٢٩٥: H#"�ري	آ�5 ا ��ار  - ١
 .٨/٣١٤: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٢



٨٤ 
 

 الميراث والشهادة قياس غير  قياس الدية على":قال الدكـتور يوسف القرضاوي
ميراث وباب الشهادة غير باب الدية، والتفرقة بين الرجل والمرأة في  ألن باب الصحيح؛

الميراث والشهادة تفرقة لها أسبابها واعتباراتها، ولو صح العمل بالقياس لكان األولى أن نقيس 
  وقد ثبت بالنص  ى الجناية،ـد بجامع العقوبة علـن باب واحـى القصاص ألنهما مـالدية عل

  توي فيه الرجل والمرأة، ولهذا تكون دية المرأة مساوية ِلديه الرجل واإلجماع أن القصاص يس
  .)١("وليست على النصف منه

  .الحديث لم يصح واإلجماع لم يتم والقياس مع الفارق المؤثِّر: الترجيح
$:"    قال تعالى  .١ tΒuρ šχ% x. ?ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $ �ΖÏΒ÷σ ãΒ āωÎ) $ \↔ sÜyz 4 tΒuρ Ÿ≅tFs% $ �ΨÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜyz ã�ƒÌ� óstG sù 

7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ‾= |¡•Β #’ n< Î) ÿ Ï& Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θ è%£‰¢Á tƒ ".. )فأوجب اهللا تعالى على القاتل الخطأ في . )٢
  .)٣(دار اإلسالم تحرير رقبة، ودفع الدية من مال عاقلته

  ما ينبغي لمؤمن : حكام ومعناهاهذه اآلية من أمهات آيات األ: ي في تفسيرهـقال القرطب
  .)٤(هو على التحريم" وما كان"أن يقتل مؤمناً إال خطأ، وقوله تعالى 

  .فلم تفرق اآلية بين دية رجل ودية امرأة
$:" قال تعالى .٢ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏG ä. ãΝ ä3ø‹ n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n= ÷F s)ø9$# ( ”� çt ø:$# Ìh� çt ø:$$Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7 yèø9$$ Î/ 

4 s\ΡW{ $#uρ 4 s\ΡW{ $$ Î/ "... )٥(  
tΒuρ ö≅çF":قال تعالى .٣ ø)tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG•Β … çνäτ!#t“yfsù ÞΟ ¨Ψyγy_ #V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù |=ÅÒ xîuρ ª!$# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yès9uρ 

£‰tã r&uρ … çµ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠÏàtã ")٦( 
  .)٧(تَُل بالمرأةال أعلم خالفاً في أن الرجل يقْ: قال الشافعي

  .)٩(أجمع العلماء على قَتِْل الرجل بالمرأة وقَتِْل المرأة بالرجل: )٨(وقال ابن العربي
 الجميع على قتل باتفاق النص القصاص عن غير المذكور يال ينف: )١٠(وقال الجصاص

  .)١١(العبد بالحر واألنثى بالذَّكَر والذَّكَر باألنثى
  .وية لدية الرجل وليست نصف دية الرجل واهللا أعلم فيترجح لي أن دية المرأة مسا

                                           
٣ -  �K�SK3ا RH& وي�u�A	ا wE  ).��hSف.(,
 .٩٢ا��� : �رة ا	���ء - ٤
٥ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu٣/١٠٠: أ ،F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	ازي ١/١٥٢، ا�H	 ��#T	ا ����S	١٠/١٨٩: ، ا. 
٦ - F#��A	ا ����B :ف ����(.٥/٣١١�hS�.( 
 .١٧٨ا��� : �رة ا	#�Aة - ٧
 .٩٣ا��� : �رة ا	���ء - ٨
٩ - H	 ا مF8D�5 :٦/٢٤. 
١ -  IS�U�B @#� :ا �+�O �iK٦٠ �	���	ا �Jه *,.  
٢ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٩١: أ. 
٣ -  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٧٩ �	���	ا �Jه *,.  
 .١/١٦٦: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٤
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 بأصل الخلق، ابتداءحاصله أن اإلسالم ساوى بين الرجل والمرأة في أهم األمور ، 
   جنسين وساوى اإلسالم بين ال.ى المساواة في التكليف بالعبادات، ووصوال إل ومروراً بالتكريم

  .والمجتمعخالفات التي تضر الفرد في الثواب على األعمال الصالحة،والعقاب على الم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

بعض الفوارق بين : المبحث الثالث

  :وفيه أربعة مطالب.الرجل و المرأة

  

االختالفات : المطلب األول

  .الفسيولوجية بين الرجل والمرأة
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  :بعض الفوارق بين الرجل والمرأة: المبحث الثالث

øŠ§{:" قال تعالى  s9uρ ã� x. ©%! $# 4 s\Ρ W{ $% x. ( ")١(.  
 هذا المبحث للرد على القائلين بوجوب المـساواة المطْلَقَـة بـين الرجـل والمـرأة ،                
وأن المرأة كالرجل، ال تختلف عنه في شيء، ويجب أن تَـسترد حقهـا الـذي سـلبها إيـاه          

                                           
 .٣٦ا��� : �رة cل &��ان - ١
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اإلسالم، ألن األنثى والذَّكر ال يختلفان في شيء بل متـساويان مطلقـاً، فـأردت أن أبـين                  
  .أن هناك فروقاً بين الرجل والمرأة في التكوين والعبادات واألحكام

جميـع الفـروق بـين الرجـل والمـرأة ألنهـا            وال أريد في هذا المبحث أن أتناول        
  .كثيرة وال مجال إلحصائها

ت دراسة في األردن استمرت خمس سـنوات فـي الفـروق بـين الرجـل                ظهروقد  
إن مـن أكثـر هـذه       . )١( بـين الرجـل والمـرأة      لمرأة فأحصت ألفين وأربعمائـة فـرقٌ      وا

  :الفروق إثارة للجدل بين المسلمين وغيرهم ستة
 . للرجل، محرم على المرأةتعدد الزوجات مباح -١
  .عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث -٢
 .يحق للزوج ضرب زوجته وال يحق لها ذلك  -٣
 .عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة -٤
 .استئثار الرجل إيقاع الطالق -٥
 .الحجاب مفروض على المرأة دون الرجل -٦

ي الفصل الثالث من هذا الباب تحت  فتناولها في هذا المبحث، وسأتناولهاوال أريد أن أ
  .عنوان الشبهات حول ظُلْمِ اإلسالم للمرأة، خشية التكرار

  : بين الرجل والمرأة)٢(االختالفات الفسيولوجية: المطلب األول
  )٣( :االختالف على مستوى الخاليا: المسألة األولى

يا الرجـل،   إن كل خلية من خاليا جسم المرأة تختلف في خصائصها وتركيبها عن خال            
  ويوجـد في جسم اإلنسان ستون مليون مليون خـلية، وكل خلية من هذه الخاليا عند المرأة، 

  .)٤(-الكروموسومات-تختلف عنها عند الرجل، حتى على مستوى الصبغيات 
  :االختالف على مستوى النطفة: المسألة الثانية

ن المرأة ترى في منامها ما  ع�عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثَت أنها سألت النبي 
 واستَحييتُ سلَيمٍ ُأم فَقَالَتْ  "فَلْتَغْتَسْل الْمرَأةُ ذَِلك رَأتْ ِإذَا :" �يرى الرجل، فقال رسول اهللا 

                                           
wE ا	RH& ����8 ا�K�� �K�SKf,� ا	6#�8 ا `��ة - ٢, : �  .www.alarabiya.net. �S�١٨/١٢/٢٠٠٥ر�
٣ - ��U	���6�R وا	�S8ة: ا�iK" ه &N��5B �H ا	]�� و,�D�8 و���4 ا &�Xء:" ا	h�&� ا	�ا	+�ج ��Q* ا	�5آ�ي : ,

)�O�8, :(R	6#�8 ا و	إ��ان، ا ،�E ،دي�Z	�5 اK :٩/٤٠٦هـ، ١٤١٧. 
٤ -  ��H"	ة :ا%Q�2زم (  FD ����ن ا	]�� ، FZD أ�jO آ��Q �HS ا و	��هF ا	Bو�� (B RH& رة%A	ا �Z	دة، و��  �w�6S ا	+��ة ,�

��دة H	 �#��	�� رةJ	ا I#5B Fوه ، �Z	 (�:, %�	B . مk�#� wE دوت آ, �iKأwww.٦abib.com  
ر ,+�% &FH ا	#�ر : &�) ا	��أة FD ا	��Yان - ٥S%آ	٠ا�O�8, : ( ،�:	�:	6#�8 ا	ا ،wز�S	�5 وا�H	 د�� - هـ١٤٠٧ا	%ار ا	�8

.٤٦م، ص١٩٨٧��) ه�J : ,�ت وا	��j#hت ا	را���وا	�Tو,+B ،��H"	اة اK (`ة دا��jO ت��h& *& رة�#& Fه
 wE, �iKا ،�ً,����O) آ�, �H	H"@ ا��K3ن، و�+�) ا	5"� ا	�8دي ��S وأر��8* آ�و,B �ZH`دا FD ت�,�ا	�Tو,

 �K�SKfا RH& ��#6	را�� ا www.werathah.comا	
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نم ْل: قَالَتْ ذَِلكهو كُونذَا يفَقَاَل ه نَبِي اللَّه �  ":منَع نفَم نَأي كُوني هالشَّب ِإن اءِل مجالر 
  .)١("الشَّبه منْه يكُون سبقَ َأو عال َأيهِما فَمن َأصفَر رقيقٌ الْمرَأة وماء َأبيض غَليظٌ

كما أن خصية الرجل تُفْرِز مئات الماليين من الحيوانات المنَوِية في كل قذفة، بينما 
ويضة واحدة أو بويضتين كل شهر، كما أن الحيوان المنوي حجمه يفرز المبيض عند المرأة ب

  .)٢(صغير جداً، والبويضة كبيرة الحجم نسبياً
  : االختالف على مستوى الهيكل العظميالمسألة الثالثة

الهيكل العظمي عند المرأة أصغر وَأرقّ من هيكل الرجل، وعظامها أقل سماكة ووزناً 
  .من عظام الرجل

  :يكل العظمي عند المرأة عنه عند الرجل ألربعة أسابويعود ضعف اله
  .ضعف عضالت المرأة عن عضالت الرجل .١
 .الحيض عند النساء .٢
 .الحمل والوالدة والرضاعة .٣
 .العوامل الوراثية .٤

 وحجم ووزن جمجمة المرأة أصغر من جمجمة الرجل، وعظام جمجمة المرأة َأرقّ، 
هوراً مما عند الرجل، والجزء األسفل المتقدم من وأسطحها أنْعم، وبروزاتها ونتوءاتها أقل ظ

عظم الجبهة أكثر بروزاً عند المرأة مما هو عند الرجل، وجبهة المرأة عمودية تقريباً، قليلة 
 وحجم االستدارة والفَكَّان واألسنان أقل حجماً ومجموع وجه المرأة أصغر من وجه الرجل،

 حجم المخ عند من ثَمغ داخل جمجمة الرجل، وقل من حجم الفراالفراغ داخل جمجمة المرأة أ
  .)٣(المرأة أقل من حجم المخ عند الرجل

  :الفرق بين صوت الرجل وصوت المرأة: المسألة الرابعة
أكد الباحثون بأن صوت األنثى أكثر تعقيداً من صـوت الـذَّكَر بـسبب االختالفـات                

طبيعيـة أعلـى فـي      في حجم وشكل الحبال الصوتية والحنجرة، وبـسبب وجـود نغمـة             
  .األصوات األنثوية، مما يسبب مدى أعقد من الترددات الصوتية مما هو عند الرجال

كما أن الصوت األنثوي ينَشِّطُ الجزء السمعي من دماغ الرجل المسئول عـن تحليـل               
  .األصوات المختلفة، بهدف قراءة الصوت وتمييزه وتحديد النمط السمعي الخاص به

                                           
١ - �H�, N�+O :٣/٣٩٩.  
ر ,+�% &FH ا	#�ر	��Yان&�) ا	��أة FD ا - ٢Sآ%H	  :٤٨ص. 
٣ -  �K�SKfا RH& ،%ن�	ة، %+S���TH ا	�,�آY ا	�5ق ا	 F��8	H%را��ت ا	+�Xر�� وا�S�3ا�B]��، ا	

www.asharqalarabi.org.  
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 فيثيـر الجـزء الـدماغي الخـاص بمعالجـة المعلومـات،             أما الصوت الـذكوري،   
، فالرجل يقَـارن صـوته بالـصوت الجديـد          "عين العقل "والذي موقعه خلف المخ، ويسمى      

  )١( .لتحديد جنس من يكلمه
  :الفروق العاطفية بين الرجل والمرأة: المسألة الخامسة

ـ               المرأة سـريعة   للمرأة تكوين عاطفي خاص ال يـشبه تكـوين الرجـل العـاطفي، ف
االنقياد للحس، واالستجابة للعاطفـة، ولهـذا فهـي مالزمـة للطفـل الوليـد، وترضـعه،                 

  .)٢(وتقوم بالتعهد الكامل به، والرجل يعجز عن ذلك
  :فروق أخرى داخلية وخارجية بين الرجل والمرأة: المسألة السادسة

 جسم المرأة عادة يكون أقصر من جسم الرجل، ووزن المـرأة عـادة أقـل               .١
  .من وزن الرجل

 .٤-٥كريات الدم الحمراء في الرجال أكثر عدداً منها عند النساء بنسبة  .٢
 .حنجرة المرأة أصغر من حنجرة الرجل وأقل تصلباً .٣
 .حوض المرأة أوسع في فتحته من حوض الرجل .٤
 .عظام المرأة أضعف قُوةً، وأقصر طوالً نسبياً من عظام الرجل .٥
 . وبروزاً لألمام من صدر الرجلصدر المرأة أقصر وأكثر استدارة .٦
 .العضالت بين األضالع عند المرأة قليلة النمو قياساً عليها عند الرجل .٧
 .الغدد الثديية تنمو أكثر عند المرأة ألجل الرضاعة .٨
قلب الرجل أكبر من قلب المرأة حجماً، وأكثـر وزنـاً، وشـرايين الرجـل                .٩

 .وأوردته أوسع من شرايين المرأة
نعومة وأقل سماكة عن جِلْد الرجل، لذا يكون جِلْد المرأة أكثر       جلد المرأة أكثر     .١٠

دروالب رالرجل بالمؤثرات الجوية، كالح ٣(حساسية ، وأكثر تأثرا من جِلْد(.  
   

  :العوارض التي تعرض للمرأة وال تعرض للرجل: المطلب الثاني
  :ليعرض الحيض للنساء، وال يحيض الرجا:)٤(الحيض: المسألة األولى

                                           
�������، ا	�����8       - ١T	ا F�����D ر%h�����B ��,2إ������ ��&��������S وه�����������H[, F أ������#T	ا w������S[�، ا	������hدر �������Sر��  ١٧٠٧%د ,]������H ا	

٢٤/٦/٢٠٠٦.  
ق ا	��أ - ٢AQا2�3م FD 2مة�	8#% ا	)، ص  ��	ا  .١٣٠ أ�
٣ - �K�SKfا RH& را��ت%H	 F��8	�5ق ا	ا Yآ�,. 
�� &���* �j���O وداء       : "ا	+����£ - ٤�H���� ا,����أة ����Qر IX������8�����ت ا 	�����ظ     : ، ا����iK"ه��� ا	���%م ا	���Jي ��B F���D ء����ZA�أ�����K ا	

ي �������E �����* &#��� : ا	�S%او	���� ������* ا	������ZAء ����KA	ا F����H& ������,ه���ـ ٩٨٧ت(% ا$ �����* أ : ( R����	6#�����8 ا و	ة، ا%����U ،ء�����Dدار ا	
�% �* &#% ا	�زاق ا	F��#T، ص١٤٠٦Qر أS%آ	ا @�A+B ،٦٣هـ. 
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�š:" قــال تعــالى  tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( ö≅è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í” tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠ Åsyϑ ø9$# ( Ÿωuρ 
£èδθ ç/ t� ø)s?     4 ®L ym tβö� ßγôÜtƒ ( #sŒÎ* sù  tβö� £γsÜs? �∅èδθ è? ù'sù ôÏΒ ß]ø‹ ym ãΝ ä. t� tΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ït ä† t Î/≡ §θ −G9$# �= Ït ä† uρ 

šÌ� ÎdγsÜtF ßϑ ø9$# ")١(.  
ال نرى إال   و  �خرجنا مع النبي    : وروى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        

 لَـك  مـا " فَقَاَل تَبكي َهيو  �َ علَيها دخلَف، أو قريباً منها حضت،    )٢(فالحج حتى إذا كنا بِسرِ    
تسقَالَتْ" ؟َأنَف مقَاَل  :نَع ":ذَا ِإنَأ هرم هكَتَب لَى اللَّهع نَاتب مي آدا فَاقْضي مقْضي اجالْح  ـرغَي 

ي لَا َأنتَطُوف تي٣("". بِالْب(.  
  

  :لمالح: المسألة الثانية
$ :"فقد قدر اهللا تعالى الحمَل على النـساء دون الرجـال          £ϑ n= sù $ yγ8¤±tó s? ôM n= yϑ ym ¸ξ ôϑ ym $ Z�‹ Ï�yz 

ôN §� yϑ sù    Ïµ Î/ ( !$ £ϑ n= sù M n= s)øO r& #uθ tã ¨Š ©!$# $ yϑ ßγ−/ u‘ ÷ È⌡ s9 $ oΨtG øŠ s?#u $ [sÎ=≈ |¹ ¨ sðθ ä3uΖ ©9 zÏΒ šÌ� Å3≈ ¤±9$# ")٤(   
$:"قال تعـالى   uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ $ �Ζ≈ |¡ômÎ) ( çµ ÷F n= uΗ xq … çµ •Βé& $ \δ ö� ä. çµ ÷G yè |Êuρuρ $ \δ ö� ä. ( … çµ è= ÷Η xquρ … çµ è=≈ |Á Ïùuρ 

tβθ èW≈ n= rO #�� öκ y−  z")٥(، "$ uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ çµ ÷F n= uΗ xq … çµ •Βé& $ �Ζ ÷δuρ 4’ n? tã 9÷δ uρ)٦( … çµ è=≈ |Á Ïùuρ ’Îû È÷tΒ%tæ ")٧(،"àM≈s9'ρé&uρ 
 ÉΑ$ uΗ ÷qF{ $# £ßγè= y_r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 4 ")٨(.  

  

  :)٩(النفاسو الوالدة: المسألة الثالثة
ôM:" قال تعالى s9$ s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r&u O$ tΡ r&uρ ×—θ àftã #x‹≈ yδuρ ’ Í? ÷è t/ $ ¸‚ø‹ x© ( āχÎ) #x‹≈ yδ íó ý s9 Ò=‹ Éftã.")١٠(  

  خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجـرت وهي حبلى بعبد اهللا بن الزبير فقدمت قباء 
 � اهللا    ليحنكه فأخذه رسـول    �فَنَفُست بعبد اهللا بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول اهللا            

  منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل في بطنه

                                           
 .٢٢٢ا��� : �رة ا	#�Aة - ١
���#8د 	�����i8H    وه���F أ����Eب 	��S���� %���8� R���H& ����T أ,�����ل ��AB#����    ه�������T, *����� ����A6�, F وا	�%������  : ِ����ْ�ف - ٢�ن ا	���& ����iKا ،

 .��c٥/١٣٩دي، 
 .١/١١٣: N�+O ا	#"�ري - ٣
  .١٨٩ا��� : �رة ا &�اف - ٤
 .١٥ا��� : �رة ا �AQف - ٥
8�ً�، ا�iK         : ا	ه* - ٦u زاده� �Z�6� FD IAH` �i& ��HTD ،�8X	ا ���� ����k ا	c��Aن   : هB FD ن��#S	ا :     *�� %��Q%�* أ�	ب ا�Z��

ر F�+SD    م١٩٩٢و	�R،  ، دار ا	� ���+h	��SHاث، ا	��Aه�ة، ����6، ا	6#��8 ا         )ه�ـ ٨١٥ت(,+�% ا	�4�Z ا	��hي    S%آ�	ا @��A+B ،
ر ا	%ا�	F، ص K٣٣٦أ. 

��ن - ٧A	 رة .١٤ا��� : �
 .٤ا���: �رة ا	26ق - ٨
��8��ت: ا	���س - ٩S	ا �iKا ،%	�% �* &FH ا	]�FK�U : ه دم �kA8 ا	+, *� FH&)وت، ) : هـ٨١٦ت��� ،F��8	ب ا�ST	دار ا

 ،R	6#�8 ا و	إ��اه�� ا ���ري، ص هـ١٤٠٥ا @�A+B ،٣١١.  
 .٧٢ا��� : �رة هد -١٠



٩١ 
 

  )١("…ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد اهللا: ثم قالت أسماء� ريق رسول اهللا 
 � نَفُستْ بعـد وفـاة زوجهـا بليـال فجـاءت النبـي               )٢(وروي أن سبيعة األسلمية   

  .)٣(ا فَنَكَحتْفاستأذنته أن تَنْكح فأذن له
  :الرضاع: رابعةالمسألة ال

من رحمة اهللا وعطفه وإحسانه علـى الخَلْـق، أن جعـل الرضـاع للنـساء لـوفرة                  
  :الحنان والشفقة والعطف على المولود، وهذا ال يتأتى من الرجال

≡N :"قــال تعــالى  t$ Î!≡ uθ ø9$#uρ z÷è ÅÊö� ãƒ £èδy‰≈ s9÷ρr& È ÷,s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ#u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ sπ tã$ |Ê§�9$#…")٤( 

ãΝ à6 çF≈ yγ̈Βé&uρ" û ÉL≈ ©9$# öΝ ä3oΨ÷è |Êö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§�9$# ")٥(،"!$ uΖ øŠ ym÷ρr&uρ #’ n< Î) ÏdΘé& # y›θ ãΒ ÷βr& Ïµ‹ Ïè ÅÊö‘ r& "...  )٦(   

 :"فَقَـالَ  سفْيان َأبِي بِنْتَ ُأخْتي انْكح اللَّه رسوَل يا:  قالت �وعن أم حبيبة زوج النبي      
ينبتُحَأو فَقُلْتُ "؟ذَِلك  :متُ نَعلَس لَك ةيخْلبِم بَأحو ني مكَني شَاررٍ في خَيفَقَاَل ُأخْت  النَّبِـي � 

"ِإن لُّ لَا ذَِلكحثُ فَِإنَّا: قُلْتُ "ِلي يدنُح َأنَّك تُرِيد َأن حةَ َأبِي بِنْتَ تَنْكلَمبِنْتَ:" قَاَل س ةَ  ُأمـلَم؟ س " 
 الرضـاعة  من َأخي لَابنَةُ ِإنَّها ِلي حلَّتْ ما حجرِي في ربِيبتي تَكُن لَم َأنَّها لَو:" فَقَاَل نَعم: قُلْتُ

  .)٧(" َأخَواتكُن ولَا نبنَاتكُ علَي تَعرِضن فَلَا ثُويبةُ سلَمةَ وَأبا َأرضعتْني
  

  .الفرق بين الرجل والمرأة في بعض العبادات: المطلب الثالث
  :ذان المرأةأ: المسألة األولى

وال يصح األذان إال من مسلمٍ، عاقل، ذَكَرٍ فال يعتَد بأذان المـرأة،             : قال صاحب المغْني  
  .)٨(وال نعلم فيه خالفاً

  بتَحسعلى المكان العالي، ويرفـع صـوته،             وألن المؤذن ي َؤذِّنشهر نفسه، ويله أن ي 
  .)١١( ألن ذلك حرام منهي عنه؛)١٠(فال يصح أذان المرأة للرجال.)٩(والمرأة منهية عن ذلك

  
                                           

١ - �H�, N�+O :٣/١٦٩٠. 
٢ - ���H� �8 ا�#� : F#�	ا �Z�+S,وا *�+�+h	ا FD +%�#�� وورد ذآ�ه�	ا NHO %8� ��Hوأول ا,�أة أ� �H�HU ����+O�  �,%�&

�iKن، ا�+S,fا ��c �	YK : ،�[Q *�f ���O3٧/٦٩٢ا. 
 .٥/٢٠٣٨: N�+O ا	#"�ري - ٣
 .٢٣٣ا��� : �رة ا	#�Aة - ٤
 .٢٣ا��� : ء�رة ا	��� - ٥
٦ - �hA	رة ا  .٧ا��� : �
 .٥/١٩٦١:  N�+O ا	#"�ري - ٧
 .١/٢٤٨: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٨
٩ - @4�E%	ا Y4@ ��ح آ��A+	ا *��#B : F�دار ا	�STب اF,2�3، ا	�Aه�ة، ): هـ٧٤٣ت(D"� ا	%�* &:��ن �* &FH ا	F8H�Y ا	+�

 .١/٩٤: هـ١٣١٣
ع ��ح ا	�JZب -١٠�[� .٣/١٠٩ م،١٩٩٧دار ا	��T ، ���وت، ): هـ٦٧٦ت(�+�R �* ��ف ا	�وي : ا	
١١-    (�����H` �h����S", �5ح����	 (�����H[	ا kاه�����* ا	�F������j أ����� &#����% ا$     : ,Q�����	ا %����#& *����� %�����دار ا	������T، ): ه����ـ٩٥٤ت(,+

 ،��K�:	6#�8 ا	١/٤٥٠هـ ���١٣٩٨وت، ا. 



٩٢ 
 

  
  :صالة الجماعة واجبة على الرجال، غير واجبة على النساء: المسألة الثانية

إنه ليس لي قائد يقـودني إلـى   : ول اهللا وقال يا رس�روي أن رجالً أعمى أتى النبي    
له، فلمـا ولَّـى دعـاه      أن يرخِّص له فيصلي في بيته، فَرخَّص     �المسجد، فسأل رسول اهللا     

  .)١(" فََأجِب:" قَاَل،  نَعم  :قَاَل" ؟ بِالصلَاة النِّداء تَسمع هْل:" فقال
 حجرتهـا  فـي  صـلَاتها  مـن  َأفْـضلُ  يتهـا ب في الْمرَأة صلَاةُ:" �وقال رسول اهللا    

  .)٣( "بيتها في صلَاتها من َأفْضُل  )٢(مخْدعها في وصلَاتُها
  

صالة الرجل منفرداً خلف الصف ال تصح، وصالة المرأة منفردة تكون           : المسألة الثالثة 
  :خلف الصف

  .)٤( فأمره أن يعيد الصالة رجالً يصلي خلف الصف وحده�رأى رسول اهللا 
صليت أنا ويتـيم فـي بيتنـا خلـف النبـي            : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

  .)٥( سليم خلفناأم، وأمي �
:  صلى بـه وبُِأمـه أو خالتـه قـال          �أن رسول اهللا    : وعن أنس بن مالك أيضاً قال     
  .)٦(فأقامني عن يمينه  وأقام المرأة خلفنا

  .)٧("المرأة خلف الصف سنَّة مأمور بهاوقوف :" قال ابن تيمية
  

خرهـا حـال    نـساء آ  خير صفوف الرجال أولها وخيـر صـفوف ال        : المسألة الرابعة 
  :اجتماع النساء والرجال في صالة واحدة

 صـفُوف  وخَيـر  آخرهـا  وشَـرها  َأولُهـا  الرجاِل صفُوف خَير :" �قال رسول اهللا   

اءا النِّسهرآخ اوها شَرلُه٨(" َأو(.  
أما النساء الالتي يصلين جماعـة وحـدهن دون وجـود رجـال فـاألظهر أن خيـر          

  )٩( ."صفوفهن أولها وشرها آخرها
  :بعض الفروق بين الرجل والمرأة في الحج: المسألة الخامسة

                                           
١ - �H�, N�+O :١/٤٥٢. 
�� ْ+هF ا	��D�j ا	���jhة F�D ا	#��� ا	B ،���#Tُ          : ا	�"%ع - ٢َ¢ُ     ,�* ا	"�%ع وه� إ`���ء ا	�F5ء، أي 2�Oة        I��D ا ,��8S ا	������، وه�

 �S�S	ا RH& أ,�ه� R�#, ن  �ZS�� FD �ZB2O *, ��` �ZSKاY` FD أة��#8د 	��c ��i8Hدي: ا	�ن ا	& �iK٢/١٩٥: ا. 
����% ����O�K ا	���%�*  : N�+���O �����* أ����F داود ��`�h���Sر ا	�����%  : ، وه��� N�+���O P�%���Q، ا����iK  ١/١٥٦: �����* أ����F داوود - ٣+,

FK�#	 ا : ����S	ا kST,ا ،��H"	ول ا%	 F��8	ا ،R	6#�8 ا و	١١٤صم، ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩. 
 .١/٢٤٣: ا�T5, �iKة ا	� N���h	Y��#SHي، �A+B@ و�TQ ا 	#�FK: ، وه ١/١٨٢N�+O P�%Q: ��* أ�F داود - ٤
 .١/٢٥٥: N�+O ا	#"�ري - ٥
٦ - �H�, N�+O :١/٤٥٧. 
٧ - ����B *وى ا��SDور��4) و kS٢٣/٣٩٥: آ. 
٨ - �H�, N�+O :١/٣٢٦. 
  .٤/١٩٥: ���H�, RHح ا	�وي & - ٩

 



٩٣ 
 

  ل فـيترمالمرأة في اإلحرام تلبس المخيط خالفاً للرجل، وال ترفع صوتها بالتلبية وال 
، )٢(سـتر لهـا   ألنـه أ  : ، فتلـبس المخـيط    )١(بين الصفا والمـروة وال تَحلـق      ال  الطواف، و 

 وال الـسراوِيلَات  وال الْقَمـيص  تَلْبـسوا  ال:" �والرجل ال يلـبس المخـيط لقـول النبـي           
اِئمملَا الْعو سانرِإلَّا الْب َأن كُوني دتْ َأحسلَي لَانِ لَهنَع  سلْـبنِ  فَلْيالْخُفَّـي  قْطَـعلْيـفَلَ  وَأس  ـنم 
 تَلْـبس  ولَـا  الْمحرِمـةُ  الْمـرَأةُ  تَنْتَقب ولَا الْورس ولَا زعفَران مسه شَيًئا تَلْبسوا وال الْكَعبينِ
ع، والمـرأة ال ترفـع      ، فيه داللة على ما يلْـبس المحـرِم ومـا عـداه ممنـو              )٣(" الْقُفَّازينِ

  .)٤(صوتها بإجماع العلماء في التلبية ولكن عليها أن تُسمع نفسها مخافة الفتنة
 ، فقد قال ابن عمر رضـي  �بينما الرجل يرفع صوته بالتلبية وذلك تأسياً برسول اهللا  

ـ    - يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل        �رأيت رسول اهللا    : اهللا عنهما   -ة يرفع صوته بالتلبي
 ؛ المرأة بين الصفا والمروة وال في الطـواف        - تهرول   – وال ترمل    )٥(حين تستوي به قائمة   

  )٧( ..."أصحابه أن يرملوا ثالثة أشواط�  ، بينما أمر رسول اهللا)٦(ألن الرمل يقدح في سترها

ا أن  فَيجزُِؤه. )٨(كما أن المرأة ال تحلق رأسها عند الخروج من اإلحرام بل تُقَصر قليالً            
    لَةنَّة النبي    . )٩(- رأس أصبع  -تأخذ من شعرها مقدار ُأنْمفي التحلل مـن اإلحـرام    �بينما س 

 رسوَل يا والْمقَصرِين:  قَالُوا"  الْمحلِّقين اللَّه رحم:" �للرجال هو الحلْق حيث قال رسول اهللا        
قَاَل؟ اللَّه ":محر اللَّه ينلِّقحقَالُوا " الْم:  رِينقَصالْما ووَل يسر قَاَل؟ اللَّه":  محر اللَّه ينلِّقحالْم"  
  .)١٠( "والْمقَصرِين:" قَاَل؟  اللَّه رسوَل يا والْمقَصرِين: قَالُوا

  .)١١("محرمٍ ذي عم ِإلَّا ثَلَاثًا الْمرَأةُ تُسافر ال :"�وال تَحج إال مع محرم لقول النبي 
  :الفرق بين الرجل والمرأة في صيام النوافل: المسألة السادسة

 الْمـرَأةُ  تَصوم ال:" �فيحرم على المرأة أن تصوم تَطَوعاًً إال بإذن زوجها لقول النبي            
 شَاهد وزوجها رمضان غَيرِ يـف يوماً الْمرَأةُ تَصوم الَ:" �وقال. )١٢(" بِِإذْنه ِإلَّا شَاهد وبعلُها

                                           
١ -  F����`��H	 ط����#�ع �����ح ا	�J���Zب  ٢٧/١٧٣: ا	����[�وي: ، ا	����H	٨/٨٢   kهJ��������% ����*  : ، ا	����Sج ا	����Jه����TQ  kم ا	Qأ

   FK�8�h����	ا F������8	ا �������E)ه����ـ١٣٩٠ت : ( *��F������j،     ١/٣٣: ,ST#����� ا	�����H	 (�����H` �h����S", �5ح����	 (�����H[	ا kاه����, ،
 .٣/١٩٢: ، ا	�E *�f F�j%ا,�١/٣٩٨

٢ - F8D�5H	 ٨/١٦٢: ا م. 
٣ - +O#"�ري	ا N� :٢/٦٥٣. 
 .٣/١٥٧: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٤
 .٢/٥٥٣: N�+O ا	#"�ري - ٥
٦ - F��8H	 ري�A	ة ا%�& :٩/٣٤٩. 
٧ - �H�, N�+O :٢/٩٢٣. 
٨ - F�`��H	 ط�#� .٤/٣٤: ا	
٩ - FK���TH	 w4��h	ا w4٢/١٤١: �%ا. 
١٠- �H�, N�+O :٢/٩٤٥. 
١١- I��K ر%h� .٢/٩٧٥: ا	
 .٥/١٩٩٣: N�+O ا	#"�ري -١٢



٩٤ 
 

 فـي أن المقـصود مـن        األولفالحديث الثاني يفسر ويوضح أكثر من الحديث         .)١(" بِِإذْنه ِإالَّ
  .الصيام هو صيام التطوع

   :الجهاد يجب على الرجال وال يجب على النساء: بعة المسألة السا
=|:" قـــال تعـــالى  ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É)ø9$# uθ èδuρ ×νö� ä. öΝ ä3©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ èδt� õ3s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ ×� ö� yz 

öΝ à6 ©9 ( # |¤tã uρ βr& (#θ ™6 Åsè? $ \↔ ø‹ x© uθ èδuρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª!$#uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ")٢(.  
أكثر أهل التفسير على أن الجهاد فََرض على الرجال،ومعنى كُتب علـيكم أي فـرض               

:"  سئل أي العمل أفـضل؟ فقـال       �عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي         .)٣( الجهاد عليكم
"انِإيم بِاللَّه وِلهسريَل "وق:  اذَا ثُمقَاَل ؟م ":ادي الْجِهبِيِل فس يَل" اللَّهق ":ـاذَا  ثُمقَـالَ ؟ م ": ـجح 

وررب٤( " م( .  
 :"قَاَل ؟نُجاهد َأفَال الْعمِل َأفْضَل الْجِهاد نَرى اللَّه رسوَل يا: فعن عائشة قالت  : أما النساء   

أما إذا أظل العـدو علـى       . هذا كله في جهاد التطوع    . )٥( "مبرور حج الْجِهاد َأفْضَل لَكن ،لَا
اً أو  أرض المسلمين وطلب اإلمام النفير العام وجب القتال عيناً على كل مسلم ومسلمة، حـر              

  .  )٦(سيده عبداً، فتخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد بدون إذن
  

  :الفرق بين الرجل والمرأة في بعض األحكام: المطلب الرابع
  : ايلمسلمة أن تتزوج كتابِل أن يتزوج كتابية، وليس مسلملل: المسألة األولى

tΠöθ" :قال تعالى u‹ ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$ yè sÛ uρ tÏ% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ ä3©9 öΝ ä3ãΒ$ yè sÛ uρ @≅Ïm   öΝ çλ °; 

( àM≈ oΨ|Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# àM≈ oΨ|Á ósçRùQ$#uρ zÏΒ tÏ% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝ ä3Î= ö6 s%  !#sŒÎ) £èδθ ßϑ çF ÷�s?#u £èδu‘θ ã_é& 

t ÏΨÅÁ øt èΧ u� ö� xî t ÅsÏ�≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹Ï‚−G ãΒ 5β#y‰÷{r&...  ")٧(.  
، ألن اإلحصان   )٩(، بشرط أن يكن عفيفات    )٨(أي ُأحلَّ لكم نكاح الحرائر من أهل الكتاب       

zΝ "هو العفة فقال تعالى بشأن مريم      tƒ ó÷s∆ uρ |M oΨö/ $# tβ≡ t� ôϑ Ïã û ÉL ©9$# ôM oΨ|Á ômr& $ yγy_ö� sù ")ـُّل للرجـل   ،)١٠ حفَي
                                           

١٣- F,%را	٢/٢١:  ��* ا+O P�%Q  .١/٧٥١: �Qد�P ا	 �+�+h	�	�H�H�FK�# ا : �N، ا�iK، وه
  .٢١٦ا��� : �رة ا	#�Aة - ١
8������ ����* ا	�+�����س   : ,FK����8 ا	c�����Aن  - ٢U ، ه����ـ١٤٠٩: �U,����8 أم ا	�����Aى، ,����T ا	��T,�����، ا	6#����8 ا و	����R   ): ه����ـ٣٣٨ت(أ����

@�A+B :FK��h	ا FH& %�+, :١/١٦٦. 
 .١/١٨: N�+O ا	#"�ري - ٣
٤ - I��K ر%h� .٣/٥٥٣: ا	
٥ -  ���H& ر����S+��� ا �����hر   رد ا	����B ر �����ح����S"�دار ا	�����T ): ه���ـ١٢٥٢ت(,+����% أ,����* ����* &����� ����* &�����%�*     : R ا	���%ر ا	

�%ا������  ��������Q �����AQf ا�����* &������%�*،  ا	Z%ا������ ������ح    إ	������������g�I ٤/١٢٧.م٢٠٠٠/ ١٤٢١	6H#�&����� وا	������5، �������وت،  
أ����� : ا	�#����S%ي        FK�����������: #����� ا2������3,�� ا	�ST): ه����ـ ٥٩٣ت) ا	+�����* &F�����H �����* أ�����������T� F &#����% ا	](�����H ا	������%اFK ا	

٢/١٣٥ .@4�E%	ا Y4@ ��ح آ��A+	ا *��#B :F8H�YH	 :٣/٢٤١F��8H	 ري�A	ة ا%�&  :٦/٣٠٣. 
 .٥ا��� : �رة ا	��4%ة - ٦
٧ - F8D�5H	 ٤/٢٨٦: ا م. 
 .٢/٤٦٠: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٨
٩ - ���+S	رة ا  .١٢ا��� : �
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ωuρ (#θ:" ة، قال تعـالى   وفي شأن المرأة المسلم   . المسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت عفيفة       ßsÅ3Ζ è? 

t Ï. Î� ô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym (#θ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yè s9uρ íÏΒ÷σ •Β ×� ö� yz ÏiΒ 78Î� ô³•Β öθ s9uρ öΝ ä3t6 yfôã r& ")ـلُّ   : "  قال ابـن حـزم     )١حال ي
  .)٢("لمسلمة نكاح غير مسلم أصالً
 )٣("حـلُّ للكـافر  استقر الحكْم في الشرع على أن المسلمة ال تَ        :" وقال صاحب المبسوط    

  ألن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن         وذلك خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛     
y7 :"و يدل على ذلك قوله تعـالى )٤(الرجال فيما يؤثرون من األفعال ويقلدونهم في الدين  Í× ‾≈ s9'ρé& 

tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( ª!$#uρ (#þθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψyfø9$# Íοt� Ï�øó yϑ ø9$#uρ Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ ")٥(  .  
 أنه ال يجوز نكاح الكتابيات في هذا الزمـان ألن شـرط             - واهللا أعلم  -والذي يظهر لي  

العفَّة نادراً ما يتحقق، فقد رددتْ بعض وكاالت األنباء وغيرها من وسائل اإلعالم أن البنـت                
ا صديق، وال تجـارب جنـسية،       في الغرب إذا وصلت إلى سن خمس عشرة سنة ولم يكن له           

، فـانتفى   )٦( ألنها تكون من الشاذ النادر، وتحتاج إلى عالج        يعرِضها أهلها على طبيب نفسي؛    
  .شرط العفَّة، فيتوقف العمل بالنص لتغير الزمان و انتفاء الشرط

  

  :بول الصبية أشد نجاسة من بول الصبي: المسألة الثانية
كان الحسين بن علي رضي اهللا عنهما في حجر رسول          :  قالت )٧(عن لبابة بنت الحارث   

 بـولِ  مـن  يغْسُل ِإنَّما:"  ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال      البس:  فبال عليه فقلت   �اهللا  

  .)٨( "كَرِالذَّ بوِل من وينْضح الُْأنْثَى
  .)٩(ماء عليه إذا أصابه بول صبيفال بد من غسل الثوب إذا بالت عليه األنثى، ويكْتَفَى بِرشِّ ال

  :ثقب األذن جائز للصبية دون الصبي: المسألة الثالثة
ـِلْية، فثقب أذنهـا : قـال ابن القـيم   يجوز ثقب أذن البنت للـزينة، ألنهـا محتاجة للح

  . )١٠(مصلحة في حقها بخالف الصبي

                                           
 .٢٢١ا��� : �رة ا	#�Aة - ١
 .٩/١٤: ا	�+YQ *�f RHم - ٢
٣ - F�`��H	 ط�#� .٥/٤٥: ا	
٤ - FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٢٧٢: �%ا. 
 .٢٢١ا��� : �رة ا	#�Aة - ٥
wE ا	�S� �K ����8ر�� ا - ٦, �iK٢٦�#�DK٢٠٠٦.  
�� E#) ا	Z]�ة وروت &* ا	�#RHO F ا$ &I�H و��H : 	#��� ��� ا	+�رث - ٧Hأ� ،kH6�هF أم ا	�X)، ا,�أة ا	8#�س �* &#% ا	

��ن E#) زو�ZU ا	8#�سوروى &��Z ا	8%�% ,* ا	h+��� ,:) &#% ا$ �* &:& �D2` FD �B�, ،س و�����# : ���O3ا �iKا
�[Q *�f :٨/٢٧٦. 

 .١/١٠٨: ا�T5, �iKة ا	� N���h	Y��#SHي , �T+� �H�J	�	FK�#: ، وه ١/١٥٥N�+O P�%Q: ��* أ�F داود - ٨
٩ - Bري��#�رآH	 ذيQ ا ��+ :١/١٩٩. 
دود  -١٠��� ا	+Bم�TQgد�	�,ST#� دار ا	#��ن، د,5@ ا	6#�8 ): هـ٧٥١ت(	Yر&F أ� &#% ا$ ,+�% �* أ��T� F أ�ب ا:  ا	

 ، R	م١٩٧١ - هـ١٣٩١ا و@�A+B ، : ،وطCKدر ا ر�A	داوي١/٢٠٩&#% ا��H	 ف�hK3١/١٢٥: ، ا N��، ا�داب ا	�5&�� وا	
��&���% ا	�F�%A : ا	+, *� NH�, *� %�م، ١٩٩٦ - ـه١٤١٧: ,���C ا	���	�، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K): هـ٧٦٣ت(,+

  . ٣/٣٣٨: CKوط و&�� ا	��Aمرk�8� @�A+B ا 
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  :واحدةن، وعقيقة األنثى شاة ار شاتكَ الذَّ)١(عقيقة: المسألة الرابعة
 َأم كُـن  كْرانًـا  ذ يضركُم ولَا واحدةٌ الُْأنْثَى وعن شَاتَانِ الْغُلَامِ عن :"�قال رسول اهللا    

  . )٢(ثاِإنَا
  .)٣(فالسنَّة أن يذْبح للمولود الذَّكَرِ شاتان، ويذْبح للمولود األنثى شاة واحدة

رِ ويتفاخر بذلك ، بينما ال يذْبح لألنثى ،وكثير من ومع األسف كثير من الناس يذْبح للذَّكَ
  .الناس يكْره مولد األنثى ، وهذه من عادات الجاهلية والعياذ باهللا 

  : على المرأة وال إحداد على الرجل)٤(اإلحداد: المسألة الخامسة
 ثَلَاث فَوقَ ميت علَى تُحد َأن لْآخرِا والْيومِ بِاللَّه تُْؤمن ِلامرَأة يحلُّ لَا:" �قال رسول اهللا 

  .)٥(" وعشْرا َأشْهرٍ َأربعةَ علَيه تُحد فَِإنَّها زوجٍ علَى ِإلَّا
  :ل لبس الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الرجالح: المسألة السادسة

كور ، وهـذا    همـا علـى الـذُّ      وحرم  لبس الحرير والـذهب     اهللا تعالى لإلناث   لَّحفقد أَ 
فعـن أبـي موسـى األشـعري         .من رحمة اإلسالم بالنساء لكي يـتجملن بهـذه الزينـة            

 علَـى  وحـرم  ُأمتـي  ِلِإنَـاث  والْحرِيـر  الـذَّهب  ُأحـلَّ :"  قال �رضي اهللا عنه أن النبي      
  .)٦("ذُكُورِها

نع اءرنِ الْبازِبٍ ب٧(ع( يضر اللَّه عنَا  :قَاَل نْهرَأم عٍ  � النَّبِيبانَا بِسنَهو نعٍ عبنَا سرَأم 
 السلَامِ ورد )٨(الْقَسمِ وِإبرارِ الْمظْلُومِ ونَصرِ وِإجابة الداعي الْمرِيضِ وعيادة الْجنَاِئزِ بِاتِّباعِ

يتتَشْمسِ واطانَا الْعنَهو نآ عةين ةضخَاتَمِ الْفبِ ورِيرِ الذَّهالْحاجِ ويبالدو يالْقَسو َقرتَب٩("الِْإس(.  

  ، كـلها ملبوسات يدخل بها الحرير، ولكن واإلستبرقوالحـرير يشمل الديباج والقسي 
ـِر الخـاص ـْكم ذكْ ـِح   ، أو )١(ام بـعـد العـ)١٠(عطْـفَها علـى الحـرير لبيان االهتمام ب

                                           
١ - �A�A8	د: ا	�ف ا	�5ة ا	HQ %�& N�JB FS@ ��8 ا	O : دي��c وز���ب ا	A8� %�+, ،��+�س ا	,�A	ا �iKهـ٨٢٠ت(ا :(

د &�A�A .١/١١٧٥,���C ا	���	�، ���وت، 	�]�hص أ�iK أ�TQم ا	c�Aن 	H. و���� ا	�5ة ا	HQ %�& N�JB FS@ ��8 ا	
٣/٥٠. 

٢ - F4���	٧/١٦٥: ��* اN�+O P�%Q  .٢/٥٤٦ داود 	�	#�F ،FKاN�+O �iK أ�: ، وه
٣ - �[Q *�f #�ري	ا NSD :٩/٥٨٦. 
٤ - �iKا ،IB�	 ���Y	آ� ا�B إذا �ZUزو RH& أة���% �* أ�F ا	�NS ا	FH8# :ا	�RH& wH6 أ�اب ا	�IA: اQ3%اد ,h%ر، أQ%ت ا	+,

�% ���5 ا د	#�A+B  : ،F@م،١٩٨١�kST اF,2�3، ���وت، ا	): هـ٧٠٩ت(ا	+�#FH أ� &#% ا$ +,٣٤٨. 
 .١/٤٣٠: N�+O ا	#"�ري  - ٥
٦ - F4���	٨/١٦١: ��* اN�+O P�%Q    .٢/٤٨٦,�T5ة ا	� N���h	Y��#SHي ,�T+� �H�J ا 	#�FK : ا�iK: ، وه
٧ - K +�رث �* &%ي ا	#�اء �* &�زب �* ا	أ�ا R�T� (�HU F��+O ،Fري ا و��h�w, اY� رة��&  �Hو� I�H& $ا RHO F#�	ا 

��*، روى ا	%�%8 ,* Oو (�FS8E ا	], %Zارج، و���FK &�5ة ���ة، B�E) ا	"� I8, �Dوة و��Y� �5ة& ��`
�D و,�ت ��� ا���S* و��8#*T	ا *T� ،Pد��Q ا :�[Q *�f ���O3ا �iK١/٢٧٨ا. 

٨ - ��A	إن آ�ن `��ًا: إ��ار ا I�H& ��Eأ ��� F� .١١/٥٤٢: اNSD �iK ا	#�ري Q *�f]�: إذا أF� RH& ��Eء أن �
  .١/٤١٧: N�+O ا	#"�ري - ٩
��اد:" ا	"�ص -١٠Kfا RH& %Qوا R�8�	 wuو ¢�ل: ، ا�iK"آ) 	O ا �D�8, R	ل إO�% ا	#Yدوي : آ�Y ا	+, *� FH&

 F� .١/٦:  آ�ا�U �8#6, -F5Bو�% ����): هـ٤٨٢ت(ا	+�
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   باسم مستقل ال يـنافـي دخـوله تحت العام، أو اإلشعار بأن هذه )٢(لـدفع وهـم التخصيص

  .)٣(الثالثة غير الحرير نظراً لكونها ذات أسماء مختلفة
   :تان الذكر في السبب والمكان والحكمتان المرأة يختلف عن خخ: المسألة السابعة

  ، وسبب ختان األنثى )٤(جاسة المحتقنة في القُلْفةسبب الختان للرجل هو تطهيره من الن
  )٥ (.تعديل شهوتها، فإن لم تُخْتَن تكون شديدة الشهوة، وكثيرة التَّطَلُّع إلى الرجال

الختـان،   ختان المرأة جِلْدةٌ كَعرف الديك في أعلى الفَرجِ يقْطَع منها في          : مكان الختان 
 حتـى ينكـشف   )٧(ذَّكَرِ بِقَطْعِ الجِلْدة الـساترة للحـشفة    أما عند ال  )٦ (.وهي فوق موضع الوطء   

  )٨ (.جميعها
  )٩(.بالنسبة للذَّكَرِ هو واجب عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية: حكم الختان

هو سنَّةٌ وال يمكن تركـه، ولـو اجتمـع أهـل مـصر              : وعند الحنفية وقول للحنابلة   
  )١٠ (.أو قرية على تركه يحاربهم اإلمام

وإن اختلفوا إال أنهم متفقون على أنه البد من ختان الـذكور ، فـال يحـارب اإلمـام                   
   .اإال على واجب ، فيكون ختان الذكور واجب

بتَحس١١ (.أما ختان األنثى فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه م(  
  :عورة المرأة تختلف عن عورة الرجل: المسألة الثامنة

                                                                                                                         
wu واQ% :" ا	�8م -١١� I	 NHh� �, w��U ق�jS�� ¢�	"iKا ، �H& R	ل إO� ا�Z�3ج FD ��ح ا	���Zج &�Z�, RHج ا	

ل 	�X�#HويO ا : FT#�	ا FD�T	ا %#& *� FH&)هـ٧٥٦ت :( R	6#�8 ا و	وت، ا��� ،���H8	ا kST	١٤٠٤دار ا @�A+B هـ
��ء، H8	ا *, �&��U٢/٨٢.  

 
١ - ��h"S	ر: اZ�آk ا	����" �hE ا	�8م &RH �8£ أ�Dاد�:" &�% ا	]T	ح ا�� �iKا ، :B FQS�FA ا	%�* أ� ا	#�Aء ا	

�%��، ص ): هـ٩٨٥ت(+��� ا	�+�Sج FD ��ح ا	���Zج6,٣٨٨#�8 ا	��� ا	+B ، : F�S�Z	ا �[Q *� FH& *� %�+, *� %�Qأ
): هـ١١٠٢ت(,+�% �* &#% ا$ ا	"��F : ، ��ح ,"�H` �hS)٧/٣٢٤دار إ��Qء ا	�Sاث ا	F��8، ���وت، ): هـ٩٧٤ت(

، ا�iK آ�5 ا ��ار "�hE ا	�8م &RH �8£ أ�Dاد� �%	�) ,��SA, (ASن:" &�% ا	+���� و. ٧/٩٧دار ا	��T، ���وت، 
 .١/٤٤٨	H#"�ري 

٢ - F��8H	 ري�A	ة ا%�& :٨/٧. 
٣ - ��HAُ	ا :�iKآ�، اJ	2ف رأس ا� *, *B�"	ا �Z86A� FS	ة، ا%HU ��jhB ،ة%�H[ُ	ا F�8ب: ه�أ� ا	�NS : ا	��jب k�B�B FD ا	

:  �A+B@م،١٩٧٩* ز�%، kHQ، ا	6#�8 ا و	ST, ،R#� أ��,� �): هـ٦١٠ت(&FH �* ا	��6ز �O�K ا	%�* �* &#% ا	��% �* 
ري و&#% ا	+��% ,"�Sر، `�D د�+,٢/١٠٨.  

٤ - ����B *وى ا��SDور��4) و kS٢١/١١٤: آ.  
٥ - %�Qا3,�م أ IAD FD FD�T	ا,�: ا%E *�f :١/٥٧.  
٦ - ��ر: هF رأس ذآ� ا	�U): ا	+5i�, *�f �8ب	ن ا��	 �iK٤/١٦٤: ا.  
أ�: FK 	���	� أ�F ز�% ا	��AواFKآ���� ا	�6	k ا	��� - ٧ FT	��دار ا	��T، ): هـ٩٣٩ت( ا	+�* &FH ا	�8h%ي ا	8%وي ا	

�% ا	#�A+B ، : ،F&�A@هـ���١٤١٢وت، +, ��١/٧٤٨�� ا	�5.  
٨ - F�S�ZH	 ج�S+��� ا	+B :ا,�٩/١٩٩%E *�f F�j�اهk ا	] (�H	H+�6ب، ١/٦٤: ، ا	, ،٦/٢٥٨.  
٩ - �A+	ا *��#BF8H�YH	 @4 :�6ب٦/٢٢٦+H	 (�H[	ا kاه,  :٦/٢٥٨.  
١٠- FKوا��A	ز�% ا Fأ� �	ر�� RH& FK%وا	ا Iاآ��% �* ���� �* ��	� ا	���اوي ا	��	FT : ا	Qوت، ): هـ١٢٠٧ت(أ��� ،�T�دار ا	

 �* ز�* ا	%�* أ� ا	�X) &#% ا	���Q: ، ��ح ا	FD k��:S ��ح ا	١/٦٤k��AS: ، ا	�E *�f F�j%ا,�٢/٣٠٦، هـ١٤١٥
 FE�8ا	+��* ا	هـ٨٢٦ت(ا :( ، R	6#�8 ا و	وت ا��� ،���H8	ا kST	٢٠٠٠دار ا@�A+B ، ،م : ،FH& %�، ٢/٧٣&#% ا	�Aدر ,+

كH��� ا	+B : ازي�	در ا�A	ا %#& *� �T� Fأ� *� %�,��، دار ا	#�4�5 ا2�3): آ�ن FD أوا�� ا	�Aن ا	���w ا	Z]�ي(,+
 R	6#�8 ا و	هـ ���١٤١٧وت، اA+B ، @ : ،%�Qأ ��JK $ر &#% اS%آ	١/٢٤٠ا.  



٩٨ 
 

  )١( "عورةٌ والركْبة السرة نبي ما :" �قال رسول اهللا 

:  وإن اختلفـوا   )٢(وأجمع العلماء على أن ما بين السرة والركبة هـي عـورة الرجـل             
هل تدخل السرة والركبـة فـي العـورة أم ال ؟ فيهـا خمـسة أقـوال ذكرهـا صـاحب                      

  :المجموع وهي
  .ليست السرةُ والركــبة عـورة .١
 .من العورةأن السرةَ والركــبة  .٢
 .السرةُ عورة والركبة ليست عورة .٣
 .الركبة عورة والسرةُ ليست بعورة .٤
 )٣( .لعورة هي القُبُل والدبر فحسبأن ا .٥

  )٤( .اتفق الفقهاء على أن المرأة كلها عورة حاشا الوجه والكفين: أما المرأة
لمـرأة مـن أعظـم دروب        حاصله أن المطالبة بالمساواة المطْلَقَـة بـين الرجـِل وا          

الجهل المطبِق ، فكلُّ ناظر بعين العقل المجرد يـدرِك أن الفـوارق بـين الرجـل والمـرأة                
يصعب حصرها ، وتحتاج في بحثها إلى مجلـدات إلعطـاء المـسألة حقّهـا ، واقتَـصرتُ       

ض على ما ذُكر من الفوارق بين الرجل والمـرأة مـن الناحيـة الفـسيولوجية ، والعـوار                 
، وعرضـتُ بعـض الفـروق بـين الرجـل والمـرأة فـي               وحـسب التي تَعرِض للمرأة    
  . المرأة عن الرجل في كثير من األموراختالفلبيان مدى . العبادات واألحكام 

  
  
  
  
  
  
  

                                           
١١- F�6E%ار	ادي : ��* ا%j#	ا F�6E%ار	+�* ا	ا �� أ�& *� FH&)وت، ): هـ٣٨٥ت��� ،�D�8� م،١٩٦٦ - هـ١٣٨٦دار ا	

@�A+B :FK%���م ا	��� FD ا	IAD RH& @�H8S ا	���: ، وه �Q P�%Q*، ا١/٣٢٠�iK: ا	��% &#% ا$ ه��� ���FK ا	B : %�+,
ز�w، ا	���ض وU%ة، �U �8#%�%ة ,�A+� و,�Y%ة، ا	6#�8 ا	�ا��8 :�* ا 	#��O�KFK ا	%S	�5 وا�H	 ا���	دار ا 
  ١/١٦٠،هـ١٤١٧

١ - F8D�5����H	 م  ١/١٠٩: ا مY����Q *�����f R����H+�ط 	F�����`��H  ٢/٢٥٥: ، ا	�����#�، آk����S ور������4) و�����SDوى ا�����*    ١٠/١٤٦، ا	
����B :8#%ري٥/٣٢٠H	 (�Hج وا3آ�S	٢/١٨٠: ، ا.  

ع ��ح ا	 - ٢�[�ويا	�H	 بJZ� :٣/١٧٤.  
٣ - F8D�5������H	 ١/١١٠: ا م  F��������8	ا *�������f نc�������A	م ا�������TQا,������� ٢/٣١٠: ، أ%E *�������f F�������j�، B#��������* ا	+4�������A@  ١/٣٥٠: ، ا	

F�����8H�YH	 :م  ٦/١٧Y�����Q *������f R�����H+�������% ������* �+������R ������* ا	��RX�����B    : ، ا	#+������ ا	Y`������ر ٢/٢٥٥: ، ا	Qب : أ������ST	دار ا
F,2�3٢/٢٢٨: ا.  



٩٩ 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

صور مشاركة المرأة            :المبحث الرابع

 : �في الحياة العامة زمن الرسول 

  :ويندرج تحته ثمانية مطالب

أول " سمية أم عمار : المطلب األول

  ".شهيدة في اإلسالم

:" رأسماء بنت أبي بك: المطلب الثاني

  ".ذات النطاقين

" أسماء بنت عميس : المطلب الثالث

  ".مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين

  .أم عطية األنصارية: المطلب الرابع

أم سليم بنت : المطلب الخامس

  ).الرميصاء(ملحان

  .الربيع بنت معوذ: المطلب السادس

  .رفيدة األسلمية: المطلب السابع

  .أم هانئ: المطلب الثامن
 



١٠٠ 
 

  
  

  

  :�صور من مشاركة المرأة في الحياة العامة زمن الرسول: المبحث الرابع
ن اإلسالم حجر على عقل وجسم المرأة، وحبـسها         مبحث للرد على من يقول إ     إن هذا ال  

 فالحق أن اإلسالم قد كَرم المرأة، وأشركها في ميادين الحياة           .، وقطعها عن المجتمع   في البيت 
منقطعـة  وحسب  في منزلها    أعطى للمرأة حقها ولم يجعلها       العامة، بل هو الدين الوحيد الذي     

رجي كما سيتضح هذا جلياً في هذا المبحث، وفي بعـض المطالـب سـأكتب               عن العالم الخا  
  .�بالتفصيل نوعاً ما، وفي بعضها باختصار وذلك حسب الصحابية ونشاطها زمن النبـي              

 ألن المجال ال يتَّسع ، كما أن هذا األمر لـيس  ى لي أن أكتب عن جميع الصحابيات؛    وال يتسن 
 رضـي اهللا    – ثماني نماذج من هؤالء النسوة المباركات        تُذْخَاتَّف وعليههو عماد بحثي هذا،     

  .� ألتحدث عن مشاركتهن في الحياة العامة زمن الرسول –عنهن جميعا 
  

  ":أول شهيدة في اإلسالم" سمية أم عمار : المطلب األول
، موالة أبي حذيفة بن المغيرة، والدة عمـار         )٢(، وقيل بنت خَياط   )١(هي سمية بنت خُباط   

  .)٣(ياسربن 
كانت من أوائل من أظهر اإلسالم في مكة على المأل،فقد قال عبد اهللا بن مسعود رضي                

، ... ، وأبو بكر، وعمار وأمه سـمية         �أول من أظهر إسالمه سبعة، رسول اهللا        :" اهللا عنه 
وأمـا سـائرهم    طالب، وأما أبو بكر فَمنَعه اهللا بقومه،  فَمنَعه اهللا بِعمه أبي    �فأما رسول اهللا    

  )٤(."… فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس
  ، وكانت )٥(لدخول في اإلسالمقَ اب سفكانت سمية وزوجها ياسر وابنها عمار ممن نال

  ، )٦(من المبايعات الخَيرات الفاضـالت، وقد عذِّبتْ في اهللا، وصبرت على األذى في ذات اهللا
، وكانت تُعذَّب ِلتَرجِع عن دينها، ولكنها َأبتْ أن تَرجِع          )٧(قتئذ عجوزاً كبيرة وضعيفة   وكانت و 

، فطعنها  )٢(- وهو ابن أخيه   -، فأعطاها موالها أبو حذيفة بن المغيرة ألبي جهل        )١(عن اإلسالم 
   يمر بهم وهم يعذَّبون �ي وكان النب. )٤(،وقيل فـي فَرجِها فَقَتَلَها)٣(أبو جهل بِحربة في قلبها

                                           
١ - *�+�+h	ا P�%Q *, (T5��* �* ا	]زي أ� ا	�: آ�5 ا	Q�	ض، ): هـ٥٩٧ت(�ج &#% ا���	ا ،*� - هـ١٤١٨دار ا	

  .٢/١٤٩م، �Q FH& @�A+B* ا	#اب، ١٩٩٧
������H ا3آ������ل - ٢TB :  �����T� �U,�����8 أم ا	�����Aى، ,�����T ا	��T,�����، ا	6#�����8  ): ه����ـ٦٢٩ت(,+�����% �����* &#����% ا	F�����j ا	#����j%ادي أ�����

 R	١٤١٠ا و ،F#�	م &#% رب ا�A	ا %#& @�A+B ، ،٢/٤٦٣هـ.  
٣ -  ���O3ا�[Q *�f :٧/٤١٢.  
٤ - �U�, *١/٥٣: ��* ا�*�Q P�%Q   .N�+O �iK١/٣٠ ا�* ,� �U	�	FK�#، ا: ، وه
٥ - �[Q *�f ���O3٧/٧١٢: ا.  
  .٤/١٨٦٣: �8�S�fب �f* &#% ا	#�ا - ٦
٧ - �[Q *�f ���O3٧/٧١٢: ا.  



١٠١ 
 

  .)٥("صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة:" في صحراء مكة فيقول
$¨š∅ÏΒuρ Ä :"فقد باعت سمية رضي اهللا عنها نفسها هللا، قـال تعـالى            ¨Ψ9$# tΒ “ Ì� ô±o„ çµ |¡ø�tΡ 

u!$ tó ÏG ö/ $# ÉV$ |Êó÷s∆ «!$# 3 ª!$#uρ 8∃ρâu‘ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$$ Î/ ")زلت هذه اآلية في شأن صـهيب       ن: ، قال ابن عباس   )٦
  )٧(.…الرومي، وفي نفر من أصحابه منهم عمار بن ياسر وسمية أم عمار

وكـان  . )٩(، كمـا قـال مجاهـد      )٨(وقد نالت بجدارة لقب أول شـهيدة فـي اإلسـالم          
  .)١٠(استشهادها في السنة الخامسة للبعثة

  

  ":ذات النطاقين:" أسماء بنت أبي بكر: المطلب الثاني
مسلمةً شجاعة، فقد شاركت في التنظيم السري الذي رسم عند هجرة           )١١(سماءلقد كانت أ  

 في بيت أبي    � رسول اهللا    - طعام - إلى المدنية المنورة، حيث صنعت سفْرةَ        �المصطفى  
: هابكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم تَجِد ِلسفْرته وال ِلسقَاِئه ما تربطهما به، فقالت ألبي                

  فشقيه باثنتين، فاربطي بواحد السقاء : واهللا ما أجد شيئاً أربط به إال نطاقي، قال 
  .)١٢(وباآلخر السفْرة فَفَعلَتْ، فسميت بذات النطاقين

وصاحبه   �ثم كانت صلبة في وجه الطاغوت أبي جهل حيث أتاها بعد خروج النبي 
فَلَطَم خَدي لطمة طَرح منها قرطي ثـم  :  قالت ال أدري،: أين أبوك؟ فقالت  :  بكر فقال لها   أبي

  .)١٣(انصرفوا
وقد هاجرت إلى المدينة في آخر شهر من حملهـا فمـا أن وصـلت إلـى أطـراف                   

  .)١(المدينة بمنطقة قباء حتى ولدت ولدها عبد اهللا بن الزبير

                                                                                                                         
٨ - %8� *�f ى�#T	ت ا�A#6	٨/٢٦٤: ا.  
ن       - ٩,g����دار ا	�����D�8، �������وت،  ): ه���ـ ١٠٤٤ت(%�* ا	+F����H&  F���#H ����* ��ه����ن ا	���   : ا	������ة ا	+F���D �����#H ������ة ا ,����* وا	

  .١/٤٨٣ ،هـ١٤٠٠
١٠- %8� *�f ى�#T	ت ا�A#6	٨/٢٦٤: ا.  
١١-        ����A	ا *���f 8#���د	ه��%ي `���� ا F��D ���8د�ة ٣/٢٣: زاد ا	�h��	ة ا���O ، :      ج�������% أ��� ا	+, *��� F��H& *��� *�Q���	ا���* (&#��% ا

د : م، ���������A+B@١٩٧٩ -ه��������ـ١٣٩٩دار ا	����������D�8، �����������وت، ا	6#���������8 ا	:�����������K،   ): ه��������ـ٥٩٧ت ) (ا	]��������زي���������+,
ري،`�D١/١٨٦.   

�����% �����A+B  :  �����O�K@م،�����HA١٩٩٨، د,����5@، ا	6#�����8 ا	��������8،    دار ا	): ه����ـ١٩٩٦ت(,+�����% ا	Yjا	����I����AD :  F ا	�������ة  - ١+,
  .g١/١٠٣ن ا	+%�N�+O *�Q P، �ا	%�* ا 	#�FK، ا	Jي �Eل 

  .٢٠٧ا��� : �رة ا	#�Aة - ٢
���� ا	����E%ي - ٣B :١/١٦٣.  
٤ - �[Q *�f ���O3٧/٧١٢: ا.  
٥ - [, ��h���ِ̀ء أ���O+�ب ا����* &#����س،     �ه���% ����* U#��� ه��� � أ���� ا	+]����ج ا	F�����A ا	�"Yو,���F، أ���Q% ا 4����� ا	�8�����S*، آ����ن ,���* أ

   ����4�, ������ %U����� �������، ,����ت وه���S	�� I���K�,أه���) ز ����H&ة،وآ����ن أ����[ZH	  ����iKا ،*�K�����: ا	#%ا����� وا	�������Z:  و����U %���Eوز ا	:
  .��٩/٢٢٤وت، ، ,ST#� ا	��8رف، �)هـ٧٧٤ت(إ���&�) �* آ:�� ا	F��A، أ� ا	�%اء 

٦ - F#H+H	 ��#H+	ة ا���	٣/٤٩٨: ا  
٧ -   Fه        S	ن ا�������، زو��U ا	����Y ��* ا	�8ام، وأم &#�% ا$ ��* ا	����Y، وه�F ���� أ����T� F ا	�h%�@،                 �أ���ء ��� &#% ا$ ��* &:

����A	ى اY8	ا %#& ��� �H�SE أو �HSE �Z,وأ ،�[Q *�f ���O3ا �iK٧/٤٨٦، ا.  
  .٣/١٠٨٧: N�+O ا	#"�ري - ٨
٩ -  D (,�T	ا��% �* &#% ا	���T ا	F :FK�#�5 ا	�Sر�+, *� %�دار ا	k�ST  ): ه�ـ ٦٣٠ت)(ا�* ا ���(أ� ا	+�* &FH �* أ�F ا	�Tم ,+

   ����K�:	6#���8 ا	وت، ا����� ،�����H8	١٤١٥ا @���A+B ، ،ه��ـ :  ،F��u�A	آ:����   ٢/٦&#��% ا$ ا *���f �����Z�	#%ا���� وا	٣/١٩٧، ا �، ���Bر�
  .٢/٢٩٠ :، ��� أ&2م ا	�#2ء 	JHه#F ١/٥٧٠: ا	6#�ي



١٠٢ 
 

  :وقد كانت أسماء رضي اهللا عنها ،كريمة ، ورعة ، منفقة 
  ما رأيت " كانت من أكـرم نساء المسلمين حيث قـال عبد اهللا بن الزبير ف: أما كـرمها

  امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء للشيء 
  .)٢("حتى إذا كان اجتمع عندها قَسمتْ، وأما أسماء فكانت ال تمسك شيئاً لغد

 فاستفتت �أمها عليها، وقد كانت مشركة على عهد رسول اهللا فقد قَدمتْ : وأما ورعها
  .)٣("نعم صلي أمك:" إن أمي قدمت وهي راغبة َأفََأصُل أمي؟ قال:  فقالت له�رسول اهللا 

يا نبي اهللا ليس لـي شـيء، إال مـا أدخـل علـي                : �فقد قالت للنبي    : وأما إنفاقها 
 مـا  ارضـخي  :" يدخُل علـي؟ فقـال      مما - أتصدق -الزبير فهل علي جناح في أن أرضخ      

تتَطَعلَا اسي و٤(تُوك( يوكفَي اللَّه زلَّ عجو كلَيع" )٥(.  
  :وقد كانت أسماء رضي اهللا عنها عالمة، عاملة

ـِلْمهـا  سألـت ابن عـباس رضـي اهللا عنهمـا       : قـال)٦(عـن مسلم القري    ف: أما ع
هذه أم الزبيـر تُحـدث أن       : يها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال      عن متعة الحج، فرخَّص ف    

 رخَّص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها فدخلوا عليها فإذا هي امرأة ضخمة عمياء             �رسول اهللا   
  .)٧( فيها�قد رخَّص رسول اهللا : فقالت

النَّـوى مـن    فكانت تَعلفُ فَرس زوجها، وتأتي بالمـاء، وكانـت تَنْقُـُل            : وأما عملها 
  .)٩( على رأسها� له رسول اهللا )٨(أرض زوجها التي أقطعها

  :وقد كانت أسماء رضي اهللا عنها حكيمة وصلبة
  :أما حكْمتَها

عندما اشتد قتال الحجاج لعبد اهللا بن الزبير، وضاق على النـاس عيـشهم وأجهـدهم                
عليهم األمان، فخـرج إليـه      الحصار، بعث الحجاج إلى أصحاب عبد اهللا بن الزبير وعرض           

منهم نحو عشرة آالف، وافترق الناس عن ابن الزبير، واشتد تحريض الحجاج عليه، فـدخل               

                                                                                                                         
١٠- �H�, N�+O :٣/١٦٩٠.  
��د 	H#"�ري  - ١�  ١/١٠٦.و,�TQg� �H�Jم ا 	#��Z�H& FK ا	Jي �Eل أن ا	+%�N�+O P:ا دب ا	
  .٢/٩٣٤: N�+O ا	#"�ري - ٢
٣ - FآB fي ُ�: وJ	ط ا���	ا #8د 	��c ��i8HديBَ f�ْ�َ%�`�ي، وا�T�3ء �% رأس ا	&�ء ��	آ�ء وه�ن ا	& �iKا ،I� � :

٥/٧٩.  
  .، و,�TQg� (�Jم ا 	#��Z�H& FK ا	Jي �Eل ٥/٧٤N�+O P�%Q: ���F4* ا	�� - ٤
ن �8�) K�6Eً�، ا�H�, �iK �* ,"�اق ,	�E *� �#u Rة FQ ,* &#% ا	��A، وه ,* ا	�8��S* ,* ا	#�hة وآ�: ,��H ا	�Aي - ٥

أ�: ا ��Kب FK�8��F ا	���S	ر اh�, �% أ�+, *� ���T	و)هـ٥٦٢ت( ��8% &#% ا��� ،�T� ا	6#�8 ا و	R،  ت،، دار ا	
8��ء وذآ� ، و,�D�8 ا	:�Aت ,* ر�Uل أه) ا	�H8 وا	+%�P و,* ا	٤/٤٨٩ �A+B@ &#% ا$ &�� ا	#�رودي، م،١٩٩٨X

�YK FD) ��ا��H ا	�jب أ�: ,Jاه#�Z وأ`#�ره�T	ا FH[8	ا N	�O *� $ا %#& *� %�Q+�* أ	%ار، )هـ٢٦١ت( ا	ا �#ST, ،
رة، ا	�8د��، ا	��ي، : م، �A+B@١٩٨٥ -هـ6١٤٠٥#�8 ا و	R، ا	�%��� ا	S�#	ا ��i8	ا %#& ��H8	٢/٢٧٨&#% ا.  

٦ - �H�, N�+O :٢/٩٠٩.  
ات I� �S"�D و���h أو	R " ا�6E3ع  - ٧��* 	� ��#@ إ	I� �"� �,I4��Q¨�R ا3,�م �8£ ا	�&�� ,* ا رض ا	, I4��Qأ "  

  ٥/٤٧: NSD �iK ا	#�ري Q *�f]� ا
  .٥/٢٠٠٢: N�+O ا	#"�ري - ٨
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لقد خذلني الناس حتى ولَدي، والقوم يعطونني ما أردت من          : عبد اهللا على أمه أسماء وقال لها      
َأنْـتَ أعلـم    : �خَرجة من مدرسة محمد   الدنيا فما رأيك؟ فقالت في حكْمة الواثقة بِدينها المتَ        

 أمية من يبنفسك، إن كنت على حق وتدعو إليه فامضِ له فقد قتل عليه أصحابك، وال تُمكِّن بن
كنـت  : رقبتك، وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت، أهلَكْتَ نفسك ومن قُتَل معك، وإن قلت              

يـا أمـاه    : فقال.  هذا فعُل األحرار وال أهل الدينِ      على حق، فلما وهن أصحابي ضعفْت فليس      
، …الشاة إذا ذبحت ال تتـألم بالـسلخ فـامض   :  يمثلوا بي ويصلبوني، فقالت يا بني      أنأخاف  

  .)١(فمضى حتى استشهد
إياك أن تُعـرض عليـك خطـة فـال توافقـك      : كما قالت البنها في حربِه مع الحجاج     

  .)٢(تفَتَقْبلَها كراهية المو
 ألقاه في قبور اليهود     بد اهللا بن الزبير وصلَبه ثم     عندما قَتََل الحجاج ابنها ع    : أما صالبتها 

لَتَأتينِّي أو ألبعثن   : أرسل إلى أمه أسماء لتأتيه، فأبت، فأرسل إليها رسوله مرةً أخرى وقال لها            
تاهـا  ، فأ… من يسحبني بقرونيتبعث إليواهللا ال آتيك حتى : إليك من يسحبك بقرونك، فقالت  
رأيتك أفْسدتَ عليه دنيـاه،     : كيف رأيتني فعلت بعدو اهللا؟ قالت     : الحجاج حتى دخل عليها فقال    

، فأما  )٤( ومبيراً )٣( حدثنا أن في ثقيف كذاباً     �، وقالت إن رسول اهللا      ...وأفسدت عليك آخرتك  
إال إي ر فال ِإخَالُكبِي٥(.اه، فقام عنها ولم يراجعهاالكذاب فرأيناه وأما الم(  

  

  .)٦("مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين" أسماء بنت عميس : المطلب الثالث
 رضي اهللا عنها من أوائـل مـن أسـلم، حيـث أسـلمت               )٧(كانت أسماء بنت عميس   

 دار األرقم بمكة، وهـاجرت إلـى أرض الحبـشة مـع زوجهـا               �قبل دخول رسول اهللا     
  .)٨(اهللا عنهجعفر بن أبي طالب رضي 

  :�صالبتها وغضبها في محبة رسول اهللا 
  ، فركـبنا... ونحن باليمن  فخرجنا إليه�بلغنا مخرج النبي :"  قال)١(عن أبي موسى

                                           
١ - ��,�T	ا FK�#�5��H	 ����% ���* `��H%ون    : ، ���Bر�� ا���* `��H%ون ٣/٥٣٩: ، ���Bر�� ا	6#���ي ٤/١٢٤: ) F��D ا	���Sر�+, *��� *�Q���	ا %��#&

  F,�X+	): ه�ـ ٨٠٦ت(ا 	"�,���        دار ا	6#��8 ا	وت، ا���� ،��HA�5ه�� وا &�2م     ٣/٥٠ م،١٩٨٤��: ، ��Bر�� ا2��3م وو���Dت ا	
           F#هJ�	ن ا���:& *�� %��Qأ *� %�ه�ـ  ��S١٤٠٧ب ا	F���8، 	#���ن، ����وت، ا	6#��8 ا و	�R،       دار ا	T): ه�ـ ٧٤٨ت(��� ا	%�* ,+

ر &�� &#% ا	�2م B%,�ي، ١٩٨٧S%آ	ا @�A+B ،٥/٣١٤م.  
��د 	H#"�ري - ٢�  .N�+O P�%Q: ، و�Eل ا 	#�FD FK ا	��JS)١/١٠٧: ا دب ا	
����F آ����ن ����%�% ا	J���Tب، و,���* أN#���E آI����J أ     - ٣A:	ا %����#& Fر ����* أ��������S"������ء أن ا	�����اد ��	J���Tاب ه��� ا	H8	ا @����Bأن ا R���&اد I���K

�iKا ،I�Bg� 2م�	ا I�H& (��#U :�H�, RH& وي  .١٦/١٠٠: ��ح ا	�
٤ - ��#�ر: أي ���ف FD إه2ك ا	��س: ه ا	ُ��HِZ: ا	i�, *�f �8ب	ن ا��	 �iK٤/٨٦: ا.  
٥ -  �H�, N�+O :٤/١٩٧١.   
 .٢/٧٤: ه�J ا	���T أ��Z�H& �ZAH أ� ��8K ا ��HQ FD FK�Z#O ا و	��ء - ٦
٧ -      ����* ,8% �* ا	+�رث �* ��B �* آ�, *� k8	� ��D�+E * �* &�,� �* ر���K�� *� �8 �* ,�8و��� ��* ز��%          هF أ���ء ��� &

           F�#�	8#��س &�� ا	ا ��Uزو (X���K ��� ا	+�رث زوج ا	�#RHO F ا$ &I�H و����Z,  �H، وأ`�� 	#���� أم ا	�ا	":8���، أ`� ,�
�iKا ، �Hو� I�H& $ا RHO :�[Q *�f ���O3٧/٤٨٩: اS�f#�، ا	ا %#& *�f ٢/٢٥: ��8ب. 

 .  ٢/٢٨٢: ، ��� أ&2م ا	�#2ء 	JHه#٨/٢٨٠F: �#�Aت ا�* �%8 - ٨
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 سفينة  فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي  بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معـه حتـى                  
 يعني أهل   -، وكان أناس من الناس يقولون لنا       حين افتتح خيبر   �قدمنا جميعاً، فوافقنا النبي     

 علـى حفـصة   - وهي ممن قدم معنا -سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس     : -السفينة
 زائرة وقد كانت فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة، وأسماء عندها فقال عمر          �زوج النبي   

ية هذه؟ آلبحرية هذه؟    آلحبش: أسماء بنت عميس، قال عمر    : من هذه؟ قالت    : حين رأى أسماء  
كـال  : سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول اهللا منكم، فَغَضبتْ وقالـت         : نعم، قال : قالت أسماء 

 يطْعم جائعكم، ويعظُ جاهلكم، وكنَّا في دار البعـداء البغـضاء            �واهللا، كنتم مع رسول اهللا        
وال أشرب شراباً حتى أذكر ما       ، وأيم اهللا ال أطعم طعاماً        �بالحبشة، وذلك في اهللا ورسوله      

 ، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسـول اهللا، وأسـأله واهللا وال               �قُلْتَ لرسول اهللا    
إن عمر قال كـذا وكـذا،   :  قالت يا نبي اهللا   �أكذب وال أزيغ وال أزيد عليه، فلما جاء النبي          

 هجـرةٌ  وِلَأصحابِه ولَه منْكُم بِي قَّبَِأح لَيس: "قلت له كذا وكذا، قال    : قالت" فما قلت له؟  :" قال
  .)٢( "هجرتَانِ السفينَة َأهَل َأنْتُم ولَكُم واحدةٌ

حيث هـاجرت مـع      :�تزوجت أسماء بنت عميس ثالثة من أفضل صحابة نبي اهللا           
زوجها زوجها جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه سنة سبع للهجرة، واستشهد يوم مؤتة، ثم ت               

أبو بكر الصديق فولدت له محمداً، وبعد أن توفي تزوجها علي بن أبي طالب، وال خالف في                 
  .)٣(ذلك

بعد أن تزوج علي أسماء بنـت عمـيس         : كانت أسماء بنت عميس ذكية سريعة البديهة      
: رضي اهللا عنهما، حدثَ أن تفاخر ابناها محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، فقال كل منهما         

ما رأيت شاباً خيراً من     :  بينهما، فقالت  اقض:  أكرم منك وأبي خير من أبيك، فقال لها علي         أنا
  .)٤( فما أبقيت لنا؟: جعفر، وال كهالً خيراً من أبي بكر، فقال لها علي

  

   :أم عطية األنصارية: المطلب الرابع
 رسول اهللا بايعنا :"  ، حيث قالت� رضـي اهللا عنها ممن بايع النبي )٥(كانت أم عطية

.βr& āω š∅ø"  فقرأ علينا� Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹ x© ً")٧("… ونهانا عن النياحة)٦(.  
                                                                                                                         

����R ا �����8ي  ٢/٧٤:   ����Eل أ���� �����HQ F���D �����8K ا و	�����ء    - ٩, وه��� &#���% ا$ ����* �X���Q *���� ��H���� *���� �����Eر      . ، ه��� أ����
    IH�8Sئ، ا��������A�����R ا �����8ي ا	�I����A ا	,  أ�������ZD �Hو���� I����H& $ا RH���O $ل ا ا	�#���R���H& F &���%ن ووkQ����O  �f ر����

������ء ا	�]�ه����%�* وأول ,�����5ه%�      H8	+#�����5، و,����* ا	ا R����	إ *��U�����Z������D وا	#�����hة، ,����* ا	T	"�����6ب إ,�����ة ا	ا *����� ������&
 .٢/٣٨٢: ا�iK ��� أ&2م ا	�#2ء 	JHه#F: `�#�، و,�ت ��� ا���S* وأر��8*

  .٤/١٥٤٦: N�+O ا	#"�ري - ١
٢ - F#هJH	 #2ء�	٢/٢٨٢: ��� أ&2م ا#& *�f �8ب�S�f#�، ا	٢/٢٥: % ا.  
٣ - �[Q *�f ���O3ل٧/٤٩٠: ا�Eو ، :N�+O �%��.  
��% ��* &Q *�� F�H]�� أ��       : ,* آ#�ر ���Kء ا	�h+���، و��T�� %�E ا	#��hة، اk�J�ZB ��iK ا	k�J�ZS               : ه��K F#� ��� ا	+�رث    - ٤Qأ

 F8D�5	ا FK2A�8	ا (X�  .١٢/٤٨٢ م،١٩٨٤ -هـ١٤٠٤وت، ا	6#�8 ا و	R، دار ا	��T، ���): هـ٨٥٢ت(ا	
رة ا	 - ٥���+S��  .١٢ا��� : 
  .٤/١٨٥٦: N�+O ا	#"�ري - ٦
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 مـع  غَـزوتُ :" قالت أم عطيـة   :وكانت أم عطية رضي اهللا عنها مجاهدة في سبيل اهللا         

 وَأقُـوم  الْجرحـى  وُأداوِي الطَّعام لَهم فََأصنَع رِحاِلهِم في َأخْلُفُهم غَزوات سبع � اللَّه رسوِل

  .)١( "الْمرضى علَى
  عن حفصة بنت :  برفقة زوجها ست غزوات في سبيل اهللا� غزت أم عطية مع النبي 

كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلـت قـصر بنـي               :" قالت )٢(سيرين
 اثنتي عشرة غزوة، فكانت أختهـا       � النبي    غزا مع  )٣(خلف، فأتيتها، فَحدثَتْ أن زوج أختها     

  )٤("…فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى: معه في ست غزوات، فقالت
فقـد شـاركَتْ    :وقد كانت أم عطية رضي اهللا عنها فقيهة يأخذ عنهـا النـاس العلْـم              

 ضـوء الْو ومواضـعِ  بِميامنهـا  ابـدْأن :"  ، وقـال لهـن     �في تغسيل ابنـة رسـول اهللا        
  .)٦(وكان جماعة من الصحابة والتابعين بالبصرة يأخذون غُسل الميت منها .)٥("منْها

  

  ):الرميصاء(أم سليم بنت ملحان: المطلب الخامس
  : وكانت وفيةً في بيعتها� النبي )٧(بايعت أم سليم

 منَّـا  وفَـتْ  فَمـا  تَـنُحن  َألَّـا  الْبيعة في � اللَّه رسوُل علَينَا َأخَذَ:" عن أم عطية قالت   
رسٍ غَيخَم ننْهم مٍ ُأملَي٨( "س(.  

  واهللا ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجـل :" ، أم سليم فقالت)٩(وقد خـطب أبو طلحة
كافر، وأنا امرأة مسلمةٌ، وال يحل لي أن أتزوجك فإن تُسلم فذاك مهري، ومـا أسـألك                 

فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سـليم، اإلسـالم،             . )١٠(أسلم، قال ثابت  غيره، ف 
فقد كان مهر أم سليم يختلف عـن مهر النساء جميعاً حيث كــان              .)١١("فدخل بها فولدت له   

  مهـرها

                                           
٧ - �H�, N�+O :٣/١٤٤٤.  
١ -   *���� ��� �h�Q : �K�5ة ���، و&��� �#�8* ���، وآ�& FSا�� ��� Fن وهc�A	أت ا�E ،�Z�A�����2*  ,�%ة  هF أم ا	�JZ) ا	

F#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iKا ،�U�Q ء�XE أو �ٍHَ4ِ�A	 fه�، إ�Hّhَ,ُ *, ج�"B f ��� :٤/٥٠٧.  
ب إ	�������H` R ا	"Yا&�������ZS`F   F أم &�����6 ا �h���Kر��، و�h���E �����  ا	�����أة ه���F ������ض وأ  - ٢�����, :  `F���D ����H ا	#����hة وه���

 �[Q *�f #�ري	ا NSD �iK١/٢٥١: ا.  
  .١/٣٣٣: N�+O ا	#"�ري - ٣
٤ - I��K ر%h�  .١/٧٣: ا	
  .٤/١٩٤٧: ا�8�S�fب �f* &#% ا	#� - ٥
٦ -  ��H� أم : �ZS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٥٧.  
٧ - �H�, N�+O :٢/٦٤٥.  
٨ -  �+H� 	�]��ري kQ��O ر��ل ا$ RH�O ا$ &I��H و��Z�� ،�H% ��%رًا،         ا�Z) �* ا ��د ��* ��Qام ا �h�Kري          ه ز�% �*    : أ�

                  ���� ��iKو����2*، ا wأر�� ���� I��& $ا F�uن ر������ن ��* &:& I��H& RH�Oو ����%�وأAK %Q#�ء ا �hKر 	��H ا	A8#�، ,��ت ��	
 F#هJH	 #2ء�	٢/٢٨أ&2م ا.  

��% ا	#��hي، روى &�* أ��K           .، ه ���� ا	#���FK      �٢٥/١٠٥اFD FK ا	�8]� ا	�E     ،��#Tل ا	#6 : ���� - ٩+, ه� ����� ��* أ���H أ��
    �Y	و&* &#% ا$ �* ا     �H� *� د��Q I�& J`وأ ���A� �ًK، ,�ت ��� �#w و&��5* ��� و���ه,g, �ً�%+, وآ�ن �� و�8#� و���ه
   S� ����* �* أ���T� F ا	����F أ�� ا	���A#� :      (Xت ا	+��ظ : ا�iK:  و����K* ���  �و,��4 وآ�ن &Q�	دار ): ه�ـ ٩١١ت(&#% ا
���، ���وH8	ا kST	ا ،R	6#�8 ا و	١/٥٦: هـ١٤٠٣ت، ا.  

١٠- F4���	٦/١١٤: ��* اN�+O P�%Q (��JS	ا FD FK�#	 ل ا�E ،.  



١٠٦ 
 

  ! .اإلسالم، فما أشد حبها لإلسالم 
  :وكانت أم سليم عالمة حريصة على العلم

يا رسول اهللا، إن اهللا ال يـستحي مـن          :  فقالت �لى رسول اهللا    حيث جاءت أم سليم إ    
  .)١( "الْماء رَأتْ ِإذَا نَعم  :"�الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟فقال رسول اهللا 

:" علمني كلمات أقولهن في صـالتي، فقـال  :  فقالت له�وقد ذهبت أم سليم إلى النبي    
  .)٢(" نَعم نَعم يقُوُل شْئت ما سلي ثُم عشْرا واحمديه عشْرا اللَّه حيوسب عشْرا اللَّه كَبرِي

حيث جاءت أم سـليم بابنهـا أنـس بـن مالـك             : في اهللا  �وكانت شديدة الحب للنبي     
 وولَـده  مالَـه  َأكْثـر  اللَّهـم :"  �أنس خادمك، فقال رسـول اهللا       :  وقالت له  �إلى النبي   
ارِكبو ا لَهيمف تَهطَي٣(" َأع( .  

فجـاء  :  يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال انس     �وكان رسول اهللا    
نام في بيتك على فراشك، فجـاءت        �هذا النبي   : ذات يوم فنام على فراشها، فأتت، فقيل لها       
  فجعلت تنشف ذلك )٥(حت عتيدتهاففت  على الفراش،)٤(وقد عرِقَ واستنقع عرقه على قطعة أديم

 رسوَل اي :فَقَالَتْ"؟ سلَيمٍ ُأم يا تَصنَعين ما:"  فقال�العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي 
و اللَّهجنَر كَتَهرنَا بانيبقَاَل ِلص ":تب٦(" َأص(.   

أبـو طلحـة إلـى أم سـليم     حيـث جـاء     :وقد كانت أم سليم مسلِّمةً ألمر اهللا ورسوله       
 ضعيفاً، أعرف فيه الجـوع، فهـل عنـدك شـيء؟            �سمعت صوت رسول اهللا     : وقال لها 

 فـي   � ، فوجـد النبـي       �فأعطته خبزاً ولَفَّتْه في خمار لها وبعثـت بـه إلـى النبـي               
ـ         لمـن معـه     � لـه ، فقـال النبـي          قلـيال  االمسجد وحوله الناس، فأخبره أن معه طعام

 بالنـاس، ولـيس عنـدنا مـا         �قد جاء رسـول اهللا      :  أبو طلحة يا أم سليم     فقال"... قوموا"
: نطعمهم، فماذا كان جواب المؤمنة المسلِّمة ألمر اهللا ورسـوله بكـل ثبـات وثقـة؟ قالـت                 

  )٧(.… اهللا ورسوله أعلم
 يغـزو بـأم     �فقـد كـان رسـول اهللا        : وقد كانت أم سليم مجاهدة عظيمة شـجاعة       

  .)٨( معه، إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحىسليم، ونسوة من األنصار

                                           
  .١/١٠٨: N�+O ا	#"�ري  -١١
  .�Q* ا���3د: ، �Eل ا 	#�FD FK ا	��JS)٢/٣٤٧: ��* ا	J,�Sي - ١
  .٥/٢٣٣٣: N�+O ا	#"�ري - ٢
ر، . ِ%Hْأي �86E ,* ا	ِ]: �86E أد�� - ٣i�, *�f �8ب	ن ا��	 �iK٣/٣٤٣ا.  
٤ -  �ZB%�S& �+SD :      �Z&�S, *, �Z�H& Y8� �, أة��ا�iK ا	�k��� FD ���Z ا	+�%�P  . ا	�S8%ة هF ا	�h%وق ا	��jh ا	Jي �SBك I�D ا	

  .�f٣/٣٨٤* ا ���، 
٥ - �H�, N�+O :٤/١٨١٥.  
  .٣/١٣٣١: N�+O ا	#"�ري - ٦
٧ - �H�, N�+O :٣/١٤٤٣.  



١٠٧ 
 

 ،  �لما كان يوم ُأحـد انهـزم النـاس عـن النبـي              :" وعن أنس رضي اهللا عنه قال     
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكـر وأم سـليم وإنهمـا لَمـشَمرتان أرى خـدم سـوقهِما                   : قال

تونهما ثم تفرغانـه فـي أفـواه القـوم، ثـم           تَنْقُرانِ القرب، وقال غيره تنقالن القرب على م       
  .)١("ترجعان فتمآلنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم

  :وقد اتخـذت أم سليم يوم حنين خنجراً فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول اهللا
اتخذتـه إن دنـا     :  ، ما هـذا الخنجـر؟ فقالـت        �هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها النبي         

  .)٢(أحد المشركين بقَرتُ به بطْنَه، فضحك رسول اهللامني 
 َأنَـا  فَـِإذَا  الْجنَّـةَ  دخَلْـتُ  رَأيتُني:"  بالجنة فقال  �وقد جاءتها البشرى من رسول اهللا       

اءصيمبِالر َأةرةَ َأبِي ام٣("… طَلْح(   
   :الربيع بنت معوذ: المطلب السادس
   رضي اهللا عنها من المسلمات المجاهدات في سبيل اهللا، حيث )٤(ت معوذكانت الربيع بن

وفـي  "  فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة        �كنا نغزو مع النبي     :" قالت
  )٥(". نسقي ونداوي الجرحى ونَرد القتلى�كنا مع النبي :" لفظة أخرى

، حيـث اختلعـت زوجهـا علـى عهـد النبـي             وقد كان لها رأي في حياتها الخاصة      
  .)٦( أن تعتد بحيضة� النبي  فأمرها ،�

  

  : األسلميةةَديفَر: المطلب السابع
ـْيدة األسلمية    ، قال محمود بـن � رضـي اهللا عنهـا طبيبة زمن النبي )٧(كـانت رفَ

 عند امرأة يقال لهـا رفَيـدةَ،        سعد يوم الخندق وثَقَُل جرحه حولوه     )٩(لما أصيب أكْحلُ  : )٨(لبيد
كيـف  " وإذا أصبح   " كيف أمسيت؟ :"  إذا مر به يقول    �وكانت تداوي الجرحى، فكان النبي      

  .)١٠(فيخبره" أصبحت
   :أم هانئ: المطلب الثامن

                                           
  .٣/١٠٥٥: N�+O ا	#"�ري - ٨
١ - �H�, N�+O :٣/١٤٤٢.  
  .٣/١٣٤٦: N�+O ا	#"�ري - ٢
٣ - a�	َ�ا�����        Pد�����Q]����ر، وروت أ�	ي ����* ا%���& F����� *���, ]�ر������	ر�� ا�h���K ب ا%����U *���� ام����Q *���� اء��������8ذ ����* &, ������ w

 F#�	ا *&��iKا ،  :�[Q *�f ���O3٧/٦٤١: ا.  
  .٣/١٠٥٦: N�+O ا	#"�ري - ٤
  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�FD FK ا	��JS)٣/٤٩١: ��* ا	J,�Sي - ٥
��ل        - ٦T	ا k�JZB �iK"�%ق، ا	م ا��*  ا����  : ر�D%ة ا,�أة ,* أ� �H	O �Z+#� وآ�B �K%اوي ا	]�RQ، وهF ا	FS �##� �8%ًا �

�* أ� ا	+]�ج ا	�Yي       Q�	ا %#& FآY	، ����    ): هـ٧٤٢ت(ا�	����	ا ����C,   ،R�	6#��8 ا و	م،١٩٨٠ -ه�ـ ١٤٠٠وت، ا  @��A+B 
رS%آ	اد ,�8وف، ا  .١٢/٤٤٧ ��5ر &

د �* 	#�%   - ٧�+, :     ���ه ا�* &A#� �* راwD أ� ��8K ا �hKري ا و�F ا ��HU F��+O FHZ) روى &�* &��� و&:���ن و���ه
w#� ��� FD و *�8�B	ZH]�ةB :F#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iK٣/٤٨٦: ا.  

: ا آ+)  - ٨
&ِ �%hD �:T� راعJ	و�� ا FD ا. �ٌقf �8ب	ن ا��	 �iK رi�, *� :١١/٥٨٤    

��د 	H#"�ري - ٩�  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�FD FK ا	��JS)١/٣٨٥: ا دب ا	



١٠٨ 
 

 رضي اهللا عنها رجالً عام الفتح، فأراد علي بن أبي طالب ان يقْتُلَـه            )١(أجارت أم هانئ  
مـن  :" فسلمت عليه فقال  : فَوجدتُه يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت        �وذهبت إلى الرسول    

مرحباً بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات           :" هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، فقال     
 رجالً   أنه قاتلٌ  - علي -زعم ابن أمي  : ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول اهللا         

، قالـت أم    " هانٍئ ُأم يا َأجرت من َأجرنَا قَد  :"�ة، فقال رسول اهللا     قد أجرته فالن بن هبير    

  .)٢(، وذاك ضحى"هانئ
ظلومـات وال مهـضومات الحقـوق،       هؤالء هن النساء في عصر النبوة، لم يكُـن م         

  منْهن المجاهـدات فـي سـبيل اهللا ، والممرضـات، والفقيهـات المعلِّمـات، وكُـن                 فكان
يحرصن على التَّعلُّم، وكُن يفنين أعمارهن في حـب اهللا ورسـوله، وكـان لهـن رأي فـي            
حياتهن الخاصة، فلم يكُن ال شيء كما هو حالهن فـي غيـر المجتمـع اإلسـالمي، ولكـن                   

  .كُن يلتزمن الدين واألدب والحشمة ويعرِفْن حقوقهن وواجباتهن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
١٠-       F���#�	ا������ &���� ا ��������Z	ه������ ا *���� k���H6� ، ����E) ا���������S`�D �Z وه��� ا �����Z،   �أم ه����K¯ ������ أ������ F	���k ����* &#���% ا	

      ���H& %���8� ������&، و������	ا k���Sآ F���D Pد�����Qروت أ NS������ ����8% ا	Hه����%، أ���� (����Eو �������D (����EوF :  *����f ������O3ا ����iKا
�[Q :٨/٣١٧.  

   .٣/١١٥٧: N�+O ا	#"�ري  - ١
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شبهات حول : الفصل الثالث

الزعم بظلم اإلسالم للمرأة و 

  :وفيه ستة مباحث: الرد عليها

 الزوجات  تعدد:المبحث األول

مساواة   عدم:المبحث الثاني

  المرأة للرجل في الميراث

  ضرب : المبحث الثالث 

  الزوجات

مساواة  عدم: المبحث الرابع

المرأة للرجل في نصاب 

  الشهادة

  استئثار:امسالمبحث الخ

  الطالق بإيقاعالرجل 

  الحجاب  :المبحث السادس
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  الفصل الثالث
  شبهات حول اإلسالم والرد عليها

شُيالغربيون وأمثـالهم مـن العلمـانيين حملـة شـعواء علـى اإلسـالم وأهلـه،                  ن 
ـ حِل وال   إدراكهـم لحقيقـة التـشريع الربـاني       ويتذرعون بذرائع واهية، تدل على عـدم          مِكَ

ـ        التشريع البالغة؛  ـ    �ريم محمـد     ألن اهللا تعالى بوحيه لرسـوله الك شْ، لـم يع شـيئاً إال    ر
  .لمصلحة العباد، ولما فيه خيرهم في الدنيا واآلخرة

    ويثيـرون شـبهات    ون هجوماً علـى اإلسـالم،       نُّشُولكن هؤالء الحاقدين المتعالمين ي
 عنها، وكأن هؤالء المتحـذلقين أرحـم بـالمرأة مـن            مِلْ الظُّ عِفْسم تحرير المرأة ور   ابحوله  

 لَّوج  خالقها عز وأع ،بِ فُر م    ـ    . وجلَّ  صالحها أكثر من خالقها عز نُ، وإنمـا يذلـك عـن     م 
ـ             .مدى حقدهم على اإلسالم والمسلمين      ةكل هدفهم من ذلـك تـشويه صـورة اإلسـالم بأي

   .طريقة
وفي هذا الفصل سأقوم بالرد علـى هـذه الـشبهات، لـيس دفاعـاً عـن ديـن اهللا                    

هلهـم بالـدين  اإلسـالمي خـاتم الرسـاالت           حسب، ولكن لبيان زيـف ادعـاءاتهم، وج       و
  .السماوية أيضاً

ـ  الـشبهات، و   لـى ت في الـرد ع    بتَب التي كَ  تُوعندما نظرت في الكُ    جتُديبـدؤون  م  ه
، وال يـذكرون مـن قـال هـذه الـشبهة،            …يقول الغربيون والعلمانيون  : كل شبهة بالقول    

ـ        ي ثار الشبهة، وإنما  كروا مدار الشبهة وتأويل من أ     ولم يذ  ام، ولكنـي  كـون الـرد بوجـه ع
 أحد قائليهـا علـى األقـل، وأذكـر تـأويالت            َأذْكُر إال و  ةهب شُ ة أذكر أي  في هذا المبحث لن   

  .مثير الشبهة، وأقوم بالرد عليها بالتفصيل
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  المبحث األول

  شبهة

  تعدد الزوجات في

 :اإلسالم
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  :تعدد الزوجات في اإلسالم:  األولالمبحث
يصوضية التعدد باألمر الخطير، كأنـه جنايـة جناهـا اإلسـالم             أعداء اإلسالم ، ق    ر

 ، يجب إغالقه لتأخذ المـرأة حقهـا وتعـود لهـا كرامتهـا               قلَطْ م رعلى المرأة ، وباب شَ    
  : وبيان ذلك ،الع واطِّمٍه فَةلَّغباء وقوجهل  عن منُ يهلُّالمهدورة ، وهذا كُ

يتزوج الرجل أربعة وأنا ال؟ هذه إهانة لـي،         لماذا  : " )١( السعداوي تقول الدكتورة نوال  
ف يتزوج الرجل أربعة؟ هذا إن القرآن أباح التعدد، فكي: قولونوالرجال يكذبون على القرآن وي

امـرأة أخـرى؟   فساد أخالق وإساءة لإلسالم، وكيف ينتقل الرجل من فراش امرأة إلى فراش          
 على العرب،  عارٍةُمصلرجال؟ فتعدد الزوجات وش ارل زوجته بين فُفهل يقْبُل الرجل أن تَتَنَقَّ    

 رشَ النبي فهو ب   ةَنَّر أخالقي، وإن كانت هذه س     يوالقانون الذي يسمح بالتعدد هو قانون فاسد وغ       
 أخالقه ينتقي من اإلسالم مـا        فكيف تريدني أن أمشي خلفه في الخطأ؟ والرجل بفساد         ئيخط
 فالمرأة هـي التـي      أن يتزوج أربعة فهذا غير صحيح،      الرجل تحتمل    ةَردن قُ  وإذا قيل إ   .شاء

 والمرأة التي ترضـى أن      تقدر أن تَتَحمَل أربعة ، والرجل ال تَحتَمُل قُدرتُه أكثر من واحدة ،            
  )٢ (." ال تستحق أن تكون امرأةا متزوجتتزوج رجال

، حيث قـال    هحيبِإن القرآن منع التعدد ولم      :" - رائد تحرير المرأة   -)٣(ويقول قاسم أمين  
ــالى (βÎ÷:" تع uρ ÷Λ äø�Åz āωr& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù 

óΟ çF ø�Åz āωr& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Šr& āωr& (#θ ä9θ ãè s? ")٤(.  
s9uρ (#þθ:" ىـتعال الـوق ãè‹ ÏÜtF ó¡n@ βr& (#θ ä9Ï‰÷è s? t ÷ t/ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝ çF ô¹ t� ym ( Ÿξ sù (#θ è=Š Ïϑ s? ¨≅à2 È≅øŠ yϑ ø9$# 

$ yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)‾= yè ßϑ ø9$$ x. 4 βÎ) uρ (#θ ßsÎ= óÁ è? (#θ à)−G s? uρ �χÎ* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ à�xî $ VϑŠ Ïm§‘" )ـ   )٥ فقد ص ،راهللا تعـالى     ح 

                                           
ال ا	�8%اوي - ١K : FD أة��ق ا	AQ *& �8D��4 و,%ا��K �6��K ،وروا�� و,��ح �hE �#Bآ� ،�h, FD �+H� ��ا	�% آ, *,

D تf�A,ودرا��ت و kSة آ%& �Z	 ،�h,ـ Fل، هـ�[���XB ��8,* ا	��أة ا	����8 ا	%و	��وهJ Fا ا	U X& . wE, �iKا
    .www.syrianstory.comا	�hA ا	�ر�� 

٢ -  ���E�	وزا ا%�, �H[, wE,www.aslim.org.  
ن ��K�D FD، آ�ن ,* د&�ة B+��� ا	��أة، و�Eل م١٨٦٣,* ,ا	�% ,�h &�م : ���E أ,�* - ٣K�A	�6، درس ا�S, أ��ة *, ،

�w، وُ,َ"���Uَ ا Uــن ا	��أة أ��س آ) �Fء، ZDإS[���، و	I &%ة ��ل،ــF أ��س ا	T+��َ) �5S�, �� �ً�u�Eرًا FD ا	ِ&َ 
ل ا	��أة، ا��S) &�م Q ت��	C,م،١٩٠٨�iKوأر��8* ���، ا ���` ���wE ا	�hA ا	�ر�� &RH ا�K�SKf:  وآ�ن &,.  

  .٣ا��� : �رة ا	���ء - ٤
  .١٢٩ا��� : �رة ا	���ء - ٥
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اع بين الـضرائر    كما أن التعدد يثير النز    :  وقال أيضاً  .ن العدل غير مستطاع فيكون محاالً     بأ
 ـ  وأزواجهن، ومصدر لشقاء األهل واألقارب ثم ينتقل النزاع إلى األوالد، ويسري س ـ م  شِّ الغُ

ق بعضهم بعضا،   زم فَ  منهم على اآلخر،   لٌّ كُ ئدتهم، حتى إذا حانت الفرصة، وثَب      في أف  روالشَ
 يكون له شديد األثر في شـقاء         بين الزوجات  -هاء كما قال الفق   -كما أن عدم العدل في المحبة     

  .)١(المرأة، ويكون الرجل هو سبب ذلك الشقاء
  : تعدد الزوجات الرد على شبهة

من ن التعدد مطلوب لذاته، مستَحب بال مبرر،        إ أحد ممن يدرك روح اإلسالم يقول        ال 
ضرورة فطْرِية أو اجتماعية، وبال دافع إال التَّلَذُّذ الحيواني، والتَّنَقُّل بين الزوجات، وإنما هـو               

  )٢( .ضرورة تواجه ضرورة، وحلٌّ يواجه مشكلة، وليس متروكاً للهوى
فاإلسالم لم يأمر بالتعدد، ولم يدع إليه، بل جاء يحذِّر من مخاطره، وهذا يحمُل 

  .)٣(جل على التروي قبل اإلقدام على التزوج من ثانية أو ثالثة أو رابعةالر
؟ فوحدانيـة الزوجـة هـي األصـل، والتعـدد           )٤(ومن قـال بـأن التعـدد واجـب        

، ولهذا خلق اهللا تعالى سـيدنا آدم عليـه الـسالم، ولـم يخلـق                )٦( تابعة للظروف  )٥(رخصة
ــدة ــة واح ــه إال زوج ــالى)٧(من ــال تع $:" ، ق pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ 

;οy‰Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρy— £]t/ uρ $ uΚ åκ ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏW x. [!$ |¡ÎΣuρ …")٨(.  
كما أن اإلسالم لم يكن هو الذي ابتكـر التعـدد، حيـث كـان التعـدد فـي الـصين                     

في قـانون حمـورابي، وفـي اليونـان القديمـة،           القديمة، والهند القديمة، ومصر القديمة، و     
  .)٩(كلهم أباحوا التعدد بدون حدود وال قيود

  :كما أن التعدد كان في الديانة اليهودية

                                           
٦ - +Bــ�  .١٣٠  - ١٢٣م، ,* ١٨٩٩ -هـ�١٣١٦ة، ا	6#�8 ا و	R، ــS#� ا�داب، ا	�Aهــ,T) م١٩٠٨ت(���E أ,�* : �أةــ��� ا	

  ).��hSف آ#��(
١ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD: ٢/٤٨.  
٢ - D أة��ر أ�8% ا	�+��اFK ــا	%آ: F ا	�Sر�� وا	�8��5ــا	S)�O�8, :(ز�S	�5 وا�H	 �4��ا	w  �8#6، 	#��ن، ��ـ�وتــدار ا	�

 ،��K�:	١٧٩ صهـ،١٤١٧م، ١٩٩٧ا.  
٣ - Uال ا TQ". �ـ�Q F	� ,ــ �ً##� I	JHم ��&ً� Dـ�5رع ��� ���B £ZSآ`�6ب ا	:" kــا	Oأ FD م�TQ3ا �iKم ـا� :FـH&  *� 

ر ��% R١٤٠٤ـF، ���وت، ا	6#�8 ا و	ــدار ا	�STب ا	��8) : هـ٦٣١ت(%ي أ� ا	+�* ــ,+�% ا�,S%آ	ا @�A+B ، ،هـ
 FH��  . ١/٣٩ا	]

٤ - h`�	ء ,: " �ــا��:Sر ��ق ا�J8	 آ* ــ,� ��ع (OــأHــXSA� FــH& ر�hSEfا w, w��اuـw ا	+�I�D �UــF ا	, R "�iKا :
�ل ا	�IAـــا�ADت Dــا	Oأ F :�"H	ا R�,���C ا	kST ) : هـ٧٩٠ت)(Fــا	F)#��5 ا	��	FT ــF ا	��K�jــإ��اه�� �* ,

 ��D�A:	١/٢٠١م، ١٩٩٩ - هـ���١٤٢٠وت،  ا.  
٥ - Dـــــk6ـE %��	 نc�A	ـ2ل ا� F: ٢/٤٨�ن 	�H#�&،ا	K�A	وا IـA� Fـــ،ا	��أة ��* ���jن ا	��iم ا	١٠٥��j ص:Fـــ�أة ��* ا	

�Fو#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	١٢١ ص:Q ت�Z#� ،ل ا2�3مــ :k6E %�+,)�O�8, :( ،�h, �#وه �#ST,
 ،�8��S	6#�8 ا	ص١٤٤ص&��%�*،ا�h[H	 نc�A	م ا�TQ٢/٨١: ، أ.  

٦ - AQ أة���%	ق ا	+, %��د &#% ا	+�+�  .١٦٤ ص:
  .١ا���: �رة ا	���ء - ٧
ق ا	��أة - ٨AQ 	%�+, %��د &#% ا	+�+�  .١٤٣ ص:
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وكانـت لـه سـبع مئـة مـن          :" جاء في سفْر الملوك األول عن سليمان عليه السالم        
  .)١("ه فأمالت نساؤه قلب-غير الحرائر–النساء السيدات وثالث مئة من السراري 

 أن سليمان عليه السالم كـان لـه الكثيـرات مـن النـساء               �وقد بين الرسول    
 امـرَأة  كُـلُّ  تَحمـلُ  امـرَأةً  سـبعين  علَـى  اللَّيلَةَ لََأطُوفَن داود بن سلَيمان قَاَل:" حيث قال 

  .)٢( "اللَّه سبِيِل في يجاهد فَارِسا
 أخـو يعقـوب     -فـذهب عيـسو   :"... ناإلصحاح الثامن والعـشري   ر التكوين   وفي سفْ 
  إلى إسماعيل واخذ محلَة بنت إسماعيل بن إبـراهيم أخـت نبـايوت زوجـةً               -عليه السالم 
  .)٣("له على نسائه

ن عنـد الحـديث عـن إسـحاق عليـه            التكوين اإلصحاح الثاني والثالثـي     وفي سفْر 
  .)٤ (..."وأخذ امرأتيه وجاريتيه:" السالم 
وإذا كـان لرجـل امرأتـان       :" نر التثنية اإلصـحاح الواحـد والعـشري       جاء في سفْ  و

  )٥ (..."إحداهما محبوبة واألخرى مكروهة
ن وكان لجـدعون سـبعون ولـداً خـارجي        :"  وجاء في سفْر القضاة اإلصحاح الثامن     

  .)٦("من صلبه ألنه كانت له نساء كثيرات
وإن اتخـذ لنفـسه أخـرى       :" نيروجاء في سفْر الخروج اإلصحاح الواحـد والعـش        

  .)٧("فال ينقصها طعامها وكسوتها ومعاشرتها
  

  :أما التعدد في المسيحية
  ليس هناك نص من اإلنجيل يمنع التعدد، وال دليل يعتَبِر الزواج الثاني زنا أو باطالً

 ولكن ورد ما يفيد أن التعدد كان موجوداً في الديانة المسيحية، فقد جاء فـي رسـالة بـولس                  
، فهـذا   )٨("فيجب أن يكون األسقف بال لوم بعل امرأة واحدة        :" األولى إلى ثيموثاوس ما نصه    

، ولو لم يكن التعدد موجوداً عندهم لما وع من تعدد الزوجات هو األسقف فحسبدليل بأن الممن
منعوا األسقف من ذلك، فلو كانت شريعتهم تمنع التعدد فال يكون لهذا الكالم فائـدة، ولكـان                 

  .)٩( .بثاًع

                                           
ك ا ول - ٩H��� ا	� ��%A	ا %Z8	�6 : ا�	+�دي &�5 ، ا	ح ا�+O3٣ا.  
  .٣/١٢٦٠: N�+O ا	#"�ري -١٠
  
١ - ��%A	ا %Z8	ا :*�TS	ا ��  .٩، ا	��6 اO3+�ح ا	:�,* وا	�58ون: �
٢ - I��K ر%h��*: ا	TS	ا ��� :٣٢/٢٢.  
��Iا	�h%ر  - ٣K :���:S	ا ��� :٢١/١٥.  
٤ - I��K ر%h�٨/٣٠: ��� ا	�XAة: ا	.  
٥ - I��K ر%h�٢١/١٠: ��� ا	"�وج: ا	  
��وس اO3+�ح ا	:�	P، ص : ا	Z8% ا	]%�% - ٦��� R	إ R	ا و �	  .٣٤٠ر��	� �
٧ - F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .٧٢: ا	��أة ��* ا	
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  :أما التعدد في الجاهلية
 � وتحته عشر نسوة، فـأتى النبـي         )١(كان بال حدود وال قيود، فقد أسلم غيالن الثقفي        

  .)٢( "َأربعا منْهن اخْتَر  "�وذَكَر له ذلك ، فقال له رسول اهللا 
  :له ذلك فقال  فَذَكَرتُ�أسلمت وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي : )٣(وقال الحارث بن قيس

" اخْتَر ننْها معب٤( "َأر( .  
، - في جميع الديانات والحضارات الـسابقة لإلسـالم        إن لم يكن  -فكان التعدد في أكثر     

وكان التعدد بال حدود، فكانوا يتزوجون النساء بال عدد، وبال قيود، فلم يكن عندهم أيةُ شروط، 
  . نظام التعدد في اإلسالم، فَلَه حدود وقيود وشروطوال أيةُ حقوق للنساء كما هو الحال في

ا يتوقف عليـه مـن      مومع أن اإلسالم لم يكن أول من ابتكر التعدد، إال أنه لم يبطله، لِ             
مصالح، وحلٍّ للمشكالت، وقد وضع اإلسالم شروطاً ثقيلة على من أراد أن يعـدد زوجاتـه،               

  :وهذه الشروط هي
واإلنفـاق يـشمل المـسكن      . )٥(لـيهن جميعـاً   أن يكون قادراً علـى اإلنفـاق ع        .١

 ... .والملبس والطعام والشراب

أن يعدَل بين زوجاته في قسمة الليالي، وليس له أن يبيت في غير داره أو يتركهـا                  .٢
 )٦("إال لعذر

أن يكون قادرا جسدياً على نكاح أكثر من امـرأة، ألنـه إن كـان غيـر قـادر،                    .٣
ـ         ن واحـدة مـنهن، اعتَقَـدتْ انـه يتـوفر           وتزوج أكثر من امـرأة، فَقَـصر ع

 )٧ (.لألخرى، فيقع النزاع وتذهب األلفة
  ؛فإن لم يكن قادراً على العدل بين زوجاته في األمور المحسوسة، عليه االكتفاء بواحدة             

   ، فمـن خشي على نفسه الوقوع في المحظور يترك)٨(ألن الزواج مندوب، والـعدل واجـب
  :ولهذه القيود حكَم بالغة)١٠( . شرعاًانه ممنوعدد في شأ، ويكون التع)٩( التعدد

أن تتغلب العدالة في عالقة الزوج بزوجاته على مـشاعر الغيـرة والخـصام، وأن                .١
  .توجهها إلى تسابق إيجابي لكسب مودة الزوج، إلشاعة أسباب السعادة في البيتين

 )١( .أن ال يقْدم على التعدد إال من دفَعتْه الضرورة إليه .٢
                                           

٨ -  IS�U�B �A#� : �+�O �iK٣٣أ �	���	ا �Jه *,. 
٩ - #�Q *� %�Q٢/١٣ :),��% أ�+�O �iKأ ، I[��"B @#� ، ٣٣ �	���	ا �Jه *,.  
١٠-  IS�U�B �A#� :�+�O �iK٣٣ أ �	���	ا �Jه *,.  
١١- �U�, *١/٦٢٨ :��* ا� ، I[��"B @#� ،ا �+�O �iK٣٣ �	���	ا �Jه *,.  
١ - F8D�5H	 ٥/٩٦: ا م.  
٢ -  RH+�  .٩/١٧٦: YQ *�fما	
٣ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٤١٠: أ.  
٤ - FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٣٣٣: �%ا.  
  .٧/٣: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٥
٦ - FKآ�5H	 ��%A	ا NSD:  ٣/٤٣٣.  
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 لَـه  كَـان  مـن  :" من خطورة عدم العدل بين الزوجـات فقـال         �وقد حذر الرسول    
  )٢(". ماِئٌل شقَّيه َأحد الْقيامة يوم جاء الُْأخْرى علَى ِلِإحداهما يميُل امرَأتَانِ

  :تفنيد شبهات نوال السعداوي بالتفصيل
  .ا ال؟ هذه إهانة لي لماذا يتزوج الرجل أربعة وأن: قولها

إن اهللا تعالى أقام المتعة اإلنسانية خادماً لمصلحة اإلنسان ولـيس العكـس،             : الجواب  
فمتعة الحياة الزوجية خادم لبناء األسرة، وإن ما يحتاج إليه الرجـل مـن تعـدد الزوجـات                  

نـسب،  بالشروط والضوابط، ال يخدش شيئاً من األسرة، وال يدخُل أي اضطراب في عمود ال             
ه مما يسبب   ، فال يعرِفُ الولَد من أبو     ولو سمح للمرأة أن تعدد األزواج لَعصفَتْ بعمود النسب        
  )٣(.العقَد النفسية للمجتمع بسبب عدم معرفة األبناء آلبائهم

والمرأة بطبيعتها تَكْره تَعدد الرجال، وهـي تـرى أن كرامتهـا وعزتهـا أن تكـون                 
ت زوجهـا فتـرفض أن تتـزوج مـرة          احد، وفـي بعـض األحيـان يمـو        زوجة لرجل و  

 ألنها ترفض أن تعاشر رجالً آخـر، ولـذلك فـإن عـدم تَعـدد المـرأة لـألزواج                    أخرى؛
  )٤ (.يحفظ كرامة المرأة

  ةيأثبتت األبحاث أن مرض اإليدز ال ينشأ إال من تعدد ماء الرجـال             : ومن الناحية الطِّب
   )٥ (. أما أن يكون في المحلِّ الواحد ماء واحد فال يمكن أن يكون إيدزفي المحلِّ الواحد،

أم هـو الكبـر والغـرور والجـدال     . فهل تَعدد النساء لألزواج في مصلحة النـساء؟    
  . بالباطل فحسب؟

  .نه أباح التعددرجال يكذبون على القرآن ويقولون إإن ال: وأما قول السعداوي
ن القرآن وأهله؟ إنَّك ال تعلمين من القرآن سوى اسمه، ومن أنْـت             أين أنْت م  : الجواب

(βÎ÷ :"ِلتُنْكرِي آية صريحة قطعية الثبوت؟ قال تعـالى         uρ ÷Λ äø�Åz āωr& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ 
z>$ sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ "...) ضحة صريحة في إباحة التعـدد، لكـن        فاآلية وا )٦

  .بشروطه وضوابطه وليس تشهياً
  فهل يقْبل الرجل أن تَنْتَقَل زوجته بين فُرشِ الرجال؟: وأما قول السعداوي

 وال يجوز بحال ، كما أنه قد سبق في هذا المبحث القول بـأن               هذا حرام أوال  : الجواب
أة وكرامتها، وأنها بذلك تُـضيع ضـرورة مـن          المرأة تأنف تعدد الرجال، وأنه أصون للمر      

                                                                                                                         
٧ - F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة��  .١٣١ ص:ا	
٨ - F4���	٧/٦٣: ��* ا N�+O P�%Q   .٢/١٩٩اN�+O �iK ا	k���S وا	�Sه� k	�	FK�#، : ، وه
�Fا	��أة ��* ���jن ا	��iم ا	F��j و	�4�6 ا	w��5S ا	� - ١#H	 FK��:١٣٢ ص.  
	F ا	�85اوي : ,�K�T ا	��أة FD ا2�3م - ٢S, %�+, �  .١٤٧دار ا	�HA، 	#��ن، ���وت، ): م١٩٩٨ت(ا	�5
٣ - �Z�H& د�	م ا2�3م واh` (ت وأ�����Z#� :�8اوي� F	S, %�+, �  .٨٠دار ا	�HA، 	#��ن، ���وت،ص): م١٩٩٨ت(ا	�5
  .٣ا���: �رة ا	���ء - ٤
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 اإلسالم، وهو حفظ النسل، فهي تُضيع النسل والنسب، وإن تعدد ماء الرجـال              )١(ضروريات  
في رحمِ المرأة ينْتج مرض اإليدز، فالمرأة بانتقالها بين فرش الرجال، تُضيع نفسها وغيرها،              

تَقْتُُل غيرها ثانياً ممن تتصل معه جنسياً، فهذا ضياع وانتحـار  وتَقْتُُل نفسها باألمراض أوالً، و  
  فكفى تطاوالً على دين اهللا بغباء ، بغرض الطعن في الدين الذي ينْظُر إلى العباد . وليس متعة

  . بالخَلْقضررمن ومصالحهم بنظرة الرحمة بهم، فما حرم اإلسالم هذا األمر إال لما فيه 
  . بشر يخطئ وكيف تريدني أن أمشي خلفه في الخطأ؟� إن النبي :وقول السعداوي

 فالرسول نفسه يقول عن     �لقد افْتَريت على القرآن واآلن تَفْتَرين على النبي         : الجواب
نفسه أنه من البشر، ولم يقُْل أحد عنه أنه إله أو مالك، غير أنه ال يخطئ في أمـور الـدين،                     

 فَنَزلُوا فَتَركُوه فَبلَغَهم "شَيًئا يغْني ذَِلك َأظُن ما:"  النخل)٢(يلَقِّحون عندما رأى قوماً �حيث قال  

 وِإن مثْلُكُم بشَر َأنَا فَِإنَّما فَاصنَعوه شَيًئا يغْني كَان ِإن الظَّن هو ِإنَّما:" فَقَاَل  � النَّبِي فَبلَغَ عنْها
الظَّن خْطُئي يبصيو نلَكا وقُلْتُ م قَاَل لَكُم اللَّه فَلَن بلَى َأكْذع ـةٌ   � فقول النبي    )٣(" اللَّهجح 

$:"  وقد قال اهللا تعالى)٤(قاطعة في أمور الدين tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθ ãƒ ")٥( .  
 �لقرآن، فسأرد عليك من القرآن، فقد أمر القرآن باتباع النبـي            وما دمت ال تُنْكرِين ا    

  :وإطاعته، واألخذ منه
™̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß:"  قال تعالى §�9$# ô‰s)sù tí$ sÛ r& ©!$# ( tΒuρ 4’‾< uθ s? !$ yϑsù y7≈oΨù= y™ ö‘ r& öΝ ÎγøŠn= tæ $ ZàŠÏ�ym")٦( ö≅è%" 

(#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §�9$#uρ ( βÎ*sù (#öθ ©9uθ s? ¨βÎ*sù ©!$# Ÿω �=Ït ä† tÍ� Ï�≈ s3ø9$#")٧( ، "!$ tΒuρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ 
öΝ ä39 pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈? $#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ")٨(، "$ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ 

tΑθ ß™§�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟä3Ζ ÏΒ  ")٩(،  "(#θ ãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# tΑθ ß™ §�9$#uρ öΝ à6‾= yè s9 šχθßϑ ymö� è? ")١٠(،" tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# 

tΑθ ß™§�9$#uρ y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ν Íκö�n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ ’¶9$#uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ymuρ 

y7Í× ‾≈ s9'ρé&١١ ("  رفيقا(  ، "#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §�9$# (#ρâ‘ x‹÷n$#uρ 4 βÎ* sù öΝçG øŠ ©9uθ s? (#þθ ßϑn= ÷æ $$ sù $ yϑ ‾Ρr& 4’ n? tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ 

                                           
اع ا	��وقا :�¢ ا	%�* وا	��� وا	A8) وا	��k وا	��ل,� ُ�ِ�َع 	+:ا	�Xور��ت  - ٥Kأ FD #�وق	ار اKأ �iK :*� %�Qإدر�� أ   

FDا�A	هـ٦٨٤ت(ا ( ، kST	ا �	٤/٧٠، &�.   
FD IK ا	�") ا R:K، اk��� �iK ا	+%�P ــ�N�AHB :`g ا	�") - ١H8[�D آ�J	") ا�	ح ,* ا�AH	ون اJ : *�Q�	ج &#% ا��  �*أ� ا	

H& *� %�+, *� FH& ��8U *� %�Qدي أ��Q *� $ا %�#& *� F)زي��� ) هـ٦٥٦ت)(ا�* ا	]H8	ا kST	وت–،دار ا���  - 
ر &#% ا	�F68 أ,�* F[8HE، م ١٩٨٥ا و	R  ا	�8#6S%آ	ا @�A+B ،٢/٣٢٧.  

٢ - �U�, *٢/٨٥٢: ��* ا��Q�, *ا� *�� RH& (��JS	ا FD FK�#	 ل ا�E ��  .، وه N�+O P�%Q آ
ل - ٣O ا FD �	ا د wا�E: FK�8�ر �* ,+�% �* &#% ا	]#�ر ا	�h�,  ��i����،���وت، ): هـ٤٨٩ت( أ� ا	H8	ا kST	دار ا

�% �Q* إ���&�) ا	F8D�5، ١٩٩٧ - هـ١٤١٨+, *�Q %�+, @�A+B ،١/٤٨٦م.  
  .٤، ٣ا��� : �رة ا	�]� - ٤
  .٨٠ا��� : �رة ا	���ء - ٥
  .٣٢ا��� : �رة cل &��ان - ٦
  .٧ا���: �رة ا	+�5 - ٧
  .��٥٩ ا�: �رة ا	���ء - ٨
  .١٣٢ا��� : �رة cل &��ان - ٩
  .٦٩ا��� : �رة ا	���ء -١٠
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ày≈ n= t7 ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9$# ")١(، "ö≅è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ( χÎ*sù (#öθ ©9uθ s? $ yϑ ‾Ρ Î*sù Ïµø‹ n= tã $ tΒ Ÿ≅ÏiΗäq Νà6 ø‹ n= tæuρ $̈Β 

óΟçF ù= ÏiΗäq ( βÎ)uρ çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρß‰tG ôγs? 4 $ tΒuρ ’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9$# āωÎ) ày≈ n= t7ø9$# ÚÎ7 ßϑ ø9$#  ")٢(، "(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο4θ x. ¨“9$# 

(#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# öΝà6 ‾= yès9 tβθ çΗ xqö� è? ")٣(، "$ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# Ÿωuρ (#þθ è= ÏÜö7 è? 

ö/ä3n=≈ uΗ ùå r& "  )٤( ،  "(#θ ãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# 4 χÎ* sù óΟçF øŠ©9uθ s? $ yϑ ‾Ρ Î*sù 4’ n? tã $ uΖ Ï9θß™ u‘ ày≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$#")٥(،"Ï%©! $# 

šχθãè Î7−F tƒ tΑθ ß™§�9$# ¢ É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{ $# “Ï% ©! $# … çµ tΡρß‰Ågs† $ ¹/θ çGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM} $#uρ ü ...� y7Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ 
šχθßsÎ= ø�ßϑ ø9$# ")ال أمشي خلف الرسول، وال أطيعه في هذا، وال آخذ منه )٦ فبعد هذا إن قُلْت ،

Í≥tΒöθ›:"الىقال تع: وال أعترف بتشريعه ألنه يخطئ يجيئك أمر اهللا  tƒ –Šuθ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x�x. (#âθ |Á tã uρ 

tΑθ ß™§�9$# öθs9 3“ §θ |¡è? ãΝ ÍκÍ5 ÞÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθßϑ çF õ3tƒ ©!$# $ ZVƒ Ï‰tn  "ً)٧( ،"tΒuρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 
3“y‰ßγø9$# ôìÎ6 −F tƒuρ u�ö� xî È≅‹Î6 y™ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#  Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’‾< uθ s?  Ï&Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψyγy_ ( ôNu!$ y™ uρ #��� ÅÁ tΒ " )٨(، "¨βÎ) zƒ Ï%©! $# (#ρã� x�x. 

(#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6y™ «!$# (#θ —% !$ x©uρ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t7 s? ãΝ ßγs9 3“y‰çλ ù; $# s9 (#ρ•� ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹ x© äÝ Î6ósãŠy™ uρ 

óΟßγn=≈ yϑ ôã r& ")٩("Πöθ tƒ Ü=‾= s)è? öΝ ßγèδθ ã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθ ä9θà)tƒ !$uΖ oKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛ r& ©!$# $ uΖ÷è sÛ r&uρ hωθ ß™§�9$# " )١٠(  

$:"  قول اهللا تعالى�فهذا مصيرك إن لم ترجعي وتتوبي إلى اهللا، ويكون للنبي  pκš‰ r'‾≈ tƒ 

÷ É<̈Ζ9$# š�ç7 ó¡ym ª!$# ÇtΒuρ y7yè t7̈? $# zÏΒ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ")١١(.  
النظام الذي يسمح بالتعدد نظـام غيـر أخالقـي، وفـساد أخـالق،              : داويوقول السع 
  :وإساءة لإلسالم
: التعدد في اإلسالم نظام أخالقي وإنساني     :" )١٢(قال الدكتور مصطفى السباعي   : الجواب

 يجوز لـه أن   ألنه ال يسمح للرجل أن يتصل بأي امرأة شاء، وفي أي وقت شاء، فال       :أخالقي

                                           
  .٩٢ا��� : �رة ا	��4%ة -١١
  .٥٤ا��� : �رة ا	�ر -١٢
  .٥٦ا��� : �رة ا	�ر -١٣
١٤- %�  .٣٣ا��� : �رة ,+
١ - *��jS	رة ا  .١٢ا��� : �
  .١٥٧ا��� : �رة ا &�اف - ٢
  .٤٢ا��� : �رة ا	���ء - ٣
  .١١٥ا��� : �رة ا	���ء - ٤
٥ - %�  .�٣٢ ا��: �رة ,+
  .٦٦ا��� : �رة ا YQاب - ٦
��ل - ٧K رة ا  .٦٤ا��� : �
٨ - F&�#�	ن ا��Q 6�F��Q *� R، أ�h, :[, ،F,2إ� �	ــ&�T	بـ�ه%، ,* `6#�ء ا�S .	ـ% �+ــو�ر��ـD(� ـ� F ( �Z� �H8Bو  

� FD 	#��ن و�� زه��[�D *���K��� إ	R ا	�Hوأ� ،�Zأ� �S� *�6�HDو �h, FD Y�HTKfا IHAS&ا �٣٠ وا�Z .6Kــوا @H
TDــ *, �#�Sرأس آ RH& ان(�ن��*ا3`H��راة FD ا	w��5S (وأ�Qز ��Zدة ) ١٩٤٨(* ��� ا	�A%س ـF ا	%�Dع &ــD)  ا	Sدآ

F,2�3اI"ر��B١٩٤٩ (ا زه�,* )  و (D �ASد,5@، ــوا� Fذا�Sأ�T� ــA+	ا ��Hق ـ)١٩٥٠ ( ��8�[	 �,�& �#Eو,�ا
��*، و&��%ا 	��HTا3`انH���R. و,� زا	� hB%ر) ا2�3م�XQرة )وأ( �H[, g5K ١٩٥٥( ا	�8��5  ا	hK (H5� k�Oوأ 

���) ١٩٥٧ ( I��	gB *, �5Kـ آ٢١و  �Z�, ،�	ور�� ���S) FD �	%و	%�* وا	(و ) ا2�3ما�نــا	K�A	وا IA�D) �أة ��* ا	Bــ، و R
  .)��hSف .(٧/٢٣١:� ا &2م 	YHرآFH ــiKا،�١٩٦٤%,5@ ��� 
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ساء، وال يجوز له أن يتصل بواحدة منهن سراً، بل ال بد من إجـراء                ن يتصل بأكثر من أربع   
العقد وإعالنه ولو بين نفر محدود، وال بد أن يعلَم أولياء المرأة بهـذا االتـصال المـشروع،                 

  .ويوافقوا عليه وال بد من تسجيله في الدوائر الحكومية المختصة
امرأة ال زوج لهـا، ونَقْلهـا إلـى          ألن الرجل يخفف به أعباء المجتمع بإيواء         :إنساني

مصافِّ الزوجات المصونات المحصنات، وألنه يدفع ثمن اتصاله الجنسي مهراً وأثاثاً ونفقات            
تُعادل فائدته االجتماعية، في بناء خَلية اجتماعية تُنْتج لألمة نسالً عاماً، وألن الزوج ال يتْرك               

 بل يتحمل قسطاً من ذلك بنفقته عليها أثناء حملها ووالدتها،           المرأة في متاعب الحمِل والوالدة،    
وألنه يعتَرِفْ باألوالد الذين أنجبهم هذا االتصال الجنسي ويقدمهم للمجتمع ثمرة من ثمـرات              
الزواج النظيف، فنظام التعدد يحدد اإلنسان في شهوته إلى قدر محدود، ولكنه يضاعف أعباءه              

  .)١(" قدر غير محدودومتاعبه ومسئولياته إلى
أما التعدد عند الغرب غير أخالقي وغير إنـساني، فهـو عنـدهم باسـم الـصديقات                 
والخليالت، فهو ليس مقتصراً على أربع، بل إلى ماال نهاية من العدد، ويقع تحت جنح الظالم، 

             بسصاحبه بأية مسئولية مالية نحو النساء الالتي اتصل بهن جنسياً، بل ح لْزِمثَ   وال يلَوأن ي ه
شرفهن، ثم يتركهن للخزي والعار، وتَحمِل آالم الوالدة غير المشروعة، وال يلْزم باالعتراف             
باألوالد، ويعتَبر األوالد غير شرعيين، ولهم الخزي والعار بوصفهم أوالد زنا، فهذا هو التعدد 

      رفالشهوة واألنانية، وي ثُهمن كل مسئولية، فأي النظـامين ألـصق         غير األخالقي، الذي باع 
  .)٢(باألخالق، وأكبح للشهوة، وأكرم للمرأة، وأدل على الرقي وأبر باإلنسانية؟

  :الرجل بفساد أخالقه ينتقي من اإلسالم ما يشاء: وقول السعداوي
هذا صحيح إن لم يكن الرجل ملتزماً بالدين، وغير منضبط بضوابط الـشرع،        : الجواب

zÎiƒ:" سان مجبول على حب الشهوات، قـال تعـالى   ألن اإلن  ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 �= ãm ÏN≡ uθ yγ¤±9$# š∅ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 

t ÏΖ t6 ø9$#uρ Î�� ÏÜ≈ oΨs)ø9$#uρ Íοt� sÜΖ s)ßϑ ø9$# š∅ÏΒ É= yδ ©%! $# Ïπ āÒ Ï�ø9$#uρ È≅ø‹ y‚ø9$#uρ Ïπ tΒ§θ |¡ßϑ ø9$# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $#uρ Ï^ ö� ysø9$#uρ � Ï9≡ sŒ3  ßì≈ tF tΒ 

Íο4θ u‹ ysø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( ª!$#uρ … çνy‰ΨÏã Ú∅ó¡ãm É>$ t↔ yϑ ø9$# ")وقال رسول اهللا    . )٣� ":لَو نِ َأنالب ما آديادو نم 

  )٤(" تَاب من علَى اللَّه ويتُوب التُّراب ِإلَّا فَاه يملََأ ولَن واديانِ لَه يكُون َأن َأحب ذَهبٍ
 وخَيـر  خَطَّـاء  آدم ابـنِ  كُـلُّ :" �البـشر ، قـال النبـي        كما أن الخطأ من طَبـعِ       

الْخَطَّاِئين وناب٥(" التَّو(.  
  وإذا اتَّخَذَ جِيُل من األجيال رخـصة التعدد إلحـالة الحـياة" )١(:قال الشهيد سيد قطب

                                           
ن 	F&�#�Hا	��أة � - ١K�A	وا IA�  .٩٣ ص:�* ا	
٢ - I��K ر%h�  .٩٤ ص:ا	
  .١٤ا���: �رة cل &��ان - ٣
  .٥/٢٣٦٥: N�+O ا	#"�ري - ٤
  .RH&  :*�Q P�%Q ا	�STب�)�J، و�Eل ا 	#�FD FK ا	٢/١٤٢٠S: ��* ا	J,�Sي - ٥
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سـالم،  الزوجية مسرحاً ِللَّـذَّة الحيوانيـة، فلـيس ذلـك شـأن اإلسـالم، وال يمثِّلـون اإل                 
وانحدروا لهذا ِلبعدهم عن اإلسالم النظيف الكـريم، واالسـتقامة واالعتـدال، ومـن شـاء                

 فـإن وجِـد مثـل هـؤالء الرجـال      )٢("اإلصالح فَلْيرد الناس إلى اإلسالم كمنهج للحياة كلها   
  .الفاسدين، فليس هذا عيباً في التشريع، بل عيب في هؤالء األفراد

 نـساء وأن    رةُ الرجـل تحتمـل أن يتـزوج أربـع          ليـست قُـد    :وأما قول السعداوي  
  :المرأة هي التي تتحمل أربعة رجال

هذا ليس مقياساً صحيحاً تقاس به األمـور، فهـذه قُـدرةٌ وضـعها اهللا فـي                 : الجواب
الذُّكُور واإلناث تختلف من رجل لرجل، ومن أنثـى ألنثـى، فَمـن الرجـال مـن تحتمـل                   

  .يتزوج أربع نساء، ومنهم من ال تحتمل قدرته زوجة واحدةقُدرتُه الجنسية أن 
كما أنه يوجد من النساء من تطيق جنسياً أن تعاشر أكثر من رجل ومنهن من ال تطيق                 

ولم يترك اإلسالم هذه القضية دون حلٍّ، بل وضـع ِلكُـلٍّ مـن               .قدرتها الجنسية رجالً واحداً   
عنده قدرة جنسية زائدة أن يتزوج أكثر مـن زوجـة،    الرجل والمرأة حالً، فأباح للرجل الذي       

  . للمرأة التي عندها القدرة الجنسية الزائدة وهو الختان لتقليل شهوتهامناسباً ووضع حالً
كما أن نوال السعداوي تتحدث عـن التعـدد كأنـه ظـاهرة عامـة تجتـاح الـدول                   

  :اإلسالمية، وهذا مجانب للصواب كثيراً
مـن زوجـة ال تزيـد نـسبتهم عـن           ن من عنده أكثـر      فقد دلت اإلحصائيات على أ    

 وهل هذه النسبة تحتاج لكل هذا الهجـوم العـارم؟، وبالتأكيـد أن أكثـرهم                )٣(،فحسب% ٣
 ألن التعـدد لـه ضـوابط ولـم يتْـرك لهـوى               األسباب ما اضطره إلى التعـدد؛      عنده من 

  . المضطر إليه غالباًالناس، كما أنه يزيد من المسؤوليات والنفقات فال يقْدم عليه إال
والمرأة التي ترضى أن تتزوج رجال متزوجـا ال تـستحق أن تكـون          : قول السعداوي 

  :امرأة
لو استقصينا النساء الالتي يعترضن على حكْمِ التعدد، :" قال الشيخ الشعراوي: الجواب
منهن متزوجات، فإنهن ال يحببن أن تكون لهن شريكة في أزواجهن، ولو % ٩٥لوجدنا أن 

 ا تكوني زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة بدالً من ألّنسألنا النساء الالتي لم يتزوجن، أال تكوني
ا أكون، ولو سألنا الزوجة المتزوجـة أيطَلِّقُك أكون بدل ألّ: زوجة؟ سيكون الجواب حتماً

                                                                                                                         
  )م١٩٣٤(���) ��	�Aه�ة(م ــ��H دار ا	H8ــ* آــ�ج ,ـ�ـََ"�h, F .Bَي، ,* ,ا	�% أ��طـ� إ�2,ــ,�k6E %�� :T �* إ��اه�� - ٦

�� Dَ*��وُ&) ا	:�D�A(و ) ا	���	�(F ــوآFD kS ,]ـSH. ا ه�امو&�) ��U FD%ة ��D ،����8H	 ان وزارة ـ ,%ر��F د�
��*، �SDأس �5K ��E ا	ـ%&ا3`انR ــوا�XK إ	 .ا	��8رفH��	ـ ا	Bة وR ـ��� �ZB%��U ، و�]* ,H& �T8D ،�Z8ــB R+ــ

  .٣/١٤٧: �iK ا &2م 	YHرآFH ا . ���١٩٦٦.�5Kه� وه I�[� FD، إ	R أن O%ر ا ,� �¨&%ا,gD ،I&%مgB	�� ا	kST و
٧ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٢/٤٨.  
  .١٥٢ ص:�85Hاوي	,�K�T ا	��أة FD ا2�3م  - ١
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ة بل أظل معه وأكون شريك: زوجك حتى ال يعدد أم تظلين معه؟ كل امرأة عاقلة تقول
  :فتكون المسألة أمام خيارين.)١(لغيري

إما أن يطَلِّق الزوج زوجته األولى، وربما تكون الزوجة األولى مريضة، أو عقيماً،  .١
وربما ال يكون لها معيل، ويتزوج هذه الزوجة الثانية، فتكون الثانية سبباً في طالق 

  .األولى لتستحق أن تكون امرأة
 المرأة األخرى فرصة للزواج، وخصوصاً إذا كانت كبيرة السن، وإما أن ال تَلُوح لهذه .٢

 .فتبقى بدون زواج طوال العمر لتستحق أن تكون امرأة
 وكلتا الحالتين ظُلْم، فالحالة األولى ظُلْم للزوجة األولى، والحالة الثانية ظُلْم للمرأة 

ن تكون امرأة حسب رأي السعداوي، الثانية، وإن كان رفع الظُّلْمِ ال يكون إال بعدم استحقاقها أ
  .فال تُريد هذا اللقب، وكل عاقل يعلَم من تستحق أن تكون امرأة

  :الرد على قاسم أمين
βÎ)uρ ÷Λäø�Åz āωr& (#θ÷:" إن القرآن منع التعدد ألنه قال: قول قاسم أمين äÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈tG u‹ ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ $$ sù 

$ tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟçF ø�Åz āωr& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡ uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ 

#’ oΤ÷Šr& āωr& (#θ ä9θãè s? ")٢(.  
s9uρ (#þθ": وقوله تعالى  ãè‹ÏÜtF ó¡n@ βr& (#θ ä9Ï‰÷ès? t ÷t/ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# öθ s9uρ öΝ çFô¹ t�ym ( Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? ¨≅à2 È≅øŠ yϑø9$# 

$ yδρâ‘x‹tG sù Ïπs)‾= yè ßϑ ø9$$ x. 4 βÎ) uρ (#θ ßsÎ= óÁ è? (#θ à)−G s? uρ �χÎ*sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ à�xî $ VϑŠÏm§‘ " )اهللا تعالى )٣ حرفقد ص ،
  .أن العدل غير مستطاع فيكون محاالً

ئمة األعالم الفقهاء، هذا قول من ال علْم له بالقرآن، وال بالسنَّة، وال بأقوال األ: الجواب
، فيجب العدل فيما هو مستطاع بالنسبة )٤(هو العدل في الحقوق: المراد في اآلية األولى:وأقول

، وهذا في )٥(…لإلنسان، من العدل بالقَسمِ في المبيت، والنفقة من سكن وكسوة وطعام وشراب
  .استطاعة اإلنسان تحقيقه

، )٧(، فالناس ال يملكُون قلوبهم واهللا يملكُها      )٦(لقلبيهو الميل ا  : أما المراد في اآلية الثانية    
كان : ، ويؤيد هذا قول عائشة رضي اهللا عنها       )٨(فَيحب الزوج إحدى زوجاته أكثر من األخرى      

                                           
م ا3 - ٢h` (ت وأ�����Z#2م�� 	�85اويH:٨٠ ص.  
  .٣ا���: �رة ا	���ء - ١
  .١٢٩ا��� : �رة ا	���ء - ٢
م ا	c�Aنــ Dا	#�ه�ن - ٣H& F : $ا %#&   هـ١٣٩١دار ا	��D�8، ���وت، ): هـ٧٩٤ت(,+�% �* ��Zدر �* &#% ا$ ا	YرآF5 أ�

�% أ� ا	�X) إ��اه��، +, @�A+B٢/٥٨.  
���� ا�* آ:�� - ٤B :١/٥٩٦F#��A	ا ����B ، :٥/٣٨٧.  
���� ا�* آ:�� - ٥B :١/٥٩٦.  
٦ - ��%A	ا NSDFKآ�5H	  :١/٧٨٧.  
م ا	c�Aا	#�ه� - ٧H& FD نF5رآYH	 ٢/٥٨: ن.  
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 تَملـك  يماف تَلُمني فَلَا َأملك فيما قَسمي هذَا اللَّهم:" يقْسم بين نسائه فَيعدُل ويقول     �رسول اهللا   
  . )١( "َأملك ولَا

θ#) "ولو كان األمر كما زعم قاسم أمين  وأمثاله لما كان لقوله تعالى             ßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3s9 

zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ")٢(    نَـعملَـى أن يأي معنى، وال أدى إلى أي غرض، ولكان األو ،
ه بشرط مستحيل، فهذا عبثٌ يصان عنه كالم        حد، ال أن يبيح التعدد ويعلِّقَ     واالتعدد رأساً وبلفظ    

 مفَسر لكتاب اهللا، وال يفْعُل حراماً وال يسمح به، وقد سمح            �رب العالمين، كما أن الرسول      
و كـان   لمن دخل اإلسالم وعنده أكثر من أربع نسوة، أن يمسك منهن أربعاً ويفارق الباقين ول              

  .)٣(التعدد حراماً بنص اآليتين ألمرهم أن يختاروا واحدة منهن ويفارقوا سائرهن
  :إن التعدد يثير النزاع بن الضرائر وأزواجهن،وينتقل النزاع إلى األوالد:قول قاسم أمين

أي نظام ال مـساوئ لـه؟ علـى أن التَـدين الـصحيح والتربيـة الخُلُقيـة                  : الجواب
 هذه األضرار كأنها ال وجود لها كمـا أن نظـام التعـدد ال ينَفَّـذُ غالبـاً إال                    الكاملة يجعالن 

عند الضرورات، وللضرورات أحكامها، وهي كـالحرب فيهـا آالم وضـحايا إذا كـان ال                
  .)٤(بد منها، وإذا كانت غير ضرورية، كانت عمالً جنونياً ال يقْدم عليه عاقل

بة تقع بين أفراد البيت الواحد، ويقع بين الـزوج          فهذا كالم ساقط، ألن الخصام والمشاغ     
والزوجة الواحدة، فهذا أمر عادي ليس له كبير الشأن، في مقابل المصالح العظيمة من صيانة               

، فالمصلحة العظمى مقَـدم جلبهـا علـى دفـع المفـسدة             …النساء، والقضاء على العنوسة   
   .)٥(الصغرى

 بين الزوجـات كمـا قـال الفقهـاء يكـون            وعدم العدل في المحبة   : وقول قاسم أمين  
  :له شديد األثر في شقاء المرأة، ويكون الرجل هو سبب ذلك الشقاء

ما تزوج الرجل زوجة ثانية إال وهو معرِض عن اُألولى، لسبب من األسباب،             : الجواب
 امـرأة   ؟ كما أن الرجل الذي يقتصر على      )٦(فكيف يعدُل بها، ويساويها معه في حبه وعواطفه       

واحدة، وال يحب زوجته أال يؤلمها ذلك؟ أال ينَغِّص عيشها؟ أال يفْقدها السعادة والهنـاء فـي                 
  ؟ أتُجبِره على حبها؟ هذا مستحيل، أتتوسل إليه  ؟ ولكن ماذا تستطيع أن تفعل حياتها الزوجية

                                           
  .٢/٢٣٤ا�T5, �iKة ا	� N���h	Y��#SHي، : ، وه �U P�%Q%٦/٣٤: * أ�F داود �� - ٨
 .٣ا��� : �رة ا	���ء - ٩

  
  
  
١ - F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .١٠١ ص:ا	��أة ��* ا	
٢ - I��K ر%h�  .٩٢ ص:ا	
٣ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu٣/٢٣: أ.  
٤ - F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .٩٩ ص:ا	��أة ��* ا	
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  .)١(ل إلى دفع عذابها النفسي وألمهابالرقى والتعاويذ؟ إن الحب ال يقْبُل اإلكراه، وال سبي
،  كافة   فالحلُّ المجدي أن يتزوج امرأة أخرى، ويبقيها عنده، معززةً مكَرمةً لها الحقوق           

  .أهون وأقل إيالماً وعذاباً نفسياً من أن تخسر الزوج كلهوهذا فتخسر نصف الزوج، 
  :نظام تعدد الزوجات مصلحة للنساء

 نظام تعدد الزوجات في اإلسـالم، يجـد أنـه يـصب فـي مـصلحة                 فَمن ينظر إلى  
  :النساء لألسباب التالية

  .أثبتت اإلحصائيات أن عدد اإلناث أكثر من عدد الرجال في األحوال العادية  -١
   أنه من بين كل - فنلندا-قال لي دكتور للتوليد فـي هلسنكي:" يقـول الدكتور السباعي
، فيكون في هـذه الحالـة   "ثة، يكون واحد منهم ذَكَراً والباقون إناثاً  أربعة أطفال يولدون أو ثال    

التعدد أمراً واجباً أخالقياً واجتماعياً، إلعالة النساء، ومنع انتشار الدعارة، وتـشرد الفتيـات،              
وزيادة اللقطاء من العالقة اآلثمة بين الرجل والمرأة، من النساء الالتـي ال يجِـدن طريقـاً                 

  .)٢("التصال الجنسيمشروعاً ل
 ولو فُرِض أن عدد الذكور واإلناث متساويان، فإن أحـداث الحياة تأخذ مـن الرجال      -٢

أكثر مما تأخذ من النساء، فالمعارك والحروب يتحملها الرجال، وسعي الرجل للرزق يجعلـه              
 إذا أردنـا    عرضةً للمخاطر أكثر من النساء، فأين تذهب الباقيات من النساء؟ وماذا يفعلن؟ إال            

 .)٣(أن يكون مجتمع انحالل
 وأثبتت اإلحصائيات أن الذُّكُور أكثر تعرضاً للوفاة مـن اإلناث، سواء في الوالدة أو              -٣

الطفولة، فيبقى عدد الذُّكُور أقل من عدد اإلناث، فالتعدد يكفل حقوق النساء، والقيام بشئونهن،              
 .)٤(وحفْظ كرامتهن وشرفهن

ضوج المبكِّر عند اإلناث ، وتأخُّره عند الذُّكُور بحيث ال يصـل              سرعة البلوغ والن   -٤
الرجال إلى سن الزواج إال وقد تَجمع أضعافهم من النساء، فأين تذهب هذه النسبة الكبيرة من                

 .؟)٥(اإلناث
  الزواجىـدام علـل بحسب األوضاع االجتماعية ال يكـون فـي مكْنه اإلقـ  الرج -٥

، في حين أن كل بنت تكون في سن         …ادراً على تكاليف الزواج والسكن والنفقة      إال إذا كان ق   
الزواج تكون راغبة فيه، فتكون نسبة النساء الصالحات للزواج أكثـر مـن نـسبة الرجـال                 

  :، هناك ثالثة احتماالت)٦ (الصالحين للزواج فأين العالج لهذه الحالة؟
                                           

٥ - I��K ر%h�  .٩٢ ص:ا	
١ - F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .٨١  ص:ا	��أة ��* ا	
  .١٤٩ ص:,�K�T ا	��أة FD ا2�3م 	�85Hاوي - ٢
٣ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/٢٢٢: أ.  
���Q: ا	��أة وا2�3م - ٤B Fزآ %�Qأ)�O�8, :(،ن، ���وت��#	 ،FK��#H	ب ا�ST	٦١ صدار ا.  
ر ,+�% &#% ا	+��% أ� ز�%: ,�K�T ا	��أة FD ا2�3م - ٥S%آ	ا)O�8,� :(����8، ���وت، ص	ا �XZ�	٢١٣دار ا. 
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 .واج،فتنقضي حياتها ال تَعرِفُ الرجالأن يتزوج كل رجل امرأة، وتبقى الباقيات بال ز  . أ
أن يتزوج كل رجل امرأة واحدة زواجاً صحيحاً، ويزني أو يصاحب واحدة أخرى أو   . ب

 .الحرامي ـأكثر ممن ليس لهن نصيب من الرجال، فال يعرِفْن الرجل إال ف
أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم أكثر من زوجـة، وأن تعـرف             . ت

  . الرجل بزواج صحيح شريف في وضح النهارالمرأة الثانية
   فاالحتمال األول ضد الفطرة، سواء الغريزية، أو من جانب السكن والمودة، واالحتمال 
  الثاني ضد اإلسالم، وحفظ النسل، وضد كرامة المرأة، وأما االحتمال الثالث فهو الذي يختاره 

  .)١(اإلسالم بقيود، ولالرتقاء باإلنسان إلى القمة بواقعية
   إذا كانت الزوجة عقيماً، ورغْبةُ الزوج الفطْرِيـة هـي اإلنجـاب، فهـل يطَلِّقَهـا                -٦

ليتزوج بأخرى لإلنجاب؟ أم يبقي علـى عـشرتها ويتـزوج بـأخرى؟ فالعـدل               
 .)٢(يقتضي أن يبقيها ويتزوج بأخرى

 ير بيتها،    إذا أصاب المرأة مرض أقعدها عن واجباتها الزوجية، وعجزت عن تدب -٧

فما الحّل؟، إن لم يكن نظام تعدد الزوجات مباحاً فال محيص له عن تطليقها، أو الصبر عليها                 
، )٣(مع فقدان الزواج معناه، وبطالن الغرض منه، ولم يبق للزوج سوى خدمتها واإلنفاق عليها         

 .والحلُّ الوحيد التعدد لإلبقاء عليها
  لزوج هو العقيم أو المريض؟ماذا تفعل المرأة إذا كان ا: وإن قيل
  .)٤(لقد أعطاها اإلسالم حق الفسخ كما مر سابقاً: الجواب

     في كل العصور واألمم فترة اإلخصاب عند الرجل تمتد إلى السبعين وما فوقها، بينما -٨

 تقف المرأة عند الخمسين تقريبا ، فهناك فترة من اإلخصاب عند الرجل أكثر مـن المـرأة                 
ة، ومن أهداف الزواج البقاء على النوع اإلنساني، والتكاثر إلعمار األرض بحوالي عشرين سن

وأحيانا يرغب الزوج في اإلنجاب والمرأة ال تستطيع ذلك لعائق السن، مع رغبـة الـزوجين             
  .)٥(باستمرار حياتهما الزوجية، وكراهية االنفصال، فال يوجد حلٌّ سوى التعدد

 : يجد الزوج نفسه بين حالتينأن يشتد كُره الزوج لزوجته ، وهنا -٩
  .إما أن يطَلِّقَها ويتزوج غيرها  . أ
 .وإما أن يبقيها عنده، لها حقوقها المشروعة كزوجة ويتزوج عليها أخرى . ب

                                                                                                                         
  
  

  

١ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٢/٤٤. 
٢ -  I��K ر%h�   .٢/٤٤: ا	
٣ - �Q��B FآY	 ا2�3م FD أة��  .٥٦ص:ا	
٤ - �+�O �iK٦١-٥٩ ا �	���	ا �Jه *,.  
٥ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٢/٤٤.  
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  .)١(و ال شك أن الحالة الثانية أكرم للمرأة
ي   التعدد هو أهم عالج للقضاء علــى العنوسة، والمرأة العاقلة هـي التي تَتَحكَّم ف             -١٠

، ألنها إن لم ترض بهذا المبدأ تندم        هواتها، وترضى بنصف زوج أو ربعه أو ثُلُثه       عواطفها وش 
 .)٢(كثيراً على شبابها وماضيها

فكل ذي لب، ويفكر بحيادية دون هجوم أو تـشويه أو سـوء غَـرضٍ، سـيعرف أن                  
  .التعدد هو لمصلحة النساء، وليس لمصلحة الرجال

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  
  
  
  
  
  

                                           
٦ - F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .٨٥ ص:ا	��أة ��* ا	
٧ - ���F5 ا	�8B %آ: داء	رــاS���Q دودز�w، ا	���ض، ا	6#�8 ا	:���K، ): �ــ,O�8( &#% ا	S	�5 وا�H	 ا���	هـ، ١٤١٩دار ا  

  .)��hSف .( ٧٨ص 

        

  المبحث الثاني

  شبهة ميراث األنثى

  نصف ميراث

 الذكر
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  :ميراث األنثى نصف ميراث الذكر: يالمبحث الثان
 مـن الميـراث نـصف مـا أعطـى      نثى ألنه أعطى األقالوا إن اإلسالم ظلم للمرأة ؛   

  : وبيان ذلك ، له باإلسالم ملْر ،لكن هذا كالم من ال عكَللذَّ
الميراث يمثل أعلى نقطـة فـي الظلـم واالضـطهاد للمـرأة،             : قالت نوال السعداوي  

  .)١(عطاها القرآن نصف ميراث الرجلإذ أ
  :الرد على الشبهة

 الطاعة ليست   )٢(مؤمنين نطيع ما أمر اهللا به، وعلَّةُ       لقد حكم اهللا تعالى بذلك، ونحن ال       . أ
$:"  قال تعالى)٣(في األمر، ولكـن في اآلمر به، فما دام اهللا تعالى قد قال فقد لزم tΒuρ tβ% x.  

9ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σ ãΒ #sŒÎ)  |Ó s% ª!$#  ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ #�� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝ ßγs9  äοu� z� Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝ Ïδ Ì� øΒr& 3 tΒuρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅|Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ�Î7 •Β ")٤(.  
مـسؤول عنهـا،    فهـو  المرأة تعيش حياتها كلها في كَنَف رجـل مكفولـة منـه،           . ب

 إذا لـم يكـن لهـا أب، أو          -أو إخوتهـا  -هاأخوفإن كل فتاة ينفق عليها أبوها أو        
، فهي مكفولة من رجـل دائمـاً فـإذا تزوجـت ينْفـق عليهـا        ...عمها أو خالها    

ـ          نْفقٌ عليهـا فهـي مـسئولة عـن         زوجها، وفي أسوأ األحوال إن لم يكن هناك م
، وليست مسئولة شرعاً أن تُنْفقَ علـى إنـسان آخـر مهمـا كانـت               نفسها فحسب 

                                           
١ - ���h��� أ�#&�� hB%ر &* دار أ`#�ر ا	�م : ��U%ة أ`#�ر ا	�م ا	�+O Fه�ة–وه�A	8%د : - ا	در ٣٤٧٠ا ر��8ء ا�h	ا  

 FDم٢٥/٤/٢٠٠١.  
٢ - H8	ه: �ــا�i	ا �O  إ���U ا	��4) ��ح ���j ا�,) ,+�% �* إ���&�) : �ــ kU	�T+H ا	#�&I�H& P، اiKـ ا	�� ا	��X#�ــا	

�% : Fـا	�A+B ، :u�A@مR١٩٨٦، ــ,���C ا	���	�، ���وت،ا	6#�8 ا و	): هـ١١٨٢ت(F ــ� ا	K�8�hــا ,�Qا *��Q
F����	ا ه%ل،  ا F	#A, %�+, *�Q رS%آ	١٩٩صوا.  

٣ - H	 ا2�3م FD أة��  .١٧٠ ص:�85اوي,�K�T ا	
  .٣٦ا��� : �رة ا YQاب - ٤
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 الرجل فهو مسئول عن أمـه وأخواتـه، وعـن زوجتـه عنـدما               قرابته منها، أما  
 .)١(يتزوج فهو مسئول شرعاً عن غيره

θ#):" لدى الزواج يتحمـل الرجـل أعباء دفع المهر للزوجة، قال تعالى . ت è?#uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$#  

£Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s# øt ÏΥ …")٢(، "$ yϑ sù Λ ä÷è tG ôϑ tG ó™ $#  Ïµ Î/ £åκ ÷]ÏΒ £èδθ è?$ t↔ sù �∅èδ u‘θ ã_é& Zπ ŸÒƒ Ì� sù …")فجعل اهللا   )٣ ،
تعالى من حق المرأة أن يعطيها زوجها مهراً بِطيبة نفس منه، وفَرضـه اهللا سـبحانه                

 .)٤(وتعالى على الرجل
 المرأة في الميراث، ويدفع من ناحية أخرى مهـراً لزوجتـه،            مثْلَيفالرجل عندما يأخذ    

في حين أنها عندما تأخذ نصف نصيبه من الميراث،وتأخذ ويؤسس بيت الزوجية، ينْفقُ الكثير، 
من زوجها المهر، فيكون قد بقي نصيبها من الميراث مدخَراً وزاد فَوقَه المهر، مع أن فوائـد                 

  .)٥(مشتركة بين الرجل والمرأة... النكاح من استمتاع وإنجاب وسكن
’: ، قال تعـالى   )٦(ته وأوالده لقد قرر اإلسالم على الزوج أن يقوم باإلنفاق على زوج         . ج n? tã uρ" 

ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã& s! £ßγè% ø— Í‘ £åκ èE uθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#‾= s3è? ë§ø�tΡ āωÎ) $ yγyè ó™ ãρ ")٧( .£èδθ ãΖ Å3ó™ r&" ôÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨs3y™ ÏiΒ 
öΝ ä. Ï‰÷ ã̀ρ Ÿωuρ £èδρ•‘ !$ ŸÒ è? (#θ à)ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £Íκ ö�n= tã 4 βÎ) uρ £ä.  ÏM≈ s9'ρé& 9≅÷Η xq (#θ à)Ï�Ρ r'sù £Íκ ö�n= tã 4 ®L ym z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 4 ÷βÎ* sù 

z÷è |Êö‘ r& ö/ ä3s9 £èδθ è?$ t↔ sù £èδu‘θ ã_é& ( (#ρã� Ïϑ s? ù&uρ / ä3uΖ ÷�t/ 7∃ρã� ÷è oÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än÷� |�$ yè s? ßìÅÊ÷� äI|¡sù ÿ… ã& s! 3“ t� ÷z é& ")٨(  
 واسـتَحلَلْتُم  اللَّـه  بَِأمـانِ  َأخَـذْتُموهن  فَِإنَّكُم ساءالنِّ في اللَّه فَاتَّقُوا:" �وقال رسول اهللا    

نهوجفُر ةمبِكَل اللَّه لَكُمو هِنلَيع لَا َأن ْئنوطي شَكُما فُردَأح ونَههتَكْر فَِإن لْنفَع ذَِلك نوهرِبفَاض 
  . )٩("بِالْمعروف وكسوتُهن رِزقُهن كُمعلَي ولَهن مبرحٍ غَير ضربا

  .)١٠( فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته، وهذا ثابت باإلجماع
وبموجب هذا النظام تصبح أموال المرأة التـي تَملكُهـا، معـدة لزيتنهـا ورفاهيتهـا                

  .)١١( بها عند اهللا أجراًكسب أو تتصدق منها لت،ولالدخارالخاصة 

                                           
٥ - +�Uــأ،�Z�Dا8��ر- � ا	��T ا	:��2 و`S�f�5اق اS�f��5، ا#S	ا - :Kا%���* �T�#Q *�Q ا	Q�	ــ&#% اF) :دار )هـ١٤٢٥ت ،  

  .٨٥٤ صا	�HA، د,5@،
  .٤ا��� : �رة ا	���ء  - ٦
  .٢٤ا��� : �رة ا	���ء - ٧
  .٢/٦٨: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٨
��%اFKأ�U+� ا	��T ا - ١H	  ��2:	:٥٨٥ صF&�#�H	 نK�A	وا IA�  .٣٥ ص:، ا	��أة ��* ا	
٢ - F8D�5H	 ٥/٩٢: ا م.  
  .٢٣٣ا��� : �رة ا	#�Aة  - ٣
  .٦ا��� : �رة ا	26ق - ٤
٥ - �H�, N�+O :٢/٨٨٦.  
٦ - �H�, RH& وي  .٨/١٨٣: ��ح ا	�
٧ - FKا%��H	 ��2:	ا �T�  .٥٨٤ ص:أ�U+� ا	
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رجل هو المكلف باإلنفاق على زوجته وأوالده، والمرأة غير مكلفة بشيء مـن هـذا            فال
اإلنفاق، سواء على نفسها أو على غيرها، فكل ما سيأخذه الرجل سيقوم بإنفاقه على زوجتـه                

  .وأوالده، وأقاربه الفقراء، والمرأة تَدخر نصيبها، وربما يزيد إذا هي استثمرته
ة الوارثين والوارثـات فـي فلـسفة الميـراث اإلسـالمي ال             ثم إن التفاوت بين أنصب    

  :، بل تَحكُمه معايير ثالثة فحسبتَحكُمه الذُّكُورة واألنوثة
 .الذكورة واألنوثة كما نص القرآن الكريم  . أ
ذكراً كان أم أنثى، فكلما اقتربـت الـصلة زاد          : درجة القرابة بين الوارث والمورثْ      . ب

 .النصيب في الميراث
الحياة، وتستعد ِلتَحمِل   فاألجيال التي تستقبل    : قع الجيل الوارث من التتابع الزمني     مو  . ت

أكبر من نصيب األجيال التي تستدبر الحياة، بـصرف         نصيبها  ها، عادة يكون    أعبائ
النظر عن الذُّكُورة واألنوثة، فترث البنت الرضيعة من أبيها أكثر مما يـرث أبـوه               

هوأم. 
 بـه حيـال     ، والقيام رع اإلسالمي على الوارث تَحملُه     الش ي يوجب العبء المالي الذ    . ث

اآلخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثْمر تفاوتاً بين الذَّكَرِ واألنثى، لكنه تفـاوت             
 .)١(ال يفْضي إلى أي ظُلْمٍ لألنثى أو انتقاص من إنصافها

  :ريعة اإلسالمية على أربعة أحوالومن يتدبر نظام المواريث ملياً يجد الميراث في الش
  .أن تأخذ األنثى نصف ما يأخذ الذَّكَر  . أ
 .أن تأخذ األنثى مثل ما يأخذ الذَّكَر  . ب
 .أن تأخذ األنثى أكثر مما يأخذ الذَّكَر  . ت
  .أن تأخذ األنثى وال يأخذ الذَّكَر  . ث

  :تفصيل الحاالت األربع
  :ربع حاالت وحسبهناك أ:كرأن تأخذ األنثى نصف ما يأخذ الذَّ:الحالة األولى

١-  "Ο ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x. ©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ sVΡ W{ ، فــإذا كــان أوالد الميــت مــن )٢(" #$
  .)٣(صلْبِه ذكوراً وإناثاً، تأخذ األنثى نصف الذَّكَر

ــال تعــالى -٢ öΝ :"ق à6 s9uρ ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8t� s? öΝ à6 ã_≡ uρø— r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 Ó$ s! uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 �∅ßγs9 Ó$ s! uρ 
ãΝ à6 n= sù ßìç/ ”�9$# $ £ϑ ÏΒ zò2t� s? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š Ï¹θ ãƒ !$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ 4 �∅ßγs9uρ ßìç/ ”�9$# $ £ϑ ÏΒ óΟ çF ø. t� s? βÎ)  

                                           
��أة - ١H	 F,2�3ا ���+S	رة : ا��& %�+,)�O�8,( :،R	6#�8 ا و	ه�ة، ا�A	�5وق، ا	٦٦ص: م٢٠٠٢دار ا.  
  .١١ا��� : �رة ا	���ء - ٢
٣ - F�`��H	 ط�#�  .٢٩/١٤١: ا	
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öلم© à6 tƒ öΝ ä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 öΝ à6 s9 Ó$ s! uρ £ßγn= sù ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λ äò2t� s? 43"... )١(  

د فَلَه ربع تركـتها،    كَـة زوجته إذا لم يكـن لها ولد، وإذا كان لها ول           فالـرجل له نصف تَرِ   
ن فنصيبها م ولد  ، أما إذا كان له      ولد  وللزوجـة الربـع من تركـة زوجهـا إذا لم يكـن له          

  .)٢(- إلى أربعأكثرف  سواء زوجة -الميراث الثُّمن
*βÎ:" قال تعالى -٣ sù óΟ ©9 ä3tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρuρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT| sù ß]è= ›W9$# …")٣(  

، أو أخوان فأكثر، تأخذ األم ثلـث تركـة ابنهـا، ولـم يـذْكَر                ولد   فإن لم يكن للميت   
نصيب األب، فاقتضى ظاهر اللفظ لألب الثلثـين، إذ لـيس هنـاك مـستَحقٌ غيـره، وقـد                   

…ÿ" أثبت القرآن هذا  çµrOÍ‘ uρuρ çν# uθt/ r&  "٤(فكان األب مستحقاً للثلثين(.  
يأخذ األب ضعفَ األم إن كان البنه المتـوفى ابنـة واحـدة، فتأخـذ البنـت نـصف                     -٤

التركة، وتأخذ األم السدس، ويأخـذ األب الـسدس، وألنـه العاصـب الوحيـد يأخـذ                 
 .)٥(السدس الباقي تعصيباً فيصبح نصيبه الثلث

  :ر بالتساويكَلذّأن تأخذ األنثى مثلما يأخذ ا: الحالة الثانية
(βÎ:" قـال تعالـى  . أ uρ šχ% x. ×≅ã_u‘ ß^u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 )٦(Íρr& ×οr&t� øΒ$# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρr& ×M ÷z é& Èe≅ä3Î= sù 7‰Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ÷ΨÏiΒ  

â¨ ß‰�¡9$# 4 βÎ* sù (#þθ çΡ% Ÿ2 u� sYò2r& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜßγsù â!% Ÿ2u� à° ’ Îû Ï"]è= ›W9$#)٧(.  
فـاألخ ألم لـه الـسدس، واألخـت ألم لهـا الـسدس،فإن       خوة ألم،   هذه اآلية في اإل   
  .)٨(كَر على األنثىثلث بالتساوي وال يفَضُل الذّكانوا جماعة فلهم ال

Ïµ:"قال تعالى   . ب ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ä3Ï9 7‰Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷]ÏiΒ â¨ ß‰�¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8t� s? βÎ) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ ")في حال كان للمتوفى     )٩ 
  .)١٠(ثلما يأخذ األب بالتساوي، فكلٌّ منهما يأخذ سدس التركةتأخذ األم مولد 

*βÎ:"   قـال تعــالى  sù £ä. [!$ |¡ÎΣ s−öθ sù È ÷ tG t⊥øO $# £ßγn= sù $ sVè= èO $ tΒ x8t� s? ")فـإن مــات الـزوج وتــرك    .)١١
 .الثلث فرضاً وتعصيباً بنتين وأباً، تأخذ البنتان كل واحدة الثلث، ويأخذ األب

  .وفى بنتين وجداً فلكل واحد الثلث، فالجد له الثلث فرضاً وتعصيباًإن تَرك المت  . ت
                                           

  .١٢ا��� : �رة ا	���ء - ٤
  .٦/١٧١: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٥
  .١١ا��� : �رة ا	���ء - ٦
  .٢/١١٩: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٧
١ - k	�6	ح روض ا�� k	�6�  . ٨/٣دار ا	�STب اF,2�3، ): هـ٩٢٦ت(ي زآ��� �* ,+�% �* زآ��� ا �hKر: أ��R ا	

�#h8	ل ا$ : ا  و	R رU) ذآ�:" ��Eل ر�ZD FA� ��D �ZHهg� �4ا��ا ا	A+	ر ، " أ�D	h8#�ت ه� أ�Eرب ا	��� ا	Jآ
  .٦/٢٤٧٦اN�+O �iK ا	#"�ري، 

ط 	 *, :"F�`��H	�� 	I و	% وf وا	%": 	2T	�ا - ٢�#�  .٦/٤٠٤: ا�iK ا	
  .١٢ ا���: �رة ا	���ء - ٣
  .٨/٢٨٥: ا	�+YQ *�f RHم - ٤
  .١١ا��� : �رة ا	���ء - ٥
  .٢/١١٦: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٦
  .١١ا��� : �رة ا	���ء - ٧
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ويقـاس  . إن ترك بنتين وأخاً شقيقاً فللبنتين لكل واحـدة الثلـث، ولـألخ الثلـث البـاقي           . ث
 .على هذه الحالة الكثير من الحاالت

،  فأكثروأخاً شقيقاًخوة ألم اة زوجاً وأماً وإأن تترك المرأة المتوف: المسألة المشتركة   . ج
فللزوج النصف ولألم السدس،ولإلخوة ألم الثلث، وال يبقى شيء لإلخوة األشقاء، 

خوة األشقاء خوة ألم واإلفشاركهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في الثلث بين اإل
  .)١(بالتساوي للذَّكَر مثل األنثى ولذلك سميت بالمسألة المشتركة 

  :ركَمما يأخذ الذَّأن تأخذ األنثى أكثر : الحالة الثالثة
ى بنتين وبنت ابن وابـن ابـن، فللبنتـين الثلثـان والبـاقي البـن                إن ترك المتوفَّ    . أ

  .)٢(، فأخذ ابن االبن أقل من البنتاألنثييناالبن وبنت االبن للذَّكَرِ مثل حظ 
 وبنت ابن وابني ابن ابن، للبنت النصف و لبنت االبن الو مات رجل وترك بنت  . ب

فأخذت البنت مثل نصيب .)٣(البن الباقي وهو الثلث بينهماالسدس، والبني ابن ا
 .الذكرين 

لها النصف، والنصف   لو تَرك الميت أختا شقيقة، وإخوة ألب ذكوراً فاألخت الشقيقة             . ت
 .، فأخذت األخت الشقيقة أكثر من الذَّكَرِ)٤(خوة ألبالباقي بين اإل

تـين الثلثـان، وللـزوج الربـع،        لو ماتت امرأة وتَركَتْ بنتين وزوجاً وجـداً، للبن          . ث
 .)٥(-يعني المتوفاة– وللجد السدس، فأخذت كل بنت أكثر من أبيها وجد أمها

إذا ماتت امرأة وتَركَتْ أباً وأماً وزوجاً وبنتين، لألب السدس، ولألم السدس، وللزوج        . ج
 .)٦(الربع، وللبنتين الثلثان، فأخذت كل بنت أكثر من األب والزوج

أة وتركت زوجـاً وابنتـين وأمـاً، للبنتـين الثلثـان، ولـألم الـسدس،                ماتت امر   . ح
 .فنصيب كل بنت أكثر من نصيب الزوج .)٧(وللزوج الربع

مات رجل وترك زوجة وأمـاً وابنتـين  واثنـي عـشر أخـاً               :)٨(المسألة الدينارية   . خ
ن، ولـألم الـسدس، ولإلخـوة واألخـت مـا      للزوجة الثُّمن، وللبنتين الثلثـا    وأختاً  

                                           
�% ا	�hوي : �Hـ�j ا	��	ـ�  Eـ�ب ا	���	ـ� - ٨Qهـ١٢٤١ت(أ :( ،R	6#�8 ا و	ن، ���وت، ا��#	 ،���H8	ا kST	هـ١٤١٥دار ا- 

  .�٤/٩٢ه�*، ,+�% &#% ا	�2م �: ، �A+B@ وu#� وN�+hBم١٩٩٥
  .٢/١٢٤: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص - ٩
  . ٨/٢٩١: ا	�+YQ *�f RHم - ١
٢ - ���Iا	K ر%h :٨/٢٨٨.   
٣ - ���Iا	K ر%h:٨/٢٢٧.  
٤ - FK���TH	 w4��h	ا w4٦/٢٧٧:  �%ا.  
٥ - ����B *وى ا��SDو kS٤/٣٩٤: آ.  
٦ - �	J� ـ%���ر��	ا �	g����� ا	� :Dَ ����Q Fأ� R	ءت إ�[D د���ر �ZShQ ن  �ْ�[SَQْن ا `ـ� ا AD �	g����Z ا	َ�Z� 	�B �Zك �لـَ

*�S�� ك� �Z	��u�D �Z، ا�iK ا	��Sوى ا	J, FD ��%�Zهk ا3,�م ا &�i أ�F ... أ`�Eك �#�8 &�5 د���رًا و�Bو ����Q
��ء ا	�Z%): هـ١٠٣٦ت(ا	�5� �iKم ا	%�* ا	#F"H: ا	�8��نH& *, �&��Uوت، : و��� ،�T�  .٦/٤٧٨م، ١٩٩ - هـ١٤١١دار ا	
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خـوة  لزوجة واألم والبنتـان أكثـر مـن اإل        وهو سهم واحد، فأخذت كل من ا      بقي  
 .)١(الذُّكُور

وَأكْتَفي بهذه الحاالت، ألنها أيضاً يقَاس عليهـا الكثيـر مـن الحـاالت التـي تأخـذ                  
  .فيها األنثى أكثر من الذَّكَر

  :ركَأن تأخذ األنثى وال يأخذ الذَّ: الحالة الرابعة
  :ا األنثى من الميراث بينما ال يأخذ الذَّكَر، أذْكُر منهافهناك حاالت تأخذ فيه

 ن الثلثان،  ألم وإخوة ألب، يكون للشقيقتيوأختينلو مات رجل وترك أختين شقيقتين  .١

  .)٢(خوة ألب الذُّكُورولألخوات ألم الثلث، وال شيء لإل
ألم اتفاقاً إذا مات رجل وترك بنتين وأخاً ألم، فللبنتين كامل التركة وال شيء ألخ ا .٢

 .)٣(بين األئمة
 توفيت امرأة وتَركَتْ بنتين وزوجاً وأماً وثالثة إخوة، يكون للبنتين الثلثان وللزوج  .٣

 .)٤(الربع ولألم السدس، وال يبقى شيء لإلخوة
لسدس وللجد ماتت امرأة وتركت أماً وزوجاً وجداً وإخوة ألم، للزوج النصف ولألم ا .٤

 ، لوجود األصل ، فأخذت األم من التركة ولم يأخذ اإلخوة)٥(خوةالباقي وال شيء لإل
 .وهو الجد

ماتت امرأة وتَركَتْ زوجاً وأماً وإخوة أشقاء وإخوة ألب، للزوج النصف ولألم  .٥
فأخَذَت األم ولم يأخذ .)٦(السدس ولإلخوة األشقاء الباقي وليس لإلخوة ألب شيء

 .خوة ألب اإل
٦. دالسدس وإخوةةً وابناً ماتت امرأة وتركت زوجاً وج ةدأشقاء، للزوج الربع وللج 

 .خوة، فأخذت الجدةُ ولم يأخذ اإل)٧(ولالبن الباقي، وال شيء لإلخوة األشقاء
وأمثال هذه الحالة أيضاً كثير، ولكن َأكْتَفي بهذه األمثلة، وقد سقْتُ هذه األمثلة ِليعلَم كُلُّ 

 المرأة كُلَّ شيء، ولم تُكَلِّفْها بشيء، فهي تأخذ نصف الذَّكَر عاقل أن الشريعة اإلسالمية أعطت
في أربع حاالت محصورة، وتأخذ مثل الذَّكَر وأكثر من الذَّكَر، وتأخذ هي وال يأخذ الذَّكَر في 
حاالت يصعب حصرها، فهل هؤالء الذين يحتجون على اإلسالم أنصفوا المرأة؟ أم اإلسالم 

  .الم ظَلَم المرأة؟ أم هم الذين ظَلَموا المرأة وظَلَموا أنفسهم؟هو الذي أنصفها؟ وهل اإلس
                                           

٧ - k	�6�  .٣/٢٧:  	��hKريأ��R ا	
  .٨/٢٨٧: ا	�+YQ *�f RHم - ٨
٩ - ����B *وى ا��SDو kS٤/٣٩٨: آ.  
١ - ����B *وى ا��SDو kS٤/٣٩٩: آ.  
٢ - FU�#H	 g��  .٦/٢٤٢: ا	��RAS ��ح ا	
٣ - F`��H	 ط�#�  .٢٩/١٥٥: ا	
٤ - ����B *وى ا��SDو kS٤/٥٩٤: آ.  
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والشرائع والقوانين التي تُعطي المرأة من الميراث مثل الرجل، ألزمتها أعباء مثل أعباء 
الرجل، وواجبات مثل واجباته، ولم تجعل الرجل ينظر إلى المرأة بأنه مسئول عنها، بل 

األكرم واألصون  لحال في بالد الكفر والضالل، فما هومسئولة عن نفسها،كما هو ا
  وماذا بعد الحق إال الضالل؟.للمرأة؟
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        

        
  
  
  
  
  
  

        

  

  المبحث الثالث

  شبهة ضرب

 الزوجات              
 



١٣٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ضرب الزوجات:  الثالثبحثالم
اب هذه الشبهة وصوروا أن اإلسالم يدعو إلى العنف من الرجال إلى تَّذكر بعض الكُ

يمكن أن تنتج عن هذا الضرب سواء على المرأة أو زوجاتهم، وصوروا حجم األضرار التي 
  :األوالد ، ألنهم لم يفهموا حقيقة الضرب الذي أباحه اإلسالم ، ومن هذه األقوال

 إن سوء اسـتغالل النفـوذ، وسـوء اسـتعمال الـسلْطَة دفعـت               ":)١(قال حسن العاني  
 بـدالً أن تكـون      الرجال إلى التمادي واللجوء إلى العنف والضرب في عالقاتـه الزوجيـة           

  .)٢("تلك السيادة أمانة أخالقية لبناء االحترام والمحبة واألسرة الصالحة
 إن سبب انتشار ظاهرة ضربِ الزوجات يعود إلى تطور ":)٣(وقال الدكتور وليد سرحان

وضع المرأة في بعض النواحي كالتعليم والعمل، في حين ينظر بعض الرجال للمرأة نظـرة               
ويراها أقل منه وتابعة له ويحاول الرجل عن طريق استعمال قُوتـه الجـسدية              تقليدية قديمة،   

تأكيد تَسلُّطه عليها وتَبعيتها له، كما أن أضرار ضربِ الزوجة تتعدى إلـى األوالد، فالطفـل                
الذي يرى والده يضرِب أمه، سينمو لديه الجانب العدواني، وسيـضرب زوجتـه مـستقبالً،               

  .)٤(" ستتعلم الخنوع ولن ترفض مستقبالً ضرب زوجها لهاوالطفلة

                                           
١ - K�8	ا *�QـــF:Eا�& kBوآ� kــأد�D kST� ،Fــ%��U FDت ا�`� وh	ا �H[, FiKا،*�S�E�8ا	]%�% ا	ح ا�#h	ــة ا� : �H[,

ت ا�`�، وهh	ــا,�& ��D�A� ������ ��&، ا	�hدر ٨١ آ�د��Sن ا	�8اق،ا	8%دإhB ،���HE%ر FD أر��)، ــ�H[, F أ�#
 �  .�S�٢٥/١/٢٠٠٦ر�

٢ - ��E�8ا	ت ا�`� اh	ا �H[, : 8%د	٣٤ا FD در�h	٧/٢/٢٠٠٥، ا.  
ر و	�% ���Qن - ٣S%آ	ا :��ا	�% َ&, *,D ا ردن &�م ــ�ن F١٩٥٤	ـ،ـ D دات�Z� ة%& I]ــ	ا F6ــ	وا �Qة ـ�ا%& I	و،F��k ا	�

D ت��	C,ت ــ��i�, *, *, ��:آ FD X&و ،��K�6ا ردن و��� FD ت���5S�, ة%& FD kO��, ة%& (j� ،ل�[�F هJا ا	
k6	ا  ������B��Q wE ا	�, �iK، ا�	�8	ل اQ F��  .www.hayatnafs.comا	�

٤ - K ����8	٢٢/٣/٢٠٠٦ا ر��8ء : �ا .  
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فالزوجة تدرك الظُّلْم الواقع عليها بـضرب زوجهـا لهـا، ولكنهـا بـسبب العـادات        
والتقاليد، ال تستطيع رد الظُّلْـمِ  الواقـع عليهـا، وال تـستطيع إيجـاد الحلـول المناسـبة                    

سـليمة لحـل أي إشـكال بـين         وليس للرجل عذْر في ضربِ زوجته، فهناك ألف طريقـة           
  .)١(الزوجين غير الضرب

    :الجواب على هذه الشبهة
  :الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه

 :"قال تعـالى  ÉL≈ ©9$#uρ tβθ èù$ sƒ rB �∅èδy—θ à±èΣ �∅èδθ Ýà Ïè sù £èδρã� àf÷δ $#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £èδθ ç/ Î� ôÑ $#uρ ( ÷βÎ* sù 

öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £Íκ ö�n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $ wŠ Î= tã  ٢("كبيرا(.  
فالقرآن لم يأمر بضرب النساء لغاية الضرب، بـل جعـل الـضرب عالجـا للمـرأة                 

  :التي تعصي زوجها، ولم يجعله القرآن إال آخر الحلول ترتيباً ، فالحلول كما يلي
 أن  ت عليـه واعلَمـي    فإن لي عليك حقا، وارجعي عما َأنْ       اهللا   يفيقول لها اتَّق  : الموعظة -١

  .)٤(، فإن أطاعت فليس له أن يؤذيها بِهجرٍ وال ضربٍ)٣(طاعتي فَرض عليك ونحو هذا
فإن لم تَرجِع عن العصيان بالموعظة، ينتقل الزوج إلى المرحلـة           : الهجران في المضجع   -٢

؟ هـل   الثانية في التأديب وهو الهجران في المضجع، وما هو الهجران المقصود في اآلية            
يتْركَها وال يبِيتُ عندها، أم تكون هي في منزل وهو في منزل آخر، أم هي فـي غرفـة           

هو ترك جمـاعهن،    : وهو في غرفة أخرى؟ الهجران المقصود في اآلية كما قال الفقهاء          
وأن تُولّوا ظهوركم لهن في الفراشِ، وال تكلموهن، حتى يرجعن مـن العـصيان إلـى                

اعت المرأة زوجها بالهجران، ورجعت إلى حدود اهللا معه فال ينتقـل             فإن أط  )٥( .الطاعة
 .إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب

آخـر  : وهو آخر الطُّرق في عالج حالة النشوز، كما يقـول المثـل العربـي             : الضرب -٣
، وهل الضرب المقصود في هذه اآليـة هـو الـضرب الـشديد  الـذي                 )٦(الدواء الكي 

ركْسوي حرجانظر إلى أقوال العلماء في الضرب المقصود؟... ي : 
  .)١(يضربها ضرباً غير مَؤثِّر فال يكْسر عضواً وال يتْرك أثراً: )٧( قال الحسن البصري

                                           
 ا	�hدر F١٣١ ,]ـ�H أ�#&�� hB%ر &* ,���C ا	]��Yة 	�D�+hH وا	6#�&� وا	��5 ا	8%دـوه: �H ا	]��Yة ا	�8د��ــ,] - ٥

 FD٢٠٠٥ /١٤/٦.  
  .٣٤ا��� : �رة ا	���ء - ٦
���� ا	 ��#T	�Hازي - ١S	١٠/٧٣: ا  
٢ - F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	١/١٤٠: ا  
٣ - F�	�	 FK�8�  ٥/٢٥: روح ا	
٤ - hAS��أ�: F أ,:�ل ا	�8بــD Rــا	U ���A	�5ي ـ ا",Y	ا ��د �* &����، ���وت، ): هـ٥٣٨ت(�ر ا$ ,+H8	ا kST	دار ا  

 ،��K�:	6#�8 ا	١/٥م، ١٩٨٧ا.  
  ���و	% ��	�%��� . % ا	��8%، ��% ز,�IK، إ,�م أه) ا	#�hة، �) إ,�م أه) ا	�h8ــا	+�* �* ���ر ا	#�hي ا	�I�A ا	�Aرئ ا	Yاه - ٥

�� رFu ا$ &�I وآ�ن رأ�ً� FD ا	�H8 وا	+& �D2ـ` FD *��5&ى و%QــإD �ً2ع، رأ��fًا آ:�� ا%ZS[, �ً,�,إ ،P�%ـF 
A	�5 ــا& ��� I�DB #��2 وآ�ن	وا �Q�h������،وFD ا	&¢ وا	JSآ��، وFD ا	+ـ�H وا	8#�دة، وا	Yه% وا	h%ق، و ا	Bن وc�
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  .)٢(تَضرِبها بالسواك ونحوه: وقال ابن عباس
  .)٣(يكون الضرب بمنديل أو بيده، وال يضربها بالسياط وال بالعصا: ومنهم من قال

الضرب ليس تعذيباً لالنتقام والتَشَفِّي، وليس إهانة لإلذالل والتحقير، وليس لإلرغام         فهذا  
على معيشة ال ترضاها، فهو ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المَؤدب المربي، كمـا يزاولـه               
 األب مع أبنائه، والمربي مع تلميذه، فهذه خطوة وقائية للمحافظة على مؤسسة األسرة، خوفـاً             

  .)٤(من االنحالل والضياع
  ، بل إذا نَشَزتْ قوالً أو فعالً اجتمع الثالث، )٥(وليس الضرب بمجرد الخوف من النشوز

   أيام، ثم ةالموعـظة أوالً، ثم الهـجر في المضجع، وال يجـوز أن يهجرها بالكالم فوق ثالث
  .لتأثير الجسدي ألن القصد من الضرب التأثير النفسي وليس ا؛)٦(الضرب غير المبرح

  . )٧(اضربوهن فالخوف في اآلية بمعنى العلْم ، فإن نَشَزن فعظوهن واهجروهن ثم
  .فالضرب في اإلسالم وسيلة وليس غاية

ومع أن القرآن أباح الضرب، إال أنه مكـروه بجملـة مـن األحاديـث التـي تنهـى                   
  :عنه، وتأمر باإلحسان إلى الزوجات، ومنها

 .)٨("الْيوم آخرِ في يجامعها ثُم الْعبد جلْد امرَأتَه َأحدكُم يجلد لَا:" �قال رسول اهللا  .١
 مـن  يـضاجِعها  َأن ولَعلَّـه ؟ الَْأمـة  جلْد امرَأتَه َأحدكُم يجلد ِإلَام :"�قال رسول اهللا     .٢

 .)٩(" يومه آخرِ
 ذَِئـرن  فَقَـالَ  � اللَّـه  رسوِل ِإلَى عمر فَجاء" اللَّه ِإماء واتَضرِب لَا":" � قال رسول اهللا    

اءلَى-ق وتجرأن   لُأسأن الخُ  - النِّسع اجِهِنوَأز خَّصي فَرف بِهِنروِل بِآِل فََأطَافَ ضسر اللَّه 
� اءسن يركَث شْكُوني نهاجوفَقَاَل َأز لَ:"� النَّبِيبِآِل طَافَ قَد دمحم اءسن  يـركَث  ـشْكُوني 

نهاجوَأز سلَي ُأولَِئك ارِكُمي١٠("بِخ(. 

 )١١( قيس من عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبـو جهـم            تعندما حلَّتْ فاطمة بن    .٣
 َأبـو  وَأما لَه ماَل ال تَرِب فَرجٌل معاوِيةُ ماَأ :"�وأسامة بن زيد، فقال لها رسول اهللا        

                                                                                                                         
iKـو,��4 أDا - هـ١٤٢٠– ���وت - ��ء ا	�Sاث ــإQ) هـ٧٦٤ت(�%ي ــ�) �* أ�#� ا	hـــ2ح ا	%�* `ـF:OH ��	ـ��Dت،ــ� ا	ـ
٢٠٠٠@�A+B،م : R�6h, Fآ�Bؤوط و�Kا ر %�Q١٢/١٩٠: أ.   

���� ا�* آ:�� - ٦B :٢/٢٩٥.  
٧ - F���H	 ر:��  .٢/٥٢٣: ا	%ر ا	
���� ا	 ��#T	�Hازي - ٨S	١٠/٧٣: ا.  
٩ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٢/١٢١.  
١٠-  I���8B @#� :أ�+�O �iK ٦٠ �	���	ا �Jه *,. 
١ - F8D�5H	 ٥/٢٠٨: ا م.  
  .٤/٤٢٧:  	k�6"H ا	F�j,F����5 ا	�+�Sج - ٢
  .١٩٩٧ /٥:N�+O ا	#"�ري - ٣
٤ - �U�, *ب١/٦٣٧: ��* ا��ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ، :N�+O P�%Q.  
  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب١/٦٥١: ��* ا�* داود - ٥
٦ - ZU �� ا	��A&#�%: �ـأ��JQ *� وآ�� ـ ،ID�`أ IKT	 "�6ب	ا *� ����hب &� ���ُ ،��ي ا	�E وآ�ن NS�,* F، أ��H &�م ا	

F#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iKا ،IK��	 ��� :٢/٥٥٧.  
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 فَقَـالَ  ُأسامةُ ُأسامةُ اهكَذَ بِيدها فَقَالَتْ !"زيد بن ُأسامةُ ولَكن ِللنِّساء ضراب فَرجٌل جهمٍ
 .)١("فَاغْتَبطْتُ فَتَزوجتُه: قَالَتْ  "لَك خَير رسوِله وطَاعةُ اللَّه طَاعةُ:"� اللَّه رسوُل لَها

 .)٢( "ِلنساِئهِم خياركُم خياركُم:" �قال رسول اهللا  .٤
  .)٣( "خَيرا بِالنِّساء استَوصوا :" ...�قال رسول اهللا  .٥

 نهى عن ضرب النساء، ورخَّص به للضرورة وعندما أساء الرجال �فالرسول الكريم 
الزواج ممن عن  ونهى فاطمة بنت قيس استعمال هذه الرخصة، وصفهم بعدم الخيرية،

يضرِب النساء، وأوصى بحسن معاملة النساء، ووصف من يحسن معاملة زوجته بأنه خيار 
  .الناس

 لطاعة الزوج، وطاعة اهللا ورسوله، أما إن         هذا التأديب من الرجل لزوجته، هو      كما أن 
 �ه، فقد جاءت امرأة إلـى النبـي         عصتْه في أمره لها بمعصية، فهذا العصيان ممدوحةٌ علي        

، - تضع في شعر ابنتها شعراً ليس منـه      - فقالت إن زوجها أمرها أن تصل شعر ابنتها        بابنتها
  . أي لعن اهللا الموصالت)٤(" الْموصلَاتُ لُعن قَد ِإنَّه ال  "�فقال رسول اهللا 

  يسكنها ويكسوها أال يحـق للزوج الذي ينفق علـى زوجته، و: ومـن الناحية المنطقية
ويطعمها ويداويها، وهو المـسئول عنهـا، أن يؤدبهـا، إذا عـصت لترجـع إلـى دينهـا                   

  ورشدها، لإلبقاء على عشْرتها؟
  .والنساء الالتي ينْشُزن في البيئة اإلسالمية السليمة الصحيحة نوادر جداً

يعـاملون   كيـف    - كمـا يزعمـون    -وبالنظر إلى الدول المتقدمـة، ودول الحريـات       
  :نساءهم ؟

 عـشرة ثانيـة     تُـضرب زوجـة كـل خمـس       : ت والتقـدم  في أمريكا رائدة الحريا   
مـن بـين ألفـين إلـى أربعـة          ضرباً مبرحاً، فأربعة ماليين زوجة يضربن في الـسنَة، و         

  .)٥( يفضي بهن الضرب إلى الموتآالف منهن
عـالج األزواج    جمعيـة مهمتهـا مـساعدة و       أربـع عـشرة ومائـة     ويوجد في كندا    

مـن  % ١٨، و   فيهـا هـم نـساء قَـتَلَهن أزواجهـن         العدوانيين وأكثر من ثُلُث جرائم القَتِْل       
  .حاالت الطوارئ التي تدخل المستشفيات هي لزوجات تعرضن للضرب

  .وفي فرنسا حوالي مليوني زوجة سنوياً تتعرض للضرب المبرح من أزواجهن

                                           
٧ - �H�, N�+O :٢/١١١٤.  
٨ - �U�, *ب١/٦٣٦: ��* ا��ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ، :N�+O P�%Q.  
٩ - �H�, N�+O :٢/١٠٩٠.  
١- N�+O#"�ري	٥/١٩٩٧:  ا.  
��Tة ا2�3م  -٢, wE, �iKأwww.islammemo.cc.  
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  تتعرض للضرب الذي يؤدي بهن إلى غُـرف          امرأة من كل عشر نساء    : وفي إيطاليا 
  .)١(العناية المكثفة

وفي بريطانيا أكثر من نصف القتيالت هن زوجات قتلهن أزواجهن، وتتلقّى الـشرطة             
البريطانية أكثر من ألف مكالمة سنوية لتبليغ شكاوى من زوجات ضربهن أزواجهن، كما أن              

ركالت والرفسات وضـرب الـرأس فـي        اللكم وال والزوج البريطاني يضرب زوجته باللطم      
الحائط، وفي مواقع حساسة من الجسم ويطفئ السجائر في جـسمها، وتَكْبيلهـا بالـسالسل،               

  .وحبسها مقيدة لساعات طويلة
ال يقلُّ عـن مئـة ألـف امـرأة يتعرضـن سـنوياً ألعمـال العنـف                  : وفي ألمانيا   

  )٢(.الجسدي الذي يمارسه األزواج ضد زوجاتهم
، وتعافهـا النفـوس   من فيض، فاإلحصائيات بضرب األزواج لنسائهم كثيرة،    هذا غيض 

  . فهل اإلسالم الذي أباح الضرب للضرورة، وضربها بمنديل أو مسواك هو الذي أهان المرأة؟
يتضح مما سبق أن الضرب من الرجل لزوجته رخصة تباح عند الضرورة والضرورة             

 بـأن تعـصيه بـأمر ال        ،ه دون حاجة ماسة   تقدر بقدرها، فال يجوز للرجل أن يضرب زوجت       
 جميع السبل، وال     يكون ضرب الزوجة إال بعد نفاد      يخالف القرآن الكريم والسنَّةُ المطَهرة، وال     

يكون ضرباً مبرحاً وليس أمام األوالد أو أحد األقارب، ويكون الغرض منـه اإلبقـاء علـى                 
ليس ظُلْماً للمرأة، ولكن الظُّلْـم الحقيقـي هـو         عشرتها وليس بدافع االنتقام وهو بهذه األمور        

عصيانها لزوجها الذي يؤدي إلى تفكك األسرة، كما أنه يوجد في كل دول العالم نظام عقوبات            
  .للمخالفين، والمرأة بمخالفتها ونشوزها تستحق العقاب

ـ                  فـي   اًوإذا استعمل بعض الرجال هذه الرخـصة بـشكل سـيء، فلـيس هـذا عيب
نه عيب فيمن استعمله استعماالً سـيئاً، وذلـك ِلبعـدهم عـن روح الـشريعة                التشريع، ولك 

  .اإلسالمية، والحلُّ بإرجاع الناس إلى دينهم وعقيدتهم الصافية
  
  
  

  
  
  
  

                                           
wE إ�2,��  -٣, �iKأwww.islamaona.org. 
wE ,�آY ا	�5ق ا	 F��8	H%را��ت ا	+�Xر -٤, ����[�Bا�S�3وا �K�SKfا �#& . 
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  المبحث الرابع

شبهة شهادة  المرأة 

 نصف شهادة الرجل
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  :شهادة المرأة نصف شهادة الرجل: المبحث الرابع
ة المـرأة نـصف شـهادة الرجـل،     استنكر بعـض الكُتّـاب جعـل اإلسـالم شـهاد       

وصوروا أن اإلسالم استخَفَّ بعقل المرأة وإدراكها؛ ولكـن هـذا يـنُم عـن جهـل وعـدم                   
اضطالع على موضوع الشهادة، ألن اإلسالم جعل شهادة المـرأة نـصف شـهادة الرجـل                
في األموال وما يؤول إلى المال، لبعد المـرأة عـن المعـامالت الماليـة، وللحفـاظ علـى                   

  : وق العباد، ومن هؤالء الكُتّاب وشبهاتهمحق
إن شـهادة المـرأة تـساوي شـهادة الرجـل           :"  حيث قـال   )١(الدكتور حسن التُرابي  

تماماً وتوازيه، حيث إن هناك نساء أفـضل وأفْقَـه وأعلَـم مـن الرجـال، ومـا يقـال إن            
هـي  شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد لـيس ذلـك مـن الـدين أو اإلسـالم، بـل                    

مجرد أوهام وأباطيل وتدليس، ُأريد بها تغييب وسـجن العقـول فـي األفكـار الظالميـة،                 
  .)٢("التي ال تَمتُّ لإلسالم في شيء

                                           
١- Fا��S	ا *�Q رS%آ	دان ��� : ا�H& Jـ* ا	6ـ��H4 د���� ,ـ، ,* &١٩٣٢و	% FD ا	�HSB ،�6�S��ـ% وا	%� ��� R ـــ#�A ا	

� RH& ًا��jO ����8	ا �jH	�8��5 وا	م اH& �َ�H8َBَاءات، و�E ا 8ِ�ِ%�ِة��jO نc�A	ـ¢ ا�Qو ،��HEأ ��DO ��) ـــ% وا	%�، hQـ��4
 RH&S%آ	وا ،��K�6��� �8,�U *, ��S�U��ق ,* �U,�8 ا	"��م، وا	A+ـ	دة ا�Z� ��� #�ر����	ن اراة ,* Uـ�,�8 ا	�ر�
١٩٦٤ ��BC��� ا	i��ق �]�,�8 ا	"��م، وj5ْ�َ) ا�ن ,�kh ا ,�* ا	�8م 	A+	ا ��Hدة آ��& R	، و�8% &ـدB IBـ
اRH& %4 اFD F# :�K�SKf ا	�دان، ا�iKــا	85��O wE% ا	, :ww.saaid.net  

�� ا	�5ق ا و�� -٢�+O:	ر &* دار ا%hB�6ـA	8%د �5ق ا	در��٩٩٩٤ ا�h	ا ، FD ا ول ١١ w٩/٤/٢٠٠٦ ـه١٤٢٧ ر�� 
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تَصور أن شـهادة القاضـية تـساوي نـصف شـهادة      :" )١(وقال الدكتور خالد منتصر  
 ، هل تصدق أن شهادة القاضـية بمقـاييس الفقهـاء هـي نـصف شـهادة                !حاجب المحكمة 

حاجب المحكمة ؟، فهذه العقلية القانونية الفَذَّة، تـساوي شـهادة حاجـب المحكمـة لمجـرد                 
أن حاجب المحكمة بشوارب واسمه برعي، فقد أطلـق هـؤالء الفقهـاء أحكـامهم العامـة                 

ن شهادتهن ناقصة، وتـساوي فـي الميـزان نـصف الرجـل،             أالمطْلَقَة على جنس النساء ب    
  )٢(."… لهذه الكذبة العنانولألسف أطلق هؤالء الفقهاء

  :الرد على شبهة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
  هذه الشبهة مصدرها الجهل المطْبِق بأحكام الشريعة:" )٣(يـقول الـدكتـور البـوطـي

  .)٤(" اإلسالمية، هذا إن جنحنا إلى حسن الظن بمن يتبنونها ويدافعون عنها
  :ه وأعلَم من الرجالإن هناك نساء أفضل وأفْقَ: قول الترابي

  :الجواب
  .)٥(خبر قاطع، وشَهِد بمعنى علم: الشهادة في اللغة 

  .)٦("إخبار عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق غيره:"اشرع أما الشهادة
فالشهادة ليست عائدة إلى وصف الذُّكورة أو األنوثة، ولكن الشهادة في مجموعها عائدة 

  :إلى ثالثة أمور
ρß‰Íκ#):" قـال تعـالى   : الشاهد وضـبطه  عدالة   .١ ô− r&uρ ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ ")والعدالـة غالبـاً     )٧ ،

  .)٨(مبنيةٌ على غالب الظن
ون بين الشاهد والمـشهود لـه       أن ال تكون بين الشاهد والمشهود عليه خصومة، وأال تك          .٢

ـ      االتهام ألن الخصومة تبعث على      قرابة؛ ه ، والقرابـة     للشاهد بالتحيز ضد المشهود علي
 .)٩( الشاهد بالتحيز لمن يشهد لهاتهامتبعث على 

أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد عليهـا صـلَةً تجعلـه مـؤهالً للدرايـة بهـا                    .٣
  .)١٠(والشهادة فيها

                                           
ر `ــــا	%آ -٣Sــ�hS�, %	� :ــــآ��& kBــــــ�h, FـــD ��A, ـــ�ي��H�&���RH& Y اF  �K�SKf ا�3��B ب�& wE, �iKا ،

www.arabtimes.com.  
٤- �K�SKfا RH& ن%�S��� ا	+ار ا	�+O:T	ا ���+O Fــوه� �HAS�, ��,� ��Kو�Sا����A�����K د�H& ــ��� ��ر��TD ������ 
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فشهادة من خُدشَتْ عدالته، وقَـلَّ ضـبطُه ووعيـه، أو كـان متَّهمـاً لخـصومة أو                  
  .امرأةء كان الشاهد رجالً أو قرابة ال تُقْبل سوا

أما بالنسبة للشهادة على الحقـوق الماليـة، فهـي وظيفـة مـن وظـائف الجماعـة                  
اإلنسانية التي تثبت بها الحقوق، ولـدى التَبـصر بهـذه الوظيفـة االجتماعيـة يتبـين أن                  
 صلَةً الرجل بها، واندماجه فيها، أشد من صـلَة المـرأة بهـا، ألن الـذين ينغمـسون فـي                   
األعمال التجارية، وينشطون فـي إجـراء صـفقاتها فـي كـل األزمنـة، وفـي جميـع                   
المجتمعات،هم الرجال ، فإن كان بينهم نساء، فهـن فـي األغلـب موظفـات فـي أمـور                   

  .)١(حسبإدارية ومكتبية ف
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ليس ذلـك مـن الـدين بـل أوهـام       : وقول الترابي 

  .وأباطيل
  : عليكردانمتَ مسلماً،فالقرآن والسنة يما د: الجواب

$:" قال تعالى yγ•ƒ r'‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Λ äΖtƒ#y‰s? Aøy‰Î/ #’ n< Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7çF ò2$$ sù …(#ρß‰Îη ô±tF ó™$#uρ  

È øy‰‹Íκ y− ÏΒ  öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $ tΡθä3tƒ È ÷ n=ã_u‘ ×≅ã_t� sù  Èβ$ s? r&z÷ö∆$#uρ £ϑ ÏΒ tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!#y‰pκ ’¶9$#  βr&  
¨≅ÅÒ s? $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çFsù $yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“t� ÷zW{ $# …")٢(  

 وبِـم   :فَقُلْن "النَّارِ َأهِل َأكْثَر يتُكُنأرُِ فَِإنِّي تَصدقْن النِّساء معشَر يا:" �وقال رسول اهللا    
 َأذْهـب  ودينٍ عقٍْل نَاقصات من رَأيتُ ما الْعشير وتَكْفُرن اللَّعن تُكْثرن  :"قَاَل؟   اللَّه رسوَل يا

ِل ِللُبجازِمِ الرالْح نم اكُندِإح" ا:  قُلْنمو اننَا نُقْصيننَا دقْلعا ووَل يسر قَـالَ ؟   اللَّه ": سَألَـي 
 ِإذَا َألَـيس   .عقْلها نُقْصانِ من فَذَِلك  :"قَاَل،  بلَى :قُلْن "؟الرجِل شَهادة نصف مثَْل الْمرَأة شَهادةُ
  )٣( "دينها نُقْصانِ من فَذَِلك  :"قَاَل، بلَى  :قُلْن" ؟ تَصم ولَم تُصلِّ لَم حاضتْ

؟ وهل هذه مجـرد أوهـام وأباطيـل         فهل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل من الدين       
وتدليس؟ وهل هذا سجن للعقول وأفكار ظالمية ال تمت لإلسالم بصلة؟ هدى اهللا الجميع لمـا                

  .يحب ويرضى
هل تُصدق أن شهادة القاضية نصف شهادة حاجب        : -نكرآت مس -وأما قول خالد منتصر   

  .المحكمة؟
هذا قول هراء، فالشهادة شـيء      :" يإضافة إلى ما سبق من الرد، يقول الشيخ الشعراو        

تراه بعينك، وتراه واقفاً أمامك، وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجاً إلى علْمٍ وال إلى                
درجات علمية، ولكنه محتاج إلى عينٍ تَشْهد ، وكلمة صدق تقال، أما غير ذلك فال، ألنـه ال                  

                                           
٧ -  I��K ر%h�  .١٥٠ ص:ا	
 .٢٨٢ا��� : �رة ا	#�Aة - ١
 .١/١١٦: N�+O ا	#"�ري - ٢
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 يوجد ثقافة معينة ال بد أن يتعلمها الشاهد         يوجد هناك أبحاث علمية، وال تجارب مخبرية، وال       
ليشهد، ومن هنا يتساوى خَلْقُ اهللا الذين حصلوا على أعلى درجات العلْمِ، وخَلْق اهللا الذين لـم                 

ا  حرفاً في حياتهم، فمنطق العلْمِ والثقافة والدرجة العالية ال يعتَد بها هنا، فال حجية لهذ               يقرؤوا
  )١(". الذي ترتب عليه التواجد والمشاهدة هو الذي يعنينا ألن صدق النقلالقول؛

وإذا كانت القوانين جعلت المـرأة تتـرأس علـى الرجـال وأصـبح ذلـك مقبـوالً                  
إذا كان مخالفاً ِلحكْـمٍ شـرعي ثابـت، إذْ مثْـُل هـذا العـرف يكـون            : عرفاً، فال عبرة له   

  .)٢(باطالً، ومن ثم ما يبنى عليه يكون هو اآلخر باطالً
  :والضالل المقصود في اآلية ينشأ عن أسباب

مما يجعلها ال تستوعب كل دقائقه ومالبساته،ومن ثم        : قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد       -١
  فَتُذَكِّرهـا ال يكون من الوضوح في عقلها، بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند االقتضاء،

  .كلهاألخرى بالتعاون معاً على تَذَكُّرِ مالبسات الموضوع 
فإن وظيفة المرأة العضوية تستدعي مقابالً نفسياً فـي المـرأة           : طبيعة المرأة االنفعالية     -٢

حتماً، فتستدعي أن تكون المرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب طفلها            
بسرعة وحيوية ال ترجع فيها إلى التفكير البطيء، وذلك من فضل اهللا تعالى على المرأة               

لطفولة، وهذه الطبيعة ال تتجزأ، فالمرأة هذه طبيعتها، بينما الشهادة فـي مثـل هـذه                وا
المعامالت بحاجة إلى تَجرد كبير من االنفعال، ووقوف عند الوقائع بال تأثر وال إيحـاء،               
ووجود امرأتين، فيه ضمانة أن تُذَكِّر إحداهما األخرى إذا انحرفت مع أي انفعال فتتذكر              

 . الوقائع المجردةوتفيء إلى
أمر اهللا تعالى النساء بالبقاء في البيوت، وعدم الخروج إال لحاجة، فإذا خرجت تبتعد عن                -٣

االختالط، وال تحضر مجالس العقود إال نادراً، فإذا حضرت فال تعرف وال تتذكر دقائق              
�tβö : "، حيـث قال تعـالى  )٣(األمور في المعامالت ألنها ليس عندها خبرة في ذلك s% uρ  ’ Îû 

£ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{ $# ")٤(. 
آية اإلشهاد هي إرشاد ألصحاب الحقوق بما يحفظـون بـه حقـوقهم،             :قال ابن القيم    

فأرشدهم اهللا سبحانه وتعالى إلى أقوى الطرق، فهذه اآلية ليست للحكْمِ ألن اهللا سبحانه وتعالى               
بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، واشتراط امرأتين خشية            احكموا  : لم يقل 

أن تَضلَّ أو تَنْسى إحداهما فتذكرها األخرى، وهذا المراد قطعاً من اآلية، فعدالة النساء كعدالة               

                                           
 .١٧٤ ص:,�K�T ا	��أة FD ا2�3م 	�85Hاوي - ٣
�Fا	��أة � - ٤#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�:١٤٩ ص. 
١- k� %��	 نc�A	2ل ا� FD :١/٣١٨  
 .٣٣ا��� : �رة ا YQاب -٢
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الرجال ولكن عقلها أنقص من عقل الرجل، فما كان من الشهادات ال يخشى فيه الضالل فـي                 
كن فيه على نصف الرجل، وما تُقْبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراهـا               العادة لم ت  

بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقـل كـالوالدة واالسـتهالل          
واإلرضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا ال ينْسى فـي العـادة، وال تحتـاج                 

 عقٍْل، كمعاني األقوال التي تسمعها من اإلقرار بالدين وغيره، فـإن هـذه              معرفته إلى إعمالِ  
  .)١(معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة

                  كُـمحبهـا الحقـوق وي ـرأما البينة التي هي كل ما يبين الحق ويظهره، والتـي تَظْه
 - بينَـة المفْلـس     فـي  - وتارة تكون ثالثـة      - كالزنا -بها القاضي، تارة تكون أربعة شهود     

  )٢(.…وتارة تكون شاهدين وشاهداً واحداً وامرأة واحدة
كما أن اإلسالم ساوى بين شهادة المرأة وشهادة الرجل فـي أخطـر األمـور وهـو                 

  :)٣(اللِّـعان
%tÏ:"  قال تعالى  ©! $#uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝ ßγy_≡ uρø— r& óΟ s9uρ ä3tƒ öΝ çλ °; â!#y‰pκ à− HωÎ) öΝ ßγÝ¡à�Ρ r& äοy‰≈ yγt±sù óΟ Ïδ Ï‰tnr& ßìt/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uη x© 

«!$$ Î/ � … çµ ‾Ρ Î) zÏϑ s9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∉∪ èπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø:$#uρ ¨βr& |M uΖ ÷è s9 «!$# Ïµ ø‹ n= tã βÎ) tβ% x. zÏΒ t Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪ (#äτ u‘ ô‰tƒ uρ $ pκ ÷]tã  

z>#x‹yè ø9$# βr& y‰pκ ô¶ s? yìt/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ pκ y− «!$$ Î/ � … çµ ‾Ρ Î) zÏϑ s9 š Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø:$#uρ ¨βr& |= ŸÒ xî «!$# !$ pκ ö�n= tæ βÎ) tβ%x. 
zÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ")٤( .  

    .)٥(فتستوي في اللعان شهادته بشهادتها
 بشهادة امرأة واحدة علـى فعـل نفـسها فـي الرضـاع عنـدما                �وقد حكَم النبي    

 فـأعرض عنـه ، ثـم أتـاه          � النبـي    إلىأخْبرتْ زوجين بأنها أرضعتهما، فذهب الرجل       
 قَـد  َأن زعمـتْ  وقَـد  َكَيـفَ و:" �من الناحية األخرى وذكر له ذلك ، فقـال لـه النبـي              

  .)٦( عنْها فَنَهاه " ؟َأرضعتْكُما
يتضح ما سبق أن شهادة المرأة في األموال هي نـصف شـهادة الرجـل وال عبـرة                  

كمـا أنـه    .بكالم المشككين، وتبين أن هذا األمر هـو لمـصلحة النـساء ولـيس العكـس               
  .لمصلحة المجتمع ، كيال تضيع حقوق الناس ، أو تتعرض للخطر 

  

                                           
أ�ـ:	+Tـ��� FD ا	����� ا	�5&ـ��ا	6ـ�ق ا -٣ F&رY	ب ا  ):هـ٧٥١ت) (ا	]ز��ا�* ��E ( &#% ا$ ,+�% �* أ��T� F أ�

 ،R	6#�8 ا و	ه�ة، ا�A	ا ،P�%+	٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣دار ا@�H8Bو @�A+B ،ان،ص : م�� )��hSف.( ١٢٨ا ��Sذ ��% &
٤- I��K ر%h� .٢٤ ص:ا	
4�� ,�Aم Qـــ�Z� Fدات ,Cآ%ة �� ��ـــا	Hـ�8ن ه - ٥�E *8H	�� �Kو�A, ـــ�نD فJA	ــ% ا �ZAQ FD �KY	ا %Q م�A,و IAQ F– *�� wA� 

 *�UوY	ا - FK�U�[H	 ت����8S	ا �iK١/٢٤٦:  أ. 
 .٩-٦ا��� : �رة ا	�ر -١
٢- F����5	ا k�6"H	 ج�S+� .٣/٣٧٤: ,F�j ا	
 .٢/٩٤١: N�+O ا	#"�ري -٣
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  المبحث الخامس

  شبهة استئثار  الرجل 

 بإيقاع    الطالق
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  :استئثار الرجل بإيقاع الطالق: امسالمبحث الخ
إن اإلسالم تحيز للرجل وجعل الطـالق بِيـده بـصورة         : قال بعض المشككين باإلسالم   

انفرادية، دون أن يكون للمرأة رأي في هذا الموضوع الخطير الذي يؤدي إلى هـدم حياتهـا                 
  :ة البالغة من جعل اإلسالم الطالق بِيد الرجل،ومن هؤالء المشككينوبيتها، ولم يدركوا الحكم

ال يقع طالق الرجل منفرداً بدون موافقة الزوجـة وال يجـوز            :"  حيث قال  )١(جمال البنا 
 ألنه تزوج بصفة رضائية ولذلك تقتضي صحة الطالق رضـا        طلقاً للرجل أن يطَلِّق منفرداً؛    م

ل، ولكن أن يقوم بتخريب بيتها وتدمير حياتها، ويحرِمها مـن           االثنين واتفاقهما على االنفصا   
أوالدها، فهذا منتهى اإلجرام والظُّلْم، وبالتالي مهما حلَفَ بالطالق من الصباح حتى المـساء              

  .)٢(فهذا ال يعد طالقاً، والطالق يتم باتفاق تتقبله المرأة
  :الرد على الشبهة
إنه أخطأ فـي فهـم      :  شرعي، وأخطأ في فهمه لقيل      استشهد بنص   هذا لو أن جمال البنا   

*βÎ÷"النص،ولو استشهد باآلية الكريمـة     sù #yŠ#u‘ r& »ω$ |Á Ïù tã <Ú#t� s? $ uΚ åκ ÷]ÏiΒ 9‘ ãρ$ t±s? uρ Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκ ö�n= tã ")٣(  

                                           
��ل ا	#�� -١U  : %م ا2�3,��* ,* أ�h`&%ا زه�، و� ���C,ــو IB%Z� �, ار�� RH& ��,22ح إ�Oآ� إ�Q R	إ 

& �4�, ��` (#E ��	 *Bر�, (X�� ��+���wE ا	�8ب أون �f*. �مــا	, �iKا.www.alarabonline.ogr.    
٢- iKــاE��&�� ، ا	8%د ــU Fـw إ�2ف وهـ� ,ـSUد�� ا�hSEا ������ ��Kو�STـ	��١٩٨٧%ة ا FD در�h	٢٠٠٦ ,�رس ١٠ ا 

www.elaph.com.  
 ٢٣٣ا��� : ا	#�Aة�رة  -٣
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، ولكن بما أنه    )١(لقيل له إن اآلية تتحدث عن فطام الطفل قبل سن السنتين كما قال المفسرون             
مخالفة ، ولو أراد ؟يجب عليه عندما يتحدث عن حكم شرعي      ماذا   ف - كما يزعم  -ر إسالمي مفك

د له الفقهاء عذراً، أمـا أن يخـالف          لوج -ا اجتهادي الحكْمإن كان   -جميع الفقهاء والمجتهدين    
  .القرآن والسنَّةَ والصحابة والمجتهدين دون دليل فكالمه مردود عليه

واج نظرة تحرص علـى أن يكـون الـزواج مؤبـداً ولهـذا              لقد نظر اإلسالم إلى الز    
 َأذنْـتُ  كُنْـتُ  قَـد  ِإنِّـي  النَّـاس  َأيهـا  يا :"�منع اإلسالم الزواج المؤقت، قال رسول اهللا        

ي لَكُمتَاعِ فمتاِلاس نم اءالنِّس ِإنو اللَّه قَد مرح  مِ  ِإلَـى  ذَِلـكـوي  ـةاميالْق  ـنكَـا  فَمن  هنْـدع 
ننْهم ءخَلِّ شَيفَلْي بِيلَهلَا سا تَْأخُذُوا ومم نوهتُمًئا آتَي٢(" شَي(.  

ÏΒuρ ÿ :"قال تعـالى  : وقد حثَّ اإلسالم على الزواج وبين أن للزواج منافع شتى          Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& 
t, n= y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρ r&  % [`≡ uρø— r& (#þθ ãΖ ä3ó¡tF Ïj9 $ yγøŠ s9Î) Ÿ≅yè y_uρ Ν à6 uΖ ÷�t/ Zο̈Šuθ ¨Β ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβρã� ©3x�tG tƒ ")٣(        نِ أعظم مما بين الزوجينيوحفال ُألْفَةً بين ر ،)والعطف على بعضهما البعض،     )٤ ،
متاع المـشروع الـذي     ، وشُرِع بينهما االست   )٥(والود والتراحم، فهو يرحمها فال يصيبها بسوء      

  .)٦(يحصدون ثمرته وهو النسل
  .)٧(" القيامة يوم األمم بِكُم مكَاثر فَإنِّي الولُود، الودود تَزوجوا :"�وقال رسول اهللا 

وقد حث القرآن الكريم والسنَّة المشرفة الرجال على الصبر على النساء مع كرههم لهن،             
�èδρç.:" قال تعـالى  : القوعدم اللجوء إلى الط    Å°$ tã uρ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 βÎ* sù £èδθ ßϑ çF ÷δ Ì� x. # |¤yè sù βr& (#θ èδt� õ3s? 

$ \↔ ø‹ x© Ÿ≅yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Z� ö� yz #Z�� ÏW Ÿ2 ")هـذه الكراهـة    في ، فعسى إن صبرتم عليهن أن يجعل اهللا         )٨
        هنْفَعويكون لصبره عليها األجر في الدنيا       )٩(خيراً كثيراً فيرزقه اهللا منها الولد الصالح الذي ي ،

  .)١١(ه لها ومحبتَها له فيأخذ بذلك الخير العظيمويمكن أن يقْذفَ اهللا محبتَ، )١٠(واآلخرة
 مـْؤمن  - بغضا كلِّيـا يحمـل علـى الفـراق         يبغض – يفْرك لَا:" �وقال رسول اهللا    

 أن يـبغض الرجـل      �، فنهـى النبـي      )١٢(" آخَـر  منْهـا  ضير خُلُقًا منْها كَرِه ِإن ،مْؤمنَةً

                                           
���� ا	6#�ي -٤B :ا�* آ:��٢/٥٠٣ ����B ، :ي١/٣٨٠j#	ا ����B ، :١/٢٧٧ f ����S	ا kSآ�ه�، وآ:�� ,* آJ	 �U�Q. 
٥-  N�+O�H�, :٢/١٠٢٣. 
 .٢١ا��� : �رة ا	�وم -٦
���� ا�* آ:�� -٧B :٢/٣٦٣. 
١ - FKآ�5H	 ��%A	ا NSD :٤/٣١٢. 
٢ - F#��A	ا ����B :١٤/١٨. 
ر - ٣h�, *� %�8� *�� : FK"�ا��	ر اh�, *� %�8�)هـ٢٢٧ت :( R	6#�8 ا و	ا ،%�Z	ا ،���H�	%ار ا	م، ١٩٨٢ -هـ١٤٠٣ا

@�A+B : ،F�iا &ـ *�Q�	ا k�#Q١/١٦٤�%Q  .٦/١٩٥ 	�	#�FK،   ا	�Hj)إرواء:N�+O P، ا�iK، وه
 .١٩ا���: �رة ا	���ء - ٤
���� ا	6#�ي - ٥B :٣/٦٤٦. 
���� ا�* آ:�� - ٦B :١/٧١٧. 
ي - ٧j#	ا ����B :١/١٨٥. 
٨ - �H�, N�+O :٢/١٠٩١. 



١٤٧ 
 

، فاإلنـسان ال يعلَـم      )١( ألنه إن وجد منها خُلُقاً يكرهه وجـد فيهـا خُلُقـاً مرضـياً              زوجته؛
وجوه الصالح واهللا يعلَمها، وليس كل شيء في اإلنـسان محبوبـاً، بـل فيـه مـا يكْـره،                    

ى زوجته حتـى إن كَـرِه منهـا بعـض األمـور وذلـك                الزوج بالصبر عل   �فأمر النبي   
  .)٢(لإلبقاء عليها

قبل ارتضاء كل من الزوجين لآلخر دينه وخُلُقه  الستمرارية الزواج  �وقد احتاط النبي    
 تَكُن تَفْعلُوا ِإلَّا فَزوجوه وخُلُقَه دينَه تَرضون من ِإلَيكُم خَطَب ِإذَا :"�قال رسول اهللا    : الزواج
  .)٣("عرِيض وفَساد الَْأرضِ في فتْنَةٌ

 الْمرَأةُ تُنْكَح :"وقال أيضاً . )٤(" ِإلَيهِم وَأنْكحوا الَْأكْفَاء وانْكحوا ِلنُطَفكُم تَخَيروا:" وقال أيضاً 

  .)٥(" يداك تَرِبتْ الدينِ اتبِذَ فَاظْفَر وِلدينها وجماِلها وِلحسبِها ِلماِلها ِلَأربعٍ
  :  المرأة من طلب الطالق دون سبب�وحذَّر النبي 

 راِئحةُ علَيها فَحرام بْأسٍ ما غَيرِ في طَلَاقًا زوجها سَألَتْ امرَأة َيماأ:" �قال رسول اهللا 
نَّة٦(" الْج(.  

وجه الذي يرافقه الخير والسعادة للزوجين إال أن ضمان استمرار هذه الشركة على ال
ضي بمنع حلِّ هذه الشركة، فإذا فُقدت ألحوال نظام يقواألسرة ، أمر ال يملكُه بحال من ا

 فهل يستمرون في )٧( المودة والرحمة أو تنافرت األخالق والطِّباع بين الزوجين فما العالج؟
ك الرجل زوجته ويعاشرها وتعاشره دون احترام وال توقير كُره وتنافر طول العمر، وهل يمس

 ألن رأة خاصة، واإلسالم  ال يقبل ذلك؛لهذه العالقة؟ فهذه مهانَةٌ للعالقة الزوجية عامة وللم
، واإلذن بالطالق شبيه باإلذن بِبتْرِ عضوٍ من )٨(اإلسالم يحترم العالقة الزوجية، ويحترم المرأة

  .)٩(يخْشى من بقائه ضرر أشد من فقدهأعضاء الجسد حينما 
  :وإذا وقع الطالق، فإن اإلسالم أعطى للرجل فُرصاً للعودة إلى الحياة الزوجية

فقـد طَلَّـقَ ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا             : لم يعطه فرصة تطليقها وهي حـائض       -١
 أن يراجعها حتـى يطَلِّقَهـا طـاهراً مـن غيـر             �زوجته وهي حائض، فأمره النبي      

  .)١٠(جماع

                                           
٩ - �H�, RH& وي .١٠/٥٨: ��ح ا	�
 .٢/٤٢: زاد ا	���� �f* ا	]زي -١٠
 . :*�Q P�%Q	�STب، �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا٣/٣٩٤: ��* ا	J,�Sي -١١
١٢-  �U�, *ب١/٦٣٣: ��* ا��ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ، :*�Q P�%Q. 
 .٥/١٩٥٨: N�+O ا	#"�ري -١٣
 .١/٤٤٨: ا	]�,w ا	��jh وز��دا IB	�	FK�#: ، وه N�+O P�%Q، ا١/٦٧٦�iK: ��* أ�F داود -١
٢- FKا%��H	 ��2:	ا �T� .٦١٣ص: أ�U+� ا	
٣- k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :١/١٣١. 
٤- FKا%��H	 ��2:	ا �T� .٦١٣ص: أ�U+� ا	
٥- �H�, N�+O :٢/١٠٩٣. 



١٤٨ 
 

أعطى القرآن للرجل فرصتين للطالق، ومراجعة زوجته دون غرامة، إذا راجعها قبل  -٢
≈,:" انتهاء عدتها، قال تعالى n= ©Ü9$# Èβ$ s? §÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ*sù >∃ρá�÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/ "... )١(،":£åκ çJ s9θãè ç/ uρ 

‘, ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘ r& $ [s≈ n= ô¹Î) ")٣(إصالح الطالق بالرجعة:،قال الفقهاء)٢(. 

≈M:" قال تعـالى  : إطالة فترة العدة   -٣ s) ‾= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à�Ρ r' Î/ sπsW≈ n= rO & ÿρã� è% 4 …")٤( ،
ولم يكْتَف اإلسالم بذلك إلعطاء فرصة للرجعة بل جعل قضاء المرأة عـدتها فـي بيـت       

اجها من البيت، كما نهى أن تَخْرج من بيت زوجهـا فـي             زوجها ونهى الزوج عن إخر    
$ :"عدتها، قال تعالى   pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk= sÜsù �∅Íκ ÌE £‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ômr&uρ nο£‰Ïè ø9$# ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω �∅èδθ ã_Ì� øƒ éB .ÏΒ £ÎγÏ?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒ s† HωÎ) βr& t Ï? ù'tƒ 7π t±Ås≈ x�Î/ 7π uΖ Éi�t7 •Β "...)ــد )٥ ، وقـ
اقتصر أكثر المفسرين على تفسير اآلية بالمعنى اللغوي بأن ال يجوز لزوجها إخراجها من    

 ولكن الشهيد سيد قطب تَفَطَّن إلى )٦(بيته أثناء العدة، وال يجوز لها أن تَخْرج من هذا البيت
إن الحكمة من إبقاء المطَلَّقَة في بيت الزوج هي إتاحة الفــرصة            :" لالحكْمة من ذلك فقا   

للرجـعة، واستثارة عواطف المودة، وذكريات الحياة المشتركة، حيث تكون الزوجة بعيدة          
 .)٧("بِحكْمِ الطالق قريبة من العين، فيفعل هذا في المشاعر فعلَه بين االثنين

 .)٨(جعة شرطاًلم يجعل اإلسالم موافقتها في الر -٤
 فإن ضيع الزوج هذه الفُرص جميعها، التي منحه إياها اإلسالم، وجب تأديبه بحرمانه             
منها نهائياً حتى تتزوج من غيره، ويمر اآلخر بنفس الفُرصِ إذا طَلَّقَها ، فإن فَوتَ اآلخر هذه                 

*βÎ:" الفرص تعود لزوجها األول إن رضيت قال تعـالى         sù $ yγs)‾= sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψs? 

% ¹ ÷̀ρy— … çνu� ö� xî 3 βÎ* sù $ yγs)‾= sÛ Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ !$ yϑ Íκ ö�n= tæ βr& !$ yè y_#u� tItƒ βÎ) !$ ¨Ζ sß βr& $ yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ãn «!$# 3...")٩(.  
تْ جميـع الطـرق، وانتهـت جميـع المراحـل، وكانـت الحيـاة الزوجيـة                 فإذا نَفَد 

ر، وكان الطالق أمراً واقعاً ال محالة، فَبِيد مـن يكـون إيقـاع الطـالق،                مستحيلة االستمرا 
  :ومن حق من من الزوجين؟ األمر ال يتعدى احتماالت أربعة

                                           
  ٢٢٩ا��� : �رة ا	#�Aة -٦
 .٢٢٨ا��� : �رة ا	#�Aة -٧
٨- TQ8ــأD�5H	 نc�A	ــ�م اF :١/٢٢٥TQصــ، أ�h[H	 نc�A	١/٥١٠ :�م اH+�، أ�TQم ا	c�Aن �f* ١٠/٢٢: Yمــ* Qـ�f Rــ، ا	

F��8	ا,�١/٦٥٢: ا%E *�f F�j� .٧/٣٩٧: ، ا	
 .٢٢٨ا��� : ة ا	#�Aة�ر -٩
 .١ا��� : �رة ا	26ق -١٠
١ - H	 ��#T	ا ����S	٦/٨٥: �ازيــاH	 �5فT	�5يــ، ا",Y :أ�٤/٥٥٧ ����B ،8ــ�	ا Fد ـ���� ا�٨/٢٦٠B ، ��:٤/٣٧٩* آ، 

�����S	ا kSوأآ:� آ. 
٢ - k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٧/٢٣٦. 
٣ - ��A	ا *�f �8د� .٥/٥٩٨: زاد ا	
 .٢٣٠ا��� : �رة ا	#�Aة - ٤
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وهذا ال سبيل لـه، ألن فيـه خـسارة ماليـة للرجـل،              : أن يجعل الطالق بِيد المرأة وحدها      .١
 وسـكناً جديـداً، والـزوج يخـسر         وزعزعة لكيان األسرة، والمرأة تربح مهراً جديـداً       

  .كل ما دفعه، إضافة إلى مَؤخَّرِها
وهذا مستحيل اتفاقهما عليه، ثم إن المرأة لم تُنْفـقْ          : أن يكون الطالق بِيد الرجل والمرأة معاً       .٢

شيئاً، فلماذا ترتبط إرادتها بإرادته في إنهاء الحياة الزوجية؟ وإذا كرهها وَأبتْ أن تُوافقـه               
 .الق فكيف يعيش معها؟ والعكس صحيح إذا كرهته هيعلى الط

 األسرار الزوجية،   فهذا ال يصح ألن فيه فَضح     : أن يكون الطالق عن طريق المحكمة كالغرب       .٣
 .وفيه اتِّهام من أحدهما لآلخر، وماذا لو لم تُجِب المحكمة لهذا الطلب؟ فكيف يكون الحال؟

ا هو الطبيعـي المنـسجم مـع واجباتـه الماليـة نحـو              وهذ: جعُل الطالق بِيد الرجل وحده     .٤
 .)١(الزوجة والبيت

  لماذا الطالق بيد الرجل وحده؟
 ملْك الزوجالزوج هو الذي يدفع العوض، فهو ملْزم بدفع المهر حال العقْد، فالزوجة  .١

     هدـ          )٢(وبما أنه المالك كان الطالق بِي ا ،فإزالة الملْك تكون مـن المالـك، مـع أنهم
  .)٣(مشتركان في مصلحة الزواج

 ُأجـرةُ  ، وكلَّفتْهالشريعة اإلسالمية كَلَّفَت الرجل باإلنفاق على المرأة حال قيام الزوجية   .٢
حسب حسابها بعد الفراق ورضاعٍحضانة٤(، وهذا كله يستلزم نفقات يجب أن ي(. 

٣.           نكتب للمرأة مهر مؤجل إلى أقرب األجلين، الطالق أو الوفاة، فَمالعدل أن يكـون     ي 
الطالق بِيد الرجل ال بِيد المرأة، ألنه هو الذي يغْرم المال، وربما كان عاجزاً عـن              
القيام باإلنفاق على مطَلَّقَته، فال يندفع إلى الطالق وال إلى تفريق األسرة وانحاللها،             

ب ودون تفكيـر    أما لو كان الطالق بِيد المرأة فإنها ال تُبالي بإيقاعه عند أدنى غض            
باألعباء المالية، إذ ليس عليها أي أعباء مالية، وربما إذا غَضبتْ منـه زيـن لهـا        
الشيطان إيقاع الطالق كي تُرغم الرجل على دفع حقوقها ِلتُرهقَه بذلك انتقاماً منـه،              

 .وهذا حيف ظاهر تَتَنَزه عنه الشريعة اإلسالمية
إنها سريعة التأثر بطبيعتها، فليس لها من الصبر والجلَد         المرأة مهما أوتيت من حكمة ف      .٤

     ها فإنها تستعمله أسوأ استعمال؛    ما للرجل، فلو كان الطالق بِيألنهـا ال تـستطيع      د 

                                           
ن 	F&�#�Hا - ٥K�A	وا IA� .١٢٧ ص:	��أة ��* ا	
 .٣/٣٧: آ�5 ا ��ار 	8#% ا	Y�Y8 ا	#"�ري - ١
٢ - F�`��	ل اO١/١٨٠: أ. 
٣ -  F&�#�H	 نK�A	وا IA� .١٢٦ص: ا	��أة ��* ا	
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ضبط نفسها، كما يستطيع الرجل، فَمن العدل والمحافظة على اسـتمرار الزوجيـة             
 .)١(رأةوبقائها، أن يكون الطالق بِيد الرجل ال بِيد الم

إن كان الطالق بِيد المـرأة، وكـان الـزوج يريـد الطـالق، وهـي ال تريـد أن                     .٥
تُطَلِّقَه، فإن أرادت أن تجامعه ال يقوم ذَكَره، وال ينتـشر لهـا فلـن تقـدر علـى                   

 .)٢(تحصيل النسل منه الذي هو أعظم غرض من النكاح
       مها، ولم يقَّهاإلسالم ح مضهلُّط الرجـل،         وبالنسبة للمرأة فلم يكهـا ِلتَـستْرلْها، ولـم ي

  .)٤(وهو مقابل الطالق بِيد الرجل)٣(فشرع لها الخلع 
كما أن اإلسالم أعطى للمرأة حقاً في أن ترفع أمرها للقاضـي ِليفَـرق بينهـا وبـين                  

  .)٥(زوجها إذا كان هناك سبب موجب للتفريق
  )٦( . ومراعاة لمصلحة الزوجينيد الرجل رحمة من اهللا وإحسانفجعُل الطالق بِ
  : الرجل؟دي الطالق بِِلعج بِزيحهل اإلسالم تَ

إن اإلسالم جعل الطالق بالنسبة للرجل والمرأة مثـل كَفَّتَـي الميـزان، فقـد جعـل                 
  .اهللا تعالى الطالق مغْنَماً للرجل، وربطه بالمهر والنفقة اللَّذَينِ جعلهما مغْرماً عليه

بل فقد جعل اهللا تعالى مـن المهـر والنفقـة مغْنَمـاً للزوجـة، وربطهمـا                 وفي المقا 
  .بالطالق الذي جعله اهللا مغْرماً عليها

ومعنى ذلك أن المرأة غَرِمتْ بالطالق، ولكنها غَنمتْ بالمقابل مهرها المتقدم والمتـأخر         
  )٧(أين التحيز، وعدم المساواة؟كامالً، وأن الرجل غَرِم المهر، ولكنه غَنم بالمقابل حق الطالق ف

مهما حلَفَ الرجل بالطالق من الصباح حتى المساء فهـذا ال           : وبالنسبة لقول جمال البنا   
  :يعد طالقاً

، )٨("والرجعةُ والطَّلَاقُ النِّكَاح جد وهزلُهن جد جدهن ثَلَاثٌ :"�قال رسول اهللا    : الجواب
  . فَمن يخَوُل تفريغ هذه الكلمة من مدلولها الشرعي� رسول اهللا ما دام هذا كالم

 أنلو كنا نحن الذين حملْنا لفظ الطالق معناه، لكـان منطقيـاً             :" )٩(قال الدكتور البوطي  
نعود فنفصله عنه ولكن الذي أعطى هذه الكلمة مدلولها هو المشَرع جل جالله، فكيف ومن أي 

  لغي ما قد قرره اهللا، وبأي حجة نقطع ما قد قرره اهللا وقضى به من صلَة ما مصدر نَملك أن نُ

                                           
�* ا	]��Yي &#% ا	: ا	�RH& IA ا	�Jاهk ا ر��8 - ٤Q�)٤/١٧٨) : هـ١٣٦٠ت. 
٥ - F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/١٠٤: أ. 
٦ -  I���8B @#� :O �iKأ�+� ٥٨. 
٧ - %hSA��% �* ر�% : �%ا�� ا	�]ZS% و���ZK ا	Qأ *� %�+, *� %�Qأ *� %�رة،ا	6#�8 ): هـ٥٩٥ت(,+h�� ,ST#� ا�3��ن، ا	

 R	١٩٩٧ - هـ١٤١٧ا و@�A+Bان: م، ��ح وuر w,�U انu١/٧٨١: ر. 
٨ - �� @#�2ً�h�B أة��ق ا	AQ P+#, FD IK� �+�O �iK٥٨، ا. 
٩ - ��A	ا *�f �8د� .٥/٥٩٨: زاد ا	
١- F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة�� .١٣٥ص:ا	
 .�E ، :*�Q P�%Qل ا 	#�FD FK ا	RH& (��JS ا	�STب١/٦٦٦: ��* أي داود -٢
٣-  IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ أ �	���	ا �Jه *,.  
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  .)١( "بين اللفظ والمعنى؟
ي الطالق؟ماذا لو ُألغ:  

إن المآسي من إلغاء الطالق كثيرة، تعرفها جيداً الدول الكاثوليكية التي لم تأخذ بمبـدأ                
فين أو كالهما يكْره اآلخر وال يطيق عشرته،        إباحة الطالق، وهل يصير البيت بيتاً وَأحد الطر       

ومع ذلك فالقيد مؤبد، والخالص مستحيل؟ أوليس هذا يؤدي إلى الجريمة؟ وهل يتخذ الـزوج               
عشيقة يلَبي معها مطالب الجنس، والزوجة تتخذ نفس الطريق؟ وهل ينفع أن ينشأ األوالد في               

 الجو  مهِ الم هو مجرد حياتهم في كَنَف الوالدين، ولكن      مثل هذا الجو الملَبد بالغيوم؟ ليس المهم        
الذي يعيشون فيه، وإال فما أكثر المنحرفين والمنحرفات الذين جاء انحرافهم من حياتهم مـع               

  .)٢(أبوين متخاصمين ال ينتهي لهما خصام
 ، هـو لمـصلحة      فاتَّضح أن جعل اإلسالم الطالق بِيد الرجل ، ولـم يجعلـه بِيـد المـرأة               

األسرة ، ولم يكن هذا التشريع لمصلحة الرجل ، ولم يكـن مهانـة للمـرأة ، بـل حفاظـاً                     
على مؤسسة األسرة من االنهيار عند أول عثـرة ، وإلطالـة عمـر األسـرة وتماسـكها ،                   

  .وتقليل حاالت الطَالق إلى أدنى مستوى في المجتمع المسلم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

٤- F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *� أة�� .١٤٦ ص:ا	
ل ا -٥Q ت�Z#2�3م� 	k6E %�+� .١٤٠ص:

        
        

  المبحث السادس

   شبهة  الحجاب
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  :الحجاب: بحث السادسالم
 القـرآن ن  اإلسـالم بموضـوع الحجـاب، وقـالوا إ    يهاجم بعض ما يسمى بالمفكرين   

، والحجاب يعـارض المـصلحة، وأن الحجـاب نـوع مـن             فرض الحجاب على المرأة   ال ي 
  : الكذب والنفاق، وهذا يدل على حقد هؤالء على اإلسالم وأهله، ومن هؤالء

الحجـاب هـو حجـاب العقـل، وأمـا الحجـاب            إن  :"  حيث قالت  )١(نوال السعداوي 
يؤدي إلى مصائب عديـدة، لدرجـة أن الـبعض يرتكـب جـرائم تحـت                فوالنقاب الحالي   

، والحجـاب نـوع مـن       …، والحجاب ال يـدل علـى األخـالق        ...ستار النقاب والحجاب  
الكذب والنفاق، وال يوجد إشارات في القرآن حول الحجاب، وحتـى إذا كـان يوجـد فـإن                  

أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وأنه إذا تعـارض الـنص مـع المـصلحة،              :  قال �اً  سيدنا محمد 
  .)٢("يتم تغليب المصلحة على النص، كما أنه ليس كل نص في القرآن واجب التنفيذ

                                           
١-  �ZS�U�B @#� :ا�+�O �iK ١١٠ �	���	ا �Jه *,. 
٢-  � .٢٣/٦/٢٠٠٦,]�H ,�%وزا &RH ا�S� �K�SKfر�
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لقد أثيرت شبهة الحجاب من أكثر من شخص، ولكن أكثر من أثارها جمـال              : مالحظة
مختلف عن اآلخر وزعم كل منهما وتبريراته   البنا، ونوال السعداوي، وكل منهما أثارها بشكل        

  .)١(لسيَئة تَخْتَلفُ عن اآلخرا
  :إن الحجاب هو حجاب العقل: قول نوال السعداوي :الرد على الشبهة

هذا قول من ال يفْقَه بِلُغَة وال دين، بل قول من كـان همـه فقـط الطعـن والتـشويه                     
ولو كان هذا التشويه يدل علـى الغبـاء المطْبِـقْ، فهـي ال              بهذا الدين الحنيف، بأي طريقة      

  .تَعرِفُ حتى معنى الحجاب ولو من الناحية اللغوية
 فقـد   أصله من الحجبِ، وهو المنع والستر، وكل شيء منَـع شـيئاً           : الحجاب في اللغة  
  .)٢(دسخوة األم حجب نقصان في الميراث من الثلث إلى السحجبه، كما يحجِب اإل

والحاجب هو الشعر النابت فوق العين، وسـمي بـذلك ألنـه يحجِـب عـن العـين                  
   . )٤(، والحجاب اسم ما حجبتَ به شيئاً عن شيء)٣(شعاع الشمس

  .)٥(وحجب بينهما حجباً أي حال بينهما، والحاجب هو الحاجز
  .)٦("هكل ما ستر المطلوب أو منع من الوصول إلي: " والحجاب اصطالحاً

بالنظر إلى معنى الحجاب في اللغة و االصطالح، وكالم نوال السعداوي أن الحجـاب              
فَمـن  . هو المانع الذي يمنع، والساتر الذي يستر العقل       : هو حجاب العقل، يكون معنى كالمها     

والفهم واإلدراك، وهذا ينطبق تماماً علـى        ماذا يمنع العقل ويستره؟ يمنعه ويستره من التفكير       
  .لها، فعقلها محجوب عن الحق وعن اإليمان، ومستور عن الصوابعق

إن الحجـاب والنقـاب يـؤدي إلـى مـصائب عديـدة             : وأما قول نوال الـسعداوي    
  :لدرجة أن البعض يرتكب جرائم تحت ستار النقاب والحجاب

هذا ال يصلح للطعن في الحجاب وأهله، وإن كانت النـدرة مـن المـسلمين               : الجواب
 في تشريع الحجاب، ولكنَّه عيب في هذه النُّدرة ب ألجل الجرائم، فهذا ليس عيباًايستغلون الحج

كما أن حجب الوجه الرتكاب الجـرائم،       . من المسلمين المنحرفين البعيدين عن روح اإلسالم      
 وارتداء لباس النساء الرتكاب الجرائم، يلْجأ إليه أعتى مجرمي العالم غير المسلمين، الرتكاب            

                                           
ر  -٣S%آ	م ا�E %EوFB���5	هـ�رون آ�,) ا :D �5رك�م ا	c�Aن، &�ـا ��Sذ ا	H&و ����S	ا F"ــ	�8��5 �]�,�8 ا	ا ��Hــ�% آ(�H  -

ر &�J HــهSآ%H	 ��U�S	آــا R����ل ا	#�� ا	U ت�Z#� ل�ـــQ I#�SـR :H& د�	ل ـــــا��U F,2�3ا �T��8ت ��	��ار ا	Q R
دF،ـــ�ب ��� ��&ــل ا	+]ــ���� Q �Kـــا	#�� ,w ا	8Z� دون N�+O واجY	ا  	إ,ــــوو ،FةـY4�U أة����	�د &RH   - �,� ا	

 �Z#5	ا �Jه RH& د�	م ���E %Eو ،��jO k�Sآ FD ،��#	ل ا��U ،8%اوي�	ال اK RH& ْ�ُت أن َأُرد�Sَْ̀ �ً�، وأ�K ا+�, �ً�Dوا �ً�D�� ردًا
ل ا	+]�بQ ��#	ل ا��U ت�Z#� *& �ً�Hآ �HS"B �ZB�Z#� ن . 

ر -٤i�, *�f �8ب	ن ا��	١/٢٩٨: . 
٥- I��K ر%h� .١/٣٠٠: ا	
�% ا	��اه�%ي : ا	�8*  -٦Q) �* أ�H"	هـ١٧٠ت(ا : (@�A+B ،2لZ	ا �#ST,ي . د: دار و%Z,و د F,وY"� إ��اه�� ا	��,�اF4،. ا	

٣/٨٦. 
٧-  ��Kاه�� أ��f ���ا	�8]� ا	

IE�D١/١٥٦: ور.  
���وي - ١H	 �8ر��S	ت ا��Z, RH& ��ES	١/٢٦٨: ا. 
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أخطر الجرائم كالقتل المنَظَّم، وعمليات السطو على البنوك والمؤسسات، وهؤالء لم يأخذوا من 
الحجاب اإلسالمي قُدوةً، بل فَكَّروا ودبروا كيف يخفون وجوههم وشخصياتهم حتى ال يقعـوا              

أخـرى  في أيدي العدالة، فاستعملوا حجاب المرأة ولباسها لهذا الغرض، كما استعملوا أساليب             
  .…  مثل وضع الوجوه المستعارة

وإذا وجِدتْ مخالفة في نظام من األنظمـة فهـل يلغـى هـذا النظـام ألجـل هـذه                    
المخالفة؟ فإذا زنت زوجة أو زوج، هل يلغـي نظـام الـزواج؟ وإذا اتَّخَـذَ الـبعض مـن                    

عـن المـَؤجر    البيع طريقاً للربا تُمنَع المعامالت التجاريـة؟ وإذا منَـع مـستأجر األجـرة               
، لـن   …رتُكبتْ مخالفات سير ، فهل تُمنَـع وسـائل النَّقـل ؟           اهل يلغى نظام اإلجارة؟ وإذا      

  .يستقيم للناس حال، ولن يكتب لنظام حياة
 :الحجاب ال يدل على األخالق والحجاب نوع من الكذب والنفاق         : وقول نوال السعداوي  

ين والمؤمنات، وعمارتها بـالتقوى، وتعظـيم       الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمن     : أقول  

(sŒÎ# :"قال تعـالى  . الحرمات   uρ £èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tF tΒ �∅èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγôÛ r& öΝ ä3Î/θ è= à)Ï9 

£ÎγÎ/θ è= è% uρ ")و )١        فَّالحجاب داعية إلى توفير مكارم األخالق من العة   ـ  واالحتشام والحياء والغ يرة. 

 ةبي الر سِنَ عن د  نهدعالحجاب عالمة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن، وب         و

y7": والشك   Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷è ãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σ ãƒ ")وصالح الظاهر دليل على صالح البـاطن، وإن         ،)٢ 

  :� كما قال رسول اهللا ة من شعب اإليمان شعباءي والح،اءيحفظ الحل وهوالعفاف تاج المرأة 
   . للحياءعلْ الحجاب خَعلْ وخَ،  )٣"(اإليمان من شعبة والحياء شعبة وستون بضع اإليمان" 

خصوصاً في أيامنا هذه، وفي البالد العربية عامة، وهذا مما           : )٤(لكن الخمار  :مالحظة  
لحجاب يطْلَق على غطاء الرأس وليس علـى        ابتُلينا به من النساء والفتيات وأولياء األمور، فا       

الستْر، ولَيتَ تغطية الرأس تكون بحشمة ، فالحجاب بوجه عام حسب ما رأيت فـي بعـض                 
الدول العربية ، وعندنا في فلسطين هو لإلغراء وليس للستر، وللنِّفاق وليس للتَّدين، فَمظـاهر     

     لْمزركش والذي ين والملَوج، ومـاذا تحـت غطـاء           غطاء الرأس المرثْ وال حدرِقُ فَحبوي ع
الرأس؟ الوجه ؟ ملَون بألوان الطَّيف من مساحيق التجميل ، والسترات ضيقَةٌ تَصفُ وتَشفُّ ما 

بـل  . تحتها، وأما البنطلونات فال تَعرِفْ كيف دخَلَتْ في أجساد البِساتها، فما هو هذا الحجاب             
 وإن المرأة المسلمة لَتَخْجل أن تَلْبِس هذا اللباس الذي تَخرج بـه كثيـر مـن                 واهللا هذا نفاق ،   

  .النساء إلى الشارع أمام إخوانها أو أبنائها

                                           
  .٥٣ا��� : �رة ا YQاب  - ٢
   .٥٩ا��� : �رة ا YQاب  - ٣
   .١/١٢: N�+O ا	#"�ري  -١
��� �I أي I� R6j�ُ ا	�أس و -٢"َ�ُ �, ��ر وهِ̀  w�U ��8ر ا	���ء وأ&��ZE* وZ��E*ا	ُ"ُ� �S�� .�iK6#�ي:ا	ا ����B  :

١٨/١٢٠. 
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 منها إلى فلسطين    - مع األسف    –وانتشر في بعض الدول العربية ، وانتقلت هذه العادة          
 التي تكون مفتوحة من السرة حتـى         العباءات السوداء الخفيفة،   يجِد الرائي في كل مكان ِلبس     فَ

أخمص القدم، خفيفة شفافة، تَصفُ الجسم وتَشفُّه ، والطَّرحة على الرأس ينكشف منها نصف              
الشَّعر،وتَشفُّ النصف اآلخر تزيد المرأة جماالً وتزيد الفتنة،وال تَستُر ، وبعضها عليها بـرقٌ              

    وألوان جذَّابة، وإنها واهللا لم ،زه أولياء األمور لهذا األمـر  وخَره النساء لهذا، وليتنبنكر، فلتتنب
  .الخطير، وإنها لفتنة وإنه لرياء ونفاق
 يخشين اهللا، ويتَحجـبن     ال جميع النساء، فإن من النساء من      ولكن والحمد هللا ليس هذا ح     

 بعضهن لعودة الحجـاب     تَديناً، مرضاة هللا ورسوله، وإن هذه النخبة الحسنة من النساء ليجاهد          
كما يرضى اهللا ورسوله، ويتعرضن لألذى في سبيل هذا األمر ، حتى الكثير من الناس اليوم                
يسخرون من غطاء الوجه، فإذا رأوا نساء يضعن النقاب علـى وجـوههن يقولـون عـنهن                 

ساء  في شأنهن وغيرهن من الرجال والن      �الغربان، ولكنهن من الغرباء الذين قال رسول اهللا         
، هدى اهللا جميع النساء للحجاب      )١(" ِللْغُرباء فَطُوبى غَرِيبا بدَأ كَما وسيعود غَرِيبا الِْإسلَام بدَأ" 

اإلسالمي الصحيح، وهدى اهللا أولياء األمور للنجاة بأنفسهم وتنجية أهلهم مـن النـار، قـال                
$ :"تعالى pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ è% ö/ ä3|¡à�Ρ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δr&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äοu‘$ yfÏt ø:$#uρ t... ")وقال رسول اهللا )٢ 

":�اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمُئوٌل وسم اماعٍ فَالِْإمر وهُئولٌ  وـسـلُ  مجالراعٍ ولَـى  رع  ـهلَأه  ـوهو 
  )٣("ٌ...مسُئوٌل

   أفضل؟ أم -المنكرة–، أو تلبس العباءة ي شعرها وحسبهل من تُغَطِّ:  البعضويسأل
كالهما منْكَر، وكالهما   : تكون سافرة متبرجة ال تغطي شعرها وال تلبس العباءة؟ الجواب          من

  .كشف عورة، وكالهما فتنة وإغراء، واهللا المستعان
  : في القرآن حول الحجاب)٤(ال يوجد إشارات: وقول نوال السعداوي

ول من ال علْـم لـه بـالقرآن، فكيـف بإشـارات القـرآن؟ فقـد ورد               هذا ق : الجواب
  :الحديث عن الحجاب في القرآن في ثالثة مواضع

è% š≅:" قـال تعـالى . ١ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x�øt s† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø— r& öΝ çλ m; 3 
¨βÎ) ©!$# 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨóÁ tƒ ، ≅è% uρ  ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒ øó tƒ ôÏΒ  £Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& zôà x�øt s† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿ ωuρ šÏ‰ö7 ãƒ 

                                           
٣- �H�, N�+O :١/١٣٠. 
٤- ���+S	رة ا .٦ا���: �
   .١/٣٠٤: N�+O ا	#"�ري  -٥
أiKــ� أOـل " 2م  IHUــ) وIU وf ��@ ا	Tــ �ـ�� ��ه� ,* آــ� ,* ��� ز��دة وهــ,� �#� ���i ا	�: إ��رة ا	�� -١

F��5	ا :� %�+, *� %�Qإ�+�ق* أ FH&   .١٠/٩٩هـ، ١٤٠٢دار ا	�STب ا	F��8، ���وت، ): هـ٣٤٤ت( ا	F��5 أ�
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£ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t� yγsß $ yγ÷ΨÏΒ ( t ø⌠Î� ôØu‹ ø9uρ  £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿωuρ  šÏ‰ö7 ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î—  āωÎ) �∅ÎγÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρr& 
�∅ÎγÍ←!$ t/#u …".)١(.  

فأمر اهللا تعالى الرجال والنساء بِغَض البـصر، وهنـاك فـرق دقيـق بـين نَظْـرة                  
المرأة للرجل، ونَظْرة الرجل إلـى المـرأة، مـن حيـث الخـصائص النفـسية للـصنْفين،                  
وذلك أن في طبيعة الرجل اإلقدام، فهو إذا أحب  شـيئاً يـسعى فـي إحـرازه والوصـول                    

 التَّمنُّع والفرار، وهي مـا دامـت علـى فطرتهـا لـم تنـسلخ                إليه، ولكن في طبيعة المرأة    
منها، وال يمكن أن يكون فيها من الجراءة والوقاحة واإلقدام مـا تتقـدم بـه بنفـسها إلـى                    

  .)٢(شيء تحبه وتعجب به، فيجب على النساء االحتجاب والتَستُّر عن الرجال
ال بـد مـن ظهورهـا وهـي         أما الزينة الظاهرة المقصودة في اآلية هي الزينة التي          

  .)٤(، ويستلزم ذلك أن يظْهر الكُحُل والخاتم)٣(اللباس الخارجي والوجه والكفان
 ِإذَا الْمرَأةَ ِإن َأسماء يا :" ألسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنها�ويؤيد هذا، قول النبي 

  .)٥("وكَفَّيه وجهِه ِإلَى وَأشَار وهذَا هذَا اِإلَّ منْها يرى َأن تَصلُح لَم الْمحيض بلَغَتْ
t :وأما قوله تعالى ø⌠Î�ôØu‹ ø9uρ" £Ïδ Ì�ßϑ èƒ ¿2 ’ n? tã £Íκ Í5θãŠ ã_" ()٦( ."  

 يغطين رؤوسهن ويلْبسن ثياباً واسـعات يظهـر مـنهن           � فكانت النساء زمن النبي     
ةَ وراء الظَّهراَألخْم لْندعليه، فأمرهن اهللا تعالى الصدور ألنهن إذا س تْررِ يبقى الصدر ال س  

  
  ،فأوجب اهللا تعالى الستر بالخمار)٧( ليسترن جميع البدن- الجيوب-بِلَي األخمرة على الصدور

  .)٨( للرأس والصدر
�βö:" قال تعالى.   ٢ s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{ $# "...)٩(  

  ، فكانت )١٠( فـكـانت المرأة فـي الجـاهلية تُظْهِر الـزينة، وتُبرِز محـاسنها للرجال
، ولهـذا   )١(تُلْقي الخمار على رأسها وال تَشُده فَيظْهر منها الكثير من محاسن رأسها وصدرها            
والتعـرض  نهى اهللا تعالى النساء المسلمات عن التَشَبه بنساء الجاهلية باالنكـشاف للرجـال              

  .)٢(للنظر
                                           

 .٣١-٣٠ا��� : �رة ا	�ر -٢
دودي  -٣�H	 +]�ب	٢٠٦ص:ا. 
���� ا	6#�ي -٤B :١٨/١١٩. 
���� أ -٥Bد� .٦/١٧٠: F ا	�8
 .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٢/٤٦: ود��* أ�F دا -٦
   .٣١ا��� : �رة ا	�ر  -٧
١- F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	٣/٦٤: ا. 
���� ا	 ��#T	�Hازي -٢S	٢٣/١٧٩: ا. 
 .٣٣ا��� : �رة ا YQاب -٣
���� ا	6#�ي -٤B :٢٢/٤. 
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$:" قـــال تعـــالى .٣ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# š ÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö�n= tã ÏΒ 
£ÎγÎ6�Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷è ãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª!$# #Y‘θ à�xî $ VϑŠ Ïm§‘")٣(.   

 لتغطيـة البـدن والوجـه مـع الـرأس، وإن كانـت              )٤( الجِلباب فأمر اهللا تعالى بلبس   
  فهـو لنـساء المـؤمنين أكثـر حثـاً،         �هذه اآلية والتي قَبلها حثا بالحجاب ألزواج النبي         

  ، ومـا كـان صـوناً     �بل نساء المؤمنين أولى بالحث، في ذلـك مـن أزواج الرسـول              
  .)٥(  فغيرهن أحوج للصون والعفة�وعفة ألزواج النبي 

الخالف بين الفقهاء حول كَشْف المـرأة وجههـا أو عـدم كـشفه لـيس موضـوع                  و
  .هذا البحث

 ال يوجـد    بأنـه حـول الحجـاب، والقـول       وصـرح    القرآن أشار ولَمـح       ذا فها هو 
  .إشارات حول الحجاب في القرآن مردود إلى نحر صاحبته

  :ون دنياكمأنتم اعلم بشؤ:   قال �إن سيدنا محمداً : وقول نوال السعداوي
،وهذا أمـر دنيـوي، ومثـل هـذه         )٦(  هذا القول في مسألة تلقيح النخل       �قال النبي   

الكلمة المملوءة بالتواضع ال يقولها إال إمام عظـيم وحجـةٌ فريـدة، ولـم يقـل أن مـسألة                    
تأبير النخل هي قول من اهللا، بل قول منه بصفته بشراً، أمـا مـسألة الحجـاب فهـي أمـر                    

  .ياً، فيجب التفريق قبل الزعم والتلفيقديني وليس دنيو
  : إذا تعارض النص مع المصلحة يتم تغليب المصلحة على النص: قول نوال السعداوي

الجـواب هل تعلمين ما هـي المصلحة وأقسامها، وما هي المصلحة التي تغلب علـى              
  :النص؟

  :، وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام"جلب منفعة أو دفع مضرة:" فالمصلحة هي
  . أو إجماع- قرآن أو سنة- من نص اًيكون الحكم فيها مقتبس: المصالح المعتبرة .١
 .ما شهد الشرع لبطالنها وهي المصلحة التي تخالف النص .٢
ما لم يشهد لها الشرع بالبطالن وال باالعتبار بنص معين، وتُسمى المصلحة المرسلة  .٣

 .)٧(وهذا النوع من المصالح في محل نظر بين العلماء

                                                                                                                         
���� ا�* آ:�� -٥B :٣/٤٨٣. 
٦- F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	٣/١٣٧: ا. 
 .٥٩ا��� : �رة ا YQاب -٧
را�iK 	��ن ا	�8ب 3. ه ا	�داء I� F6jB ا	��أة رأ��Z و��Zه� وO%ره�: ا	]H#�ب -٨i�, *� :١/٢٧٢. 
٩- FB���5H	 ��#	ل ا��U F,2�3ا �T��8ت ��	��ار ا	Q RH& د�	٢٤ص: ا. 
١٠- �H�, N�+O :٤/١٨٣٦. 
ل -١O ا �H& FD R�hS���% ا	Yjا	F أ� �Q,% : ا	+, *� %�ا و	R ، ���وت، ا	6#�8 �ـ��ـ� kS ا	8ـدار ا	T): هـ٥٠٥ت(,+

١٤١٣@�A+B ،: هـ�	ا %#& %�+,FD�5	١/١٧٤: 2م &#% ا. 
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إن النصوص إذا : أخطر ما جاء في مقوالت العصريين التقدميين: شيخ القرضاويقال ال
عارضت المصالح يجب أن تُقَدم المصالح وتَُؤخَّر النصوص، فالنصوص الـشرعية راعـت             
مصالح الناس في العاجل واآلجل، مصالح األفراد والجماعات، المصالح المادية والمعنويـة،            

الح الدنيوية واألخروية فإذا تعارض نص ظني في ثبوته وظني فـي            اآلنية والمستقبلية، المص  
داللته فيمكن أن تُقَدم المصلحة الشرعية بضوابطها على هذا النص بشرط أن ال تخالف نصاً                

  .)١(آخر قطعي الثبوت أو قطعي الداللة أو كليهما
المـصلحة  ولكنـي أرى    : فالحقّ ما قاله اهللا سبحانه وتعالى، وليس للعقـل أن يقـول           

كذا وكذا مما يخالف أمر اهللا، أو فيما لم يـأذن بـه اهللا ولـم يـشرعه للنـاس، فمـا يـراه                   
                 هرقَـرُل الخطأ والصواب، وتُـدفع إليـه الـشهوات والنـزوات، ومـا يتَمحالعقل مصلحة ي

والمصلحة التـي تقـولين هـي مـن         . )٢(اهللا سبحانه وتعالى ال يحتَمُل إال الصحة والصالح       
  .وع الذي شهد الشرع لبطالنها، ألنها تخالف نصوص القرآن والسنةالن

  :كما أنه ليس كل نص في القرآن واجب التنفيذ: وقول نوال السعداوي
، ولـيس   )٣(النص غير واجب التنفيذ هو الـنص الـذي ورد عليـه النـسخ             : الجواب

  �بـي   األمر تشهياً بل يكون النسخ بخطـاب شـرعي ينـسخه، وقـد تَجنَّيـت علـى الن                 
 خَلْفَه علـى الخطـأ، وهنـا تَتَجنِّـين علـى القـرآن              بالبشر الخاطئ، وأنَّك ال تَمشين    ه  ونَعتِّ

لـيس كـل نـص فـي        : وعلى اهللا سبحانه وتعالى وعلى كتابه الكريم، وتقولين بكل وقاحة         
ـ               القرآن، القرآن واجب التنفيذ، فإذا عارضتْ السنة أقوالك تَجنَّيـت علـى الـسنة وأخَـذْت ب

 قـل أأنـت   وإذا عارض القرآن أقوالك تقولين ليس كلُّ ما فـي القـرآن واجـب التنفيـذ،                 
  لَممنهمـا               أأع لَـمأع ه   -م اهللا ورسوله، وتريدين تصحيح أقـوال اهللا ورسـوله، ألنَّـكتنـز 

لـى العلْـمِ     فأنـت امـرأة متَعجرِفَـةٌ متَكَبـرةٌ متَطَفِّلَـةٌ ع           -الخالق سبحانه ورسوله الكريم   
والحقُّ أنه لـو لـم يفْـرض اهللا سـبحانه وتعـالى الحجـاب               . الناروبحاجة للعرض على    

لكان على كل امرأة عاقلة أن تطالب بـه، ألنـه أكبـر تـأمين لهـا ولحياتهـا، ألن فتـرة                 
نضارة المرأة محدودة، فلن تزيد على خمسة عشر عامـاً ثـم تبـدأ بالـذبول، فلـو ذَبلَـتْ                    

ج زوجها ووجد فتاة في مقْتَبِل العمرِ وفي أتـم نـضارتها، وقـد كَـشَفَتْ عـن          المرأة، وخر 
زينتها، إما أن يفتن الزوج ويترك زوجته ويتزوج من رآها ، وإمـا أن يرجِـع إلـى بيتـه                    
ويبدأ في االنصراف عن زوجتـه، ولكـن لـو حجبـتْ النـساء مفـاتنهن عـن الرجـال                    

ان زوجها  أو تغييـر نفـسيته عـن زوجتـه، والعجيـب أن       لصارت كل منهن آمنة من فقد     
                                           

ر ��� ا	�u�Aوي : ا	����� ا	u  FD ��&�5ـء hKـص ا	�8��5 و,O�Aـ%ه� -٢S%آ	ا)�O�8, :( �#ST, ،ـ�ه�ةA	ا I#وه
 ،R	6#�8 ا و	١٥٦ ص :م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ا. 

٣- k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :٢/٢٨٦ 
٤- � .٣/١٥٥:  ا	Y�Y8 ا	#"�ريا�iK آ�5 ا ��ار 	8#%: رwD ا	+�T ا	%� F&�5	�gS, F&�� (`�: ا	��
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المرأة ال تَلْتَفتُ إلى هذه الحكْمة وهي أن الحجـاب حمايـة لهـا ولزوجهـا ولبيتهـا، بـل                    
  .)١(تأخذ المسالة على أساس الحرية الجوفاء، ناسية أن هذا التقييد شُرِع لحمايتها

وتعـالى وهـو أعلـم بنـا مـن          إن هذه األحكام جاءت من اهللا سبحانه        : جماع القول 
أنفسنا، فهذه األحكام تعطينا الخير، وتُذْهب عنّـا الـسوء، فـال يوجـد ديـن بـال مـنهج،                    
فعلينا أن ال نعترض على أحكام اهللا، ألنـه سـبحانه وتعـالى لـم يـشْرع لنـا حكْمـاً إال                      
ـ                    د لمصلحة لنا ، فتعدد الزوجات  لمـصلحة المـرأة ولـيس لالنتقـاص مـن كرامتهـا بع

النظر والتدقيق، وكذلك ميراث األنثى هو لمصلحة األنثى، ففرض لهـا الـشرع حقـاً فـي                 
الميراث ولم يكلفها بأي عبء مالي، وضـرب الزوجـات كمـا شـرع اهللا، ولـيس كمـا                   
طَبقَه بعض الجاهلين هو لإلبقاء علـى األسـرة ، وعـدم تفككهـا، ويقْـصد بـه الجـرحِ                    

    اجِعفقط ِلتُر جِـع إلـى الحـق                 النفسيهـا وتَربالمرأة نفسها فيما عـصت بـه زوجهـا ور
لإلبقاء على زوجها وأسرتها، وجعل اإلسالم شهادة المـرأة نـصف شـهادة الرجـل فـي                 

، ولـيس النتقـاص  مكانـة المـرأة          ؤول للمال حماية  لحقوق الناس فحـسب       األموال وما ي  
أة وال يطَلِّقهـا ألي سـبب بـل         ، وجعل اهللا الطالق  بِيد الرجل لكي يحـافظ علـى المـر             

يتروى بالتفكير، ويتأنى، ويفَكِّر بالتبعات المالية، فال يقْـدم علـى الطـالق إال إذا تقطعـت                 
السبل وأصبحت الحياة مستحيلة، كمـا أن الحجـاب شُـرِع لمـصلحة المـرأة خَـشْيةَ أن                  

نها،وخَـشْيةً مـن أن     يرى الزوج امرأة أخرى فَيفْتَن بهـا ويتـرك زوجتـه أو يعـرِض ع              
الفعل ، فكـل هـذه الـشبهات التـي يثيرهـا             يرى رجال السوء جمالها فيؤذونها بالقول أو      

أعداء اإلسالم اتضح بعد البحث والتدقيق أنها كلهـا لمـصلحة المـرأة، وليـست احتقـاراً                 
  .أو امتهاناً أو انتقاصاً من كرامتها كما يزعمون

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
 .١٨٤ ص:,�K�T ا	��أة FD ا2�3م 	�85Hاوي -١

  

  

  

  الباب الثاني

  

: المرأة و الوظائف السيادية 
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التعريف : ل األول الفص

ويشتمل : بالوظائف السيادية 

  :على خمسة مباحث 

  .الوالية : المبحث األول 

اإلمامة (الخالفة : المبحث الثاني 

  )الكبرى

  الوزارة: المبحث الثالث 
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  التعريف بالوظائف السيادية: لفصل األولا
       ةا يترتب عليها مـن مـسئوليات        ؛الوظائف السيادية من األمور المهمة في حياة األمِلم 

 وسأقوم في هـذا البحـث بـالتعريف بـأهم           .وحقوق وواجبات وآثار في المجتمع اإلسالمي     
  .، الوزارة ، القضاء ، الشورى الوِالية ، الخالفة : الوظائف السيادية وهي 

  

  :تعريف الوظائف السيادية لغة واصطالحا 
وظَّـف  : ، يقـال    )١( ووظائفُ وظُفٌ: والجمعمن الفعل الثالثي وظَفَ     : الوظيفة لغة   

ظفُـه وظْفـاً إذا     ، ويقال وظَّف فالن فالنـاً ي      )١(الشيء على نفسه ووظَّفَفه توظيفاً ألزمها إياه        
                                           

��اه�%ي  -١H	 *�8	٨/١٦٩: ا.   
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اتَّبع٢(ه(  و ،و   ظَّف على نفسه وو   ظَّف عليه العمل وو   نَظَّف له الرزق عيـ  ه  فـي زمـن     هدر وقَ
منع٣(ي(      همأي وافَقَه والز وواظَفَه ،)ن له في كل يوم وظيفة وعليـه العمـل ،           : ، ووظَّفه )٤عي

رِزق ، وغير ذلك في     قَدر من عمٍل أو طعام أو       ما ي :، والوظيفة   )٥(والتوظيف تعيين الوظيفة    
  .) ٦(زمنٍ معين والعهد والشرط والمنْصب والخدمة المعينة

يتَّفـق فقهـاء اإلدارة علـى       : جاء في صحيفة الجزيرة السعودية      : الوظيفة اصطالحاً   
 مـن الواجبـات     مجموعـة :" اختالف المدارس التي ينتمون إليها على تعريف الوظيفة بأنَّها          

  .)٧(" دها سلطة ذات اختصاصحدوالمسئوليات تُ
 الـسؤدد وهـو المجـد       واالسـم السيادة مصدر ساد يسود سوداً وسيادة       : السيادة لغة   

   .)٩(، وسيد القوم رئيسهم وأكرمهم) ٨(والشرف
 قُلَطْ كما ي السي   بل أذى        د على الرتَمحوالماِلك والشريف والفاضل والكريم والحليم ،وم 

   .)١٠(رئيس والمقَدمقومه والزوج وال
 اُألمة بصورة   مكُحسلطة عليا تَ  :" جاء تعريف السيادة في مجلة النبأ       : السيادة اصطالحاً   

   .)١١("منفردة ومستَقلَّة 
وعفَره    الحكـم   إصدارسلطة عليا مطلقة لها وحدها حق        : "مِكْا صاحب قواعد نظام الح 

  .)١٢(" على األشياء واألفعال 
  :ح من تعريف الخالدي وذلكواألول أص

التعريف الثاني جعل معنى السيادة أوسع بكثير من األول، ألنه أدخل فيهـا إصـدار               .١
  .الحكم على األشياء، بينما اقتصر التعريف األول بإصدار الحكم على األمة

  .حشو في التعريف" وحدها"كلمة .٢

                                                                                                                         
٢-  IE�Dور ��Kاه�� أ��f ���  .٢/١٠٤٢: ا	�8]� ا	
   .١٤/٢٨٤: k�JZB ا	�jH 	�زه�ي  -٣
   .٢٤/٤٦٤: �Bج ا	�8وس 	��YH%ي  -٤
٥-  IE�Dور ��Kاه�� أ��f ���  .٢/١٠٤٢: ا	�8]� ا	
٦- H	 �8وس	ج ا�B ي%��Y :٢٤/٤٦٤.  
   .١٤/٢٨٤: k�JZB ا	�jH 	�زه�ي  -٧
�� ا	]��Yة ا	�8د��  -٨�+O : 8%د	�5 ، ا�	6#�&� وا	وا �D�+hH	 ة��Y[	ا ���C, *& ض���	ا FD ر%hBدر ١٠٥٥٤�h	ا ،

��دي ا�`� U FDهـ ١٤٢٢ .    
ــF ا	ـ%�* أ�ــABـ: `ـYا�K ا دب و���� ا رب -٩�T+ـ  �ـ	ا �[Q *ـ�8وف �ـ���ي&ـFH ا	�و,ST#� ا	2Zل  دار ): هـ٨٣٧ت (

 ، : م ، B+ـ�A@١٩٨٧ا و	ـR :  ، ا	6ـ#�8- ���وت �A� م�h&ـ�8ل١٠/١٣٥D ــأ�:  ، ا� FـH& ���A	ا * Uـ8�� ا	�8ـ%ي ــ
 أ��K ��3اه�� ، ا	�8]� ا	��� ٢/١٦٧م ، ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ا و	ـR :  ، ا	6ـ#�8-  ��ـ�وت –&ـ�	ـ� ا	TـkS ):  هـ٥١٥ت(

IE�Dي ١/٤٦٠ : ور%��YH	 �8وس	ج ا�B ،  :٨/٢٢٥.   
   .٢/١٦٧: ا �8Dل 	8�H%ي  -١٠
ر  -١١i�, *�f �8ب	ن ا��	٣/٢٢٨:  IE�Dور ��Kاه�� أ��f ���  .١/٤٦٠:  ، ا	�8]� ا	
١٢-  g#�	ا �H[, : 8%د	٤٩ا FK�:	دي ا��U FD در�h	١٤٢١ ، ا �HA� ،  : F4�6	ن ا���&.  
  
ا&% �iKم ا	+FD �T ا2�3م  -١E :د. د� .٢٤ص:م ١٩٨٣ا	6#�8 ا	:��O�8, :( ��K( ا	"�	%ي ,+
�Z�Uت أ -٢B *, د��S�,.ري. دB�S	ا *��Q.  
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لقـضاة والمجلـس     ألن سلطة الحاكم والـوزراء وا      -صحيح-التعريف الثاني غير    .٣
  )١(.التشريعي مقيدة بالشرع

ه معنـى   لم تورد كتب السياسة الشرعية ، وال كتب الفق        : الوظائف السيادية اصطالحاً    
 ألنها كانت عندهم واليات عامة ، وهي كما قال شيخ اإلسالم ابـن              محدداً للوظائف السيادية؛  

   . )٢("هي والية السلطان من اإلمام والحاكم :" تيمية 
 عرف الوظائف السيادية بعض المعاصرين ، ولكن تحت اسم الوالية العامة ، فقـد               وقد

سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عام أو بيعـة عامـة ، أو               :" )٣(عرفها الشيخ الزنداني  
ول لصاحبها تنفيذ إرادته علـى األمـة        خَتعيين خاص ، من ولي األمر أو من يقوم مقامه ، تُ           

  .وعرفها غيره بتعريفات شبيهة. )٤(" مصالحها العامة ، في ضوء اختصاصه جبراً ، في شأن 

تولي المناصب الهامة في أي من السلطات الثالث،         " :المقصود من الوظائف السيادية     
رئاسـة الدولـة ،     : فتشمل في هذا البحث بالتحديـد       " .  القضائية   – التنفيذية   – التشريعية   -

  .والنواب ، والقُضاة ورئاسة الوزراء والوزراء 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  

                                           
 

٣- D ة%���� ا	+ـ�اF :K ا	�IAــ��ح ا	8ـ�B *� ��H+ـ	ا %#& *� %�Qأ�ــأ F8#�سـ	ا :  ا	6#�8-  ا	���ض - ,ST#� ا	�T�#8ن : 
R	هـ١٤١٣،ا و@�A+B ،  :�5�68ن ، . د	ا N	�O د8�٣/٢١١ .   

٤- �A#� IS�U�B  :�+�O �iK٨ أ �	���	ا �Jه *,.  
٥-  FKا%KYH	 ا2�3م FD ������	ا �ZEAQأة و��  .٧٦ ص:ا	
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  الوالية: مبحث األولال

  :التعريف الوالية في اللغة واالصطالح: المطلب األول

  

  :المبحث األول الوالية

  ويندرج تحته  مطلبان

  ألولالمطلب ا

  تعريف الوالية في اللغة

  و االصطالح

  المطلب الثاني

 أقسام الوالية          
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، ومنه  )٢(هو القُرب والدنو  : والولْيِ.)١( من وِليتُ الشيء، وهو ضد العداوة      :الوالية لغة 
  . أي مما يقاربك)٣("يمينك وكُْل مما يليكسم اللَّه وكُْل بِ:" �حديث النبي 
  :يطْلَقُ على عدة معان في اللغة: المولَى

  .)٥("َألْحقُوا الْفَراِئض بَِأهلها فَما بقي فَهو ِلَأولَى رجٍل ذَكَرٍ :" �قال رسول اهللا : )٤(العصَبة. ١
  ).٨ (..."َأحقُّ بِنَفْسها من وِليها)٧(مالَْأي :" �لقول النبي : )٦(القريب. ٢
٣ .بقال تعالى: )٩(الر ":§Ν èO (#ÿρ–Šâ‘ ’n< Î) «!$# ãΝ ßγ9 s9öθ tΒ Èd,ysø9$# 4 Ÿωr& ã& s! ãΝ õ3çt ø:$# uθèδuρ äأسرع tÎ7 Å¡≈ pt ø:$#")١٠(.   
y7:"  قال تعالى:)١١(النَّاصر. ٤ Ï9≡ sŒ ¨βr'Î/ ©!$# ’ n< öθ tΒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u ¨βr&uρ tÍ� Ï�≈ s3ø9$# Ÿω 4’ n< öθ tΒ öΝ çλ m; ")١٢(.  
المعتَق والمعتق، والمنعم والمنَعم عليه، والمحب والصهر، والجار والحليف         : ويأتي بمعنى . ٥

  .)١٣(والنزيل والشريك والصاحب
  .)١٤(يقال والي البلد، أي ماِلك أمرهم: المالِِك .٦

النَّسب والنُّصرة، وكل من وِلي أمر أحـد فهـو          : ارة، والوالية السلطان واإلم : والوِالية
 .)١٥( به وأجدرأحرىوِليه، ويقال فالن أولى من فالن أي 

  :الوالية اصطالحاً
وتثبت الوِاليـة عنـد     . )١٦("تنفيذُ القول على الغير شاء الغير أو أبى       :" عرفها الحنفية 
  .)١٧(ء، إمامةقرابة، ملْك، وال: الحنفية بأربعة أمور

فعرفوا الوالية بمعنى العلَاقَةُ الموجبة لإلرث، فقال صـاحب         : أما الوِالية عند المالكية   
وِالية اإلسالم وال يورث بها إال عند عـدم غيرهـا،           : والوِالية خمسة أنواع  :" القوانين الفقهية 

                                           
١- T	ــأدب اkB� :� $ا %#& %�+, Dـأ�T	ا �#�SE *� �H�, *ــ� ,S ،�h#� ا	S]�ر��ـ، ا	�T)  هـ٢٧٦ت(�وزي ا	%��ري، ــF ا	

�% ,+F ا	%�* &#% ا	+: م، �A+B@١٩٦٣ا	6#�8 ا	�ا��8، +,%�� :١/٢٤٦.  
  .١/٣٤٨: ,"�Sر ا	h+�ح 	�Hازي -٢
 .٥/٢٠٥٦: N�+O ا	#"�ري -٣
 .٥/٥١٠: ا	�k��� FD ���Z ا	+%�P وا �� �f* ا	]Yري -٤
٥- �H�, N�+O :٣/١٢٣٣. 
 .٢/٢٧٢: ا	ُ��jب k�B�B FD ا	ُ��8ب �f* ا	��6ز -٦
��8��Z : �ا �� -٧B @#� :�+�O �iK٥٧ أ. 
٨- �H�, N�+O :٢/١٠٣٧. 
���وز  -٩H	 ��+�س ا	,�A	ديا��c :١/١٧٣٢. 
 .٦٢ا��� : �رة ا �8Kم  -١٠
١١-  FH8#H	 IA� .١/٢٩٠: ا	�RH& wH6 أ�اب ا	
١٢-  %� .١١ا��� : �رة ,+
١٣-  F,��H	 ���� .٢/٦٧٢: ا	�h#�ح ا	
١٤- �B FD ب�j���6ز�k ا	ُ��8ب �f* ا	Bا	ُ :٢/٢٧٢. 
 .١/٣٤٨: ,"�Sر ا	h+�ح 	�Hازي -١٥
 .٢/٣٥٠: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري -١٦
  .٣/٥٥: ����Q ا�* &��%�* -١٧
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م ثم نُسخَ، ووِالية القرابة ووِالية      ووِالية الحلْف ووِالية الهِجرة وكان يتَوارثُ بهما أول اإلسال        
  .)١("العتْق ، والميراث بهما ثابت

قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير         :" وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا     
  .)٢("شؤونه الشخصية والمالية
  :مناقشة التعريفات

يج، فكيـف  تعريف الحنفية ال يصلح للوِالية الشخصية على النساء خصوصاً في التزو       
  الَْأيم َأحقُّ بِنَفْسها من  :" يقول�يزوج الولي مولِّيته دون رضـاها، إذا أبت الـزواج، والنبي 

 كما أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي         )٣("وِليها والْبِكْر تُستَْأذَن في نَفْسها وِإذْنُها صماتُها      
فكيف ينْفُذُ القول عليها شاءت أم أبتْ ؟، هذا األمر األول وهو            .)٤( نكاحها �بي  كارهة فَرد الن  

  . القرابة
   فهذان أمران تاريخـيان ال يحتاجان )٦( والوالء)٥(أما األمر الثاني والثالث وهو الملك

  . ألنه ال وجود لهما في هذا الزمان؛إلى مناقشة
وِالية العامة، فال يصح هذا أيـضاً بإطالقـه،         أي في ال  : أما األمر الرابع وهو اإلمارة    

فَيصلُح تنفيذ القول على الرعية شاءوا أم َأبوا في األمور الدينية المنصوص عليهـا كإقامـة                
، أما في األمور الدنيوية كأمور الحرب والنـوازل فيجـب علـى             ...الصلوات، وجمع الزكاة  

ß#ôã:" عـالى ، لقوله ت  )٧(المسلمين أن يشاورهم اإلمام    $$ sù öΝ åκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{ $# ( #sŒÎ* sù 

|M øΒz•tã ö≅©. uθ tG sù ’ n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ït ä† t,Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9$# ")ــالى،)٨ ــال تع %Ï: " وق ©! $#uρ (#θ ç/$ yftG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷�t/ $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ")ـلِّ       ،)٩فيجب على اإلمام أن يشاور أهل الح 
  .   والعقْد في شؤون دنياهم، وال ينْفُذُ القول عليهم مع عدم رضاهم جميعاً

  . فال يصلُح هذا التعريفعرفوها من ناحية اإلرث فحسب: كيةتعريف المال
  .ة فحسبيلتعريف الوالية على القاصر أو فاقد األهلهو : تعريف الشيخ الزرقا

                                           
١- ��ZA�ا�K* ا	A	ا :#HT	ي اYU *� %�Qأ *� %� ا و	R، ، دار ا	kST ا	8���H، ���وت، ا	6#�8)هـ٧٢١ت (،  FـــF ا	��K�jــ,+

�% أ,�* ا	��Xوي١٩٩٨+, �#u ،١/٢٤٨: م. 
٢- ZA�6�: F ا	�8مــا	�%`) ا	h, ��% ا	Yر�E ـا	�5Qأ R ) هـ١٤٢٠ت :( ،R	6#�8 ا و	د,5@، ا ،�HA	هـ١٤١٨دار ا- 

 .٢/٨٤٣م،١٩٩٨
٣- �H�, N�+O :٢/١٠٣٧. 
 .٥/١٩٧٤: N�+O ا	#"�ري -٤
٥-  �Hْ� .����Q٣/٥٦ ا�* &��%�*، : �iKا ا	��% ِ	8َْ#ِ%ِ� أو َأَ,IِSِ، ه ِ,Hُْ�: ا	ِ
٦- hA���w4  ا	�h%ا *T� � :w4	I ور��، ا�iKـI إن 	ـ) &#%ًا �� IAُSِ8ْ�ُ، وI�ُ�ِ�َ ا	ُ�Sِ8ْ@ 	ـ�Uـأن ��S5ي ا	: �E�Sــد �I وfء ا	8ــا	

FK���TH	 :٤/١٦١. 
���� ا	6#�ي -٧B :٣/٤٩٤. 
 .١٥٩ا��� : �رة cل &��ان -٨
 .٣٨ا��� : �رة ا	5رى -٩
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  :التعريف  المختار
أفضل تعريف لها هو تعريف الشيخ مصطفى الزرقا، مع التعديل عليه ليدخل تـزويج              

  :المرأة فيه فَيصبِح التعريف 
قيام شخص كبير راشد على شخص محتاج إليه لتدبير شـؤونه الشخـصية أو الماليـة أو                 " 

  ".كليهما
  .، وتدخل فيها المرأة)٢(، والمعتوه)١(تشمل الصغير والمجنون :على شخص محتاج إليه: جملَةُفَ

تشمل الوِالية على النفس كما تشمل : وجملَةُ لتدبير شؤونه الشخصية أو المالية أو كليهما
  .الوِالية على المال

  

  :أقسام الوالية: المطلب الثاني
  :ية العامة، والوِالية الخاصةالوِال: تنقسم الوِالية إلى قسمين

  :الوالية العامة: المسألة األولى
سلطة على إلزام الغير، وإنْفاذ التَصرف عليه، بـدون         : " )٣(وعرفها الدكتور نزيه حماد   

  تفويض منه تتعلق بأمـور الـدين والدنيا والنفس والمال، وتهيمن علـى مرافق الحياة العامة 
  .)٤("مصالح لألمة ودرء المفاسد عنهاوشؤونها من أجل جلب ال

الرياسة على الناس في أمور ديـنهم ودنيـاهم ومعاشـهم           :" )٥(وعند الشيعة الجعفرية  
  . )٦("ومعادهم

فكلمة : ولكن يالحظ أن التعريف األول هو شرح للتعريف الثاني مع بعض المآخذ عليه            
: وقوله بـدون تفـويض    . )٧( والالم ال تُعرف ألنها وصف للنكرة فال تدخل عليها األلف        " غير"

 ألن اإلمام يأخذ التفويض من الناس عن طريق البيعة، وهـو يفَـوض الـوالة                غير صحيح؛ 
  .والقُضاة من أولي األمر

  :أقسام الوالية العامة

                                           
��8�I : ا	]�ن -١B @#� :�+�O �iK٥٩ أ �	���	ا �Jه *,. 
٢- IS8	ا ":UB �DcـD 2ًH` kــT	ا �HSَ"ْ,ُ I#Q�O ��h�D (A8	ا Fآ2م ـ IX82ء، و�A8	آ2م ا I,28£ آ� I#5�ُDَ 2م�K�[�*، ا	

 .٤/٢٧٣: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري: ا�iK" وآJا ���4 أ,ر�
��د -٣Q I�YK رS%آ	% &�م : ا	١٩٤٦و 	FD I آ��H ا	�8��5 �]�,�8 أم ا	�Aى،وهOوأ F,2�3ا IA�,��5Sر م، وه أ��Sذ ا	

 X&ة، و%[� F,2�3ا ��BC��� ا	i��� F,2�3ا IA� ,ـ]�w ا	Xت إ�2,�� و&ـ���C,رف و�h�	 F&���]�H ا	
 FZA��Dُ wEات &RH ا�K�SKf ا	, �iKا ،��	�� . ,���T ا	5

��د : ���iK ا	FD ��f ا	�8��5 ا2�3,�� -٤Q I�YK رS%آ	ا)�O�8,(�8#6	�5,��، ���وت، ا	%ار ا	د,5@، ا ،�HA	دار ا ، 
 R	١٧م، ص ١٩٩٤ - هـ١٤١٤ا و.  

ا ا��D�T�3 وزادوا أن �Dـ���� أO+ـا	]8 -٥AD�5 وا#, *� ��8U ع ا ,�ب��Uس وإ[�&RH � ـ�ق ا ,� �� ,* ا	�KYد�E وا	
���وي ا: Q% ا	�5ب `g6 و��رق ا	+#� wH"�, @��D &* ا�3��نH	 �8ر��S	ا �iK:١/٢٤٦.  

٦- w�#	وا k��T� .١/٣٣٣ ,���C ا	��5 ا�E ،F,2�3 ، إ��ان، :)هـ١٣٥٥ت  (,+�% FAB ا�,FH: ا	
٧- �iKا :F,��H	 ���� .٢/٤٥٨:ا	�h#�ح ا	



١٦٨ 
 

  :)١(تشمل الوِالية العامة الكثير من الوِاليات أهمها
tβθ:"  لقوله تعالى  )٢(وِالية اإلسالم  ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ " )وِاليـة  . )٣و

، )٧(، ووِالية الحسبة  )٦(، ووِالية اإلمارة والوزارة   )٥(، ووِالية القضاء  )٤("الخالفة"اإلمامة العظمى 
. ...  

  :الوِالية الخاصة: المسألة الثانية
  :ثة ضروب من السلطةتُطْلَق الوِالية الخاصة في االستعمال الفقهي على ثال

، وقد سبق التعليق على     )٨("تنفيذ القول على الغير شاء هذا الغير أم أبى        :" النيابة الجبرية   .  ١
  .)١١(، والوالية على مال فاقد أو ناقص األهلية)١٠(، وتشمل نيابة الولي في الزواج)٩(هذا التعريف

 ويشبه األب من جهة أنه ليس لغيره ووِاليته ثابتة بالتفويض،:)١٢(وِالية المتولي على الوقف  . ٢
  أن يعزله، وهـي وِالية ماليـة محـضة يفَوض صاحبها بحفظ المال الموقوف، وإبقائه 

  .)١٣(صالحاً حسب شروط الواقف
السلطة التي فوضها الشرع لولي القتيل، وهو من جعل اهللا تعالى له ميراثاً منه، مـن أن                 . ٣

  .)١٤(يقْتَص من القاتل
tΒuρ Ÿ≅ÏF :"قال تعالى  è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰s)sù $ uΖ ù= yè y_  Ïµ Íh‹ Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξ sù ’Ì� ó¡ç„ ’ Îpû È≅÷F s)ø9$#  ")١٥(. 

  :أقسام الوِالية الخاصة
  .الوِالية على المال، والوِالية على النفس: الوِالية الخاصة قسمان

  :الوِالية على المال .١

                                           
٨- �اع ا	ـ��fت ا	8ـ�,� ,� ه ,+ـ%ود آـ��f ا	��i	� وو��f ا	��T+S ��* ا	Yو�HE ،*�U أهKأ *, %U� IK  �ZHآ (Eأ �	و �Z

 .	�� 	�6H� �Z إRH& f &%د �HE) ,+%ود ,* ا	��س
١- FU�#H	 g�� .٣/٢٧١: ا	��RAS ��ح ا	
٢- ��S	رة ا .٧١ا��� : �
٣- ��[K *�f @4�E%	ا Yا4@، ��ح آ��	#+� ا	٥/١٥٦: ا. 
٤- FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٣١٧: �%ا. 
��وردي -٥H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٩٨ص : ا. 
٦- hـ���Iــا	K +�#�،٣٠٠ص : %ر	إذا �" ، وا �T��ا �TQم : �ــ، اIH8D �Z"iKـأ,� ��	�ـ�8وف إذا �ـ�B �ZآـI وFZK &* ا	

��وردي، ص H	 ��K�6H�	٢٩٨ا. 
 .٢/٣٥٠: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري -٧
٨- �+�O �iK١٦٤ :ا  �J,* ه�	���	ا. 
�RH& N ا	 -٩HS	ح ا��SFKزا�S�SH	 N�u :٢/٣٤١. 
١٠- F���H	 �4�i�	١٥٦: ا �#�� وا. 
١١- �E��A� w, IS8ء &��: "ا	�, (�#�Bك وH����ع �QII#� ا	SKfودوام ا  "�iKوي: ا���H	 �8ر��S	ت ا��Z, RH& ��ES	ص : ا

٧٣١ . 
١٢-  F���H	 �4�i�	١٥٩: ا �#�� وا.  
١٣- F8D�5H	 ٦/١٣: ا م. 
 .٣٣ا��� : ا��3اء�رة  -١٤



١٦٩ 
 

لـه   ها العناية بمال القاصر و القيام بكل مـا        مكنة قانونية توجب على من يتوال     :" وهي
مكنـة  " ، هذا تعريف القانون، ولكن إن أردتُ تعريفهـا شـرعياً أقـول،            )١("عالقة بهذا المال  

  ...".شرعية
  ، )٤(، وعلـى مال المفْلس)٣(، والمجنون)٢(وتثبت هذه الـوِالية علـى الصبي ، والمعتوه

θ#):" لى، قال تعـا   )٥(وعلى مال اليتيم الصغير    è= tG ö/ $#uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9$# # ¨L ym #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy%s3ÏiΖ9$# ÷βÎ* sù Λ äó¡nΣ#u 

öΝ åκ ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθ ãè sù÷Š$$ sù öΝ Íκ ö�s9Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒr& ( Ÿωuρ !$ yδθ è= ä. ù's? إسرافا #�‘#y‰Î/ uρ βr& (#ρç� y9õ3tƒ  ") وتستمر الوِالية علـى     )٦ ،
  .)٧( قائماً، فإذا زالت األسباب انقطعت هذه الوِاليةالمال ما دام الوصف الموجب لها

  :الوِالية على النفس  .٢
وتثبت هذه  " قيام شخص كبير راشد على شخص محتاج إليه لتدبير شؤونه الشخصية           " 

 :الوِالية على

وتشمل هذه الوِالية تأديب الصغير، وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الـدين،        : )٨(الصغير. ١
ويؤكد هذا قول النبـي  . )٩(ليم واجب على األب وسائر األولياء قبل بلوغ الصبي أو الصبية         وهذا التع 

مروا َأولَادكُم بِالصلَاة وهم َأبنَاء سبعِ سنين واضرِبوهم علَيها وهم َأبنَاء عشْرٍ وفَرقُوا بينَهم في               :" �

  .)١٠("الْمضاجِعِ
، ولكن خالف ذلك ابن حزم )١١(ولألب وِالية تزويج الصغير باتفاق الفقهاء: دقال ابن رش

  .)١٢("ال يجوز لألب وال لغيره إنكاح الصغير الذَّكَر حتى يبلُغ فإن فعل فهو مفسوخ أبداً:" وقال
والذي يترجح لي أنه ال يجوز تزويج الصغير الذَكَر إال إذا كانت له في هـذا الـزواج                  

  .دم ورود نص في هذا األمرمصلحة راجحة، لع
، وللولي تزويج المجنون الذي     )١٣(فيقوم ولي المجنون بالقيام مقامه في معامالته      : المجنون. ٢

  .)١٤(ال يفيق للعفَّة أو الخدمة، ألنه له فيه مصلحة

                                           
ن ر�E ــن ,* K�Eــا	�ـ�دة ا	:�	:� وا ر�8 -١٥)١٧ (O�A	ال ا�D �Zـــ��* و,� Dـ�g5ن ��i�B أQـTQ FـــــiKا ،��#�	 Fـــ��[H	ا �   

 ،�	�6H	 ��H8	اwww.libyachild.org. 
  .٣/٢٢: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري -١
د ا	#���FB: ا	����8 ��ح ا	Z%ا�� -٢�+, *� %�+, *� %� .٣/٢٨٥، دار ا	��T ،���وت، )هـ٧٨٧ت ��� (، ,+
�� ا -٣+BF�S�ZH	 ج�S+�	 :٥/١٢٩. 
٤- FBZ#H	 FZ�	ا F	4@ أو�E٢/٤١٥: د. 
 .٦ا��� : �رة ا	���ء -٥
��د 	���iK ا	FD ��f ا	�8��5 ا2�3,�� -٦Q I�Y� :٥٩.  
٧- F8H�YH	 @4�A+	ا *��#B :٢/١٢٢. 
٨- �H�, RH& وي .٨/٤٤: ��ح ا	�
 .N�+O *�Q: �ل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب، ١/١٨٧E: ��* أ�F داود -٩
 .٢/١٠: �%ا�� ا	�]�f %ZS* ر�% -١٠
 .٩/٤٦٢: ا	�+YQ *�f RHم -١١
١٢- I,ا%E *�f F�j� .٤/٢١٧: ا	
 .٢/٤٠: ا	�JZب 	��5Hازي -١٣



١٧٠ 
 

  :وتنقسم الوِالية عليها إلى قسمين: األنوثة. ٣
 :وِالية تزويج  . أ

َأيما  " �لقول النبي   ، وذلك   )١(حة عقد النكاح   إلى اشتراط الولي في ص     ذهب الجمهور 
امرَأة لَم ينْكحها الْوِلي فَنكَاحها باطٌل فَنكَاحها باطٌل فَنكَاحها باطٌل فَِإن َأصابها فَلَها مهرها بِمـا       

لَـا تُـزوج    " ،)٣("لَا نكَاح ِإلَّا بِوِلي   " ،)٢(" وِلي لَه  َأصاب منْها فَِإن اشْتَجروا فَالسلْطَان وِلي من لَا       
، وقد اختـار هـذا      )٤(" الْمرَأةُ الْمرَأةَ ولَا تُزوج الْمرَأةُ نَفْسها فَِإن الزانيةَ هي الَّتي تُزوج نَفْسها           

  .)٥(الرأي أيضاً أبو يوسف من الحنفية
ينعقد نكاح الحرة البالغة دون ولي، وعند محمد بن الحسن ينعقد موقوفاً    وعند أبي حنيفة    

  .)٦(على إجازة الولي
  .والراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم

:" قـال تعـالى   : وِالية الزوج التأديبية للزوجـة الناشـز        . ب ÉL≈ ©9$#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅èδy—θ à±èΣ 

 ∅èδθ Ýà Ïè sù £èδρã� àf÷δ $#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £èδθ ç/ Î� ôÑ $#uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £Íκ ö�n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# 

šχ% x. $ wŠ Î= tã #Z�� Î6 Ÿ2 ") ٧(.  
وبناء على هذه القاعدة ال يتَصرف القاضـي مـع           :الوِالية الخاصة أقوى من الوالية العامة     
رأة للولي الخاص أن يزوجها بغير      ، ولو أذنَتْ الم   )٨(حضور الولي الخاص وأهليته في التزويج     

لَه مـن    ولو َأجر القاضي عقاراً للوقف بما     .)٩(كفء صح وإن كان للحاكم لم يصح في األصح        
الوِالية العامة على الوقف وَأجر متولي الوقف ذلك العقار نفسه، يكون إيجار المتَولِّي صحيحاً              

الخاصة أقوى من الوِالية العامة، وال يحـق لـصاحب          وال يعتبر إيجار القاضي، ألن الوِالية       
وللولي الخاص  . )١٠(الوِالية العامة أن يتصرف بمال الوقف مع وجود صاحب الوِالية الخاصة          

  .)١١(لإلمام العفو مجاناً استيفاء القصاص والعفو عن الدية ومجاناً، وليس
 

 

 

                                           
١٤-  �	��	 �Kو%� .٧/٦،ا	�E *�f F�j%ا,I ٩/٢٨،ا	�+YQ *�f RHم،٥/١٤، ا م 	F8D�5H،٢/١٠٩:ا	
١- �U�, *١/٦٠٥: ��* ا�  .N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�FD FK ا	��JS)، وه
٢- (#�Q *� %�Q٤/٤١٣: ,��% أ�ط FD ا	��JS)، وه N�+O P�%Q آ~Kا ر k�8� ل�E �. 
٣- �U�, *١/٦٠٦: ��* ا��iKا ،FK�#	 ل ا�E �� .١/١٣٢٦ا	]�,w ا	��jh وز��دا IB	�	FK�#، : ، وه N�+O P�%Q آ
��م -٤Zُ	ا *�f ��%A	ا NSD :٣/٢٥٩.  
٥- I��K ر%h� .٣/٢٥٩: ا	
 .٣٤ا��� : �رة ا	���ء  -٦
٧- F5رآYH	 %&اA	ر ,* ا:�� .٣/٣٤٥: ا	
٨- F���H	 �4�i�	١٥٥: ا �#�� وا. 
����، ����وت، ا	6   )ه�ـ  ١٢٥٤ت (��Q F%ر  ـ�ـ &�T :Hمــ�H ا Qــ�Tم، ��ح ,]  ــدرر ا	+  -٩H8	ا k�ST	ـ�ـ ، دار ا  R�	ه�ـ ١٤١٤#�8 ا و 

�F ا	+���F: م ١٩٩٢ZD F,�+� .١/٥٢: �A+B@ وk��8B ا	
١٠- F���H	 �4�i�	١٥٥: ا �#�� وا. 



١٧١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  "اإلمــامة الكبرى"الخالفة 

  فيه ثالثة مطالب

  تعريف الخالفة: المطلب األول 

  .لغة واصطالحاً

  حكم تنصيب: المطلب الثاني

  اإلمام

  شروط رئيس:المطلب الثالث

  .الدولة
 



١٧٢ 
 

  

  
  
  

  ):مامة الكبرىاإل(الخالفة : المبحث الثاني
    

  : لغة واصطالحاتعريف الخالفة: المطلب األول
  

  :تعريف الخالفة لغة: المسألة األولى
، ومنه )١(الخالفة من المصدر الثالثي خَلَفَ، والخَلَفْ هو الولد، ويقال خَلُفَ فوه أي تغير        

  .)٢("حِ الْمسكلَخُلُوفُ فَمِ الصاِئمِ َأطْيب عنْد اللَّه من رِي:" �حديث النبي 
ويقال استَخْلَفَ فالناً من فالن أي جعلَه مكانه، وخَلَفَ فالن فالناً إذا كان خليفته، ويقال 

$tΑ:" ، ومنه قول اهللا تبارك وتعالى)٣(خَلَفَه في قومه خالفَةً، أي كان مكانه s% uρ 4y›θãΒ ÏµŠÅz L{ 

šχρã�≈yδ Í_ ø�è= ÷z $# ’ Îû ’ ÍΓöθ s% ôx Î=ô¹r&uρ Ÿωuρ ôìÎ6 −Gs? Ÿ≅‹Î6 y™ tÏ‰Å¡ø�ßϑ ø9$#")إذا جئت بعده، ويقال .)٤ ،وخَلَفْتُه :
،والخليفة هو )٥(خَلَفْتُ فالناً أخْلُفُه تخليفاً، واستَخْلَفْتُه أنا أي جعلته خليفتي، واستَخْلَفَه جعله خليفة

uuθ :"، قال تعالى)٦(الذي يستَخلف ممن قَبلَه، والجمع خَالئف وخُلفاء èδ “Ï% ©!$# ö/ä3n= yè y_ y#Í× ‾≈ n= yz  ’ Îû 
ÇÚö‘ F{$# ")٧(.  

والخليفة هو السلطان األعظم، والخالفـة اإلمـارة، ويقـال لألئمـة خُلفـاء اهللا فـي                 
ــه ــالى )٨(أرض ــه تع …ßŠ:" ، لقول ãρ#y‰≈ tƒ $ ‾Ρ Î) y7≈ oΨù= yè y_ Zπ x�‹ Î= yz ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Λ äl ÷n$$ sù t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd, pt ø:$$ Î/ Ÿωuρ 

ÆìÎ7 ®Ks? 3“ uθ yγø9$# y7 ‾= ÅÒ ãŠ sù tã È≅‹ Î6 y™ «!$#")٩(. 
  .)١٠(وسميت الخالفة بهذا االسم، ألن الثاني يجيء بعد األول قائماً مقامه

  

                                           
ر -١i�, *�f �8ب	ن ا��	٩/٨٥: .  
 .٢/٦٧٣: N�+O ا	#"�ري -٢
 .١/٧٨: ,"�Sر ا	h+�ح 	�Hازي -٣
 .١٤٢ا��� : �رة ا &�اف -٤
٥- IE�Dور ��K��3اه�� أ ��� .١/٢١٥: ا	�8]� ا	
د �* &�� ا	"ارز,: أ��س ا	��2# -٦�+, ���A	ا R، ــ� ا و	ــ�، ���وت، ا	6#8ــ، دار ا	�T)هـ٥٣٨ت (Y,"�5ي ـF ا	ــأ�

 .١/١٧٣م، ١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩
٧- ���D رة .٣٩ا��� : �
٨- �jH	ا k�JZB :ا زه %�Qأ *� %�+,  مR٢٠٠١،ــ#�8 ا و	ـF، ���وت، ا	6ــ��ء ا	�Sاث ا	��8ــ، دار إQ)هـ٣٧٠ت (�ي، ــأ�

@�A+B : ،k&�, ض& %�+,٧/١٦٨. 
 .٢٦ا��� : �رة ص -٩
١٠-  *�f �jH	ا ����A, �[8,٢/٢١٠: زآ���.  



١٧٣ 
 

  :تعريف الخالفة اصطالحاً:    المسألة الثانية
  .)١("استحقاق تصرف عام على األنام:" عرفها ابن عابدين
  . )٢("ي الدين والدنيا على المسلميناستحقاق تصرف عام ف:" وعرفها ابن نجيم

رئاسة عامة في أمور الـدين والـدنيا نيابـة عـن            :" وعرفها صاحب الفواكه الدواني   
  . )٣("�النبي

ين وحفظ حـوزة الملَّـة      هي خالفة الرسول في إقامة الد     :" وقال صاحب أسنى المطالب   
  .)٤("تِّباعه على كل كافة األمةبحيث يجب ا

الخالفة حمُل الكافَّة على األحكام الـشرعية فـي أحـوال دنيـاهم             :"  وقال ابن خلدون  
  .)٥("وآخرتهم

رئاسة عامة لشخص من    " عرفها صاحب النجاة في القيامة    : الخالفة عند الشيعة اإلمامية   
  .)٦("الناس في أمور الدين والدنيا
لعلـوم  هي الرئاسة العامة في التصدي إلقامة الـدين بإحيـاء ا          :"  وفي نفحات األزهار  

الدينية وإقامة أركان اإلسالم والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيـب الجيـوش والفـرض                
للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظَاِلم واألمر بـالمعروف            

  .)٧( "�والنهي عن المنكر نيابة عن النبي 
  :مناقشة التعريفات

١.    بمـا،            تعريف ابن عابدين مهبم، وحاول ابن نجيم توضيحه قليالً لكنـه بقـي مه
  )٨(.ومعروف أن معنى التعريف القول الشارح فيلزم هذا القول الشارح قول شارح آخر

هنا ليست في مكانها الصحيح، ألن التصرف فـي اللغـة هـو       " تصرف" كما أن كلمة    
) ١٠(. فيـه  احتالالن في األمر أي      ، يقال تصرف ف    االحتيال، ويعني   )٩(السعي في طلب الرزق   

  .)١١(ف هو المتَقَلِّب في األمور المجرب لها تَقَلَّب فيه، والمتصروتصرف في الرزق أي

                                           
 .١/٥٤٨: ����Q ا�* &��%�* -١١
١٢- ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٦/٢٩٩: ا. 

  
��اوي -١�H	 FK%وا	ا Iاآ�  .١/١٠٦: ا	
  .٤/١٠٩: أ��R ا	��6	 k	��hKري -٢
  .١/١٩٠: �Bر�� ا�* `H%ون -٣
٤- D ]�ة�	ــاD �,��A	ا Fأ,� ا3,�,�ـــ @�A+B F :K#+�ا	ـــا�* ه�:� ا F) هـ٦٨٩ت(T����C,  �E ا	�Zدي، � اF,2�3،ـ، ,]�w ا	

  .٤١هـ، ص ١٤١٧، ا	6#�8 ا و	R، - إ��ان
�+�ت ا زه�ر -٥K : FK2��  .١٧/٢٩٨هـ، ١٤٢٠، ,6#�8 ��ران، ��Zان، ا	6#�8 ا و	�O�8,( ،R(ا	��% &FH ا	
 -�h ,–، دار ا	��8رف )هـ ٤٢٧ت :( F �* ����ـــF ا	+��* �* &#% ا$ �* ا	+�* �* &Hـــأ� &H: ا��3رات وا	�Z�#�Sت  -٦

��ن د��K،.أ:م، �A+B@١٩٨٣ا	:�	:� : ا	�8#6�H� ١/٢١٤د.   
ر -٧i�, *�f �8ب	ن ا��	٩/١٩٠: . 
   .١/٣٥٣:أ��س ا	 ��2#	YH,"�5ي  -٨
٩-  IE�Dور ��K��3اه�� أ ���   .١/٥١٣: ا	�8]� ا	
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ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتب الشرع عليه أحكاماً         : "  أما التصرف اصطالحاً  
  .)١("مختلفة

رزق واالحتيال، فال تـصلح هـذه   فالتصرف هو التقلب في األمور والسعي في طلب ال        
  .الكلمة في التعريف

  وبالنسبة إلـى المعنى االصطالحــي للتصرف فهي ما يصدر عن الشخص بإرادته، 
والخالفة تفويض، والكثير من األمور يأخذها اإلمام بعد المشورة ألهل الرأي والخبرة من أهل       

  .الحلِّ والعقْد وليس بإرادة منفردة
  .لتعريف كلمة استحقاق انقياد أو استحقاق طاعة لكان أفضلفلو كان في ا

رئاسة عامة في أمور الدين و الدنيا ونيابة " تعريف صاحب الفواكه الدواني بأن الخالفة       .٢
 رئاسة عامة، بل هي رئاسة تعريف جيد، ولكن الخالفة ليست وحسبهو  " �عن النبي   

ن ، ويلْـزِم بتطبيـق الحـدود        عامة وإلزام على الطاعة، ألن الخليفة يـضع القـواني         
  .، على المخالفين إن لم يلتزموا بأوامره ونواهيه التي يستقيها من الشرع...والتعازير

وحفظ حـوزة   " وتعريف صاحب أسنى المطالب غير جامع وغير مانع ألنه أتى بجملة             .٣
ـ               "الملَّة ر ، فهو غير جامع ألنه لم يأت بجميع وظائف الخليفة وغير مانع من دخول غي

؟ وأيـن تنظـيم األمـور       ...حفظ حوزة الملَّة في أعمال الخليفة، فأين القضاء والجهاد          
، وما يلْزم الرعية من أمـور       ...الدنيوية من إنشاء المدارس والجامعات والبنَى التحتية      

  .دنياهم؟
رئاسة عامة لـشخص مـن   :" وتعريف صاحب النَّجاة في القيامة في تحقيق أمر اإلمامة  .٤

نَكرة تفيـد العمـوم، فتعنـي أي    " شخص"ال يصلح لتعريف الخالفة ألن كلمة    .." سالنا
?ρßŠ̈ρt“s#):" شخص ، قال تعالى    uρ  χÎ* sù u� ö� yz ÏŠ#̈“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 Èβθ à)̈? $#uρ ’ Í< 'ρé'‾≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{ فكلمـة  ) ٢( " #$

$:" وكقوله تعـالى  . )٣(خير نكرة تفيد العموم    pκ š‰ r'‾≈ tƒ šÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®? $# ©!$# ö� ÝàΖ tF ø9uρ Ó§ø�tΡ $ ¨Β 
ôM tΒ£‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)̈? $#uρ ©!$# 4 ") ٥( فكلمة نفس نكرة تفيد العموم ، أي كل نفس)٤(. 

فليس كل شخص يصلح أن يكون خليفة، بل ال بد للخليفة أن يكون متَّـصفاً بـصفات                  
أن يكون مسلماً حـراً     : الصفاتيجب أن تكون موجودة فيه ليصلح أن يكون خليفة، ومن هذه            

                                           
١٠- ��ZA�&� ا	����: ا	T	�� ��,2�3ون اC5	ف وا�Eوزارة ا و : ،��S�T	ف ا�E�5 وزارة ا وK١٢/٧١.  
  .١٩٧ا��� : �رة ا	#�Aة -١
 �، ا	6#�8 ــ�ى، ,hــ#�ر�� ا	TــS#� ا	S]ــ، ا	�T)هـ١٠٣١ت ( &#% ا	�ؤوف ا	���وي،: w ا	��jhــ�D£ ا	A%�� ��ح ا	]�, -٢

 R	٦/٢٤٢هـ، ١٣٥٦ا و.  
  .١٨ا��� : �رة ا	+�5 -٣
�� N�B	�AHري -٤�  .١/٤٢٣: ,��Eة ا	



١٧٥ 
 

، فتنكير كلمـة    )٣(، وأن يكون تقياً   )٢(، مجتهداً عدالً وسليم الحواس و األعضاء، شجاعا       )١(ذكراً
 .شخص هي عيب في التعريف

اقتصر في هذا التعريف على ذكر بعض األعمال : وتعريف صاحب نفحات األزهار .٥
كرها كلها تفصيالً، ولم يجملها، كما أنه لم المنوطة بالخليفة في األمور الدينية، ولم يذْ

 يصلُح، وال إجماالً، فال  ي األمور الدنيوية ال تفصيالًكُـر األعمال المنوطة بالخليفة فيذْ

  .  هذا التعريف للخالفة
حمل الكافة على األحكـام     :" التعريف المختار هو تعريف ابن خلدون     :التعريف المختار 
  .)٤("نياهم وآخرتهمالشرعية في أحوال د

  . فهو تعريف جامع ومانع وشارح، وبأقل األلفاظ وأشملها
تعني الرئاسة على الناس جميعاً، ألن من يلْزِم الكافـة هـو اإلمـام              : قوله حمُل الكافة  

ويحملهم على األحكام الشرعية، وليس لهـوى      . األعظم، وتشمل حمل الكافة أي إلزامهم أيضاً      
تغالً منصبه إلجبارهم على طاعته، بل يحملُهم على طاعة والتـزام األحكـام             في نفسه أو مس   

، ...الشرعية في جميع أمور حياتهم الدينية مثل إقامة الصلوات والجهـاد وتطبيـق الحـدود              
وأمورهم الدنيوية من القيام بكل األمور التي من شأنها أن تُصلح دنياهم من إنـشاء مـدارس                 

  .، دون خروج عن أحكام الشرع...وتعبيد طرقوجامعات ومستشفيات 
  

   :في المسألة رأيان :حكم تنصيب اإلمام: المطلب الثاني
  :تنصيب اإلمام واجب : الرأي األول 

  :  واستدلوا بالقرآن والسنة واإلجماع والمعقول وعمل الصحابة
  :من القرآن

$:"قال تعالى  .١ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ")٥(.   
 أمرنـا هـم األئمـة مـن والة          هللا تعالى بطاعة ذوي األمر، وذوو     أمر ا :  وجه الداللة 

المسلمين، فهم أمراء الحق ووالة العدل كالخلفاء الراشدين، ومن يقتدي بهم مـن المهتـدين،               
، )٦(ه الرعية مما هو مصلحة عامة للرعيـة كافـة         فيجب على األمة الطاعة لألمير بما يأمر ب       

 .)٧(فوجب باآلية تنصيب إمام للمسلمين
                                           

  .١/٥٤٩: ����Q ا�* &��%�* -٥
٦- ��H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٧ص: ورديا.  
٧- FK���TH	 w4��h	ا w4١/١٥٧: �%ا.  

  
   .١/١٩٠: �Bر�� ا�* `H%ون -١
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -٢
���� ا	#��Xوي -٣B :٢/٢٠٥6	ا ����B ،٥/١٥٠: #�يـZ�, ،ــ����� ا	+�اFK أ� ــ* &#% ا	+ـ% �ـ�ــأQ: �ج ا	��� ا	�#�B *� ��H

ر ,+�% ر��دـه١٤٠٦,��E ���C#� ، ا	6#�8 ا و	R ): هـ٧٢٨ت ( ا	8ـ#�سS%آ	ا @�A+B ،،�	�� ٥/٤٦٤.  
��وردي -٤H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٥ص: ا.  
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$ ô‰s)s9:"  قال تعالى .٢ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨn= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9$$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ ÞΟ ßγyè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”� Ïϑ ø9$#uρ ")١ (  
تَه بتوليـة والة أمـور   أم� ولهذا أمر النبي :"  قال ابن تيمية بعدما ساق اآلية الكريمة

عليهم، وَأمر والة األمور أن يردوا األمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين النـاس أن يحكمـوا                 
  ، فيجب بهذه اآلية تنصيب اإلمام، )٢("بالعدل، وأمرهم بطاعة والة األمور في طاعة اهللا تعالى

 .)٣(ألن اهللا يزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن
(ŒÎ:" ىقال تعال .٣ uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x�‹ Î= yz ")٤(.  

هذه اآلية أصٌل في نَصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة             :"  قال القرطبي 
  .)٥("وتَنْفُذُ به أحكام الخليفة

  :من السنة 
  .)٦( " سفَرٍ فَلْيَؤمروا َأحدهمِإذَا كَان ثَلَاثَةٌ في:" �قال رسول اهللا  .١

يجب أن يعرف أن والية الناس من أعظم واجبات         "  قال ابن تيمية بعد أن ساق الحديث      
 لحاجة بعضهم إلى    باالجتماعالدين، بل ال قيام للدين إال بها، فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إال               

 تأمير الواحد في االجتماع القليل      �نبي  بعض، وال بد لهم عند االجتماع من رأس، فأوجب ال         
  .)٧("العارض في السفَر، تنبيهاً على سائر أنواع االجتماع

الحديث دليل على أنه يشْرع لكل عدد بلغ ثالثة فصاعداً أن    :" وقال صاحب نيل األوطار   
مـع عـدم     ألن في ذلك السالمة من الخالف الذي يؤدي إلى التَّالف، ف           ؛يَؤمروا عليهم أحدهم  

التأمير يستبد كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه فَيهلكون، ومع التأمير يقـل االخـتالف                
                تُهيعفي األرض، أو يـسافرون، فَـشَر وتجتمع الكلمة، وإذا شُرِع هذا لثالثة يكونون في فَالة

خاصم أولى وأحرى،   لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار، ويحتاجون لدفع التَّظالم، وفَصل التَّ         
  .)٨("فهذا الحديث دليل على وجوب نَصب األئمة والوالة والحكام على المسلمين

من خَلَع يدا من طَاعة لَقي اللَّه يوم الْقيامة لَا حجةَ لَه ومن ماتَ       :" �قال رسول اهللا     .٢

      لاهيتَةً جاتَ مةٌ معيب هنُقي عف سلَيةًوعة دون وجود إمام، فيجب تنصيب        . )٩(" يبايث مدوال تَح
  .)١٠(اإلمام

                                           
  .٢٥ا��� :   �رة ا	+%�% -٥
٦- ����B *وى ا��SDور��4) و kS٢٨/٦٤: آ.  
٧- F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/٤٦٤: أ.  
  .٣٠ا��� : �رة ا	#�Aة -١
٢- F#��A	ا ����B :١/٤٦٤.  
  .١/٥١ :	��jh وز��دا IB	�	FK�#ا	]�,w ا: ، وه N�+O P�%Q، ا٢/٢٤�iK: ��* أ�F داود -٣
٤- D ��&�5	ا �����	ا&ــا�	2ح اOإ F&��ــ�	وا F :AB ا2�3م ���� ـ�% �ــ%�* أQــF ا	ــــ���B *)ون )هـ٧٢٨تC5	وزارة ا ، 

 ،R	6#�8 ا و	د��، ا��TH ا	����8 ا	�8�  .١/١٦٨: هـ١٤١٨ا2�3,�� وا و�Eف وا	%&ة وا3ر��د ، ا	
5آ -٥H	 ا و��ر (�KFK� :٨/٢٩٤.  
٦- �H�, N�+O :٣/١٤٧٨.  
  .١/٧: ا	�+YQ *�f RHم -٧



١٧٧ 
 

  :من اإلجماع 
نقل اإلجماعمن الفقهاء بوجوب تنصيب اإلمام العديد :  

اإلمامة موضوعة لخالفة النبـوة فـي حــراسة         :" قال صاحب األحكام السلطانية   . ١       
قْدينٍ وسياسة الدنيا، وعا لمن يقالـد١("وم بها في األمة واجب باإلجماعه(.  

وال خالف في وجوب نَصبِ إمام وخليفة يسمع له ويطَاع بين األمـة وال              :" وقال القرطبي . ٢
 .)٢("بين األئمة

 وجميع المرجئة، وجميع الشيعة وجميع الخـوارج،        اتفق جميع أهل السنَّة   :" وقال ابن حزم  . ٣
 واجب عليها االنقياد إلمام عادل يقيم فيهم أحكام اهللا ويسوسهم         على وجوب اإلمامة، وأن األمة    

 .)٣("�بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اهللا 
علَم أن مذهب أهل السنَّة أن نَصب اإلمام واجب على          ا:" وقال صاحب سيرة النبي المختار    . ٤

لى امتناع خُلُو الوقت عـن  ، ع�األمة إلجماع الصحابة رضي اهللا عنهم بعد وفاة رسول اهللا          
 .)٤("خليفة وإمام

إن نَصب اإلمام واجب قد عرِفَ وجوبه فـي الـشرع بإجمـاع             :" وفي مقدمة ابن خلدون   .٥
 .)٥("الصحابة والتابعين

  : المعقول
من المعلوم أن اإلنسان مدني بِطَبعه، فهو ال يستطيع أن يعيش بمفرده، وحيداً مستقالً عن               

نسان، بل ال بد أن يعيش مع الناس حتى تستقيم أمور حياته، وتتحقق مصالحه، ونتيجة أخيه اإل
لمخالطة الناس اآلخرين فقد تتعارض مصالحهم مع مصالحه، ويحدثُ االحتكاك بينه وبيـنهم،           
ويحصل التنازع، فال بد من أمير يخْتَصم الناس إليه، ويرتـضونه ِلـيحكُم فـي منازعـاتهم                 

ومن هنا كان تنصيب اإلمام أمراً يوجبه العقل كما أوجبه الشرع للمحافظة على             وخصوماتهم،  
  .)٦(حقوق الناس، وضمان استقرار الحياة اإلنسانية في مجتمعاتهم

 كما أن الناظر إلى أحوال األمة اإلسالمية بعد غياب اإلمام الذي يسوس الناس يجـد أن                
ن أن يوجه لها أحد حتى كلمة واحدة، والكثير         دول الكفر قد تجرأت على الدول اإلسالمية، دو       

                                           
��وردي -٨H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٥ص: ا.  
٩- F#��A	ا ����B :١/٤٦٤. 

  
١- D (h��% �* �YQ *� %�8م ا	�iهــ&F :H ا	�H) وا هاء وا	�+)ـا	Qأ *� Fــ %�+,  FــS#� ا	"�K]ــ، ,T)هـ٤٥٦ت(�ي، أ�

  .٤/٤٢ا	�Aه�ة، 
٢- Qار و,6ــK ــ%ا4@ ا	�D ا ��ار w#ــ�	ة ا��� Fرـــ�S"��� �+�ق ا	+F : ،F,�X ا	& *� %� - ، دار ا	+�وي)هـ٩٣٠ت(,+

ل، ١٩٩٨ ا	6#�8 ا و	R، - ���وتEY& حhK ن��� %�+, @�A+B ،١/٣٩٧م.  
٣- A,ــH` *: %ونــ%,� ا�	ــ&#% اH` *� %�+, *� *�Qـ�,�X+	ــ%ون ا ،F) هـ٨٠٨ت(A	6#�8 ــ، دار ا	وت، ا��� ،�H

  .١/١٩١م، ��١٩٨٤،ا	"�,
٤- D F����	م ا�i�	ا2�3مــا F : رس�D ر ,+�% &#% ا	�Aدر أ�S%آ	ا)�O�8,(�ا	:��E�  ،��Kن، &��ن، ا ردن، ا	6#�8ــ، دار ا	

  .١٦٢م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٧
  
  



١٧٨ 
 

                 جـرواجـه العقـاب، وزاد الهأ على اإلسالم وأحكامه دون أن يرالقتـل –من الناس قد تَج-  
 بين الناس، وانتشرت الجرائم والفواحش دون محاسـب،         -االختالط واالضطراب   –والمرج  

 في إثبات هالل رمضان مثالً، ال يوجـد مـن           فكل ذي شوكة تَجبر وفَجر على الناس، وحتى       
يجمع األمةَ اإلسالمية على كلمة، فترى بعض الدول تصوم في يوم، وغيرهـا فـي آخـر،                 
وغيرها بعد يومين، وكذا في إثبات هالل شوال، فحياة الناس دون وجود إمام هي فوضـى،                

 االعتـداءات عـن    اهللا، ويـصد  ع الناس على أحكام     ومن هنا كان تنصيب اإلمام واجباً، ِليجم      
  .المسلمين

  :عمل الصحابة 
 اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة، واختاروا سعد بـن عبـادة             �عندما تُوفِّي النبي    

ليكون أميراً، فجاء إليهم عمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح، فقال لهم      
، فبايع عمر بن     لَا ولَكنَّا الُْأمراء وَأنْتُم الْوزراء    :  أبو بكر  منَّا أمير ومنكم أمير، قال    : األنصار

  .)١(الخطاب أبا بكر وبايعه الناس
ن على أنه ال بد للنـاس مـن      لجميع من أنصار ومهاجرين متَّفقو    أن ا : حدث الشاهد من ال  

ايعونه، إال أنهـم    إمام، وال يجوز بقاء األمة دون إمام، وإن اختلفوا على الشخص الذي سـيب             
  .مجمعون على وجوب تعيين إمام

وبعدما طُعن عمر بن الخطاب جعل الخالفة شورى في ستٍّ من الصحابة يتشاورون على              
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص        :" واحد منهم، كما ورد في الصحيح ، وهم       

ـ  �والسبب في اختيارهم ألن النبي      " وعبد الرحمن بن عوف    . )٢("ات وهـو راضٍ عـنهم      م
وَأمرهم أن يتشاوروا ثالثة أيام، و ال يأتي عليهم اليوم الرابع إال وعليهم أمير، ووضع ابنـه                 

قُم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجـالً         : عبد اهللا مرجحا، وقال للمقداد بن األسود      
 عنقه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رج        وأبى واحد رِبفاض       ـرِبالً منهم وأبى اثنان فاض

رأسيهما، فإن رضي ثالثة رجالً منهم، وثالثة رجالً منهم، فَحكِّموا عبد اهللا بن عمـر، فـأي                 
الفريقين حكَم له فليختاروا رجالً منهم، فإن لم يرضوا بِحكم عبد اهللا بن عمر، فكونوا مع الذين 

  .)٣("ا عما اجتمع عليه الناسفيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبو
 أن تنـصيب اإلمـام      اًلقد كان عمر بن الخطاب بِفعله هذا متَيقِّن       : وجه الداللة من الحادثة   

واجب، وإال لما كان لهذه الشدة في هذا األمر فائدة، ولم ينْكر عليه أحد من الـصحابة هـذا                   
  .الفعل، فدل على أن تنصيب اإلمام واجب

  

                                           
   .٣/١٣٤١: N�+O ا	#"�ري  -١
٢- �H�, N�+O :١/٣٩٦.  
  .٢/٥٨٣: �Bر�� ا	6#�ي -٣



١٧٩ 
 

  .أن تنصيب اإلمام ليس واجباً: يالرأي الثان
  .)٣( من الخوارج)٢( من المعتزلة، والنَّجدات)١(وأصحاب هذا الرأي هم األصم

ولكن . )٤( فَرض اإلمامة  أن على الناس أن يتعاطوا الحق بينهم، وال يلْزم الناس         : وحجتهم
  .كالم األصم والنجدات قول ساقط إذ ال دليل عليه

 الجمهور واألئمة الفقهاء في أن تنصيب اإلمام واجب، لقوة أدلتهم           فالقول الراجح هو قول   
  .وسالمتها من النقد 

  

  ):الخليفة(شروط رئيس الدولة : المطلب الثالث
منصب اإلمامة الكبرى خطير جداً، لما يترتب عليه من مسؤوليات جِسام علـى اإلمـام،               

الخالفة إال شخص تتوافر فيـه      ونتائج هامة وخطيرة على األمة، فال يجوز أن يتولى منصب           
شروط عديدة، تجعله قادراً على قيادة األمة اإلسالمية وسياستها بما فيه الخير الصالح للرعية              

  :في الدنيا واآلخرة، وهذه الشروط هي
 :)٥(اإلسالم .١

s9uρ Ÿ≅yè:" قال تعالى     . أ øgs† ª!$# tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ$# ¸ξ‹ Î6 y™ ً")٦( .  
  ، كما أن الوالية للكافر )٧(ـوز أن يقَلَّد الكـافر على المسلمين وال على الكفارفال يج

  ، والمسلمون أعزهم اهللا على الكافرين )٨(على المسلم تُشْعر بإذالل المسلم من جهة الكافر
'A:" لقوله تعالى.     وليسوا بأذلة  ©! ÏŒr& ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# >ο̈“Ïã r& ’ n? tã tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ")٩(.  

āω É‹Ï‚−G:" قال تعالى  . ب tƒ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# tÍ� Ï�≈ s3ø9$# u!$ uŠ Ï9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ( ")فال يجوز للمؤمن أن    . )١٠
 من يطَّلع على بـواطن      -يتَّخذَ الكافر ولياً في نَصرِه على عدوه وال في إمامة، وال بِطانة           

يكون ولياً لجميع المسلمين أولى، ألن الحكْم والية، كمـا          ، ففي منْعِ الكافر أن      )١١(-األمور
، وإذا طرأ الكفر علـى الحـاكم        )١٢(أن شرط اإلسالم في اإلمام ليراعي مصلحة المسلمين       

                                           
٤- IS�U�B @#� :�+�O �iK٨٢ ا 	���	ا �Jه *,�.  
ا إ	K R]%ة �* &�,� ا	+��F ا	���,F: ا	�]%ات -٥#�SKارج ا��E�D :FK�8 ,* ا	"�H	 ب��K ا �iK٥/٤٦١: ا.  
��وردي -٦H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٥ص: اFKآ�5H	 ا و��ر (�K ، :٨/٢٩٢٤.  
٧- D ا2�3,��ـدرا��ت �	%و	ا IADو I�A�وkST, �8#6, ، ،F,2�3 �5K ا3&2م ا),FH& *��Q )�O�8 ا	���iSي : F و��f ا	

 ،R	6#�8 ا و	را��ت ا2�3,��، ا%H	 F�  .٨٧هـ، ص ١٤٠٨ا	��آY ا	�8	
١- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�ا	kST دار : �ويـ,+�% ا	F��8 ا	A:، ا	"�O2 ا	�J, RH& ��ZAهk ا	��دة ا	��	٤/١٢٩��T: ,F�j ا	

���، ���وت، ا	6#�8 ا و	R ــا	8Hداوي١/١٠٧ م،١٩٩٩��H	 ف�hK32مـ، ���١٠/٣١٠: ، اT	ا �H& FD ام���* &FH : � ا	
 Fا�,ـ%ي، أ�ـ �	�� *� %�+, *� FH&) هـ٦٣١ت(،R	6ـ#�8 ا و	ه�ة، ا�A	ون ا2�3,��، اC5H	 RHا &ـ �H[� هـ،١٣٩١، ا	

��6H	د &#% ا�+, *�Q @�A+B :١/٣٨٣.  
  .١٤١ا��� : �رة ا	���ء -٢
٣- FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٢٣٩: �%ا.  
٤-  ��K�6H�	م ا�TQ ورديا��H	:٨٥ ص.  
  .٥٤ا���: �رة ا	��4%ة -٥
  .٢٨ا��� : �رة cل &��ان -٦
٧- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٣٥١: أ.  
٨- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .٤/١٢٩: ,F�j ا	



١٨٠ 
 

على المسلمين القيام بجوكْمِ الوالية، وسقطت طاعته، وخرج عن حهعليه وخَلْع  بونَص ،
  .)١(إمام عادل مكانه

$ :"قال تعالى  . ت pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ")األمر  وأولو  .)٢ 
 .)٣(هم األمراء، والسالطين، والفقهاء، واألئمة المتََأمرون علينا

 :)٤(البلوغ .٢
ِئمِ حتَّى يستَيقظَ وعن الْمبتَلَى حتَّى يبـرَأ  رفع الْقَلَم عن ثَلَاثَة عن النَّا     :" �قال رسول اهللا    

ركْبتَّى يح بِيالص نع٥(" و(.   
  ، ألن الصـبي يحتاج إلى غيره ليرعاه، فكيف )٦( فال تَصـح إمامة الصـبي باإلجماع

  .)٧(يرعى ويلي َأمر األمة
  :العقل .٣

ن ثَلَاثَة عن النَّاِئمِ حتَّى يستَيقظَ وعن الصغيرِ حتَّى يكْبر          رفع الْقَلَم ع  :" �قال رسول اهللا    

  .)٨( "وعن الْمجنُونِ حتَّى يعقَل َأو يفيقَ
اإلمام إنما جعل ِليقيم للناس الصالة، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حـدودهم،           :" قال ابن حزم  

  .)٩("ذه كلها عقود وال يخاطب بها من لم يبلُغْ أو يعقلويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم، وه
هي أن يكون مـن يلـي أمـر         قهاء على هذا الشرط ألنه من البد      ولم ينُص كثير من الف    

المسلمين ليس عاقالً فحسب، بل يجب أن يكون على درجة عالية من الفطنة والـذكاء، لكـي                 
  . الهالك في الدنيا واآلخرةيرتفع باإلسالم والمسلين، وال يوردهم مورد

  :)١٠(الحرية .٤
  .)١١(وذلك ليكْمل ويهاب، بخالف من فيه رِق، وألن العبد مشغول بخدمة سيده

اسمعوا وَأطيعوا وِإن استُعمَل علَيكُم عبد حبـشي كَـَأن          :" �قال رسول اهللا    : اعتراض

  ر علَيكُم عبد حبشي مجدع فَاسمعوا لَه ـوا اللَّه وِإن ُأمـنَّاس اتَّقُا الـَيا َأيه" ،  )١٢("رْأسه زبِيبةٌ

                                           
�� ا	�+�Sج ��5ح ا	���Zج -٩+B RH& FK�5وا	ا Fا�Q :،FK�5وا	ا %��   .٩/٧٤، دار ا	��T، ���وت،)هـ١٣٠١ت ( &#% ا	+
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -١٠
١١- F8D�5H	 ص١/١٨٦: ا م�h[H	 نc�A	م ا�TQوردي٢/٢٩٩: ، أ��H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٥ص : ، ا.  
�% �* زآ: NSD ا	ه�ب ��5ح ,��Z ا	6ـ2ب -١Qأ *� %� ا	TــkS ، دار)هـ٩٣٦ت (��� ا �hKري أ� �+�R ، ــزآـ��� �* ,+

 ،R	6ـ#�8 ا و	وت، ا��� ،���H8	٢/٢٦٨هـ، ١٤١٨اZ#H	 ع��A	آ�5ف ا ، ،FB٦/١٥٩ ،��[K *�f @4ا�	#+� ا	٨/٢٠٦، ا ،
   .٩/٣٥٩، ا	�+YQ *�f RHم ٦/٨٨: ا	�Sج وا3آ (�H	8H#%ري

  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�FD FK ا	RH& (��JS ا	�STب٢/٥٤٤: ��* أ�F داود -٢
٣- FK�5وا	ا Fا�Q :٩/٧٤F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .٤/١٢٩ :، ,F�j ا	
٤-  F,��[#	ا ����Q: ٤/٢٠٤.  
٥- ���U�, *١/٦٥٨: * ا�N�+O P�%Q (��JS	ا FD FK�#	 ل ا�E ،.  
  .١/٦٧: ا	�+YQ *�f RHم -٦
٧- �j,ـF����5	ا k�6"H	 ج�S+�٤/١٢٩FB: F ا	Z#H	 w��ْ�  Rــ، ا	�+٨/٢٠٦H: ، ا	#+� ا	�اK *�f @4]��٣/٣٣٦: ، ا	�وض ا	ِ

  .٤/٧٠، ��jH ا	��	� 	�hHوي، ١/٦٧: YQ *�fم
  .٤/١٢٩: F�j,F ا	�+�Sج 	k�6"H ا	����5 -٨
  .٦/٢٦١٢: N�+O ا	#"�ري -٩



١٨١ 
 

اللَّه تَابك لَكُم ا َأقَاموا ميعَأط١( "و(.  
  .فاألحاديث الشريفة تُفيد جواز إمامة العبيد اإلمامة الكبرى

  :دفع االعتراض
 .)٢(ا كان قبل العتْقيحتَمُل أن يسمى عبداً باعتبار م  . أ
تَدلُّ على أنه ربما استعمله اإلمام في مهِمة معينَة، فالحـديث           " استُعمل وُأمر "كلمة    . ب

 .)٣(محمول على غير اإلمامة العظمى
 .)٤(في بذل الطاعة لإلمام األحاديث محمولة على الحثِّ  . ت
$tΑ :"لىقال تعا . )٥(ليس معنى العبد هنا الرقيق فالجميع عبيد اهللا         . ث s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?#u 

|=≈ tG Å3ø9$#  Í_ n= yè y_uρ $ wŠ Î;tΡ ")٦(، "ßŠ$ t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# šÏ% ©! $# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ #sŒÎ) uρ ãΝ ßγt6 sÛ%s{ 

šχθ è= Îγ≈ yfø9$# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ")٧(.  
أنـه  يده وليس ملكاً له، وعلى فَرض كما أن العبد عليه طاعة سيده، ووقت العبد ملْك لس       

توفرت في العبد سائر الشروط غير الحرية، وكان سيده سيء الدين وَأمره بالسوء، فكيف لـه          
أن يعصي سيده؟ فكيف يملك العبد األمر على الناس وهو مأمور بالطاعة؟ وكيف يملك وقـت    

 .األمة ووقته ليس ملكه؟
  :)٨(الذكورة .٥

وكذلك ِليفْرغ ألمور اإلمامـة،     . )٩( "لَن يفْلح قَوم ولَّوا َأمرهم امرَأةً     :" �ل رسول اهللا    قا
  .)١٠(ويتمكن من مخالطة الرجال
%ãΑ:" وِلعموم قوله تعـالى    ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ 

(#θ à)x�Ρ r& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒr& ") ١١(.   
  )١ (.فالرجال قوامون على النساء في العقل والرأي، فلم يجز أن يقُمن على الرجال

                                           
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�FD FK ا	RH& (�JS ا	�STب٤/٢٠٩: ��* ا	J,�Sي -١٠
١١- �[Q *�f #�ري	ا NSD :١٣/١٢٢.  
  
  
١- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .١٣/١٢٢: ، NSD ا	#�ري Q *�f]�٤/١٣٠: ,F�j ا	
٢- F,��[#	ا ����Q :٤/٢٠٤.  
٣- U ح�� RH& F��HE ����Q%ــ	2ل اH+��F : �ج ا	�6	#�*ــZ�, RــH& Fــ�* ا	�HA	2,� ا� *� %�Qأ *� %�Q%�* أ	ب ا�Z�  

  . ٤/١٧٤م، ا	6#�8 ا و	kST, @�A+B ،R ا	#+ث وا	%را��ت،١٩٩٨هـ، ١٤١٩دار ا	��T،	#��ن،���وت،):هـ١٠٦٩ت(
  .٣٠ا��� : �رة ,��� -٤
  .٦٣ا��� : �رة ا	���Eن -٥
٦- H+�   ، أ��R ا	ـ��6	٦/١١٩k: ، ا	#+� ا	Y`�ر 	��YH%ي٣/٤٨٣: ��Fـ	c�Aن �f* ا	8، أ�TQم ا٨/٥٢٨:  YQ *�f Rمــا	

5آ�٤/١٠٩FK: 	��hKريH	 ا و��ر (�K ، :ا�* &��%�*٨/٣٠٥ ����Q ، :ا,�١/٥٤٨%E *�f (#�Q *ا� IAD FD FD�T	ا ، :
٤/٢٢١.  

  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -٧
٨-  F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  ٤/١٣٠: ,F�j ا	
   . ٣٤ ا��� :�رة ا	���ء  -٩



١٨٢ 
 

  .   )٣(فال يصح تولية الفاسق:)٢(العدالة.  ٦
  وأما العدالة فألنه منْصب ديني ينْظُر في سائر المناصب التـي هـي :" قال ابن خلدون

ن أولى باشتراطها فيه، وال اختالف في انتفاء العدالة فيه، بِفسق الجوارح مـن              شرط فيها فكا  
  .)٤("ارتكاب المحظورات وأمثالها

  :الشجاعة.٧
ليغزو اإلمام بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى على فتح البالد، ويحمي حوزة الدين، ويقهر             

  .)٥(األعداء، ويفتح الحصون
ى إقامة الحدود، واقتحام الحروب بصيراً بها كفيالً،        أن يكون جريئاً عل   :" قال ابن خلدون  

يحمل الناس عليها، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء، قَوِياً على معاناة السياسة، ِليصح له بذلك              
  .)٦("ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو، وإقامة األحكام، وتدبير المصالح

  :أيان في المسألة ر:العلم واالجتهاد. ٨
يجب أن يكون اإلمام مجتهداً عالماً ِليعرف األحكـام، وِلـيعلِّم           :  الجمهور : الرأي األول 

 ألنه بالمراجعـة والـسؤال يخْـرِج عـن          تاج إلى استفتاء غيره في الحوادث؛     الناس، وال يح  
االستقالل، ويشمل المجتهد المطْلَق ومجتهد الفتوى ومجتهد المـذهب، وألن التقليـد نقـص،              

  .)٧(واإلمامة تستدعي الكمال في األوصاف واألحوال
ومالت جماعة من أهل السنة حيث جـوزوا        : "  قال صاحب الملل والنحل    :الرأي الثاني 
   بمواقع االجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من أهـل           اً مجتهد، وال خبير   أن يكون اإلمام غير 

  ل والحرام، ويجب أن يكون في الجملة ذا االجتهاد فيراجعه في األحكام، ويستفتي منه في الحال
  .)٨("رأي متين، وبصرٍ نافذ في الحوادث

 الرأي األول صعب التحقق نظراً لتعقد الحياة وتطورها، فال يكفي لإلمام فـي              :الترجيح
زماننا أن يكون مجتهداً في أمور الشريعة، بل يجب أن يكون اإلمام ملماً بـأمور الـشريعة،                 

، وهـذا   ....فيزياء ليتمكن من تطوير األسلحة، وأن يكون ملماً باالقتصاد والطب         والكيمياء وال 
فيجب أن يكون اإلمام ملماً برؤوس هذه المسائل على وجه اإلجمال ويتخذ خبـراء               .مستحيل

  .  ومستشارين في جميع العلوم للرجوع إليهم حال االقتضاء وأن يكون ذا فطنة كي ال يخدع
                                                                                                                         

��وردي -١٠H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٨٤ص: ا.  
���Z8 &* ا�SEاف ا	T#��4 وا	�ذا4) ا	�#��Q"هF : ا	8%ا	� -١١B ��  .٢/٣١٤:أ�iK ا�Z�3ج 	FD �TH, "FT#�H ا	�
��وردي -١٢H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٤ ص:اFK�5وا	ا Fا�Q ، :٩/٧٤.  
  .١/١٩٣: ,A%,� ا�* `H%ون -١٣
١- F����5	ا k�6"H	 ج�S+���وردي٤/١٢٩: ,F�j ا	H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٧ص:، اF,��[#	ا ����Q ، :٤/٢٠٤ .  
  .١/١٩٣: ,A%,� ا�* `H%ون -٢
٣- TQ ــاH	 ��K�6H�	ـ�م ا�، ����Q ا�* ٦/١٥٩: FــBــ��ع 	Z#Hـــــ�5ف ا	Aــ، آ٢/٥٥٠: Fــ��ع 	����5Hــــ، ا٧E3 ص:�ورديــ

��داو٤/٧٠: ، ��jH ا	��	� 	�hHوي١/٥٤٨: ��%�*ــ&H	 ف�hK3١/٣١٠: ي، ا.  
�% ا	FK�S��Z5،: )ـا	�H) وا	�+ -٤Qأ �T� Fأ� *� ���T	ا %#& *� %�: هـ،�A+B@١٤٠٤، دار ا	��D�8 ، ���وت، )هـ٥٤٨ت ( ,+

FK2آ� %�� %�+, :١/١٦٠.  



١٨٣ 
 

  :س واألعضاءسالمة الحوا. ٩
وأما :" قال ابن خلدون  . ويقصد بها سالمة الحواس واألعضاء التي تؤثر في عمل اإلمام         

سالمة الحواس واألعضاء من النقص والعطَلَة كالجنون والعمى والصم والخَرس، وما يـؤثر             
لها، لتأثير ذلك في    فَقْده من األعضاء في العمل كَفَقْد اليدين والرجلين، فتشترط السالمة منها ك           

  .)١("تمام عمله، وقيامه بما جعَل إليه
، وفقدان السمع )٢( فَضعفُ البصر مثالً مانع من معرفة األشخاص فهو مانع من اإلمامة

  .)٣(والبصر وفقدان النُّطق مانع من مباشرة اإلمام فَصَل األمور
لْقه عيب كاألعمى واألصم وال يضر اإلمام أن يكون في خَ:" وقد خالف ابن حزم فقال

واألجدع واألجذم، والذي ال يدان له وال رِجالن ومن بلغ الهرم ما دام يعقل، ولو أنه ابن مائة 
عام، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق، ومن بويع إثر بلوغه الحلُم وهو مستوف لشروط 

  .)٤("اإلمامة، فكل هؤالء إمامتهم جائزة
قوله ومن بلغ الهرم، ومن بويع إثر بلوغه فاالثنان بالغان : ابن حزم وقفةٌ مع كالم 

أما أن يكون في اإلمام بقية األمور أو  أحدها من . عاقالن فال خالف في صحة توليهم اإلمامة
 دَأح رقبه صرع فهذا كالم ال ي نجلين، ومين والردعمى وصمم وجدع وجذام، ومقطوع الي

م عليه، فيجب أن يكون اإلمـام سليم الحـواس واألعضاء المؤثرة في اإلمـامة ليقوم ابن حز
  .بعمله على أتم وجه

  :وذلك: )٥(أن يكون قرشياً. ١٠
  .)٦( "الَْأِئمةُ من قُريشٍ:" �قال رسول اهللا   . أ
ما لها عند  قريش ألخبرتها برطبقدموا قريشا وال تَقَدموها ، فلوال تَ:" �قال رسول اهللا   . ب

  .)٧(" اهللا عز وجل
نحن :"عندما قال أبو بكر رضي اهللا عنه لألنصار في سقيفة بني ساعدة: إجماع الصحابة  . ت

 .)٨(بايعه الصحابة ولم يخالفه أحد فكان إجماعاً" األمراء وأنتم الوزراء

                                           
  .١/١٩٣: ,A%,� ا�* `H%ون -٥
١- F,��[#	ا ����Q :٢/٢٠٤.  
��وردي -٢H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٧ص: اF����5	ا k�6"H	 ج�S+�٤/١٢٩B: ، ,F�j ا	Z#H	 ع��A	ــ، آ�5ف اF :٦/١٩٥S	جــ، ا� 

  .٦/٨٨: وا3آ (�H	8H#%ري
٣- (Hَ�  .٤/١٢٩:  وا	��َ+) YQ *�fم وا هاءا	�FD (h ا	ِ
: Fـــ، �%اw4 ا	 w4��h	YQ *�f R٦/١٩٣K���THم، ـــ، ا	�+ـ١/١٨٩H: Fــ، ا م 	٧8D�5H ص:ا Qـ�Tم ا	� ��K�6H	Hـ��وردي -٤

� R	YjHا	٢/٣٧٥F: ، آ�5 ا ��ار 	H#"�ري٢/٤١٧: ��Fأ�TQم ا	c�Aن �f* ا	8،٢/٣١٩hS��  .١٥٧: ، ا	
٥- AZ�#	ــ��* اT	ا F١٤٣/٨: #�ىــ%Q �% �O�K ا	%�* ا 	#�FK، ا	�kST اF,2�3 : 2ل ا	]��ــN�+O P، ا�iK ��، وه+,

  .٢/٢٩٤م، ١٩٩٣هـ، ���١٤١٣وت، ا	6#�8 ا	:�	:�، 
�% ): ا	#+� ا	Y`�ر(,��% ا	#Yار  -٦Qأ �T� م ا	c�Aن،: )هـ٢٩٢ت  (�* &��و �* &#% ا	"�	@ ا	#Yار أ�H& ���C, ���C, 

م وا	+�T، ���وت، ا	�%���، ا	6#�8 ا و	H8	ـا ،R١٤٠٩Q�	ظ ا�ر ,+S%آ	ا @�A+B ،ز�ـهـ *�، �Eل ٢/١١٢* ا$، ـ
K�#	 ــاF : P�%Q�iKا ،N�+O : ،IBوز��دا ��jh	ا w,�[	١/٧٨٤ا.  

   .٣/١٣٤١: N�+O ا	#"�ري -٧



١٨٤ 
 

 .)١(أجمع الفقهاء على أن اإلمام يجب أن يكون قرشياً: إجماع الفقهاء  . ث
  :لخطابااستدل بقول عمر بن و)٣( فجوزها في جميع الناس)٢( الباقالنيوقد شذ أبو بكر

" أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته، فإن سألني اهللا ِلم استخلفته على إن  
إن لكل نبي أميناً وأميني أبو عبيدة بن :"  يقول�إني سمعت رسولك :  ؟ قلت�أمة محمد 
كني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلَفْتُ معاذ بن جبل، فإن سألني فإن أدر: ،ثم قال...الجراح

إنَّه يحشر يوم القيامة بين يدي :"  يقول�سمعت رسولك : ربي عز وجل ِلم استخلفته؟ قلت
 .اومعاذ أنصاري وليس قرشي .)٤("العلماء نُبذة

 بعد موت ربما انعقد اإلجماع على اشتراط الخليفة قرشياً: قال بعض شُراح الحديث
  .)٥(عمر، أو أن عمر تغير اجتهاده في ذلك

  :وقفة مع حديث عمر رضي اهللا عنه
ِلكُلِّ ُأمة َأمين  :"�ليس هكذا الحديث ولكن قال رسول اهللا : قوله إن لكل نبي أميناً  . ١

 .)٦(" وَأمين هذه الُْأمة َأبو عبيدةَ بن الْجراحِ
  .ذ لم أجِده في أي من كتب الحديثالحديث عن معا.٢
 .األحاديث في إمامة قريش صحيحة وعمر رضي اهللا عنه عاِلم بالسنَّة.٣
 .عمر كان في سقيفة بني ساعدة عندما أجمع الصحابة أن اإلمامة في قريش.٤

الحديث عن عمر الذي رواه اإلمام أحمد حسن لغيره،  فال يستدل به على هذا األمر 
 .الخالفة الخطير وهو 
 هو أن الخليفة يجب أن يكون قرشياً ما دام في قريش من يصلح للخالفة، :الراجح

:" �وإن لم يوجد من يصلُح للخالفة، فغيرهم أولى لحديث النبي لورود األحاديث في ذلك ، 
رحموا رحموا وِإذَا حكَموا عدلُوا وِإذَا الَْأِئمةُ من قُريشٍ ولَهم علَيكُم حقٌّ ولَكُم مثُْل ذَِلك ِإذَا استُ

ينعمالنَّاسِ َأجو لَاِئكَةالْمو نَةُ اللَّهلَع هلَيفَع منْهم ْل ذَِلكفْعي لَم نا فَمفَووا وداهع  نْهُل مقْبلَا ي
  .)٧("صرفٌ ولَا عدٌل

 :فةشروط انفرد بها الشيعة في شروط الخلي
                                           

٨- ���H�, N�+O RH& وي��وردي١٢/٢٠٠: ح ا	�H	 ��K�6H�	م ا�TQ وي٧ص: ، ا���H	 ��%A	ا £�D ، :٣/١٩٠.  
٩- FK2E�#	ا �T� �R ا ��8ي وه ,* أه) ا	#�hة: أ�, Fأ� kهJ, RH& آ�ن FK2E�#	ا k�6	ا �T�  و�T* ه ا	Fu�A أ�

Dا�H	 8%اء	ـ2م وآـ�ن �%�% اT	ا �H8� س��	اد، وآ�ن أ&�ف ا%jد��	ا FD ��Oو �	�X	ق ا�� �X وا	�YS8	� و���ه� ,* ا	
�Z�H& ��� FDB هـ٤٠٣FH�H	ا ���ZD �iKاد،ا%j#� :H& *� بA8� *� ��� *� %�Qيـــــأ�Zـ��ب ـدار ا	j):هـ٦٩١ت(F ا	

١/٥٢ ،� ��� �* &��ش و&اد &#% ر�I أ� ز������*�A+B@ م،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ ا	6#�8 ا و	R 	#��ن،ا2�3,�� ���وت،.  
١٠- F�	�	 FK�8�  .٢٦/١٦٦: روح ا	
١- %� ا	F5ء وا	�#Jة هE ، .Fـ�ل �k�8 ا رCKوط  *�Q	���j وهJا إ���د ر�U	�A� Iت RH& IH��JB FD ا	�STب١/١٨: ,��% أQـ

ار 	Fu�AH &��ض K �5رق ا, �iKأ ، (�HA	٢/١: ا.   
٢- �[Q *�f #�ري	ا NSD :ري١٣/١١٩��#�رآH	 ذيQ ا ��+B ، :٦/٣٩٩£�D ،وي���H	 ��%A	٣/١٩٠:  ا.  
  .٤/١٥٩٢: N�+O ا	#"�ري -٣
���ء -٤O ت ا�A#ء و���	ا و ��HQِ :،FK�Z�O ا$ ا %#& *� %�Q��8 أK ا	6#�8 ، دار ا	�STب ا	F��8، ���وت،)هـ٤٣٠ت ( أ�

  .١/٤٥٣ا�iK ا	]�,w, w ا	��jh وز��دا IB	�	FK�#، : ، وه ٥/٨N�+O P�%Qهـ، ١٤٠٥ا	�ا��8 



١٨٥ 
 

  : )١(العصمة .١
   ألنه لو لم يكن معصوماً وأخطأ، يجب أن يكون اإلمام معصوماً؛)٢ (قال الشيعة اإلمامية

  ، وال يلْزم عصمة األمراء والحكَّام وإن كانوا رؤساء ألنهم إن لم يكونوا )٣( يخَْْتَلُّ نظـام األمة

 :ت التاليةواستدلوا لهذا الشرط باآليا.)٤(معصومين فلهم رئيس معصوم
$:" قال تعالى  . أ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ")فلو لم يكن . )٥

تِّباعه لزم األمر بالضدين، وهو ااإلمام معصوماً، لجاز أن يأمر بالخطأ، فإن وجب علينا 
  .)٦(ل بالنصمحال، وإن لم يجب بطََل العم

�βÎ) ©!$# ã¨:" قال تعالـــى  . ب ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ Ç› !$ tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n١ö� à)ø9$# ")٧( ، "tÏ%©! $# šχθãè Î7−F tƒ 

 tΑθ ß™ §�9$# ¢ É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{ $# “ Ï%©! $# … çµtΡρß‰Ågs† $¹/θ çG õ3tΒ öΝ èδy‰ΨÏã ’Îû Ïπ١u‘ öθ−G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Ν èδ ã�ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑø9$$ Î/ öΝßγ8pκ ÷]tƒ uρ 

Çtã Ì�x6Ψßϑ ø9$# ")بالظُّلْمِ . )٨ طْلَقَةفيجب أن يكون اإلمام معصوماً وإال لَزِم من األمر بطاعته الم
  .)٩(والمنْكَرِ، والنهي عن العدل والمعروف

(ÏŒÎ:"قال تعالى  . ت uρ #’n? tF ö/ $# zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) … çµš/ u‘ ;M≈ uΚÎ= s3Î/ £ßγ£ϑ s? r'sù ( tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) y7è= Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒuρ ÉL −ƒ Íh‘èŒ ( 
tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖ tƒ “Ï‰ôγtã tÏϑ Î=≈ ©à9$#")١٠(.إال المعصوم د اهللا وهو اإلمامة ال ينالُههفع)١١(. 

$:" قال تعالى  . ث yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä. t�ÎdγsÜãƒ uρ #Z��ÎγôÜs? ")أي أن . )١٢
 .)١٣(األئمة مطهرون من الذنوب ومعصومون عن الزلل والخطأ

                                           
٥- ��h8	:" ا	ا Fه  �Z8, مh8� wA� f ا	+K RH& IDال ,�اE#� ا$ و`Q ا w��U FD �Z,2زB FS	ا �	8%ا	ا *, ��H8	ا �Uر%

��h8ـ�8�� : ه�5م �* ا	+�T: ، اFD "�iK ا	K $ا %#& � -هـ١٤٠٥، دار ا	�ـ�T، 	#��ن، ���وت، ا	6#�8 ا	:��O�8,(،��K(ا	�5
  .٢١٢م، ص ١٩٨٥

ا ��	:" ا3,�,�� -٦	�E *�J	ه� ا %�& FH& RH& اU�` *�J	وه� ا ،���+h	وا ا����� ا	]RH& FH إ,�,� &FH رFu ا$ &�I، وَآ
 ).��hSف آ#�� (١/١٦٤:ا	�H) وا	�+) 	FK�S��Z5H : ، ا�iK"ا	��T+S وآ��و�

  
  
  

١- iKا2�3م FD �T+	ي : �م ا�iS��ن، ا	6#�8 ا و	FH& *��Q)�O�8,(،R ا	��  .٢٤٠م، ٢٠٠١ - هـ١٤٢١، ,6#�8 ه��
٢- fدا�hSE :ـH& *� *�+	ا *� %�+, ��5رات: ا	����- #�8 ا	"��م، �Eــ، ,6)هـ٤٦٠ت (F، ــF �* ا	+�* ا	6�ــأ� Uـ8�, 

نS�HZU w,�U �#ST,- R	6#�8 ا و	ان، ا�Z� ١٨٩ ص هـ،١٤٠٠.  
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -٣
�، �5K وc ���C, @�A+Bل ا	#�� ــ��Sرة، E#�8 ــ، ,6)هـ٧٢٦ت ( F،ـ�Z ا	+Hــا	+�* �* ��� �* ا	�6: �ة ا	��ZAءــJBآ -٤

 ،R	6#�8 ا و	ا ،�E ،اث�S	ء ا��Q3٩/٣٩٥هـ، ١٤١٩.  
  .٩٠ا��� : �رة ا	�+) -٥
  .١٥٧ا��� ، : �رة ا &�اف -٦
٧- *�+	�h	ج ا�Z�,	 FKا���"H :١/١٤٢.  
  .١٢٤ا��� : �رة ا	#�Aة -٨
٩- �u�	ن أ`#�ر ا�& :H& *� %�+, ��8U � ,w��6): هـ٣٨١ت ( ا	��8وف ��	h%وق F �* ا	+��*ـا	�5� ا E%م أ�H& ــا F

 ،R	6#�8 ا و	#��ن، ���وت، ا	ت �&#6�H	١٩٨٤هـ، ١٤٠٤،F�H& ا *��Q �  .١/٢١٠م N�+hB و�H8B@ وAB%�� ا	�5
  .٣٣ا��� : �رة ا YQاب -١٠
�% �* &FH ا	+��* : ا	Z%ا�� -١١+, ��8U ��د )هـ٣٨١ت (، )ا	h%وق(ا	�5� ا E%م أ�S&6#�8 ا, ،–E 6#�8 -� ــ	ا ،

  .٣٤هـ، �A+B@ و���C, �5K ا3,�م ا	�Zدي، ص R١٤١٨،ــا و	
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 التميز عن غيره، وال يجب أن يكون اإلمام أفضل أهل زمانه ليتحقق :األفضلية.٢
  :المفضول على الفاضل، وذلك للعقل والنقليجوز تقديم 
  .فإن الضرورة قاضية بِقُبح تقديم المفضول على الفاضل: العقل
yϑ:"  قال تعالى:النقل sùr& ü“Ï‰öκ u‰ ’n< Î) Èd,ysø9$# ‘,ymr& χr& yìt6 −G ãƒ ̈Βr& āω ü“ Ïd‰Íκ u‰ HωÎ) βr& 3“y‰öκ ç‰ ( $ yϑ sù ö/ä3s9  

y#ø‹ x. šχθßϑ ä3øt rB ")المتناعهب من اهللا تعالى دالـة على شدة اإلنكار يوهذه صيغة تعج.)١  
 والورع وشرف النَّسب والكرم والشجاعة في حق اهللا تعالـى، واألفضلية تتحقق بالعلْم والزهد

  .)٢(وغير ذلك من األخالق الحميدة
  :األعلمية .٢

اإلمام يتلقى المعارف واألحكام اإللهية وجميع المعلومات من طريق النبي، أو اإلمام 
 اهللا الذي قَبله، وإذا استجد شيء البد أن يعلَمه من طريق اإللهام بالقوة الحدسيَّة التي أودعها

 شْتَبِهخطئ فيه وال يعلى وجهه الحقيقي ال ي هلَمعتعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن ي
عليه، وال يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية، وال إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علْمه 

%è≅  " �قابالً للزيادة واالشتداد، ولذا قال النبي  uρ Éb>§‘ ’ÎΤ ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ")لِّ)٣عوال ، ولم يكن للنبي م م
 وقد أثبتت األبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته .شيخ تتلمذ على يديه

 الذي هو فرع من اإللهام بسبب ما أودع اهللا )٤(قد يعلَم فيها بعض األشياء عن طريق الحدس
ا وزيادة ونقصا في البشر باختالف فيه من قوة على ذلك، وهذه القوة تختلف شدة وضعف

أفرادهم، فيظفر ذهن اإلنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التفكير، 
سه ذلك في فُرصٍ  ويجد كل إنسان في نف.ات والبراهين، أو تلقين المعلمينوترتيب المقدم
ان من قُوته اإللهامية أعلى  وإذا كان األمر كذلك فيجوز أن يبلغ اإلنس.كثيرة في حياته

الدرجات وأكملها، وهذا أمر قرره الفالسفة المتقدمون والمتأخرون، فلذلك ممكن أن قوة اإللهام 
 على استعداد لتلقي )٥(عند اإلمام تبلغ الكمال في أعلى درجاته فيكون في صفاء نفسه القُدسية

 شيء من األشياء، وأراد معرفته، المعلومات في كل وقت، وفي كل حالة، فمتى توجه إلى
استطاع علمه بتلك القوة القُدسية اإللهامية بال تَوقُّف، وال ترتيب مقدمات، وال تلقين معلِّمٍ، 

                                           
١٢-�K  .٣٥ا��� : �رة �
  
١- FH+H	 ء�ZA�  .٩/٣٩٧: JBآ�ة ا	
٢- I� رة  .١١٤ا��� : �
�R�8 ا	i*: ا	َ+ْ%س -٣� FBgر، و�ه� FK�8, FD ا	2Tم وا ,S	ا :�iKر، : اi�, *�f �8ب	ن ا��	٦/٤٦.  
٤- ���%ُAُ	ا ��ع أو RH& I�, �ً#��E وF��A� IU، ا�iKهF ا	S:ا	��H	 *T�ْ�ُ �, w��U ر�X+Sا� �TَHَ,َ �Z	 F :�8S	ت �ا��

،FK�U�[H	١/٧٠٦.  
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 فيها وال )١(وتتجلى في نفسه المعلومات كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية ال غطش
  .  )٢(إيهام

  :مناقشة شروط الشيعة في اإلمام 
بها لإلمام األعظم وافقهم فيها الشيعة، ولكن سأناقش هنا         السنَّة  علماء  شروط التي أتى    ال

  . وهي التي انفرد بها الشيعة- األعلمية- األفضلية-هذه الشروط الثالثة، العصمة
  

  :العصمةالرد على شرط 
  .)٤(، وهذا أمر مجمع عليه)٣( وحسب لألنبياءالعصمة  

هم، ولم يرِد به دليـل مـن        اذيب الرافضة وافتراءات   هذا من أك    وإيجاب العصمة لألئمة  
  .)٥(الكتاب، وال من السنَّة، وال من اإلجماع، وال من القياس الصحيح، وال يقره العقل السليم

ثم من أين عرفتم كون اإلمام معصوماً، وعرفتم وجود عصمته؟ أبضرورة           :"قال الغزالي 
 ؟ فال سبيل إلى دعوى ضرورة العقل،        �خبر متواتر عن النبي     العقل، أو بِنَظَرِه، أو سماع      

وال إلى الخبر المتواتر، وأما نَظَر العقل، فهو عندكم باطل، وإن سـمعتم قـول إمـامكم أن                  
العصمة واجبة لإلمام، فَلم صدقتموه؟ قبل معرفة عصمته بدليل آخر، وكيف يجوز أن تُعرف              

  .)٦ ("له؟إمامته وعصمتُه بمجرد قو
$ :"استداللهم بقوله تعالى   pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ")٧( 

أن كل واجب الطاعة واجب العصمة، وإال لجاز أن يأمر بالخطأ، هذا كالم ظاهر الـبطالن،                
*βÎ "بدليل قوله تعـالى     ) ٨(ال يخالف الشرع  ألن وجوب طاعة أولي األمر هو فيما         sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû 

&ó x« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ $# ")٩(.  
  :- اإلنكار والطاعة-تِّباعه في الخطأ لزِم األمر بالضديناوقولهم إن وجب علينا 

                                           
٥- \6j	ا :\#j	ا :�iKر: اi�, *�f �8ب	ن ا��	٦/٣٢٤: .  
�� : &4�A% ا3,�,�� -٦i��*،)هـ١٣٨١ت(,+�% ر�u ا	Z� �8#6, ، -�E  -Bو ��%AB ،إ��ان ،�E ،ر��ن�hK�5رات أSK�5 اK  ��U�  

ر Qـ�,% QاS%آ	داود، ص ــ F��٦٨8�ا	��% ,+�* ا	"�ازي : �ــ4�A% ا3,�,�ــ�رف ا3	FD ��Z ��ح ا	8ـــ، �%ا�� ا	
)O�8,ـ�(F,2�3�5 ا�	ا ���C, ، - ،��,�"	6#�8 ا	ا ،�E ٤٢هـ، ص ١٤١٨.  
  

١- UواY	�4ـــا�#T	اف ا�SEا *& � :H& *� %�+, *� %�Qــأ[Q *� Fـ،F�:�Z	ن، ���وت، )هـ٩٧٤ت ( � ا��#	 ،���h8	ا �#ST�  ، ا	
 ،��K�:	6#�8 ا	#+١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ا	%را��ت وا	ا Yآ�, @�A+B ،ـم�6h, ارYK �#ST�،,��Zج ا	��� R١/٥٩ ا	#�ز، ــث �

����� ا	�#�B *�f :٧/٨٣.  
٢- XD#�����ــ	ا N4� :	اYj	ا %�+, *� %���، B+)هـ٥٠٥ت (F أ� �Q,% ــ,+T	ا ،��D�A:	ا kST	دار ا ، *�Q�	ا %#& @�A

  .١/١٤٢:�%وي
٣- H& د�	ا FD �	ـــر���XDا�	ا R : ه�ب  �A+B،R@ ـــ���ض، ا	���ض، ا	6#�8 ا و	ـ، ,w��6 ا	)هـ١٢٠٦ت (,+�% �* &#% ا	

ر �O�K �* �8% ا	���%، اS%آ	١/٢٨.  
٤- F	اYjH	 �����#	ا N4�XD :١/١٤٢.  
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -٥
٦- D %O�A���SزاK: � ا	2TمـــH& Fـــ��ح ا	S	ا$ ا %#& ��  �رف ا	�8����K،ـ، دار ا	�8)هـ٧٩٢ت (F، ـــ�8% ا	%�* ,�8د �* &

 ،R	6#�8 ا و	ن، ا�S٢/٢٨٠م، ١٩٨١ - هـ��١٤٠١آ�.  
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -٧
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  اعة فيما ال يخالف الشرع، أما فيما يخالفه فالرد واإلنكار، وإن لـم يتيسر وجوب الط: الجواب
  .)١(فسكوت عن اضطرار

�βÎ) ©!$# ã¨:" واحتجاجهم بقول اهللا تعالى    ãΒù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ Ç≈ |¡ômM} $#uρ ")علـى عـصمة اإلمـام   )٢  .
وهـذا  . )٣(ق العبادفالعدل فعل الواجبات، واإلحسان فعل المندوبات، وذلك في حقوق اهللا وحقو       

  .مأمور به كل مكَلَّف، فال يوجد في اآلية دليل على العصمة، ال لإلمام وال لغيره
Ν:" واستداللهم بقوله تعالى   èδ ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝ ßγ8pκ ÷]tƒ uρ Çtã Ì� x6Ψßϑ ø9$#")هـذه اآليـة لليهـود       )٤ 

 أنـه يـأمر     �ة النبـي      حيث يجـدون في كُتُبهم أن من صـفَ         �والنصارى بشأن النبي      
   .)٥(بالمعروف وينهى عن المنكر

وكل مـسلم مكَلَّـف يـأمر       . )٦( ويدخل في المعروف كل واجب، وفي المنكر كل قبيح        
  .   بالمعروف وينهى عن المنكر

$tΑ:" وأما استداللهم بقول اهللا تعالى     s% ’ ÎoΤ Î) y7 è= Ïæ% ỳ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ÏΒuρ  ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖ tƒ 

“ Ï‰ôγtã t Ïϑ Î=≈ ©à9$# ")٧(.  
هذا القول واالستدالل هو من خرافات الشيعة وجهاالتهم ،فالقول بأن غيـر المعـصوم              

، فغير المعصوم ال يلزم أن يكون عاصياً بالفعل، فـضالً أن يكـون ظالمـاً،                )٨(يسمى ظالماً 
  .)٩(ى اإلطالقفالمعصية أعم من الظُّلْمِ، وليس كل عاص ظالماً عل

$ 4:"ستداللهم بقوله تعـالى     اوأما   yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏM ø�t7 ø9$# ö/ ä. t� ÎdγsÜãƒ uρ 

#Z�� ÎγôÜs? ")١٠(  
المراد بالتطهير هو التَطَهر من العقائد الباطلة واألفعـال المذمومـة واإلثـم والـشِّرك          

  .)١(والشيطان

                                           
٨- FKزا�S�SH	 %O�A�  .٢/٢٨٠: ��ح ا	
  .٩٠ا��� : �رة ا	�+) -٩
١٠- ��Kـ�jH	 (�Y�S	م اH8ـ	 (�Z�S	ـاF :٢/١٦٠T	ا ����S	ازي،ا�H	 ��# :�5ي٢/٨١",YH	 �5فT	ن ٢/٥٨٦: ، اc�A	م ا�TQأ ،  

  .٣/١٢٥: 	�h[Hص
  

  .١٥٧ا��� : �رة ا &�اف -١
٢- F�	%K ا I�6& *�f Y�U�٢/٤٦٣F: ا	�+�ر ا	��H	 ر:��م ا	�Y�S) ١/١٥٥: ، ا	%ر ا	H8	 (�Z�S	ا ،

��K�jH	ــF:6#�ي٢/٥١	ا ����B ، :ا�* آ:��٣/٣١٠ ����B ، :٢/٢٥.  
���K�Zة�A%��ح ا	8 -٣O 8#�س:  ا	ا ��� ا	+�اFK أ��B *� ��H+	ا %#& *� %�Q6#�8 : )ت  (أ	ض، ا���	%، ا��	ا �#ST,

  .١/١٧٦هـ، �A+B@ إ��اه�� ��8%اي، ١٤١٥ R،ــا و	
�١٢٤ة ا	#�Aة، ا���  -٤.  
٥- �E%KY	2ل واX	وا £D�	أه) ا RH& �E�+�ا&@ ا	h	ا: ا �[Q *ا� FH& *� %�+, *� %�Q8#�س أ	ا ����C,،F أ�:�Z	

 ،R	6#ـ�8 ا و	#��ن، ا	، �	���	م،١٩٩٧ -هـ١٤١٧ا@�A+B  : ،"�اط	ا%��* �* &#% ا$ ا	�SآF وآ�,) ,+Q�	ا %#&
١/١٧٦ .  

٦-  ��K�Z�O ة ا%�A8	ح ا��*�f ����B :١/١٧٦.   
   .٣٣ا��� : �رة ا YQاب  -٧
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 وقيل  )٢( عباس وغيره من الصحابة أنها نزلت في نساء النبي خاصة          وقد روي عن ابن   
أن المراد بأهل بيته هم فاطمة والحسن والحسين حيث روى الترمذي أن هذه اآلية نزلت على                

 خَلْفَ ظَهرِه فجعلهـم       فاطمة وحسنا وحسينا وعلياً     � في بيت أم سلمة فدعا النبي          �النبي  
قالت أم سـلمة    "   هُؤلَاء َأهُل بيتي فََأذْهب عنْهم الرجس وطَهرهم تَطْهِيرا        اللَّهم :"بكساء ثم قال  

  .)٣( "َأنْت علَى مكَانك وَأنْت علَى خَيرٍ:" وأنا معهم يا نبي اهللا؟ قال
  .فشرط العصمة في اإلمام شرط باطل وانحراف في الدين 

  :الرد على شرط األفضلية
يجب أن يكون اإلمام أفضل أهل زمانه، وتقديم المفضول على الفاضـل            : اإلماميةقال  

  .قبيح
أجمع أهل السنة على صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل بـدليل إجمـاعهم              : الرد

والمعتَبر في والية كـل أمـرٍ   . )٤(على صحة خالفة عثمان، واختالفهم في أفضليته على علي       
صالحه ومفاسده، وقوة القيام بلوازمه، ورب مفضول في علمه وعملـه           والقيام به هو معرفة م    

وال يوجد دليل   . )٥(هو بالزعامة والرياسة أعرف، و بشرائطها أقْوم، وعلى تحمل أعبائها أقْدر          
  .)٦(يدلُّ على أن يكون اإلمام هو األفضل

yϑ:" استداللهم بقوله تعـالى    sùr& ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ysø9$# ‘, ymr& χr& yìt6 −G ãƒ ̈Βr& āω ü“ Ïd‰Íκ u‰ HωÎ) βr& 3“ y‰öκ ç‰ ( 
$ yϑ sù ö/ ä3s9 y#ø‹ x. šχθ ßϑ ä3øt rB ")يجاب عليه . على األفضلية. )٧:  
إجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على انعقاد اإلمامة لبعض القرشيين مع أن فيهم              .١

  .من هو أفضل منهم
من الصحابة من غير نكير عليـه،       جعل عمر بن الخطاب اإلمامة شورى بين ستٍّ          .٢

، وهما أفضل من غيرهم إجماعاً، ولو وجب تعيين األفضل          اًمع أن فيهم عثمان وعلي    
  .لعينَهما

األفضلية أمر خَفي، وتعيين األفضل أمر متعسر في أقل فرقَة فكيف في قريش مـع                .٣
 .)٨(كثرتهم وتفرقهم

                                                                                                                         
���� ا	 ��#T	Hـ�ازي -٨S	6ـ#�ي١٤/١٣٠: ا	ا ����B ، :٦/٢٢����� ا	��B ،ــF :٣/٣٠٥ *�f نc�A	م ا�TQأ ،

F��8	ي٣/٥٧١:ا%�E������ ا	�B ، :٣/٥٦. 
���� ا�* آ:�� -٩B :٣/٤٨٤.  
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٥/٣١٥: ��* ا	J,�Sي -١٠
١- F�:�Z	ا �[Q *�f �E�+�  .٤/١٢٧: ، ا	�FD (h ا	�H) وا هاء وا	ِ�+) YQ *�fم١/١١٠: ا	hـا&@ ا	
اEـ�ا	 -٢��% ا�3]: Qأ *� *�Q�	ـ%�* &#% ا	ا %X&ـ F) 6#�8 )هـ٧٥٦ت	#��ن، ��ـ�وت، ا	]ـ�) 	دار ا ،

���ة، ١٩٩٧ - هـR١٤١٧،ــا و	& *�Q�	ا %#& @�A+B ،٣/٦٤١م.  
، دار ا�* &��ن ، ا	�Aه�ة، ا	6#�8 )هـ١٤٢٠ت (,+�% �O�K ا	%�* ا 	#�FK : ا	�A�H8Sت ا	�RH& ��u ا	�و�u ا	�%�� -٣

 R	م،١٩٩٩ا و ،F#H[	ا *��Q FH& @�A+B ١/٣٢٨.  
٤- �K  .٣٥ا��� : �رة �
٥- FKزا�S�SH	 %O�A�  .٢/٧٨: ��ح ا	
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 .)١(ر واإلمامةاآلية تتحدث عن األصنام واألوثان وليست عن البش .٤
األفضلية أمر متعسر معرفته، ولكن إذا عرف األفضل فـي أهـل زمانـه،              : الترجيح  

وترجح أنه أفضلهم بسياسة األمة في أمور دينهم ودنياهم وجب تعيينه وترك المفضول، واهللا              
  .أعلم

  
  

  :الرد على شرط األعلمية
أهل زمانه إن لَمفُ فيه أثنانأن يكون اإلمام عالماً ومجتهداً،وأعخْتَلرف فهذا أمر ال يع .  

أما أن يكون يعلَم األمور دون معلِّم، وإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه ال يخْطئ فيـه وال                   
يشْتَبه عليه، وأن يعلَم عن طريق الحدس وهو التوهم ودون تفكير، وأن تتجلى المعلومات في               

يقول به عاقل، وإنما هو تَوهم وجهالة، حيث رفعوا اإلمام          نفسه دون غبش وال إيهام، فهذا ال        
  .إلى منزلة اإلله والعياذ باهللا

فقـد   : كان يعلِّمه جبريل، وإذا أشْكََل عليه شيء يسأل جبريل، ومن ذلك           �حتى النبي   
فسأل جبريل،  " ال أدري حتى أسأل جبريل    :" أي البقاع شر؟ قال   :  فقال �جاء رجل إلى النبي     

  .)٢("خير البقاع المساجد وشرها األسواق:" ال أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال: لفقا
البينة وإال حـد فـي      "  قال له النبي   � امرأته عند النبي     )٣(وعندما قذف هالل بن أمية    

يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة؟ فَجعل النبي              : فقال" ظهرك
فقال هالل والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق فلينزلن اهللا ما       " البينة وإال حد في ظهرك    :" ول يق �

%tÏ:" يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل بقوله تعالى  ©! $#uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝ ßγy_≡ uρø— r& óΟ s9uρ ä3tƒ öΝ çλ °; â!#y‰pκ à− HωÎ) 

öΝ ßγÝ¡à�Ρ r& äοy‰≈ yγt±sù "...) سِ ببراءته. )٥ (.. امرأته، فأرسل النبي إلى)٤دفلم يعلم عن طريق الح .  
يا رسـول اهللا    :  فقالت � بابنتين لها إلى رسول اهللا       )٦(وقد جاءت امرأة سعد بن الربيع     

هاتان بنتا سعد بن الربيع قُتل معك يوم ُأحد شهيداً وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مـاال                  
فنزلت آية الميراث فَبعث رسـول اهللا       "  يقْضي اللَّه في ذَِلك   :" وال تُنكحان إال ولهما مال، قال     

                                           
���� ا	6#�ي -٦B :١٠/١١٥FK�8����� ا	�B ، :٢/٣٨٣����B *ور��4) ا� kS١٣/١٨: ، آ.  
  
  
  
�: N�+O ا�* Q#�ن �k�B�S ا�* �H#�ن -١��S	ا �B�Q �% أ�Qن �* أ�#Q *� %����	�، ـ	، ,���C ا)هـ٣٥٤ت (F، ــ,+

  .k�8�٤/٤٧٦ ا رCKوط ا	Jي �Eل �Q P�%Q*، : م، �A+B@ ١٩٩٣ - هـ١٤١٤ا	6#�8 ا	:���K، ���وت،
٢- (�HU F��+O ��,ه2ل �* أ.  
  .٦ا���: �رة ا	�ر -٣
  .٤/١٧٧٢: N�+O ا	#"�ري -٤
٥- �+�O �iKا  ،IS�U�B @#� ٦٢�	���	ا �Jه *,.  
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فلم يعلم  . )١( "َأعط ابنَتَي سعد الثُّلُثَينِ وَأعط ُأمهما الثُّمن وما بقي فَهو لَك          :"  إلى عمهما فقال   �
  . الجواب عن طريق الحدسِ ، بل حتى أخبره اهللا تعالى�النبي

 يسأل جبريل، وكان ينتظر الجواب فيما أشْكََل عليـه حتـى يأتيـه              �كان رسول اهللا    ف
جبريل بالحلِّ، ولم يكن يعلم األمور بدون معلم، ولم يكن يعلَم عن طريق الحدس، فإذا كان هذا 

 بكثيـر، هـل     �النبي المعصوم باتفاق الجميع هذا حاله، فكيف باألئمة الذين هم دون النبي             
  . والعياذ باهللا. ون معلم وبالحدس ؟ فإذاً هم آلهةيعلمون د

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .	��JS)، وه �Q P�%Q* آ�� �Eل ا 	#�FD FK ا٤/٤١٤: ��* ا	J,�Sي -٦
  
  
  

  
  

  :لثالثالمبحث ا

  فيه أربعة مطالب: الوزارة

  .تعريف الوزارة: المطلب األول

مشروعية :المطلب الثاني

  الوزارة

  نشأة الوزارة و: المطلب الثالث

  .تطورها
 أقسام الوزارة:المطلب الرابع 
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  :الوزارة: المبحث الثالث
  : لغة واصطالحاتعريف الوزارة: المطلب األول

اسم الوزارة مختَلَفٌ في اشتقاقه على      :  قال صاحب األحكام السلطانية    :الوزارة في اللغة  
  . )١(. الوزراَألزر، الوِزر، :ثالثة أوجه
yè≅ :"وهو الظَّهر، ومنه قوله تعـالى     : اَألزر. ١ ô_$#uρ ’ Ík< #\�ƒ Î— uρ ôÏiΒ ’ Í? ÷δr& ∩⊄∪ tβρã�≈ yδ  Å�r& ∩⊂⊃∪  

÷Šß‰ô©$# ÿÏµ Î/ “ Í‘ ø— r& ")ني به،  ،)٢رأي قوة ومنه قولـه تعـالى   واألزيعني القو ": / àS è= sVtΒuρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# 

?íö‘ t“x. yl t� ÷z r& … çµ t↔ ôÜx© … çνu‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã  Ïµ Ï%θ ß™")٣(   اهفآزره أي قو)ر يعني القوة  .)٤واألز، 
فالوزير يشُد أزر السلطان ويقَويه ويعينُه .)٥(أعنْتُه وقَويته يقال آزره، أي قواه، وآزرتُه مؤازرة   

  )٦(في العمل
$:"  ِلثقَله، قال تعالى   وسموا الذَّنْب وِزراً  الثقيل،  وهو الحمل   : الوِزر.٢ uΖ ÷è |Êuρuρ š�Ζ tã x8u‘ ø— Íρ")٧( ،

وازره علـى   :  الملك الذي يحمل ثقْلَه، ويعينُه برأيه، ويقـال        جليسوجمعها أوزار، والوزير    
  .)١(األمر، أي أعانه وقواه، واألصل آزره

                                           
��وردي -١H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٨ ص:ا.  
٢- I� رة- ٢٩ا��� : �

٣١.    
٣-  NS�   .٢٩ا��� : �رة ا	
���� ا	 ��#T	�Hازي  -٤S	زه�ي ٢٢/٤٤: ا�	 �jH	ا k�JZB ،  :١١/٢٦٩.   
٥- �jH	ا k��� FD �58ات	ا :Qا�% �* &#% ا	+, ��& ��ن، )هـ٣٤٥ت (% ا	Yاه%، ــأ�&ُ ،����، ا	�6#�8 ا	

�% �* &#% ا$ �* ,�	� ا	F4�6 ا	]��FK : 2مــ، إآ��ل ا3&2م �P�H:S ا	١/١٢١T:  &#% ا	�ؤوف B @�A+�#Uم،١٩٨٤+,
��TH ا	�8د��، ا	6#�8 ا و	R، ـ، �U,8)هـ٦٧٢ت (�م، �A+B@ �8% �* ١٩٨٤ - هـ�١٤٠٤ أم ا	�Aى، ,�T ا	��T,�، ا	

,�j	ان ا%�Qت ١/٤٣: %يــ�+H6h���، ا	����HTُت ,FD �[8 ا	jH	وق ا��,F  أ� ا	#�Aء: وا	�T	ا F���+	ا R�أ�ب �* ,
، ,�5رق ١/٨١: &%�Kن درو�\، و,+�% ا	��hي: م، �A+B@١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ���وت،,���C ا	���	�،)هـ١٠٩٤ت (، 

RH& ارK ح ا���ر ا�+O: ): هـ٥٤٤ت(F ــX) &��ض �* ,�R �* &��ض ا	�+F#h ا	�#FS ا	��	Tـ	�اا	Fu�A أ�
T��K ، دار ا	�Sاث ، � ا	S�A�S8#ـا	B A	6ـ، ا	ـ�ه�ة، اR	١/٢٥ م،١٩٨٥: #�8 ا و.  

٦- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤/٥٠: أ.  
  .٢ا��� : �رة ا	�5ح -٧
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āξ:" اهللا تعالى هو الملْجأ، ومنه قول     : الوزر.٣ x. Ÿω u‘ y— uρ ")ر هـو         )٢زأي ال ملجأ، وأصل الـو 
  الجبل المنيع الذي يلتجأ إليـه، وكلُّ ما التجأت إليه وتحصنْت به فهو وزر، وقيـل 

 .  )٣(لوزير السلطان وزير ألنه يزِر عن السلطان أثقال ما َأسنَد إليه في تدبير المملكة

، ويوكل له   رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة       صب ل  من " :الوزارة اصطالحاً 
  .)٤(" فيما يعن له من أمورتدبير بعض أمور مملكته

  :مشروعية الوزارة : المطلب الثاني
  :الوزارة مشروعة بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول

  :من الكتاب
yè≅:" قال تعالى ô_$#uρ ’ Ík< #\�ƒ Î— uρ ôÏiΒ ’ Í? ÷δr& ∩⊄∪ tβρã�≈ yδ  Å�r& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ô©$# ÿ÷Ïµ Î/ ا“ Í‘ ø— r ")٥(.  
$ ô‰s)s9uρ:" قال تعالى oΨ÷�s?#u  y›θ ãΒ |=≈ tF Å6 ø9$# $ oΨù= yè y_uρ ÿ… çµ yè tΒ çν% s{r& šχρã�≈ yδ #\�ƒ Î— uρ ")٦(.  
فإذا جاز اتخاذ الوزير في النُّبوة كان في اإلمامة أجوز، وألن ما وكِّل بـه               : وجه الداللة 

 من تدبير األمة ال يقْدر على مباشرة جميعه إال باالستنابة، ونيابة الوزير المشارك لـه                اإلمام
في التدبير أصح في تنفيذ األمور من تَفَرده بها ِليستَظْهر به على نفسه، وبها يكون أبعد عـن                  

  .)٧(الزلَل وأمنَع عن الخلل
        ر له بموضوع ما، فَلْيصره    وإن كان األمير ال بـصبعل معه وزيراً يولـو كـان     )٨(ج ،

،ويـستعين  )٩(السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم اهللا موسى عليه السالم            
اإلمام بالوزير بسيفه، أو بِقَلَمه أو برأيه أو بمعارفه، أو بحجابه خشية أن يزدحم الناس عليـه                 

  .)١٠(فيشغلوه عن النظر في مهِماتهم
  :سنةمن ال

                                                                                                                         
ر٨/٢٦٩:k�JZB ا	�jH 	�زه�ي -٨i�, *�f �8ب	ن ا��	ج ٥/٢٨٣ :، �B ،ي%��YH	 �8وس	١٤/٣٥٨:اS&��h	ن، ا� ���ST	ا 

 هـ١٦٠٤، ا	�TـS#� ا	8ـ���h، 	#��ن، ���وت،)هـ٣٩٥ت (% ا$ �* �Zـ) ا	�T�8ي أ� هـ2ل ا	+�* �* &#: وا	�85
١٩٨٦@�A+B ،إ��اه��: م (X��% ا	#]�وي و,+�% أ� ا	+, FH& :١/٢٧٠.  

٩- �,��A	رة ا  .١١ا��� : �
ر -١٠i�, *�f 8ـ�ب	ن ا��	زه�ي٥/٢٨٣: �	 �jH	ا k�JZـB ، :س١٣/١٦٦��	ت ا��Hآ FK�8, FD اه�Y	ا ، :T� �% � أ�+,

ر: م، �A+B@١٩٩٢ - هـ ١٤١٢#�8 ا و	R ــ، ,���C ا	���	�، ���وت، ا	6)هـ٣٢٧ت (�* ا	���A ا K#�ري S%آ	ا  �B�Q
 ،*,�X	ا N	�O�5ء١/٢٠٧K3ا ���Sآ FD R5& ا N#O ، :��% ا	Qأ *� FH& *� %�Q�5%ي ــأAHA	اري اY)هـ٨٢١ت(:  

  .١٤/٣٥٨: ، �Bج ا	�8وس 	��YH%ي٥/٤٢١:  زآ�ر&#% ا	�Aدر: م، �A+B@١٩٨١وزارة ا	:�D�A، د,5@، 
١١- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤/٦٠: أ.   
١- I� رة  .٣١-٢٩ا��� : �
  .٣٥ا��� : �رة ا	���Eن -٢
��وردي -٣H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٦ ص:ا.  
٤- F�`��H	 ��#T	ا ���	١/٦٤: ��ح ا.  
٥- D �6فS���% أ�F ا	�NS ا ��iS�, * :5فـ) DــF آــا	Qأ *� %�kS ــ، دار ا	T)هـ٨٥٠ت (F ــ��Z�Zب ا	%�* ,+

H8	ــا ��K�:	6#�8 ا	وت، ا���،�����+�: م، �A+B@١٩٨٦ - هـ١٤٠٦E %�+, %��, :١/٢٠٦.  
  .١/٢٣٥: ,A%,� ا�* `H%ون -٦



١٩٤ 
 

من وِلي منْكُم عملًا فََأراد اللَّه بِه خَيرا جعَل لَه وزِيرا صـاِلحا ِإن               :" �قال رسول اهللا     .١
انَهَأع ذَكَر ِإنو هذَكَّر ي١( "نَس(.  

ن نَسي ذَكَّره وِإن ِإذَا َأراد اللَّه بِالَْأميرِ خَيرا جعَل لَه وزِير صدق ِإ:" �قال رسول اهللا  .٢
غَي بِه اللَّه ادِإذَا َأرو انَهَأع ذَكَرس زِيرو َل لَهعج ذَِلك رو لَم ذَكَر ِإنو هذَكِّري لَم ينَس ِإن ء

نْهع٢(" ي(.  
  :آثار الصحابة

   سعد بن عبادة ، واختاروا�بعدما اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي 
  .)٣( "نَحن الُْأمراء وَأنْتُم الْوزراء :"أميراً، قال لهم أبو بكر رضي اهللا عنه

   :من المعقول
االستنابة ال بد منها وال غنى عنها، فإن اإلمام ال يتمكن من تولي جميـع               : قال الجويني 

هذه القضية بينَةٌ في ضرورات     األمور وتعاطيها، وال يفي نظره بمهمات البالد وال يحويها، و         
  .)٤("العقول ال يستريب اللبيب فيها، وال يجوز لإلمام أن يترك الوزراء دون مراقبتهم

  

  :نشأة الوزارة وتطورها: المطلب الثالث
 والصحابة رضوان اهللا عليهم ال تُعرفُ بهذا االسـم،          �كانت الوزارة في زمن النبي      
  .)٥(تِّباعهمتهم اإلعانة والمشورة واالولكن كانت تعني المستشارين، وم

وفي دولة بني أمية كان النظر للوزير عاماً في أحوال التدبير والمفاوضات وسائر أمور              
الحمايات والمطالبات، وما يتبعها من النظر في ديوان الجند، وفرض العطاء، ولكن لم يكونوا              

          مطْلَقُ على كل واحد منهم حسب عمِ وزراء بل كان يمثل صاحب البريـد، وصـاحب       باس هل
  .)٦ (...الطعام، وأمير الجند، وصاحب المال، وصاحب الشرطة

فهي التي عينت أول وزير بهذا االسم، وكان أول وزير هو حفص           : وفي الدولة العباسية  
 المعروف بأبي سلمة الخَلّال، وقد عينه أبو عبد اهللا السفاح وزيراً له، ولم يكـن                )٧(بن سليمان 

  .)٨(أحد يعرفُ بهذا النَّعت قَبلَه ، فالعباسيون هم من اتَّخَذَ الوزراء ونَظَّموا الدواوين الوزارية

                                           
٧- F4���	ب٧/١٩٥: ��* ا�ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ، :N�+O P�%Q.  
  .�E ، :�%QN�+O Pل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٢/١٤٦: ��* أ�F داود -٨
  .٣/١٣٤١: N�+O ا	#"�ري -٩
١- ََHai	ث ا��S	ا FD �, ث ا��� F���j	+�,�* أ�: �ا	إ,�م ا��ا	ــkST ، دار )هـ٤٧٨ت (F، ــ ا	��8	F &#% ا	��H �* &#% ا$ ا	]

 ،��K�:	6#�8 ا	ن، ���وت، ا��#	 ،���H8	٧٣هـ، ص ١٤٢٤م، ٢٠٠٣ا.  
٢- F��8H	 ري�A	ة ا%�& :١٦/١٨٥.  
  .١/٢٣٨: ,A%,� ا�* `H%ون -٣
��ن -٤�H� *� ��Q:Uر (O ا FD�gر��8 �8%ه�  �TDه� وأدب و`#�ة �� ,ر َوز�َرُ� ا	���ح، و	T* و��Z ���4 �]�ع، ذ) آ

  ).��hSف(.���٦/٨ أ&2م ا	�#2ء 	JHه#F : �* و���2* و,��4، اS�iKأ��Z دس &I�H رU) ا��I أ� ,�IHSAD �H ��� ا��
ك وا ,� -٥H��% �* ا	]زي أ� ا	��ج &#: ا	���B FD �iSر�� ا	+, *� FH& *� *�Q�	هـ٥٩٧ت(% ا(O وت، �در،ـ، دار���

   ٤٠١/٨: ، �Bر�� ا2�3م 	JHه#٧/٣٣٦F، ا	�]م ا	Yاه�ة �jB *�fي ��دى، ٧/٧٩٩هـ، ١٣٥٨، ا و	Rا	�8#6 



١٩٥ 
 

وتطورت الوزارة في عهد دولة بني أمية باألندلس، فقد جعلوا الوزراء أصنافاً، وأفردوا             
وجعلوا لهم مكانـاً    لكل صنف وزيراً، فجعلوا للمال وزيراً، وللمظالم وزيراً وللحرب وزيراً،           

خاصاً، ينَفِّذون أمر السلطان كُلٌّ فيما جعل له، وأفردوا للتردد بينهم وبين الخليفة واحداً مـنهم                
أما الوزارة في العصر الحـديث  . )١(ينوب عنهم بِمقابلَة السلطان في كل وقت وسمي بالحاجب 

فيذية، وتتوزع اختصاصاتها على الـوزارات      فتُعتبر من أهم األجهزة األساسية في السلْطَة التن       
ن أمام رئيس الدولـة فـي       ي، ويعتَبر الوزراء مسئول   ...كالتعليم والصحة والخارجية والداخلية   
 لتنفيذ سياسة الرئيس، وفي النظام البرلماني       اً وسكرتير اًالنظام الرئاسي، ويكون الوزير معاوِن    

ويجتمع بهم فـي مجلـس   لمانيا ملكيا أو رئاسيا،     سواء أكان النظام بر   يترأس الوزراء رئيس،    
رسم السياسة العامة للدولة، ويشارك الوزراء في ذلك، ثم يتولى كل وزير اإلشراف             لالوزراء  

  .)٢(على تنفيذ ذلك في إطار وزارته
  :أقسام الوزارة: المطلب الرابع

ـ  : تنقسم الوزارة بالنظر إلى صالحياتها وشروطها إلى قسمين        ويض ووزارة  وزارة التَّف
  .التَّنفيذ
  :وزارة التفويض .١

  .)٣("أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبير األمور برأيه و إمضاءها على اجتهاده " 
  :صالحيات وزير التفويض

  . شروط الحكْمِ فيه معتَبرةٌبنفسه، أو يقَلِّد الحكام، ألنيجوز لوزير التفويض أن يحكُم   . أ
  .ر في المظَالم، ويستنيب فيها، ألن شروط المظَالم فيه معتَبرةٌويجوز له أن ينْظُ  . ب
 .ويجوز له أن يتولى الجهاد بنفسه، أو يقَلِّد من يتواله ،ألن شروط الحرب فيه معتَبرةٌ  . ت
يجوز له أن يباشر تنفيذ األمور التي دبرها أو يستنيب في تنفيذها ألن شـروط الـرأي                   . ث

 .)٤(والتدبير فيه معتبرة
 :ويختلف وزير التفويض عن اإلمام في ثالثة أشياء

  .والية العهد، فإن لإلمام أن يعهد إلى من يرى، وليس ذلك للوزير -١
  .لإلمام أن يستعفي األمة من اإلمامة، وليس ذلك للوزير -٢
 .)٥(لإلمام أن يعزل من قلَّده، وليس للوزير أن يعزل من قلَّده -٣

  :وزارة التفويض نوعان

                                           
  .١/٢٣٩: ,A%,� ا�* `H%ون -٦
٧- �Z,�TQوأ �Z"ر��B ا2�3م FD زارةر ,+�% ا	H�QY: ا	S%آ	ذ ا�S� ا F)�O�8,(: T�F#S، د,5@، ا	6#�8 ــ دار ا	

،Rــ	٢٨ص. م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ا و.   
��وردي -١H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٥ ص:ا.  
٢- I��K ر%h�  .٢٩ ص:ا	
��وردي -٣H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٩ ص:ا.  
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يكون وزير التفويض مسئوال عن إدارة شؤون الدولة فـي          : يض عامة وزارة تفو  .١
  .جميع األقاليم، وله من الصالحيات ما لإلمام حاشا المذكورة سابقاً

يكون وزير التفويض مسئوال عن إدارة شؤون إقليم معين         : وزارة تفويض إقليمية   .٢
كُلِّ إقليم وزارة تفويض    اخْتاره وفوضه والي اإلقليم عنه، وعلى هذا يمكن أن يكون لِ          
  .)١(إقليمية، ويكون لمن يتقلدها ما لوالي اإلقليم من صالحيات

  :شروط وزير التفويض 
  ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط اإلمامة إال النَّسب وحده ألنه ممضي:"قال الماوردي
  .)٢(" فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين،اآلراء ومنْفذ االجتهاد

  :روط اإلمامة هيوش
  العـدالة، العـلم، سالمة الحواس، سالمة األعضاء، الرأي المفضي إلى سياسة الرعية،
 الشجاعة والخبرة، اإلسالم، الذُّكورة، الحرية، النسب القرشي وقد سبق بيان شـروط اإلمـام        

  .)٣(تفصيالً وال حاجة لإلعادة بال إفادة
ما وكِّل إليه من أمر الحرب و الخَراج، خبرةً وزاد الماوردي أن يكون من أهل الكفاية في   

بهما ومعرفةً بتفصيلهما، فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى، فال يصل إلى اسـتنابة               
  .)٤(الكفاءة إال أن يكون منهم، كما ال يقْدر على المباشرة إذا قَصر عنهم

ا نجدة، وكفاية، ودراية ونفـاذ رأي،  ال يستوزر اإلمام إال شهماً كافياً، ذ  : "وقال الجويني 
  .)٥("واتِّقاد قريحة، وذكاء فطنة، وال بد أن يكون متَلَفِّعاً في جالبيب الديانة

  :وزارة التنفيذ .٢
أن يتخذ اإلمام من يكون واسطة بينه وبين الرعية والوالة يؤدي عنه ما َأمر، وينَفِّـذ                " 

  .)٦("عنه ما ذَكَر ويمضي ما حكَم
  :وزير التنفيذصالحيات 

  .أن ينَفِّذ ما يصدره الخليفة من أحكام .١
  .يخْبر بتقليد الوالة وتجهيز الجيوش .٢
 .يعرِض على الخليفة ما يجِد من أمور، ليعمل بما يأمره الخليفة به .٣
 .)٧(يشارك في الرأي إذا أراد الخليفة ذلك .٤

                                           
٤- �f ا2�3م FD F����	م ا�i�	اF رس�D  :٣٣١ص.  
��وردي -٥H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٦ ص:ا.  
١- O وط ا3,�م�� �iKا �+�  .,* ه�J ا	���	� ١٧٧
��وردي -٢H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٢٦: ا.  
٣- F��[H	 �, ٧٠: ���ث ا.  
��وردي -٤H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٣٠ ص:ا.  
٥-  I��K ر%h�  ٣٠ ص:ا	
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  :شروط وزير التنفيذ
  .تُمن عليه، وال يغشُّ فيما قد استُنْصح فيهأن يكون أميناً حتى ال يخون فيما قد اْئ .١
  .صدق اللهجة حتى يوثق بِخَبره فيما يؤديه، ويعمل على قوله فيما ينْهيه .٢
 .قلة الطمع حتى ال يرتشي فيما يلي، وال ينْخَدع فيتساهل .٣
        أن ال يكون بينه وبين الناس عداوة وشحناء، ألن العداوة تَصد عن التناصف وتمنع من               .٤

 .التعاطف
 .أن يكون ذَكُوراً لما يَؤديه إلى الخليفة وعنه، ألنه شاهد له وعليه .٥
الذكاء والفطنة حتى ال تُدلَّس عليه األمور فَتَشْتَبِه، وال تُموه عليه فَتَلْتَبِس، فال يصح مـع                 .٦

مزوال يصلح مع التباسها ح مزاشتباهها ع. 
 ء فَيخرجه الهوى من الحق إلى الباطـل، ويتدلس عليه المحقُّ أن ال يكون من أهل األهوا .٧

 .من المبطِل، فإن الهوى خادع األلباب وصارف عن الصواب
الحنكة والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير، فإن في التجـارب خبـرة                .٨

 .بعواقب األمور، إن كان مشاركاً في الرأي
 . يجوز أن تقوم بذلك أنثىفال: أن يكون ذَكَراً .٩
 .)١(يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذمياً وال تُشترط الحرية ، وال العلم.١٠

 فـي  حزم في شرط الذُّكورة، وقـال إن الـذُّكورة مـشترطة فحـسب            وقد خالف ابن    
  .)٣(، ستأتي مناقشة كالم ابن حزم فيما بعد في هذه الرسالة، خشية التكرار)٢(الخالفة

  :ن يكون وزير التنفيذ ذمياً ؟ كما قال الماورديهل يصح أ
لقد شَن الجويني هجوماً كاسحاً على الماوردي لقوله يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذميـاً               

هذه عثرة ليس لها مقيل، وهي مشعرة بِخُلُو صاحب الكتاب عن           :" وال يشْترط اإلسالم ، فقال    
ليس الذمي موثوقاً به في أفعاله وأقوالـه وتـصاريف   التحصيل، فإن الثقة ال بد من رعايتها و  

، فكيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منتهى فَهمـه ومبلَـغَ            ...أحواله، وروايته مردودة  
  :كما أن غير المسلمِ ليس له والية على المسلمِ في كثير من األدلة.)٤ (..."علْمه؟

$:" قال تعالى.١ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz")٥(.   
 أي ال تتخذوا أولياء من غير المسلمين تُطلعونهم على خوافيكُم ألنهم ال يقَصرون فـي               

 .)١(.إفْسادكُم، وهذا نَهي عن جميع الكفار 

                                           
��وردي -١H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٣١ ص:ا.  
  .٨/٥٢٨: ا	�+YQ *�f RHم -٢
٣- �+�O �iK٣١٩ ا �	���	ا �Jه *,.  
٤- F��[H	 �, ٧٢ ص:���ث ا.  
  .�١١٨ ا��: �رة cل &��ان -٥



١٩٨ 
 

$: " قال تعالى . ٢ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? yŠθ åκ u�ø9$# #“ t�≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹ Ï9÷ρr& ¢ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ ")أي . )٢
  .)٣(ال تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً وأنصاراً، وال أئمة متَصرفين في أموالكم وأرواحكم

$:" قال تعالى. ٣  pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚−G s? “ Íiρß‰tã öΝ ä. ¨ρß‰tã uρ u!$ u‹ Ï9÷ρr& ")فيه تقبيح من اهللا تعالى . )٤  
  .)٥(للفعل، فالعداوة تتنافى مع المواالة، فال تستعينوا بالمشركين في شيء

جئتك ألتْبعك وُأصيب معك، فقـال لـه   :  في غزوة بدر فقال له�تَبِع رجل مشرك النبي    . ٤
  .)٦( "فَارجِع فَلَن َأستَعين بِمشْرِك" ال، قال: قال"  ؟تُْؤمن بِاللَّه ورسوِله:" النبي
  .)٧( "ِإنِّي برِيء من كُلِّ مسلمٍ مع مشْرِكَ  َألَا لَا تَراءى نَاراهما :"�قال رسول اهللا . ٥

 :قوالن" أال ال تراءى ناراهما"  ففي تفسير 
ين فيكون معهم بِقَدر ما يرى كل واحد منهم نار          ال يحلُّ ِلمسلمٍ أن يسكن بالد المشرك        . أ

  .صاحبه
يريد الحرب، فنارهما مختلفتان، هذه تدعو إلى اهللا، وهذه تدعو إلى الشيطان فكيـف                . ب

  .)٨(يصلُح أن يكون أهل كل واحدة منهما ساكناً مع أهل األخرى في بلد واحد
مال المسلمين مثـل الخَـراج      وقد سِئل اإلمام أحمد عن استعمال اليهود والنصارى في أع         

 .)٩(ال يستعان بهم في شيء:فقال 
  :  الراجح

الراجح هو أن وزير التنفيذ يجب أن يكون مسلماً لقوة وعموم األدلة في منع المسلم من                
  .أن يوالي مشركاً، فال يجوز أن يستعمله، ويستأمنه وال يولِّيه اإلمام على المسلمين

  :التنفيذالفرق بين وزير التفويض ووزير 
  .يجوز لوزير التفويض مباشرةُ الحكْم والنَّظر في المظَاِلمِ، وليس ذلك لوزير التنفيذ  . أ
  .يجوز لوزير التفويض أن يستَبِد بتقليد الوالة، وليس ذلك لوزير التنفيذ  . ب

                                                                                                                         
���� ا	 ��#T	�Hازي -٦S	6#�ي٨/١٧٢: ا	ا ����B ، :ا�* آ:��٤/٦٠ ����B ، :ص١/٣٩٩�h[H	 نc�A	م ا�TQأ ،  :

٢/٣٢٤F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٣٥١: ،أ.  
  .٥١ا��� : �رة ا	��4%ة -٧
���� ا	 ��#T	�Hازي -٨S	د١٢/٢٤: ا���� أ�F ا	�8B ، :وي٢/٢٣�X�#	ا ����B  :٢/٣٣٣ .F#��A	ا ����B :٦/٢٢٤.  
٩- ��+S��  .١ا���: �رة ا	
١٠- F6�A�5H	 #��ن	اء اuد٨/٨٠: أ���� أ�F ا	�8B ، :ي٢/٢٣%�E������ ا	�B ، :٣/٤١٣.  
١١- �H�, N�+O :٣/١٤٤٩.  
١٢- F4���	ب٨/٣٦: ��* ا�ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ، :N�+O P�%Q.  
�% �* �2,� ا	6+�وي: ��ح ,T5) ا���ر -١+, *� %�Qأ ��8U #�8 ـ���	�، 	#��ن، ���وت، ا	6ــ، ,���C ا	)هـ٣٢١ت : (أ�

 ،R	وط، ١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ا وCKا ر k�8� @�A+B ،٨/٢٧٥م.  
٢- ��NH ا	�F�%A أ�ـ &#% ا$ : ـ�وعـا	, *� %����، ���وت، ا	6ـ#�8 ا و	R،)هـ٧٦٢ت (,+H8ـ	ا kSـT	١٤١٨، دار ا@�A+B،هـ 

 &#% ا$ ��� ا	%�* ,+�% �* أ��T� F �* أ�ـب �* �8% أ: ، أ�TQم أه) ا	J,�٦/١٩٢: �اء �Qزم ا	Fu�Aـأ� ا	Yه�
A5,%	ا F&رYـ	ـا ،F) هـ٧٥١ت(Q *�5، دار ا��H	 6ـ#�8 ــ، ر,�دي	%,ـ�م، ���وت، ا	م، اYR	م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ا و

@�A+B :�8روري	ا @�DB ي و��آ��T#	ا %�Qأ ��� :١/٤٤٨.  
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يجوز لوزير التفويض أن ينْفَرِد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لـوزير               . ت
 .التنفيذ

 ما يستَحق له، ويدفَع     لوزير التفويض أن يتَصرف في أموال بيت المال، يقْبِض        يجوز    . ث
 .)١(ما يجِب فيه، وليس ذلك لوزير التنفيذ

  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

                                           
��وردي -٣H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٣١ ص:ا.  

  

  

  يندرج تحته:المبحث الرابع القضاء

  أربعة مطالب

  تعريف القضاء: المطلب األول

 المطلب الثاني مشروعية

  ضاءلقا

حكم القضاء :  المطلب الثالث

  .وقبوله

  المطلب الرابع شروط

  هوآداب القاضي 
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  :القضاء: المبحث الرابع

  
  : لغة واصطالحاتعريف القضاء: المطلب األول

  :تعريف القضاء لغة
  عليه، فهـو قـاضٍ،             القضاء يعني الح كَمل والقَطْع، ويقال قضى عليه أي حكم والفَص

ومنـه قولـه    .)١(القاطع لألمور، المحكم لها، ومن يقضي بين الناس بِحكم الـشرع          : والقاضي
Ÿωöθ :"تعالى s9uρ ×π yϑ Î= x. ôM s)t7 y™ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n< Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β z ÅÓ à)©9 öΝ æη uΖ ÷�t/ 4")٢(  

  : عدة معان في اللغةولفظ القضاء له
  .)٣(، أي أدى ما عليههنَيقضى فالن د: ومن ذلك يقال: األداء . أ
ßγ9£ :"ومنه قوله تعالى  : الخَلْق والتقدير   . ب ŸÒ s)sù yìö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒöθ tƒ ")٤( .   أي خَلَقهـن

نهروصنعهن وقَد لهنم٥(وع(. 

                                           
١- �  .٣٩/٣١٠: ، �Bج ا	�8وس 	��YH%ي٢/٧٤٣: �� ��3اه�� أ��K ورIE�Dا	�8]� ا	
  .١٤ا��� : �رة ا	5رى -٢
  .٩/١٧٠: k�JZB ا	�jH 	�زه�ي -٣
٤- �H�hDُ رة  .١٢ا��� : �
  .٥/٩٩: ,����A, �[8 ا	�f �jH* زآ��� -٥
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4:"قال تعالى: ألمرالحتْم وا  . ت |Ó s% uρ y7 •/ u‘ āωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) È øt$ Î!≡ uθ ø9$$ Î/ uρ $ �Ζ≈ |¡ômÎ) 4 ")تَّم )١أي ح 

ر٢(وأم(. 
ÏΒ È≅ö6:" قال تعالى: البيان  . ث s% βr& # |Ó ø)ãƒ š� ø‹ s9Î) … çµ ã‹ ômuρ ")٣(ن لك بيانهيبأي ي )٤(. 
$:"ومنها قوله تعالى: الموت  . ج pκ tJ ø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ%x. sπ u‹ ÅÊ$ s)ø9$# ")٥(كة أيلهالم )٦(. 

.çνt“x…:" قال تعالى. )٧(ضربه فقضى عليه، أي قَتَله: القتل  . ح uθ sù 4 y›θãΒ 4 |Ó s)sù Ïµ ø‹ n= tã( ")٨(. 

$:"ومنه قوله تعالى:  اإلتمام  . خ £ϑ n= sù 4 |Ó s% Ó‰÷ƒ y— $ pκ ÷]ÏiΒ #\� sÛ uρ $ yγs3≈ oΨô_̈ρy—  ")٩(هأي أتَم )١٠(. 
$:" ومنه قوله تعـالى   : الوصية والعهد   .  د oΨø‹ ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ إسـرائيل ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ¨βß‰Å¡ø�çG s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# È ÷ s? §� tΒ £è= ÷è tG s9uρ #vθ è= ãæ #Z�� Î6 Ÿ2 ")١١(هِدنا إليهمأي أوصيناهم وع،)١٢(. 
Ù :"قوله تعـالى  : الصنْع والفعل   .  ذ ø% $$ sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% ( $ yϑ ‾Ρ Î)  ÅÓ ø)s? ÍνÉ‹≈ yδ nο4θ uŠ pt ø:$# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# ")١٣( 

 .   )١٤(حكُم وافْعل ما شْئتأي اصنَع وا

  :تعريف القضاء اصطالحاً
  :عرف العلماء القضاء بتعريفات كثيرة منها

  .)١٥(فَصُل الخصومات .١
  .)١٦( إلزام على الغير ببينِّة أو إقرار أو نُكول .٢
 ال في   ؛صفة حكمية توجب لموصوفها نُفُوذُ حكْمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح           .٣

 .)١٧(م مصالح المسلمينعمو
 .)١٨( اإللزام بِحكم الشرع .٤

                                           
  .٢٣ا��� : �رة ا��3اء -٦
ر -٧i�, *�f �8ب	ن ا��	ي١٥/١٨٦: %��YH	 �8وس	ج ا�B ، :٣٩/٣١٠.  
٨- �I� ١١٤ا��� : رة.  
٩- �i& ا ��+����،���وت،ا	6#�8)هـ٤٥٨ت (أ� ا	+�* &FH �* إ���&�) �* ِ�ْ�َ%� ا	���F، : ا	ُ�+�T وا	ُH8	ا kST	دار ا ، 

 ،R	ه�%اوي٢٠٠٠ا و %��  .٦/٤٨٢: م، �A+B@ &#% ا	+
١٠- �E�+	رة ا  .٢٧ا��� : �
١١- F,�TH	 ت��HT	١/٧٤٠: ا.  
  .١/٢٢٦:  ا	h+�ح 	�Hازي، ,"�Sر٣٩/٣١٢: �Bج ا	�8وس 	��YH%ي -١٢
١٣-  �hA	رة ا  .١٥ا��� : �
  .٣٧ا��� : �رة ا YQاب -١٤
  .٣٩/٣١٢: �Bج ا	�8وس 	��YH%ي -١٥
  .٤ا���: �رة ا��3اء -١
٢- F,�TH	 ت���HTُ	زه�ي١/٧٠٥: ا�	 �jH	ا k�JZB ، :ي٩/١٧٠%��YH	 �8وس	ج ا�B ، :٣٩/٣١٢.  
٣- I� رة  .٧٢ا��� : �
  .٥/٩٩: ,����A, �[8 ا	�f �jH* زآ��� -٤
٥- F8H�YH	 @4�A+	ا *��#B :٤/١٧٦.  
  .٢/٤٠٤: درر ا	+�Tم 	�Q FH8%ر -٦
٧- �D�& *ود ا�%Q ٤٣٤: ��ح.  
�F و&���ة -٨�HE �S���Q :٤/٢٩٧.  
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 .)١( الحكْم بين الناس .٥
 .)٢(إلزام من له اإللزام بِحكم الشرع .٦
 .)٣( الخصومة بين خصمين فأكثر بِحكم اهللا .٧
 .)٤( اإللزام بالحكْمِ الشرعي وفَصِل الخصومات .٨

  :مناقشة التعريفات
. )٦( والفتـوى  )٥(انع فيدخل فيه التَّحكيم   غير م كل منهم   التعريف األول والخامس والسابع     

 لكنه يكون باختيار المتنازعين للمحكمين، بخالف       ،كالقضاء إلزام والقضاء هو إلزام، والتحكيم     
  .بين اإلنسان وربه بيان الحكم في تكون والفتوى القاضي فهو يعين من الحاكم،

  ها في الحقيقة متَّفقة ال مخْتَلفَةً،  أما بقية التعـريفـات وإن بدتْ وكـأنها مخـتلفة إال أن
على ما أظْه بنْصكل تعريف أو أخفاه من معانٍواختالفها ي هر.  

  :التعريف المختار
إلزام على الغير بِبينَة أو     "التعريف الذي أختاره هو التعريف الثاني وهو تعريف المجلة          

  .)٧(" نكولأوإقرار 
أو هـي الـشهادة،     والبينة  : ير، أي على الخصمين ببينة     فاإللزام من القاضي على الغ    

والنكول عند صاحب   : ، أو نُكول  )٨(إقرار، واإلقرار هو إخبار عن ثبوت حقِّ الغير على نفسه         
درر الحكام هو إقرار، ألن الحلْف لما وجب ، فَتَركُه ممن عليه الحلْف ولم يحلف دليل علـى                  

 رقن  . )٩(أنه ميهـا            فَبهذا التعريف القضاء وطُرقه بتعريف جامع مانع، وأوجز األلفـاظ وأتم
  .فائدة

  

  :مشروعية القضاء: المطلب الثاني
  :القضاء مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول

  :من الكتاب
(øŒÎ:" قال تعالى .١ uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x�‹ Î= yz ")١٠(.  

                                           
�8ــا	 -٩aH	ح ا�� FD ��Z#	ا �uــ�و ��A5,%	ا � :H& *� *�%	ــز�* اH,�8	ا Fــ F)F8#[	هـ٩٦٥ت ): (ا( ،F,2�3ا �	�8	دار  ا ،

  .���٣/٦٢وت، 
١٠-  �S+��� ا	+BF�S�ZH	 ١٠/١٠٢: ج.  
١١- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .٦/٢٧٥: ,F�j ا	
١٢- FBZ#H	 ع��A	٦/٢٨٦: آ�5ف ا.  
١٣-  ��T+S	ا : I���8B @#� :�+�O �iK٥٩ أ �	���	ا �Jه *,.  
ى -١٤S�6�FD : R ��ح ���� ا	���6,RRZS	k أو	F ا	�Z: ا�iK"  ا	+ـ�T ا	�5&ـ F	I�& (4��H وا3`#�ر �2 إ	YامB#��*:"ا	h,

& *� %8� *� FK�#�Q�	6#�8 )هـ١٢٤٣ت(#%ة ا	د,5@ ، ا ، F,2�3ا kST�   .٦/٤٣٨م، ١٩٦١، ا و	R، ا	
  .٢/٤٠٤: درر ا	+�Tم 	�Q FH8%ر -١
٢- F8H�YH	 @4�A+	ا *��#B :٥/٣.  
  .٢/٣٣٤: درر ا	+�Tم 	�Q FH8%ر -٣
  .٣٠ا��� : �رة ا	#�Aة -٤
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  ، فقد )١(الخليفة يتولى القضاء بين الناس بِنَفْسه، أو يقدم من يقضـي بينهم:  وجه الداللة
أثبت اهللا تعالى القضاء لداود عليه السالم ، وبالقضاء ُأمر كلُّ نبي مرسل حتى سيدنا محمـد                 

  .)٢(ظُّلم السماوات واألرض وبه رفع ال به،ألن في القضاء بالحق إظهار العدل الذي قامت�
ــالى .٢ ــال تع …yŠ:" ق ãρ#yŠuρ z≈ yϑ øŠ n= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6 øt s† ’ Îû Ï^ ö� pt ø:$# øŒÎ) ôM t±x�tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨxî ÏΘöθ s)ø9$# $ ¨Ζ à2uρ 

öΝ ÎγÏϑ õ3çt Î: šÏ‰Îγ≈ x© ")٣(.  
، وإن فـصل القـضاء      )٤(هذا دليل واضح على مشروعية القضاء وإنفاذه      :  وجه الداللة 

  .)٥(يهواجب على الحاكم إذا خوصم إل
ŒÎ) (#θ: " قال تعـالى   .٣ è= yz yŠ 4’ n? tã yŠ… ãρ#yŠ tíÌ“x�sù öΝ åκ ÷]ÏΒ ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚s? ( Èβ$ yϑ óÁ yz 4 xö t/ $ uΖ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã 

<Ù ÷è t/ / ä3÷n$$ sù $ uΖ oΨ÷�t/ Èd, ysø9$$ Î/ Ÿωuρ ñÝ ÏÜô±è@ !$ tΡ Ï‰÷δ $#uρ 4’ n< Î) Ï!#uθ y™ ÅÞ≡ u� Å_Ç9$# ")٦(.  
مشروعاً، لما اختصما إلى سيدنا داود عليـه الـسالم،          لو لم يكن القضاء     :  وجه الداللة 

  .)٧(وطَلَبا منه أن يحكُم بينهما بالحق، وأن ال يحيفُ عن الحق، وأن يهديهم إلى عدل القضاء
$:" قال تعالى .٤ »Ûθ ä9uρ çµ≈ oΨ÷�s?#u $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ ")٨(.  

 ولو لم يكن القضاء مشروعاً ،)٩(الحكْم هو القضاء والفَصل بين الخصوم:   وجه الداللة 
  .لما أعطاه اهللا تعالى للوط عليه السالم، فدلت اآلية على مشروعيته

/ö :"قال تعالى .٥ ä3ósu‹ ø9uρ ã≅÷δr& È≅Š ÅgΥM} $# !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# ÏµŠ Ïù ")١٠(.  
أمر اهللا تعالى النصارى قبل البعثة أن يحكُموا ويقْضوا ويعملوا بما فـي             :  وجه الداللة   

  .، وهذا دليل على وجود القضاء ومشروعيته في الديانة النصرانية قبل أن تُنْسخَ)١١(اإلنجيل
$ s)s9‰" :قال تعـالى   .٦ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨn= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9$$ Î/ $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ ÞΟ ßγyè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”� Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# 

ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ ")١٢(.  
  د به العدُل ألنه اآللة التي يعرف بها العدل والقسط الذي قامت الميزان يرا:  وجه الداللة

                                           
٥- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤/٥٩: أ.  
٦- F�`��H	 ط�#�  .١٦/٦٠: ا	
٧- �#K رة ا  .٧٨ا���: �ء�
٨- F#��A	ا ����B :١١/٣١٣.  
  .٥/٢٥٦: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص -٩
  .٢٢ا��� : �رة ص -١٠
���� ا	6#�ي -١B :٢٣/١٤٧.  
  .٧٤ا��� : �رة ا K#��ء -٢
���� ا	6#�ي٣/١٢٨: ا	�5Tف 	YH,"�5ي -٣B ، :١٧/٤٩F#��A	ا ����B ، :١١/٣٠٦.  
  .٤٧ا��� : �رة ا	��4%ة -٤
���� أ�F ا	�8د -٥B :ا�* آ٣/٤٣ ����B ،��: :وي٢/٦٥�X�#	ا ����B ، :٢/٣٣١FKآ�5H	 ��%A	ا NSD ، :٢/٤٧.  
  .٢٥ا��� : �رة ا	+%�% -٦



٢٠٤ 
 

، ومن لوازم إقامة العدل تنصيب قاضٍ يظْهِر الحق ويحكُم بالعـدل،            )١(به السماوات واألرض  
  .فدلت اآلية على مشروعية القضاء

Ν :"قال تعالى .٧ à6 ÷n$$ sù Ο ßγoΨ÷�t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝ èδu!#uθ ÷δr&  ")٢(.  

(βÎ÷:" قال تعالى .٨ uρ |M ôϑ s3ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æη uΖ ÷�t/ ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ 4 ")٣(.  
ولو لم يكن .   أن يحكُم بين أهل الكتاب �أمر اهللا تعالى نبيه :  وجه الداللة من اآليتين  

 .)٤(القضاء مشروعاً لما أمر اهللا تعالى نَبِيه بالقضاء بينهم
Èβr&uρ Ν:" قال تعالى .٩ ä3ôm$# Ν æη uΖ ÷�t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδu!#uθ ÷δr& ")٥(.  

   أن يقْضي بين الناس بما أنزل اهللا تعالى مـن �أمر اهللا تعالى رسوله : وجـه الداللـة
 .)٧(، فدلت اآلية على مشروعية الحكْم والقضاء)٦(القرآن
ــالى .١٠ ــال تع $!:" ق ‾Ρ Î) !$ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ zΝ ä3óstG Ï9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y7١u‘ r& ª!$# 4 Ÿωuρ ä3s? 

t ÏΖ Í←!$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz  ")٨(.  
، والنص يتناول بعمومه    )٩(أي ِلتَحكُم بين الناس بما علَّمك اهللا وأوحى إليك        :  وجه الداللة 

   ، والحكم هو القضاء فدلت اآلية)١٠(ما أراه اهللا، إذ الحكْم منهما حكْم بوباالستنباطالحكم بالنص 
 .)١١(على مشروعية القضاء

Ÿξ: " قال تعالى .١١ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ysãƒ $ yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ÷�t/ ") ١٢(. 

                                           
٧- ��A	ا *�f *�8E�  .٤/٣٧٣: إ&2م ا	
  .٤٨ا��� : �رة ا	��4%ة -٨
  .٤٢ا��� : �رة ا	��4%ة -٩
١٠- TQصـأ�h[H	 نc�A	رآ٤/٨٧5: �م اY	ــ، ��ح اH& FــE�"	ا �hS", RــF :%�* أ�	ا ����% �* &#% ا$  &#% ا$ ,ــ+

م، ٢٠٠٢ -هـR١٤٢٣ ـ���، 	#��ن، ���وت، ا	6#�8 ا و	ــ، دار ا	TـkS ا	H8)هـ٧٩٤ت (F، ــF ا	�ـ�hي ا	+�#Hــا	Yرآ5
@�A+B ��%ABإ��اه��: و (�H` �8��  .٣/٣٦٥: &#% ا	

  .٤٩ا��� : �رة ا	��4%ة -١١
  
  
  
��ت  -١Z�F، ــ ��T �* ا	��% ,+�% ��6 ا	%,���ـــأ�: ا	%�*إ&��K ا	�6	Q RH& *�#) أ	��ظ NSD ا	��8* 	�5ح �Eة ا	�8* �

  .٤/٢٠٨م، ١٩٩٧دار ا	��T، ���وت، ا	6#�8 ا و	R، ): هـ١٣١٠ت(
٢- �j� ا	w��6,�8#6 ا	���ض، ا	���ض،: ,+�% �* &#% ا	ه�ب: ، ,"�hS ا�hK3ف وا	�5ح ا	T#��١٠/٨٩:  E *�f%ا,�Fا	

@�A+B ،R	ا و :S%آ	وا F,ـ�و	ز�% ا *� Y�Y8	ب، &#% ا�[Q %�� رS%آ	وا FU�SH� %��ح ـ، �١/٧٥٥ر ,+
F5رآY	٣/٣٦٥:ا،F����5H	 ع��E3٢/٦٢١: ا.  

  .١٠٥ا��� : �رة ا	���ء -٣
ي -٤j#	ا ����B :وي١/٤٧٧�X�#	ا ����B ، :٢/٢٤٨.  
  .٣/٣٠٧: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري -٥
�% ا	�,FH ا �hKري :���� ا	#��ن ��ح ز�% �* ر�2ن -٦Qأ *� %���D�8 ، ���وت، ا دار ،)هـ١٠٠٤ت (,+	١/٣٢٢.  
  .٦٥ا��� : �رة ا	���ء -٧



٢٠٥ 
 

ال يؤمنون حتى يتحاكموا إليك، ويترافعوا إليك، فيجعلوك حكَماً ويرضـوا           : وجه الداللة 
وهـذه اآليـة    )٢(  وحكْم منصوص في القرآن �، وهذا القضاء سنَّةٌ من رسول اهللا)١(بِحكْمك

 .)٣(تُثْبِتُ مشروعية القضاء

(sŒÎ# :"قال تعالى .١٢ uρ (#þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝ ä3ósuŠ Ï9 öΝ æη uΖ ÷�t/ t...")٤(.  
اء بعـد أن طولـب      ألْحقَ اهللا تعالى الوعيد بمن امتنع عن الحضور للقض        : وجه الداللة 

 .)٦(، فدلت اآلية على أن القضاء مشروع)٥(به
ــالى .١٣ ــال تع βÎ) ©!$# öΝ¨: " ق ä. ã� ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δr& #sŒÎ) uρ Ο çF ôϑ s3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& 

(#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ ")كْمِ بين ال      : وجه الداللة  .)٧بين   اآلية تدل على مشروعية الح كْمناس، والح
 .)٨(الناس هو القضاء ، فالقضاء مشروع

tΒuρ óΟ 4:" قال تعالى .١٤ ©9 Ο ä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3ø9$# ")٩(. 

tΒuρ óΟ:"  قال تعالى .١٥ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9$# ")١٠(. 
tΒuρ óΟ:" قال تعالى .١٦ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρ r& ª!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé'sù ãΝ èδ šχθ à)Å¡≈ x�ø9$# ")١١(. 

ذم اهللا تعالى من تولى القضاء ولم يقض بما أمر اهللا إما       :  وجه الداللة من اآليات الثالثة    
 .)١٤(.، فدلت اآلية على مشروعية القضاء )١٣(، وهذا من الكبائر)١٢(عن جهل أو هوى

  :من السنةمشروعية القضاء 
فَلَه َأجرانِ وِإذَا حكَم فَاجتَهد ثُـم        ِإذَا حكَم الْحاكم فَاجتَهد ثُم َأصاب     :" �قال رسول اهللا     .١

رَأج ١٥(" َأخْطََأ فَلَه(.  

                                           
���� ا	 ��#T	�Hازي -٨S	د١٠/١٣٢: ا���� أ�F ا	�8B ، :٢/١٩٧.  
٩- F8D�5H	 نc�A	م ا�TQ١/٣٠: أ.  
١٠-  F�j���f NH* ،ا	�#%ع ١٠/٨٩: E%ا,� �f*ا	, :١٠/٣ FK�#�Q�H	 RZ�	ا F	أو k	�6, :٦/٤٥٤   
  .٤٨ا��� : �رة ا	�ر -١١
١٢- F�`��H	 ط�#�  .١٧/٣٠: ا	
  .١٠/٨٩: ا	�E *�f F�j%ا,� -١٣
  .٥٨ا��� : �رة ا	���ء -١٤
 ـ��hFــF ا	+ــ� �* ,+�% ا	+���ـ �TـFAB ا	%�* أ�: ، آ���� ا `��ر Q FD) ���� ا�hS`fر٢/٢٨٩: ا	�JZب 	��5Hازي -١٥

 ،F8D�5	ا FA5,%	دار)هـ٨٢٩ت (ا ،  ،Rـ	6ـ#�8 ا و	"ـ��، د,5@، ا	6]١٩٩٤اH� %��F و,+�% ـم، FH& @�A+B &#% ا	+
 Fنوه#ــ��د١/٥٤٨: ��HـA8	اه� ا�% ا ���ــ��� ا	: ، UـQأ *� %� دار ا	kST  :)هـ٨٢٠ت (F ـــ%�* ,+

 ،R	6#�8 ا و	وت، ا���،���H8	٣/٢٨٠م، ١٩٩٦ - هـ١٤١٧ا.  
  
  .٤٤ا��� : �رة ا	��4%ة -١
�٤٥رة ا	��4%ة  -٢.  
�٤٧رة ا	��4%ة  -٣.  
٤-  FK�#	�	 ��u�	ت ا�A�H8S	٣/٢١٦: ا.   
٥- T	�4ا�# : F#هJ	ن ا��:& *� %�   . ١/١٢٩دار ا	�%وة ا	]%�%ة، ���وت، .) هـ٧٤٨ت (,+
٦- H& @+	"ـإ�:�ر ا	رد ا FD @Hْ"َ	ا R+ــ	ا kهJ��Q%ــ�D2ت إ	R ا	S	ل اOأ *, @:XB�� *ــا�"FــR ا	���Kــ,+�% �* �hK ا	

���، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K، ) هـ٨٤٠ت  ("ا	ز��H8	ا kST	١/١١٠م، ١٩٨٧دار ا.  
  .٦/٢٦٧٦: N�+O ا	#"�ري -٧



٢٠٦ 
 

إذا قضى الحاكم فوقع اجتهاده موافقاً ِلحكم اهللا فَلَه أجران، أجر االجتهاد،            :  وجه الداللة 
  رعلى اجتهاده ويوضع عنه إثم الخطأ            وأج رأج فأخطأ فَلَه كَمفهذا  )١(اإلصابة، وإذا اجتهد فَح ،

  .)٢(الحديث دليل على مشروعية القضاء، وتقليد القضاة للفَصِل بين الناس
لَى هلَكَته فـي   ِإلَّا في اثْنَتَينِ رجٌل آتَاه اللَّه مالًا فَسلَّطَه ع       )٣(لَا حسد  :"�قال رسول اهللا     .٢

  .)٤(" الْحقِّ ورجٌل آتَاه اللَّه حكْمةً فَهو يقْضي بِها ويعلِّمها
ورجل آتاه اهللا حكْمةً وهي العلْم الدقيق المحكَم فيقضي بين النـاس بهـذا           :  وجه الداللة 
  .)٦(ية القضاء، وهذا الحديث واضح الداللة في مشروع)٥(العلْمِ ويعلِّمهم إياه

الْولَـد ِللْفـراشِ     :" في غالم، فقضى به إلى أحدهما وقال       �اختصم رجالن إلى النبي      .٣

 رجرِ الْحاهِللْعقضى بكون الولد للفراش فدل على       �أن النبي   : وجه الداللة    .)٧(" و 
  .أن القضاء سنَّة مشروعة

اضى ِإلَيك رجلَانِ فَلَا تَقْضِ ِللَْأوِل حتَّـى        ِإذَا تَقَ  :" ِلعلي بن أبي طالب    �قال رسول اهللا     .٤
  .)٨(" تَسمع كَلَام الْآخَرِ فَسوفَ تَدرِي كَيفَ تَقْضي

  هذا الحديث فيه تعليم للقاضي بأن ال يقضي على غائب إلمكان أن يكـون : وجه الداللة
 ولو لم يكن القـضاء مـشروعاً    ،)٩(مع الغائب حجة تُبطل دعوى اآلخر وتَدحض حجتَه       

  .ابتداء لَما كان هناك حاجة إلى تعليم القاضي وإرشاده، فدل الحديث على أن القضاء مشروع
ِإنَّكُم تَخْتَصمون ِإلَي ولَعلَّ بعضكُم َأن يكُون َألْحن بِحجته من بعضٍ :" �قال رسول اهللا  .٥

 مما َأسمع منْه فَمن قَطَعتُ لَه من حقِّ َأخيه شَيًئا فَلَا يْأخُذْه فَِإنَّما              فََأقْضي لَه علَى نَحوٍ   
  .)١٠(" َأقْطَع لَه بِه قطْعةً من النَّارِ

 قضى بين الناس، ووجه الناس إلى كيفية القضاء، فهو يقضي           �أن النبي   : وجه الداللة 
أن يحكموا بما يظْهر لهم، ألن أحداً ال يعرِفُ صدقَ الشاهد، بل            بنحو ما يسمع، فعلى القضاة      

                                           
�� N�B	�AHري -٨�  .٧/٢٧٨: ,��Eة ا	
٩- D %را��	ــا��"B FــQا��ــ� أ%Z	ا Pد�� :H& *� %�Qـأ ،(X�، دار )هـ٨٥٢ت (Q *� F]� ا	FK2A�8 أ� ا	

،�D�8��٢/١٦٦NH: FــF ا	�%Kــ�A+B@ ا	��% &#% ا$ ه��� ا	������Kوت،ا	, *�f ع%#�: �ــ E%ا,�f F*ــ، ا	�١٠/٣�j: ، ا	
١٠/٨٩FBZ#H	 ع��A	٦/٢٨٦: ، آ�5ف ا.  

د إ	R ا	+��%: "ا	+�% -١٠�+�8�� ا	K زوال F��B "�iKا :FK�U�[H	 ت����8S	١/١١٧: ا.  
١١- �H�, N�+O :١/٥٥٩.  
١٢- F��8H	 ري�A	ة ا%�& :٢/٥٦.  
١٣- `J	ةــا�� :Dا�A	إدر�� ا *� %�Q%�* أ	ب ا�Zــ� F) هـ٦٨٤ت(:j	6#8ــ دار ا	ـ�ب، ���وت، ا	ــ� ا و ،Rم،١٩٩٤@�A+B  

F[Q %�+, :١٠/١١.  
  .٦/٢٦٧٦: N�+O ا	#"�ري -١٤
  
  .�E ، :*�Q P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٣/٦١٨: ��* ا	J,�Sي -١
�#�رآ -٢H	 ذيQ ا ��+Bريــ� :٤/٤٦٧�j	�#	ا$ ا �[Q ، : ��Q�	ا$ �* &#% ا F	�8وف ���5 و��% ا	Qي،ا3,�م أت (ا	%هHــ

�� ��% ���@، دار ا	kST ا)هـ١١٧٦U�Bو  @A+B ،اد%j� ،ه�ة�A	ا ،R��:َ�  .١/٧٧٦: 	+%�:�، ,ST#� ا	ُ
٣- �H�, N�+O :٣/١٣٣٧.  



٢٠٧ 
 

، لم يكن ألحد أن يقـضي بعـد          وحسب يحكُم على الظاهر، ولو كان القضاء من جهة الوحي        
  . دليل على مشروعية القضاء�، فقضاء النبي )١( ألنه ال أحد يعرِفُ البواطن�النبي 

 ثَلَاثَةٌ واحد في الْجنَّة واثْنَانِ في النَّارِ فََأما الَّذي في الْجنَّة            الْقُضاةُ:" �قال رسول اهللا       .٦
فَرجٌل عرفَ الْحقَّ فَقَضى بِه ورجٌل عرفَ الْحقَّ فَجار في الْحكْمِ فَهـو فـي النَّـارِ                 

  .)٢( "ورجٌل قَضى ِللنَّاسِ علَى جهٍل فَهو في النَّارِ
  الجور في الحكْمِ،أو الحكْـمِ    دل الحديث على مشروعية القضاء، وحذَّر من      : وجه الداللة 

  .)٣(عن جهل بين الناس
  . )٤("غَيرِ سكِّينٍ بيا بين النَّاسِ فَقَد ذُبِحاضمن وِلي الْقَضاء َأو جعَل قَ :" �قال النبي  .٧

 ألن ؛)٥(ية القضاء مع التحذير من عظَمِ خطـره      الحديث يدل على مشروع   :  وجه الداللة 
  الذبح بغير سكين كناية عن التعذيب، ألنه إن رشُد يكون بين عذاب الدنيا وإن فسد يكـون بين 

  .)٦(عذاب اآلخرة
ِإن اللَّه مع الْقَاضي ما لَم يجر فَِإذَا جـار تَخَلَّـى عنْـه ولَزِمـه          :" �قال رسول اهللا     .٨

  .)٧(" شَّيطَانال
   عن الحق، فإذا ده ما لم يظْلم أو يحيدأن اهللا تعالى يكون مع القاضي يسد:  وجه الداللة

، فدل الحديث على مشروعية القضاء، وحذَّر مـن         )٨(ظَلَم خَذَلَه وترك عونه والزمه العصيان     
  .الجور فيه 

  :اإلجماع على مشروعية القضاء
   نإلى يومنا هذا على مـشروعية القـضاء، ومـن           � رسول اهللا      أجمعت األمة من لد 

           َل بين الناس في الخصومات، وقد نَقََل اإلجماعفْصبِ القاضي ِليعلـى   لوازمه مشروعية نَص 
٩( من العلماء أصحاب المصنفاتمشروعية القضاء الكثير(.  

                                           
٤- F8D�5H	 ٧/١١: ا م.  
  .، �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب ٢/٣٢٢N�+O P�%Q: ��* أ� داود -٥
٦- F5رآY	٣/٣٦٧: ��ح اF����5H	 ع��E3�8*٢/٦١٢: ، ا	ة ا�E �8* ��5ح�ت (ا	��H#�ري �* �* &#% ا	Y�Y8 ز�* ا	%: ، NSD ا	

  .٥/٣٦٨: ����Q ا�* &��%�*. ٤/٢٠٩م، ١٩٩٧ - هـ١٤١٨، دار ا	��T ، ��ـ�وت، ا	6#�8 ا و	R، )هـ٩٨٧
  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٣/٦١٤: ��* ا	J,�Sي -٧
ري -٨��#�رآH	 ذيQ ا ��+B :٤/٤٦٢.  
�Jهk، ا	��� FD ا١٠/٨٩: ا	�E *�f F�j%ا,� -٩	 : %,�Q �% ا	Yjا	F أ�+, *� %�+, *� %�، دار )هـ٥٠٥ت (,+

�% �B,ـ�ـهـ، ١٤١٧A+B: � ا و	ـRـ، ا	6#8 �ةـا	Aـ�ها	�2م،+, %�د إ��اه�� و,+�+, %�Q٧/٢٨٧: �@ أ	ا NSD ،هـ�ب ـ
hK�	٢/٣٦٢: �ريــ ،F�`��H	  ط�#�  .١٦/٧٣، ا	

  
  
  .RH&  :*�Q P�%Q ا	�STب، �Eل ا 	#�٣/٦١٤IH��JB FD FK: ��* ا	J,�Sي -١
�� N�B	�AHري -٢��f *�8E* ا	٧/٢٨٦��A:   ,��Eة ا	�  .١/٣٧: ، إ&2م ا	
١٠/٨٩FB: ا	�E *�f F�j%ا,� -٣Z#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٤٨٦: ، ��ح F����5H	 ع�[� Fظ أ���ا	"k�6 ، ا��E3ع Q FD) أ	

، آ���� ا `��ر FD �٢/٦١٢، ــ��ت ، دار ا	�kST,T ا	#+ث وا	%را: @�هـ ١٤١٥A+B، دار ا	�ـ�T، ���وت، )هـ٩٧٧ت (
QــFـ��h+H	 ر�hS`f]١/٥٤٨: ـ) ���ـ� ا	ا ����Q ،ــ�Z����ن �* &�� ا	]: �) &RH ��ح ا	�Hــ� (�، دار )هـ١٢٠٤ت (
�  .�٥/٣٣٥، ���وت، ا	6#�8 ا و	R، ـTــا	



٢٠٨ 
 

  :المعقول على مشروعية القضاء
     حألن القضاء   سالمي وغيره؛ تاج إليها المجتمع اإل   القضاء من األمور الضرورية، التي ي 

أمر الزم لقيام الحضارات وتطورها وتقدمها، وليحيا المجتمع حياة طيبة هادئة آمنة، كمـا أن               
القضاء ضروري ِلنُصرة المظلوم وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد، وقطع المنازعات 

د النظام فـي المجتمـع وِليـأمن الفـرد          والخصومات، وأداء الحقوق إلى مستحقيها، كي يسو      
  .والمجتمع على النفس والمال والعرض والحرية، و ليتفرغ الناس لمصالحهم الدينية والدنيوية

 الظُّلم حيث قـال  -غير المنضبط بضوابط الشرع -والقضاء الزم ألن من طبع اإلنسان       
ــالى ≈āχÎ) z:" تع |¡ΣM} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤�Ÿ2 ")ــال ،)١ ــالى وق $: "  تع ‾Ρ Î) $ oΨôÊt� tã sπ tΡ$ tΒF{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6 Éfø9$#uρ š÷ t/ r'sù βr& $ pκ s]ù= Ïϑ øt s† zø)x�ô©r&uρ $ pκ ÷]ÏΒ $ yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ‾Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγy_ ")٢(.  
ـ                tΒuρ ö≅çF:"الى  كما أن القاضي هو من يحكُم على المسيء في الـدنيا ، قـال تع ø)tƒ $ YΨÏΒ÷σ ãΒ 

#Y‰Ïdϑ yè tG •Β … çνäτ !#t“yfsù ÞΟ ¨Ψyγy_ #V$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù |= ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9uρ £‰tã r&uρ … çµ s9 $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ïà tã")فهل عقوبة   . )٣
لُّ دم  لَا يح   " �؟ له عقوبة في الدنيا بِحكْمِ القاضي لقول النبي          فحسبتل العمد في اآلخرة     الق

          ـبالثَّيبِـالنَّفْسِ و الـنَّفْس ى ثَلَاثدِإلَّا بِِإح وُل اللَّهسَأنِّي رو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دشْهمٍ يلسرٍِئ مام
ةاعمِللْج ينِ التَّارِكالد نارِقُ مالْمي وان٤("الز( .  

المفْلس فينا مـن ال     : قالوا"  ؟ تَدرون ما الْمفْلس  َأ:"  سأل أصحابه  � كما أن رسول اهللا       
ِإن الْمفْلس من ُأمتي يْأتي يوم الْقيامة بِصلَاة وصيامٍ وزكَاة ويْأتي قَد            :" درهم له وال متاع، فقال    

          ذَا وه مد فَكسذَا واَل هَأكََل مذَا وقَذَفَ هذَا وه شَتَم        نذَا مهو هنَاتسح نذَا مطَى هعذَا فَيه برض
حسنَاته فَِإن فَنيتْ حسنَاتُه قَبَل َأن يقْضى ما علَيه ُأخذَ من خَطَاياهم فَطُرِحتْ علَيه ثُم طُرِح في                 

  .)٥(" النَّارِ
 في الدنيا بِحكْمِ القاضي عليه، فَتَبين أن        هذا العقاب للمفْلس الظالم في اآلخرة، وله عقاب       

  .العقل السليم يقتضي مشروعية القضاء
  .)٦ ("ال بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟:" وقد قال اإلمام أحمد

  :حكم القضاء وقبول منصبه : المطلب الثالث
  :في المسألة قوالن: حكم القضاء: المسألة األولى

                                           
  .٣٤ا��� : �رة إ��اه�� -٤
�٧٢رة ا YQاب، ا���  -٥.  
   .٩٣ا��� : �رة ا	���ء  -٦
   .٦/٢٥٢١: N�+O ا	#"�ري  -٧
١- �H�, N�+O :٤/١٩٩٧. 
٢- NH�, *�f ع%#�  .١٠/٨٩: ، ا	�E *�f F�j%ا,�١٠/٤: ا	



٢٠٩ 
 

القضاء من فروض الكفايات، بل القضاء من أفـضل فـروض           : ور الجمه :القول األول 
 ألن طباع البشر مجبولة على التَّظالم، فهو فرض         االضطرار إليه؛ الكفايات وذلك لإلجماع مع     

$:" لقوله تعالى  pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΨtΒ#u (#θ çΡθ ä. t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκ à− ¬! ")ـر  وعلى الكفايـة ألنـه      . )١أم
  بمعروف ونَهي عن منـكر، وهـما على الكـفاية، فإن قام به من يصلُح له سقط الفرض عن 

  .)٢(الباقين، وإن امتنع الجميع أثموا، ولإلمام أن يجبِر أحدهم على تولي القضاء
يات وهو أفضل   القضاء أفضل القُربات، وهو من فروض الكفا      :" )٣( وقال اإلمام الغزالي  

  .)٤( ألن الجهاد لطلب الزيادة، والقضاء ِلحفْظ الموجوداد وأهم منه؛من الجه
القضاء ليس من فروض الكفايات، وال يتَعين على المجتهـد          :  اإلمام أحمد  :القول الثاني 

، لقول النبـي     )٥(الدخول فيه وإن لم يوجد غيره، وإن وجِد كُرِه طلبه بغير خالف في المذهب             
  ِإمارةَ فَِإنَّك ِإن ُأوتيتَها عن مسَألَة وكلْتَ ِإلَيها وِإن ُأوتيتَها من غَيرِ مسَألَة ُأعنْتَ لَا تَسَأْل الْ:" �

رخَي وي هالَّذ ْأتو كينمي نع ا فَكَفِّرنْها مرا خَيهرتَ غَيَأيينٍ فَرملَى يلَفْتَ عِإذَا حا وهلَي٦( "ع(.  
  :مناقشة كالم اإلمام أحمد

هل يأثم القاضـي    : كان كالم اإلمام أحمد هذا رداً على سؤال نَصه        :قال صاحب المبدع    
لكن . وهذا يدل على أنه ليس بواجب     . ال يأثم   : باالمتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال        

ب ِلظُلم السلطان وغيره، فإن لم يجب        بالواج ه القيام  أحمد محمول على من لم يمكنْ      كالم اإلمام 
  .)٧(فهو يستَحب، والذي يكْره هو الطَّلب 

القضاء من فـروض    :  وهو أعرفُ الناس بمذهب اإلمام أحمد يقول       )٨(كما أن ابن قدامة   
  .)٩(الكفايات، ألن َأمر الناس ال يستقيم بدونه فكان واجباً عليهم كالجهاد واإلمامة

  .)١٠ (ال بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟:  أحمد نفسه يقولكما أن اإلمام
                                           

   .١٣٥ا��� : �رة ا	���ء -٣
٤- F���,%H	 *�#	�6	ا �K�&٤/٢١٠: إ*�S��ا	�TــkS ، )هـ٦٧٦ت (وي، ـ,+F ا	%�* �* ��ف ا	�: ، رو�u ا	�6	#�* و&�%ة ا	

أ�: ، ��ح ,��رة ا	���١١/٩٢Fهـ، ١٤٠٥:���K، اF,2�3، ���وت، ا	6#�8 ا	 ، FT	���% ا	+, *� %�Qأ *� %� &#% ا$ ,+
 �A %#& *�Q@ &#% ا	��6Hـم، B+٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠#�8 ا و	R، ـ��� ، 	#��ن، ���وت، ا	6ـkS ا	H8ـ، دار ا	T)هـ١٠٧٢ت (

Q�	ـا*�ا�K* ا	�YU *�f ��ZAئ١/١٩: A	ر ��ح ١/١٩٤: ، ا�S"��� ا ��hر، ا	%ر ا	�B :H& *� *�%	2ء ا& %�F �* ــ,+
FH& *� %�+,  F�Th+	�� �8وف��* ا	Q�	هـ١٠٨٨ت (�* &#% ا(،��K�:	6ـ#�8 ا	وت، ا��� ، �T�هـ، ١٣٨٦، دار ا	

٥/٣٦٧��: �ــ� FD ��ح ,RASH ا �+ـw ا ZKـ، ,]�H� *� %�+, *� *�Q�	ـ&#% ا F	#�HـT	زاد�(�ن ا F"��) (هـ١٠٧٨ت( ،
T	ــدار ا ،R	6#�8 ا و	ن، ���وت، ا��#	 ،���H8	ا kSر١٩٩٨هـ، ١٤١٩h����ان ا	& (�H` @�A+B ،٣/٢١٧: م.  

٥- j	ـ�,% اQ �% أ�ـ+, *� %�و�Oر أ�iK هـ، �٤٥٠ ا2�3م، و	% �6س ��� ـR أذ&ـ* 	I ا	��ZAء، Qـ]ـYا	F، ا�SQ �ZSـــ,+
	ـj� ��,�iK R%اد، �� QـBو ،IـK�,ــأهـ) زUد,ـ� ور R	إ wEـ5@ وأZ�D آــ�م �Z�D ��Oـــ� &�5 ���* و	ر إ�� �� ،�ً#Sـ R

 ��� FـDB ،ر����K FD س%�* ـــم ا	ــ��ء &HـــI#S إQـهـ، و,* أ��Z آ٥٠٥ا	A%س واT�3ـ�%ر�� �� &ـ�د إ	ـR و��I �ـ
:��8D�5	ت ا�A#� ـ�iKا : �#Z� Fـu�E *� ���% �* &ـ+, *� %�Qا *� �T�  ا	6ـ#�8 -  ���وت–TـkS ، &�	ـ� ا	)هـ٨٧٤ت(أ�

 Rـ	١٤٠٧ا و@�A+B ،ن.د: هـ�` ��H8	ا %#& ¢D�+	ف (١/٢٩٣: ا�hS�.( 
٦- F	اYjH	 ���  .٧/٢٨٧: ا	
٧- NH�, *�f ع%#�  .٦/١٠: ا	
  .٢٤٤٣/٦: N�+O ا	#"�ري -١
٢-  NH�, *�f ع%#�  .١٠/٦: ا	
٣-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٠ أ �	���	ا �Jه *,.  
  .١٠/٨٩: ا	�E *�f F�j%ا,� -٤
�١٠/٩٠NH: ، ا	�E *�f F�j%ا,�F٦/٤٥٤ ا	� FZ	�6, ،FK�#�Q�H	k أو	 -٥, *�f ع%#�   ١٠/٤: ، ا	



٢١٠ 
 

 فيتضح من كالم اإلمام أحمد أن القضاء ال بد منه ِلئال تذهب حقوق الناس، ولو كـان                 
 فيه وإن لم يوجد غيره بإطالق لما وجِد من يقضي بين رأيه أنه ال يتعين على المجتهد الدخولُ    

يتولى القضاء غير المجتهد، وهذا ما ال يرضاه اإلمام أحمـد وال            الناس وهذا خالف قوله، أو      
غيره، كما أن تأويل كالم اإلمام أحمد الذي قاله صاحب المبدع أقرب إلى الصواب، ويؤيـده                

  .في أن رأي اإلمام أحمد أن القضاء فرض كفاية هو كالم حامل المذهب ابن قدامة
  .فالراجح أن القضاء من فروض الكفايات

  :حكم قبول منصب القضاء: ة الثانيةالمسأل
                ـرِضم، بل أعلى فروض الكفايـات، أمـا إذا عالقضاء من فروض الكفايات كما تَقَد

كْممٍ، فما حلسم؟منصب القضاء على ملسقَبول هذا المنصب بالنسبة لهذا الم .  
م غير اإلباحة    منصب القضاء مباح في الجملة، ولكن قد تطرأ عليه أحكا          ُلوبقَ: الجواب

  :آلتي على النحو ا)١(بالنظر إلى حال الشخص المعروض عليه القضاء
  :ل منصب القضاء واجباً في حالتينوبيكون قَ: الوجوب .١
 ه الخوف من الفتنة، أو خيـف ضـياع        ط القضاء، وكان في عدم تَوِليت     إذا انفرد شخص بشرو    . أ

بول ُأجبِر عليه ولـو  لقبول، وإذا امتنع عن القَالحقوق على الناس بسب تولية غيره، فَيلْزمه ا     
  .)٢(بالضرب أو السجن

هم للقـضاء   دح أَ  إذا امتَنَع الصالحون للقضاء جميعاً عن تَولِّي القضاء، وعين اإلمام           . ب
فيتوجب عليه أن يقْبله، وال يعذَر بأن خاف ميَل نفسه وخيانتها، بل يلزمه أن يقْبَل ويحترز،                

  .)٣(إن امتنع كان عاصياًف
 :ل منصب القضاء مندوباً في ثالث حاالتوبيكون قَ: الندب .٢
  .)٤(إن كان في البلد غيره ممن يصلُح لتولي القضاء فَلَه أن يلي القضاء، وال يتوجب عليه . أ
  . )٥(ولهب له حينئذ قَإن لم يتعين عليه وكان أفضل من غيره، فَينْدب  . ب
اء وأراد أن يشْهِر علْمه بالقضاء ليعلم الجاهل ويرشد المستفتي،          إذا عرِض عليه القض     . ت

              ندبق القضاء ويكون أهالً للقضاء فيإال بِرِز ياِلهع توقُو هتلـه   أو أن يكون عاجزاً عن قُو 
 .)٦(بول منصب القضاءقَ

                                           
٦- *�4%S#��� �* &���ZK :H ا	FD *�Y إر��د ا	& *� %�وي ا	ــ,+K *� F+68�، دار )هـ١٣١٦ت (F ــ]�وي أ� &#% ا	

  .١/٣٦٦م، ���١٩٩٥وت، ا	6#�8 ا و	R، ا	�Tــ�،
�%رــا	 -٧Th+H	 ر�S"��Y* ــ، ���ZK ا	٦/١٠٠: #%ريـ (�H	8Hــ، ا	�Sج وا3آ١/١٥٩:  �%ة ا	�E *�f IA%ا,�، &٥/٣٦٨:  Fـ ا	

H	+١/٣٦٦: ]�ويK���	ا k	�6	ا ����، دار )هـ١١٨٩ت (&FH ا	�8h%ي ا	8%وي ا	��	F : ،FTـ، ����Q ا	8%وي &RH ��ح آ
 �T��% ا	#F&�A: هـ، �A+B@���١٤١٢وت، ا	6#�8 ا و	R، ا	+, �٢/٤٤٠: ��� ا	�5.  

وي -١�H	 *�#	�6	ا �u١١/٩٢: روF���  .١٠/٩٠، ا	�E *�f F�j%ا,�، ١/١٩: ، ��ح ,��رة ا	
: ، ا	�E *�f F�j%ا,�٨/٢٣٦: ، ���ZK ا	�+�Sج 	٢/٤٤٠FH,�H: ، ����Q ا	8%وي٦/١٠٠: ا	�Sج وا3آ (�H	8H#%ري -٢

وي،١٠/٩٠�H	 *�#	�6	ا �u١١/٩٢: رو.  
٣- H	 *�Y	ا ���ZK+١/٣٦٦: ]�وي.  
٤- �H` �hS", ح��F��"H	 ( :٧/١٤١.  
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 :بول منصب القضاء حراماً في ثالث حاالتيكون قَ: الحرمة .٣
 منصب القضاء مخافَةَ أن يؤديه جهلُه إلى مخالفـة األمـور            بوُلالً يحرم عليه قَ   إذا كان جاه   . أ

مرحعليها، وي لِّيهالمتَّفَقوي ١( على اإلمام أن(.  
ويحرم قبول القضاء على من قَصد به تحصيل الدنيا، مخافَةَ أن يؤديه غَرضه الدنيوي        . ب

  .)٢(إلى أخْذ أموال الناس بالباطل
 .)٣(يحرم قبول القضاء على من تَيقَّن في نفسه أنه لن يعدل وسوف يجور في الحكْمِ  . ت
 :يكون قبول منصب القضاء مكروهاً في ثالث حاالت: الكراهة .٤
  .)٤(إذا كان مفضوالً ولم يمتَنع األفضل . أ
  .)٥( لمن خاف الحيف أو الظُّلم أو العجز في القضاء  . ب
 .)٦(قضاء بِقَصد تحصيل الجاه، وتَصييرِه عظيماً في أعين الناسإذا قَبَِل منصب ال  . ت

 

  :هوآداب شروط القاضي: المطلب الرابع
  :شروط القاضي : المسألة األولى

   ، وهذه الشروط هي تةومكانَالقضاء  عدة، ِلخُطورة يشترط فيمن يتولى القضاء شروط
الكفاية في اليقظة   اً عدالً ذَكَراً مجتهداً، سليم الحواس،       أن يكون القاضي مسلماً بالغاً عاقالً حر      

، طاهر المولد، وبعض هذه الشروط محل اتفاق بين الفقهاء، وبعضها محل            والقوة لتنفيذ الحق  
  .خالف، وسأذكر أماكن الخالف في هذه الشروط حيث وجِدت مع المناقشة والترجيح

  :اإلسالم .١
s9uρ Ÿ≅yè:" ولـه تعـالى   يجب أن يكون القاضـي مـسلماً، لق        øgs† ª!$# tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ$# 

¸ξ‹ Î6 y™")٧(         كْمِ على الناس باختيارهموأي سبيل أعظم من اإللزام والح ،)وال يجوز أن يكـون     .)٨
  .)٩(الكافر شاهداً، فأولى أن ال يكون قاضياً

لكذب منْه أو تغيير األحكام والعبـث       والكافر أفسق الفساق، ويكْذب على اهللا، فال يْؤمن ا        
  .)١١(، والكُفْر يقتضي إذالل صاحبِه، والقضاء يقتضي االحترام، وبينهما منافاة)١٠(بها

                                           
�١٠/٩٠F: ا	�E *�f F�j%ا,� -٥Th+H	 ر�S"�، ��ح ,"�H` �hS) ٢/٤٤٠ :، ����Q ا	8%وي٥/٣٦٨: ، ا	%ر ا	

F��"H	:٧/١٤١.  
٦- F��"H	 (�H` �hS", ٧/١٤١: ��ح.  
٧- F�Th+H	 ر�S"�وي٢/٤٤٠: ، ����Q ا	8%وي٥/٣٦٨: ا	%ر ا	�H	 *�#	�6	ا �uا,�١١/٩٢:، رو%E *�f F�j�   .١٠/٩٠:، ا	
٨- H	 *�Y	ا ���ZK+١/٣٦٦: ]�وي.  
٩- F�Th+H	 ر�S"�  .٥/٣٦٨: ا	%ر ا	
  .٢/٤٤٠: ����Q ا	8%وي -١٠
  
  .١٤١ا��� : �رة ا	���ء -١
٢- F5رآY	٣/٣٦٦: ��ح ا.  
٣- FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٦/٢٩٥: ��حNH�, *�f ع%#�  .١٠/١٩: ، ا	
٤- FBZ#H	 ع��A	٦/٢٩٥: آ�5ف ا.  
٥- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .٤/٤٢٧: ,F�j ا	



٢١٢ 
 

  :البلوغ والعقل .٢
 ألن غير المكَلَّف يكون تحت والية غيره، فال يكون والياً علـى غيـره، وألن غيـر                 

 على غيره أولى، وغير المكلَّف يستحق الحجر عليه،         ف ال ينفُذُ قوله على نفسه، فأال ينْفُذَ       المكَلَّ
  وألن العقل والبلوغ من شروط الشهادة فأولـى. )١(والقاضي يحجِر على غيره، وبينهما منافاة

  .)٢( أن تُشْتَرط للقضاء
ولم يكْتَف بعض الفقهاء بمجرد العقل الذي يتعلق به التكليـف فقـال صـاحب مغنـي                 

 الفطنة، بعيداً عن السهو والغفلة، ليتوصل بذكائه إلى          الفكْر، جيد  ن صحيح حتى يكو :" المحتاج
  .)٣("وضوح المشْكل وحلِّ المعضل

  :الحرية .٣
ألن غير الحر منقوص بالرق، ومشغول بخدمة سيده، ومحجور عليه فال يستَقلُّ بنفسه،             

  .)٤(باإلضافة إلى أنه مسلوب أهلية الشهادة
 القضاء، ألنه مأمور ومخاطب بـاألمر       وجائز أن يلي العبد   :" د خالف ابن حزم فقال    وق

βÎ) ©!$# öΝ¨:" بالمعروف والنهي عن المنـكر، لقوله تعالـى ä. ã� ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δr& #sŒÎ) uρ  

Ο çF ôϑ s3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ ")بعمومه  . )٥ هجتَووهذا م     ـُر   إلى الرجل والمرأة، والحـ
  .)٦("والعبد

  :مناقشة رأي ابن حزم
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به كل مسلم ومسلمة وحـر وعبـد، هـذا                
صحيح، ولكن ليس كل شخص يصلُح للقضاء، فالعبد الذي ال يستَقلُّ بأمر نفسه، هـل يتـولى      

 ؟ هم وأوقاتهم وأفعال الناساس؟ ومن ال يملك قوالً وال فعالً وال وقتاً، فكيف يتولى أقوالأمر الن
 أن يخالف طاعة سيده ويحكُم ضده إن كان ، فهل يملك كانت بين سيده وبين آخر خصومةٌوإذا

  .عليه الحق؟ فالراجح أن العبد ال يلي القضاء
  :العدالة .٤

                                           
٦- A	آ�5ف اFBZ#H	 ٦/٢٩٥: ��عZ�	ا F	أو k	�6, ،RFK�#�Q�H	  :م٦/٤٦٧YQ *�f RH+��f*  ، ا	#+� ا	�ا4@٩/٣٦٣: ، ا	

��[K :٦/٢٨٣.  
  .٤/٤٣٣: ا	IAD FD FD�T ا�* E *�f (#�Q%ا,� -٧
٨- F����5	ا k�6"H	 ج�S+�  .٤/٣٧٥: ,F�j ا	
٩- NH�, *�f ع%#��٧/٢٨٩��j: ، ا	��� 	YjHا	١٠/١٩F: ا	H	 (�H[	ا kاه, ، ،F٦/٩٠3ا RZS�, راد، ��حBZ#H	 ــاتF :

٣/٤٩٢��[K *�f @4ا�	#+� ا	٦/٢٨٣: ، ا.  
  
  
  .٥٨ا��� : �رة ا	���ء -١
  .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم -٢
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$ :"سق، وال من فيه نقص يمنَع قبول شهادته، لقوله تعـالى          فال يجوز تولية فا    pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# 

(#þθ ãΖ tΒ#u βÎ) óΟ ä. u!% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈�t6 tG sù ")ل قوله ويجـب            )١قْبفال يجوز أن يكون القاضي ممن ال ي ،
اسق ال يْؤتَمن في أمرِ الدينِ ِلقلَّة       التَّبين عند حكْمه، كما أن القضاء يدخل في باب األمانة، والف          

  . )٢(مباالته
 ؛يجوز تَولية الفاسق، وتَنْفُذُ قضاياه، إذا لم يجاوز فيها حد الشرع          :" وخالف فقهاء الحنفية  

، ألن القضاء أمانة  ألنه من أهل الشهادة، فيكون من أهل القضاء، لكن ال ينبغي أن يقلَّد الفاسقُ             
مانة األموال واألنفس واألبضاع، فال يقوم بوفائها إال من كَمَل ورعه وتقواه، إال عظيمة وهي أ

  .)٣("أنه لو قُلِّد جاز التقليد وصار قاضياً
  :مناقشة رأي الحنفية

الفسق هو العصيان، والترك ألمر اهللا عز وجلَّ، والخروج عن طريق الحق، والفاسق هو               -١
Š§{ (HωÎ:"  قال تعالى  )٤(الفاجر الجائر  Î= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9$# t, |¡x�sù ôtã Ì� øΒr& ÿ Ïµ În/ u‘ ")ومن كان هذا  . )٥

  .حالُه فكيف يلي أمر المسلمين ؟
كيف ألحد أن يعرف أنه لم يجاوز حد الشرع في قضائه، بعد أن يقـضي ويلْـزِم النـاس          -٢

  .بِحكْمه؟
  التولية :جـوزون تقليده؟ فهنا يجتمع الضدانال ينبغـي أن يقَلَّد الفاسق وي: كيف يقولون  -٣

 .وعدمها، وهذا محاٌل
٤- هنيؤتمن على دلَّى الفاسق األمانة على األنفس واألموال واألبضاع وهو غير موكيف ي. 
  . )٦(كما أن هذا الرأي قد خالفه بعض الحنفية كابن نجيم -٥

 .دالً  فالراجح هو قول الجمهور باشتراط كون القاضي ع
 .الذُّكورة .٥

لَن يفْلح قَوم ولَّـوا َأمـرهم         :"�يجب أن يكون القاضي ذَكَراً، لقول النبي        :  الجمهور

 � ، وألن المرأة ضعيفة الرأي، ليست أهالً لحضور محافل الرجال، كما أن النبـي                )٧("امرَأةً
  .)٨(ن لم يولُّوا امرأة قضاءوالخلفاء الراشدي

                                           
  .٦ا��� : �رة ا	+]�ات -٣
٤- �j,ــF����5	ا k�6"H	 ج�S+��٣/٧٤NH: F ا	, *�f وع���* � ا	�اf @4ــ، ا	#+١٠/٩٣: E *�f F%ا,�ـ، ا	�١٠/٢٤�j: ، ا	

��[K :ر�%٦/٢٨٣ *�f %ZS[�  .٢/٥٥٥: ، �%ا�� ا	
٥- FK���TH	 w4��h	ا w4٧/٣: �%ا.  
ر -٦i�, *�f �8ب	ن ا��	زه�ي١٠/٣٠٨: �	 �jH	ا k�JZB ، :٨/٣١٥.  
٧- �ZT	رة ا  .٥٠ا��� : �
١ - ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٦/٢٨٣: ا.  
  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري - ٢
٣ - BZ#H	 ع��A	ــآ�5ف اF :٦/٢٩٥	أو k	�6, ،ــ�	ا FZــFK�#�Q�H	 R :٦/٤٦٧F����5	ا k�6"H	 ج�S+�: ، ,F�j ا	

٤/٣٧٤F��"H	 (�H` �hS", ٧/١٣٩: ،��حF���  .٢/٣٦٢: ، NSD ا	ه�ب 	��hKري١/٢٠: ، ��ح ,��رة ا	



٢١٤ 
 

 ألن المرأة مـن أهـل   جواز تقليد القضاء في الجملَة؛ الذُّكورة ليست شرطاً في  :الحنفية
الشهادات في الجملَة، إال أنها ال تقضي في الحدود والقصاص ألنه ال شهادة لها فيهما، وأهلية                

  .)١(القضاء تدور مع أهلية الشهادة
  .)٢(خالفةال تُشْتَرط الذُّكورة إال في األمر العام وهو ال: ابن حزم

  .)٤(يجوز أن تكون المرأة حاكماً على اإلطالق: )٣(ابن جرير الطبري
  .)٥(وستأتي مناقشة تولي المرأة القضاء في الفصل التالي، ولن أناقشها هنا خشية التكرار

  :االجتهاد .٦
ال ال يصح تولية جاهل القضاء، ألنه ال يجوز ِلمفْت أن يقلد رجالً معينـاً، و              :  الجمهور

  رقلِّداً فالحاكم أولى، فَغَيياً أو مأن يكون عام فْتكُـم بالتقليـد، والقاضـي    يجوز ِلمحالمجتهد ي 
مأمور بالحكْمِ بما أنزل اهللا، حتى لو كان مقَلِّد مذهب وقد حفظَ مذْهب إمامه فال يجـوز لـه                   

إذ ال يحيط بها إال مجتهد، ولكن إن القضاء بمذهبه ِلعجزه عن إدراك غوامضه، وتقرير أدلته،       
  .)٦(خال الزمان من مجتهد، فال بأس بتقليد أمثَل المقلدين القضاء

 مجتهداً، فإن لم يكن عالماً بما ال يجوز         - القاضي –ال يحلُّ إال أن يكون      :" قال ابن حزم  
كْملَّ    الححلُّ له إذ         إال به، لم يحوال ي ،هلهبِج كُمحشاور من يـرى أن           له أن يا كان جاهالً  أن ي

$ ?Ÿωuρ ß#ø)s:"عنده علْماً ثم يحكم بقوله، ألنه ال يدري أفتاه بِحقٍّ أم بباطل، ولقوله تعـالى               tΒ }§øŠ s9 

y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ")٧(فقد قفا لَمعومن أخَذَ بما ال ي ،-له به وعصى اهللا تعالى- تَبِع لْمماال ع ")٨(.  
 ألنه يمكنه أن يقضي علـى غيـره         جتهاد شرطاً لجواز تقليد القاضي؛    يس اال ل: الحنفية

بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء، لكن مع هذا ال ينبغي أن يقَلَّد الجاهـل باألحكـام، ألن                  
الجاهل يفْسد أكثر مما يصلح، بل يقضي بالباطل من حيث ال يشْعر به، إال أنه لو قُلِّد جـاز،                   

  .)٩(در على القضاء بالحق بِعلْمِ غيره باالستفتاء من الفقهاءألنه يقْ
  :مناقشة رأي الحنفية

                                           
٤ - FK���TH	 w4��h	ا w4٧/٣: �%اFا���H	 ��%A	ا NSD ٧/٢٥٣: ، ��ح.  
  .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم - ٥
٦ -  %�Y� *� ���U *� %�+, ��8U ن آ:��ة أ��D FD �,�,آ�ن إ ،��Z5	ا ����� ا	T#�� وا	�Sر�S	ا kQ�O ،6ـ#�ي	ا IA�,��Z ا	

���� وا	+ـ%�P وا	�Sر�S	ن &ـا�D FD ت���h, I	، و�	و��� ذ ��ـ%�%ة B%ل &HـH�8 &ـ� Rوآــ ، Iـ ���ن ,* ا 4
،*�%ZSـ[�DـF ��� ا	B ،�ZS#وأ� �ار�S	ا NـOأ Iر�"ـ�Bاد،٣١٠و%j#� ـ�ا. هـiK ن�TH` *�f ت ا &ـ��ن��D٤/١٩١:  و.  

د 	����٢/٥٥٥F: �%ا�� ا	�]�f %ZS* ر�% - ٧A8	اه� اU ، :٢/٢٩٠.  
٨ - �+�O �iK٣٤٦:ا �	���	ا �Jه *,.  
٩ - ��NHــا	, *�f ١٠/٢٤: �وع�j, ،ــF����5	ا k�6"H	 ج�S+����ZK ،٧/١٣٩: ،��ح ," (�H` �hS	٤/٣٧٤F��"H: F ا	

H	 *�Y	١/٣٦٧: ]�وي+ا.  
  .٣٦ا��� : ��اء�رة ا3 -١
  .٩/٣٦٣: ا	�+YQ *�f RHم -٢
٣- FK���TH	 w4��h	ا w4٧/٣: �%ا.  



٢١٥ 
 

  قولهم ال ينبغي أن يقَلَّد الجاهل باألحـكام القضاء ألنه يفْسد أكـثر مما يصلح، ويقضي 
رشْعيقتضي المنع من تولية غير المجتهد القضاء، وهذابالباطل دون أن ي .  

ر على القضاء بِعلْمِ غيره باالستفتاء من الفقهاء، هذا يقْدح فـي القاضـي،              يقْد: وقولهم
انتظرا حتى : ويسقطُ احترامه وهيبته في عيون الناس، فإذا عرِض عليه قضاء يقول للخصمين 

هـا  حادثة مالبـساتها ووقائعهـا وحجج     أسأل غيري ألنّي جاهل؟ فهذا ال ينبغي، كما أن ِلكُلِّ           
  لفُ عن غيرها فال يصـلُح أن يقضـي بالحادثة كمثلها وإن اخـتلفت قليالً، فالراجح قول تَخْتَ

  . الجمهور لقوة أدلتهم واستداللهم، بوجوب أن يكون القاضي مجتهداً
  :سالمة الحواس .٧

: يشترط في القاضي أن يكون سميعاً، ألن اَألصم ال يسمع كـالم الخـصمين، بـصيراً         
ليـتمكن مـن    : فة المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقَر لـه، متكلمـاً           ليتمكن من معر  

             مفْهكْم، ألنه ال ياالستفسار من الخصمين عما يدور في نفسه وليتمكن من النُّطق بالح  جميـع  
  .)١(هالناس إشارتَ
  :الكفاية .٨

تامة، وقوة على تنفيذ الح قَظَةوي ةضغَفَّل، وال يجب أن يكون القاضي ذا نَهلَّى موقِّ فال ي  
انبلَّى جور أو مرض، وال يبخْتَل نَظَرٍ بِكضعيـفُم دلَّـى البليولكـي يتفطن  النفس، وال ي ،  

  .)٢(ِلحجاج الخُصوم وخدعهم
  :طهارة المولد .٩

  : وقد انفرد الشيعة اإلمامية بهذا الشرط، فقالوا
  .)٣( زنا،لعدم قبول شهادتهد، أي ال يكون ولَدي طاهر الموليجب أن يكون القاض

  :مناقشة شرط طهارة المولد
  لَدبِ القضاء على شهادة ونْصقياس فاسد، ألن شهادة ولد الزنا مقبولة فـي  الزناقياس م 

  الزنا وغيره، ويتولى القضاء عند جمهور العلماء، ألن زنا الوالدين ال يقْدح فـي عدالته، وهو
  .)٤( المسلمين، وال يوجد نص في التفريق بينه وبين غيره كغيره من

                                           
٤- NH�, *�f وع���% �* �Q#)١٠/٩٢: ، ا	�E *�f F�j%ا,�١٠/١٩: ا	Qا3,�م أ kهJ, RH& IA��* ا	�2م &#% : ، ا	�+�ر FD ا	

��� ا	+ـ&#% ا$ �* أ��B *� ���A	ا Fــ FKا�)Uا2�3م ا�ــ ����ـ% ���B *) (هـ٦٥٢ ت(،��K�:	6#�8 ا	ض، ا���	هـ١٤٠٤، ا- 
، ,ST#� ا	�8ـ�رف، )هـ١٣٥٣ت (� �* ,+�% �* ��	ـ� �* uـ��ن �إ��اه: %	ـ�)ـ، ,�ـ�ر ا	�#�) FD ��ح ا	٢/٢٠٣
، ,F�j ا	�+�Sج ١٠/٢٧: ��ة 	�AHاFDـ، ا	J`٢/٤٠٦: F[8ـ&�hم ا	HA: @ ـهـ، ١٤٠٥�A+B:���K، ـ#�8 ا	ــ���ض، ا	6ــا	ـ

  . ١/٢٠: ، ��ح ,��رة ا	���٤/٣٧٤F: F����5	k�6"H ا	
  .١/٣٦٧: ]�وي+، ���ZK ا	 *�Y	٧/١٣٩H: ، ��ح ," (�H` �hS	٤/٣٧٤F��"H: ��F�j,�F ا	�+�Sج 	k�6"H ا	�5 -٥
����#� )هـ١٢٨١ت (ا	�5� ,�RXB ا �hKري،: ا	�XAء وا	�Z5دات -١�  F��� ا	�8	BC�ا	Jآ�ى ، ,�E�� �8#6ي ، �5K ،�E ا	

 ��K�:	ا ��~� ص:�iــ	]�� �B @�A+Bاث ا	�5� ا &: هـ، �A+B@�١٤١٥ ا و	R، ــ	�ـ�2د ا	�5� ا hKـ�ري ا	6#8ا	
٢٢٩،w,�Uـ%ارك��% ا	"ـا��Kري، :  ا	Q% أ��	+ـ�ج ا	هـ١٤٠٥ت (ا( ،��K�:	6#�8 ا	ان، ا�Z� ،وق%h	ا �#ST, ،هـ، ١٤٠٥
 @�A+B@�H8Bري:و��j	أآ#� ا FH& :٦/٥.  

٢- F8ـD�5H	 آ٦/٢٠٩5: ا م ،Z#H	 ـ�ع�A	ـ�ف اFB :٦/٤٢٧FK���TH	 w4��h	ا w4ا�* &��%�*٦/٢٦٩: ، �%ا ����Q ، :٥/٤٧٤ ،
RXB��  .٦/٢٧: ا	#+� ا	Y`�ر �f* ا	
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=Ÿωuρ Ü:" قال تعالى  Å¡õ3s? ‘≅à2 C§ø�tΡ āωÎ) $ pκ ö�n= tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 4 §Ν èO 4’ n< Î) / ä3În/ u‘ ö/ ä3ãè Å_ó÷£∆ 

/ ä3ã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à�Î= tG øƒ rB ")١(   ،  "Ç̈Β 3“ y‰tF ÷δ $# $ yϑ ‾Ρ Î* sù “ Ï‰tG öκ u‰  Ïµ Å¡ø�uΖ Ï9 ( tΒuρ ¨≅|Ê $ yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ÅÒ tƒ $ pκ ö�n= tæ 

4 Ÿωuρ â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 3 ")٢(، "āωr& â‘ Ì“s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& βr&uρ }§øŠ ©9 Ç≈ |¡ΣM∼ Ï9 āωÎ) $ tΒ 4 tëy™ ")٣(.  
حد عن أحد، وإنما تَحمُل كـل نفـس مـا           فال يحمُل أحد ذُنُوب أحد غيره، فال يغني أ         

  .)٤(عملت، وتأثم بإثمها وعليه تُعاقَب دون إثم نفس أخرى
*βÎ:"وقال تعالى  sù öΝ ©9 (#þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδu!$ t/#u öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû ÈÏe$! $# öΝ ä3‹ Ï9≡ uθ tΒuρ 4 ")وإذا كانوا إخواننا    )٥ ،

  .)٦(لينافي الدين، فَلَهم مالَنَا وعليهم ما ع
ولكن كالم  . )٧( في كل شيء إال الزنا، فال تُقْبُل شهادته فيه         الزناتُقبل شهادة ولد    : المالكية

المالكية ال دليل عليه، والجمهور أدلتهم صحيحة وقوية فالراجح أن شهادة ولد الزنا تُقبل فـي                
  .كل شيء، ويولَّى القضاء كغيره من الناس إذا توافرت فيه بقية الشروط

  

  :آداب القاضي: المسألة الثانية
واألصل في آداب القاضي، الذي أخَذَ بها جميع الفقهاء، هي رسالة سـيدنا عمـر بـن                 

أما بعد، فـإن    :" الخطاب إلى أبي موسى األشعري رضي اهللا عنهما في القضاء، والتي نَصها           
 بِحقٍّ ال نفاذ لـه،      ، فإنه ال ينْفَع تَكَلُّم    إليكالقضاء فريضة محكَمةٌ، وسنَّة متَّبعةٌ، فافْهم إذا ُأدلي         

آس بين الناس في وجهِك ومجلسك وعدلك، حتى ال يطمع شريف فـي حيفـك، وال ييـأس                  
ضعيف من عدِلك، البينَة على المدعي واليمين على من أنكر، الصلح جائز بين المسلمين، إال               

، وال يمنعك قضاء قضيته باألمس راجعت فيه نفسك، وهديتَ     صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حالالً     
فيه لرشدك أن تُراجع الحق، فإن الحق قديم، وإن الحق ال يبطلُه شيء، ومراجعة الحق خيـر                 

    من التمادي في الباطل، الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة، ثم             الفهم 
 قس األمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها بـالحق،              األمثال واألشباه، ثم   اعرف

أجلَـى  واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه،  فإن أحضر بينَةً وإال وجهتَ عليه القضاء، فإن ذلـك    
 المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض، إال مجلوداً فـي حـد، أو              .للعمى، وأبلَغ في العذر   

نكم السرائر، ودرأ عـنكم      شهادة زور، أو ظنّيناً في والء أو قرابة، فإن اهللا تولى م            مجرباً في 

                                           
  .١٦٤ا��� : �رة ا �8Kم -٣
  .١٥ا��� : �رة ا��3اء -٤
  .٣٩ - ٣٨ا��� : �رة ا	�]� -٥
٦- F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	ا�* آ:��٢/٢٨: ا ����B ، :١/٥٥٤��B ،6#�ي	٨/١١٣: �� ا.  
  .٥ا��� : �رة ا YQاب -٧
  .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم -٨
ن٦/١٦١: ا	�Sج وا3آ (�H	8H#%ري -٩Q�D *�f م�T+	ة ا�h#B ، :١/٢٦٤.  
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 ثم إياك والضجر والقَلَق والتأذي بالناس، والتَنَكُّر للخصوم، في مواطن الحق التـي              .بالبينات
 يكْفه اهللا مـا     يوجب اهللا بها األجر، ويحسن به الذُّخْر، فإنه من يخْلص نيته فيما بينه وبين اهللا              

 اهللا منه غير ذلك شَآنَه اهللا فإن اهللا تبارك وتعالى ال ناس، ومن تزين للناس بما يعلَمبينَه وبين ال
  .)١("يقْبُل من العباد إال ما كان له خالصاً، وما ظَنُّك بثواب اهللا في عاجل رِزقه وخزائن رحمته

  آداب القاضي وزادوا عليـها واستنبطوا حتى وصلَتْ فقد أخَذَ العلماء من هـذه الرسالة 
  :آداب القاضي إلى أكثر من عشرين وهي على النحو التالي

أن يكون قوياً من غير عنْف لئال يطمع فيه الظالم، لَيناً من غير ضْعف، لئال يهابه المحقّ،     .١
  .)٢(فَبِصبرِه يقْوى وبِلينه يرحم

 يال يغضب من كالم الخصم فيمنعه الحكم، وأن يكون ذا أناة لئال تُـَؤد             أن يكون حليماً لئ    .٢
  .)٣(عجلته إلى ماال ينبغي، وأن يكون ذا فطنة لئال يخْدع من بعض الخصوم

 بينهم، وألن المتَرجم قد يخْفي    أن يكون عالماً بِلُغَات أهل واليته، ألن ذلك أمكَن في العدل             .٣
 .)٤(مينشيئاً من كالم أحد الخص

أن يكون عفيفاً عن الطمع والتُّهمة لئال يستَمال به، كافّاً نفسه عـن الحـرام لـئال يـستغل       .٤
  .)٥(بأطماعه

 .)٦( ألن ذلك يخلُّ بهيبته- يمزح-أن يكون ورعاً نزيها، صدوق اللهجة، ال يهزل وال يمجن.٥
٧.هسِلي ،لَهكّام قَبكْمِأن يكون بصيراً بأحكام الحفي الح كْم، وتتضح له طريقَه٧(َل عليه الح( . 
 ألن المشي و السير يـشْغالنه       ي على األرض، أو يسير على الدابة؛      أن ال يقضي وهو يمش    .٨

 .)٨(عن النَّظَر والتأمل في كالم الخصمين

                                           
��� ١٠/١٥:��* ا	#�FAZ ا	T#�ى -١�B *ل ا��E ، " وا%�S&وا ،�Z�H& ارة FD ا	�XAء، B%او	�Z ا	��ZAء و��Z5, �	ر�� �Jه RH&

���� ـ� �fـ�ج ا	��� ا	�#�ـاZ�, �iKـ" 	IـIA وأZ�D �,Oـ� ,* ا	�B * :٦/٧٣Eـ�ل ا�ــ، و�A	ــ* ا � ":��AHB (�HU ب�Sا آJوه 
��ء H8	اA	+ـ��	ل اOأ I�H& ا�FS أQـ�T  وا	�Z5دة، وا	+ـ#ل و����I�D IAـج �Fء إ	�ــ�آ� وا	S	وا IH,gB R	وإ I "�iKا :
�8E* إ&2م � إ�+�ق ا	��5ازيــ أ�، و�Eل١/٨٦: �f* ا	��Aا	 ":T	ا اJلــوه#A	�� �, ا ISAHB ب�S "�iKأ : FD ة�h#S	ا

 IA�ل ا	O��5ازي أH	١/٤٢٦ F��ر ــهJا آS:"، و�Eل ا	]Z5, ب� " IA�ل ا	Oأ FD ��"HS	ا �iKأ : %#& F	�8�أ� ا	
@ &#% ا$ �، A+Bم١٩٩٦ -هـ١٤١٧ت، دار ا	#�4�5 ا2�3,��، ���و): هـ٤٧٨ت (* ��� ا	]��F ـ��H �* &#% ا$ �ـا	

�% ا	8��يQو���5 أ F	�#�	ـ� ا	U :٣/٢٠٢ FK�8�h	ل ا�Eة:" ، و�XA	ا ID�8� �, *�Qأ *, أ�iK �#) ا	�2م ��ح " وه
غ ا	��ام ,* أد	� ا �TQمH� :� %���F، ���وت، ــ��ء ا	�Sاث ا	8ــدار إQ): هـ١١٨٢ت (�FK�8 ا ,�� ـ* إ���&�) ا	hـ,+

�١٣٧٩ ا	�ا��8، ا	�8#6+, @�A+B ،ـهـF	  .٤/١١٩: % &#% ا	Y�Y8 ا	"
٢- �f Fـ�j�ط 	١٠/٥F�`��H: * E%ا,ـ�ـا	�#�FB ، آ�5ف ا	��Aع٢/٤٠٨: ، ,�ـ�ر ا	�#�) u *�fـ��ن١٦/٦١: ، ا	Z#H	 

:٦/٣٠٩.  
٣- FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٤٦٩: ��حH�, *�f ع%#� ، آ٧/١٤١�5: ��Fــ�) 	H"ــ، ��ح ,"١٠/٢٩H` �hS: Nــ، ا	

FH8#H	 رات%"�  .٢/٨٢٢: ا	
٤/٣٨٩FB: ، ,F�j ا	�+�Sج 	k�6"H ا	١٠/٩٥F����5: ا	�E *�f F�j%ا,� -٤Z#H	 ع��A	٦/٣١٠: ، آ�5ف ا.  
١- BZ#H	 ا3رادات RZS�, ـ��حF :٣/٤٩٦����5	ا k�6"H	 ع��E3ــ، اF :ه٢/٦١٦ �%اw4 ،٢/٣٦٧: �ب 	��hKريــ، NSD ا	

FK���TH	 w4��h	٧/٣: ا.  
٢- FBZ#H	 ع��A	ئ ٦/٣٠٩: آ�5ف اYU *�f ��ZA�ا�K* ا	A	داوي١/١٩٦: ، ا��H	 ف�hK3١١/٢٠٠: ، ا.  
��ن -٣u *�f (�#�	٢/٤٠٨: ,��ر اFBZ#H	 ع��A	٦/٣١٠: ، آ�5ف ا.  
٤- FK���TH	 w4��h	ا w4٧/٩: �%ا.  
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û" أن يلْبس أجمل ثيابه لقول اهللا تعالى      .٩ Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ#u (#ρä‹è{ ö/ ä3tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ä. 7‰Éfó¡tΒ ")وذلك ألن  . )١
مجلس القضاء هو جامع للناس، بل يجتَمع في مجلس القضاء ماال يجتَمع في المساجد، فهـو                

  .)٢(أولى بالزينة
 عند قدومه ليستقبلوه، ألنه أوقع له فـي         - إن كان من غيرها    -يسن له إعلَام علماء البلدة      .١٠

هتشْم٣( من غير أن يأمرهم بِتَلَقِّيه، ألنه أنسب لمقامهالنفوس، وأعظم ِلح(. 
 .)٤( له يميزه عن غيره ألنه أهيبأن يجلس القاضي في موقع.١١
أن يجلس للقضاء في بعض األوقات دون بعض، ليرِيح نفسه، وال يجلس للقضاء في الليل               . ١٢

 .)٥(وال في أيام األعياد
العطاء بـال    -وال يشتري له شخص معروف خوفاً من المحاباة       يكْره له أن يباشر الشراء،      .١٣
 .)٦( ويكْره له النظر في النفقة على أهله ألنه يشْغُل فَهمه-جزاء
يستَحب أن يكون مجلسه وسط البلد ِليصَل إليه القوي والـضعيف، وأن يكـون فـسيحاً                . ١٤

     دروب ره من حكْرالُ   وغبار ودخان  ومصوناً عما يشْغَل بذُ بابـاً وال  ، لئال يتَّخبما يؤذيه، وال ي ه
 .)٧(حاجباً وال بواباً بدون عذر

  بذل الجهد في إصابة الحق، بسماع كالم كُلٍّ من الخصمين، وفَهمِ مراده، ليتمكن من تمييز .١٥
 .)٨(المحق من المبطل

 وما يشكل عليه، ويستعين بهم      أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم في الحوادث       .١٦
 .)٩( ألنه أسرع الجتهاده، وأقرب ِلصوابِه؛على قضائه
 .)١٠(يستحب للقاضي ألّا يصدر حكْمه إال بحضرة شهود.١٧
أمينـاً   والمحاضر ويعد السجالت ويكون الكاتب يباح له أن يتخذ كاتباً يكتب الوقائع .١٨

 . الضـبط، بعيداً عن الطمع، و أن يكون فقيهاًجيد الخط حسن عارفاً بالكتابة
                                           

  .٣١ا��� : �رة ا &�اف -٥
٦- FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٤٩٧: ��حNH�, *�f ع%#�  .١٠/٣٠: ، ا	
٧- FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٤٩٦: ��حNH�, *�f ع%#�د 	����١٠/٣٠F: ، ا	A8	اه� اU  :٢/٢٨٤ .  
٨- FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٤٩٧: ��حF8D�5H	 ١/٢٩٩: ، ا م.  
ا�K* ا	�YU *�f ��ZAيء -٩A	١/١٩٥: ا���%��� �* &#% ا$ �* &#% ا	#� : ، ا	IAD FD FD�T أه) ا	& ��� أ�

��A	ـا،F#)هـ٤٦٣ت :( ،R	6#�8 ا و	وت، ا��� ،���H8	ا kST	١/٤٩٨هـ، ١٤٠٧دار ا.  
ا�K* ا	�YU *�f ��ZAئ -١٠A	١/١٩٦: اF8D�5H	 ١/١٩٠: ، ا م�د 	���A8	اه� اU ،ـــ ،F+٢/٢٨٥	ن ا��	ـــ، D م�Tـــ F

 �D�8,م�TـQ ــ* أ�ــ�اه�� �ــإ�: ا�، دار ا	#��F ا	+F#H، ا	�Aه�ة، )هـ٨٨٢ت ) (أ�* ا	F )��+5،ــ��ــ* ,+�% ا	+ــF ا	�ـ
   .١/٢٢١م، ١٩٧٣ - هـ١٣٩٣#�8 ا	:���K، ــا	6

١١- FBZـ#H	 ا3رادات RZS�, ـ��٣/٤٩٧: ��ح��B *�f IA�  ا	�ـ+�Sج، ٦/١٩٨���ZK: ، ا م 	٢/٢٠٤F8D�5H: ، ا	�+ـ�ر FD ا	
FH,�H	 :٨/٢٥٣. 

  
١- F�`��H	 ط�#�  .٧/٩: ، �%اw4 ا	 w4��h	١٦/٥٩FK���TH: ا	
٢- +Bءــ�ZA����، ���وت، ا	6#�8 ا و	)هـ٥٣٩ت (%�* ا	����E%ي، ــ&ـ2ء ا	: �ـ� ا	H8	ا kST	ــ، دار ا ،Rهـ، ١٤٠٥

�� ــإ��اه�� �* &H: �م ا	F8D�5ـIAD F ا3,ـــJZب Dــ، ا	�١٠/١٠١: E *�f F%ا,�ــ، ا	�٣/٣٦٩�jم،١٩٨٤� *� F
  .٢/٢٩٧م، ١٩٩٩ا	6#�8 ا و	R، ، دار ا	��T ، ���وت، )هـ٤٧٦ت (أ� ا�+@ ا	��5ازي 

٣- w�AS���ـ% �* ��	� ا	�Aـ%�ــ,�: زاد ا	Qأ *� R]� ــ�	ا   ,ST#� ا	��XZ ا	+%�:�، ,�T: )هـ٦٩٠ت (F ا	+�#FH أ�
�% &#% ا	Y�Y8 ا	�Z%ي: �A+B@ا	��T,�،ا+, FH& :١/٢٤٨FBZ#H	 ا3رادات RZS�, ٣/٥٠١: ، ��ح.  
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جداً، وال يـستطيع     كل ما مضى ليس له كثير األثر في آداب القاضي، ولكن ما سيأتي مهم             
لَهمهقاض أن ي.  

صـوته   العدل بين الخصمين في لَحظه ولَفْظِه ومجلسه ودخولهما عليه، فال يرفـع           .١٩
أحدهما الحجة ألنه إعانة له على خصمه، و ال يكَلّم          على أحدهما دون اآلخر، وال يلَقّن       

أحدهما بلسان ال يعرفه اآلخر، وال يقَرب أحدهما منه في مجلسه أو يضعه على يمينه،               
بل يضعهم بين يديه، وال يخلو بأحدهما في منزله، وال يضيف أحدهما دون اآلخر ألن               

 .)١(لتُّهمةَ إلى القاضيعدم العدل يكسر قَلْب اآلخر، ويبعثُ ا
 .)٢(ين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجة  فيهمأن يمهَِل كل واحد من الخص.٢٠
يجب أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على اآلخر في مجلس القضاء بِـشَتْمٍ أو               .٢١  

 .)٣(نحوه
دته لـه كواِلـده وولَـده،        لمن ال تُقْبل شـها      ال يحكُم لنفسه، وال يحكُم     يجب عليه أن  .٢٢

 .)٤( إلى غيره، وأن ال يحكُم على عدوه، ويجوز أن يقضي لهحكْمويصرِف ال
ضين حكَم بين اثْنَـينِ وهـو   لَا يق :" �يحرم عليه القضاء وهو غضبان، لقول النبي    .٢٣

انبة من جوع أو ع         )٥(" غَضدٍل أو           ، وال يقضي وهو في شلَـٍل أو كَـسأو م ـمطش أو ه
  نُعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، ألنه أجمع ِلقَلْبِه، وأبلَغُ في تَيقُّظه للصواب، فال يتوفر 

 .)٦(له الراحة لالجتهاد في الحكْمِ، والتأمل في الحادثة
، وال يقبل الهدية    )٧( "لْمرتَشيلَعن الراشي وا    "� ألن النبي    ؛يحرم عليه قبول الرشوة   .٢٤

، إال من كان يهديه قبل واليته، بـشرط     )٨( "-خيانة– هدايا الْعماِل غُلُولٌ   :" �لقول النبي   
 ألن الهدية يقْصد بها اسـتمالة قلـب         النتفاء التُّهمة؛ أن ال يكون له حكومة، فيباح قبولها        
 .)٩(القاضي ليعتني بالمهدي في الحكْمِ

٢٥.                ـنْقُضإذا تبين للقاضي أنه أخطأ في قضائه، بأن خالف نصاً أو إجماعاً، فعليه، أن ي
 )١٠( من الناس من ذلك، ألن مراقبة اهللا خير لهاالستحياءحكْمه، وال يمنعه 

                                           
٤- ZS�, ــ��حBZ#H	 ا3رادات RــF :٣/٤٩٨�f ��ZA�ا�K* ا	A	يءــ، اYU * :١/١٩٥�`��H	 ط�#���١٦/٦١: Fـ، ا	+B ، 

����E%يــا	�H	 ء�ZA :٣/٣٦٩T	ــ، اD#ــ�	ا %#& *�f F١/٤٩٧:�ـ�f (�#�	ــ، ,��ر اu *نـ�� :٢/٤٠٩.  
٥- F�`��H	 ط�#�  .١٦/٦٣: ا	
ا�K* ا	�YU *�f ��ZAئ -٦A	١/١٩٦: اF8D�5H	 ٦/١٩٩: ، ا م *�f FD�T	#�، ا	١/٤٩٨: &#% ا.  
٧- F�%A�ا�K* ا	�YU *�f ��ZAئ١/٢٤٩: زاد ا	���f w�AS* ��	� ا	A	١/١٩٦: ، ا.  
  .٦/٢٦١٦: N�+O ا	#"�ري -٨
٩- u *�f (�#�	نــ,��ر ا�� :٢/٤١١8D�5H	 ـ، ا مF :م٦/١٩٨YQ *�f م�TQ م ا�TQ٤/١٦٦: ، إFK���TH	 w4��h	ا w4ا%� ، :

  .١/٤٩٧: ، ا	�f FD�T* &#% ا	#�٧/٩
  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٢/٣٢٤: ��* أ�F داود -١
٢- %�Q٥/٤٢٤: ,��% أN�+O P�%Q   .١/١٢٩٨ا�iK ا	]�,w ا	��jh وز��دا IB	�	FK�# :  ، وه
��نــ,� -٣u *�f (�#�	ئ٢/٤١٠: �ر اYU *�f ��ZA�ا�K* ا	A	١/١٩٥: ، ا+B ،ــZA��ــ�� ا	�H	 يـ�ء%�E� :٣/٣٧٤�uرو ، 

ويا	�H	 *�#	�6 :١١/١٤٣�Hج وا3آ�S	8#%ري)،اH	 :ا,�٦/١٢٠%E *�f F�j� ، ,F�j ا	�+�Sج 	١٠/١١٧k�6"H:، ا	
F����5	٤/٣٩٢: ا.  

٤- F�`��H	 ط�#�  .١٦/٦٢: ا	
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  المبحث الخامس الشورى

  ويندرج تحته خمسة مطالب

  تعريف الشورى :   المطلب األول

  أهمية الشورى:  المطلب الثاني

  . في اإلسالم 
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  الشورى: المبحث الخامس
  :لغة واصطالحا تعريف الشورى: المطلب األول

  :  عدة معانر، والفعل شَور ومشتقاته له من الفعل الثالثي شَو:الشورى في اللغة 
خرجه مـن   شار العسل يشوره شوراً وشياراً وشيارة ومشاراً ومشارة أي اسـت          : يقال

  .)١(  الموضع الذي تَعسُل فيه النحلورةموضعه واجتَناه، والشُّ
فالن حسن الشَّورة، إذا كـان حـسن        :" ة الحسنة واللباس، يقال   الهيئ: الشَّارة والشَّورة 

والمـشيرة  .)٢( عرضها للبيعاإذ: وشار الدابة يشورها شوراً .)١(الهيئة، وشيء مشور، أي مزين    
  .)٤(الناقة السمينة: والشَّورة.)٣(هي اإلصبع الذي يشار به وهو السبابة

                                           
ر -١i�, *�f �8ب	ن ا��	ي٤/٤٣٤: %��YH	 �8وس	ج ا�B ، :اه�%ي١٢/٢٥٢��H	 *�8	٦/٢٨٠: ، ا.  
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  .)٥(يه، فيقال شورتُ إليه أي لوحت إليهوأشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيد
شاورته في األمر إذا استشرته، واستشاره أي طلـب منـه           : يقال: والشورى والمشورة 

  .)٦(فالن خير شيرٍ، أي يصلح للمشاورة، وأشار يشير إذا ما وجه الرأي: المشورة، ويقال
  :تعريف الشورى اصطالحاً

  :يفاتللعلماء في تعريف الشورى عدة تعر
االجتماع على األمر ليستشير كل واحد صاحبه ويستَخْرج مـا          :" )٧(عرفها ابن العربي    . أ

هنْد٨("ع(.  
  .)١٠("استخراج الرأي بمراجعة البعض للبعض:" )٩(وعرفها الراغب األصبهاني . ب
تقليب اآلراء المختلفـة، ووجهـات النظـر        :" )١١( وعرفها الدكتور محمد أبو فارس     . ت

، واختبارها من أصحاب العقول واَألفْهام حتـى        -ي قضية من القضايا    ف -المطروحة
يتَوصل إلى الصواب منها، أو إلى أصوبها وأحسنها ِليعمَل به، حتى تتحقـق أحـسن               

 .)١٢("النتائج
استطالع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلـى        :" )١٣(وعرفها الدكتور صالح بن حميد     . ث

 .)١٤("أقرب األمور إلى الحق
هي االجتماع على األمر ِليشير كـل       :" رفها صاحب كتاب الشورى سلوك والتزام     وع  . ج

واحد منهم على صاحبه ويستَخْرِج ما عند اآلخر ليتَوصل طالب الشورى إلى الـرأي              
 .)١٥(الصواب

                                                                                                                         
رــ�ب i�, *�fـــ	��ن ا	8ـ -٢  :٤/٤٣٤8�ـ�وس ــ�ج ا	8ـ، ١/٤٩٩B: �� أ��K ورIE�Dــ��� ��3اهـ]ـ� ا	ــ، ا	

��YH	زه�ي١٢/٢٥٤:%يــــ�	 �jH	ا k�JZB ، :١١/٢٧٧.    
,٢/٢١٨F: ا �8Dل 	8�H%ي -٣��H	 ����  .١/٤٥٧: ، ا	ُ��jب k�B�B FD ا	ُ��8ب �f* ا	��6ز١/٣٢٧: ، ا	�h#�ح ا	
ر -٤i�, *�f �8ب	ن ا��	٤/٤٣٧: �  .١/٤٩٩: �� ��3اه�� أ��K ورIE�D، ا	�8]� ا	
���وز ��cدي١٢/٢٥٩: �Bج ا	�8وس 	��YH%ي -٥H	 ��+�س ا	,�A	١/٥٤٠: ، ا.  
ر -٦i�, *�f �8ب	ن ا��	زه�ي٤/٤٧٣: �	 �jH	ا k�JZB ، :١١/٢٧٨.  
  .١/٣٤١: ، ا	ُ��jب k�B�B FD ا	ُ��8ب �f* ا	��6ز١/١٤١:،أ��س ا	 ��2#	YH,"�5ي١/١٤٧:,"�Sر ا	h+�ح 	�Hازي -٧
٨-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٧ أ.  
٩- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٣٨٩: أ.  
١٠- FK�Z#O ا kا��	ا :@A+S, ،(X��D ��j*  ه ا	+��* �* ,+�% أ� ا	���A ا	�ا�k ا FK�Z#O، أQ% أ&2م ا	�H8 و,�5ه�� ا	

FDا��Z�, I�T، ا�iK ا	Bم وH8	ا FD IB�4و��8 دا IA�A+B RH& ل%B ة%& ��K�hB I	و ،�H8	ي,* ا%�hH	 ت��D	�� :١٣/٢٩.  
���وت، 	#��ن، دار ا	��D�8،  :)هـ٥٠٢ت ) (ا	�ا�k ا FK�Z#O(أ� ا	���A ا	+��* �* ,+�% : ا	�ـ��دات FD �ـ��k ا	c�Aن -١١

 ،��K�:	6#�8 ا	م،١٩٩٩اFK2آ� %�� %�+,  :١/٢٧٠.  
١٢-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
 .٧٩ ص:س �Dر�F ا	��iم ا	����FD F ا2�3م  -١٣

  
ر Oــا	%آ -١SــQ *� $ا %#& *� N	ــ�%���,�* ���Aً�، ــ�,�، ور��4 �~ن ا	+ـ� ا	�Tــ�ام ��Tــ�م و`k�6 ا	��]% ا	+ــإ,: 

�iKدي، اwE ���@ ا2�3م &RH ا�K�SKf : ور�H[, ��4 ا	5رى ا	�8,www.islamway.com.  
�� ا	���ض ا	�8د�� -٢�+O : 8%د	م ا ١٢٩٥٩ا  .هـ١٤٢٤ �ال، Q٢٠%، ، ا	�hدر �
٣- H� رىد ,+�% ���Hــا	%آ: ك وا	YSامــا	5�ر ,+SــF )�O�8, :(+	ة ا* إدارة ا	�D�+h ـ@ ا	�hدرة &ــ,* ��H�H د&

F,2�3ا �	�8	�5 ��ا��6 ا�	8%د : وا	8#�ن ٥٣ا� FD در�h	١٤٠٦، ا �Z� ٢٣م، ص ١٩٨٦/ ٥هـ .    
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يتَّضح من التعريفات أنها جميعاً تدور في فَلَك واحد، مع االختالف في بعض األلفـاظ،               
الموضوع من طالب الشورى على أهل الرأي والخبرة والصالح، والتعاون بـين       فهي عرض   

 .المستشارين، الستخراج ما هو أقرب إلى الصواب بعد بذل الجهد والتناصح
  :التعريف المختار

أختار تعريف الدكتور صالح بن حميد للشورى ألنه شامل لجميع عناصـر الـشورى،              
وهذا االستطالع من طــالب     : استطالع الرأي   : ها فقوله وجامع ومانع وبأقل األلفاظ وأوجز    

  .الشورى وهو المستشير
يجب أن يستشير طالب الشورى ذوي الخبرة فـي الموضـوع           :  قوله من ذوي الخبرة   

  .المطلوب الشورى فيه ، وذو الخبرة هو المستشار
فـي األمـر    أي ِليتَوصل طـالب الشورى     : للتوصل إلى أقرب األمور إلى الحق     : قوله

  .المستشار فيه إلى الرأي الذي يكون أقرب إلى روح الشرع وأبعد عن النقد
  

  :أهمية الشورى في اإلسالم: المطلب الثاني
 ألن الـشورى    ؛للشورى أهـمية كبيرة سواء على مستوى الجماعة القليلة أو الكثيـرة          

لموضوعات التـي تُطْـرح   مدعاة إلى االجتهاد والبحث من خـالل تقليب وجهات النَّظَر في ا     
على أهل الخبرة واالختصاص إلبداء الرأي فيها للوصول إلـى أصـوب اآلراء وأرجحهـا               

 ،  �وأقربها إلى الحق، وتحقيقاً للمصلحة، وقد دلت اآليـات الكريمـة، وعمـُل الرسـول                
  :والصحابة من بعده على أهمية الشورى

ــالى .١ ــال تع %Ï:" ق ©! $#uρ (#θ ç/$ yftG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷�t/ $ £ϑ ÏΒuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθ à)Ï�Ζ ãƒ ")ومن أهمية الشورى أن اهللا تعالى قرنها باالستجابة هللا تعـالى، وإقامـة              )١ ،
  .الصالة

≡ßN:" قــال تعــالى .٢ t$ Î!≡ uθ ø9$#uρ z÷è ÅÊö� ãƒ £èδy‰≈ s9÷ρr& È ÷,s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ôyϑ Ï9 yŠ#u‘ r& βr& ¨Λ Éãƒ sπ tã$ |Ê§�9$# ...3 ÷βÎ* sù 

#yŠ#u‘ r& »ω$ |Á Ïù tã <Ú#t� s? $ uΚ åκ ÷]ÏiΒ 9‘ ãρ$ t±s? uρ Ÿξ sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκ ö�n= tã..." )ه اهللا تعـالى علـى       . )٢فقد نَب
أهمية الشورى حتى بين الزوجين على نطاق األسرة، وفي أمر صغير وهو الفطـام،              

على فطامه  قبل الحولين ورَأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في فإذا اتَّفق والدا الطفل 
  فهذا إرشاد من اهللا تعالى على أهمية الشورى . )٣(ذلك فال جناح عليهما

                                           
  .٣٨ا��� : �رة ا	5رى -٤
  .�٢٣٣ ا��: �رة ا	#�Aة -١
���� ا�* آ:�� -٢B :١/٢٨٥.  
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ôM :"قال تعالى في شأن ملكة سـبأ    . ٣ s9$ s% $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# ’ ÎΤθ çG øùr& þ’ Îû “ Ì� øΒr& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yè ÏÛ$ s% 

#¶÷ö∆ r& 4 ®L ym Èβρß‰uη ô±n@ ")٢(اآلية دليل على صحة وأهمية المشاورة استعانة باآلراء . )١(. 
:"  امتثاالً بأمر اهللا تعالى له بمشاورة أصحابه، حيث قـال تعـالى            �وقد التزم النبي    

ß#ôã $$ sù öΝ åκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{  :، وشواهد ذلك)٣(" #$
 ، خرج فاستشار الناس، فأشار عليه أبو بكر رضي اهللا            إلى بدر  �لما سار النبي     .١

فقـال رجـل مـن      . عنه، ثم استشارهم، فأشار عليه عمر بن الخطاب ،  فسكت          
تستشيرنا يا رسول اهللا؟ واهللا ال نكون كما قالت بنو          : إنما يريدكم، فقالوا  : األنصار

=:" إسرائيل لموسى عليه الـسالم     yδ øŒ$$ sù |MΡ r& š� š/ u‘ uρ Iξ ÏG≈ s)sù $ ‾Ρ Î) $ oΨßγ≈ yδ šχρß‰Ïè≈ s% ")٤( ،
  .)٥( لَكُنَّا معك- موضع باليمن-واهللا لو ضربت أكباد اإلبل حتى تبلغ برك الغَماد

  يوم ُأحد في المقام أو الخُروج من المدينة، فرأوا له الخروج،             �وقد شاور النبي     .٢
ا ينْبغي ِلنَبِي يلْبس لَْأمتَه لَ :"أقم، فقال:  وعزم قالوا له  - آلة الحرب  -فلما لَبِس لَْأمته  

اللَّه كُمحتَّى يا حهعض٦( "فَي(.  
 وفي الحديبية أتاه الخبر أن قريشاً جمعوا له جموعا ليقاتلوه ويصدوه عن المسجد              .٣

رارِي هُؤلَاء  َأشيروا َأيها النَّاس علَي َأتَرون َأن َأميَل ِإلَى عياِلهِم وذَ         :" الحرام، فقال 

تيالْب نونَا عدصي َأن ونرِيدي ين٧ ( ..."الَّذ(. 
 عليا وأسامة رضي اهللا عنهما فيما رمى به أهـل اإلفـك             �وقد استشار النبي       .٤

 .)٨(عائشة رضي اهللا عنها
 :ومن ذلك  في المشاورة،�وقد سار الصحابة رضي اهللا عنهم على نهج رسول اهللا  

بن الخطاب رضي اهللا عنه جعل الخالفة بعده شورى بين ستٍّ من الصحابة    إن عمر    .١
  .)٩(  وهو راضٍ عنهم�توفي النبي 

  .)١١(المرأة)١٠(واستشار عمر رضي اهللا عنه الناس في مالصِ .٢
َأخَـف  : واستشار عمر أيضاً الناس في شارب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عـوف             .٣

 .)١(الحدود ثمانين، فأمر به عمر
                                           

٣- (�  .٣٢ا��� : �رة ا	�
٤- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٦: أ.  
  .١٥٩ا��� : �رة cل &��ان -٥
  .٢٤ا��� : �رة ا	��4%ة -٦
٧- %�Q٣/١٨٨: ,��% أ ،N�+O P�%Q   .٩/١٢٠: ا	��H�H ا	 �+�+h	�	�iK : FK�#ا، وه
  .٦/٢٦٨١: N�+O ا	#"�ري -٨
٩- I��K ر%h�  .٤/١٥٣١: ا	
١٠- %h���Iا	K ٦/٢٦٨٢: ر.  
١- �H�, N�+O :١/٣٦٩.  
  ٣/٤٨٤:  ا	�f F��8*أ�iK أ�TQم ا	c�Aن : �X�ُب ��Z���U FAHSُD �Z�6: ,2ص ا	��أة  -٢
٣- �H�, N�+O :٣/١٣١١.  



٢٢٥ 
 

 .)٢(ستشار عمر الناس في أمرِ طاعون الشاموا .٤
 .)٣( واستشار عمر الناس في مجنونة زنَت .٥

قضى فيهـا   : ، فقالوا له  )٤(استشار عمر بن عبد العزيز الناس في القَسامة       : ومن التابعين 
 .)٥( �رسول اهللا 

طبيقية في الشورى، وهـذا     فالقرآن الكريم أشار إلى أهمية الشورى، والسنَّة النبوية حفلَت بممارسات ت          
  .يدل على مدى اهتمام اإلسالم بالشورى

  . في حياتهم ألهميتها البالغة�وقد مارسها الصحابة رضوان اهللا عليهم، بعد الرسول 
  . )٦(ما تشاور قوم قط إال هدوا وُأرشد أمرهم: وقال اإلمام الحسن البصري

  :)٧(وقال الشاعر بشار بن برد
  برأي لبيب أو مشورة حازم الـمشورة فاستعنإذا بلـغ الـرأي 

 )٩(  للقَوادمِ فإن الخـوافي قُوةٌ )٨(وال تحسب الشورى عليك غضاضة

  :فتكمن أهمية الشورى في النقاط التالية
  فال شـك أن المشاورة تـؤدي بالقطع إلى قلة األخطاء فاألخطاء مردها : قـلة األخـطاء  .١

 .تمسك به دون استشارة اآلخرين،وكلما اتسع نطاق المشاورة قَلَّت األخطاءنفراد بالرأي، والاال
 ي سنين طوال بال جهد، فالخبرة ـاالستفادة من جهود اآلخرين وخبراتهم التي اكتسبوها ف .٢

  .، وتكون مبعثَ اطمئنانُل الرأي، وتُضفي عليه قُوةًتَصقُ
 اإلقدام على أمور قد تَضر األمة، وال يشْعر هو          المشورة مدعاةً إلى تريث ولي األمر من       .٣

بضررها، وال سبيل إلى إصالح هذا الضرر بعد وقوعه وإن لم تَحْل المشاورة من وقوع               
 .)١٠(األضرار، فعلى األقل تُقَلُِّل منها

  

                                                                                                                         
٤-  I��K ر%h�  .٣/١٣٣٠: ا	
  .٥/٢١٦٣: N�+O ا	#"�ري -٥
  .�E ، :N�+O P�%Qل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٢/٥٤٥:  داود��F* أ� -٦
٧-  �,��A	ا ":Fا ْ�ه D ن��uــ�� (�SE %Uر�ZB أن �O%,�ء ، و	ا F8ــ� f wو�%&ـ ���� fو IHSE *, ــ�ف IHSE I�	و F RH&

&��Uـ�"� أو UـBـ� وI�&%� �, RH& �H+�D ثH	ا I	 ل�Aو� IE%h� �85B ����E %."Kــأuرو �i#�*ـ	�6	ا � 
وي،�H	١٠/٩.  

   .٤/١٥٣٦: N�+O ا	#"�ري -٨
٩- F���H	 ر:������ ا	 ��#T	�Hازي٧/٣٥٧: ا	%ر ا	S	٢٧/١٥٢٠: ، اF#��A	ا ����B ، :١٦/٣٦.  
ر، �T* ا	#�hة وE%م �j%اد،ـ�ذ ��5ر �* ��د �* ��Uــ ,8ــه أ�: ��5ر �* ��د -١٠Z5�و	% خ ا	FH�A8، ا	���X ا	�5&� ا	

�ً� &iــأ&�R، وآ"u ــ�ن� @H"	�85اءــ�� ا	ا �Zي، وآ�ن ,* أ�%Z��� ا	�H"	ح ا%��2ً، آ�ن � F,�X", *, وآ�ن ،
ع ��� ه ,6ــاآـ: �iKا، )هـ١٦٧ت (��8اء ا	%و	�S* ا ,ـ�� وا	����#8، �A	ء ا��Sعــدار : أدورد �D%��: #ـ

O١/٢٦٢م، ���١٨٩٦وت�در،ــ.   
١١- �u�Xj	ل:  اJ	ر وا��TKfوا �A�	ا :�iKر: اi�, *�f �8ب	ن ا��	٧/١٩٨: .  
 -هـ١٤٠٣&�	� ا	kST، ���وت، ا	6#�8 ا	:�	:�، ): هـ٦٥٩ت (�* ا	#hـ�ي Oـ%ر ا	ـ%�* &FH �* ا	+: ا	+���� ا	#hـ��� -١٢

١٩٨٣@�A+B ،م :%�Q%�* أ	ر ا�S", :٢/٥٨ .  
١- D رىر ا	8ــا	%آ: ��*ــF دو	� ا	#+ــا	5h�, رSــ ،£��)O�8,): �ـ	6#�8 ا و	#+��*، ا	�5 ووزارة ا3&2م، اKــ ،R

  .١٤م، ص ١٩٩٦



٢٢٦ 
 

  :حكم الشورى: المطلب الثالث
          شْكفيما ي قْدلِّ والعُل عليـه مـن أمـور، وأن        هل يجب على اإلمام أن يشاور أهل الح

  :يشاورهم فيما يتعلق بمصالح الرعية، أم ال يجب عليه ذلك؟ للعلماء في حكـم الشورى رأيان
 إن الشورى واجبة على اإلمام، فيجب على اإلمام أن يشاور أهل الـرأي،              :الرأي األول 

  :وليس له أن يستبد برأيه واستدلوا بما يلي
ß#ôã:" قال تعالى .١ $$ sù öΝ åκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{ $# ")١(.  

  .)٢(فلفظ شاورهم أمر، وظاهر اَألمرِ يقتضي الوجوب، فالمشاورة واجبة
  .)٣(وال غنَى لولي األمر عن المشاورة فإن اهللا تعالى أمر بها نبيه:" قال ابن تيمية

،انبغى )٤( أمر يحتَمُل وجوها أو مشْكل     إذا نزل بالحاكم  :" وقال الشافعي بعد أن ساق اآلية     
  .)٥(له أن يشاور من جمع العلْم واألمانة
  والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال :" وقال صاحب المحرر الوجيز

  .)٦("يستشير أهل العلْمِ والدين فَعزلُه واجب، هذا ما ال خالف فيه
 العلماء فيما ال يعلمون وفيما أشْكَل مشاورةواجب على الوالة : " )٧(دوقال ابن خُويز مندا

  عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، 
  .)٨("ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البالد وعمارتها

   جازم في تقرير اإلسالم هذا المبدأ في نظام الحكْمِ، وهو هذا نص:" وقال صاحب الظالل
  ىـنَص قاطع ال يدع لألمة المسلمة شَكا في أن الشورى مبدأ أساسي ال يقوم نظام اإلسالم عل

  .)٩(" أساس سواه
%Ï:" قال تعالى .٢ ©! $#uρ (#θ ç/$ yftG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# öΝ èδ ã� øΒr&uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷�t/ ... ")١٠(.  

 فَذكْر الشورى مع اِإليمان وإقامة الصالة يدلُّ على جاللة موقع الشورى، ويدلُّ على أننا 
  .)١١(مأمورون بها

                                           
  .١٥٩ا��� : �رة cل &��ان -٢
٣- S	ازيا�H	 ��#T	ا ���� :٩/٥٥F	اYjH	 ���  .٥/٨: ، ا	
٤- ����B *وى ا��SDور��4) و kS٢٨/٣٥٦: آ.  
٥- (Tِ5ْ���I� Y ,* ��* ���4 :"ا	ُS� (�	%� fاد إ��	FD I إ��T	RH& I وf IU ��8ف ا	`%� I�, ـ�اد�ا�� 	�� �I#S5 ا	

  .١/٨٣: آ�5 ا ��ار 	H#"�ري: ا�iK"ا ��Tل
٦- F8D�5H	 نc�A	م ا�TQ٢/١١٩: أ.  
٧- F�	%K ا I�6& *�f Y�U  .١/٥٣٤: ا	�+�ر ا	
�Y ,�%ادــا�* ` -٨ :& *� %�+,  &#% ا$ و��O ��ي، �R�T أ�ــF ا	#hــ�Y ,�%اد، ا	�I�A ا	��	TـF �* إ�+�ق  �* `ــHــه

D آ:��ة �ً#SانــآY��ل ا	�IA وأQـ�Tم ا	c�Aن، أ�iK 	��ن ا	Oِ"2ف وأ	ا F :H& *� %�) ــ أ� ا	��Xــ* Q]ـF �ــأQـ
K2A�8	8ــاD�5	ا Fــ ، F) هـ٧٧٣ت(��6ـ#&�ت، ��ـ�وت، ا	6#�8 ا	:�	:�، ــ، ,���C ا &HـH	 F١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ @�A+B ،م
  .٥/٢٩١ا	��i,��، ا	�Z% ،  ا	�8ـ��Dدا�4ة 

���� ا	6#�ي -٩B :٢٥٠/٤FKآ�5H	 ��%A	ا NSD ، :١/٣٩٤.  
١- k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :١/٤٧٧.  
  .٣٨ا��� : �رة ا	5رى -٢
  .٥/٢٦٣: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص -٣



٢٢٧ 
 

 كثير المشاورة ألصحابه مع أنه غير محتاج لها لنزول الوحي، ولكنَّه أراد             �كان النبي    .٣
هدعكَّام بالح تَنس١( أولى بالمشورة� بالشورى، فغير النبي أن ي( .  

  : أن الشورى مندوبة لإلمام وليست واجبة عليه واستدلوا بما يلي:الرأي الثاني
ß#ôã :"قوله تعالى .١ $$ sù öΝ åκ ÷]tã ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{ $# ")٢(.  

مر هنا للندب، وهذا نظير األ: قال الشافعي: جاء في اآلداب الشرعية والتفسير الكبير
، إنما أراد استطابة نفسها، فإنها )٣(" والْبِكْر تُستَْأذَن في نَفْسها وِإذْنُها صماتُها :" �قول النبي 

  .)٤(لو كَرِهتْ كان لألب أن يزوجها، وكذلك مشاورة إبراهيم عليه السالم البنه حين أراد ذبحه

أمر اهللا تعالى نَبِيه أن يشاور أصحابه في األمور، وهو : )٦(بن أنس والربيع )٥(وقال قتادة
يأتيه الوحي ألنه أطيب ألنفُس القوم، وللرفع في أقدارهم، مع أنه ال حاجة له باستشارتهم، 

  .)٧(وذلك تمهيداً لسنَّة المشاورة لألمة
ي به ُأمته وال تراها  بالمشاورة لتقتد�أمر اهللا تعالى نبيه  : )٨(ةوقال سفيان بن عيين

  .)٩(منْقصة
  .)١٠(ال يوجد مخالف في استحباب المشاورة:" وقال ابن قدامة بعد أن ساق اآلية

  .)١١( لم يستَشر أحداً في صلح الحديبية، وأمضاه رغم معارضة الصحابة عليه�إن النبي  .٢
  .)١٢(حد الصحابة بالسير إلى بني قريظة بعد غزوة األحزاب دون استشارة أ� أمر .٣

  :مناقشة األدلة
  .أدلة القائلين بالوجوب صحيحة وقد سلمتْ من الرد عليها من المخالفين

  :أدلة القائلين بالندب
يب النفوس ورفع أقدارهم ولتقتدي األمة به رد عليـه          يقولهم أن األمر بالشورى هو لتط     

  .)٢( والسرخسي)١(الجصاص
                                           

٤- F8D�5H	 ٧/٩٥: ا م����B *وى ا��SDور��4) و kS٢٨/٣٨٧: ، آ.  
  .١٥٩ا��� : �رة cل &��ان -٥
٦- �H�, N�+O :٢/١٠٣٧ .  
٧- NH�, *�f ��&�5	ازي١/٣٤٤: ا�داب ا�H	 ��#T	ا ����S	٩/٥٥: ، ا.  
٨- F%و��	دة �* د&�,� ا�SE :�+�O �iKا ،IS�U�B �A#�.  
I�& J ا	+�* ا	#�hي، ــ� وأ`ــw أ�K �* ,�	ـ�ي ��ــF ا	��وزي، �hــ�ي ا	"�ا��Kـــ���w �* أ�K �* ز��د ا	#Tه ا	 -٩

 ��� FDBام و  .٦/١٧٠: Fــ#2ء 	JHه#ــ، ا�iK ��� أ&2م ا	�هـ١٣٩وآ�ن &�	� ,�و FD ز,��8�B *[� ،IK أ&
�٢/٣٢٩F: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص  -١٠��H	 ر:��  .١/٤٥٩: ، ا	�5Tف 	YH,"�5ي٢/٣٥٨: ، ا	%ر ا	
���ن ��* &���� -١١� :O�	ا (A8	ــا3,�م ا ,�* ذو اUا�	أي ا�	ـ�* وا �ً����ن �* &���� ا	2Z	F، آ�ن &�	� %�+, N ا	�آ�* أ�

�iKو,��4، ا *�Sى و�%Qإ ��� FDB ر�ر وزه%� ,8Z5, I�H& ًا، وزاهـ%ًا &��%ًا%E�K : ��8K F�  ء��	ا و ��HQ
O ــاK�Z�  .٧/٢٧٠: Fـــ

  .٢/٣٢٩: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص -١٢
  .١٠/١٠٠: ا	�E *�f F�j%ا,�  -١٣
١٤- D وأ��ه� �ZSرى ,�ه���% ا	���ي،ــا	%آ: F ا	�8��5 ا2�3,��ـ�+P ا	5Q *� *�+, رS )�O�8,(D ،بــ�Sآ F :, ــا* 

  .٩٤م، ص ٢٠٠٥هـ، �U �5K١٤٢٦,�8 ا	�ZD �H%،ا	�8د��، ا	6#�8 ا و	R، : ر��	� ا2�3م
١٥- I��K ر%h�  .٩٤ص : ا	



٢٢٨ 
 

بالمشاورة عن جهة تطييب النفوس ورفـع       وغير جائز أن يكون األمر      :" قال الجصاص 
أقدارهم، ولتقتدي األمة به في مثله، ألنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهـودهم                
في استنباط ما شُووِروا فيه، وصواب الرأي فيما سِئلوا عنه، ثم لم يكن ذلك معوالً عليـه وال                  

 ألقدارهم، بل فيه إيحاشهم     ك تطييب نفوسهم، وال رفْع     في ذل  متَلقَّى منه بالقبول بوجه، لم يكن     
 عليها، فهذا تأويل ساقط ال معنى له، فكيف يسوغ وإعالمهم بأن آراءهم غير مقبولة وال معوٌل
 بأن هذه المشورة لم تُفد شيئاً،       - عند هذا القائل   -تأويل من تأوله لتقتدي به األمة مع علم اُألمة        

قتداء به فيها، فواجب على األمة أيضاً أن        روا به، فإن كان على األمة اال      اولم يعمل بشيء أش   
يكون تشاورهم فيما بينهم على هذا السبيل، وأن ال تُنْتج المشورة رأياً صحيحاً، وال رأياً معوالً 

  .)٣(" إياهم�قتداء بالصحابة عند مشاورة النبي اعليه، فليس في ذلك 
 النفس، فتكون من نوع االستهزاء، وظـن        يس في االستشارة تطييب   ل:" وقال السرخسي 

  .)٤(" محال�ذلك برسول اهللا 
والقول المنسوب للشافعي لم ينْقُلْه الشافعي في كُتُبه، ولم يذْكره أحد من أتباع المـذهب               
ـ                  مِ الشافعي، والذي كَتَبه الشافعي في أحكام القرآن أنه ينبغي للحـاكم أن يـشاور أهـل العلْ

  .، فهذا قول مردود عن الشافعي)٥(واألمانة
  واستداللهم بأن سيدنا إبراهيم شاور ابنه حين أراد ذبحه لتطييب نفسه مردود ، فهو أراد 

  .)٦( من اهللا تعالى ، ألن رؤيا األنبياء وحي ووافق أباه لعلمه أنه أمرإخباره فحسب
   مخالف في استحبابها قـول غير سديد قول ابن قدامـة إن المشاورة مستَحبة وال يوجد

  .لوجود المخالفين
   لم يشاور في صلح الحديبية مع معارضة واحتجاج الصـحابة � بأن النبي االستدالل
 صلح الحديبية كان وحياً مـن اهللا، ألنـه          غير واجبة، أيضاً مردود ألن أمر     على أن الشورى    

قال له النبـي    .  في أمرِ الصلْح وبنوده    � عندما راجع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه النبي        
� ":يهصتُ َأعلَسو وُل اللَّهسفدل أن أمر الصلح كان وحياً وأمراً من اهللا تعالى)٧(" ِإنِّي ر ،.  

                                                                                                                         
١- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧٩ أ �	���	ا �Jه *,. 
٢- T� �% �* أ�Z� F) أ�Qأ *� %��� ا 4�ـ� ا	��`�ــ,+� ��#T	ا3,�م ا، FــQط ،أ�#�ل ا 4�� ا	T#�ر ـ� kQ�O ا	+�% ا	

ن آ��	�� ، ــأO+�ب ا	Oأ �Z�AD ��HTS, �[Q �,��H& �,�,ا�ن إKْiَ�َـــ أهJ`وأ IK�,ز ( ط وه�#� RD ا	���hS ، أ,RH ا	
D�4، ـــ�, w�8* وأر��S	ود ا%Q RD ]* ,�ت�	ا Rا�X�-٢/٢٨: � �A#� FDت ا	+���� 	�iK~F��AH ا	]اه� ا	

 ).��hSف(،٢٩
  .٢/٣٢٩: أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص  -٣
٤- O`�ــأ��	ل ا�% �* �Z) ا	��`�: FــQا *� %�R ــ� ا و	ــ	6#8، دار ا	��D�8، ���وت، ا)هـ٤٩٠ت (F أ� ��T، ــ,+

  .٢/٩٣هـ،  ١٣٧٢
٥- F8D�5H	 نc�A	م ا�TQ٢/١١٩: أ.  
���� ا	 ��#T	�Hازي  -٦S	ن ١٨/١٧٠: اc�A	م ا�TQأ ،*�f F��8	٤/٣٢:  ا F8D�5H	 ٥/١٢٧:، ا م.   
 .٢/٩٧٤: N�+O ا	#"�ري -١
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 ؛ إلى بني قريظة دون استشارة أحد، فهو مردود أيضاً         �وأما االستدالل بخروج النبي     
 مـن غـزوة     �أمراً سماوياً أيضاً، فلما رجع النبـي        ألن األمر بالسير إلى بني قريظة كان        

ـ : الخندق وضع السالح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبـار فقـال              ضتَ وع
فأشار إلى بنـي قريظـة      " فأين؟ " �خْرج إليهم، فقال رسول اهللا      السالح؟ واهللا ما وضعناه ا    

  .)١( �فقاتلهم رسول اهللا 
أمل في أدلة الفريقين يترجح لي أن الشورى واجبة على اإلمام،     بعد النظر والت   :الترجيح

  :فيجب على اإلمام أن يشاور أهل الحلِّ والعقْد فيما يعرِض له وذلك
  .قوة أدلة القائلين بالوجوب وسالمتها من أي اعتراض .١
ا القول بأن الشورى مندوبة يؤدي إلى استبداد الحاكم وانفراده في تقرير مصير الرعية، مم              .٢

  .يفْقد الثِّقَةَ بين الحاكم والرعية ويؤدي إلى كثرة األخطاء
 .ضعف أدلة القائلين بالندب، ولم يسلم لهم أي دليل من النَّقْد واالعتراض .٣

  :شروط أهل الشورى: المطلب الرابع
             سالشورى عظيم األهمية، لما يترتب عليه من إبداء الرأي في أمور عظيمة تَم بنْصم 
األمة جميعها، ولهذا يجب أن يتَّصفَ من يكون في هذا المنصب بِصفات تجعله مؤهالً لهـذا                

  :المكان وهذه الشروط هي
  :اإلسالم .١

$ :" يجب أن يكون المستشار مسلماً لقوله تعالى pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# 

’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( ")٢(.  
   األمـر هم األمراء والفقهاء والعلماء فيجب إطـاعتهم فيما َأمروا أولو: وجه االستدالل

، وغير المسلم ال يطيع اهللا وال يأمر بطاعة، كما أن االستشارة أمانة وغير              )٣(به من طاعة اهللا   
   ألنهم كانوا أهل أمانة ؛أصحابه حريصاً على مشاورة �المسلم غير مأمون، ولهذا كان النبي 

  .)٤(وتقوى، فالتقوى واألمانة عماد كُلِّ صالح وباب كُلِّ نجاح
  :عقل كامل مع تجربة سالفة .٢

احـذر  :"  البنـه محمـد    )١( فإن بكثرة التجارب تَصح الروِية، وقال عبد اهللا بن الحسن         
ذا كـان عـدواً، فإنـه يوشـك أن     مشورة الجاهل وإن كان ناصحاً، كما تَحذَر عداوة العاقل إ  
 .)٢("يورطك بمشورته فيسبق إليك مكْر العاقل وتوريط الجاهل

                                           
٢- �H�, N�+O :٣/١٣٨٩.  
  .٥٩ا��� : �رة ا	���ء -٣
���� ا�* آ:�� -٤B :١/٥١٩.  
٥- A	ا £�Dويــ���H	 ��% :٦/٥١	وا ��K%	ــ، أدب ا*�% :H&ــ��% �* k�#Q ا	+, *� F+��ة، )هـ٤٥٠ت: (�ورديــ	ا �#ST, دار ،

  .٣٠٥: ���وت
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  التجارب في غره، وكبيـر      معجب بِنَفْسه قليلُ    شاب :إياك ومشاورة رجلين  :" وكان يقال 
  :)٤(وقال أبو األسود الدؤلي.)٣(قد أخذ الدهر من عقْله كما أخذ من جسمه

  وال كل من ناصحته بلبيب   كل ذي نصح بمعطيك نصحهما

 )٥( بنصيبفَحقَّ له من طاعة   ولكن إذا ما استجمعا عند واحد

  :وأنشد شاعر آخر
  كمال العقل طول التجاربوأن  ألم تـر أن العـقـل زين ألهـله

  )٦(ويـزداد في أيامـه بالتجارب  وقد وعظ الماضي من الدهر ذا النهى
 

   :يكون ناصحاً ودوداًأن  .٣
ال تُـشاور   : " فإن النُّصح والمودة يصرفان الفكرة ويمحصان الرأي، وقال أحد الحكماء         

إال الحازمغير الحسود واللبيب شفق الحـازم ، وقال أحـد األدباء..." الحقود غيرمشورة الم 

ومشورة غير الحازم خَطَر ٧("ظَفَر(.  
  

٤. ر الفكأن يكون سليم:   
فيجب أن يكون المستشار سليم الفكْرِ من هم قاطع وغَم شاغل، فإن من عارضتْ فكْرتُه               

له خاطرشوائب ملَم له رأي ولم يستقس٨( الهموم لم ي(.  
 :)٩(وقال الشاعر الزهيري

  إذا لم تحسب العقبى وشاور وال تجـزم بأمر من أمور

                                                                                                                         
١- H& *� *�+	8ــ&#% ا$ �* ا��B Fوآــ ��jO F8ــ	ا %#& *� ��& %�& �	Y�, I	 ـــ�نD ت�, ،Y�Yـــh��ر ���ــــQ F#� ا	 

  .٥/١٨٥:  �iK�[Q *�f ا���O3ا:  وه ا�* `�� و�#�8* ���هـ،١٤٥
��وردي -٢H	 *�%	وا ��K%	٣٠٥: أدب ا.  
٣- ��% �* �Q#)ــ%`) إ	J, Rهk ا3,ــا	Qم أ�:#&% FA5,%	در �* �%ران ا�A	،���وت،): هـ١٣٤٦ت ( ا�	���	ا ���C,�8#6	ا 

 ،��K�:	١٤٠١اA+B ،هـ�Fآ�S	ا *�+�ر &#% ا$ �* &#% ا	S%آ	وردي ٤/٤٣: @ ا��H	 *�%	وا ��K%	٣٠٥ص:، أدب ا   .   
��و ،و	 -٤& *� �	�� �6ب وا�* ,�8د ــ� �* ا	"ــF ا$ &�I، وروى &* &�ــF رuـــH& Rــ�XE Fء ا	#�hة ، �Eأ &Hـــه

H& رة��¨� ��، وه أول ,* وFD (4��, wu ا	�+Z�& $ا Fuــرuر k	�� Fأ� *� FــD �Hأ� ، ،��Z�& $ا FـQ Fة ــ��
FD ���ــو	 I�T	� Fــا	�#B ،��� � ٦٩D ـ�&ــهـ� Fة، ـ�h#	�� ]ـ�رف	ن ا�D�8, �iK ا	�Aاء ا	T#�ر &RH ا	�A#6ت ا

��ن �* ��Eـ��ز ا	Jه#,+�% :وا &�hر:& *� %�، ,���C ا	ـ���	�، ���وت، ا	6ـ#�8 )هـ٧٤٨ت (F أ� &#% ا$ ـ�* أQـ
 ،R	١٤٠٤ا وA+B ،اد ,8: @�هـط و�O	Z, N%ي &#�س~�وف و�k�8 ا رKــ��5ر & :١/٦٠.  

٥- K�� ــاF :K�Z#O ج ا���  ,��Z و���ـــFم، R١٩٨٦H& @�A+B، ــ�، 	#��ن، ا	6#�8 ا و	ــ، دار ا	�T)هـ٣٥٦ت (F، ــأ� ا	
���U:١٢/٣٥٥.  

���، ���وت، ا	6#�8 ـ، دار ا	ـT)هـ٣٥٤ت (F أ�ـ Qـ��B ــ,+�% �* Qِـ#��ن ا	#�X :Sـ2ءــرو�u ا	8ـ2Aء وYKه� ا	�ـ -٦H8	ا kSـ
 ،R	١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ا و%���% ,+�F ا	%�* &#% ا	++, @�A+B ،١/٢٢: م  

��وردي٤/٤٣: ا	�%`) �f* �%ران  -٧H	 *�%	وا ��K%	٣٠٥ ص:، أدب ا.  
 .٤/٤٣: ا	�%`) �f* �%ران  -٨

  
  
  
  
�% �* أ� -١+, �% ا	�8ـ�وف ��	Yه��ي ا	%,A5ــT� Fــه+, *� %� F ا	F8D�5، آ�ن إ,�,ً� و`�6#ً�، وآ�ن ,�8%ا  FDــ� �* ,+

%��ف c FD`� ـردي، و	I ا	Tـ:�� ,* ا ��8ر، و	I�T اK+ــI &%ة �Z�, ��K�hB ��ح fِ,��� ا�* ا	ـــر�� ا	�5,��، و	ا	
FDBو ،��� :)هـ١١١١ت (FAB ا	%�* داود ا	�+#F  : ،أ�O2` �iK ا �� FD  أ&��ن ا	�Aن ا	+�دي &�5هـ١٠٧٠  ���&

 ،��K�:	6#�8 ا	در، ���وت، ا�O ٣/٣٣٢م، ١٩٩٠دار.  
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 را غير فاجر الفـكر ب سليم وشاور عاقالً شهماً نصوحاً

فليس يخيب شخصمستشير  ـي للنبيب١( بـذاك آمر ور( 

  :أن ال يكون له غرض .٥
لمستشار في األمر المشار فيه غَرض يتابعه وال هوى يساعده، فإن           لفيجب أن ال يكون     

  .)٢(األغراض جاذبة، والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته األغراض فسد
  :عدم الحسد والتنافس .٦

 فيجب أن يسلَم أهل الشورى من حـسد أو تَنَـافُسٍ فيمـنعهم مـن تـسليم الـصواب               
  .فهذه هي الشروط التي اشترطها العلماء والفقهاء في أهل الشورى.)٣(لصاحبه

  اختصاصات أهل الشورى: المطلب الخامس
  :اختيار اإلمام ومبايعته .١

 الحلِّ والعقْد على إمام اجتمعوا عليه، ورضوه، فإن كُلَّ مـن          إذا مات اإلمام وأجمع أهل    
خَلْفَهم وأمامهم من المسلمين في اآلفاق يلْزمهم الدخول في طاعة ذلك اإلمام، ويكْتَفى في بيعة               

ه فـي    كل أحد أن يحضر عند الخليفة ويضع يد         الحلِّ والعقْد،  وال يلْزم     اإلمام أن يقع من أهل    
هدمن المهاجرين واألنصار ألبي بكر في سقيفة  بني )٤(ي قْدلِّ والعودليل ذلك مبايعة أهل الح ،  

  وأن عمـر بن الخطاب رضـي اهللا عنه جعـل .)٥(ساعدة، وبعد ذلك بايعه الناس في المسجد
  .)٦( وهو راضٍ عنهم�الخالفة شورى بين ستٍّ من الصحابة مات النبي 

  . في أيامنا باختيار أعضاء األكثرية النيابية لرئيس الوزراءبهوهو أَِشْ
  :مساعدة رئيس الدولة .٢

 يساعد أهل الشورى رئيس الدولة في إدارة شؤون البالد، وعالج القضايا العامة لألمة،             
  .)٧(كإعالن الحرب وعقد المعاهدات، وتقنين القوانين االجتهادية، وكيفية تنفيذ األحكام الشرعية

  :سبة الحكَّاممحا .٣
قْدلِّ والعِلي الحباألخذ واإلعطاء من مال المسلمين إال برأي ُأو تبِدس٨(فليس لإلمام أن ي(.  

                                           
٢- F#+�H	 �� ا �O2` :٣/٣٣.  
  .٤/٤٣: ا	�%`) �f* �%ران -٣
��ورديأ -٤H	 *�%	وا ��K%	٣٠٥: دب ا. 
٥- ��[K *�f @4ا�	#ـ+� ا	وي ٦/٢٩٩: ا�hH	 �	����%: ، ����Q ا	%�RH& FE ا	�5ح ا	T#��٤/٧٠: ، ��jH ا	+,  �D�&

 FE: أ��R ا	�6ـ�	 k	��hKري. ٤/١٣٠، ,+�% &�H\ ا و	�A+B ، R@ ، دار ا	��T، ���وت، ا	6#�8)هـ١٢٣٠ت (ا	%�
٤/١٠٩.  

  

  .٣/١٣٤١: N�+O ا	#"�ري -٦
٧- �H�, N�+O :١/٣٩٦.  
  .١٢٦ ص: �DرسFا	��iم ا	����FD F ا2�3م  � -٨
���� أ�F ا	�8د -١B :٤/٢٩٩.  
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ِللَّه وِلكتَابِـه وِلرسـوِله   :" لمن؟ قال: قال الصحابة  " الدين النَّصيحةُ :" �قال رسول اهللا    

هِمتامعو ينملسالْم ةِلَأِئم١(" و(.  
والنُّصح ألئمة المسلمين بمحاسبتهم وَأمرِهم بالمعروف ونَهيِِهم عن المنكـر وتـذكيرهم            

  .)٢(بِرِفْق، وتَعليمِهِم مما جهلوه
  :تجديد البيعة .٤

وتُعتبر شروط اإلمامة في المولَّى من وقت العهـد إليـه وإن كـان              : "  قال الماوردي 
الغاً عدالً عند موت المولِّي لم تَصح خالفته حتى يستأنف أهل           صغيراً أو فاسقاً وقت العهد، وب     

  .)٣("االختيار بيعته
  :استقدام المعهود إليه الغائب، وتعيين نائب عنه .٥

 كـان   وإذا عهِد اإلمام إلى غائب مجهول الحياة لم يصح عهـده، وإن           :" قال الماوردي   
المستَخْلف وولي العهد على غيبته استقدمه أهل  قدومه، فإن مات معلوم الحياة كان موقوفاً على

  االختيار، فإن بعدت واستَضَر المسلمون بتأخير النَّظر في أمورهم، استناب أهل االختيار نائباً 
  .)٤("عنه يبايعونه بالنيابة دون الخالفة، فإذا قدم الخليفة الغائب انْعزَل المستَخْلَفْ النائب

  :عزل اإلمام .٦
، خرج عن حكْـمِ الواليـة وسـقطت          كُفْر وتغيير شرعٍ أو بِدعةٌ     و طرأ على اإلمام    فل

طاعته، ووجب على المسلمين القيامعليه وخَلْع هب٥( عادٍل إمامٍ ونَص(.  
  فأهل الشورى الذين اختاروا رئيس الدولة وبايعوه، فتكون له حقوق وعليه واجبات، فإذا 

يه أهل الشورى فإن رضي ورجع فحسنَأخَلَّ بواجباته أو بِدحنْصه يواجباته ،ن كوتَر وإن أصر
  .وابتعد عن دينه فَيحقُّ لمن اختاره وبايعه ونَصحه أن يعزِلَه، ويختار غيره من الصالحين

  

  :جماع القول
  ير أمور الرعية ،فالوالية العامة لتدب الوظائف السيادية مهِمة للمتَولِّـي والمتَولَّى عليه،

  .  والوالية الخاصة لتدبير أمور من يحتاج إليها من ناقصي أو فاقدي األهلية 
  وإلزامهم بأحكام الشرع ، وتدبير أمور الرعية  والخـالفة لتدبير أمـور اُألمة بأسرِها ،

لدين وينْشُر اإلسالم، ِلتَستَقر    ما يصلح دنياهم، فيجب تنصيب إمام ِليفُض المنازعات ويحمي ا         ب
  .حياة الناس وتَزدهر الدولة اإلسالمية ، وال يصلُح لهذا األمرِ إال من توفرت فيه شروطٌ عدة 

                                           
٢- �H�, N�+O :١/٧٤.  
���وي -٣H	 ��%A	ا £�D :٢/٣٢٨.  
٤- TQ ورديا��H	 ��K�6H�	١٢ ص:�م ا.  
٥- I��K ر%h�  .١٣ ص:ا	
٦- B���ا�F ا	�5وا٧/٢٢٧FK: � N	�AHري,��Eة ا	Q ، :٩/٧٥�H�, RH& وي  .١٢/٢٢٩: ، ��ح ا	�
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والوزارة لمساعدة اإلمام ، وقد مرت الوزارة في أطوار عدة حتى وصلَت إلى ما هـي                
الحيـات والشروط إلى وزارة تَفـويض ووزارة       عليه اليوم ، وتنقسم الوزارة من حيث الص       

  .تنفيذ ، فكل واحدة منهما تَخْتلف عن األخرى في شروط متولِّيها وصالحياته 
              ا ، ولـذلك اهـتمهقِّيتَحسِل الخصومات وإثبات الحقوق ِلموتَكْمن أهمية القضاء في فَص

 القضاء ، والقضاء من أفضل فـروض   القرآن والسنَّة بالقضاء ، كما أجمع العلماء على أهمية        
الكفايات  ، وقَبول هذا المنصب تعتريه األحكام الخمسة حسب الـشخص المعـروض عليـه                
منصب القضاء ، وللقاضي شروط وآداب يجب أن يتحلى ويتَّصفَ بها القاضي ، فليس كـل                

  .شخص يصلُح لتولي القضاء 
نْصفهو م ، ةربوخ ألن المستشار يجب أن يستفرغ جهده والشورى منصب أمانَة أمانة ب  

ويستحضر مخَافَةَ اهللا تعالى عند التفكير في األمر المستشار فيه ، وخبرة ألن من ال خبرة له                 
في األمر المستشار فيه ال يمكن أن يعطي رأيا صائبا فيه ، فليس كل شخص يـصلُح لهـذا                    

وطَةٌ بهم أمور عظيمة كاختيار الخليفة ومبايعته ، وقد         المنصب ، وكذلك ألن أهل الشورى منُ      
  .نَبه اإلسالم إلى أهمية الشورى وفَضلها 

 -رضـي اهللا عنهـا    - بدليل إشارة أم سلمة    )١(وقد أجاز العلماء استشارة المرأة الفاضلة       
،واختلفوا في جواز عضويتها في مجلس الشورى كما سيأتي في )٢(  يوم الحديبية�على النبي 

  .الفصل التالي تفصيال 
  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

                                           
١- Q *�f #�ري	ا NSDري ٥/٣٤٧: ]� ــ��#�رآH	 ذيQ ا ��+B ،  :ك٦/٤٤٩H�ك 	��D�8 دول ا	H�	%�* أ�:  ،ا	ا FAB ــــ

H& *� %�Q8#�س أ	ي ــاY��A���� دار ا	kST ):  هـ ٨٤٥ت ( F �* &#% ا	�Aدر ا	8#�%ي ا	H8	#��ن –ا	6#�8-  	وت ا���  :
، آ�5 ا	"��ء ١/٤٠١:  ، ا	�O�A% ا	+��� 	�H"�وي ٧/٣٣٩,+�% &#% ا	�Aدر &�6 ،: م، �A+B@١٩٩٧ - هـ R١٤١٨، ــا و	

KH[8H	ـ F :٣/٥.  
�FD 2�h ا	�h) ا	�S	F  ،٢/٩٧٤: وردت ا	�hA آ�,N�+O FD �H ا	#"�ري  -٢B FBgSو�  �+�O �iK٢٩٢، أ  �Jه *,

 .	�ا	���
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  الفصل الثاني

  ية حكم تولي المرأة الوظائف السياد

  

حكم تولي :الفصل الثاني 

المرأة الوظائف السيادية ، 

  : مباحثتمهيد وخمسةوفيه 

آراء العلماء في  :األولالمبحث 

  تولي المرأة الوظائف السيادية

المانعين أدلة :المبحث الثاني 

لتولي المرأة الوظائف 

  السيادية

ين المجيز أدلة :الثالثالمبحث 

لتولي المرأة الوظائف 

  السيادية

أدلة للقضاء : الرابعالمبحث 

  .خاصة

 مناقشة :المبحث الخامس 

  أدلة

 .الطرفين والترجيح
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  : تمهيد
 في منتصف القرن الماضي يبحثون وينَقِّبـون فـي كتـب الفقـه              "المتأسلمون"أصبح  

        ـ قَواألحكام عن اجتهادات األئمة حول المرأة، فإذا بهم ي عوعض األئمـة    علـى أقـوال لـب      ن
 ويجـوز لهـا أن تَـشهد الحـروب لتـسقي            ، من بيتهـا لحوائجهـا     جرخْتجيز للمرأة أن تَ   

المجاهدين، وتداوي الجرحى والمرضى، ووجدوا في تلك األقـوال إذنـاً بخـروج المـرأة               
 نإلى المسجد للصالة وجلوسها للتعلم والتعلـيم، فكفـاهم هـذا القـدر مـن المعلومـات ألَ                 

يعدا أن اإل  و     ية مرـد حركـة        ، وليس فـي ا    ةًقَلَطْسالم قد أعطى المرأة حقَيلقـرآن ضـابط ي
لمـرأة األوروبيـة مـن زينـة        مـا ل   ولما رأى رجال اإلصـالح مـن المـسلمين،           .المرأة
رية في الحركة ونشاط في المجتمـع، رأوا ذلـك بعيـون مـسحورة، وعقـول                مل، وح جوتَ

    مندهشة، ثم أثَّرت فيهم حرور، فـرأوا أنهـم   كُ المرأة وتعلـيم اإلنـاث ومـساواتهن بالـذُّ      ةُي
      يجب أن يكونوا مستنيرين غير جامـدين وال رجـ ع يي   ن، فأصـبحوا مـدافعين عـن حـ ر ية 

في مجالَي الفكر والعمـل، وحقوقهـا الفطْرِيـة، واسـتقاللها االقتـصادي،             المرأة وارتقائها   
الً مـن األمـة، وقـالوا إن اإلسـالم يوافـق            كمشطراً م  وتخلصها من ظُلم الرجال، لكونها    

  على ذلك، ويسمباشتراك المرأة والرجل فـي تـدبير شـؤون الحيـاة العامـة، وتَ              ح ـ ح ِلم 
  . )١(تبعاتها على حد سواء ،وفي الدخول في النشاط السياسي واالقتصادي والعمراني

–ني الـزعيم    م هـو حـس    ١٩٤٩وأول من أعطى المرأة حق االنتخـاب فـي عـام            
ـ  بعد وصوله إلى الح    -الرئيس السوري آنذاك    انقـالب عـسكري، وصـدر فـي         ثْـر  إِ مِكْ

 فيه المرأة حق االنتخـاب وقـد فُـرِض هـذا القـانون       تْيطععهده قانون جديد لالنتخاب، أُ    
ـ  ةعلى األمة فرضاً، ثم صدر قانون جديـد بِـسلْطَ          ـ  در الفَ ـ ، يع ق المطْلَ ي المـرأة حـق     ط

  .)٢(شُّح للنيابةرالتَّ
وأول من دعا إلى تولية المـرأة رئاسـة الدولـة والواليـات العامـة األدنـى هـم                   

  ـ                العلمانيون، أفراداً ومؤسسات  رِس، منـسجمين فـي ذلـك مـع مـنهجهم القـائم علـى كَ
 علـى مـصاريعها ِلجعلهـا فـي         الحصون للوصول إلى خصوصية المرأة، وفـتح الـسبلِ        

ـ  فَ مساحة مكشوفة للجميـع،     هـذه األنظمـة العلمانيـة علـى رقـاب المـسلمين،             تْطَلَّستَ
 التشريعات التي تحقق تلك المآرب، ويـأتي مـن ورائهـم اليهـود والنـصارى،                تْردصوَأ
 يضغطون على األنظمة في العالم اإلسـالمي الستـصدار تـشريعات تتـيح للمـرأة                نالذي

كافـة وعلـى جميـع      وسـائله   بم  تَولِّي تلك الواليات السيادية، وذلك عـن طريـق اإلعـال          

                                           
دودي -١�H	 +]�ب	ف ��� ُ,ِ") (٣٤- ٣٠ ص:ا�hS� .(  
ن 	F&�#�Hا	�IAا	��أة ��*  -٢K�A	ف ���� (١٥٥ ص: وا�hS� .(  
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ـ    . )١(المستويات، للوصول إلى تحقيق ذلك الغرض      ا إلـى اخـتالط الرجـال       وأول مـن دع
ـ  العلمـاني التركـي، عنـدما أمـر أن ال تُح           )٢(تاتوركبالنساء هو أ   جالمعلمـات عـن     ب 

ـ          ،المعلمين في الجلسات   كَنْتَ وأن يجلسوا مع بعضهم الـبعض، وقـد اسـ  ر  المعلمـين   َلص فَ
أال تثقون في أنفسكم؟ أم ال تثقون فـي فـضيلة المـرأة التركيـة؟ ال                :  المعلمات  بقوله   عن

  .)٣(أريد أن أرى بعد اليوم مثل هذه التفرقة والتمييز
  

                                           
ال ٢٠٦%د ــF ا	�8د��، ا	8ــ hB%ر D- �ــ ���Z� –8,�U –إ��H : ��,2 ا	#��نــ,] -١� FD در�h	ر ١٤٢٥ اS%آ	ا �HA� ،

�% �O	N ا	%fل+, F,�� .  
رك  -٢B�Bل أ��6�R آh, :��K�K�� FD ا	]�\ ا	8:��FK . ُو	% ��K2�� ���%, FD ا	�ّZ, kO��, R	Bو ���T�& درا�� RAّHB

ات ا	+FD �H ا	+�ب ا	�8	��� ا ا	�Sآ����6	F و�Eد �Qب ا	S+��� 3و��رك FD ا	+�ب ا	u ��#�Hّ% ا2SQfل اE %u  R	و
 �8HE ق�K�U �A6���)(�K%رد	ا @�X, ( FK���% ا	��دس (و�Q% ا	%�* ,+�%�� ��ه� FD ا2AKfب u% ا	��6Hن ا	8:+, (
ري h	ا ���H"	واFK�:	ا %�[�ر�� �Bآ�� ��Eم أ�AKة وأ&FD *H &#% ا	Z�U RH& ��,E ا ����FK ا	�H8	ا P�%+	ا Fم . ورو��E

�� ا	�8��5 ا2�3,�� م  وإ	�jء ١٩٢٤  ,�رس٣ ا	"�D2 ا¨� FD ��,2�3	�jءO�& ة�AKأ �+#O��8��5، وأS	ا ���C� ,* ا	
 FD +%�:� و	آ�� ا�S	ا �	%و	ُأ٢٩ا ��Sأآ &ْHِ�َ�ْKْر�� و اZ�ر�� ، ,�ت Sُ"ِkَ ا	]Z�[H	 ���4ع ر��U3�� ���� ل��6�R آh, 

�� &%ة أ��Zم، ���١٩٣٨ Sل ا��X& ض�, w, �	8% ,]�د� : �iKأ*�f إ�2م أون.  
�ZE ا	������ FD ا2�3م 	KYH%اFKا	��أة  -٣AQف ���� (١٢٠ص: و�hS� .(  
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  األولالمبحث 

  آراء العلماء في تولي  

  ويندرج.المرأة الوظائف السيادية

  تحته ثالثة مطالب

المطلب األول آراء العلماء في 

  .تولي المرأة رئاسة الدولة

آراء العلماء في :طلب الثانيالم

  .تولي المرأة  القضاء

آراء العلماء في : المطلب الثالث 

  .تولي المرأة الوزارة والنيابة
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  : آراء العلماء في تولي المرأة الوظائف السيادية: المبحث األول
  

  : المرأة رئاسة الدولةآراء العلماء في تولي : المطلب األول
الخليفـة  :  من يقـول   ره في هذا المبحث عن الخالفة على المسلمين، ألنه سيظْ         ملَّكَال أتَ 

يتولى أمر جميع المسلمين، أما رئاسة الدولة فهي على قُطْر من األقطار، فهي تـساوي عنـد        
 هنا أقوال العلماء في ذلك      ركُذْر، وسأَ  قُطْر من األقطا   ةنَطَلْي س لِّوالفقهاء اإلمارة على إقليم أو تَ     

، ولكن بصفتهم الشخصية من كتاباتهم، ألن األصل عند جميع القدامى النظر إلى المذهب دون 
نْالمإال من أجاز بصفة فرديةع ، .  

  : َأذْكُر من المانعين
وال احـد مـن خلفائـه وال مـن     � لـم يـولِّ النبـي    : "حيث قال: )١(ابن قدامة. ١

عب       هم امرأة قضاء وال والية بلد فيما بخْـُل منـه جميـع الزمـان              نَغَلَدا، ولو جاز ذلك لـم ي
  .)٢("غالباً

 - صـفات  – اإلمامة المـرأة وإن اتَّـصفَتْ بجميـع خـالل            دقعنْال تَ : ")٣(الغزالي. ٢
ـ مالكمال، وصفات االستقالل، وكيف تترشح امرأة لِ       ـ  اإلمامـة ولـيس لهـا م       بِصنْ  بصنْ

نْالقضاء، وال مص٤(" الشهادة في أكثر الحكوماتب(.  
وال يليـق بالــرجال الكــاملة أديـانهم وعقـولهم أن            : ")٥(العز بن عبد السالم   . ٣
ـكُم٦(" عليهم النساءتَح(.  
  .)٨(" الجمهوروالمنع من أن تلي المرأة اإلمارة والقضاء قول:")٧(ابن حجر العسقالني. ٤
  .)١٠("رأة ليست من أهل الواليات، وال يحلُّ لقوم توليتهاالم: ")٩(الشوكاني. ٥

                                           
١-  IS�U�B @#� : �+�O �iK٦٠أ �	���	ا �Jه *,.  
  . ١٠/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� -٢
٣- F	اYj	ا : IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٠٦ أ �	���	ا �Jه *,.  
٤- F	اYjH	 �����#	ا N4�XD :١/١٨٠ .  
� ا2����3م، آ����ن &�	����ً� ور&���ً� زاه���%ًا، c,����ًا    ه��� ا	����5� &���Y ا	���%�* &#���% ا	Y����Y8 ����* &#���% ا	����2م ا	    -٥����� ،F�H����	ا FA5���,%

          (���ASK������6 د,���5@، وا` F���	ا�,���%ي، وو R���H& ل���O ا����* &�����آ�، وا R���H& I���A���8وف �Kه����ً� &���* ا	������E ،����Tأ ا		�����
�������*  ٦٦٠إ	����h���, R، وو	���F `������6 ا	]����,w ا	����S8@، وو	���F ا	�X���Aء ����Z�D، و,����ت ������      �&#���% : ه���ـ، ا����A#� ����iKت ا	

���� *�Q����	ا  F�����% : ه���ـ، ����A+B@١٣٩٦ ا	6#����8 ا و	���R -ا	����Aه�ة–,ST#���� وه#���� ): ه���ـ٩١١ت(* أ��������T� F ا	�����+, F���H&
��  ). ��hSف (١/٢٤٢: &

ا -٦E   م����K ا N	�h���, F���D م����TQ أ����: &���% ا  F�H����	%�* ا���	ا Y���& %����دار ا	k���ST ) : ه���ـ٦٦٠ت) (ا	Y���8 ����* &#���% ا	����2م (  ,+
 ���H8	١/٢١٠، – ���وت –ا ..  

�% � �Hه ا	8َ  -٧Q8َ �,� أ	ا FK2A��8	ا �[Q *� FH& *�H            ،م�H8	ا w���U F�D ع��� ،�h�8	ا ¢D��Q ،*��AA+����S* و�E%وة ا	���%ة ا	& ��,�
                        ���� �h�, F�D �����وAB%م &RH أ�Eا��O ،IK آS#ً� آ:��ة ,��%ة، �� رQ) ,�* ا	���* إ	��h�, R وو	���Z�D F ا	�X�Aء، وواI�SD ا	

م      ٨٨٢H8	ا w��&#�% ا	ه��ب ��*    : ا	���8وف ���Sر�� ا	#���A# :   F�Zت HO+�ء ا	��*ا�iK �. هـ، �8% أن أ��XD إ	�I ا	����� �]
  FT�T�	ا FZ��#	ا *�Q�	ا3ر���د  ): هـ٩٠٤ت(&#% ا �#ST,– �8ء��O - ١٩٩٤ -ه�ـ ١٤١٤    F5�#+	ا %��: م، ��A+B@ &#�% ا$ ,+

  ). ��hSف (١/٣٣٩
٨- �[Q *�f #�ري	ا NSD :٨/١٢٨ .  
٩- FKآ��% ا	5آ�FK ا	FK�8�h،    : ا	5+, *� FH& *� %�+, م ���رع F�D ا	��4�X)، أّ	�� وأآْ    هH8	ا FD �5رك, ،wHXS, I�AD �:َ�َ 

��Qَْ�وأ*َ       FD��B و������ P�%��+	ل وا��O وا I��A�&#��% ا	+����* ا ,����F   : ه��ـ، ا���iK ا	��j%��  ١٢٥٠ وأ���Uد، 	��F��D ��K�h��B I ا	
  ). ��hSف(١/١٤٦م،١٩٧٧ 	#��ن، ا	6#�8 ا	�ا��8 -���وت–دار ا	�STب ا	F��8 ): هـ١٣٩٢ت(
١٠-  H	 ا و��ر (�KFKآ�5 :٩/١٦٨ .  
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� فيه دليل "امرَأة أمرهم ولوا قوم يفْلح لن  "حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم:)١(الصنعاني. ٦

  .)٢(" جواز تولية المرأة شيئاً من األحكام بين المسلمينمدع عدم على
  : ن من المعاصرينالمانعو

صرين، من كانوا في القـرن الماضـي، أو القـرن الحـالي، سـواء               أقصد هنا بالمعا  
  -:ميتاً وَأذْكُر منهم ، أم اًهذا المعاصر حيأكان 

   )٤(" اإلسالم أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجلمتَهي: ")٣( الشيخ مصطفى السباعي. ١
أن فقد انعقـد إجمـاع األمـة علـى أنـه ال يجـوز للمـرأة                 : "الشيخ القرضاوي . ٢

  . )٥("تتولى اإلمامة العظمى وما في معناها من رئاسة الدولة
  أو عضويةَ كانت أو وزارةًرئاسةً –المناصب الرئيسة في الدولة : ")٦(المودودي. ٣

  .)٧(" مختلف مصالح الحكومة ال تُفَوض إلى النساءأو إدارةَ –مجلس الشورى 
وأولى مـن القوامـة فـي األسـرة         ": )٨(الشيخ عبد الرحمن حسن حبنَّكة الميداني     . ٤

  . )٩("إمارة أو رئاسة أو خالفةأكانت  سواءالقوامة العامة 
وقـد اتفـق سـلف هـذه األمـة وخَلَفُهـا         : ")١٠(الشيخ محمد عبد القادر أبو فارس     . ٥

  . )١١("على أنه ال يجوز للمرأة أن تلي رئاسة الدولة اإلسالمية
ة ال تجيـز للمـرأة أن تتـولى رئاسـة          إن الشريعة اإلسالمي  :")١٢(الشيخ علي جمعة  . ٦
  . )١٣("الدولة

  والبروز للرجالوتولي المرأة للوالية العامة يفتح باب المخالطة : ")١٤(الشيخ الزنداني. ٧

                                           
١- FK�8�h	ا : kAH� ،��, ا FK�8�h	ا FK2+T	ا F���+	ا %��% �* إ���&�) �* 2Oح �* ,++,)$�� %�C� ,~� ) ا	+K I	  

�8�h� FDءBو g5K ،آ+2ن ���%�C,، ��� FD	�، و	% �B ١١٨٢FHرآYH	 ا &2م �iK٦/٣٨: هـ، ا .  
٢- FK�8�hH	 2م�	٤/١٢٣: �#) ا .  
٣-  IS�U�B @#� :اK �+�O �i١١٧ �	���	ا �Jه *,.  
٤- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  . ٣٩ص: ا	��أة ��* ا	
5ر �SD : FDوى وأ�TQم ا	��أة: ,wE ا	�u�Aوي -٥��  . م٢٠٠٤ د���#� ١٨ا	
٦- H& ا دوديــأ��  )ـ �Hu�D ا��ZSت ��	%�* وا	�Xأ��ة�Z% ,* ــF ا	ــ�Q (D%ر أ��د(ور�K أ��د، ���f أو	% ��%��� : R ا	

8�@ FD ا	8ـF &%ة %� �+O	Zــ، &�) 8ِHْ�ِDــوا	B ،�H���� ا	�+O ���+B ��4وآ�ن ر ،F8ــ	م ا2�3,�� وا�داب اHــ ،����  
��� ا	+�T إ	R ,%ى ا	+��ة �F١٩٥٣%8 ��آ��Sن، I�H& �TQ ��3&%ام &�م ـf Fهر Dــ�&� اD ��,2�3ــوأ�� ا	]` *T	م و  
D ه�ات�i,ا2�3,ــ �	�8	ا Fر ــ%O �� F ��� FDB ،I�& �8	�� �TQ١٩٧٩B��	C, *, ،رك��K FD مI : FD د�Z[	ا

  ). ��hSف آ#��. (إ�2م أون �f* ا�iK ا	%��* ا	+@،،ا2�3م، ا	+�Xرة ا2�3,��
٧- BF,2�3ر اS�%	ا &: %و�* ا دودي Hأ��م، ١٩٨٧- هـ١٤٠٧ ا	6#�8 ا	:�U  - ��K%ة - ا	%ار ا	�8د��): م١٩٧٩ت(R ا	

  . ٧٧ص
�* �T�#Q *�Q ا	��%اFKا	5 -٨Q�	ا %#& �Uــ�Z I% ــF ,8ــم، �H& ��� FD g5K ود&ة، درس ١٩٢٧D% FD د,5@ ــو	: �S	ا  

%�8د FD ا	���ضاFD F,2�3 د,5@، �� درس FD ا زه�، �� اASK) إ	R ا	�8د�� و&�) أ��Sذًا �U FD,�8 ا3,�م ,+� *�   
FD FD د,5@ ــ���2* &�,ً�، و	I ا	T:�� ,* ا	��T أ��Sذًا �U FD,�8 أم ا	�Aى �E �T, FDا�� B ،kS١٤٢٥, �iKاء ـهـ، ا%K wE  

�K�SK3ا RH& ن��    .www.al-eman.com: ا�3
٩- FKا%��H	 ��2:	ا �T�  . ٦٠١ ص:أ�U+� ا	
١٠-  IS�U�B @#� : �+�O �iK٧أ �	���	ا �Jه *,.  
  . ١٨٢ ص: �DرسFا	��iم ا	����FD F ا2�3م  � -١١
١٢- %�+, �8�U FH& ��� ��� ـ &#% ا	ه�ب ,�FS ا	%��ر ا	����h، و	% Dا	�5� F�� F١٩٥٣ RH& (O�Q مFــD راةSدآ  

 kST	8%�% ,* ا	ا I	ا زه�، ، و *, IA�ل ا	Oأ��	O ت ا���i�	ا،F	O ا NH6h�  .إ�2م أون �f*، ا�Z�, �iK ا	
١٣- �K ����8	ا wE, : FD ر  . م٢٠٠٧ ����� ٢٧,�5
١٤-  IS�U�B @#� :ا �+�O �iK, ٨�	���	ا �Jه *.  
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  .)١("مما يؤدي إلى الفتنة التي حذَّر اهللا تعالى منها
  : اشتراط الذكورية في رئاسة الدولة في بعض الدساتير المعاصرة

 المملكة الهاشـمية وراثـي فـي أسـرة الملـك            شُرع: "٢٨المادة  : الدستور األردني 
  .)٢("عبد اهللا بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أوالد الظهور

عـرش المغـرب وحقوقـه الدسـتورية تنتقـل          : "الفصل العشرون : الدستور المغربي 
٣("اً وهكذا ما تعاقبوانّبالوراثة إلى الولد الذَّكر األكبر س(.  
ـ ح": "ب"المـادة األولـى   : دسـتور مملكـة البحـرين    ـ لَ مملكـة البحـرين م  مكْ ي ك

  . )٤("، وينتقل بعده إلى أكبر أبنائه وهكذا طبقة بعد طبقة....دستوري وراثي
ـُ: "٨المـادة  : دستور قطر   الدولـة فـي عائلـة آل ثـاني وفـي ذريـة حمـد بـن                  مكْح

  . )٥("وركُ الذُّ في ذُريتهمِكْ، وتكون وراثة الح...خليفة
   -: أذكر منهمالمجيزون لتولي المرأة رئاسة الدولة

ـ  : ")٦(نفيـيم الح ـْجابن نُ . ١ ـ ة، وقـد و   ـ فـصحيح  -المـرأة –نتها  ـوأما سلط  يِل
مصر امرأة تسمى شجرة الد٧("ر(.  

  . )٩(" سلطانةحلُصالمرأة تَ: ")٨(شيخي زاده. ٢
ـ   : ")١٠(فرقة الشبيبية . ٣ رأة مـنهم إذا قامـت بـأمورهم وخرجـت          أجازوا إمامة الم

  .)١١("على مخالفيهم
   -: أذكر منهمالمجيزون من المعاصرين

اً في القرآن الكـريم يمنـع المـرأة مـن           صالفقهاء لم يجدوا نَ   : ")١٢(ظافر القاسمي . ١
  . )١٣("اإلمامة العظمى

                                           
١- FKا%KYH	 ا2�3م FD ������	وا ���%��ZE ا	AQأة و��  . ١١٩ ص:ا	
٢- FKر ا ردS�%	ا wE, :www.ammannet.net.  
٣- ����j���TH ا	�ر ا	Sد� wE, :www.mrp.gov.ma.  
ر ,��TH ا	#+��* -٤Sد� wE, :www.nuab.gov.  
٥- �6E ��Uوزارة `�ر wE, :gov.a-mot.www 
٦- ���ء ا	8ـ� &�ــ28,�، ا	#+� ا	��Z,ــF ا3,�م ا	ــا	�5� ز�* ا	%�* �* إ��اه�� �* ,+�% ا	K *��� ��Z5]�� ا	+�H8	ــ%ة ا *�H,�

D (4ر�� �	أ *�S����ت ,��Z ا	#+� ا	ــIAD F ا	+����، 	ــوE%وة ا	�2Xء ا	��ه��* و`�Sم ا	�+�AA* وا		C� �ا4@،ــI ا	8%�% ,* ا	
 kUر FD FDBي٩٧١�T8H	 kهJ	رات اJ� �iK٨/٣٥٨: هـ، ا .  

  . ٧/٥: اK *�f @4]��ا	#+� ا	� -٧
٨- 8���ن ا	�H� *� %�+, *� *�Q�	زادةـ��5"(�وف ــ&#% ا F (��Q I�AD ،%ا,�د	ا I	 ل�Aـــو� (أه *, F)F	#�Hآ��،) آ�B FD *,

FHرآYH	 ا &2م �iK]�\، ا	ة ا�XE :٣/٣٣٢ .  
٩-  F"�5	 �ZK ا w�  . ١/٢٤٧: زادة,]
�Qوب ,F w ـF أ,��، د`) DــF، وه ,* أ�% أ&%اء ��ـ�رUــ�Y� *� k�#� R% ا	"ــارج �K#� ا	ــ�E�D ا	5#�#�� ,* ا	" -١٠

�D واد��Hَkَج وَ�]�ا	َ+T	ا RH& &َ�  .١/١٢٨: ) 	FK�S��Z5Hَ+) وا	��RHَ ا3,�,� 	���I، ا�iK ا	ِ
١١- �  . ١/٨٩: ق 	j#H%اديَ� ��* ا	ِ�ُقْ�ا	َ
����D ا�*  ه -١٢U ري�ــا د�k ا	���A	%�* ا	% &�م ـ�ل ا	و ،F١٩١٣ �ً#�AK k"SKوا ،�ً�,�+, (�ق و&A+	زة ا�Uل إ�K ،م

 *�,�+�H	 *�� *ر��FD ��� ــم، و&�) ,+��uًا 	�jH ا	١٩٥٤D ����8-١٩٥٣ا	�B ��K��#H	]�,�8 ا	ا F١٩٨٤ �iKم، ا
�� ا	�5ق ا و���+O : 8%د	٩٠٣٠٩ا FD در�h	٢٤ ا   ). ��hSف آ#��. (م٢٠٠٤,��

١٣  -T+	م ا�iK ــD ا2�3,ـــ� ��F: FـــF ا	�8��5 وا	�Sر���A	ا �D�� ) #��ن، ���وت، ): م١٩٨٤ت	�4، ��  ا	6#�8 ا	��د��دار ا	�
  . ٣٤١ ص:م١٩٩٠ - هـ١٤١١
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ل، حيث  ملى ملكة سبأ في تفسير سورة النَّ       ذلك من إثنائه ع    مهيفْ: ")١(محمود شلتوت . ٢
  . )٢("وهكذا قادت المرأة شعبها، وحفظت بالدها وقومها، وفتحت لهم باب الخير والهداية: "قال

  أو وزيرةً   أو قاضيةً  ةًموإذا ارتضوا أن تكـون المرأة حاك     : ")٣(محمد الغزالي السقا  . ٣
  .)٤("هلَّ فقهية تجيز ذلك كُرٍظَات نَهجم ما شاءوا، ولدينا وهلَ، فَسفيرةً أو

  .)٦("ورة في رئيس الدولةكُال دليل على اشتراط الذُّ: ")٥(محمد مهدي شمس الدين. ٤
 في أن تعتلـي المـرأة هـذا         جرأما رئاسة الدولة فال ح    : ")٧(الدكتورة سعاد صالح  . ٥

نْالم٨"(بص(.   
ـ تَخْي م لِّو في تَ  قَّي المرأة الح  طعاإلسالم ي :" )٩( الدكتورة آمنة نصير   .٦  المناصـب   فلَ

  . )١٠("السياسية والقيادية في الدولة
إن الشريعة اإلسالمية تساوي بين الرجل والمرأة في العمـل،          :" )١١(إبراهيم الفيومي . ٧

  .)١٢("وال تَمنع المرأة من تولي رئاسة الدولة
 المناصب الـسياسية    فلَتَخْ في م  قَّ المرأة الح  حنَماإلسالم ي :" )١٣( عبد المعطي بيومي   .٨

  .)١٤("النيابية بما فيها رئاسة الدولةو

                                           
ت -١SH���� د����+, :  ������ ������������Egم ا	�h���"S،  ,%ر����� ��	��8ه���% ����� ��	�����A ا	����8	F ����� ,%ر����ً�    َ*��م، وُ&�������K١٩١٨ل ا	�8	

�����ء، ����� �����"ً� 	�زه���� ������         H8	آ#����ر ا ����&��U F���D ًاX���& ����� ،�8��5���	ا �����HT	 2ً�����١٩٥٨ وآ����   F���D ًاX���& م، وآ����ن
  ِ	 (����,�Q ��������8 ، وآ�����ن أول	ا �����jH	ا w�����[,Hَ����Aَkِ  ������� FD����B ،�����#١٩٦٣ ا3,�����م ا آ�����iKم، ا  F������w ا	�����8	[�w����E ا	, 

kاهJ�  .  www.taghrib.org	k��ASH ��* ا	
٢- B *����, ت ا2�����3م�����Z�U :  تSH����� د����� -ه����ـ١٤٢٤ ا	6#�����8 ا	:�,������  - ا	�����Aه�ة–,w������6 دار ا	�����5وق  ): م١٩٦٣ت(,+

  .١٧٦ص:  م ٢٠٠٤
���% ا	Yjا	��F ا	����A، و	��% F��D ا	#+����ة �h��, F��D &���م            -٣+, ����¢ ا	c���Aن ��j��Oًا،        ١٩١٧ا	���5Qو ،����م، F��D g5��K ا����ة آ��

ل ا	���%�* ����� زه� وR���H& (h���Q در����U ا	�8	    Sَ���+َ@َواْ	���Oأ �����HT�      ،*��H�������&���� ا3`���ان ا	[	 I��#���� F���D k����SKا ،������
FD &����م       ���B ،ت�����	C���*، ����%أ رI���SHQ ا	%&����� U�����, F���D% ا	����Aه�ة، و	���I ا	T:����� ,���* ا	H�����وآ����H[, F���D k���S ا3`���ان ا	

١٩٩٦�K�SKfا RH& �D�8�wE إ�2,�� ا	, �iKم، ا :www.eiiit.org.  
٤- a������	ا��    P�%�����+	وأه�����) ا I�����A�������%: � ا	�#������� �������* أه�����) ا	+, F�����	اYj	6#������8   ): م١٩٩٦ت (  ا	ه�ة، ا������A	�5وق، ا�����	دار ا

  . ٦٠ص: م٢٠٠٥ا	��د��، 
����% ,���Z%ي ������ ا	���%�*، و	���% F���D ا	�]���� ������     -٥+,١٩٣٦ ِ& ������ F���D g5���K ،م���Hْ�ٍ   I���B%	وا %���� R���H& نc����A	ا ����H8B ،�H�X���Dو 

aH	وا��jَ�ِ    RX��,%�، أ��	وا %��� R��H& ]���،         ٣٣�	ا ����Hآ F��D ًا���u�+, (���م و�8��H8	ا R��AHS� ���[�	ا F��D �����     ن����#	 R��	د إ���& ����
������ض `#�����P ٢٠٠٠م، و������رك ��������B F����D ا	�]�����H اF,2�����3 ا	����F8�5 ا &R����H، وF����D &�����م  ١٩٦٩&�����م � k�����Oم أ

 ��� FD FDB٢٠٠١و kST	8%�% ,* ا	ك ا�Bم، و : �iKا Fر��%َ�wE ا	ُ,www.almodarresi.com .  
�% ,Z%ي ��� ا	%�* -٦+�	 �6H�	ا F	S	 أة��  . ١٣٩ص: أه��H ا	
رة ����8  -٧S%آ���	ه�ة         ا����A	�� ت �]�,����8 ا زه���������#H	 �������8	%را�����ت ا2����3,�� وا	ا �����Hة آ%�����& N	����O د� .  ���+���O ����iKا

، ١٣، ا	�hدر FD ١٠٠٨٩ا	8%د : ا و��ا	�5ق �	  .م٢٠٠٦ �
٨-  wE, RH& N	�O رة ��8دS%آ	ا w, ارQإ�2م �  .٢١/٢/٢٠٠٧ أون �S� *�fر�
�� ا2����3,��     -٩����H�رة ��h���K �����,c أ�����Sذ ا	S%آ���	ا    ����iK%را�����ت ا2����3,�� �]�,����8 ا زه����، ا	ا �����Hة آ%�����: وا	����A8%ة، و&

*�f إ�2م أون. 
5ر -١٠�, ��hK ��,c رأي FD ن��K3ق اAQ وزارة wE, RH& م٦/٢/٢٠٠٧ .www.mhrymen.org.   
����w ا	#+���ث ا2����3,�� ��	     -١١[�,F ا ,����* ا	����8م 	�����FD &����م  ا	����5� إ�����اه�� ا	���B ،ه�ة����A#�����ن  ٢٠٠٤	ا ���+���O ����iKم، ا

������B����8%د    : ا3,�را	ا ،F�5، د����������	6#�&����� وا	وا �D�+h����H	 #������ن	ا �������C, *����& ر%h����B٩٧٩٢ F����D در�h����	إ�������) ١١، ا 
 م٢٠٠٧

�� ا	�����hي ا	����م، h���B%ر &���* ,������C ا	�����hي ا	����م 	�D�+h���H وا	�����5،              -١٢�+���O F���D ر5����, F,�����رأي ا	����5� ا	
 .م٢٠٠٧ إ���) ٥رة FD  ا	�hد١٠٢٦ا	�Aه�ة، ا	8%د 

١٣-   َ, X���&%�* ا ����#@، و���	ل ا���Oأ �����Hآ %�����& F,����� F���68�ر &#���% ا	S%آ���	ا[ْ����َwِ X���&ث ا2����3,�� ����� زه�، و ا	#+���
*�f إ�2م أون �iKي، ا�h� .�H[, FD ا	k85 ا	

�� ا	��hي ا	�م ا	8%د  -١٤�+O FD ر5�, F,�� � .٢٠٠٧ أ���) ٥ ا	�hدر FD ١٠٢٦رأي ا	�5
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 مجتمع خال من الرجال األكفاء، ال مانع أن تتـولى           دإذا وجِ :" )١(الشيخ جمال قطب  . ٩
  .)٢("المرأة شئون اإلدارة فيه

  

  :آراء العلماء في تولي المرأة القضاء: المطلب الثاني
ا تولي القضاء، وسـأذكر      أجاز للمرأة رئاسة الدولة في المطلب السابق أجاز له         ن م كلُّ

آراء العلماء القدامى في تولي المرأة القضاء حسب المذهب وليس بشكل فردي كما الحال في               
  :آراء العلماء في تولي المرأة رئاسة الدولة

  :للحنفية في تولي المرأة القضاء رأيان: الحنفية
  : شرطاً في جواز تولي القضاءتورة ليسكُالذُّ: الرأي األول
، إال أنها ال    ةلَمورة فليست من شرط جواز التقليد في الج       كُوأما الذُّ :"  البدائع قال صاحب 
، ألنها ال شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مـع أهليـة              )٤(والقصاص) ٣(تقضي بالحدود 

  . )٥"(الشهادة
القضاء من باب الوالية كالشهادة والمرأة مـن أهـل          :" وقال صاحب شرح فتح القدير    

  .)٦("ة فتكون من أهل الواليةالشهاد
  :الجواز مع اإلثم: الرأي الثاني

، وإن َأثم المـولِّي     )٨(دو وال قَ  )٧(دوالمرأة تقضي في غير ح    :"  المختار ر الد قال صاحب  
  .)٩("لها

وفي مجويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن : "  األنهرعِم
في غير حد وقود إذ ال يجري       . )١٠( "امرَأةً َأمرهم ولَّوا قَوم يفْلح لَن:" ها للحديث   أثم المولي ل  

  . )١١("فيهما شهادتها وكذا قضاؤها
، ألنها أهل للشهادة في غيرهمـا       دو وقَ دوتقضي المرأة في غير ح    :" )١٢(ميجوقال ابن نُ  

فكانت أهالً للقضاء لكن يأثم الم١٣("ي لهالِّو(.  

                                           
١- �U �wE إ�2م أونـــk6 أ,�* &�ل Eــا	�5, �iKا ،�ًA��� ى �� زه�S� �م ا	%&ة وا3&2م �� زه� ���Aً�، ور��4 	]�� ا	

*�f. 
5ر ��U FD%ة ا	�5ق ا و��، ا	8%د  -٢�, k6E ل��U ��#� ٢٧، ا	�hدر FD ٨٧٠٤رأي ا	�5S#� م٢٠٠٢. 
��8�I: ا	+%ود -٣B @#� :�+�O �iK٧٨ ا �	���	ا �Jه *,. 
�+��#@ B: ا	�hAص -٤O �iKا ، I� .,* ه�J ا	���	� ٥٠ ��8
٥- FK���TH	 w4��h	ا w4٧/٣: �%ا. 
٦- Fا���H	 ��%A	ا NSD ٧/٢٩٨: ��ح. 
٧-  I���8B @#�   :�+�O �iK٧٨ أ �	���	ا �Jه *,. 
د  -٨A	ص، :ا�hA	ا �+�: وا	�hAصهO �iKا ، I���8B @#� ٥٠ �	���	ا �Jه *,.  
٩- F�Th+H	 ر�S"� .٥/٤٤٠: ا	%ر ا	
 .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -١٠
�w ا FD �ZK ��ح ,FASH ا �+� 	F"�5 زاد� -١١[, :٣/٢٣٤. 
١٢-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ أ �	���	ا �Jه *,. 
١٣- ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٧/٥: ا.  
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  :مناقشة رأي الحنفية
 يالمولِّ  فإن، ال يستقيمر عليها أممِوع اإلثْ المولـي لها دون وقمِقـول الحـنفية بإثْ  .١

تَ والملِّوص الحـديث   ـة خـالفا ن  ي "لَن حفْلي ما قَولَّوو مهرَأةً  َأمـروعليـه فـإن    )١("ام،
ء أيضاً، ومن قال هذا الكالم فاألصل عنـده المنـع            القضا بصنْقَبِِلَتْ م إن  المرأة تأثم   

تَوليس الجواز، وهذا هو الظن بأئمة الحنفية الذين يحذَّرواإلثمالوقوع في ن . 
ـ               .٢ ي، رِ   قول الحنفية بجواز قضاء المرأة فيما تشهد فيه هو على سبيل الفقـه النَّظَ

ـ على أرض الواقع بأن و    ويؤيد هذا أن الحنفية لم يطبقوا في زمنهم هذه القاعدة            ا ولُّ
 كما أن القضية  لم تكن مطروحة على أرض الواقع في زمنهم  بـأن                امرأة قضاء، 

لِّوواليتها أم ال؟هل يجوزت امرأة قضاء، ، مما أدى إلى انقسام الفقهاء في زمنهم        ي  
وإنما كان هذا بسبب التَّرفهِقْ الففي زمانهمي . 

رن ، ألن النساء ُأم   ذَكَر:" في شروط اإلمام األعظم     ن   قال صاحب حاشية ابن عابدي     .٣
، فهل المرأة مأمورة بـالقرار      )٢("رتْ حالهن على الس   بالقرار في البيوت، فكان مبنَى    

ر فـي الخالفـة   تْ حالها على الس   ، وهل مبنَى   في اإلمامة العظمى فحسب    في البيوت 
 .؟ هذا تناقضفحسب

ى وعدم ضقْتَي لها؛ غاية ما يفيد منع أن تُس     لِّوأثم الم ي:" قال صاحب شرح فتح القدير     .٤
القضاء من باب الوالية كالشهادة والمـرأة       :" ، وهو الذي قال في نفس الصفحة      "حلِّه

فكيف يجتمع اإلثم وعـدم الحـّل مـع         . )٣("من أهل الشهادة فتكون من أهل الوالية      
  . في شيءالجواز؟ ، فاألصل عند الحنفية عدم جواز قضاء المرأة

  :المالكية
  :قوالنللمالكية في تولي المرأة القضاء ثالثة 

قـال صـاحب    :ع، وهو الرأي السائد والمشهور عند فقهاء المالكيـة        نْالم: القول األول 
  .)٤(" المرأةةُي توِلحلُص، الخامس الذكورية فال ي... ويشترط للقاضي عشرة أشياء:" الكافي

امة العظمى،   ألن القضاء فرع عن اإلم     ورة؛كُ فيه الذُّ  واشترطت:" وجاء في شرح ميارة   
 الواليـة غيـر     بصنْم فكذلك النائب عنه ال يكون امرأة، وبالجملة فَ        ،...ووالية المرأة ممتنع  

ستَم٥(" للنساءقٌّح(.  
  

                                           
 .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -١
 .١/٥٤٨: ����Q ا�* &��%�* -٢
٣- Fا���H	 ��%A	ا NSD ٧/٢٩٨: ��ح. 
 .٤/٤٣٣: ا	E *�f FD�T%ا,� -٤
٥- F���  .١/٢٠: ��ح ,��رة ا	
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  :جواز قضاء المرأة فيما تجوز فيه شهادتها: القول الثاني
، جواز واليـة    )٢(، عن ابن القاسم   )١(ريموروى ابن أبي م   :" قال صاحب مواهب الجليل   

 فيما تجوز فيه شهادتها، قـال ابـن عبـد           هنُّأظُ: )٤(قال ابن زرقون  : )٣(المرأة، قال ابن عرفة   
ال حاجة لهذا التأويل الحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقـول الحـسن والطبـري                : )٥(السالم

  .)٦("ر قول ابن زرقوناألظه : - المصنف-بإجازة واليتها القضاء مطلقاً، قلت
   :الشافعية

  :للشافعية في تولي المرأة القضاء ثالثة أقوال 
  :المنع، وهو الرأي السائد المشهور عند الشافعية: القول األول
  وال يجـوز أن يقَلَّد القضاء إال من تكاملت فيه شروطه التي يصح : " )٧(قال الماوردي

ـُذُفُمعها تقليده وينْ    وأما المرأة،...فالشرط األول منهـا أن يكون رجالً: ي سبعة وههمكْ بها ح
  . )٨("فلنقص النساء عن رتَب الواليات

  .)٩(" ألن النساء ناقصات عقل ودين،...فال تولى امرأة قضاء:" ي المحتاجوفي مغن
فال تولى امرأة لنقصها، والحتياج القاضي لمخالطة الرجال،        :"  وجاء في نهاية المحتاج   

  .)١٠("رذُّحورة بالتَّوهي مأم
  :الجواز للضرورة: القول الثاني

                                           
�% ��8% �* ا	َ+�Hه ا3,�م ا	8َ -١+, �% �* ��	� ا	]�+F ا	��hي،�Tَ,� ,+%ث ا	%��ر ا	����h أ�+, *� � IB�Z� �Kا�* وآ�

َ̀  ،���, Fم َج��أ��& FDBو ،P�%+	ا FD �S�	ا kST	ب ا�+Oأ I	 أ&٢٢٤ ��� �iK#2ء ـهـ، ا�	ا2م ا	ــF#هJ :١٠/٣٢٧ - 
 ).��hSف آ#��( ٣٣٠

�* �* ا	�` *� ���A	��U *� %دة ا	FAS8 ا	�I�A ا	��	Tه أ� &#% ا$ -٢Q�	ــ &#% اH8	ه% واY	ا *�� w�U ،F3,ــ�� IA�Bم ــ�، و�
�ــ,�	SK��5* ���، وا& I#+O8% ,ــ�، و� �	ب ,��+Oأ I� wــUَأ *, Fوه �Kو%�ت ,�	�، وه kQ�O ا	�( kSآ 

�iKا،��T	�� ). ��hSف آ#��.(١٣٠ - ٣/١٢٩: و��Dت ا &��ن �TH` *�fن: ا	
F�K أ� -٣S	ا F��% �* &��D ا	ر�+, � F ــ	F ا	#��Kــ� ا	��Aئ ا	��و&F ا Oــ &#% ا$، ا3,�م ا	28,ه�� FA6ــ��ا	

¢ٌD�Q ،خ�Jهk، و	� ��ض 	���I ا	%`ل FD ا	��fت، �) ا�hSE ا	�5خ و���A أه) ا	��H	 &DB ،���6"	ا3,�,� وا RHــF 
 ���٧٤٨�iK: هـ، ا	اkهJ�ن ا	�8��ي ا	��	T: %�#�ج ا	�Jه�D�8, FD k أ&��ن ا	Q�D *� %�+, *� FH& *� ــإ��اه�� F ) ت
���، ���وت): هـ٧٧٩H8	ا kST	ف آ#��.( ٣٤٠ -١/٣٣٧: دار ا�hS�( 

ن -٤Eري : ا�* زر�hK ن اE�8% �* زر� *� %��% �* &#% ا$ �* ,++,FH�#�fا �ـ�ن ا	��	��T، وآـــ آ��IS أ� ا	+�*، ��
&َ ��, kهJ�H	 *�#h8S� آ�Sب ا	ُ� I���َ	��Jاء ,* ,"�	����uَOَ ،I,* آ#�ر ا	َ�	�FD R+َ�H FD ا	�د &RH ا	ُB ،مYQ *�f R FD

٧٢١ ���ن٨٣هـ و&Q�D *�f kهJ� ).��hSف (١/٢٨٦:  ���، ا�iK ا	%�#�ج ا	
٥- Z	آ:�� ا *� ���K، آ�ــF ا	]��&ــاري، u�Eــ,+�% �* &#% ا	�2م �* �S� ــ FD �ً���S, �ًiD�Q ���ـــF �ن إ,�,ً� &�	H&  

ي ا	ُ+E �i�	ا N�+O ،ن��H	ا N�hD ،����8	ل واO َو]�ا ،P�%+	�� �ً�	�& ،�	ِFَ *ا� �hS", ح�� I	و ، ،�&��   �XEء ا	]
 ��� FDB ،kU�+	ن٧٤٩اQ�D *�f kهJ� ).��hSف.(١/٣٣٤: هـ، ا�iK ا	%�#�ج ا	

٦- j�H	  (�H[	ا kاه,F�� :٦/٨٧. 
��	��T رأي ��	�E P�Q PلH	 ري�ر، وأ�Uز� ا	6#�ي : " وk�K ا	�#�رآZ�ل ا	]E ء�XA	ا3,�رة وا FHB أن *, w��وا	

ري "وروا�� &* ,�	�D رك�#�H	 ذيQ ا ��+B �iK٦/٤٤٧ا. و	� أU% 	�,�م ,�	� هJا ا	�أي FD أي ,* آkS ا	��	��T، و	
kSآ FD �ZS�f أي�	ا اJه I	 آ�ن��T	�� . ا	

٧-  F	��8*، وD�5	ء ا�ZـAD �Uي، ,* و�h#	وردي ا���% �* k�#Q ا	Fu�A أ� ا	+�* ا	+, *� FـH&	انا%H#� ء�XA�� ،RـــS�   
j� *Tــ�h#	�� اد ���* آ:��ة، وآــ%اد، ودرس%jـــ�ة و�iD�Q هـ�نJ�H	 �ًـ	 ،kــ I��K�hB *,+��ن ، و	ا ��K�hS	ا I

���hB FD ��� ا Qـ�Tم ا	���K�6H وهB ،k�[& ٤٥٠�iKهـ، ا :�#Z� Fu�E *�f ��8D�5	ت ا�A#� :١/٢٣١.  
��وردي -٨H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٨٢ص : ا. 
٩- F����5	ا k�6"H	 ج�S+� .٤/٣٧٥: ,F�j ا	
١٠- FH,�H	 ج�S+� .٨/٢٣٨: ���ZK ا	
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ـ  طانلْى سلَّو به، فَفٌصتَّ مفإن لم يوجد رجلٌ   :" جاء في شرح المنهج    ذو شـوكة م سماً ل
  .)١("غير أهل، كفاسق ومقَلِّد وصبي وامرأة نفذ قضاؤه للضرورة، لئال تتعطل مصالح الناس

  :الجواز مطلقاً: القول الثالث
الدليل على أن المرأة يجـوز أن تحكـم، أن          :"  شيخ الشافعية  )٢(أبو الفرج بن طرار   قال  

 بين الخصوم فيها، وذلـك      ُلص من األحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها والفَ         ضرالغَ
  . )٣("يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل

 هو الـذي    -عبد القادر عطا   محمد   – ن البن العربي  ولكن يالحظ أن محقق كتاب أحكام القرآ      
 ،-  نكما أظُ  - الكتاب   فلَِّؤ الفرج بن طرار شيخ الشافعية، وليس هذا الكالم من م          ذَكَر أن أبا  
  :، وقد وقع القرطبي في نفس الخطأ وذلك)٤( هذا الكالم من تفسير القرطبيَلقَويبدو أنه نَ
١. ر أحد من فقهاء الشافعية ابن طرار بأنه شافعيكُذْلم ي.  
٢.  تَلم يم له أحد من أصحاب المصنفات التي كتبت في الرجال بأنه كـان علـى               جِر

 .المذهب الشافعي
 أبو الفرج النهرواني بن طرار الفقيه الجريري المفسر :" كل من ترجم له قال عنه .٣

 .)٥("صاحب الكتب، وكان على مذهب محمد بن جرير الطبري
المنـع مطلقـاً وهـو    : ني تَولِّي المرأة القضاء رأيـي افعية فه أن للشلِّن بعد ذلك كُ  يبتَيفَ

  .المذهب، والجواز لالضطرار الملجئ
  :الحنبلية
  :ة سوى رأي واحد، وهو المنع من أن تلي المرأة القضاء مطلقاًيبلليس للحن

ن ، وأل)٦("امرَأةً َأمرهم ولَّوا قَوم يفْلح لَن:" �ولنا قول النبي :" قال صاحب المغني
القاضي يحضرهحتَ محافل الخصوم والرجال، وياجِلقْ فيه إلى كمال الرأي وتمام العنَطْ والفة ،

قليلة الرأي ليست أهالً للحضور في محافل الرجال، وال تُقِْلقْوالمرأة ناقصة الع شهادتها ُلب 
الى عن ضاللهن ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، وقد نبه اهللا تع

                                           
 .٥/٣٣٧: NSD ا	ه�ب 	��hKري -١
��ج �* ��ارــأ� ا	 -٢ :D�8���% اـR �* زآ��� �* �+�ــه ا	Q *� Rج��ن أ� ا	���*  ا	��Zوا FK	D�+¢ ا	28,� ا	Fu�A ذو ا	

��� ا	]ــ���IA وا	�+ ــ�ن أ&�H ا	��س Dــ���ي آــ�ار ا	�I�A ا		�� ISEو F8و	ف ا��Oوأ �jH	آ#�� ــا ����B I	 م وا دبH
 ��� FDB ،��H[	وا ��K ب ا�S٣٩٠وآ�iKهـ، ا :FK�8��H	 ب��K ١/٤٠١: ا. 

٣- *�f نc�A	م ا�TQأF��8	٣/٤٨٣:  اF#��A	ا ����B ، :١٣/١٨٣. 
٤- F#��A	ا ����B :١٣/١٨٣. 
���، ���وت ا	6#�8 ): هـ٧٤٧ت(أ� &#% ا$ ��� ا	%�* ,+�% ا	Jه#JB : Fآ�ة ا	+��ظ -٥H8	ا kST	دار ا ،R	٣/١٠١٠ا و 

TB ،I	 ¢�H	ا3آــوا �H���ل 	j#H%اديــ :٤/١٧F���H	 ظ��و إر��د ا ر�k إ	�D�8, R ، ,8]� ا د��ء أ١/٤٠١: ، �#�Aت ا	+
kي : ا د��ت �* &#% ا$ ا	�و,F ا	+E�� $ا %#& ���، ���وت، ا	6#�8 ا و	R، ): هـ٦٢٦ت (أ�H8	ا kST	هـ١٤١١دار ا - 
 .٢/٥٠٧: م١٩٩١

 .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -٦



٢٤٦ 
 

βr& ¨≅ÅÒ:" ونسيانهن بقوله تعالى s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çF sù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t�÷z W{ $# ")١(لُ، وال تَصلإلمامة ح 
   امرأة مهدعوال أحد من خلفائه، وال من ب �م يولِّ النبي ـى وال لتولية البلدان، ولهذا لـالعظم

  .)٢(" منه جميع الزمان غالباًولو جاز ذلك لم يخُْلقضاء، وال والية بلد فيما بلغنا، 
  ة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي نِّومن العجب أن من خـالف الس: " م يوقال ابن القَ

تْأمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمه٣("؟ن(.  
  :ولي المرأة القضاء هو الجواز مطلقاًرأى الظاهرية في ت :الظاهرية

م، وهو قول أبي حنيفة وقد روي       وجائز أن تلي المرأة الحكْ    :" قال ابن حزم في المحلى    
 ولم يأت نص من منعهـا أن        ،...، امرأة من قومه السوق      )٤(أن عمر بن الخطاب ولَّى الشفاء     

  .)٥("تلي بعض األمور
  : لتولي المرأة القضاءرأي اإلمامية المنع مطلقاً :)٦(اإلمامية

وأجمـع أصـحابنا رضـوان اهللا علـيهم بعـدم جـواز           :" قال صاحب رسالة بديعـة    
  .)٧("ي المرأة القضاء وال الحكومةلِّوتَ

  :رأي الزيدية في تولي المرأة القضاء هو المنع مطلقاً:)٨(الزيدية
  .)٩(" اهللانهروضد الفالح الفساد، والقضاء تقديم، والنساء أخَّ:" جاء في البحر الزخار
  .)١٠(" من امرأة أن تتولى القضاءحصفال ي: ورةكُالذُّ:" وفي التاج المذَهب
عدم جواز تولية :" بعد أن ساق حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)١١(وقال الصنعاني

ي وفي الحديث إخبار عن عدم فالح من وِل ،...لمسلميناالمرأة شيئاً من األحكام العامة بين 
عدم الفالحبِلْأمرهم امرأة، وهم منهيون عن ج   

  .)١٢(" ألنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفالح
  :رأيهم المنع مطلقاً من أن تتولى  المرأة القضاء:)١٣(اإلباضية

                                           
 .٢٨٢ا��� : �رة ا	#�Aة - ١
 .١٠/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٢
٣ - ��A	ا *�f *�8E� .٢/٣٧٧: إ&2م ا	
٤ - �ZS�U�B @#� :�+�O �iK٥٦ ا �	���	ا �Jه *,.،�hA	ا �Jه FBgSو� �ZS5E��,و F	�S	ا (h�، ا�iK  وا	+FD �Z�H& �T ا	

 �+�O٣٣٩ �	���	ا �Jه *,. 
 .١٠/٤٢٩: ا	�+YQ *�f RHم - ٥
٦ - �Z���8B @#� :�+�O �iK١٨٢ ا �	���	ا �Jه *,. 
٧ - FKا�Z6H	 �8�%� �	٥٥ص : ر��. 
٨ - ��%�Y	ا :Kُ *�J	ِ�ه� ا	ا إ#D ا�HS`وا k	�� Fأ� *� FH& *� *��+	ا *� FH& *� %ز� RــD Fــ �Z��D ق�w��U]�رود��، و	ا  

ن FD أن ا3,�HS"� f ��%�Y	ــ�,ــا	و w��U FD ــ�H& %ــ` *, ،k	�� Fأ� *� Fـ (� kUو ���	ب وا�ST	ا R	إ &%� �Z�, ج�  
 ).��hSف ( ٤/٧٦: ا	��� ,I8، ا�iK ا	�FD (h ا	�H) وا هاء وا	�+) YQ *�fم

 .٦/١١٩: ا	#+� ا	Y`�ر �f* ا	��RXB ا	�Y%ي - ٩
١٠- F��8H	 kهJ� .٤/١٨٦: ا	�Sج ا	
١١- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
١٢- FK�8�hH	 2م�	١٢٣/ ٤: �#) ا. 
١٣- ��u��3ا :D ي `�جJ	ب &#% ا$ �* إ��ض ا�+Oأ��م ,ــأ Fو,ــ ،%�ا	Iـ�وان �* ,+Eأ * : *, ����  ا	�H#A آ��رأه) ان ,"�	

  ��Dـ��� ,�5آ�* و,��آ+Y4�U �ZSة و,ار��2Q �ZBل و����� أ,ا	�Z &�% ا	+�ب 2Qل و,� �ا� �Qام، و,�kTB ا	T#��ة آ
FK�S��Z5H	 (+�	وا (H�8�� f آ�� ,�H، ا�iK ا	K �� .١/١٣٤: آ



٢٤٧ 
 

ووالية المرأة  .  اإلمامة عر ألن القضاء فَ   ؛وريةكُوإنما شرطوا الذُّ  :" جاء في شرح النيل   
  رأة ـ امهيليم ال تَـ الوالية عظبون امرأة، ومنْصـ، فكذا النائب عنه ال يك...عةلإلمامة ممتن

  .)١("وال تطيقه، ولوجوب ستر نفسها وزينتها فال تليق بذلك
  :)٢(رأي ابن جرير الطبري

لم آت برأيه ألنه مذهب، بل ألن جميع المجيزين استندوا إلى رأيه في جـواز واليـة                 
  وحكي :" ينغْ، واعتراض المانعين على صحة النقل عنه،  قال صاحب المالمرأة القضاء مطلقاً

ـ تفْورية ألن المرأة يجوز أن تكون م      كُعن ابن جرير أنه ال تشترط الذُّ       فيجـوز أن تكـون      ةًي 
  .)٣("قاضية

  : هذا الرأي لم يثبت عن اإلمام الطبري وذلك
  .ابه تاريخ الطبري في تفسيره المشهور، وال في كتله هذا القولال يوجد  .١
 :مفسرينى صحة هذا الخبر عن اإلمام الطبري العديد من الفَنَ .٢

 عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة           َلقونُ:" "روح المعاني " جاء في   
  .)٤("قاضية، ولم يصح ذلك عنه
جوز أن تكـون  ن أنه يي عن محمد بن جرير الطبري إمام الد   َلقونُ:" )٥(وقال ابن العربي  

  .)٦("المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه
كذا أيـضاً فـي     . )٧(وجاء في تفسير القرطبي نفس القول بعدم صحة ذلك عن الطبري          

  .)٨(تفسير البحر المحيط
 هـذه  فال تَصح" يحك" القول عن الطبري بصيغة ضعيفة   عرض صاحب المغني     .٣

ـ تُ برأي الطبري من كُ    الرواية عن اإلمام الطبري، إال أن يأتي أحد        ، أو يـأتي    هبِ
 .بالرواية بسندها

  

  :آراء المعاصرين في تولي المرأة القضاء
  من أشهرهم: المانعون: أوال

  . )١٠("ال تُفَوض إلى النساء.. المناصب الرئيسية في الدولة: " )٩(المودودي

                                           
١ - \���f (�H8	ء ا�� .١٣/٢٣: ��ح ا	��) و�
٢ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢١١ أ ���	ا �Jه *,�	. 
 .١٠/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٣
٤ - F�	�	 FK�8� .١٩/١٨٩: روح ا	
٥ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
٦ - F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٢: أ. 
٧ - F#��A	ا ����B :١٣/١٨٣. 
٨ - �  ��+����� ا	#+� ا	BFن��Q  :٧/٦٤. 
٩ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
ر ا2�3, -١٠S�%	و�* ا%Bدودي�H	 F :٧٧. 



٢٤٨ 
 

  ة المرأة القضاء  عن توليةنَّي ثابت في السـهاك نَـهن:"ي شعراويـمد متولـالشيخ مح
  .)١("ي وصف الزم، وهو نقصان عقلهاهوالوالية، وهو نَ

  .)٣("فال يجوز للمرأة أن تلي القضاء:" )٢( محمد عبد القادر أبو فارس.د.أ 
  د أن ـوال الفقهاء وأدلتهم يجـر إلى أقـوالناظ"  :)٤(عمة القضاة ـتور محمد طـ الدك

ب، فالرجل أكفأ من المرأة ولذا فهو مقدم وضاء أصالجمهور بمنع المرأة من تولي القرأي  
  .)٥("عليها

  :من أشهرهم: المجيزون: ثانيا
 الواقع فـال  فُرِن وتَعي في الد  ةٌهقِّفَتَ الحق وم  فُرِعت امرأة تَ  دإن وجِ :" الشيخ القرضاوي 
  .)٦("مانع من توليها القضاء

تتولى وظيفة عامة في الدولة اإلسـالمية       يجوز للمرأة أن    :"  الدكتور عبد الكريم زيدان   
  .)٧("كوظيفة القضاء

لة والثبـوت، وال قطعـي      ال يوجد بالفعل دليل قطعي الدال     :" )٨(الشيخ علي القرة داغي   
  .)٩("ورة في القضاءكُ، على اشتراط الذُّالداللة فحسب

  

  :آراء العلماء في تولي المرأة الوزارة والنيابة: المطلب الثالث
م الفردية وليـست     أقوال العلماء في تولي المرأة الوزارة والنيابة بصفته        ضِرعسأقوم بِ 

 ألن الوزارة والنيابة بمفهومها الحالي لم تكن معروفة زمن الفقهاء القدامى،            بصفتهم المذهبية؛ 
      تَّوالمدارس الفقهية المذهبية القديمة، فكان اإلمام يبعض الموثوق بهم يشاورهم في أمـور        ذُخ 

ف الوزارة بمفهومها   ر حسب خبراتهم، ولم يكن مجلس شورى أو مجلس نيابي، ولم تُع           الدولة

                                           
١ - �����،وهhB ���Z� �H[, F%ر &* ا	�Z~� ا	"���� ا2�3,�� ا	�8	��� : P�%Q ا	�5� ا	�85اوي ,�5ر �H[, FD ا	�8	T	��  

 .هـ١٤٢٦ ا	�hدر FD ر��w ا ول ١٨٠ا	8%د 
٢ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
ق ا	��أة ا - ٣AQ�  ا2�3م FD ������	وا ��K%�	Fرس�D : ١٦٢ ص. 
راة FD ا	�IA ا	��Aرن ,* ��آ��Sن ���  - ٤S%آ	ا RH& (hQش، و�U �8,�U FD ذ ,�5رك�Sة أ��XA	ا ��8� %�ر ,+S%آ	ا

��* FD ا ردن١٩٩٢H��رى ا3`ان ا	� �H[, X&م، و . �K�SKfا RH& ش�U �8,�U wE, �iKا
www.jerashun.edu.jo.  

��أة FD ا	�IA اF,2�3ا - ٥H	 �,�8	ا ��f��ن ا	�XAة . د: 	�H� ��8� %�+, )�O�8, :( �8#6	ن، ا��دار ا	����4، ا ردن، &
R	١٣٩ ص:ا و. 

٦ - �K ة��Y[	ا : FD اعJ� .م�K��٢٠/٩/١٩٩٨,� ا	�8��5 وا	+��ة، ا	
ق وواU#�ت ا	��أة FD ا2�3م 	8#% ا	���T ز�%ان - ٧AQ : ١٦٦ص. 
ر  - ٨S%آ	ذ ا�S� ن اK�A	�8��5 وا	ا FD را�Sدآ RH& (O�Q ،�8اق	ا FD ��K���H�	% ا�	ا, *, Fة دا��A	%�* ا	ا F�+, *� FH&

د وا	�2,�8ت ا	��	�� &�م A8	ل ا�[, FD  ن ١٩٨٥,* ا زه�K�A	�8��5 وا	ا ��HT� لO وا IA�، وه أ��Sذ ور��E ��4 ا	
 ��X& (:, �	�[� FD آ:�� ,* ا	X&�6، وE �8,�[� ا �H[�ا�iK : رو� F	��SDء وا	#+ث، 	I ا	8%�% ,* ا	kSTوا	

 �K�SKfا RH& *��H����ء ا	H8	 F�wE اBf+�د ا	�8	,www.iumsonline.net.  
٩ - �wE إ�2م أون �f*، �%ون �Bر�, RH& Fة دا��A	ا FH& رS%آ	رأي ا. 



٢٤٩ 
 

      تَالحالي، ولم يكن مجلس وزراء، ولم يحي فـي األحكـام     ث عن الوزارة أحد قبل المـاورد      د
   امرأة وزارة، ولم تكن امرأة في المستشارين الذين يتخذهم اإلمام، لذلك لمالسلطانية، ولم تُولَّ

  .ليس لدينا تراث فقهي حول هذه المسألةف عليهالقضية مطروحة، و تكن 
  

  -:أذكر منهم :المانعون
 ،ألن فيها من طلب الرأي... امرأة -الوزارة–وال يجوز أن تقوم بذلك :")١(الماوردي

  عليهنمن الظهور في مباشرة األمور ما هوو، ثبات العزم ما تضعف عنه النساءو
  .)٢("حظورم

فال توظف المرأة في الدوائر الحكومية إغالقاً لباب اإلثم وحسماً :")٣(الشيخ ابن باز
  .)٤("ألسباب الشر

  .)٦("اشتغال المرأة بالسياسة يقف اإلسالم منه موقف النفور:")٥(الشيخ مصطفى السباعي

المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس :" )٧(المودودي
  .)٨("ختلف مصالح الحكومة ال تُفَوض إلى النساءالشورى، أو إدارة م

  د تأكد لدينا أن ـإننا بعد الدراسة واالستقصاء ق:" )٩(الشيخ محمد عبد القادر أبو فارس 
  .)١٠("المرأة ال يحق لها أن تكون عضواً في البرلمانات ومجالس الشعب

ا مجلس الشورى، ِليقتضي منع انتخاب المرأة في عضوية م:" الدكتور عبد الكريم زيدان
  وهـييترتب على ذلك من ضرورة خروجها من بيتها، وبالتالي تفريطها في واجباتها البيتية، 

 أموراً ُلهس أو تؤدي أو تُمزِلْتَسعليها واجبات عينية ال كفائية ، كما أن عضويتها في المجلس تَ
  .)١١("كثيرة محظورة شرعاً مثل اختالطها بالرجال من أعضاء المجلس

 ألنها تؤدي إلى االختالط ي الواليات العامة؛ال يجوز للمرأة تَولِّ:" جنة األزهر فتوى ل
  .)١٢("والسفور

                                           
١-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤١ أ �	���	ا �Jه *,. 
٢- �H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٣١ص : �ورديا. 
�* �* ��ز، و	% ���  -٣Q�	ا$ �* &#% ا %#& *� Y�Y8	ا %#& �  وآ�ن ���hا ��F ا	�8د��، ــF ,%��� ا	���ض Dــم ١٩١٢Dا	�5

D ض�, I��OـــأD *#�رز�	ء ا��H8	ا *, �#S8و� ،�%AD �� ��h� �8XD I���& F����8ــ	ا �TH��  I ا	8%�% ,* ــا	�8د��، 	 F ا	
� FDB ،ت��	C�K wE%اء ا�3��نم ، ا�iK ��١٩٩٩ ا	,. 

 .١٢ص : ا	S#�ج و`�6 ,�5رآ� ا	��أة 	FD (U�H ,�%ان &��f IH* ��ز -٤
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK١١٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
٦- F&�#�H	 نK�A	وا IA� .١٦١ ص:ا	��أة ��* ا	
٧- �IS�U�B @# :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
دودي -٨�H	 F,2�3ر اS�%	و�* ا%B :٧٧ ص 
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
ق ا	��أة ا	�%��K وا	���� -١٠AQ�  ا2�3م FD ��Fرس�D  : ١٧٦ص. 
ق وواU#�ت ا	��أة FD ا2�3م 	8#% ا	���T ز�%ان -١١AQ:١٩٨ ص. 
ى 	]�� ا زه� -١٢SD:D رة��&� ا	hB FD *�� k��AS%ر 	Sا:�H[, F ر��	� ا2�3م,�5U *& ه�ة�A	ا F،kاهJ� .١٥	8%داا	



٢٥٠ 
 

خروج المرأة للواليات العامة ومنها عضوية :" فتوى جمعية إحياء التراث اإلسالمي
  .)١("المجالس النيابية فيه خلوة واختالط محرمان شرعاً، فال يجوز لها ذلك

  :ن أشهرهمالمجيزون م
  كل من أجاز للمرأة تولي رئاسة الدولة أجاز لها أن تكون وزيرة أو نائبة في البرلمان، 

فال حاجة لتكرارهم، ومغَن رِيمه:  
 لها العوارض ضالمرأة التي بلغت الخمسين أو قاربت، ولم تَعد تَعرِ    :" الشيخ القرضاوي 

ـ لَ والتجربة ما ب  ن الس جِض من نُ  تْغَلَ أبناؤها وبناتها، وب   جوزالطبيعية، وتَ  ، وعنـدها مـن   تْغَ
  )٢("، ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي؟          عام ٍلم في ع  هلَغشْالفراغ ما يمكن أن تُ    

  .فإجازة الشيخ القرضاوي مشروطة
بالخالفة، فـإن  إننا إن استثنينا رئاسة الدولة التي كثيراً ما يعبر عنها  :" )٣(الشيخ البوطي 

بِتَسائر الرفي الشريعة اإلسالمية مجاالت م دتَّ واألنشطة السياسية األخـرى تُعسة لكلٍّ من ع  
  .)٤("الرجل والمرأة

  الحقوق التي منحتها الشريعة للمرأة في كل المجاالت، ومنها :" )٥(محمد عزت دروزة
  .)٦("الحياة النيابية وغير النيابية

  .)٨("ةيجوز للمرأة أن تَنْتَخب وتُنْتَخَب في مجلس األم:" )٧(بهانيتقي الدين الن
ي فيها أمر غيرها مـن      لي الواليات  العامة التي تَ     لِّومن حق المرأة تَ   :" )٩(محمد عمارة 

  .)١٠ (..."الناس بدءاً من الشورى في األمور العامة
  . )١٢("شورىيجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس ال:" )١١(محمود الخالدي

                                           
5رة �H[, FD ا	���Eن -١٣�, F,2�3اث ا�S	ء ا��Q��8 إ�U ىSD : 8%د	٣٣٤ا FD در�h	م١٤/٣/٢٠٠٥، ا.  
١-  �wE ا	�u�Aوي ��Sر�,١٨ �#� .م٢٠٠٤ د��
٢-  IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ أ �	���	ا �Jه *,. 
٣- F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة�� .٦٩ص : ا	
٤- & %�ا	�% �H��K ــYت دروزة ,ـــ,+, *١٨٨٨D %�� ا3&ــم،ودرس���	ر�� ا%��ــَ&،%اد��ـF ا	ِ(َD ــ& Fــ%ة و�ــ �Z�, �4�  

D %��#	#�ق وا	ان ,%���� ا�FH& (#EgD I ���وت، 	� �Sــ���B�Tًا 	%��H8B �H�TB I	 Nر�� ـ%�R ا	�Aاءة �5%ة، �� �Oر ,%��ًا 	
�� H��K FDــا	�]K�:	ا ����ْ� أ&RH َ,ــم وه١٩٣٧ -م١٩٣٣ ,*�، �� �Oر ,%��ًا 	�و�Eف ا2�3,��، �ح ا	hِــkٍ�َ jَــHَIُ وم�Eو،

Dــم، و	I &١٩٣٣ &�5ة أ�SُAِ(َ ��� �Zـْـا2SQfل ا��3اFH�4 وا&B ت��	C, ت دروزة &�م ــ%ةY& %�+, F١٩٨٤ wE, �iKم، ا
F��8	�5ق ا	ا- ا�S�3ر�� وا�X+	را��ت ا%H	 �5ق	ل ا�Uر �K�SKfا RH& ��[�B.  

هـ A�, ��K�� �8#١٤٠٠+�، ـ#� ا	���h8، ���وت، �ـSا	�T) : م١٩٨٤ت ( ة زYت دروــ,+�% &: ا	��أة FD ا	c�Aن وا	��� -٥
 .٤٤م، ص ١٩٨٠

٦- AB %�+, ��� ا	�#K�ZــF ا	ــا	�5� *� (�&��6�R �* إ�h, *� ــ%�* إ��اه��	و Fــ FD % )مYUإ (& ���Q ب�Uم�١٩١٠م ـ  
Bَ"َ١٩٣٢ ,* ا زه� &�م َج��O�Q ــمH& 2ًس، وأ��ـ%A	ا ��T+�	 �ً�u�E (�م ١٩٥٣ &�م R�َ ا	�Z5دة ا	�8	��� FD ا	�8��5 &

 �iKا ،F,2�3ا ���+S	ب اYQ%4ا��O wE% ا	,. 
٧- Ufم ا�i�	ا2�3مــا FD F&��S :ABــK�Z#�	%�* ا	ا Fــ F ) 6): م١٩٧٩تH	 �, ـدار اwز�S	�5 وا�	#��ن، ،� #�&� وا	وت، ��  
 .٨٥م، ص ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤	6#�8 ا	�ا��8،          ا
��رة -٨& %��ــ,��T إ�2,: ,+[, X&و @A+,و Fـــ �iKت، ا��	C�  w ا	#+ث ا2�3,�� �� زه�، 	I ا	8%�% ,* ا	#+ث وا	

��Tة ا2�3م,�K�SKfا RH& . 
��أة -٩H	 F,2�3ا ���+S	رة، ص . د: ا��& %�+,١٠٢. 
د -١٠�ر ,+S%آ	اE, �iK�8��5 ا2�3,��، ا	ا ��E ك Rــك &Hــ� ا	��,ــ�U w,8ــ ا	"�	%ي أ��Sذ ,��&% �U FD,�8 ا	��,

 �K�SKfاwww.yu.eu.jo.  
ا&% �iKم ا	+FD �T ا2�3م 	H"�	%ي  -١١E : ١٨٧ص. 



٢٥١ 
 

  

  :تحرير محل النزاع في المسألة
نَالذين معا المرأة من أن تتولى الوظائف السيادية، نظروا إلى القضية من حيث تَوقُلُّعاه  

   والُع،وج)١(امع نقص أهلية األداءـرأة على العبد والصغير بجـ باإلمامة الكبرى،وقاسوا الم
  .المرأة القرار في بيتها، وتَجنُّب االختالط والخلوة اآلية التي توجب على أعينهِمنُصب 

ن األصل فـي    ة الدولة قال إ   ي جميع الوظائف السيادية بما فيها رئاس      لِّوومن أجاز لها تَ   
ع المرأة من نَم عندهم دليل قطعي الثبوت والداللة يتْبثْ حتى يأتي دليل، ولم ي)٢(األشياء اإلباحة

ر واألنثـى، وبالوقـائع     كَ واستدلوا بعموم القرآن في المساواة بين الذَّ       ي الوظائف السيادية  لِّوتَ
  .التاريخية

ي في  تومن جوز لها القضاء في كل شيء، قاسها على اإلفتاء، فكما يجوز للمرأة أن تُفْ              
  . كل شي، يجوز لها أن تقضي في كل شيء

ومز قضاءها في غير الحدود والقصاص، قاسها على شهاد         نوتها، فكما أن شـهادتها     ج
  . قضاؤها فيما تجوز شهادتها فيهذُفُنْ قضاؤها فيهما، ويذُفُنْ فيهما، فال يُلبقْال تُ

وفي هذا البحث حيثما وردت في األدلة كلمة قضاء أو برلمـان أو رئاسـة أو وزارة،                 
 من الوظائف    ي أي لِّو، أو أجاز للمرأة تَ    ن منَع  ألن م  - عدا الخالفة  -فالمقصود عامة الواليات  

 وظيفة وحدها، يـؤدي      كلَّ ثَح أن أب  تُدرا حيث شاء، فإن أَ    هزلَالسيادية أتى بنفس األدلة ، ونَ     
ذلك إلى تكرار نفس الدليل أكثر من مرة، واالستدالل به من أكثر من وجه، إال ما استثني في                  

  .وحدها قبل المناقشة والترجيحر ا في مبحث صغيهدرِفُْأسأمر القضاء خاصة ببعض األدلة، فَ
  
  

        

        

        

        

        

                                           
ا	َ#k8ْSَ �� داء ، و ن Bُــ��Q2O ا��K3ن  ن ��6َ	:" أه��H ا داء  - ١Eـ� أI	�8Dوأ I�SB�5&�� ، و	ره� ا��c �Z�H& kB"اiKــ �  

ل ا	�IA 	8#% ا	���T ز�%ان Oأ FD Y�U   .٩٣ص: ا	
%ي ـ�iK ا�TQ3م 	·,ا" * ��� �%لـ) وا	�Sك ,ـ8ـ,� دل ا	%	�ـ) ا	��RH& F8 `�6ب ا	�5رع ��	I�D ���"S ��* ا	�: "ا	�ـ#�ح  - ٢

١/١٦٨  
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  :أدلة المانعين لتولي المرأة الوظائف السيادية: المبحث الثاني
          ـ استدل المانعون لتـولي المـرأة الوظـائف الـسيادية بالك ة واإلجمـاع   نَّاب والـس  تَ

  .والقياس والمعقول والمصلحة وسد الذرائع
  :من الكتاب العزيز

ــدليل األول ــالى: الـ ــال تعـ %ãΑ:" قـ ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à)x�Ρ r& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒr& )"١(.  
  : وجه الداللة من اآلية

ـ مفقد اختار اهللا تعالى الج    : ةيوِغَمن الناحية اللُّ   ـ  ةَلَ االس ميامـون   ال "ةمـع  " رجـال قو
ـ               صيغة المبالغة، لإليذان بعراقة ورسوخ الرجـال فـي االتـصاف بمـا ُأسنإلـيهم مـن     د 

  .)٣( على الدوام واالستمرار والثبوتةيم الجملة االسلُّد، وتَ)٢(الواليات
 - شـمول أفـراد مـدلول اللفـظ        -لالسـتغراق " الرجال والنساء " واأللف والالم في    

كْفيشمل الح٤(ميع الرجال وجميع النساء جم(.  
$:" فـي قولـه تعـالى     " بمـا "  والباء فـي   yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/  "  ،للـسببية

  .)٥(فالرجال قوامون على النساء بسبب تفضيل اهللا للرجال على النساء
ـ   : ، للرجال والنـساء، والمعنـى     "بعضهم"في  " هم" والضمير   تَإنمـا اسالرجـال   قَّح 

، ...ذه المزِية لتفضيل اهللا لهم، من كون فـيهم الخلفـاء والـسالطين والحكـام واألمـراء                ه
ـ    )٦(وبسبب إنفاقهم على نـسائهم بـدفع مهـورهن، وإنفـاقهم  علـيهن               قّحتَس، فالواليـة تُ

  .)٧(هذا الجنس قوام على هذا الجنس: بالفضل، فكأنه تعالى قال
اً منها أمورالعلماء من هذا التفضيلبعض  وقد فَهِم:-  

   اهللا ضَلال يجوز أن تكـون المرأة قاضية، فقد فَ:  اآليـةرـكَ بعد أن ذَ)٨(قال الماوردي

                                           
 .٣٤ا��� : �رة ا	���ء -١
٢- F�	�	 FK�8����� ٥/٢٣: روح ا	B ،د .٢/١٧٣: أ�F ا	�8
٣- FKا�Z6H	 �8�%� �	٢٧ص : ر��. 
 .١/١٩٣: آ�5 ا ��ار 	8#% ا	Y�Y8 ا	#"�ري -٤
���� ا	�٥٣٧/ ١: ا	�5Tف 	YH,"�5ي -٥B ،F�� :١/٢٢٠K�8��Fــ، روح ا		�	 F: ا,٥/٢٣U ����B ،ــw,�[	ا w : �  ا	�5

 F��#6	+�* ا	ا *� (X� .١/٣٩٥هـ ، �١٤١٨، ا	6#�8 ا و	FE  R،إ��ان،ــ,���C ا	��5 ا2�3,) : هـ٥٤٨ت ( ا	
�w ا	#+��*[, : F+��6	%�* ا	ا �"D �هـ ، ١٤٠٨,kST ا	� �5	�D�A:H ا2�3,��، ا	6#�8 ا	:���K، ): هـ١٠٨٥ت ( ا	�5

F���+	ا %�Q% أ��	ا @�A+B :٣/٥٦٤. 
٦- FKآ�5H	 ��%A	ا NSD :١/٤٦٠. 
���� ا	#+� ا	�+�� ��Q F�fن -٧B :٣/٢٤٩. 
٨- IS�U�B @#� : �iKا�+�O ٢٤١ �	���	ا �Jه *,. 
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  .)١( على الرجالنمقُ أن يز يجملَتعالى الرجال على النساء في العقل والرأي، فَ
   كانتل خير من المرأة، ولهذاـألن الرجال أفضل من النساء، والرج:" وقال ابن كثير

 تَخْالنبوة مةٌص   نْ بالرجال، وكذا مالخالفة والقضاء، فالرجل أفضل من المرأة في نفـسه،          بِص 
  .)٢("وله اإلفضال عليها والفضل، فناسب أن يكون قيماً عليها

ـ  اهللا الرجال على النـساء بزيـادة الع        ضَلفَ:" وقال صاحب معالم التنزيل      ن ي والـد  ِلقْ
  .)٣("والوالية
فضل اهللا تعالى الرجال على النساء بزيادة العقل وتـوفير          :" ال صاحب زاد المسير    وق

  .)٤ (..."الحظ في الميراث والغنيمة، والجمعة والجماعات، والخالفة واإلمارة
وتفضيل الرجال على النساء في وجوه متعددة من كون الواليات          :"  وفي تفسير السعدي  

  .)٥("كلها مختصة بالرجال وكذا الجهاد
ل  الرجال يبِقَ المبني على اآلية أن الرجال قوامون على النساء، مجعول  ِلم كما أن الحكْ

 النساء في الجهات العامة، التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعـاً، فالجهـات العامـة      ِليبِعلى قَ 
مـا حيـاة    االجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة والقضاء، الذي يتوقف عليه          

  .)٦(المجتمع، ويقومان على التَّعقُّل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء
هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسية فـي الدولـة          :" )٧( قال أبو األعلى المودودي     

 أو إدارة مختلف مـصالح الحكومـات ال         -رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس شورى       
ء، وبناء على ذلك مما يخالف النصوص الصريحة  أن تُنَزل النـساء تلـك               تُفَوض إلى النسا  

، وارتكاب تلك المخالفـة ال       فيه مجال لذلك   كرالمنزلة  في دستور الدولة اإلسالمية، أو أن يتْ        
  .)٨("د بطاعة اهللا ورسولهيقَ لدولة قد رضيتْ لنفسها التَّتَّةَلبيجوز أ

ـ   مطَ رٍ لها صاحب أم   ت األسرة على أن   ظَّمية نَ هذه اآل : وقال في موضع آخر    اع، ومن 
 المرأة إلى الوظائف العامة فهو ملعون، فالمرأة التي لم          جرِحاول أن يخلَّ بتنظيم األسرة، ويخْ     

يجعلها اهللا تعالى قواماً في البيت، بل وضعها فيه موضع القنوت، أأنتم تريدون أن تخرجوهـا           
 منزلة القوامة على جميع البيوت؟ أيوجد شك أن قوامة الدولة أخطر شأناً،    من مقام القنوت إلى   

                                           
��وردي -٩H	 ��K�6H�	م ا�TQ ف ( ٨٢ص : ا�hS�( 
���� ا�* آ:�� -١B :٤٩٢/ ١. 
٢-  (�Y�S	ا �	�8, )يj#	ا ����B :(٤٢٢/ ١. 
 .٢/٧٤: زاد ا	���� �f* ا	]زي -٣
���� ا	�8%ي -٤B :١/١١٧. 
٥- ��T+	ان اY�, : ي�Z5��	ا %�+, )�O�8, :( ،R	6#�8 ا و	د,5@، ا ،P�%+	٤/٢٨٧٢م، ١٩٨٤دار ا. 
٦- IS�U�B @#� :�O �iK٢٣٦ +�ا �	���	ا �Jه *,. 
دودي -٧�H	 F,2�3ر اS�%	و�* ا%B : ٧٧ص. 
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 باهللا أن يجعل المرأة قواماً علـى مجموعـة   نونُّظُ تَموأكثر مسئولية من قوامة البيت؟ فهل أنت      
ْأشَماليين من البيوت، ولم يأن ي جلْعاماً داخل بيتها؟ه١(ا قو(.  

  ل ـفالرجال مقدمون على النساء، والرج:" )٢(بد القادر أبو فارس وقال الدكتور محمد ع

أ، وهو مقدم عليها، وإجازة تولي المرأة الواليات العامة تقديم للمرأة على            فَكْ من المرأة وأَ   ردأقْ
الرجل، وقد أخَّرها اهللا عنه، واآلية نزلت بخصوص القوامة في األسرة، فالعبرة بعموم اللفـظ       

صوص السبب فتبقى الحجة قائمة في اآلية، فإذا كانت المرأة أقل كفاءة من الرجل فـي                ال بخ 
  إدارة شؤون أسرة كَ منَوة  من ع دأفراد ال يتجاوزون عشرة، فَ     ة مباب أَ  ن منه  لَّقَى أن تكون أَ   لَو 

  .)٣("م عليهدقَتَكفاءة وقدرة في إدارة شؤون المسلمين، فال تَ
امـة  ى من القوامة في األسـرة القو      لَووَأ:"  )٤(كة الميداني نَّببد الرحمن ح  وقال الشيخ ع  

ح لَصالعامة، سواء أكانت إمارة أو رئاسة أو خالفة، أو نحو ذلك، فالرجال بصفة عامة هم األَ               
ل مسئوليات القوامة العامة، واألقدر على إدارتها وتدبير شؤونها، وهذا هو مـا اختـاره               محتَِل
  .)٥("سالم في نظامه للمسلميناإل

ا م النساء ِلرمى اهللا تعالى الرجال َألَّو" )٦ (:وقال المرجع الشيعي محمد الحسين الطهراني
ك بهذه اآلية المباركة    سم والعقل وحسن الرأي والعزم، والتَّ     مِلهم من زيادة الفضل عليهن بالعلْ     

لمرأة من تولي الواليات العامة، وهي من المسلَّمات هو حجر األساس في االستدالل على منع ا     
  .)٧("في اإلسالم
رالمجيزين على االستدالل بهذه اآليةد :  
رد         المرأة من تَ   عِنْ المجيزون لتولي المرأة الوظائف السيادية االستدالل باآلية على م ي لِّو

  :الوظائف السيادية من وجوه
سية وليست لالستغراق، فال تقتضي عموم المنع،       هي جن " الرجال والنساء "في  " أل" .١

، فليس كل رجل قوام على امـرأة،         وحسب وهي تقتصر على األزواج والزوجات    

                                           
٨- I��K ر%h� ).��hSف ���� ( ٧٩ص : ا	
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  

 
١-  FD F����	م ا�i�	ا2�3ٍم  �اFرس�D :١٨٣ ص. 
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
٣- +�UأFKا%��H	 ��2:	ا �T� .٦٠١ ص:� ا	
��ء � هـ ، ,* &��H4 أ�H�O و,S%��� وآ�ن ,* أ��زF١٣٤٥ ا	�Z6اFK، و	% �Z� FDان ـ,+�% ا	+��* ا	+��� -٤H&ان،ـ�ZRAHB    

D  ����%	م اH8	ـــا, FـZ5, ���%ـ%، �ـASKــ� ا	ــ) إE Rات، و�8%ه� &ـ�� w#� مH8	ا I�AHB �Z�D (��) ــن، و&�د إ	�Z� Rاــ�، وأآ FD  
QـــH8	ا �ZBزاDـــBو ،���م و,�8رف ا2�3م &HـــiKاهـ، ، �١٤١٦ان ��� ـــZ� FـــــD FــــH& wE R ا�K�SKfـ� ,

www.maarfislam.org  
٥- FKا�Z6H	 �8�%� �	٣٠ص : ر��. 
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 قاصرة على الحياة الزوجية، فهو رئيس       اآليةفَكَم من رجل ليس قواماً على أحد، و       
  .)١(األسرة التي هي خَلية المجتمع األولى

امة الرجـل وحقـه      قو ديث إشارة صريحة إلى امتداد     ليس في القرآن وال في الح      .٢
خْ أو ُأالتأديبي إلى سائر النساء من بيته، من أموـ ، وهتامة ذا مما يؤيد كون الق 

 .)٢(هي للزوج  في الحياة الزوجية فحسب
$:" قوله تعالى  .٣ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ "  بجاءت م ،هـ     ةًم ضل ، ولم يقُل بما ف

ـ  من اآلية أن اهللا تعـالى ع       مهيفْكل الرجال على النساء، فَ     : امـة بـسببين    القو َللَّ
 .)٣(ن في الواليات العامةياألفضلية واإلنفاق، وهما غير حاصل

 .)٥( أن الرجل ال يكون قواماً على غير زوجته)٤( دلت اآلية بمفهوم اللَّقب .٤
 التـي  ةر الطبيعة والقُـد مِاف ورعاية، بِحكْ امة التي أخبر اهللا عنها والية إشر       القو .٥

، وقد نفى اهللا سبحانه وتعالى أن يكون للرجل والية   )٦(يمتاز بها الرجل على المرأة    
    جعلى المرأة،  ولم يْلع    لرجولته  سلطاناً ي برودليل ذلك قولـه تعـالى      ، ذلك ر  ":

βθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ ")أسقط اهللا تعالى بالبيان اإللهـي       فإذا. )٧
       لوالية الرجل على المرأة بهذا القرار الواضح الجي   فأي معنى ب ،قإذاً للقوامـة؟    ي 

فال يبقى إال والية اإلدارة والرعاية، ومصدر استحقاق الرجل لألولوية هو إنفاقـه        
 .)٨(عليها
ها الخبرة والكفاءة في ميادين االختصاص، ولـيس        امة تقسيم للعمل، تُحدد   القو .٦

 خبرة وكفـاءة  -أو صاحبة-، فكل صاحب  وحسبنوالرجال هم الرعاة والمسئول  
ـُّـصص مـن               هو راع وقوام، أو راعية وقـوامة على ميدان من الميادين، وتَخَ

ية بحال من   التَّخَصصات، فالقوامة توزيع العمل، وليست قهراً وال قسراً وال عبود         
 .)٩(األحوال

                                           
ر ا	FKc�A وا	��� ا	�#�� C� FDون ا	+��ة -٦S�%	ت دروزة  : اY& %� ا	#��F ا	+F#H و��آ��، ، ,R��& �8#6)م١٩٨٤ت( ,+

 ).��hSف ���� (٢٠٤ا	�Aه�ة، ص 
٧- I��K ر%h� .٢١٠  ص :ا	
ASH, wEـــ,�5ر &F :Hـــ P	���Sذ ,+�% ��� &#% ا$ ا	8%��ــ�+ -١, RـــH& kر�%S	را��ت وا%H	 أة�� اR  �K�SKfــR ا	

www.wfrt.net.  
٢- Z�م ا	kAHــ, :8Bُ+ــ	ا @�HTْ8َِ�ــ	ا ��f�� Hَ�ِiKــ، ا�+�لـH& @�A+B Rــل إ	ــ إر��د ا	O ا � : FKآ��% �* &FH ا	5+,  

�% ��8% ا	#%ري١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ���وت، ا	6#�8 ا و	R، -دار ا	��T):  هـ١٢٥٠ ت(+, @�A+B ، ١/٣٠٨.م. 
٣-   ��+����� ا	#+� ا	B� .٤/١٢٦:  ��Qن
���� ا	c�Aن -٤B :�ت ــ,+SH� د  م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤،  � ا	:���K &�5ةــ ا	6#�8ه�ة،ــدار ا	�5وق، ا	A) : م١٩٦٣ت ( 

 .١٤١ص 
٥- ��S	رة ا  .٧١ا��� : �
٦- F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة�� .١٠٥ص : ا	
��أة  -٧H	  F,2�3ا ���+S	ا	رة��& %�+� :١٢١. 
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 ال يوجد تعارض بين اآلية وبين تولي المرأة للواليات العامة، ألن اآلية نزلـت               .٧
بخصوص تأديب الرجل زوجته، وهذه واقعة محددة ال يمكن تعميمها، وال يمكـن             

راالستدالل بها على حمتَة ١(ي المرأة الوظائف السياسيةلِّو(. 
 اعتباره زوجاً، وتكون قيمة عليه    ج قيماً على المرأة ب     ال منافاة بين أن يكون الزو      .٨

لم  ، ألن والية بعض النساء على بعض الرجال خارج نطاق األسرة)٢(باعتبار آخر
و      يما يمنعه، كما أن صرف الق امة عن النساء في األسرة ليس دليالً على عـدم          رِد

  أهليتها أو عزِجاب زوجها تتولى هي أمـور  ا، بل هو تقديم لألصلح، بدليل إذا غه
  . )٣(البيت

�tβö:" قـال تعـالى   : الدليل الثـاني   s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •� y9s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρW{ $# ( zôϑ Ï% r&uρ 

nο4θ n= ¢Á9$# š Ï?#uuρ nο4θ Ÿ2̈“9$#  z÷è ÏÛ r&uρ ©!$# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$#  |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏM ø�t7 ø9$# 

ö/ ä. t� ÎdγsÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ")٤(.  
  :وجه الداللة من اآلية 

ي إلى االختالط  ي المرأة الواليات العامة يؤد    لِّو اآلية تأمر النساء بالقرار في البيوت، وتَ      
  .ن شرعاًوالخلوة المحرمي

 اًمرأة في البيت، وليس جـائز     ت اآلية على وجوب قرار ال     لَّد: )٥( قال الشيخ المودودي  
 خارج بيوتهن كما شْئن، واالختالط بالرجال في المجالس وغيرهـا، ولكـن             نللنساء أن يطُفْ  

خْخروجهن للضرورة والحاجات الحقيقية التي ال بد للنساء معها أن يرج٦( من البيوتن(.  
مل في ميدان الرجـل     الدعوة إلى نزول المرأة للع    :" )٧( وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     

            ـصة، وعواقبه الوخيمة وهـو مرخطير جداً، له تبعاته الخطيرة، وثمراته المادللنـصوص   م 
  الشرعية التي تأمر النساء بالقرار في البيوت، والقيام باألعمال التي تَخُصها في بيتها ونحوه، 

  .)٨(" الوسائل  المؤدية إليهوالكتاب والسنة فيهما الداللة على تحريم االختالط، وتحريم جميع

                                           
٨- ��&��SUf%را��ت ا	ا �H[, FD اوي�	ا k�6� (,ر آ�Sآ%H	 P+� : �8,�U *& ر%hB������U ا	�	�TS	م واH8	8%د : ا	ا

١١ ،FK�:	ن اKآ� FD در�h	م٢٠٠١، ا. 
٩- �O�8�	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء ��* �Bا��� ا	�FZA وا	اwE ا	B : رف�& FH& ر &�رفS%آ	ا )�O�8, ( ،�4��  دار ا	�

 ،R	6#�8 ا و	ن، ا ردن، ا�� .٢١م، ص ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠&
�Fا	��أة ��* ���jن ا	��iم ا	F��j و -١#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	١٠٥ص : . 
 .٣٣ا��� : �رة ا YQاب -٢
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
دودي -٤�H	 +]�ب	ف ( ٢٢٦ ص:ا�hS�.( 
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
٦- IH�S#� ا	�2م ا	�8	�F، ا	�Aه�ة، ,T) هـ١٤٢٠ت ( &#% ا	Y�Y8 �* ��ز : ا	S#�ج و`�6 ,�5رآ� ا	��أة 	FD (U�H ,�%ان &

 .٣، ص هـ١٤٠١
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 شـرعية فـي     )٢(األصل لزوم النساء البيوت فهو عزيمة     :" )١(وقال الشيخ بكر أبو زيد    
 ال تكون إال لضرورة أو حاجة في حقهن، فالقـسمة           )٣(حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة    

جل خارجـه،    الر عمل المرأة داخل البيت، وعملَ    العادلة من اهللا تعالى بين عباده تقتضي أن         
     فللمرأة مجتمعها الخاص بها داخـل البيـت،         طْلَتَخْوالمجتمع اإلسالمي مجتمع فردي غير م ،

وللرجل  مجتمعه الخاص به خارج البيت، وقرار المرأة في بيتها وعرين وظيفتهـا الحياتيـة         
كْيسبعيتهـا،  ا الوقت للقيام بوظيفة البيت بكل جوانبها، فهي راعية في بيتها ومسئولة عن ر             ه

، ...وليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط اهللا تعالى عنها الجمعة والجماعات والجهـاد    
رِويي تَفْد المرون    أن يخرجوها عن ص ونه رِتْا وسا الذي أَ  هماهللا به، لِ   ر يدلُخوهـ ا في نظام الج  دنْ

  .)٤(ن المؤمنينوغيره من الوظائف، ألنهم يحرصون على أن تشيع الفاحشة بي
 كانت عبادة المرأة فـي بيتهـا        وإذا: " اآلية   ركَ بعد أن ذَ   )٥( وقال الشيخ صالح الفوزان   

 من عبادتها في المسجد، فكيف ال يكون عملُها في بيتها خيراً من عملها خارجة حفاظـاً                 خيراً
  . )٦(" لكل النساءةًود قُخطاب موجه لنساء النبي بصفتهنعليها، وال
جاء النص بقصد درء النجاسة المعنويـة المترتبـة علـى           :" )٧(ال الشيخ حامد العلي   وق

العالقة الفوضوية بين الرجال والنساء في المجتمع، تلك النجاسة المتمثلـة فـي األمـراض               
االجتماعية، وانتشار الزنا، واالختالط، وما يتْبع ذلك من انحرافات أخالقية بـسبب خـروج              

  .)٨("رجال في الوظائف والمناصب العامةالمرأة واختالطها بال
 � وأمر الزم لنساء النبـي       ميلع وتَ هذا توجيه : )٩( وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق     

في أدب الكالم، ووجوب  القرار في البيت والنهي عن تبرج الجاهلية، وال شـك أن األمـر                  
ي المرأة الواليـة العامـة، التـي مـن          لِّوبالقرار في البيوت لنساء النبي قدوة النساء، ينافي تَ        

 بين الرجال، فإن كانت وزيرة أو أميـرة أو          ةُطَ والخُلْ ،ضروراتها الخروج اليومي من المنزل    

                                           
٧-  FD مH8	ا RAHB ،k�Kو �E2ح و��اء و&�اO ��� FD g5K ، ،��%[�	ز�% ا F�� �H�#E *, ،%ز� ه ا	�5� ��T �* &#% ا$ أ�

ًا FD ه�~� آX& ي، وآ�نرة ا	T#�ى، و&�) ,%ر�ً� FD ا	��]% ا	�#���� ا	�%��� ا	T+, FD �ً�u�E (�#�ر ا	���ض، &
��ت	C���ء، و	I ا	8%�% ,* ا	H8	ز�% : ا F�� wE, �iKاwww.banyzaid.net.  

٨- ���Y8	ا :�iKا ،w�� .٢/١٦٨: إ�TQم ا �TQم YQ *�fم: ,� أ����E ��� *, IH8D Nم د	�) ا	
٩-  �h`�	ا �Z���8B @#� :ا�+�O �iK ١١٢ �	���	ا �Jه *,. 
١- �H�X�ز�w، ا	6#�8 ا و	: ) �ــ,O�8( � &#% ا$ أ� ز�% ــ��Q :Tا�� ا	S	�5 وا�H	 ��O�8	ــــدار ا ،Rهـ، ١٤٢١م، ٢٠٠٠  

 ).��hSف ( ٤٣ - ٤٢ص 
زان و	 -٢�زان ا	D *� N	�O �راة ,* آ��H ا	FD �8��5 ا	���ض، و&�) ـهـ،  �Kل ا	����S�U وا	%آ١٣٥٤% &�م ــه ا	�5S

D ًاX& آ�ن ،��H8	%را��ت ا	ا ��E FD �8%ًا، ودر�س, ��HT	ا ��K FD �iKت، ا��	C���ء و	I ا	T:�� ,* ا	H8	ه�~� آ#�ر ا F
E .���@ ا2�3م &RH اw �K�SKfـــ,

٣-  �ار ,w ا	�5QRH& زان�wE ا	�د �O �K	N ا	, ww.aradnet.com .  
٤- D ��,2�3ا �D�A:	ذ ا�Sأ� ،FH8	ا$ ا %#& %,�Q ����� R ا	��FD ��S�U ا	ـ) &Hــ��، hQــF آ��H ا	FD ����S ا	Tــه ا	�5S

�� &�م T	ا FD ���H�	آ� ا�+H	 �8م	ا ,�* ا kh�, R	Bرة، و��م ا	c�Aن ,* ا	]�,�8 اFD ��,2�3 ا	�%��� ا	H&و
١٤١٨�K�SKfا RH& ا2�3م @��� wE, �iKهـ، ا. 

	F ا	��أة ا	��f ا	�8,� -٥B �TQ R	�8,� إ	وا �O�"	ا I�#�B:FH8	ا$ ا %#& *� %,�Q )�O�8,(:	6#�8 ا	ا ،��K�: ٩ص . 
�* &#% ا	"�	@ ا	���ـــا	�5� &#% ا	 -٦Q� :	ـــو ��� �h, FD %١٩٣٩H& (hQ]�,�8ـــم، و	�8��5 ��	ا ��H,* آ ��	�8	ا R 

�رة، &����، و&�) Dـــ) ,%ر�ً� Dـــا2�3,�� ��	�%��� ا	T	ا Fـــ F,2�3اث ا�S	ء ا��Q��8 إ�[� F�H8	ا P+#	ل ا�[, F
�iKا ،��T	ا FD : wE,�K�SKfا RH& ا2�3م @���.  
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حاجات، ومعرفة النـاس رجـالهم      قاضية ال بد لها من الخروج يومياً واالختالط بأصحاب ال         
  .)١(البيوتهم، وهذا ينافي أمر اهللا تعالى للنساء بوجوب القرار في ونساء
رالمجيزون على االستدالل بهذه اآليةد :  

، ألن صـدر اآليـة       �  النبي هذه اآلية خاصة بنساء   : )٢(قال الشيخ تقي الدين النبهاني    
غ وال أقوى من هذا النص على أن لَوال يوجد أب" يا نساء النبي"صريح بأنها نزلت بهن خاصة  

خاصة بهن أيضاً، ويؤكد هذا ما " وقرن في بيوتكن " نزلت بنساء النبي خاصة، وعليههذه اآلية
�šχö" بعدها   à2øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷F ãƒ ’ Îû £à6 Ï?θ ã‹ ç/ ")ذَ، فَ )٣كَّرهبأن بيوتهن مهابط الوحي، فال داللة في        ن 

اآلية على حكْم للنساء المسلمات غيرهن، ولهذا  فال يقال هنـا أن العبـرة بعمـوم اللفـظ ال           
  .)٤("بخصوص السبب

ودعوى أن تـولي المـرأة      "  في الرد على االستدالل      )٥(وقال محمد مهدي شمس الدين    
رئاسة الدولة يستدعي االختالط بالرجال والكالم معهم، فهي ليـست محـذوراً، ألن اخـتالط       

          الرجال بالنساء والكالم معهن في األمور العامة ليس محذوراً، وليس محماً فـي ذاتـه، وال      ر
  .)٦("جاب الشرعييتنافى مع الح

ولو أراد اإلسالم أن يمنع التقـاء الجنـسين         :" )٧(وقال  الدكتور عبد الحميد األنصاري     
 ِلحج النساء في طوافهن وسـعيهِن أوقاتـاً غيـر    َلعج للنساء مساجد خاصة بهن، ولَ    صصخَلَ

أوقات الرجال، إن الممنوع هو الخلوة والتبرج، ال مجشروع باآلداب والضوابط د االلتقاء المر  
  .)٨("الشرعية، فال يستَنَد إلى هذه اآلية لحرمان المرأة من حقوقها السياسية

وبالرغم من أنها خاصة بنساء النبي إال أنهن خرجن للحـج،           :" وقال الشيخ القرضاوي  
  . )٩("وخرجت عائشة ألمر سياسي في موقعة الجمل

  :رد المانعين على الرد
، فهل كان    �هذه اآلية عامة،وليست بخصوص نساء النبي       :" )١٠(وديقال الشيخ المود  

 باألمور خارج البيت؟، وهل تَفُـوقُهن  ن يقُمنه دون سائر النساء ال يدعزجع �بنساء النبي   
ٍل في هذه الناحية؟ وإذا كانت جميع آيات القرآن بهذا الصدد مختصة بأهـل              ضفَسائر النساء بِ  

                                           
٧- TQ�8,ــ	ت  ا��f	F ا	��أة ا	B ـ�D اك�S�fــ� وا��* &#% ا	"�	@ ا	���ـ&#% ا	: ]�	� ا	4�K ��8��5S#� و �K`#�ــF ا	Q� 

)�O�8,( ،R	6#�8 ا و	٦م، ص٢٠٠٠، ا).ف�hS�(  
٨- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
  .٣٤ا��� : �رة ا YQاب  -١
��&FD F ا2�3م 	FK�Z#�H ا	� -٢SUfم ا�i : ف( ٥٨ص�hS�.( 
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٨ ا �	���	ا �Jه *,. 
�% ,Z%ي ��� ا	%�* -٤+�	 �6H�	ا F	S	 أة�� .٧٥ص : أه��H ا	
٥- ��* f إ�2م أون: ن �6E �8,�U FD، ا�iKـ��H ا	K�Aــ�% آ��H ا	�8��5 ا	���@ وأ��Sذ �Tــ&#% ا	+��% إ���&�) ا �hKري &

�K�SKfا RH&. 
��أة -٦H	 ������	ق اA+	ري : ا�hK ا %��ر &#% ا	+S%آ	ا )�O�8, :(ص ،R	6#�8 ا و	ه�ة، ا�A	ا ،F��8	ا �T� .٣٠دار ا	
٧- �K ة��Y[	ا wE, : FD اعJ�  .م�K��٢١/٧/٢٠٠١,� ا	�8��5 وا	+��ة، ا	
٨- IS�U�B @#� :+�O �iK٢٣٦ �ا �	���	ا �Jه *,. 



٢٦٠ 
 

 الجاهلية األولى، وأن يكَلِّمـن      جرب تَ نجربتَ، فهل أذن اهللا لسائر المسلمات أن ي        �بيت النبي   
 خْالرجال ويضعبالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ وهل يرضى اهللا تعالى أن يكون بيـت               ن 

كل مسغير بيت النبي مٍل � مجس؟نَّد١(ساً بالر(.  
(sŒÎ#:" قــال تعــالى : الــدليل الثالــث  uρ £èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tF tΒ �∅èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 

öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγôÛ r& öΝ ä3Î/θ è= à)Ï9 £ÎγÎ/θ è= è% uρ 4 ")٢(.  
  : وجه الداللة من اآلية

    وقالت لجنة األزهر بعد سال يجوز للمرأة  تَ    :"  هذه اآلية  قألنهـا   ؛ي الواليات العامة  لِّو 
سفور، ويتَعرض لها فيها أرباب القلوب المريضة التي ترتاح أهواؤهم،          تؤدي إلى االختالط وال   

               جوتطمئن أنفسهم لمثل هذا االختالط بين الرجال والنساء، فهذه مواقف ال ينبغي للمرأة أن تَز
نفسها في معتركها غير المأمون، ويجب عليها أن تنأى بنفسها عنها حفاظاً لكرامتها وصـوناً               

ا واقع ال ينبغي إغفاله، ويجب تقدير األمور وتقرير األحكام على أساسه، وقـد              لسمعتها، وهذ 
تكفي هذه اإلشارة في اآلية إلى مض٣(" االختالط في اجتماعات الرجال والنساءار( .  

والوظائف تقتضي االختالط الدائم بالرجال ومحادثتهم في أخص األمور واالختالط بهم،      
من غير المعقول أن    ى بها المرأة، فَ   لَّحتَ اإلسالم على أن تَ    التي حرِص وذلك يتنافى مع الحشمة     

 ومقتـضى  مجِ ثم يدعوها للتصدي لمسؤوليات ال تَنْس    ةميبالغ اإلسالم في توصيته للمرأة بالحشْ     
  .)٤(الحشمة

 فهذا أمجاء إلى أُ   ر مهالمؤمنين، وإلى الصحابة، وقـد طَ      ات  ـرهم  اهللا تعـالى قلـوب     ه
 حبالوحي والصبونَ ة ، قَّاها ضواإلسالم، فَ  ء            ـدعة، فكيـف بمـن بفي عهـد النبـو مهه؟ أال  م

يلُّد رهذا وي شإلى أنه كلما كان هناك حجاب بين المـرأة والرجـل األجنبـي عنهـا كـان      د 
أطْهر المـرأة فـي الواليـة العامـة التـي                 َل وأكْم جمـن شـأنها    ، فكيف يتوافق هذا مع ز

  .)٥ ( اليومية بين المرأة وبين غير محارمها؟ةُطَولوازمها الخُلْ
  :رد المجيزين على اآلية

 إلـى بيـوت   ، فالخطاب فـي اآليـة موجـه     وحسب �هذه اآلية خاصة بنساء النبي      
ـ ، تَر  �النبي، وليس بيوت باقي المسلمين، وذلك لظـروف خاصـة بالرسـول               إلـى   عجِ

                                           
٩- 	 F,2�3ر اS�%	و�* ا%Bدودي�H :٨٠ص. 
  .٥٣ا��� : �رة ا YQاب -١٠
 
��&� ا	k��AS ��* ا	�Jاهk، ا	8%د  -١U *& ه�ة�A	ا FD ر%hB FS	ا2�3م ا �	ر�� �H[, FD ]�� ا زه�	ى SD١٥. 
�5� ,+ـ�% �Oـــــ,ـAـ -٢H	 ـــــ�لAـD ر �ــــRK�SK اfــــــ� &Hـــــ%را��ت ا2�3,�ــــــ%ى 	HـــــZـ ا	ةزــــEـQ wـــــF ,ـــ

www.alhodacenter.com  
�* &#% ا	"�	@ -٣Q�	8#% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	��أة ا	B �TQ : ٦ص. 



٢٦١ 
 

  قَلْما كان يار لِ          اهج لعـدم مراعـاة الـزوريق والحمن الضرـ ح مالبيـت وآداب الزيـارة،   ة 
 الكثيـر مـن النـاس، قـد يكـون بيـنهم بعـض               ُلبِقْتَ يس هعض و مِحيث كان الرسول بِحكْ   

           ـ المنافقين، وليس معنى هذا القـول أن نـساء المـسلمين ي ـ  لَ قُّح هاالخـتالط بالرجـال     ن 
ور، بل المرأة  فُوالس    ـ  المـسلمة ال ي ـ  لهـا أن تَ    قُّح  مـن بيتهـا إال بـإذن زوجهـا،          جرخْ

، بقصد الحفـاظ علـى عفَّتهـا وطهارتهـا،          ةولْولضرورة تتمثل في قضاء حاجة، وبغير خُ      
 فـال يمكـن االسـتناد       فَمنْع المرأة من الواليات العامة باالستدالل بهذه اآليـة محـلُّ نَظَـرٍ            

  .)١ (…نها وبين واليتها القضاءإليها في إقامة سد يحول بي
$:" قال تعالى: الدليل الرابع pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{ y7Ï?$ uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö�n= tã 

ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈ n= y_ 4 y7Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σãƒ 3 šχ%x. uρ ª!$# #Y‘θà�xî $VϑŠ Ïm§‘ ")٢(.  
  : وجه الداللة من اآلية

 أن يقول ألزواجه وبناته وعامة هبلِّغ عن رب، وهو الم � اهللا نَبِيه رمَأ: )٣( قال ابن باز
 نساء المؤمنين يدنيتْر باقي أجسامهن بالجالبيب، وذلك نعليهن من جالبيبهن، وذلك يتضمن س 

ـ ية من مرضى القلوب، فإذا كان األَ      ذ األَ نه لَ ُلصح تَ الََّئ، لِ ةاجح الخروج لِ  ندرإذا أَ  مبهـذه   ر 
ـ                 مِالمثابة، فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختالطها معهم، وإبداء حاجتهـا إلـيهم بِحكْ

الوظيفة العامة، والتنازل عن كثير من أنوثتها لتَنْزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائهـا               
  .)٤(ةًروى وصنَعك االنسجام بين الجنسين م بذلَلصحيِل

è% šÏΖ≅:" قال تعالى: الدليل الخامس ÏΒ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θ Ýàx�øt s† uρ óΟßγy_ρã� èù 4 y7Ï9≡ sŒ 

4’ s1ø—r& öΝ çλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 7��Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅è% uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒøó tƒ ôÏΒ £ÏδÌ�≈ |Á ö/ r& zôàx�øt s† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ 
šÏ‰ö7ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t� yγsß $ yγ÷ΨÏΒ ( tø⌠Î� ôØu‹ ø9uρ £Ïδ Ì�ßϑ èƒ ¿2 4’n? tã £Íκ Í5θãŠ ã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î—... ")٥(.  
وقل للمؤمنات يغضـضن  .. وا من أبصارهم  ضغُقل للمؤمنين ي  :" وجه الداللة من اآلية    

  .."ن أبصارهنم
ال يحلُّ للنساء النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلمـاء             :"  قال ابن كثير  

  .)٦(" إلى الرجال األجانب بشهوة أو من غير شهوةرظُنْإلى أنه ال يجوز للمرأة أن تَ

                                           
ر &#% ا	]اد �#): و��f ا	��أة ا	�XAء -٤S%آ	ا)�O�8, :ه�ة، ص)�A	����8، ا	ا �XZ�	ف (٣٣٣دار ا�hS�.(  
  .٥٩ا��� : �رة ا YQاب -١
٢-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٦أ �	���	ا �Jه *,. 
٣- S	زا�� *�f IH�  .)��hSف ����( ٥ص : #�ج و`�6 ,�5رآ� ا	��أة 	FD (U�H ,�%ان &
 .٣١- ٣٠ا��� : �رة ا	�ر -٤
���� ا�* آ:�� -٥B :٣/٣٧٧. 
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، هني في دمر من الرجال إلى النساء يتَّهظَكان من يحد النَّ   :" وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  إلى األجانب من الرجال بشهوة وال روذهب كثير من العلماء إلى أنه ال يجوز للمرأة  أن تَنْظُ    

  .)١("بغير شهوة أصالً
ـ خَ صريح ي  ص نَ درِ ألنه لم ي   )٢(اآلية عامة ال يجوز تخصيصها    : وقال ابن حزم   صصا ه

  .)٣("اً النظر إال لمن أراد الزواج فحسبوليس مباح
 علـى   موالذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحـر        :" وجاء في شرح النووي   

   افُـخَما يـتَركة، فكشْ إليها، ألن الفتنة مرظَ عليه النَّمرـر إلى األجنبي، كما يحظَالمرأة  النَّ
  .)٤(" االفتتان بهافُخَاالفتتان بها، تَ

ما أراد  واألنثى من المؤمنين ولَ    ر يتناول الذَّكَ   عام رِظَالنَّ ضغَ القول بِ  )٥(وقال ابن العربي  
  .)٦( للتأكيدرِ  به الرجال والنساء بالذِّكْص الفَرج أكده بالتكرار، وخَظُ وحفْرِص البضاهللا من غَ

ـ إذا خ  م الراجحة ويحر  )٧(اح للمصلحة بي وسائل فَ  ميرِح تَ رِظَتحريم النَّ : قال ابن القيم   فَي 
ـ منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، فلم يأمر سـبحانه وتعـالى بِ                 هضغَ

قاً، بل أمر بالغَ   لَطْممنه، وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، فإذا غَ           ض العبـد   ض 
بصرغَه ٨( القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق للقلب شهوتهض(.  

  غْوقال صاحب مظَولو نَ : ي المحتاج نر   مرظَ قطعاً، وكذا إذا نَ     إليها بشهوة حإليها عند   ر 
رك الشهوة، والالئـق بمحاسـن      ح الفتنة وم  ةُنَّظَ م رظَاألمن من الفتنة من غير شهوة، ألن النَّ       

 الشريعة سد  ثر العلمـاء  فـي      هذا ما ذهب إليه أك    . )٩( عن تفاصيل األحكام    الباب واإلعراض
رضها للنظر  المرأة للواليات العامة يع وتَعرض،تحريم نَظَر المرأة للرجل ونَظَر الرجل للمرأة

عض الرجال للنظر إليهاإلى الرجال قطعاً، وي١٠(ر(.  
 المؤمنين والمؤمنات أن غَلِّبأن ي �يأمر اهللا تعالى نبيه :" )١١(وقال ابن باز رحمه اهللا

 عن الزنا، ثم أوضح سبحانه وتعالى أن هذا األمر أزكى بغض البصر وحفظ الفَرجِيلتزموا 
ج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، وال شك أن إطالق ظَفْلهم، ومعلوم أن حالفَر 

                                           
٦- ����B *�f وى�S�ع ا	�[, :١٥/٣٩٦. 
٧-  ��h"S	���8 اB @#� :�+�O �iK٩٦ أ �	���	ا �Jه *,. 
  .١٠/٣١: ا	�+YQ *�f RHم -٨

 
١ - �H�, RH& وي .١٠/٩٦: ��ح ا	�
٢ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
  ).��hSف(.٣/٣٧٩: �TQم ا	c�Aن �f* ا	F��8أ - ٣
٤ - �+Hh�� R	YjHا	F: ا	hS����8 أو د�X, wDة، ا�iK ا	�, kHU :١/١٧٤.  
٥ - *�E�S5����،���وت،  دار ا	kST) : هـ٧٥١ت: (+�% �* أ��T� F أ�ب ا	Yر&F أ� &#% ا$,: رو�u ا	�+#�* وYKه� ا	H8	ا

 .١/٩٢: م ١٩٩٢ - هـ6١٤١٢#�8 ا و	R ا	
٦ - F����5	ا k�6"H	 ج�S+� .٣/١٢٩: ,F�j ا	
اRH& %4 اP+� :�K�SKf ا	��أة وا	��fت ا	���د�� - ٧��O wE% ا	, RH& ،5:�ي	ا *�Q�	ا %#& ��5H	.  
٨ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
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البصر واختالط النساء بالرجال، والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل 
 يستحيل تحققهما من - الفَرجِظُفْ وحرِص البض غَ–وهذان األمران المطلوبان وقوع الفاحشة، 

المسلم وهو يعمل مع المرأة األجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل، فاقتحامها هذا الميدان معه، 
 وإحصان رِص البضأو اقتحامه الميدان معها ال شك أنها من األمور التي يستحيل معها غَ

١("ج والحصول على زكاة النفس وطهارتهاالفَر(.  
ωuρ t: " وقوله تعالى ø⌠Î� ôØo„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r'Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t Ï�øƒ ä† ÏΒ £ÎγÏF t⊥ƒ Î—.".)٢(  

   باألرجل بِر اهللا تعالى النساء من الضعنَم:" )٣(قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ر ذلك دواعي   يثي إلى سماع الرجال صوت الخلخال فَ       في نفسه لئال يكون سبباً     وإن كان جائزاً  

           تَخْالشهوة منهم عليهن، وعدم االختالط يمنع من الفساد، فال يجوز أن يالرجال والنـساء     طَل  
ببعض في درِو٤( لما يؤدي إلى الفساد،... وال حوانيت وال مكاتبمٍلْ ع(.  

 عفْى بالنهي، ألن ر   لَوع صوتها أَ  فالنهي عن إبداء الزينة ثابت بالنص، والنهي عن سما        
تُّر على النساء وتحريم النظر س إلى الفتنة، وهذه اآلية أعظم داللة على وجوب التَّبرقْصوتها َأ

  .)٥(إليهن، وتحريم االختالط
  :رد المجيزين على اآلية

   المرأة من تَعِنْال يجوز االستدالل بهذه اآلية على م ن اآلية جاءت ي الواليات العامة أللِّو
 البـصر   ضغَم بِ هر، وأم ر الرجال عن إظهار عوراتهم التي حرم اهللا أن تَظْه         يِهبخصوص نَ 

فْوحجِ ظللوصول إلى العفاف، فالحجاب وغض البصر ليس قاصراً علـى المـرأة دون               الفَر 
  .)٦(عن الحالل ضهللتبعيض فال يلزم غَ" نم" محرم، فحرف رٍص بلُّالرجل، فليس كُ

 للمرأة حم التام بين الرجال والنساء بحيث ال يسِلصوال يمكن االستناد إلى هذا النص للفَ    
  بالظهور في متَجكن يختلطن بالرجال فـي الحـروب        � الرجال؟ فالنساء في عهد النبي       عِم

ستَوالحياة االجتماعية، فال يلُّدالمرأة من تَعِنْ باآلية على م ٧( الواليات العامةيلِّو(.  
tΒuρr& (#àσ:" قال تعالى: الدليل السادس ¤±oΨãƒ †Îû Ïπ uŠ ù= Åsø9$# uθ èδuρ †Îû ÏΘ$ |Á Ïƒ ø:$# ç� ö� xî & Î7 ãΒ ")٨(.  

                                           
٩ - � *�f IH� .٦ص: �زا	S#�ج و`�6 ,�5رآ� ا	��أة 	FD (U�H ,�%ان &
  .٣١ا��� : �رة ا	�ر  -١٠
�% �* إ��اه�� �* &#% ا	ه�ب، و	% &�م  -١١+,  ا	١٣١١8َهZD ،هـ�H����، Dَــ ا	��Z�َ �,�+ْ�ُ8,� ا	َHة د���� و&ـg5K g5K ،�HAَ%َ ��h� 

 	�ا��6 ا	 �HU R F���gS	��SDء وا	S%ر��، و&�) �u�Eً�، وآ�ن ر��4 ا	�]�Hـــم SQـHـF ا	8ــ &�,ً�،١٧AHB w��Bوهـ ا�* 
 FDB ،رة��wE ���@ ا2�3م ١٣٨٩ا	�8	� اF,2�3، وأ�� ا	]�,�8 اFD ��,2�3 ا	�%��� ا	, �iKهـ، ا. 

١- 	َ wE,�ِ �K�SKfا RH& www.lakii.com.  
٢- TQصـــأ�h[H	 نc�A	]٥/١٧٧: �م ا	) ا��	ـــ، اH& @D%S��% ا	5ـــ,+�% �* &Q R :H%ا4@ ا زه�رـــ�ار ا	+, *� F FKآ�

���، ���وت، ا	6#�8 ا و	R، ): هـ١٢٥٠ت(H8	ا kST	هـ١٤٠٥دار ا@�A+B ، :%إ��اه�� زا� %�+, :٤/١٢٨. 
ق ا	��أة FD ا	�8��5 ا2�3,�� -٣AQ: ادي%j� FK���H, يf, :R	6#�8 ا و	ة، ا%�H#	ا�4، اY[	ب، ا�ST	ا �hE: ١٦٤ص. 
٤-  RH& Y�Kدا  .www.sudaneseonline.comا�A, �K�SKfل 	�hHدق ا	�Z%ي &RH ا	��S%ى ا	�8م 	�
 .١٨ا��� : �رة ا	Y`�ف -٥



٢٦٤ 
 

ـ  الح سِبلُا بِ هصقْ نَ المرأة ناقصة يكْملُ  : قال ابن كثير     : وجه الداللة من اآلية    منـذ   ل ي
ية، فاألنثى ناقصة الظاهر والباطن في      فهي عاجزة عيِ  الطفولة، وإذا خاصمت فال عبارة لها،       

 ، وأما نقصها في المعنى فإنها       يل الح سِبلُ ظاهرها وصورتها بِ   صقْالصورة والمعنى،فَيكْمل نَ  
  .)١(ضعيفة عاجزة عن االنتصار، فال عبارة  لها وال همة

 لها إال كانت عليهـا، فـيكْملن        ةجحالمرأة ال تكاد تتكلم بِ    : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 الرجال، وهي ال تُبِين في الخصام، وعدم البيـان          نِي في أع  نهنُيزي التي تُ  ل الح سِبلُ بِ نهصقْنَ

  .)٢( به على سائر الحيوانهضلَصفة نقص، فإن اهللا ميز اإلنسان بالنطق والبيان الذي فَ
  ، فالمرأة )٣( المرأة بمستوى إعطاء المناصب العامةنِوـ كَمِدـدل رأساً على عـفاآلية ت

مروالصالحية التي تناسب    )٤( الحال، رقيقة البال، حريصة على الزينة، فهي فاقدة األهلية         ةُفَه 
  .)٥(الواليات العامة

 بِ فالوالية بِشُعا تقتضي قوة التَّ   هفَقُّل والتَّ عو     ى  فَخْق في إثبات الحق، فال ي  سأن اآلية يشْتهد 
المرأة من تَعِنْبها عن م ٦(ي الوالية العامة كالقضاء وغيرهلِّو( .  

  :رد المجيزين على الدليل
    المرأة من تَ   عِنْاالستدالل بهذه اآلية على م لِّو     في  قَي المناصب مردود بكون اإلنسان خُل 

       أحسن تقويم، وهذا ال يتنافى مع التفاضل الجر واألنثى فيكون   الموارد بين الذَّكَ  ي في بعض    ِئز
           لقـاً فـي جميـع      طْالرجل أفضل في بعض المجاالت، ولكنه يتنافى مع كون الرجل أفضل م

 بالـشورى، إذ ال يكـون       ةديقَخاصة في أهم المجاالت وهو الصالحية للوالية الم       بالحاالت، و 
 نِزاً في حس  يملية توجب تَ  اإلنسان في أحسن تقويم، بل يكون الرجل في أحسن تقويم، وأي أه           

٧( أعظم من أهلية الوالية؟الخَلْق(.  
كما أن م نالنساء م لَن شده٩( والكمال ماال يوجد في كثير من الرجال)٨(ا من الر(.  

                                           
���� ا�* آ:�� -٦B :ف ����.(٤/١٢٦�hS�(. 
٧- 8B ـدرء(A�	وا (A8	رض ا� :ABـــ	ا F+ـــ	2م �* &#% ا�	ا %#& *� %�Qــ%�* أK+�ا	ا ����B *� ��HـــF)هـ٧٢٨ت :( kST	دار ا  

H8	ا ،R	6#�8 ا و	وت، ا��� ،����*١٩٩٧ -هـ ١٤١٧Q�	��6 &#% اH	ا %#& @�A+B ف ����.(٧/٣٦٥: م�hS�(. 
٨- D ء�XA	ا2�3,ـــا IA��w ا	��T اF,2�3، ا	6#�8ـ�ي، Eــ,�O�8, :(E�� �8#6( ا	��% آ��� ا	+��4ي : FـــF ا	[, �5K ،�  

 ،R	٦٩ ص - هـ١٤١٥ ا و. 
١-  ��Hا ه :A+	ب اU	 ��Q2h	اI�H&و I	 �&�5و��]%دي" ق ا	H	 IA�ا&% ا	E �iK١/١٩٨: أ.  
٢- u�A	داب اcت و��، دار ا	�+]� ),F )�O�8 ــF ا	+���F ا	#�A&ـــا	��% ,+�% &F :HـــFD F ا	�5ع ا2�3,ـــOـ

 .٢٧ص : ���وت، ا	6#�8 ا و	R ا	#��Xء،
���iSي -٣H	 I�A� .٣٥٢ ص:درا��ت FD و��f ا	
٤- 6H�	ا F	S	 أة���% ,Z%ي ��� ا	%�*	 �أه��H ا	+� .٧٢ص : 
٥- a�	ل: " % ْ�ا��وي ا" ا	2hح FD ا	�H	 ع�[�  .�iK١٣/٣٧١ ا	
٦- ��Z#	%رر ا	%�� ��ح ا�	ا �uو�	اFU�AH	  :٢/٧٢.  



٢٦٥ 
 

$:" تعـالى  قال: الدليل السابع  £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè |Êuρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Êuρ 4 s\Ρ é& ª!$#uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Êuρ 

}§øŠ s9uρ ã� x. ©%! $# 4 s\Ρ W{ $% x. ...( ")١(.  
  :وجه الداللة من اآلية

 عن المرأة فـي التركيـب       فُلتَخْإن الرجل ي  :) ٢(قال الشيخ محمد عبد القادر أبو فارس      
رِطْالف ي فهو أقوى وأثْ   ي والخَلْقب تَخْت، ويفي التركيب النفسي، فالمرأة مـضطربة نفـسياً         فُل 
 الرجل في تركيب عضالته وأجهزته المختلفة فهي عنده أقوى مما           فُلتَخْالفها الرجل، وي  وبخ

 عنـد   ةُو و القُ  ةُردهي عند المرأة، كما أن الخشونة في الرجال تقابلها النعومة في النساء، والقُ            
  عمِ   فُالرجال يقابله الضسوالقُ  عند النساء، والح لَّته عند النساء، ة في االحتمال عند الرجال،   ووق 

       اهللا القتال على الرجال ولم ي تُكْفلذلك كَتَببعلى النساء لِ   ه لَّقاحتمالهن، وقد شَ   ة هرسول اهللا    ب � 
 َأنْجـشَةُ  يا ارفُقْ:" �النساء بالقارورة حيث الشفافية وسهولة االنكسار، حيث قال رسول اهللا           

كحيارِيرِـبِالْقَ وي بالقوارير النساء وشَ، ويعن)٣(" وبههجنشِّاجِـَ بالزت أمامـ ال الهثْبذي ال ي  

  .)٤(ى الواليات العامةلَّوتَا هي ضعيفة فال تَهت فطْرمِ الصدمات، وكذلك المرأة بِحكْ
حتَفهذا النص ي٥( به على أن المرأة ال تكون قاضياً وال إماماً وغير ذلكج(.  

رالمجيزيند :  
هذا النص يعني أن اهللا سبحانه وتعالى  وضع األنثى في :" )٦(قال الدكتور محمد شحرور

 في اآلية أفضل مـن األنثـى،        را الذَّكَ وربتَ جميع المفسرين اع    أن ةُلَكموضع األفضلية، والمشْ  
تَخْبينما العكس هو الصحيح، والجملة أوضح من  أن ياثنان فيها فَلشَ، ألن المبه في اللسان ه ب

شَالعربي أفضل من المه في مجال التشبيه، فاإلناث مطْلقفَبالت على الذُّكور بشكل م٧("ض(.  
çλ£:" قـال تعـالى   : الدليل الثامن  m; uρ ã≅÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £Íκ ö�n= tã Å∃ρá�÷è pRùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Ìh�= Ï9uρ £Íκ ö�n= tã ×π y_u‘ yŠ 3 ª!$#uρ 

î“ƒ Í•tã îΛÅ3ym ")داللة من اآليةوجه ال .)٨:  

                                           
 .٣٦ا��� : �رة cل &��ان -٧
٨-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
 .١٩/٢٠٤: N�+O ا	#"�ري -٩
ق ا	��أة ا	�%��K وا	������ FD ا -١AQ�  2�3مFرس�D :ف ����.( ١٦٣ ص�hS�(. 
٢- F5رآYH	 IA�ل ا	Oأ FD ��+� .٢/٢٨١: ا	#+� ا	
ر ,+�% �+�ور، , -٣S%آ	% د,5@ ��� ـا�	ا, *١٩٣٨ �T�H	 �ًA�S8, �8 د,5@، آ�ن,�U FD ��K%�م، أQ% أ��JBة ا	�Z%�� ا	

�� ١٩٩٠ا	��رآ�F ا	�5&F &�م jH	ا k�	�� ن �#8£ اc�A	ا ����B ول�Q ،م %�%U ����B �3]�د �	و�+, FD ]%�%ة	ا
 �iK6ً� �%�%ًا، اj	 أ��ر ��ر ,+�% �+�ور 	c�AHن ,S%آ	ا wE,. www.ithar.com 

ر ,+�% �+�ور  -٤S%آ	أة، ا���IA اIAD،F,2�3 ا	H	 ة%�%U لOأ +K )�O�8, :(�5�	6#�&� واH	 F	و دار ا ه� ،wز�S	ا
 ،R	6#�8 ا و	٣١٩، ص م٢٠٠٠د,5@، ا. 

٥-  .٢٢٨ا��� : رة ا	#�Aة�



٢٦٦ 
 

د في الفضيلة من المرأة في العقل يزالدرجة تعني أن الرجل َأ:" قال صاحب مفاتح الغيب
  .)١ (..."والدية والمواريث وفي صالحية اإلمامة والقضاء

وة ب النُّبصنْ عليها وم  قٍّ والرياسة وزيادة ح   ةعالدرجة هي الرفْ  : وجاء في تفسير السعدي   
  .)٢( بالرجالةٌصتَخْمامة الكبرى والصغرى والقضاء، وسائر الواليات مواإل

  .)٤(إمارة: وللرجال عليهن درجة، قال: )٣( وقال زيد بن أسلم
       رء المرأة للمناصب العامة منافياً لتلك الدوويكون تَبجثْ التي أَ  ةتَبألن  ا النص القرآنـي؛   ه 

  فْصُلالقاضي مثالً ي  خَتَ بين الماصمتُّ في مسألة      يبر على ذلك إال بو      ن، أو يـ ما، وال يقْد طة اس
ـ       لِّوتلك الدرجة، لذا يكون تَ     ، ألن اهللا   )٥( شـرعاً  اًي المناصب منافياً لتلك اآلية، ويصير ممنوع

، فتولي المـرأة    )٦(تعالى جعل الرجال أعلى درجة من النساء، وذلك في تولي الواليات العامة           
ة فيه تَعد على درجة التفضيل التي أعطاها اهللا تعالى للرجال على النساء، وهذا              للواليات العام 

  .)٧(ظُلْم ال يجوز شرعاً
رالمجيزين على اآليةد :  

الدرجة للرجل ليست درجة أفضلية وسمو، ألن األسرة كأي مجتمع من المجتمعات 
عي أن تكون للرجل الذي يتحمل تحتاج إلى من يتولى قيادتها، واإلشراف عليها، ومن الطبي

امة في األسرة، مما يؤيد أن هذه الدرجة هي القومسؤولية األسرة، ومسئولية اإلنفاق عليها، و
يجب الرجوع إلى اآليات التي قَبلها والتي بعدها، فالتي قَبلها في نفس اآلية قول اهللا 

≈àM:"تعالى s)‾= sÜßϑ ø9$#uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à�Ρ r'Î/ sπ sW≈n= rO &ÿρã� è% 4 Ÿωuρ ‘≅Ït s† £çλ m; βr& zôϑ çFõ3tƒ $ tΒ t,n= y{ ª!$# þ’Îû £ÎγÏΒ%tnö‘ r& 

βÎ) £ä.  £ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 4 £åκ çJ s9θ ãèç/ uρ ‘, ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘ r& $[s≈ n= ô¹Î) 4 £çλm; uρ ã≅÷W ÏΒ “ Ï%©! $# 

£Íκ ö�n= tã Å∃ρá�÷è pRùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Ìh�= Ï9uρ £Íκ ö�n= tã ×π y_u‘yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã îΛÅ3ym ")والتي بعدها قول اهللا تعالى.)٨ ":ß,≈n=©Ü9$# 

Èβ$ s? §÷s∆ ( 88$ |¡øΒÎ* sù >∃ρá�÷è oÿÏ3 ÷ρr& 7xƒ Î�ô£s? 9≈ |¡ômÎ* Î/"...) فكلها تتعلق بشؤون األسرة وليس لآلية عالقة . )٩

                                           
���� ا	 ��#T	�Hازي -٦S	٦/٨٢: ا. 
���� ا	�8%ي -٧B :١/١٢. 
��* ,w� H& w ا	�#F ــز�% �* أ�H8� *� �H#� �* &%ي �* ا	8]2ن �* �Qر��، �Z% �%رًا , -٨O %Zــ، و�O3ا �iKا ،Fـ ���

�[Q *�f :٢/٥٩١. 
٩- F���H	 ر:�� .١/٦٦٢: ا	%ر ا	
ر آ�,) �k�6 ا	�اوي، ا -١٠Sآ%H	 P+� 8%د	ا ،��&��SUf%را��ت ا	ا �H[, FD ر5��	٢٠٠١ ����� ١١. 
١١- FH8	+�,% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	��أة ا	B �TQ R	�8,� إ	وا �O�"	ا I�#�B :٧ص. 
١٢-  �K�SKfا RH& �Z���5� ���K ا	��#�ح &�T#� RH ا	H	 P+�www.almanhaj.com.  
  

 .��٢٢٨ ا�: �رة ا	#�Aة -١
 .٢٢٩ا��� : �رة ا	#�Aة -٢



٢٦٧ 
 

بمزاولة العمل السياسي، والمشاركة في األمور العامة للدولة، وإنما تتعلق جميعها بشؤون 
  .)١(األسرة

ρß‰Îη#):" قال تعـالى  : التاسعالدليل   ô±tF ó™ $#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷ n= ã_u‘ ×≅ã_t� sù 

Èβ$ s? r&z÷ö∆ $#uρ £ϑ ÏΒ tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!#y‰pκ ’¶9$# βr& ¨≅ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çF sù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t� ÷z W{ $#")٢(.  
  :وجه الداللة من اآلية

  النساء إال داللة اآلية على أن ال تجوز شهادة :" قال الشافعي: ينزمختصر الماء في ـج
ا همع رجل، وال يجوز منهن إال امرأتان فصاعداً، وأصل النساء أنه قَصر بهن عن أشياء بلَغَ               

  .)٣ ("...اماً ومجاهدين كَّ قوامين عليهن، وح جعلُواالرجال، أنهم
 وال تـصلح لإلمامـة      ،…نبه اهللا تعالى على ضاللهن ونسيانهن     وقد  :" )٤(قال ابن قدامة  

م امـرأة  هوال أحد من خلفائه وال من بعـد  �العظمى وال لتولية البلدان، ولهذا لم يولِّ النبي  
  .)٥("قضاء وال والية بلد

 ما يقومان مقام الرجل الواحد،هنيفالمرأتان لنقصان د:"  وجاء في المنتقى شرح الموطأ
  و ـوال يقام رجالن من الشهداء مقام رجل،فكذلك ال يصح أن يقام حاكمان مقام حاكم واحد، ول

  .)٦(" الحكومة فتقوم امرأتان مقام رجل، وهذا باطل باتفاقنهتُيِلوجاز ذلك لجاز تقديم النساء وتَ
      َلقْ فهذه اآلية دليل صريح على أن ع    ل من علـوازم ذلـك      المرأة، ومن  ِلقْ الرجل أكْم 

قد  و لُّض، فكيف تتولى المرأة المناصب العامة الخطيرة مع أنها قد تَ          )٧(منْعها من الوالية عليه   
  .)٨(تنسى، فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الناس

  :رد المجيزين على اآلية
هذه الشهادة المرأتين هي لالستيثاق في األمور المالية، وذلـك          : قال الشيخ القرضاوي  

  ها أو زوجها يمنعها، امـرأة فلعـل أباتَشْهد اإلنسان ب الحـقوق، وإذا اسعيضتَ فَخشية النسيان
  .)٩(فيكون الحق مظنة الضياع، وليس في هذا النص داللة على منع المرأة من تولي القضاء

                                           
٣- A+	ــاD أة��H	 ������	ق ا8�� : F ا2�3م وا	��T وا	w��5S ا	��O�8ــU ���E �Kأ %�ر ,+S%آ	ا )�O�8, :( �XZ�	دار ا  

R	6#�8 ا و	����8، ���وت، ا	٤٤ص : ا. 
 .٢٨٢ا��� : �رة ا	#�Aة -٤
٥- KY�  م، ١٩٨٣ - هـ١٣٩٣#�8 ا	:���K ــ� 	#��ن، ���وت، ا	6ــ�Dـ8ــا	�دار ): هـ٢٦٤ت ( F ـــإ���&�) ا	�F :KYـــ,"�hS ا	

)F8D�5H	 ب ا م�Sآ (�J� ع#6,( ،١/٣٠٣. 
٦-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٥٩ �	���	ا �Jه *,.  
  .١/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� -٧

 
١- FU�#H	 g�� .٥/٢٢٨ا	��RAS ��ح ا	
�* &#% ا	"�	@ -٢Q�	8#% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	��أة ا	B �TQ :٤ص. 
٣- XA	ا ��fأة وو��UــأQ: ء درا�� �A, ��ZADر��Kا	�  ا	6#�8دار ا�hS&fم، ا	�Aه�ة،): ,�O�8( �ن ا	�8%ي ـ�% �* ��Q* ا	

R	١٣٨ص : ا و. 
٤- �K ة��Y[	ا wE, *, : FD اعJ� .م�K��٢٠/٩/١٩٩٨,� ا	�8��5 وا	+��ة، ا	
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صر ب بها الحقوق، ولدى التَّ    تُبثْالشهادة على الحقوق المالية تَ    : )١( وقال الدكتور البوطي  
ه الوظيفة  يتبين أن صلة الرجل واندماجه بها أشد من صلة المرأة بها ألن الذين ينغمسون                 بهذ

في األعمال التجارية، وينشطون في إجراء صفقاتها في كل األزمنة واألمكنة هـم الرجـال،               
  .)٢(حسبوالنساء غالباً يعملن في أمور إدارية ومكتبية ف

$tΑ:" قال تعالى : الدليل العاشر  s% uρ óΟ ßγs9 óΟ ßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3Î= tΒ 4 … É 4 tΑ$ s% 

¨βÎ) ©!$# çµ8x�sÜô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ … çνyŠ#y— uρ Zπ sÜó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9$# ÉΟ ó¡Éfø9$#uρ ( ª!$#uρ ’ ÎA ÷σ ãƒ … çµ x6 ù= ãΒ ∅tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ 

ÒΟŠ Î= tæ"..) ٣(.  
  :وجه الداللة من اآلية

 اهللا سبحانه وتعالى في هـذه الـصفات اسـتحقاق        نيقد ب : ")٤(يخ ناظم المسباح   قال الش 
    مع قُ  مِلْالوالية العامة، وهي وفرة الع نْية، وة البدن، ومن المعروف أن المرأة ضعيفة الجسم والب

  .)٥"( لها والية عامةدنَمله الرجال، لهذا ال تُسحتَمل ما يحتَوال تَ
(ŒÎ:" قال تعالى:ي عشرالدليل الحاد uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x�‹ Î= yz )٦(.  

  :وجه الداللة من اآلية
والخلفاء على أقسام، أولهم اإلمام األعظم بيـد أن         :  اآلية ركَ ذَ  أن  بعد )٧(قال ابن العربي  

بد له من االستنابة وهي على أقسام كثيرة، اإلمام األعظم ال يمكنه تولي كل األمور بنفسه، فال     
  .)٨(ورةكُأولها االستخالف على البالد ومنها القضاء والوزارة ويشترط فيها الذُّ

ي المرأة الواليـة    لِّو تَ عِنْمما يستدل به على م     وهو:" )٩( وقال الدكتور محمد أبو فارس    
  .)١٠(" كذلكلُههاألرض وليس حواء، وَأالعامة ألن آدم عليه السالم هو الذي جعله اهللا خليفة في 

  :السنَّة 
  : بما يليةوقد استدل المانعون على منع المرأة من تولي الوظائف السيادية من السنَّ

                                           
٥-  IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ أ �	���	ا �Jه *,. 
�F	��iم ا	F��j و	�4�6 ا	5Sا	��أة ��* ���jن ا -٦#H	 FK���	ا w��:ف.(١٤٩ ص�hS�( 
 .٢٤٧ا��� : �رة ا	#�Aة -٧
زارة ا و�Eف . م�١٩٥١وف ا	�5� ���K ا	��#�ح، ,* ,ا	�% ـــ�FS ا	�8ـــ ا	%ا&�� ا	Tــه: ���K ا	��#�ح -٨� k�6`إ,�م و  

ى �]���8 إ��Qء ا	�Sاث ا2�3S� ,]�H إدارة و	]�� ا	X&،��S�T	ا �iKت ، أ��	C�  أون �f*إ�2م, ،F	I ا	8%�% ,* ا	
 RH&�K�SKfا. 

�5� ���K ا	��#�ح -٩H	 ل�A, ،�K�SKfا RH& �Z���T#� wE ا	, �iKا  . 
  .٣٠ا��� : �رة ا	#�Aة -١٠

 
١-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
٢- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQف آ#��( .٤/٥٩: أ�hS�(. 
٣-  IS�U�B @#� :ا �iK�+�O ٧ �	���	ا �Jه *,. 
ق ا	��أة ا -٤AQ�  ا2�3م FD ������	وا ��K%�	Fرس�D   : ١٥٩ص. 



٢٦٩ 
 

 أيـام  �لقد نفعني اهللا بكلمة سمعتها من رسول اهللا :  قال)١( عن أبي بكَرةَ:الدليل األول 
 أن أهل �لما بلغ رسول اهللا    : جمل فُأقاتل معهم، قال    بأصحاب ال  قَحلْالجمل، بعدما كدت أن أَ    

وا عليهم بنت كسرى قالكُلَّفارس قد م ":لَن حفْلي ما قَولَّوو مهرَأةً َأمر٢( "ام(.  
 َأمـرهم  َأسنَدوا قَوم يفْلح لَن" ،  )٣( "امرَأةٌ تَملكُهم قَوم يفْلح لَا:"  وفي لفظ في مسند أحمد    

  .)٤( "امرَأة ِإلَى
  :وجه الداللة من الحديث
 ،...النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملْك األعظـم      :"  الحديث ركَ قال ابن كثير بعد أن ذَ     

نْوكذا مص٥(" القضاء وغير ذلكب(.  
ـ           صوهذا نَ :" )٦( وقال ابن العربي   َل في أن المرأة ال تكون خليفة، وال خالف فيه، ونُق 

 إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلـك             )٧(عن محمد بن جرير الطبري    
  .)٨("عنه

 والقضاء من   ،... المرأة أن تكون إماماً وال قاضياً      حلُصال تَ :"  وجاء في مرقاة المفاتيح   
صلُكمال الواليات فال ي٩(" لها إال الكامل من الرجالح(.  

 صقْ إلى كمال الرأي ونَ    اجتَوالفالح الفوز بالمطلوب، والتدبير يح    :" ل المشْك فشْفي كَ و
  .)١٠(" اإلمارة وال القضاء، وال عقْد النكاحيلالمرأة مانع، وفي الحديث دليل على أن المرأة ال تَ

 إنما هو في الوالية واإلمامة العظمى والقضاء، وأما         - الحديث –وهذا  :"  وقال ابن القيم  
 للمـرأة   وزة ج نَّ في هذا، ومن العجب أن من خالف هذه الس         ُلخُدا فال تَ  يالشهادة والفُتْ الرواية و 

ي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم، ولم يفلح أخواتها مـن             لأن تكون قاضية تَ   
  .)١١("نهالنساء إذا أمتْ

وعيد الشديد ، ورأس األمور هـو       اح شيء من ال   لَ الفَ يِفْفليس بعد نَ  :" )١٢(وقال الشوكاني 
  .)١٣("، فدخوله فيها دخوالً أولياً اهللا عز وجلَّمِالقضاء بِحكْ

                                           
	R ر�ل ا$ :أ� Tَ�ََ�ة -٥, ��w �* ا	+ـ�رث، و��Aل ا�* ,��وح، وهK ا	#�hة،  ، آ�ن ,* 2XDء ا	h+���، و�T* �ه

 F#�	ا R	إ Rـ�	%B ة، وآ�ن�Z� �Z	 داfأو kـ[K�4�6 ِ�َ#�وأ	ا *hQ *,  F#�	َ�ة ، وروى &* اTَ�َ F�g� �ZS��D ،َ�ٍةTَ� 
 .٦/٤٦٧: روى &�I أوfد�، ا�iK اQ *�f ���O3]�و،

 .٣٧٧/ ١٣: N�+O ا	#"�ري -٦
٧- %�Qب٥/٤٣: ,��% أ�ST	ا RH& IH��JB FD وطCKا ر k�8� ل�E �� .، وه N�+O P�%Q آ
٨- I��K ر%h� .RH& IH��JB F ا	�STب، وه P�%Q إ���د� N�+O آ�� �Eل �k�8 ا رCKوط ٥/٣٨D: ا	
���� ا�* آ:�� -٩B :١/٤٩٢. 
١٠-  IS�U�B �A#� :�+�O �iK٦٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
١١-  IS�U�B �A#� :�+�O �iK٢١١ ا �	���	ا �Jه *,. 
١٢- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٢: أ. 
�� N�B	�AHري -١٣�  .٧/٢٤٧: ,��Eة ا	
 
 .٢/١٦: آ�5 ا	ُ��f (Tِ5ْ* ا	]زي -١
٢- ��A	ا *�f *�8E� .٢/٣٧٦: إ&2م ا	
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٥ ا �	���	ا �Jه *,. 
٤- FKآ�5H	 ]�ار	) ا��	٤/٢٧٣: ا. 
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 دليـل علـى أن المـرأة ليـست مـن أهـل              - الحديث -فيه:"  وقال في نيل األوطار   
  .)١("اح واجبلَ األمر الموجب لعدم الفَنُّبِجها، ألن تَالواليات، وال يحلُّ لقوم توليتُ

 دليل على عدم جواز تولية المـرأة        - الحديث –فيه  :"  في سبل السالم   )٢(نعانيوقال الص 
  .)٣("شيئاً من األحكام العامة بين المسلمين

اح شيء من الوعيد الشديد ورأس األمـور هـو     لَ الفَ يِفْفليس بعد نَ  :" وفي إكليل الكرامة  
  . )٤(" وجلَّ اهللا عزمِاإلمامة والقضاء بِحكْ

  .)٥("هقُيومنْصب الوالية عظيم ال تَليه امرأة وال تُط:" لوجاء في شرح الني
 المرأة من رئاسـة     عِنْ الحديث كما نفهمه صريح في م      صنَفَ:" )٦(وقال الدكتور السباعي  

لْالدولة العليا، وي٧(" بها ما كان بمعناها في خطورة المسؤوليةقُح(.  
فظ ال بخصوص الـسبب، ولـو كانـت         والعبرة بعموم الل  :" )٨(وقال الدكتور أبو فارس   

 معظـم أحكـام     تْيغاألحكام مخصوصة بأسبابها ومقصورة عليها، وال تتعدى إلى غيرها ُأللْ         
 فمن المقرر في الشرع أن أحكام الـشريعة عامـة، ومـا             )١٠( القذف د وح )٩(الشريعة كاللِّعان 
، وما نَهى عنه يكَف عنه،       يطاع � خوطبت به ُأمتُه، وما َأمر به النبي         �خوطب به النبي    

 خَوال يصنَ إال بِ  )١٢( العام )١١(صنَّ    صة؛ من الكتاب أو الس     وال ي ،يخَ ألن العام وح ص الوي صح
  هنا إال و     ي، وقد انقطع التخصيص بانقطاع الوح    ي، وقد انقطع الـوي بمـوت الرسـول     حح

�")١٣(  
 في سياق النفي، فتشمل أي قوم يولُّـون         نَكرة" قوم" جاءت كلمة   : ومن الناحية اللغوية  

المرأة في   َ ونلُعجن ي يذم فالَّ هرصم وع هنُوم ولَ هتُأمرهم امرأة، فليس لهم الفلَاح مهما كانت ديانَ       
، لن يفلحوا أبداً، فحرف     ...مركز الحاكم والرئيس والولي والسلطان ورئيس الوزراء والوزير       

  .)١٤(لن يفلحوا أبداً: ناهيفيد النهي المؤبد، ومع" لن" 

                                           
٥- FKآ�5H	 ا و��ر (�K :٩/١٦٨. 
٦- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
٧- FK�8�hH	 2م�	٤/١٣٣: �#) ا. 
Oِ %���% FU: % ا3,�,�ـB F#��ن ,O�Aـــ�ا,� Dــ�H) ا	Tـــإآ -٨�A	ن ا�` *�Q @� ) )هـ١٣٠٧ت	6#�8 ا و	ـــ، ا Rهـ١٤١١ 

 .١٠٨ص : م١٩٩٠
٩- \���3 (�H8	ء ا�� .٤٣/ ١٣: ��ح ا	��) و�
١٠-  IS�U�B @#� :�+�O �iK١١٧ أ �	���	ا �Jه *,. 
١١- F&�#�H	 نK�A	وا IA� .٤٠ص: ا	��أة ��* ا	
١٢- IS�U�B �A#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
١٣- B @#� I���8 :�+�O �iK٢٦٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
١٤- A	فاJ : ���� ن��K3ا F,ر�KY	�� : ديا��c ��i8H	 د#8�ن ا	& �iK:٨/٥٥. 
١-  ��h"S	ا : I���8B @#�:�+�O �iK٩٦أ �	���	ا �Jه *,. 
��8�I : ا	�8م  -٢B @#�:�+�O �iK٩٥ أ �	���	ا �Jه *,.  
ق ا	��أة ا -٣AQ�  ا2�3م FD ������	وا ��K%�	Fرس�D  :١٥٧. 
٤- D I�A�,� ا2�3مـTQ Fــــو��f ا	 : FKا�Z6ـ	ا F���+	ا *��Q %ـ�دار ا	�+]� ا	#��Xء، ���وت، ): هـ١٤١٦ت(ا	��% ,+

٢/٣٦١ 
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 بأن المناصب الرئيسية في الدولة ال تُفَوض إلـى          عطَهذا النص يقْ  :" )١( وقال المودودي 
  .)٢("النساء

  :رد المجيزين على الحديث
 ولـم  ،... في األمر العام الذي هو الخالفـة  �إنما قال ذلك رسول اهللا      :" قال ابن حزم  
نْيأت نص من معا أن تَه٣(" األموري بعضل(.  

 ألنها أهـل للـشهادة فـي        د؛و وال قَ  )٥(وتقضي المرأة في غير حد    :" )٤(ميج وقال ابن نُ  
غيرهما فكانت أهالً للقضاء، لكن يأثم الم٦("ي لهالِّو(.  

  م ز تُهةًفَالحـديث رواية إخبارية تصف طاِئ:" )٧(دي زقزوقـ قال الدكتور محمود حم
أوصاف هذه الطائفة أن قائدتها امرأة فهذه نبوءة سياسية بزوال ملك           ر معركة ما، ومن     سخْوتَ

فارس، وهذه النبوءة النبوية ليست تشريعا عاماً يحرم على المرأة واليـة العمـل الـسياسي                
  )٨("العام

 وهـي ابنـة     حديث يقْتَصر على حالة واحدة فحـسب      ا ال ذه: وقال الدكتور القرضاوي  
ر م، والقول بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب أميمعليل التَّ د بهذا الد  صكسرى، ولم يقْ  

غير مجمع عليه، والسبب في ورود الحديث يرجع إليه في فهم النص وال يؤخذ عموم اللفـظ                 
   لَّمة، ولو ُأخسالحديث على ظاهره لعارض ظاهر القرآن في قصة ملكة سـبأ التـي              ذَقاعدة م 

 ورشـد، وممـا     ةحكْمت بِ رفَص وتَ  حكْمٍ َلدم أع كَمتْه رأيها أفضل قيادة، وح    نِحسقادت قومها بِ  
                  يؤكد صرف الحديث عن عمومه الواقع الذي نشهده، وهو أن كثيراً مـن النـساء قـد كُـن 

  .)٩(ألوطانهن خيراً من كثير من الرجال
ى قومـه   لَّوفَسبب ورود الحديث هو أن كسرى فارس مات،         :" )١٠(وقال ظافر القاسمي  

 قال هذا القول ألن سفير الرسول إلى كـسرى ُأسـيء            �ابنته عليهم، فلما بلغ ذلك الرسول       
استقباله، وبتعبير آخر، كانت العالقات السياسية سيئة فيما بين الحكومة النبوية، وبين حكومة             

وص فارس، ولقد عرف علماء األصول قواعد االستدالل، جاء في بعضها، أن العبرة لخـص             
السبب ال لعموم اللفظ، أي أن الحكْم الوارد في الحديث النبوي ال يتعدى الواقعة التـي قيـل                  

                                           
٥- #� IS�U�B @ :ا�+�O �iK ٢٣٦ �	���	ا �Jه *,. 
دودي -٦�H	 F,2�3ر اS�%	و�* ا%B:٧٧ ص. 
 .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم -٧
٨-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ أ �	���	ا �Jه *,. 
��8�I : ا	+%  -٩B @#� :ا�O �iK�+ ٧٨ �	���	ا �Jه *,. 
١٠- ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٧/٥: ا. 
د Qــه -١١�ر ,+S%آ	ذ ا�S� ا3,�م ا آ#� ا �H�X� �ي ور��4 ا	�]�Hـــ�%ي زYEوق، وز�� ا و�Eف ا	�hــ kQ�O ا	

�iKون ا2�3,��، اC5H	 RH& ا :�K�SKfا RH& *�f إ�2م أون. 
١٢-  A,آـــ%H	 ـــــ�لEي ز%�ر ,+�ـد QـSـــــH& وقYـــــE5ر DــــR ,ـ�� �ــــ اF١٦/١١/٢٠٠٠iK ــــw �#�) ا2�3م ا	ـ

:www.sbeelislam.net.  
١- , RH& وي�u�A	ا ��ر �Sآ%H	 ل�A,�K�SKfا RH& *�f إ�2م أون wE  .)��hSف(
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
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بسببها، وإذا كان لفظ الحديث عاماً، فال يعني هذا أن يكون حكْمه أيضاً عاماً، وينبني على ذلك 
  .)١("ي رئاسة الدولةلِّو المرأة من تَعِنْ حجة في مضهأن الحديث ال ينْ

 رأياً مخالفاً، ولـم     مرِتَ شورى وال تَح   فُرِكانت ابنة كسرى ال تَع    : )٢(وقال الغزالي السقا  
تكن تدري شيئاً، وقد انهزمت أمام الرومان فكان ذلك إيذاناً بأن الدولة كلها في ذهاب، فكـان                 

ة  وصفاً لألوضاع القائمة، ولو أن األمر في فارس شورى، والمـرأ           �هذا التعليق من النبي     
 إسرائيل، لكان هناك تعليق آخر، فال يوجد تْمكَاليهودية التي ح" جولدا مئير "هبِشْالحاكمة لهم تُ

منَما يالمرأة من تَع ٣ (..."ي رئاسة الدولة والوزارة والقضاءلِّو(.  
ة، بل غاية ما يدل عليه خطأ االختيـار،         ال يدل على عدم الصح    " لن يفلح "كما أن لفظ    

، فال يدل على فساد البيـع  "ال يفلح من اتَّجر ببضاعة الصيف في الشتاء " قبيل القول   وهو من   
  .)٤("مطلقاً، بل يدل على أن التاجر ال يربح المقدار المناسب

  : الحديث لثالثة أسباب)٥( وقد رد الدكتور محمد سليمان األشقر
١.  لم ية من الصحابة، وتصحيح البخـاري         الحديث غير أبي   وِركَروغيـره مـن     ب

مقْوِرة أمر غريب ال يكَرات أبي بيبحالُلب .  
 بالزنا، ووصل الخبر إلى عمر بن الخطاب )٦( المغيرة بن شعبةفَذَ إن أبا بكَرة قَ .٢

!©%tÏ:" رضي اهللا عنه، ولم تتم الشهادة على الزنا بأربعة شهود وقد قال تعالى $#uρ 

tβθ ãΒö� tƒ ÏM≈oΨ|Á ósßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/  u!#y‰pκ à− óΟ èδρß‰Î= ô_$$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θ è= t7 ø)s? öΝ çλ m; 

¸οy‰≈ pκ y− #Y‰t/ r& 4 y7Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈ x�ø9$# ")٧(كُمفاآلية تَح،على القاذف بالح د)ثمانين )٨ 
  أقبل شهادتك بتُ:  له عمر وقالهدحوم بالفسق، فَـلدة، وإسقاط شهادته، ومحكـج

 .فأبى أن يتوب، فأسقط عمر شهادته           
Ÿωöθ:"  بكَرة كـاذب بقولـه تعـالى       كما أن أبا   .٣ ©9 ρâ!% ỳ Ïµ ø‹ n= tã Ïπ yè t/ ö‘ r'Î/ u!#y‰pκ à− 4 øŒÎ* sù öΝ s9 (#θ è? ù'tƒ 

Ï!#y‰pκ ’¶9$$ Î/ š� Í× ‾≈ s9'ρé'sù y‰Ζ Ïã «!$# ãΝ èδ tβθ ç/ É‹≈ s3ø9$# ")د حديثه الذي انفـرد     وهذا يقتضي ر  . )٩
 .به

                                           
�  F	�D�i ا	FD �T ا	�8��5 وا	�Sر�� ا�iKF,2�3م ا	+ -٣��A:٣٤٢ ص. 
٤-  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ أ �	���	ا �Jه *,.  
�� ��* أه) ا	�IA وأه) ا	+%�Pا	��� ا	 -٥#� 	F	اYj	ا %�+� .٥٧ص : 
٦- �6H�	ا F	S	 أة���% ,Z%ي ��� ا	%�*	 أه��H ا	+� .٨٤ص : 
��ن ا ��& ،�A	� u�D) ,* أ��ة k+B ا	�H8، وه ,* J,2Bة ا	28 -٧�H� %�ر ,+S%آ	ذ ا�S� زا�� *� Y�Y8	وآ�ن ,� &#% ا 

D ـــ`#��ًا	اYjH	 R�hS���AQ ،��S@ آ�Sب ا	T	ف ا�Eوزارة ا و FـــS	6#�� ا	ا ��ZA� �K F	�ـF، و	I ا	T:�� ,* ا	#+ث ا	
 ��� F�H8	م ا%ASH	 ��T	ا ���C, ةY4�U١٩٩٧F#6	ا IA� .أ�iK إ�2م أون RH& *�f ا�K�SK3:م FD ,]�ل ا	

٨-  IS�U�B @#� :اO �iK�+� .,* ه�J ا	���	� ٦٣
 

 .٤ا��� : �رة ا	�ر -١
��8�I : ا	+%  -٢B @#� :�+�O �iK٧٨ أ �	���	ا �Jه *,.  
 .١٣ا��� : �رة ا	�ر -٣
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ضفينبغي أن يمتَ هذا الحديث إلى األحاديث المكذوبة الموضوعة، ومن احبهذا الحديث ج 
  .)١(فهو مخطئ جداً، ويسيء الفهم كثيراً

 في أضحى أو فطر إلى      �خرج رسول اهللا    : عن أبي سعيد الخدري قال    : الدليل الثاني 
 فَقُلْـن  "النَّارِ َأهِل َأكْثَر ُأرِيتُكُن فَِإنِّي تَصدقْن النِّساء عشَرم يا:" المصلى، فمر على النساء فقال    

بِما ووَل يسر قَاَل؟   اللَّه": نرتُكْث ناللَّع نتَكْفُرو يرشا الْعتُ مَأير نم اتصقٍْل نَاقينٍ عدو بَأذْه 
ِل ِللُبجازِمِ الرالْح نم اكُندِإح" ا :قُلْنمو اننَا نُقْصيننَا دقْلعا ووَل يسر قَاَل ؟اللَّه ":سةُ َألَيادشَه 

َأةرثَْل الْمم فصن ةادِل شَهج؟الر" لَى قُلْنقَاَل .ب ":فَذَِلك نانِ ما نُقْصهقْلع، ستْ ِإذَا َألَياضح لَم 
  .)٢( "دينها نُقْصانِ من فَذَِلك:" قَاَل .بلَى قُلْن ْ؟"تَصم ولَم تُصلِّ

  :وجه الداللة من الحديث
 ألن القـضاء و الواليـة       ؛المرأة ضعيفة الرأي ناقصة العقل، فال تتولى المرأة واليـة         

حتَواإلمامة العظمى يفيها إلى تمااج يفِّرتَووهما غير م ،طْنَةقِْل والف٣( في المرأةنِم الع(.  
وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودين، والرجال بعكسهن كما         :"  قال صاحب روح المعاني   

  .)٤ (..."ة واإلمامة الكبرى والصغرىوبوا بالرسالة والنُّصال يخفى، ولذا خُ
ن، فناسب أن ال ينَصبن نَصباً عاماً       يإن النساء ناقصات عقل ود    :" وقال صاحب الفروق  

  .)٥(" ضررهن بالنسيان والغلطمعد الشهادات، لئال يفي مور
  ودين، ومنالنساء بأنهن ناقصات عقل  �وصف رسول اهللا :" وجاء في السيل الجرار

صلُكان بهذه المنزلة ال يتَ ِلحكْلِّوم ي الح...فليس بعد نقصان العقل والد ،٦("ن شيءي(.  
  ل بالفعل، ولذلك ـقْل هو العقـالمراد بالع: لـناقصات عق:" ب العنايةـال صاحـ وق

لم يصلُح٧(" للوالية والخالفة واإلمارةن(.  
ة عـن توليـة     نَّوحصيلة هذا الدليل أن هناك نهيا ثابتاً في الس        :" وقال الشيخ الشعراوي  

  .)٨("المرأة القضاء والوالية، وهو نَهي وصف الزم، وهو نُقصان عقلها
أليس هذا دليالً صريحاً على أن الرجل هـو         :" )١(الرحمن عبد الخالق   وقال الشيخ عبد    

 فـال يجـوز     ،...الذي يجب أن يتولى الشؤون العامة، مع الحذَر أن يكون للمرأة تسلُّط عليه              
  .)٢("للمرأة أن تتولى شيئاً من الواليات العامة
                                           

٤- T	ا *��� ا	�+O FD �A� ن ا���H� %�ر ,+Sآ%H	 ل�A,ـــ �5ر ��Sر���* ـ �م ا	�#�، hB%ر &٢٩/٥/٢٠٠٤���S، ا	
��دار ا	�* 	�D�+hH وا	6#�&� وا	��5، اT	. 

 .١/١١٦: N�+O ا	#"�ري -٥
FBـ، د4�E@ أو	٤/٣٧٥: Fــ,F�j ا	�+�Sج 	k�6"H ا	����5 -٦Z#H	 FZ�	ا F :ا,�٣/٤٩٦%E *�f F�j�، درا��ت FD ١٠/٩٢: ، ا	

���iSيH	 I�A� .٢٦٧ ص:و��f ا	
٧- F�	�	 FK�8� .٥/٢٣: روح ا	
٨- FDا�AH	 #�وق	ار اK١/٧: أ. 
١- FKآ�5H	 ]�ار	) ا��	٤/٢٧٣: ا. 
 .٧/٣٧٢: � ��ح ا	Z%ا�� 	FB���#Hا	���8 -٢
٣- ��S�T	ا ���	F ��8اوي١٤٢٦: ، ا	�hدر FD ر��w ا ول١٨٠ا	8%د : ,]�H ا	�8	S, %�+, ��5H	 ل�A, ،هـ. 
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ـ  لِّوتَة لِ ألم لتدبر أمر ا   حلُومن كان كذلك ال يص    :"  وقال صاحب إكليل الكرامة    م ي الحكْ
هرة ويوجبه العدل فليس بعد نقصان      طَ خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة الم     ِلصبين عباد اهللا وفَ   

  وال صدرٍ من ذلك، وال تَقْوى على تدبير أمـرِ          ، وليست المرأة في وِرد    ...العقل والدين شيء  
  .)٣("العباد والبالد، بل هي أضعف من ذلك وأعجز

  :المجيزينرد 
قيل إن المراد بالعقل الدية، ألن دية المرأة على النصف من           : جاء في حاشية البجيرمي   

دي٤(" الرجلة(.  
على وجه المـزاح مـع       �إن هذا الحديث كان من الرسول       :"  قال الشيخ القرضاوي  

ن شهادة والعقل بأ ، فسر نقص الدين �النساء عندما جلس يتكلم معهن ويعظُهن، ثم إن النبي 
ي وال تصوم، ولم يفسره بـنقص       لِّص وأنها في حالة الحيض ال تُ      المرأة نصف شهادة الرجل،   

      ية، وال أنها قليلة الدوللمرأة كامل األهلية، فلها كل مـا يـشمل األمـر            ...نالعقل بأنها غَبِي ،
  .)٥(" الشأن العامبالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الوظائف السياسية وكل ما يدخل في

   �ديث، أنه ـه سياق الحـ ما يدل عليحِـضو َأن مإن:" )٦(يـتور البوطـوقال الدك
         ه إلى النساء كالمه هذا على وجه المباسطة التي يوجفُرِعلٌّا ويمارسها كُ  ه ا في المناسبات،   نَّ م

 تمهيداً لما يناقض ذلك من  على ذلك من أنه جعل الحديث عن نقصان عقولهن توطئة و         لَّدال أَ 
  ي العزيمة والكلمة ِلو األشداء من ُأبلُب عقول الرجال والذهاب بِلْ التي أوتينها، وهي خَةردالقُ

  .)٧(!"قصير، ويتأتى منك كل هذا: النافذة منهم، فهو كما يقول أحدنا لصاحبه
  ،به، ألنه يعارض القرآنهذا الحـديث ال يعمل : " )٨(وقالت الدكتورة منْجِية السوايحي

عبِتَفالقرآن لم يأت بأي نص يرٍلقْ المرأة ناقصة عود نِّفها كمخلوق درجة ثانية دون يصن، أو ي  
الرجل، وقد توجه خطاب القرآن للرجل والمرأة على حد سواء فال حجة لمن يمنع المرأة من                

  .)٩("ي المناصبلِّو مواطن صنع القرار وتَوؤبتَ
     المرأة من تَ   عِنْفاالستناد إلى هذا الحديث في م غير  ي الوظائف العامة هو لتبرير رأيٍ     لِّو 

ي المرأة الواليـات المختلفـة،      لِّو خالف تَ  ر ألن مالبسات الحديث والمقصود منه هو أم       سليم؛
 لـبعض   ومباشرتها للحقوق السياسية، فنقصان العقل هو حول الشهادة، ونقصان الدين، تَركُها          

                                                                                                                         
٤-  IS�U�B �A#� :�+�O �iK٢٥٠ أ �	���	ا �Jه *,.  
�* &#% ا	"�	@ -٥Q�	8#% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	��أة ا	B �TQ :٩ص.  
٦- �A, ن��#B FD �,ا�T	ا (�Hإآ FU�AH	 �,�,3ا %O: ١٠٨ص. 
٧-  F,��[#	ا ����Q :١/١٣٣. 
٨- �K ة��Y[	ا wE, *, : FD اعJ� .�K��٢٣/٣/٢٠٠٥,� ا	�8��5 وا	+��ة ا	
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ ا �	���	ا �Jه *,. 
١ - F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة�� .١٧٣ ص:ا	
رة ,�]�� ا	�ا�+ - ٢S%آ	ـــا�Sأ� FH& �5ر�*ـــذةS�� ,]�H ا	X&و �KB FD �KS�Y	�8 ا,�[� ����S	ن واc�A	م اأiKـ� :  

 �KB FD ����%	ون اC5	ا wE,www.affaires-religieuses.tn  
٣ - �K�SKfا RH& �5ق ا و��	ف ا��� wE, *, F+ا�رة ,�]�� ا	�Sآ%H	 ل�A,  www.metransparent.com.  
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العبادات أثناء الحيض، وال يعني الحديث نقص إدراك المرأة، أو ضعف تفكيرهـا، وتوجيـه               
ال يجوز االستناد عليه للتدليل على حرمان المرأة مـن          فإهانة لها بفساد رأيها وسوء تدبيرها،       

  .)١(ع بالحقوق السياسيةتُّمالمشاركة في الحياة العامة والتَّ
 شرعياً وال يزال غطاءديث الذي اتُّخذَ تفسيره المغلوط ، لكم الحذ:" )٢(وقال محمد عمارة

 المسلمين في جهـادهم     اة غُلَ ن م قُلطَنْالمرأة، والذي ي  )٣(للعادات والتقاليد التي تُنْقص من أهلية     
 األمر الذي يستوجب إنقاذ المرأة      ،...ضد إنصاف المرأة وتحريرها من أغالل التقاليد الراكدة       

  .)٤("لتفسيرات المغلوطة لهذا الحديث، وإنقاذ الحديث من هذه التفسيراتمن هذه ا
  .)٥( "اللَّه َأخَّرهن حيثُ من َأخِّروهن :" �قال رسول اهللا : الدليل الثالث

  :وجه الداللة من الحديث
أي كما أخَّـرهن اهللا فـي الـشهادات واإلرث وجميـع            :" ةريقال صاحب الجوهرة النَّ   

فمن أجاز لها أن تلي القضاء والحكومة فقد قـدمها وأخَّـر            . )٦(" في الصالة  نهاليات، أخَّر الو
  .)٧("�الرجل عنها 

  :ن على الحديثرد المجيزي
هذا الحديث ال عالقة له بتولي المرأة الواليات العامة، فهذا الحديث أمر بكيفية ترتيـب               

اإلمام، فقديماً وفي معابد بني إسرائيل كانـت        صفوف الرجال والنساء في صالة الجمعة خَلْف        
النساء يلِّصين ـ ع� مختلطات بالرجال، وكذلك المسلمون كانوا يصنعون ذلك، فنهى النبي ن  

م صفوف الرجال وتَقَ تَذلك، وطَلَب٨(خُّر صفوف النساءَأد(  .  
  .)٩( "بِوِلي إلَّا نكَاح لَا:" �قال رسول اهللا : الدليل الرابع

  : وجه الداللة من الحديث
ا الشرع واليتها علـى     هحنَإن المرأة لم يم   :" )١٠(قال الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس      

    عَلنفسها في التزويج، بل ج    جِزلها أن تُ    واليتها للرجل، فلم ي ز     ج نفسها إال بموافقـة وـ و  يِل
                                           

��أة - ٤H	 ������	ق اA+	ا 	��8U ���E �Kأ %�+� .٥٢ ص:
٥ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
٦ - �Z���8B @#� ��Hا ه :�+�O �iK٢٦١ ا �	���	ا �Jه *,.  
��رة - ٧& %�+���أة 	H	 F,2�3ا ���+S	٨٨ ص:ا. 
٨ - Kآ�5H	 ا و�ـ�ر (�KــF :١٧٦/ ٣Kا ،k��� P�%ـQ �� &#% ا$ �* :khK �i ا	�ا�� B FD"��� أ�Qد�P ا	Z%ا��، وه�

8H�Y	ا F��% ا	+�+, م، �A+B@ أ��* �O	N ١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار ا	+%�P، ا	�Aه�ة، ا	6#�8 ا و	R ): هـ٧٦٢ت ( F ــأ�
 .٢/٤٤: �8#�ن

    ١/٦٠: ا	]ه�ة ا	���ة 	H+%ادي - ٩
8�� ا	6�F : ا	"2ف -١٠U F ــــ@ &Hــهـ، R١٤١٧�A+B ــ� ا و	ــ�E ،F، ا	6#8ـــ����C,,2 ا	��5 ا3) : هـ٤٦٠ت ( أ�

�[K ي%Z, %�اد ا	FK�S��Z5 و,+Uو FK"�ا��	ي٦/٢١٤: ا�iS��H	 I�A�،,��Z ا	+@ ٣٣٦ ص:،درا��ت FD و��f ا	
�ة، �E ا	6#�8 ا و	R ، ــ,���C دار ا	Z]): هـ٧٢٦ت ( F ـــا	+�* �* ��� �* ا	��Z6 ا	+H: ا	h%قوآ�5 
I ا	�8�5 ـ,F )�O�8, ( :AD ���C أ�jO ,�وار�% ـــ&H: ، ا	�����w ا	�٥٦٢��ZA ص: ر�u ا	h%ر�A+B@ ا	��%هـ،١٤٢١
 .٦/٣٣م، ١٩٩٣ - هـ١٤١٣ا	6#�8 ا و	R  ���وت،- 	#��ن

	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء 	�8رف &�رف - ١B : ف ����( ٥٥ص�hS�.(  
 .�RH& IH ا	�STب، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�٣/٤٠٧�JB FD FK: ��* ا	J,�Sي - ٢
٣ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
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ة، فتتصرف بأموال المسلمين وأعراضهم األمر، فكيف يجيز لها أن تكون صاحبة الوالية العام     
  .)١( "� حديث النبي هضقُ الشرع وينْهركر ينْموراً وإناثاً، وهذا َأكُودمائهم ذُ

  .)٢("النِّساء من الرجاِل علَى َأضر فتْنَةً بعدي تَركْتُ ما:"  �قال : الدليل الخامس
  :وجه الداللة من الحديث

 االختالط في األسواق ومجامع الرجـال، فاإلمـام         عنَوعلى اإلمام أن يم   : مقال ابن القي  
  .)٣(مسئول عن ذلك ألن الفتنة به عظيمة
ظَّـف  ، فـال تُو �صح هذا الحديث عن الرسـول  :" )٤( قال الشيخ عبد العزيز بن باز     

  ـرجل والمرأة للالمرأة في الدوائر الحكومية إغالقاً لباب اإلثم، وحسما ألسباب الشر، وحماية
  .)٥("من مكائد الشيطان 

   لُّل إنحسخ والتَّفَالمرأة فتنة لنفسها ولغيرها، وأداة للتَّ" :)٦( وقال الشيخ سعيد عبد العظيم
 ودخولها جميع ميـادين الحيـاة، رئيـسة         - كما يقول الديمقراطيون   -َأخَذَتْ حقوقها المسلوبة  

  )٧ (...".ووزيرة وحاكمة
  :ى االستدالل بالحديثرد المجيزين عل

 الحديث يبِتَعالمرأة فتنة للرجال حين خروجها من بيتها من غير سبب ومن غير التزام ر 
ينٍبِدلْتَزِمة فال تكون فتنة أو خُلُق٨(، أما إن كانت م(.  

  .)٩("يطَانالشَّ استَشْرفَها خَرجتْ فَِإذَا عورةٌ الْمرَأةُ:" �قال رسول اهللا : الدليل السادس
  :وجه الداللة من الحديث

 أن تمكين النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية وشَـر،            بيوال ر :" قال ابن القيم  
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه  من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، 

  .)١٠(" وهو من أسباب الموت العاملزنا،واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش وا
ـ        :"  وقال صاحب فيض القدير    المرأة عورة، أي هي موصوفة بهذه الصفة، ومهـذه   ن 

تُفَصفَ ه قُّحأَ ه ن ي تَستر   سقْتَ، والمعنى أنه يبتَ ح زها وظهورها للرجال  بإذا خرجـت مـن      ...ر ،

                                           
ق ا	��أة ا - ٤AQ�  ا2�3م FD ������	وا ��K%�	F رس�D :١٥٩ ص. 
 .٥/١٩٥٩: N�+O ا	#"�ري - ٥
٦ - ��A	ا *�f ���T+	�6ق ا	٢٣٨ ص:ا. 
٧ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٦ ا �	���	ا �Jه *,. 
 .١٢ص : ا	S#�ج و`�6 ,�5رآ� ا	��أة 	�f (U�H* ��ز - ٨
٩ - i8	ــــ��8% &#% اH& ـــ��%�+, F :h, ،ر��%�T�3% ا�	ار�س Dــ) &Hــم، ١٩٥٢hQـ�، &ـ�م ـــ,* ,ـ	�T� R6ـــ	ا Fــ k  

�� ا	hB FS%ر FD 	�%ن، وه `k�6 ,�]% ا	�NS ـF ا��3اف &Hـــم، ��رك �١٩٧٨Dا�Q &�م ــوا	]T+	ا �H[, R
�T�3�� E%ر��, �iKت ا��	C�  .w:www.al-fath.net ��8% &#% ا	RH& ��i8 ا�K�SKfو	I ا	8%�% ,* ا	

١٠- �K�SKfا RH& ��,2�3ا �T#5	ا wE,. 
��أة - ١H	 �,�8	ا ��f8�� ا	�XAة	 ا	� %�+�  .)��hSف ���� (١١١ص : 
  .١/٢٩٨: ، وه k��� N�+O *�Q P�%Q، اkhK �iK ا	�ا�� 	٣/٤٧٦F8H�YH: ��* ا	J,�Sي - ٢
٣ - ��A	ا *�f ���T+	�6ق ا	٢٤١  ص:ا.  
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درِخيعني رفع البصر إليها لِ     ،ا استشرفها الشيطان  ه وِغْييه   ي بها فَ  وِغْا  أو ييـ و قأحـدهما أو    ع 
  .)١("كالهما في الفتنة

   ظهور المرأة حبقْتَديث أنه يسـى الحـومعن: )٢(ديـحمود النجـال الشيخ محمد الـوق

ي رئاسة الدولة أو اإلمارة العامة، فاستقرار المرأة في بيتها وقيامها           لِّو فال يجوز لها تَ    ،للرجل
 اهللا تعالى الـذي     قِّح زوجها بعد قيامها بِ    قِّحعليها في تدبيره وإدارة شؤونه والقيام بِ      بما يجب   

  جتَفيه صالح ممعلُ     هتها، وإن كان عندها فَضا وُأم قْ وفَ ت مينُكه  ا أن تَعفي الميادين النسائية    َلم 
  .)٣(ل والواليات العامة نفسها في ميادين الرجامح، ولكن ال تُقْ...يب والتمريض بكالتط

 فـي  شَيء رابه من التَّصفيقَ َأكْثَرتُم رَأيتُكُم ِلي ما:" �قال رسول اهللا    : الدليل السابع 

هلَاتص حبسفَلْي ِإذَا فَِإنَّه حبتَ سالْتُف ها ِإلَيِإنَّميقُ وفالتَّص اء٤( "ِللنِّس(.  
  :ثوجه الداللة من الحدي
ـ املَ كَعما يسلََّئ ِلق المـرأة من النُّطْمنَع � فالنبي:" )٥(قال الشيخ الطـوسي خَهـ ا م  ةَافَ

نَاالفتتان بها، فبأن تُمالقضاء وغيره الذي يشتمل على الكالم وغيره َأع ٦("ىلَو(.  
 علَـيكُن  الطَّرِيقَ تَحقُقْن َأن لَكُن لَيس فَِإنَّه استَْأخرن:" �قال رسول اهللا    : الدليل الثامن 

افَّاتبِح ٧(" الطَّرِيق(.  
  :وجه الداللة من الحديث

خروج المرأة إلى الحياة العامة،     :"قالت الهيئة الشرعية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي        
ها عضوية المجلس البلدي، والواليـات العامـة، ال يجـوز لـورود     يلِّوومخالطتها الرجال وتَ  

ي في باب الواليات العامة، لكن ليس فيهم مـن يـسد            نالحديث، ثم إن الكفاءات في الرجال تُغْ      
  .)٨("مكان امرأة واحدة في دورها اُألسري المهِم

  .)٩("الشَّيطَان ثَاِلثَهما كَان ِإلَّا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا:" �قال رسول اهللا : الدليل التاسع
                                           

٤ - �D��%A	وي £ ا���H	 :٦/٢٦٦.  
�% ا	+�ــه - ٥Q *� %�+, �١٩٥٩�� &�م ـ%ي، و	% FD ا	Tـــد ا	�]ــ ا	�5O�Q ،ــمH& (ــH8	ا FD ��S�U��  ���� ــم ا	8ــR ا	

���8 إ��Qء ا	�Sاث ا2�3,[� ���H8	ا ��[H	ع ـوا2�3,��، ر��4 ا�D F )�O��	ح ا�#O ( *, ى ، آ�نS� 	]�� ا	X&و
J�,2B  اK�#	8%�% ,ــ	ا I	وا�* ��ز، و ،*����ت ا2�3ٍ,��، ا�iK ,ــF و,+�% �O	N ا	8:�	C�R ــwE ���@ ا2�3م &Hــ* ا	

�K�SKfا.  
٦ -  �K�SKfا RH& ي�� �� R���د ا	�]%ي ا	��% ا	++, �wE ا	�5,ww.alathary.net.  
  .١/٢٤٢: N�+O ا	#"�ري  - ٧
�% �* ا	+�* ا	6�F، و - ٨+, ��8U � ,%ة ـ ��� و�٢٣Z�D FAهـ، وه��U إ	j� R%اد و&��� ٣٨٥	% �"�ا��ن ��� ه ا	�5� أ�

��� FD ا	�]� و	I ا	%�%8 H8	زة ا��� وإ�SDء ا	�8�5، واASK) �8%ه� إ	R ا	�]� وأ�� ا	+H8	���4 ا�	ا I�	إ �HASKا %Eو ،�H��
Y�, FD FD	FD I ا	�]� ��� B"2ف، و	ط وا�#���ت ,��Z ا	�h�&هـ ا�iK ٤٦٠,* ا	�� أ�hKر ا	+��* ــ� �#Tــ,

H&ــ �K�SKfا Rww.ansaralhusain.net.  
٩ - F�6H	 "2ف	٦/٣١٤: ا.  
  .، وه �Q P�%Q* آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٢/٧٩٠: ��* أ�F داود - ١
���8 إ��Qء ا	�Sاث اF,2�3، ا	Tـ�H ا	���Eن hB%ر &ـــ,] - ٢U *8%د ــ	ا ،��٣٣٤h	ــ، ا �، B+� �١٤/٣/٢٠٠٥در ��Sر�

ان�& :F,2�3اث ا�S	ء ا��Q��8 إ�  .,* �SDوى ا	�Z~� ا	�5&�� �]
  .ب�، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	٣/٤٧٤ST: ��* ا	J,�Sي - ٣
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  :اللة من الحديثوجه الد
ـ  َلبِا ج مى المرأة لِ  ـ إل بغَررجل ي ـك أن ال  ـوسبب ذل :" )١(انيـال الشوك ـق يه ـ عل
  من 
المإليها، لِ  ِلي م كِّبفيه من شهوة النكاح، وكذلك المرأة تَ  ا ر غَرجِـد   ، إلى الرجلبفمع ذلـك ي 

  .)٢(" في المعصيةعقَي واحد منهما إلى اآلخر فَلِّالشيطان السبيل إلى إثارة شهوة كُ
خروج المـرأة    :" بعد ذكْرِ الحديث   قالت الهيئة الشرعية بجمعية إحياء التراث اإلسالمي      

للواليات العامة ومنها عضوية المجالس النيابية فيه خلوة واختالط محرمان شرعاً، فال يجوز             
  .)٣("لها ذلك 

  : على منع المرأة من تولي الوظائف السيادية)٤(اإلجماع
  :قل اإلجماع على عدم تولي المرأة الوظائف السيادية العديد من العلماءن

  جرير بن ن محمد ـ عَلالمرأة ال تكون خليفة وال خالف فيه، ونُق:" )٥(قال ابن العربي
  .)٧(" ذلك عنهحصن أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يي إمام الد)٦(الطبري

  غْ وقال صاحب الموال تَ :" ينلُصلإلمامة العظمى وال لتولية البلدان، ولهذا       - المرأة – ح 
ا، ولو  نَغَلَ وال أحد من خلفائه، وال من بعدهم امرأة قضاء وال والية بلد فيما ب              �لم يولِّ النبي    

  .)٨("جاز ذلك لم يخُْل منه جميع الزمان غالباً
لنسوة ال مدخل لهن فـي تخيـر        فما نعلمه قطعاً أن ا    :" )٩( وقال إمام الحرمين الجويني   

اإلمام وعقد اإلمامة، فإنهن ما روجعن قط، ولو استُشير في هذا األمر امـرأة لكـان أحـرى           
أمهات المـؤمنين،    �النساء وأجدرهن بهذا األمر فاطمة عليها السالم، ثم نسوة رسول اهللا            

ي منْقَرضِ العصور ومكَر     أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض ف         ملَعونحن بابتداء األذهان نَ   
  .)١٠("الدهور

                                           
٤ -  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٣٥ �	���	ا �Jه *,. 
٥ - FKآ�5H	 ا و��ر (�K :٩/٢٣١.  
ان١٤/٣/٢٠٠٥، ا	�hدر FD ٣٣٤ا	8%د : ,]�H ا	���Eن - ٦�& �+B ، :F,2�3اث ا�S	ء ا��Q��8 إ�U وى�SD.  
٧ -  I���8B @#� ع��U3ا: ا�+�O �iK ٨١ �	���	ا �Jه *,.  
٨ -  U�B @#� IS��+�ا: O �iK ٦٧ �	���	ا �Jه *,.  
٩ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢١١ أ �	���	ا �Jه *,.  
١٠- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٢: أ.  
  .١٠/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� -١١
١ - �ر��4 ا	F . ��8D�5 ا	]��Fـــ�,� إ,�م ا	+�,�*، ��uء ا	%�*، أ� ا	��8	�H�H �* &#% ا$ �* ��� �* &#ـ% ا$ ، ا	8َ&#% ا	ـ

ر����K FD .%	٤١٩وEْgُD ،��� �5ون& I	و �FD أ�B%� ، و	وا RH& IA�B8ِهـ، و%َT, ـ FD ن �%ر�س، و`�ج�TD ر��%SH	 IK�
��S�رإ	R ا	ـ+]�ز، و�Uور T, FD ا	����K R	إ wUر ��،kهJ� 	HـS%ر�� FD َ%8ِوُأEْ ـ� أر�w ���* �%ر�س و��FS و�]�w ��ق ا	

K,ُ ، ��� *�2ـ�� *, �ً#��E �	ذ RH& FـAر، و�����K ��,ـ�i�َ+�&¢، ــ�اب، وا	��#� وا	S%ر�� و,]ـ�H ا	ــ ��H	I ا	
K م�I، و�XQ در�I ا آ���، وآ�ن �I�%� *�� %8A آ) ��K�hB ت�Zو� ،���ـ�&� ,* ا 4U I� IA�Bو ،(U�4 ر���2� *, +

 ��� FDB٤٧٨ IA�ل ا	Oأ FD #�ه�ن	ب ا�Sوآ ، F���j	ـ�ب اSآ ، I��K�hـB *,ا. هـ و Fu�E *�f ��8D�5	ت ا�A#� �iK
 �#Z� :١/٢٥٥. 

٢ - F��[H	 F���j	١/٣٤: ا.  
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  ع العملي لحياة المسلمين، فلم ـماع الواقـويؤيد اإلج: )١(ارسـتور أبو فـال الدكـوق
  .)٢(ل إلينا خبر صحيح واحد بتولي امرأة والية عامة طيلة أربعة عشر قرناًقَينْ

ا رضوان اهللا علـيهم     وأجمع أصحابن :"  إجماع الشيعة فقال   "رسالة بديعة " ونقل صاحب   
  .)٣("بعدم جواز تولي المرأة القضاء وال الحكومة
  :رد المجيزين على دعوى اإلجماع

 منصباً منذ عصر النبوة فلن نجيـز         تُولَّ ا على أنها لم   نَمكَلو ح :" قال الشيخ القرضاوي  
  .)٤("للمرأة أن تكون طبيبة ألنه لم يوجد طبيبات من النساء أو مهندسة أو وزيرة

ي المرأة  لِّوليس هناك إجماع فقهي في مسألة تَ      : )٥(وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق     
      للواليات العامة حتى يكون هناك إلزام للخَلَف  لَفبإجماع الس       وذلك فضالً عن إلزام الخَلَـف ، 

 لَفّل إجماع، ناهيك عن أن إجماع سائر فقهاء عصر على مسألة               بإجماع السحهو أمر ليس م 
                ر حدوثه كما أن هذه المسألة ليست من المعلوم من الـدوتَصمن مسائل الفروع الفقهية ال ين ي

بالضرورة، فباب االجتهاد يتَلم تَإذا رأة ـ، وأن الماًى فيها مفتوحـقَبور ـلَّ والية عبر العصو  
ي٦( لواليتها المناصبنِاإلسالمية ال يعني تحريم الد.(  

 وكذا الخلفاء امرأة واليـة عامـة        �عدم تولية النبي    : )٧(رف العارف وقال الدكتور عا  
         االستدالل بالتَّر حصة وال دليالً على التحريم، فال يجليس حك    على التحريم، ألن التَّر لـيس  ك 

نَّة، وهذا التَّرسكم ه إلى طبيعة الحياة االجتماعية في صدر اإلسالمر٨(د(.  
  :)٩(القياس
ي الوظائف السيادية بالقيـاس فقـال الـشيخ حامـد        لِّو المرأة من تَ   عِنْم القائلون بِ  استدل

 المرأة من إمامة الرجال ولو كان رجالً واحداً، ولو كانت           عنَما الشريعة تَ  نَدجفقد و :" )١٠(العلي
ا عقد النكـاح    هيلِّوأعلَم منه وأقْرَأ منه للقرآن، وتمنعها من الخطبة في الجمعة واألذان، ومن تَ            

لنفسها، وذلك كلُّه إشارات واضحة من الشريعة إلى منْعها من الواليات العامة، إذ ال يعقَل أن                
ى عقد النكاح لنفسها، ثـم      لَّوتَالشريعة اإللهية المعصومة من التناقض، تَحظُر على المرأة أن تَ         

       تجيز لها أن تكون وزيرة عدل تتولى أملِّ كُ ر  القضاء وي جِرع  كْ إلى حما كل عقود األنكحـة،     ه
 المرأة من اإلمامة في الـصالة،       عنَمكما ال يعقل أن الشريعة اإللهية المعصومة من التناقض تَ         

                                           
٣ -  IS�U�B @#� : �+�O �iK٧أ �	���	ا �Jه *,. 
٤ - AQ��	وا ��K%�ق ا	��أة ا	�  ����Fرس�D :ف( ١٧٩ ص�hS�(.  
٥ - FKا�Z6H	 �8�%� �	٥٥ ص:ر��.  
٦ - �K ة��Y[	ا : �  .م�K��٢٠/٩/١٩٩٨,� ا	�8��5 وا	+��ة ا	�Jاع ��Sر�
٧ -  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٦٧ �	���	ا �Jه *,. 
wE ا	H]�� ا	�8	��� 	��hة `��B ا K#��ء  - ٨,ww.icsfp.com.  

٩-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٧ �	���	ا �Jه *,.  
	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء -١٠B 	�8رف	٥٨ص : �8رف ا.  
١ -  I���8B @#� س��A	ا: ا�+�O �iK ٨١ �	���	ا �Jه *,. 
٢ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
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ـ م أن تَ  ُلقَ الصالة، كما ال يع    ةمِئ أَ لِّ كُ رموتجيز لها أن تكون وزيرة لها سلطان تتولى به أَ           عنَ
   لها أن تكون نائبة عن الرجال في زيجِعة واألذان للصالة، ثم تُالشريعة المرأة من خطبة الجم

فَمجلس نيابي تَحتاج فيه إلى أن تَر١(" في مشاهد الصراع السياسيبِ صوتها بالخُطَع(.  
ا القياس، وهو إلحاق النظير بالنظير الشتراكها في        نكَّمإذا ح :" وقالت لجنة فتوى األزهر   

اجب هو حرمان المرأة من الوالية والوظائف العامة، ألن كثيـراً مـن              لكان الو  مِ الحكْ )٢(علة
األحكام في الشريعة اإلسالمية تُميز بين الرجل والمرأة، وعلَّتها هي ضعف األنوثة، ألن مهِمة      

ا ذات تأثير  خاص بدواعي العاطفة، وهي مع         هتْلَعء وتربيته، وهذه قد ج    األمومة حضانة النَّشْ  
 ذلك تَع              رِض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في األشهر واألعوام من شـأنها أن تُـضفَع 

 على الكفـاح، لـذلك      ةر به، والقُد  كسم عزيمتها في تكوين الرأي والتَّ     نهوا المعنوية، وتُ  هوتَقُ
عتْلَج          عل حق الطالق للرجل دونها، ومنَ القوامة على النساء للرجال، وجتْعيعة مـن   ا الـشر  ه

  .)٣("ولو كان سفرها ألداء فريضة الحج ة،غير محرم أو زوج أو رفقة مأمونالسفر من 
  :رد المجيزين على دليل القياس

  ي ـإن القياس هنا قياس مع الفارق ألنه يشترط ف:")٤(قال الدكتور محمد أنس قاسم جعفر
 ما لم يكـن مـساوياً       عروذلك ألن الفَ  ،  مِكْ الح ةلَّ مساوياً لألصل في ع    عرالقياس أن يكون الفَ   

  لَّلألصل في عة كْم بالقياس إنما تكـون       . ال يكون نظيراً له أو شبيهاً به       ، فإنه مِكْ الحة الحيدوتَع 
رق، وهذا متحقـق  إلى نظير األصل وشبيهه فإذا لم يتحقق ذلك فإن القياس يكون قياساً مع الفا  

ه ال يجوز قياس المشاركة في المسائل السياسية على المسائل          نفي القياس محلِّ المناقشة، ذلك أ     
 مـشاركة ال يجوز قيـاس     الدينية المتعلقة بالعبادات، فالصالة عبادة لها شروطها الخاصة، و        

 المرأة عنْ في الشؤون السياسية على عدم جواز إمامة المرأة للناس في الصالة، كما أن م          المرأة
فرها بمفردها دون محرم أو رفقة مأمونة مرجِعة إلى طبيعة          من إيقاع الطالق، وعدم جواز س     

المرأة األنثوية، تلك الطبيعة التي أدت في نظر اإلسالم إلى التفرقة بينها وبين الرجـل فـي                 
بعض األحكام على سبيل االستثناء خروجاً على األصل العام وهو المـساواة بـين الرجـل                

صولياً أن االستثناء ال يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فـال            والمرأة، ولما كان من المعلوم أ     
يجوز استخدام القياس في مثل هذه الحالة، وذلك ط٥("قاً للراجح بين علماء الفقه اإلسالميب(.  

  :المعقول
  :ي الوظائف السيادية وذلكلِّوالعقل السليم يقتضي منْع المرأة من تَ: قال المانعون

                                           
٣ -  �K�SKfا RH& FH8	ا %,�Q �wE ا	�5,ww.halali.net.  
٤ - ��H8	ا : �Z���8B @#� :ا�+�O �iK ١٢٥ �	���	ا �Jه *,. 
٥ - E�3��ن �U w,�8 اــ,* ,ww.Jameataleman.org .D ء�UــوH,�	ا ����Q Fـــ F "HB f أة��� ــF ا3,�,� ا	"�Oـــا	

  .٤/١٠٨ ��	��Uل، FHB ��TD ا3,�,� ا	�8,� ا	FXSAB FS ا	#�وز و&%م ا	S+�ز، ����Q ا	�,FH -ا	2hة
ر ,+�% أ8U ���E �KـSه ا	%آـ - ٦�wE إ�2م أون RH& *�f ا	�Aه�ة،ا3��iKداري �]�,8ا� أ��Sذ ا	K�Aـن ,  �K�SK3ا.  
١ - �O�8���أة FD ا2�3م وا	��T وا	w��5S ا	H	 ������	ق اA+	ا	 ��8U �Kأ %�+�  .٥٧ ص:
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  :أي السديد والحزم في األمورافتقار المرأة  للر .١
، ألن فيها مـن  ... امرأة- تولي الوزارة  –وال يجوز أن تقوم بذلك      :" )١( قال الماوردي   

عم ما تَضزات الع٢(" عنه النساءفُطَلَب الرأي وثَب(.  
ـ المرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهالً للحضور فـي مح          :" )٣(وقال ابن قدامة   ِلاف 

  .)٤("الرجال
ي عن االختالط بالرجال والمشاورة معهـم       نغْتَفاإلمام ال يس  :" وقال صاحب مآثر اإلنافة   

 ُلع النكاح، فال تُج   كلم نفسها، حتى ال تَ    رِموالمرأة ممنوعة من ذلك، وألن المرأة ناقصة في أَ        
  .)٥("إليها الوالية على غيرها

  :ةي الوظائف السياديلِّوعاطفة المرأة تمنعها من تَ .٢
  ب ـ لوظيفتها في البيت كالح المالئمةَ الملَكـاتةُرطْالمرأة حبتْها الف: )٦( قال المودودي

   ضلِّيها لوظائف الرجال يناقو العواطف، وتَفوالحنان والشَّفقة، ورِقَّة القلب وذَكاء الحس ولُطْ
وضطْعف رتفه ي وظائف الرجالــنسانية، فإقحامها في ذلك، سواء للمرأة أو اإلـا، وال نَفْع  

  .)٧( والفشلةبيياع والخَ للضبِع تضييع لها، وتعريض الشَّ
 أنوثتها، ورِقَّة عاطفتها تكـون سـريعة        مِفالمرأة بِحكْ :  وقال صاحب أخالق أهل البيت    

    قْالتأثُّر، تتغلب عواطفها على علقْ      هلها ألداء رسالة األمومة، ويا، وذلك يؤهصين مركـز   ا ع ه
   ألنها تتطلب الحنْكة واتِّزان العواطف، وقوة الجلَد والحزم المتوفِّر القيادة في األسرة وغيرها؛

  .)٨(ي المناصب العامةلِّوفي الرجل، وهذا ما يؤثِّر عليها في تَ
  :ي الوظائف السياديةلِّوضعف المرأة يمنعها من تَ .٣

ها تتعرض لألموال والدماء واألعراض، وقـد تقتـضي          فالواليات العامة خطيرة، ألن   
، وكل ذلك يتوقف على رباطة الجـأش        ...مقارعة الطواغيت والفَسقَة، واالنتصار للمظلومين    

   على بع التدبير، وتقليب األمور، وذلك يصنِة في القلب، ومستوى عال من الحكْمة وحسووقُ
  .)٩(هاا وحيائهقَّتا ورِهفعضالمرأة ِل

  :رد المجيزين على دليل العقل

                                           
٢ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤١ ا �	���	ا �Jه *,.  
��وردي - ٣H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٣١ص : ا.  
٤ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٥٩ ا �	���	ا �Jه *,.  
  .١/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� - ٥
  .١/٣٤: ,��º اFD �D�K3 ,�8	� ا	" �D2	�5AHAH%ي - ٦
٧ - IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
دودي - ٨�H	 +]�ب	ف (١٤٠ص : ا�hS�(.  
  ).��hSف (٤١٩ص ): هـ١٣٥٨ت (ا	��% ,+�% ,Z%ي ا	h%ر : أ`2ق أه) ا	#��  - ١
ر  - ٢A�O %�+, ��5H	 ل�A, )�O�8, ( �K�SKfا RH& ى%Z	زة اQ wE, RH&)hS����� ف� (  
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   مناصب القضاء ُلغمن المعروف أن المرأة تُشْ: )١(تور عبد الحميد األنصاريـقال الدك

و الوزارة ومديرة وغير ذلك من المناصب، ولم نسمع بأن حدثت مشكلة من نتيجة العاطفـة،                
ا هلُثَم،  أما خارج البيت فَ تجاه زوجها وأوالدهاالمرأة عاطفية في نطاق األسرة وحسبكما أن  

مثل الرجل، وهذا أمرتْ أكَّد٢( التجارب العمليةه(.  
 إلهيـة   صحيح أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل وهي حكْمةٌ        :" وقال الشيخ القرضاوي  

بأن اهللا سبحانه وتعالى أعطاها األمومة، فالجهاز العاطفي فيها أقوى من الرجل من غير شك،               
 النساء كذلك، هناك أيضاً نساء يغَلِّبن العقل لُّ أو كٌُلقْعنى هذا أن المرأة ليس لها عولكن ليس م

  .)٣("على العاطفة، ولذلك رأينا من النساء سيدات أعمال
ي الوظائف العامة، ليست لِّوتَ ِلحلُص فلذا ال تَ بأن المرأة عاطفية وقليلة الرأي    فهذه القاعدة   

   بالشجاعة والجرأة والدفاع نفْ عرِاء، فقد ذَكَر لنا التاريخ نساءقاعدة عامة في جميع النس
رع٤( به كثير من الرجالفْعن مصالح العباد، بما لم ي( .  

  :)٥(دليل المصلحة
  ا لهذه المناصب فيه ضررهيلِّوائف السيادية، بأن تَـي المرأة الوظـلِّوتَاستدل المانعون ِل

  : لألمة وذلك
ـ  نَ ثِّر على جسمها وتَخْتَلُّ   َؤض للمرأة من الحيض ي    ما يعرِ  .١ ثِّر علـى   ها، ويـؤَ  يتُسفْ

 الجسدية والذِّهنية، فهل مـن اإلنـصاف        ةوأعضائها، فهي ال تُكافئ الرجل في القُ      
 أعمـال   تُحمـلَ  والوالدة والرضاع أن     مِل من الحيض والح   هلُمحتَللمرأة فوق ما تَ   

؟، فهذا ظُلْم للمرأة وضرر عليها ، وتجريد لها من          ...لقضاءالرجل من السياسة وا   
يع الكثير من مصالح ض لها من ذلك يض، وغياب المرأة المتكرر لما يعرِ)٦(أنوثتها

فَـتُظْلَم بـذلك؟ ، أم       المرأة من األمومة     محر، فهل تُ  )٧( قيادتها تَحاألعمال التي تَ  
يسسات والموظَّفات       ح لها أن تنقطع ثالثة أشهر       ممدة إجازة الوالدة كما تأخذ المدر

؟ فإن أخذتْ للحيض إجازة وللحمل إجازة و للوالدة إجـازة وللرضـاع إجـازة               
، فلهذا خَص   )٨(هذا ضرر لها وللمجتمع   . وللمرض إجازة فماذا بقي من أيام السنة؟      

                                           
٣ -  IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٦ أ �	���	ا �Jه *,.  
ر &#% ا	+��% ا �hKري  - ٤Sآ%H	 ل�A,)ف�hS� (�K�SKfا RH& إ�2ف wE, RH&.  
٥ - �K ة��Y[	ا : �  .م�K��٢٠/٩/١٩٩٨,� ا	�8��5 وا	+��ة ا	�Jاع ��Sر�
٦ - g#�	ا �H[, :وا �D�A:H	 (#AS��5ر FD 3٦٠&2م FD 	#��ن، ا	8%د وهhB �,�& ��D�A� ���Z� ��8�� �H[, F%ر &* ا	��   ا	

 R	دى ا و��U]���يهـ،١٤٢٢	ر ��&% اSآ%H	 ل�A, .  
٧ - �Z���8B @#� : �+�O �iK٢٥٩أ �	���	ا �Jه *,.  
دودي -١�H	 +]�ب	ف (١٣٩ ص:ا�hS�.(  
٢- FKا%KYH	 ا2�3م FD ������	ا �ZEAQأة  و��  ).��hSف .(١١٨ ص:ا	
٣- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  ).��hSف( ١٥٩ ص:ا	��أة ��* ا	
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 يكون منها شيء    اهللا تعالى الرجال بالوالية العامة والقضاء واإلدارة وغيرها، وال        
  .)١(للنساء

 .ةرسكُّك اُألفَ إهمال البيت  وإهمال شؤون األوالد، مما يؤدي إلى تَ .٢
٣.   إدخال الخصومات الحبِزيإلى بيتها وأوالدها مما يؤدي إلى الخـصومات، فقـد           ة 

 .)٢( زوجهاهشِّحر واحداً غير الذي يحشِّرقَتَلَتْ امرأة أمريكية زوجها ألنها كانت تُ
مزاحمتها للرجال في ميادين أعمالهم فيه مضرةٌ للرجل، واشتغال الرجال بالمرأة            .٤

  .)٣(ثِّر على مصلحة العمل ومصلحة اُألمةَؤم يهطُاِلالتي تُخَ
  رد المجيزين على دليل المصلحة

  وعلْمٍ األطفال، وعندها فَضل قُوة ووقت    قْزالمرأة التي لم تُر   :"  قال الدكتور القرضاوي  
 الخمسين أو قاربت، ولم تَعد تَعـرِض لهـا العـوارض الطبيعيـة     توذكاء، والمرأة التي بلَغَ 

ن والتَّجربة ما بلَغَتْ، وعنـدها مـن         الس جِت من نُض  المذكورة، وتزوج أبناؤها وبناتها، و بلَغَ     
  .)٤("ن انتخاب مثلها في مجلس نيابي؟ مع في عمٍل عام ما الذي يمنَهلَغالفراغ ما يمكن أن تُشْ
والمرأة كما يبدو لي أن حالة التـوتُّر واالكتئـاب          :" ي المرأة القضاء  لِّووقال صاحب تَ  

            ل الحيض بحوالي ثالثة أيام غالباً ثم تزول عنها تلك الحالة المتُصيبها قَبقى سـائر    رة وتَبيض
     ةحفْ نَ أيام  شهرها بحالة طبيعية وصسيي بسبعة وعشرين يومـاً          ةحقل أن نُضعسليمة، فهل ي 

تُّرها والذي يمكن   ومن شهرها والتي هي فيها بحالة طبيعية من أجل ثالثة أيام من مرضها وتَ             
  .)٥("أن ترتاح فيه ببيتها؟

ـ عنَي المـرأة ال تَم    رِتَعة العوارض التي تَ   يلمع: )٦(وقالت الدكتورة سعاد صالح    ا مـن   ه
 مثل هذا الخَلل الذي هيرِتَعياسة الدولة، فهل الرجل ال يمرض؟ وحينما يمرض الرجل هل س          رئ
 ةرن القُد وسوجِن النُّض إلى س   بالمرأة؟ والمرأة قد تنتهي من هذه العوارض وقد تَصلُ         هونَقُصيلْ
رِمها؟وسالكفاءة واختارها الشعب، لماذا ال؟ لماذا نَح ٧(ن(.  

  

  :)٨(سد الذرائع
 لـه فـي     د الذَّريعة وهو أصٌل مـشْهود     إن األصل س  :" قال الدكتور عبد الكريم زيدان    

الشريعة اإلسالمية، وابتناء األحكام االجتهادية عليه، هذا األصل يقتضي بمنع انتخاب المـرأة             

                                           
  .٧ص:  ز�%�QFا�� ا	� �H�X	�T# أ� -٤
٥- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .١٥٨ ص:ا	��أة ��* ا	
٦- FKا%KYH	 ا2�3م FD ������	ا �ZEAQأة و��  .١١٨ ص:ا	
٧-  �wE ا	�u�Aوي &RH ا�S� �K�SKfر�,١٨ �#�  .٢٠٠٤ د��
	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء 	�8رف ا	�8رف -٨B:٥٧ ص.  
٩-  �ZS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٨ أ �	���	ا �Jه *,.  
١ - �K ����8	ا wE, : FD اعJ�را,� ا	K�� �,�K��٣٠/١/٢٠٠٧.  
I� (O إ	R ,+�م، ا�iK ا	�%`) �f* �%ران:ا	Jر��8  - ٢Sه�� ,#�ح و��� �,   .١/٢٩٦: ه
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وبالتـالي  في عضوية مجلس الشورى، ِلما يترتب على ذلك من ضرورة خروجها من بيتها،              
   تفريطها في واجباتها البيت           ـضة ال كفائية، كمـا أن عينة، وهي عليها واجبات عيتها فـي   وِيي

     تَلْزم أو تؤدي أو تُسل أموراً كثيرة شرعاً محظورة، مثل اختالطها بالرجال مـن          المجلس تَسه
الختالط من محـاذير    أعضاء المجلس، وربما الخلوة ، وما يترتب على هذه الخلوة، أو ذلك ا            

  .)١("معروفة وغير منْكورة، وعليه وسداً لذرائع الفساد يحظَر انتخاب المرأة لعضوية المجلس
ـ رِ فطْةًبغْر و دةًوجعل اهللا تعالى م   : " )٢(وقال الشيخ الزنداني   ور  جاذبـة بـين الـذُّكُ   ةًي

 باب المخالطـة،    حتَفْة للوالية العامة ي   ي المرأ لِّوواإلناث الستمرار البيوت ورعاية األطفال، وتَ     
         روز للرجال مما يؤدي إلى الفتنة التي حذَّر اهللا تعالى منها، ومن المعلـوم أن مبـدأ سـدوالب
              دفْسالذرائع في الشريعة اإلسالمية من أعظم المبادئ التي يتميز بها التشريع، وما أدى إلى مة 

بفهو م نْع النساء من فهو محظور، وما أدى إلى شرل هذا المبدأ في قضية ممتَعسي تور، فإن لم
   ستَالواليات العامة، فمتى يعيانة لألخـالق             ُلمنْع المرأة من الواليات العامة فيه ص؟ كما أن م 

  .)٣(واألعراض والنسل
  :رد المجيزين على دليل سد الذرائع

  ا، وقدهحتْ الذرائع كالمبالغة في فَد سقرر العلماء أن المبالغة في:" قال الشيخ القرضاوي
خَ يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة، أكبر بكثير من المفاسد الم دتَنسفة وهذا دليل يمكن أن يو  

   نْإليه من يرى مالمرأة من اإلدالء بصوتها في االنتخاب خشية الفتنة والفساد، وبهذا تـضيع             ع 
على أهل الدأصوات كثيرة نِي ٤("م ضد الالدينيينفِّهِكان يمكن أن تكون في ص(.  

  رأة للمناصب ـي الملِّوومن ينظر إلى منع وتحـريم تَ: )٥( وقالت األستاذة سهيلة حماد 
 ة سجبحنْظُ  دالذرائع، ي ةً جاهلية، ويتعامل معها بأحكام وعـادات وأعـراف            رإلى المرأة نَظْر 

الجاهلية، وليس ط٦(به اإلسالمقاً لما جاء ب(.  
ي لِّو المرأة من تَ   عِنْ هذا دليالً في م    حلُصال ي :" وقال صاحب كتاب النساء شقائق الرجال     

   لسالواليات العامة ألن المةَم زَِِتَلْ المم     ة إذا كانت ناخبة أو مـ    ...شَّحة  ر  فـي   ظَفَّحتَ، يجب أن تَ
 الخضوع بالقول أو التبرج في الملْـبس        مالقاتها للرجال من كل ما يخالف أحكام اإلسالم، من        

                                           
ق وواU#�ت ا	��أة FD ا2�3م 	8#% ا	���T ز�%ان - ٣AQ:١٩٨ ص.  
٤ - �+�O �iKا IS�U�B @#� ٨ �	���	ا �Jه *,.  
٥ - AQأة و��  ).��hSف (١١٩ص : �ZE ا	������ FD ا2�3م 	KYH%اFKا	
٦ -  *�f إ�2م أون wE, RH& وي�u�A	ر اSآ%H	 ىSD�  .٢٨/١١/٢٠٠٦ ��Sر�
�����د، وُ   - ٧Q %����رة، دَ 5َgَ و���Kَْتَ%ِ	��������H�Z ز����* ا	�%�����8* ,+���������B ( F���Dر�� إ����F,2 ( درا�����ت &�����H  ْ�َ����َرت F���D ا	�%������ ا	

 &����%ة ,��k����O أه�jَHَ�ْ   �����Z و&����دل ��	����S�����U، َ�����  م،١٩٩٥ زه����� &�����م  آ������H ا	%را������ت  ا�U F����D ��K������K3,�����8 ا    
     �����iKت وا �+�����ث، ا������	C�ر�������4 	]������ ا د�#�����ت ا2�����3,��ت ��ا������6 ا دب اF,2�����3 ا	�8	������� و	�����Z ا	8%�����% ,����* ا	

�K�SKfا RH& *�f إ�2م أون wE,.  
١ -  FD FBأ�� wE, RH& د��Q �H�Z� ذة�S��	 ل�A,٨/٦/٢٠٠٤ www.osrty.com.  
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         م، أو االختالط بغير قيود، وهو أمرحأو الخلوة بغير مـلِ      ربمات    مفروغ منه مـن قلـسالم 
زِتَلْالممات، كما أن المبالغة في ستْ الذرائع كالمبالغة في فَدح١("اه(.  

 

  
  
   
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                           
٢- FU�+H	 ل�U�	4@ ا�A� ء���	٣٠٢ ص:ا.  
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  :أدلة المجيزين لتولي المرأة الوظائف السيادية: لثالثالمبحث ا

إن األصل في األشياء اإلباحة، واألصل في التـصرفات والمعـامالت            : قال المجيزون 
ّلالح          طالَ، وعلى ذلك فالذي يقول بمشروعية الحقوق السياسية للمرأة غير مبالـدليل علـى     ب 

  

المبحـث الثالث أدلة 

  المجيزين

  لتولي المرأة الوظائف

  السيادية
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ـ ، فهـو م   عِنْ بالم  قوي، بخالف الذي يقول     وهو دليل  )١("ةاإلباح"دعواه استناداً إلى دليل       بطالَ
بتقديم دليل ال يتَح٢(ل االختالفم(.  

  .)٣("ي بعض األمورلها أن تَعنْ منولم يأت نص م:" وقد قال ابن حزم
  .)٤(" المرأة أن تتولى الوالية العامةعنَمليس عندنا ما ي:" وقال الشيخ القرضاوي

 نبوية أو   ةٌنَّولم يثبت ورود نص قرآني، أو س      :" )٥( األنصاري  وقال الدكتور عبد الحميد   
 قِّي المرأة المناصب العامة، فليس من ح      لِّوم تَ رحر ي بتَع م )٧( صحيح صريح، أو قياس    )٦(إجماع

       أحد أن يقول بالتحريم، إذ لو كان محماً لنص القرآن عليه، أو فَ     رتْلَصه ة، فكون القرآن لم    نَّ الس
نُي  ة لم تُ  نَّص عليه، والسحوز لمخلـوق أن   على أنه أمر مباح، ولذلك ال يج ففي ذلك دليل  مه،  ر

 إال بدليل قاطع، والمساواة العامة في الحقوق العامة بين الجنـسين            يوجب شيئاً أو يحرم شيئاً    
ثْتُهي القاعدة العامة في الشريعة، إال ما اسننَ بِي٨( صريحص(.  

 فالوظائف والمهام السياسية التي هي دون الخالفة، والتي قد           :)٩(دكتور البوطي وقال ال 
باحة حتى يرِد ما يخالف ذلك من        عنها، واألصل في األشياء اإل     اًى مسكوت قَب بها المرأة تَ   فُلَّكَتُ

ـ  في عموم ح   ة، وهذا يعني أن سائر األنشطة السياسية التي قد تمارسها المرأة داخل           رِالحظْ  مِكْ
  .)١٠(ن وآدابه وضوابطهيا بأوامر الدهديقَاإلباحة، بشرط أن تكون المرأة أهالً لها، مع تَ

  :رد المانعين على دعوى عدم وجود نص يمنع المرأة من تولي الوظائف السيادية
ثير الدهشة أن نسمع مـن      ومما يقتضي العجب، وي   : " )١١(قال الدكتور محمد أبو فارس    

 بين، أ بعض الطي            لِّنه ال يوجد في اإلسالم ما يمنع أن تكون المرأة من أهل الح ـ  والع د، وأن  قْ
     تَطة القضائية، وأن تَ   لْتكون في المجالس النيابية والوزارية والسى جميع الواليـات العامـة      لَّو

ولى ظات أو أكثر، تت   حافَظاً على إحدى الم   حافرئيساً إلقليم من األقاليم وم    وفتكون قائداً للجيش،    
 بأموالهم وأعراضهم ودمائهم وتقييد حريـاتهم، ونحـن نقـول           فَرصإدارة شئون الناس والتَّ   

ة نَّوا على أقوال الفقهاء والعلماء في هذا الشأن وأدلتهم مـن الكتـاب والـس              علطَّألم ي : لهؤالء
  طَّواإلجماع؟ وألم يل  عوا على هي الخلفاء الراشدين في عدم تولية المرأة في         دطَلْالسالتنفيذية،  ة 

طَلْالسة  طَلْ القضائية، السالتشريعية فهل تَ   ة ت المرأة في عهد الخلفاء الراشدين والية الجهاد،        لَّو

                                           
١-  �Z���8B @#� :ا�+�O �iK ٢٤٨ �	���	ا �Jه *,.  
ر &#% ا	+��% ا �hKري -٢S%آ	أة ا��H	 ������	ق اA+	ف (٣٣ص : ا�hS�.(  
  .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم -٣
٤- �K ة��Y[	ا : FD اعJ�  .�K��٢٠/٣/٢٠٠٥,� ا	�8��5 وا	+��ة، ا	
٥- IS�U�B @#� :+�O �iK٢٥٦ �ا �	���	ا �Jه *,.  
٦-  I���8B @#� :ا�+�O �iK ٨١ �	���	ا �Jه *,. 
٧- I���8B @#� : ا�+�O �iK ٨١ �	���	ا �Jه *,.  
ر &#% ا	+��% ا �hKري -٨Sآ%H	 أة��H	 ������	ق اA+	ف (٣٤ص : ا�hS�.(  
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ ا �	���	ا �Jه *,. 
�Fا	��أة �* ���jن ا	��iم ا	F��j و	�4�6 ا	w��5S ا	 -١٠#H	 FK���:ف.(٧٨ ص�hS�.(  

١١- -IS�U�B @#�  :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
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   ورئاسة األقاليم ووالية القضاء على اختالف درجاته، ابتداء من الحثم قضاء المنازعات )١(بةس 
  والخصومات والحدود، وانتهاء  مِاِلظَ بقضاء الم قَ ؟ ومن وزراء لـه،   �خذ رسول اهللا  فقد اتَّ ُلب
 أهـل   � رسول اهللا    ذَخَاتَّو فهل كان من بينهم امرأة؟       اةًض قُ ذَخَفهل كان من بينهم امرأة؟  واتَّ      

 يشاركونه في القرار، فهل كان من بين هؤالء امرأة؟ فهـل            دقْ والع لُّم الح هديبِالشورى الذين   
ينَتَ، وتَ �ل عنه رسول اهللا     فَا الحق للمرأة الذي تزعمونه غَ     ل يا قوم أن هذ    قَعهون إليه؟ وهل   ب

 هذا الزع   م الذي تزعمونه قد أظهرتموه وبتُنْين�لرسول وه واميبلم ي عم خطيـر  ه؟ إن هذا الز
سكت عن بيان هذه الحقوق ولـم        �للغاية، فهل قررتم للمرأة حقوقاً وأنصفتموها والرسول        

نْيص          ف المرأة، وال خلفاؤه من بعده، وال األمراء والعلماء على مـ    ر صبوا  التاريخ ظلموها وغَ
        لطَحقها، فلم يختاروا ولو لمرة واحدة امرأة في السـ        ة لِّ القضائية أو التنفيذية، أو في أهل الح 

قْوالعنْد، وهل أنتم أنصفتموها ولم يفْص٢(".؟ �ا رسول اهللا ه(  
 مناقشة كل دليـل     وذلك حال ا  هيفْ إثبات األدلة أو نَ    عندح جلياً   ضتَّلقول ي هذا ا : مالحظة

عند الترجيحم على األدلةكْمن أدلة المجيزين والمانعين والح .  
       واآلثار ، والوقـائع     ةنَّواستدل المجيزون لتولي المرأة الوظائف السيادية بالكتاب والس ،

  .ل التاريخية، والقواعد الفقهية ، والمعقو
  :من الكتاب

tβθ:" قال تعالى : الدليل األول  ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ 4 šχρâ÷ß∆ ù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβöθ yγ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# šχθ ãèŠ ÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ ßγçΗ xq÷� z� y™ 

ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ")٣(.  
  :وجه الداللة من اآلية

قة مـع المـؤمنين،     لَطْ اهللا للمؤمنات الوالية الم    تَبثَْأفَ: " )٤(قال الشيخ محمد رشيد رضا    
فيوالية األخُهاخل فيد وربية ـة الحصري ووالية النُّـاون المالي واالجتماعـعة، والتَّة والمود  

٥(" عن النساء وجوب القتالتْطَقَوالسياسية إال أن الشريعة أس(.  

                                           
��وردي: ا	+�#� -١H	 ��K�6H�	م ا�TQ ا �iKا ،IH8D �Zإذا أ� �T��  .٢٩٨ ص:أ,� ��	��8وف إذا ��B �ZآI، وFZK &* ا	
ق ا	��أة ا -٢AQ�  ا2�3م FD ������	وا ��K%�	Fرس�D :٢٠٠ ص.  
٣- ��S	رة ا  .٧١ا��� : �
�% ر��% �ا	 -٤+, �ا	�% ــ* &Hــ�5, *, �uر F)ن�HA	ا (H&ـــD ن ودرس��#	 FD ��S����� ـــF ا	�%ر�� ا	ـــR ���¯ ا	

� رواد ـــ* أ�Zـــ ,ُ�َ#Sَم، و١٨٩٧8ْ�ُ* ا	�5� ��Q* ا	]�� &�م ـــJ ا�U3زة ��	S%ر�� ,ــــا2�3,��  ��6ا��H، وأ`
O3ر 2حـا���FD ��� اF,2�3 وE% أ�� ,]�H ا	Bم١٩٣٥ ا2�3,��، و :�iKا4%ا��O wE% ا	, .  

  
ق ا	���ء FD ا2�3م -١AQ : �uر��% ر %��% �O�K ا	%�* ا 	#�FK) : م١٩٣٥ت ( ,++, @�H8B ،@5,د ،F,2�3ا kST�: ا	

  .١٣ص 
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 بما تراه صواباً من     ريش وتُ حصنْوما دام من حق المرأة أن تَ      :"  وقال الشيخ القرضاوي  
ى عن المنكر، وتقول هذا صواب وهذا خطأ بصفتها الفرديـة،           هنْالرأي، وتأمر بالمعروف وتَ   

  .)١("رعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمةفال يوجد دليل ش
هذه اآلية تدل على أن المرأة كالرجل لها حق الوالية    : )٢(وقال الدكتور محمد أنس جعفر    

 اتطَلُى عن المنكر، وما أعمال الـس      هنْالعامة، ولها الحق كالرجل في أن تأمر بالمعروف وتَ        
المنكر  ، وقد يتم ذلك بالتشريع واالجتهاد والمشاركة في           عن   إال أمر بالمعروف ونَهي   العامة،

  .  )٣("ل في المنازعات، أو التنفيذ أو اإلجبارصالقضاء والفَ
ا ال تضييق أبداً على المرأة، فلها الحق أن إذً:" )٤(وقال الدكتور محمد عمر الحاجي
 لكن ضمن آداب -فة عدا الخال- جميع المناصبدلَّقَتَتمارس جميع الوظائف العامة وأن تَ

االحتشام وعدم االختالط وما إلى ذلك، والقول الذي يطرحه الناس بأن اإلسالم يحم على ر
  .)٥(ة مرفوض بهذه اآليةإلى الوظيفة أو استالم مناصب رفيعالمرأة الخروج إلى العمل أو 

ه ناخبةً ومنْتَخَبة   ية تكليفاً للمرأة هي تَُؤدي    تتضمن اآل :" )٦(وقالت الدكتورة مكارم الديري   
  .)٧("د قْ والعلِّح نفسها وتتولى مهام الحشِّرد وأن تُقْ والعلِّل الحفي اختيار أه

     شْفاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكل ضروب اإلصالح، وفي كـل نـواحي         ُلم 
  .)٨(الحياة ومنها االشتغال بالحياة السياسية في كل مجاالتها

راآليةاالستدالل بعلى  المانعين د:  
ح صنْالقول بأنه ما دام من حق المرأة أن تَ        : )٩(قال الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس      

ى عن المنكر، وتقول هذا صـواب       هنْشير بما تراه صواباً من الرأي، وتأمر بالمعروف وتَ        وتُ
يقـوم بهـذه   وهذا خطأ بصفتها الفردية، فال يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس       

   المهمة، هو قول من  طَّ لم يعلى صالحيات مجلس النواب، ألنها ال تقتـصر علـى األمـر             لع 
      تََّ الحكومة بما ي    إلزام ةُطَلْبالمعروف والنهي عن المنكر، بل للمجلس س   خذه من قرارات، ويلك م

                                           
٢-  �wE إ�2م أون �S� *�fر�, RH& وي�u�A	ا ��5H	 ىSDم٢٨/١١/٢٠٠٦.  
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK, ٢٧٦ ا�	���	ا �Jه *.  
٤- ��8U �Kأ %�+�	 �O�8���أة FD ا2�3م وا	��T وا	w��5S ا	H	 ������	ق اA+	ف ���� (٦٠ص : ا�hS�.(  
٥- U�+	ا ��& %�ر ,+S%آ	ـــاF :D �h"S, ري� ���Kو kBـآ� ��T	�8 ا,�U FD �ًر�%, (�F ,]�ل ا	:�D�A ا2�3,��، &

 F�H8	ا P+#H	 غ ا�ن��S, ات، وه�� w#� ة%, ،��	gS	واI8, ��h"� �H��A, *, ��U�S	ا �Jه ���� ST, FD#� ا �% ا	
 �    .�٢٠/٨/٢٠٠٦%,�S� ، @5ر�

�� ا	+�U: ا	���ء �4�A@ ا	��Uل -٦& %�ر ,+S%آ	ـــا F )�O�8,( R	6#�8 ا و	د,5@، ا ،F#ST�: م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، دار ا	
  .٢٩٢ص 

٧- T,�8 ـ,�[� %A�	ذة ا دب وا�S%��ي أ�	ا �hK د���h ��� �رم ,+� ��� F�� %�	ام، �Bأ�� ��E ١٩٥١ا زه�، ,* ,
Qأ (���أة وا	6H	 ���ة وا����3، و,��+� ــF ا	�8	�ــ% �Dوع ا	�]�H ا2�3,ــا	#+ث ��	H]�� ا2�3,�� ا	�8	&%H	 F

��* FD اSK"���ت ,]�H ا	k85 ا	��hي &�م H����* &RH ا٢٠٠٦fا3`ان ا	H��wE ا3`ان ا	, �iKم، ا�K�SK.  
٨- I��K ر%h�  .ا	
��أة FD ا2�3م -٩H	 ������	ق اA+	د: ا .Fار�  .٨٧ص : ,�g5ة ا	��8رف ���T�3%ر��): ,�O�8( &#% ا	+��% ا	5
١٠- �+�O �iKا IS�U�B @#� ٧ �	���	ا �Jه *,.  
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عالحكومة إن لم تَ    َلز جِتَسب    سياسة الحكومة، وهذه   الرقابة على    طةلْ لقراراته، فالمجلس له س 
ةُلطَالس ةُطَلْ س  هيمنة وع فَ ٍلز ،من نْ المرأة أن تأمر بالمعروف وتَ     قِّ حى عن المنكر، وأحيانـاً     ه

فـي  ي الوالية العامة شيء آخر، فالخلط بين األمرين         لِّويكون واجباً عليها، لكن هذا شيء، وتَ      
ة مجلس النواب ليست مهمة وعظية وكفـى،  مهِمه عليه، فَ  رقغاية االستهجان من صاحبه، ال نُ     

ـ   م  الدسـتور ي    صنَلمجلس بِ ا عن المنكر وكفى، بل      اً بالمعروف ونهي  اًوليست أمر  ةًطَلْلـك س 
 تشريعية، وعليه فإن قياس عمل المرأة النيابي على أمرها بالمعروف ونهيهـا             ةًطَلْسياسية وس 

ـ لْلقياس الفاسد قياس مرفوض وم    عن المنكر كما يقول األصوليون قياس فاسد، وا         شـرعاً   ىغَ
  .)١(وعقالً

’:" قـال تعـالى   : الدليل الثاني  ÎoΤ Î) ‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# öΝ ßγà6 Î= ôϑ s? ôM uŠ Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅à2 &ó x« $ oλ m; uρ î¸ ö� tã 

ÒΟŠ Ïà tã ...ôM s9$ s% $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# ’ ÎΤθ çG øùr& þ’ Îû “ Ì� øΒr& $ tΒ àMΖ à2 ºπ yè ÏÛ$ s% #¶÷ö∆ r& 4 ®L ym Èβρß‰uη ô±n@ ")٢(.  
  :وجه الداللة من اآلية
هذا دليل واضح في جواز تولية المرأة رئاسة الدولة، والمناصب     : )٣(قال الشيخ الغزالي    

لْالعامة، فقد كانت بلقيس، ذات معريض، وقد دعاها سليمان عليه السالم إلى اإلسالم ونهاها ك 
به استشارت رجال الدولة، الذين سارعوا إلى مساندتها في  كتاتْلقَّعن االستكبار والعناد، فلما تَ

ت بسليمان عليه   قَتَتها وطاعة قومها لها، وعندما الْ     وقُر المرأة الواعية بِ   تَغْأي قرار تتخذه، ولم تَ    
ب قـوم   ها وإعالن إسالمها، فهل خـا     تينح وثَ رته وصالحه، قررت طَ   وبالسالم، واستبان لها نُ   

أمرهم اولُّو ٤(فيس؟نف النَّامرأة من هذا الص(.  
لم يذكر القرآن لنا هذه القصة على سبيل التسلية، فهناك قـوم            :  وقال الشيخ القرضاوي  

 قومهـا  تْمكَلت النساء على الرجال، فقد حضفُ أمرهم امرأة، ولو كان أناس كهذه لَاأفلحوا ولو 
قْبالع٥( إلى ما فيه خيرهم في الدنيا واآلخرةمة وقادتهم في أحرج األوقاتكْل، وساستهم بالح(.  

 امرأة،  مهتْكَلَ قصة قوم م   َلقَإن القرآن العظيم قد نَ    : )٦( وقال الشيخ محمد سليمان األشقر    
وروى القرآن أنها نجحت أيما نجاح، فأحسنت التدبير كل اإلحسان، فأي ثناء أثناه اهللا تعـالى                

على هذه المكَلةوعلى النجاح الذي و لَصت إليه بحنكتها ودهائها وحن تقديرها لألمور، فأي س  
  .)٧(ي جميع الوظائف العامة؟لِّومانع يمنعها من تَ

  :اآلية باالستداللرد المانعين على 

                                           
ق ا	��أ -١AQ ا2�3م FD ������	وا ��K%�  .) ��� ,")��hSف آ#�� (٢١١ - ٢٠٧ ص: �Dرس�F  ة ا	
٢- (�  .٣٢ - ٢٣ ا��� :�رة ا	�
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٨ ا �	���	ا �Jه *,.  
٤-  F	اYjH	 P�%+	وأه) ا IA�  ).��hSف (٥٨ص : ا	��� ا	�#�� ��* أه) ا	
٥-  �ى ا	�5� ا	�u�Aوي &RH إ�2م أون �S� *�fر�SDف(م ١٢/٥/٢٠٠٦�hS�.(  
٦- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٦٨ ا �	���	ا �Jه *,.  

��ن ا - ١�H� %�ر ,+S%آ	ى  اSD �  .)��hSف (٢٧/٤/٢٠٠٥ �RH& �A إ�2م أون �S� *�fر�
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١.           ليس في اآلية ما يدل على جواز أن تكون المرأة مةًكَل  وال ح ،فَة في عمل قوم كَ    جرة 
  )١(على مثل هذا المطلب

وقد جاء حـديث    .)٢("هخُسا شرع لنا إال ما ثبت نَ      نَلَبشرع من قَ  :" ية تقول قهالقاعدة الف  .٢
 في أن المـرأة ال تكـون        ص وهو نَ  )٣( "امرَأةً َأمرهم ولَّوا قَوم يفْلح لَن:"  �النبي  

 . )٤(انَلَبخليفة وال خالف فيه، فيكون ناسخاً لشرع من قَ
، استقباح من الهدهد لقوم رجال      مهكُلم تَ ةًكَل وعدم قوله م   م،هكُلم قول الهدهد امرأة تَ    .٣

 كُلَّبأنهم مو ا أمرهامرأة، بالرغم من تعظيم الهدهد لعرشها، ولم يعظمها وهي مالكة           م 
 .)٥(العرش

٤.     سليمان عليه السالم لم ي بِ فْرِتَع لْمكا، بل أَ  همرا وقومها أن يأتوا إليـه مـذعنين،        ه
 .كهالْها وأزال موأتى بعرش

٥.     كْلو كانت بلقيس ذات حمة    ورأي سديد لما ع بالشمس مـن دون اهللا، فـإبراهيم        تد 
٦(مة ورأي سديد توصل به إلى عبادة اهللا تعالىكْعليه السالم كان ذا ح(.  

$:"  قال تعالى  :الدليل الثالث  pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ 

$ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ zø% Î� ô£tƒ Ÿωuρ t ÏΡ ÷“tƒ Ÿωuρ zù= çF ø)tƒ £èδy‰≈ s9÷ρr& Ÿωuρ t Ï? ù'tƒ 9≈ tF ôγç6 Î/ … çµ uΖƒ Î� tIø�tƒ t ÷ t/  £Íκ‰ Ï‰÷ƒ r& �∅ÎγÎ= ã_ö‘ r&uρ Ÿωuρ 
š� oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρâ÷÷ê tΒ � £ßγ÷è Îƒ$ t6 sù ö� Ï�øó tG ó™ $#uρ £çλ m; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî ×ΛÏm§‘ ")٧(.  

 عند العقبة ونحن سـبعون  بِعاجتمعنا في الشِّ"... )٨(وفي مسند أحمد عن كعب بن مالك      
 تَمنَعون مما تَمنَعوني َأن علَى ُأبايعكُم:" �فقال لهم النبي    .." رجالً ومعنا امرأتان من نسائهم    

نْهم كُماءسن كُمنَاءَأب٩( ..."و(.  
وهنا ج ملحديث في دليل واحد ألن نفس كالم المجيزين في اآلية قيل في  اآلية مع اتع  

  .تهما في دليل واحد خشية التكرارعمج فَوالرد عليه واحد ،الحديث، فوجه الداللة واحد،
  :وجه الداللة من البيعة

                                           
٢ - F����� ا 	B :١٩/١٨٩F�	%K ن ا��Q F�  ��+����� ا	#+� ا	B ، :٧/٦٤.  
٣ - h#S	��5ازيـــاH	 IA�ل ا	Oأ FD ١/٢٨٥: �ة`J	ـــ، اDا�AH	 ـــ��ةF :٥/١٢٥ �H& FD خ�g� Rآ� أه) ا	��h�، ا	

خ����* �* ا	]: ا	���� وا	Q�	ـــ&#% ا	ا R، ـ,���C ا	���	�، ���وت، ا	6#�8 ا و	): هـ٥٩٧ت ( ��ج ـــزي أ�
١٤١٥*,�X	ا N	�O رS%آ	ا @�A+B ،١/١٧: هـ.  

  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري - ٤
٥ -  F#��A	ا ����B :١٣/١٨٣F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٧٨٢: ، أ.  
٦ -  %�+, ���U FH& ��FD F ا	c�Aن وا	���، ��HA ا	�5H8	ا3&]�ز ا wE,www.٥٥a.net.  
5ر ��Sر�� ٣١٦ا	8%د : ,]�H ا	���Eن - ٧��ر &�دل ا	���6ات٢٥/١٠/٢٠٠٤، ا	S%آ	ا �HA� ،.  
٨ - ��+S��  .١٢ا��� : �رة ا	
٩ - UرY"	ا �	�, *� k8آ R ا �hKري أ�ـه F#�	ا R`cو ،��K�:	ا �#A8	ا %Z� ،$ا$، � &#% ا %�#& *� �+H� *و�� I���

Qأ %Zل ا$، و���* &��Z، وUــوآ�ن أQ% ��8اء ر�H"S�ك �TDن ,* ا	:��2 ا	#B ���Q ــ%ا و,� �8%ه�D ــ�ح F
D،أQُ%%QُأBو ،�ًQ�U �5& ز,* ,�8و�� ��� ــ F#�٥٣	ا %#& *�f �8ب�S�fا �iKف (٣/١٣٢٤:  هـ، ا�hS�(  
١٠-  �,%�Q٥/٣٢٣: �% أKا ر k�8� ل�Eو ،Cب�ST	ا RH& IH��JB FD وط :*�Q وإ���د N�+O P�%Q.  
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ت وجوب إعطاء الحقوق العامة للمرأة كما أعطيت نَمضاآلية تَ:" )١(قال ظافر القاسمي
بعد فيما مل ح، ألن البيعة لم تَوب إقرار حق المرأة في االنتخابي ألرى فيها وجللرجل، وإنِّ

في موضوع ك بأنه إذا كان القرآن قد أوجب بيعتها ـنى االنتخاب، ذلـعهد النبوة إال مع
في الشؤون السياسية أولى في تِّباع األوامر واجتناب النواهي ، فإن بيعتها او اإليمان ،
  .)٢("الوجوب
فإذا جاز للمرأة أن تبايع بيعة سياسية جاز لهـا أن           :" )٣(قال الشيخ تقي الدين النبهاني    و

  .)٤(" ألن البيعة واالنتخاب من باب واحدب؛خَتَنْب وتُختَنْتَ
ة أو الشعب لرئيس الدولة أداء لمهمة سياسية        فبيعة أفراد األم  :" )٥(وقال الدكتور البوطي  

زِلْيالمبايعة التي تَين، بدءاً منم بها الد ت لرسول اهللا يوم الفتح، ومروراً بمبايعة سائر الخلفاء م
كَّوالح ام من ب ع   ين يـستوي فيهـا   ده إلى يومنا هذا، هذه المبايعة السياسية التي يأمر بهـا الـد

ء  في مبايعة أو انتخاب المرأة ألعضا      درِ،  والقول ذاته ي    ...بالمطالبة والتكليف الرجال والنساء   
  .)٦(" ومصدره واحد في الحالتينمِكْالح- سبب –مجلس الشورى، ذلك ألن مناط 

فقد جاء ثالثة وسبعون رجالً وامرأتان وبايعوه بيعـة  :" )٧(وقال الدكتور محمود الخالدي  
 اثني عشر نقيبـاً،     جوا إلي رِخْالعقبة الثانية وهي بيعة حرب وقتال وبيعة سياسية، وقال لهم أَ          

وا من الجميع، ولـم يخـصص       بختَنْه للجميع بأن ي   جو تَ رى قومهم كفالء، وهذا أم    يكونوا عل ل
      تَنْالرجال ولم يستثن النساء، ال فيمن ي   خَتَنْخب وال فيمن ي يجري على إطالقه ما     )٨(قلَطْب، والم 

ء  وهنا جـا )١١( يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص)١٠(، والعام)٩(لم يرد دليل التقييد   
  نْأمر المرأتين أن تَ    �لقاً، فيدل على أن النبي      طْالكالم عاماً ومتخا النقباء، وجعل للمـرأتين     ب

  .)١٢("حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين
  فآية بيعة النساء واضحة وصريحة وقطعية الداللة، وقد :" رفةـلة المعـاء في مجـوج

  ل في اإلسالم وعلى تأسيس الدولة اإلسالمية، شاركت المرأة في بيعة العقبة األولى على الدخو

                                           
١- S�U�B @#�I :�+�O �iK٢٣٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٢- F���A	ا �D�i	 F,2�3ا �  .٢٥١ص :�iKم ا	+FD �T ا	�8��5 وا	�Sر�
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٤- FK�Z#�	%�* ا	ا FAS	 ا2�3م FD F&��SUfم ا�i�	٨٩ص: ا.  
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ ا �	���	ا �Jه *,.  
�Fا	��أة ��* ���jن ا	��iم  -٦#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	٧٣ص : ا.  
٧- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٨- @H6��¢ " :ا	H	ا ل ��I��U FD w4ه	%, RH& %ال	·,%يا"  ا	م �TQ3ا �iK٣/٥.  
٩- %�A�5آ�FK " ه ,� دل I��U FD w4�� RH& f " :ا	H	 ل+� . ١/٢٤٥: أ�iK إر��د ا	
١٠-  I���8B @#� :�O �iK٩٥ +�ا �	���	ا �Jه *,. 
١١-  I���8B @#� :�+�O �iK٩٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
د ا	"�	%ي -١٢�+�ا&% �iKم ا	+FD �T ا2�3م 	E: ١٨٦ص.  
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 العقبـة  الدولة اإلسالمية، وشاركت في بيعة   تأسيس   دقْعوالتي كانت بمنزلة الجمعية العمومية لِ     
الثانية على الحرب والقتال، فأي خطأ وقع فيه المانعون لحرمان المرأة حقها الذي منحهـا اهللا                

  .)١("لي المناصب السياسيةتعالى؛ فلها حق الترشيح واالنتخاب وتو
  :البيعة باالستداللرد المانعين على 

أخذ مـن    �ه لنا التاريخ أن النبي      وكل ما يروي  :" )٢(يـقال الدكتور مصطفى السباع   
 وقد كانت هذه    ،...النساء بيعة، دون أن يصافحهن، على أن ال يشركن باهللا شيئاً، وال يسرقن            

 أن هذا   مع ز نال على مثل ما أخذ من بيعة النساء، وم        البيعة يوم فتح مكة، ثم أخذ بيعة الرج       
       يدل على اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة فقد ركت م ب   الغلو واإلفـراط   -ن الشَّطَط - ـ  وح ل م

  .)٣("لمتَحوقائع التاريخ ما ال تَ
(βÎ÷:"  قال تعـالى   :الدليل الرابع  uρ Ó‰tnr& zÏiΒ š Ï. Î� ô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yftF ó™ $# çνö� Å_r'sù 4 ®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# 

¢Ο èO çµ øó Î= ö/ r& … çµ uΖ tΒù'tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξr'Î/ ×Πöθ s% āω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ")٤(.  
  :وجه الداللة من اآلية

، أجارت أحد المشركين،    )٥(للمرأة حق إعطاء األمان مثلها مثل الرجل بدليل أن أم هانئ          
 لَتُقْوأراد علي بن أبي طالب أن يذَ: قالت، ههعام الفتح، فَ � إلى رسول اهللا تُبوجتُديغتسل، ه 

مرحباً :" أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: قلت" من هذه؟ :"  عليه فقال  تُملَّس فَ هرتُسوفاطمة ابنته تَ  
يا رسول  : فاً في ثوب واحد، فقلت    حتَلْفلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات م        " بأم هانئ 

 قَـد  :"�يرة، فقال رسـول اهللا       أنه قاتل رجالً َأجرتُه فالن بن هب        ابن أمي، علي،   زعم: اهللا
  .)٦(" هانٍئ ُأم يا َأجرت من َأجرنَا

 فالمرأة تجير على المسلمين، وهذا األمر هو من أعظم األمور وأخطرها في حياة األمم       
عنى ذلك أن اإلسالم رفعها إلى نفـس        والشعوب، وعندما يعطيه اإلسالم للمرأة مثل الرجل، م       

   الدرجة السامية التي رف٧( إليها الرجل  ع( وي ،عألمان المرأة أحد األدلة علـى       �ل النبي   و قب د
ـَا امي الوظائف العامة، ألنها لو كانت المرأة ناقصة األهلية لَلِّوتَأهليتها ِل    وثقَ في تقديرها ولَم

لها تَص زُأجِيرتَف م٨(ق بمصلحة األمةلِّع(.  
  :اآلية باالستداللرد المانعين على  

                                           
١- �D�8���، ���D�A، ا	8%د : ,]�H ا	��B ،���Z� د��8� �H[, F١٣٥وه ��K�:	دى ا��U FD در�h	رة ١٤٢٦ اS%آ	ا �HA� ،هـ

��دQ *�%��8	ز�* ا �H�Z�.  
٢- �U�B @#�IS :�+�O �iK١١٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٣- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .١٥١ص :ا	��أة ��* ا	
٤- ��S	رة ا  .٦ا��� : �
٥- �ZS�U�B @#� :�+�O �iK١٠٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
  .٣/١١٥٧: N�+O ا	#"�ري -٦
��، ا	6#�8 ا	:�	:�، ص : ا2�3م و���XE ا	��أة ا	��O�8ة -٧T	ا ،�HA	دار ا ،F	  .٣٧ا	#FZ ا	"
��T اF,2�3، ا	6#�8 ا و	R، ص : وا	8�) ا	����F رؤ�� إ�2,��ا	��أة  -٨H	 F�  .١٠٦ه#� رءوف &Yت، ا	�Z8% ا	�8	
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 للرجال والنساء جميعاً، وهـو      قٌّاألمان واالستجارة ح  :" )١(قال الدكتور عادل المطيرات   
ليس من الواليات العامة في شيء، وال يشترط فيه ما يشترط في الوالية العامة، فهو خـارج                 

  .)٢("الموضوع
ةنَّمن الس:  
 راعٍ الِْإمـام  رعيتـه  عـن  مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم" :�قال رسول اهللا    : األولالدليل  

 بيـت  فـي  راعيةٌ والْمرَأةُ رعيته عن مسُئوٌل وهو َأهله في راعٍ والرجُل رعيته عن ومسُئوٌل
 َأن وحـسبتُ  قَاَل رعيته عن ومسُئوٌل سيده ماِل في راعٍ والْخَادم عيتهار عن ومسُئولَةٌ زوجِها

ُل قَاَل قَدجالراعٍ وي راِل فم ُئوٌل َأبِيهسمو نع هتيعر كُلُّكُماعٍ وُئوٌل رسمو نع هتيع٣("ر(.  
  : وجه الداللة من الحديث

 �م، وبرهان ذلك هذا الحديث فقد أثبت النبي         كْ المرأة الح  يلوجائز أن تَ  : ل ابن حزم  قا
             أن المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، ولم يأت نص من عها أن تلي   نْ م

  .)٤(حسب الخالفة فيلبعض األمور، وهي ممنوعة من أن تَ
 على أن للمـرأة واليـة       نوعمجمسلمون م وال: )٥( وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق    

 على تمييزها بها فـي      صي تربية أبنائها، وهي والية نُ     ورعاية وسلطاناً في بيت زوجها، وه     
 أنواع وميادين الواليات، ولكن قطاعاً من الفقهاء قـد وقـف بالواليـات              َلصالحديث الذي فَ  

ب المـرأة عـن     جيات الخاصة، واختاروا ح   المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند الوال      
الواليات العامة، التي تلي فيها أمر غيرها من الناس خارج األسرة وشؤونها، ولكـن قـضية                

٦(مارى فيهاوالية المرأة ومشاركتها مع الرجل في واليات العمل العام، يجب أن ال ي(.  
  :لحديثا باالستداللرد المانعين على 
  قال صاحب سلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة      " �بعد أن ساق حديث النبي      :ل السالم ب "

عدم جواز تولية المرأة شيئاً من األحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لهـا                 "
  .)٧("أنها راعية في بيت زوجها

 فقد حد الحديث مسؤولية كل فرد، وإن اشتركوا في وصف الراعي،        في هذا  � النبي   د 
د مسؤولية المرأة المناطـة بهـا،       دح منهم محدودة، فَ   لٍّكُعمِل   ةُر معانيهم مختلفة، ودائِ   إال أن 

                                           
ر &�دل ,#�رك ا	���6ات -١S%آ	ا :"B�8��5، ��� ـــ	ا ��Hرة، آ��م، وhQ) �١٩٩١ج ,* ا	]�,�8 اFD ��,2�3 ا	�%��� ا	

D را�S%آ	ا RH&ه�ة &�ــ�A	�8 ا,�U *, رن�A���، ــ��H ا	�8��5 �]�,�8 ا	Tــ��uًا FD آــم، و�8�) ,+٢٠٠١م F ا	�IA ا	
���8 إ��Qء ا	�Sاث ا2�3,ـــرD ��4 وهU ــــ�عD �������A6 ا	8� FــــT	ا FــــiKا ،���ل ـــw أآ�د���� رUــــ� ,Eــــ

  .www.academy.islammen.net :ا2�3م
ر &�دل ا	���6ات �H[, FD ا	���Eن ا	 -٢Sآ%H	 P+� 8٣١٦%دFD در�h	م٢٥/١٠/٢٠٠٤ ، ا.  
  .١/٣٠٤: N�+O ا	#"�ري -٣
  .٩/٤٢٩: ا	�+YQ *�f RHم -٤
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٦٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٦- �K�SKfا RH& ا2�3م (#� wE, RH& وقYEي ز%�Q د�ر ,+Sآ%H	 ل�A,).ف�hS�(.  
٧- FK�8�hH	 2م�	٤/١٢٣: �#) ا.  
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وجعل دائرة مسئوليتها محصورة في رعاية زوجها وأهل بيتهـا، والعنايـة بتربيـة األوالد               
 م وتدبير األمور البيتية وتنظيمها، وكل ذلك في داخل بيتهـا، وال تعـود عليهـا أي                هِتَئشنْوتَ

إلمامة الكبرى   بِتَولِّي ا  مسئولية خارج البيت، فال مجال بعد هذا المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر           
، إذ ال يمكن تنظيم أمور البيت وتربية األوالد، ورعاية الزوج، مع مسئولية الواليات              مِكْلحا أو

  .)١( لقضاء أكثر األوقات خارج البيترطَضالعامة، وقد تُ
  .)٢( "الرجاِل شَقَاِئقُ النِّساء ِإن:" � قال رسول اهللا :الدليل الثاني

  :وجه الداللة من الحديث
 كما هو األمر بالنسبة     ا مقوماته تْكَلَتَوللمرأة الوالية إذا ام   :" )٣(امقال الدكتور محمود عكَّ   
 الوالية بشكل عام  أقصد هنا ، صفة األنوثة أحقية المرأة بالواليةدقفْللرجل، وال يمكن أبداً أن تُ
    ة وصار المراد منها الرئاسة العامة قلنا ورددنا، فماذا يعني حديث           حتى إذا ما وصفناها بالعام

  .)٤( "الرجاِل شَقَاِئقُ النِّساء ِإن" �رسول اهللا 
       اطَخَفالمرأة تستوي مع الرجل في الحقوق والواجبات ومكالرجل سواء في المـسائل      ةٌب 

ت في الشؤون العامة كاألمر بالمعروف والنهـي        قَلَّعواج واكتساب المال، أو تَ    الشخصية كالز 
، )٥(ي الوظائف العامة، فالنساء شقائق الرجـال      لِّوعن المنكر والمشاركة في الحياة السياسية وتَ      

طْومؤدى هذه الفر٦( اإلنسانية أن يتساويا في الحقوق والواجبات العامةة(.  
رع ال أن يأتي دليل على إخراجهن من ذلك الشَّ        إه للنساء،   عررجال شَ ه اهللا لل  عر فما شَ 

  .)٧(العام، وسواء كان للتخفيف عليهن مثل الجهاد، أو للتغليظ عليهن كالحجاب
ـ لَفهي اإلنسان الذي يتمتع باألهلية الكاملة لممارسة الحقوق كلها، اإلنسان الذي خَ        اهللا هقَ

  .)٨(ا الحقوق ذاتها سواء بسواء، فإنما النساء شقائق الرجالهحنَ وأنثى، ومرٍكَتعالى من ذَ
  :لحديثا باالستداللرد المانعين على 

 واألنثى يـستويان فـي      رِكَمعنى الحديث أن الذَّ   : )٩(قالت الدكتورة فريدة صادق زوزو    
ـ  رِوكر واألنثى في الد بين الذَّ  اًالحقوق اإلنسانية، غير أن هناك فروق      صي  االجتمـاعي والشخ
                                           

١- ���5� ���K ا	��#�ح &�T#� RH ا	H	 P+� �K�SKfا RH& �Zwww.almanhaj.com.  
  .١/١١٣: اN�+O �iK و��8u ��* ا	J,�Sي 	�	#�FK: ، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�١/١٨٩FK: ��* ا	J,�Sي -٢
د &�Tم -٣�ر ,+S%آ	ا : FD kHQ ���%, FD %	١٩٥٢/ ٦/٦وH& (hQ ،رـمن ��K�D FD &�م �R ا	���U *, ��S�U,�8 ا	�

راة FD ا	��T ا2�3,١٩٨١S%آ	ا RH& (hQ]�,�8 &�م ـــم، و	ا ��K *, F����	ا F١٩٨٣ kO���م، �j) ا	8%�% ,* ا	
�Z�, ذ�Sًاأ��u�+,ًا وD ُآــ F�H�َSَـــ[� ����S	ق واA+	ا FـــBأ�� �Z�, ت��	C�F، ـF وإ�2,ـــ�,kHQ �8، و	I ا	8%�% ,* ا	

ر ,S%آ	ا wE, �iKا �K�SKfا RH& م�T& د�+www.akkam.org.  
٤- I��K ر%h�  .ا	
٥-  ��H"	ا ���XE wE, RH& ازق�	ذة ,���ة &#% ا�S��	 ل�A,www.gulirissues.net.  
��أة -٦H	 ������	ق اA+	ري: ا�hK ا %��  .٣٥ص : &#% ا	+
٧- FKآ�5H	 ]�ار	) ا��	١/٢٣٠: ا.  
٨- h& تf+Bأة و��، م٢٠٠٢/ ٢٥ -٢٠ -هـ١٣/٢/١٤٢٣ - ٨" �#&�Z ا	:FD�A ا	:�	U � P%�% وK w4�E%وة دار ا	�FD �T أـا	

 R	6#�8 ا و	ا ،�T�ر ,+�% &%�Kن ��	�. م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣: دار ا	S%آ	ا �HA� : ١٨ص.  
رة ��D%ة �Oدق زوزوــه -٩S%آ	ا F :D راةSوُ,ـــدآ ،I	Oوأ IA�م ا	F%َ FD FQ ا	H& ��Hآ FD I	Oوأ IA�ر��� ��E FD ا	

 wE	�Z أون RH& *�f ا�K�SKfا	]�,�8 ا3, �iKا ،��Y�	��� ���  .www.Lahaonline.com: �2,�� ا	�8	



٢٩٦ 
 

 وإجحاف، والمطلوب هو العـدل ولـيس التـسوية          ملْ التسوية بينهما فيها ظُ    عليهوالنفسي، و 
قَلَطْالم    ة، فالرجل يختص بأمور معنَية    واألنثى تختص بأمور    ...وامة منها تولي المناصب والق ،
معنَيتكامل مـن     مثل تربية األوالد وغير ذلك، وليس بينهما من تعارض بقدر ما بينهما من             ة 

١(رة اإلنسان وبناء المجتمع الفاضلطْأجل تحقيق ف(.  
مشاورة أم المؤمنين أم سلمة رضي اهللا عنها في صلح : من السنة الفعلية: الدليل الثالث

  :الحديبية
 فَانْحروا قُوموا:" من قضية الكتاب في صلح الحديبية قال ألصحابه        �فلما فرغ النبي    

قُوا ثُملعمر قَاَل "اح: اللَّها فَوم قَام منْهٌل مجتَّى رقَاَل ح ثَلَاثَ ذَِلك اترا مفَلَم لَم قُمي منْهم  ـدَأح 
 لَا مثُ اخْرج ذَِلك َأتُحب اللَّه نَبِي يا سلَمةَ ُأم فَقَالَتْ النَّاسِ من لَقي ما لَها فَذَكَر سلَمةَ ُأم علَى دخََل
ا تُكَلِّمدَأح منْهةً ممتَّى كَلح رتَنْح نَكد٢(ب( وعتَدو اِلقَكح قَكلحفَي جفَخَر فَلَم كَلِّما يدَأح منْهتَّـى  مح 
 بعـضا  يحلقُ بعضهم وجعَل وافَنَحر قَاموا ذَِلك رَأوا فَلَما فَحلَقَه حاِلقَه ودعا بدنَه نَحر ذَِلك فَعَل
  .)٣ (..".غَما بعضا يقْتُُل بعضهم كَاد حتَّى

  :وجه الداللة من الحديث
ى عن هذه المشاورة بما     نَأم سلمة، وهو في غ     �لقد شاور النبي    :)٤(قال الشيخ البوطي  

وهبه   كَنْ اهللا من حة كْ وحمفي القول والعمل، ولكنه   ة أح ن يقتدي به الناس، وعليه فإن مـن  أ ب
المرأة االشتراك في عضوية مجالس الشورى، وتَ   قِّح ى الوزارات على اخـتالف أنواعهـا   لِّو

  . )٥(ومراتبها
أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه، فدل ذلك على أن            �النبي  : )٦(وقال الشيخ األلباني  

  . )٨( ليس على إطالقه)٧("م امرأة أمرهاولُّلن يفلح قوم و"  �حديث النبي 
 �وهذا يدل على حق المرأة في الشورى، وأن النبي          :" )٩(وقال الدكتور محمود الخالدي   

ي طعكان يشاور النساء، ويأخذ برأيهن، فيجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى لتُ             
  .)١٠(" أم سلمة رضي اهللا عنهاتْلَعرأيها كما فَ

                                           
١- �K�SK3ا RH& �Z	 wE, �iKة زوز: ا%��D رةSآ%H	 ل�A, �5ر ��Sر����� ٥و ا	S٢٠٠٥ أآ.  
٢- �K%#	ا :�ُ �Z8�Uة، و�A#	وا �E��	ا%ْiK8ـــن، ا	ا N�B��مـــ� ,H : %�Qأ *� %�ت ( �* ��� ا	kB�T ا	"ارز,F أ� &#% ا$ ,+

���، ���وت، 	#��ن،): هـ٣٨٧H8	ا kST	١١٢ صدار ا.  
  .٢/٩٧٤: N�+O ا	#"�ري -٣
٤- IS�U�B @#� :�+�O �iK١٣٨ ا �	���	ا �Jه *,.  
٥-  F�#H	 FK���	ا w��5S	�4�6 ا	و F��j	م ا�i�	ن ا��j� *�� أة��  ).��hSف آ#��( ٧٣ص: ا	
٦- K +�ج	%�* �* ا	ا �O�K %�+, �ا	�% ـــح ا 	#�Kه ا	�5, *, F )دةAا� ( ��� ��K�#	أ ��O�&١٩١٤@5,د R	إ �Uم، ه� 

D ت���h�IU واه�H8� �S ا	+%�P، و	I ا	8%�% ,* ا	Bو ،�Z�D م�EــوأT+ُ	ا FــDB ،Pد��Q ا RH& ا ردن ��� ــ� FD F
١٩٩٩ �K�SKfا RH& ا2�3م @��� wE, �iKم، اwww.islamway.com.  

  .١٦١٠/ ٤ :N�+O ا	#"�ري -٧
٨- FK�#	�	 ���8X	ا �H�H�	ف( ١/٩٢٥: ا�hS�(.  
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
د ا	"�	%ي  -١٠�+�ا&% �iKم ا	+FD �T ا2�3م 	E:١٨٧ ص. 

  



٢٩٧ 
 

فأم سلمة رضي اهللا عنها كان لها تأثير كبير في حـسم      : )١( عارف وقال الدكتور عارف  
ـ برأي امرأة فـي أَ     � أزمة عصيان عام، فأخذ النبي       لِّحت مشورة لِ  مدقَمشكلة كبيرة، فَ    قِّشَ

       األمور وأشدها، مما يدل على رجاحة العقل وح   سن التصرف الذي يجـ  المرأة أهالً لِ   ُلع ي لِّوتَ
  .)٢(حوهالمناصب كالقضاء ون

  :مشورة أم سلمة باالستداللرد المانعين على 
ليس في سماع الرجل رأياً لزوجته أو البنه الـصغير          : )٣(قال الدكتور محمد أبو فارس    

تَقْوينع           لِّ بهذا الرأي، أن الزوجة أو ابنه الصغير أصبحا من أهل الح ـ  والع د، أو مـن أهـل      قْ
 الشورى، يرِبمون  لألمة أم ر شْ ردا وخَ هرِيه ا، وإن م ن ه أن يستـشير الرجـال،    �ي النبي  د

      د، وكان رأيها صـائباً،  وليس النساء، وأم سلمة أشارت برأيها دون أن يستشيرها أو يسألها أح
وليس ما ينَم٤( برأيها إذا كان صائباًذَخُْأع أن ي(.  

قـد أخـذ     �ن الرسول   ليس في القصة إال أ    :" )٥( وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق     
برأي أم سلمة عندما أشارت بهذا الرأي الصائب، وأن أم سلمة رضي اهللا عنها كانت راجحة                

   ستفاد من هذا جواز استشارة المرأة وجواز أخْ       العقل نافذة البصر، ويفمـا وجـه     ... رأيها ذ ،
، ولـم   ...يحهاعلى جواز انتخابها وترش    دليالًالداللة أن يكون سماع الرسول لمشورة أم سلمة         

أَ ْلقُي حد  أنه ي حم لذي سلطان أن يستشير زوجته في شأن ما، أو يأخذ رأي النساء في قضية               ر
نهى عن المنكر وتدل على الخيـر،       رأة الحق في أن تأمر بالمعروف، وت      من القضايا، كما للم   

رة، أو قضاء،   ولكن أن يكون لها الحق، أو عليها الواجب أن تتولى والية عامة، إمارة أو وزا              
  .)٦("يعي، فليس في هذه القصة دليل على هذا األمررأو تكون عضواً في مجلس تش

  

  :ارــاآلث
ـ         ي لِّوورد من آثار أمهات المؤمنين والصحابة رضي اهللا عنهم ما يدل علـى جـواز تَ

  :المرأة للوظائف السيادية
  :خروج عائشة أم المؤمنين في موقعة الجمل: الدليل األول
  :اللة من الحادثةوجه الد

ت فيهـا امـرأة     لَّوعرفنا في التاريخ اإلسالمي أكثر من حادثة، تَ       : )٧(قال ظافر القاسمي  
      رئاسة القوم رئاسة فعلية، وكانت هي المجع األول واألخير فـي جميـع الـشؤون الدينيـة      ر
                                           

١- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء 	�8رف &�رف -٢B: ف ( ٤٤ص�hS�(.  
٣- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
ق ا	��أة ا	�%��K وا	������ FD ا2�3م  � -٤AQFرس�D  : ف (٢٠٣ص�hS�.(  
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
�* &#% ا	"�	@ -٦Q�	8#% ا	 �#`�K4#� و�K ��8��5S	ا �	�[�	F ا	��أة ا	��fت ا	�8,� وا�S�fاك FD ا	B �TQ : ١٣ص.  
٧- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ ا �	���	ا �Jه *,.  



٢٩٨ 
 

وم ثارت على     السيدة عائشة أم المؤمنين، ي      هتْلَعوالسياسية، ولعل أوضح مثال على ذلك، ما فَ       
     بيعة علي بن أبي طالب، ورتْلَح       غْ مع اآلالف من مكة إلى البصرة بإصالح ذات البين في     ةَي 

طات لُ فوق السةًطَلْ ستْحبطالب بدم عثمان بن عفان، فقد شعرت بأنها أص تُتْجررأيها، وقد خَ
ـ            راجـع،  جـع الم  ره إال م  الشرعية، فاستجازت لنفسها أن تقول وأن تفعل ماال يقوله وال يفعل

 كثير حتى أصبحوا ثالثة آالف رجل إلى البصرة، وقـد  قٌلْا خَهقَح بسبعمائة رجل، ولَ  تْجرخَفَ
ععبد اهللا    تْنَي      يعتَن إماماً للصالة إال رئيس القوم، وكَ      بن الزبير إماماً للصالة وال يرسائل  تْب 

يس الدولة، وكانت تتولى بنفسها محادثة الـذين         رئ فُرصإلى رجال من أهل البصرة، وهذا تَ      
  لْيأتون معسكرها لعهم أن األمر بِ   ميد      ار ال يدرون الحـالل     ها، فلم تكن رئاسة عائشة رئاسة ثو

   والحرام، وال رئاسة عوام   وإنما كانت رئاسة حقيقية مار ،تْسر القوم، وفيهم ابطاتها على أكلُ س
  .)١(كبار الصحابة
 فهل يفَتَل أن تَ  قعوعائشة أم المؤمنين التي تُ     ه عهات من هذا رِتَ من أعظم نساء األرض بِد

ف وتلوم خلفاء راشدين ليسوا كبقيـة الخلفـاء، وتقـود           ناكب وتُ حاسالنوع، وهي التي كانت تُ    
٢(طلقة من مواقف وقناعات خاصة بها؟نْالجيوش لمحاربتهم، م(.  
فقد قادت جيشاً فيه الكثير من الصحابة وال نَجِد         : " "ه توليه وعزلِ  الخليفةُ"وقال صاحب   

 من المسلمين لوماً على فعلها، بل نَجِد التأييد منهم، فشاركت في الحياة السياسية وقادت جيش              
  .)٣("المسلمين

  :خروج أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها إلى الجمل باالستدالل رد المانعين على
وإيراد هذه الواقعة على هذا الوجه ليس فيه إنصاف للحقيقة :" رقالت لجنة الفتوى باألزه
ب،  وإنما خرجت داعية     حارِدة لجيش م  ئبة وال قا  حارِرج م خْوالتاريخ، فإن السيدة عائشة لم تَ     

 يـث رللمطالبة بدم عثمان رضي اهللا عنه، وقد دفعها إلى ذلك أنها كانت ساخطة على خطة التَّ         
 عثمان، واالقتصاص منهم، وهذا أمـر       ةلَتَمبادرة بالبحث قبل كل شيء عن قَ       وعدم ال  ِلهموالتَّ

   ليس من الوالية العامة في شيء، على أن صنيع السيدة عائشة هذا ليس فيه دليل شرعي يصح 
   عليها بعض الصحابة هذا ركَاالستناد إليه، فإنه كان عن اجتهاد منها وكانت مخطئة فيه، وقد أنْ

تَالخروج، فاعِئطَخَ بِتْفَرا ونَهد٤(" على خروجهاتْم(.  
خذ عملها هذا دليالً علـى اشـتغال        تَّفال يمكن أن ي   :" )٥(وقال الدكتور مصطفى السباعي   
  ردية، ـ ألنها حادثة ف؛ رينوهتَور كما يزعم بعض المـالمرأة المسلمة بالسياسة في تلك العص

                                           
١-  ، F���A	ا �D�i	 F,2�3ا �  ).�hSف آ#��� (٣٤٧ -�iK١/٣٤٥م ا	+FD �T ا	�8��5 وا	�Sر�
٢- %�%U �h& تf+Bأة و��رة ���Dل ,١/٦١��Z: ا	S%آ	ا �HA� ،.  
٣- I	Y&و I�	B ���H"	ا	س   .٢٧٣ ص:2hح ا	%�* د�
  .ا	�JاهhB ،k%ر &* دار ا	k��AS ��* ١٥ا	8%د : ,]�H ر��	� ا2�3م -٤
٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK١١٧ ا�	���	ا �Jه *,.  



٢٩٩ 
 

أد١(" عائشة فيها خطأهاتْكَر(.  
ـ عائشة رضي اهللا عنها لم تَ     : )٢(الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق     وقال   ـ لج م رخْ ة وال  كَ

ين جيش علي وجـيش معاويـة    ب حِلْ للص تْجرون هذه الجماعة، وإنما خَ    ؤرة وال متولية ش   يأم
ـ            وللمطالبة بدم عثمان، ووافق بعض الصحابة على خروجها، لعلـه يسمكالمهـا لِ   ع لْعـ م ا ه

، وظنوا أن األمة ستجتمع وال  � النبي بِلْ النساء إلى قَبنها أم المؤمنين، وأحومكانتها، وكو 
ـ ب، فلم تَرتتفرق بسماع كالمها، ولكن حدث العكس ونشبت الح   ـ لِّوتَ قـط م جرخْ شـؤون  ةَي 

      غْالمسلمين، بل كان خروجاً معنوياً، لمكانتها ورد  في اإلصالح بين المسلمين، فهو اجتهـا       ةًب
يتَب      جفكيف يكون في هذا ح ،خَطَُؤه ة لجواز تَ  ني المرأة الواليات العامة، وأن تكون رئيـساً        لِّو

  )٣(أو أميراً أو خليفة؟
  :تولية عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه محتسبة: الدليل الثاني
 )٤( الشفاء بنت عبد اهللا العدوية     إن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ولَّى       : قال المجيزون 

  . ي المرأة المناصب السياديةلِّو، فدل ذلك على جواز تَ)٥(سبةالح
كم، وهو قول أبي حنيفة، وقد روي أن عمـر           المرأة الح  يلوجائز أن تَ  :" قال ابن حزم    

  .)٦(" السوق-ه امرأة من قوم- الخطاب ولَّى الشفاءبن
 سـوق  )٧(مـة ثبي ح أى عمر الشفاء، وهي أم سليمان بن     لَّوقد و :" وقال صاحب المنتقى  

٨("م بين الناس ولو في صغار األموركْالمدينة، وال بد لوالي السوق من الح(.  
 وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية      - المرأة –فيمكن أن تكون    :" وقال الدكتور القرضاوي  

       ى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد اهللا العدوية         لَّويمكن أن تكون محتسبة احتساباً عاماً، وقد و
  .)٩(" من الواليات العامةبروق تحتسب وتراقب، وهو ضعلى الس

  لقة عن أهل السوق رجاالً ونساء، تُ      طْفكانت حقوقها م     ـيم الحرام وتُقرلُّ الحالل وتُححم 
  .)١٠( المخالفاتعنَمالعدالة وتَ

  :بر تولية عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه محتسبة بخاالستداللرد المانعين على 

                                           
١- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .١٥٢ص :ا	��أة ��* ا	
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
�* &#% ا	"�	@ -٣Q�	8#% ا	 �#`�K4#� و�K ��8��5S	ا �	�[�	F ا	��أة ا	��fت ا	�8,� وا�S�fاك FD ا	B �TQ:١٢ ص.  

  ).��hSف(
٤- S�U�B @#��Z :�+�O �iK٥٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
٥- �Z���8B @#� : �+�O �iK٢٨٤ا �	���	ا �Jه *,.  
  .٩/٤٢٩: ا	�+YQ *�f RHم -٦
٧-  w, ًا��jO �U#%ري ه�	ا F��A	ا k8ي �* آ%& *� ���� �* ���K �* &�,� �* &#% ا$ �* &#�% �* &:Q Fن �* أ����H�

H�8Sوا� �Z�+	�Oو *��H���I�H& w و&RH أ�F �* آk8 ا	��س 	���Hh أ,I ا	5��ء وآ�ن ,* 2XDء ا	Uق و�� &RH ا	�& I
*�8��S	آ#�ر ا FD 8%ود,   .٢/٦٤٩أ�iK ا�8�S�fب �f* &#% ا	#� . ��Z� FD �Z ر,�Xن وه

٨- �� RAS��� g	FU�#Hحا	�  .٥/٢٢٨:  ا	
٩-  �RH& �8E ا�S� �K�SKfر�, FD ر�5� ا	�u�Aوي ,�5H	 أة��  .٢٠٠٤ د���#� �SD١٨وى وأ�TQم ا	
١٠- F	اYjH	 P�%+	وأه) ا IA�  .٥٦ص :ا	��� ا	�#�� ��* أه) ا	



٣٠٠ 
 

امرأة على حسبة السوق، ولم يـصح فـال         م   أن عمر قد   يوِوقد ر :" )١(عربيقال ابن ال  
  .)٢( من دسائس المبتدعة في األحاديثتَلْتَفتُوا إليه، فإنه

ويقـال إن عمـر بـن       ،  ...بنت عبد اهللا    وكانت الشفاء   :" وجاء في تاريخ مدينة دمشق    
نْالخطاب استعملها على السوق، وولدها يكرو٣("غضبون منه ذلك وين(.  

 وكان من فـضالء     ،...مةسليمان بن أبـي حث   : نفات والتراجم اب المص ـال أصح ـ وق
  .)٤(المسلمين وصالحيهم واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان

  .  السوق هو ابنها وليس هيرى أملَّو فالذي تَ
  :الوقائع التاريخية
رأة الوظائف السيادية بالوقائع التاريخية، أي أن بعض النساء         ي الم لِّوتَاستدل المجيزون لِ  

  :ي المرأة لجميع الوظائف السياديةلِّوة، مما يدل على جواز تَنَطَلْ السنيلَّوتَ
  :تولي أم شبيب الرئاسة: الدليل األول

امة المرأة  رقة الوحيدة التي قالت بإم     الرئاسة فعلياً، وهي الف    )٥(ت غزالة أم شبيب   لَّوفقد تَ 
  . )٦(حتى الخالفةوصراحة، مما يدل على جواز تولي المرأة رئاسة الدولة 

ن غزالـة أم     يقولـون إ   -شـبيب –وكان أتباعه   :" نير في الد  يقال صاحب كتاب التبص   
ن أ أم شـبيب،  ةت، وكان السبب في قولهم بإمام     لَتت هي اإلمام بعد شبيب إلى أن قُ       كانشبيب،  

  .)٧("ت بالناسبطَت منبر الكوفة وخَدعه حتى صم ُأرفة أمشبيباً لما دخل الكو
  عه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا اب مع أت- شبيب–نه إ:" قرق بين الفر وقال صاحب الفَ
ـ  بعـد قَ   وا أن غزالة أم شبيب كانت اإلمام       على مخالفيهم، وزعم   تْجرقامت بأمورهم، وخَ    ِلتْ

  .)٨("تلَتشبيب إلى أن قُ
   :الرد على تولي أم شبيب للحكم

   على أم المؤمنينمتُركَأنْ: وارجـة من الخييقال للشبيب:" قرق بين الفرال صاحب الفَـق

                                           
١- �+�O �iKا IS�U�B @#� ٦٧ �	���	ا �Jه *,. 
٢- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٢: أ.  
  .٢١٦/ ٢٢: �Bر�� ,%��� د,�f @5* &��آ� -٣
٤- �EرY	ح ا��KF :١/٣٨٦�[Q *�f ���O3#�٣/٢٤٢: ، ا	ا %#& *�f �8ب�S�f٢/٦٤٩: ، ا�SA�F ��د ـD Rـــ، ا	

�T	ـــاR:K����ز �* &#% ا$ ا	�Sآ��E *� ن��:& *� %�Qأ *� %�دار ): هـ٧٤٨ت ( F ـــ%�* ا	Jه#ــ &#% ا$ ��� ا	ــF أ�ـــ,+
رة، ا	�8د��، ا	6#8ــ�,ــا	]���% �O	N &#% ا	Y�Y8 ا	��اد، : هـ، �A+B@١٤٠٨، ا و	�R ــــ�8 ا2�3,��، ا	�%��K ا	+,
١/١٦٧6H	ا ��+S	ا ،D ��دار ا	kST  ا	8���H، ): هـ٩٠٢ت ( ا3,�م ��� ا	%�* ا	�"�وي : �B Fر�� ا	�%��� ا	��5��ـــ�

  .١/٤١٧م، ١٩٩٣ -هـR١٤١٤ ــ� ا و	ـــ���وت، ا	8#6
اد �ZHSAD واQ%ًا �8% واQ%، ــ�#��Y� *� k% ا	FK�#�5 رأس ا	"ارج ��	] -٥E �����Yة، و�Dرس ز,� P8� ،IK	I��+ ا	+]�ج `

�D و�O�Q ا	+]�ج، وآ�ن �SE FDل &��� ,w ا	+]�ج إ	�� ��ر إT	ا R	ـــ �iKو�#�8* ه]��� ا w#� ��� �ًE�� أن ,�ت R
F#هJH	 #2ء�	ف آ#��(، ٤/١٤٦: ��� أ&2م ا�hS�.(  

٦- F���A	ا �D�i	 F,2�3ا �  .٣٤٤ ص:�iKم ا	+FD �T ا	�8��5 وا	�Sر�
���Y ا	���E ا	����U &* ا	��ق ا	 -٧B%�* و	ا FD ��h#S	ا*�T	�Z : Fا������� ا�3i�&�	� ): هـ٤٧١ت ( ��ه� �* ,+�% �* ا	

 ،R	6#�8 ا و	ن، ا��#	 ،kST	١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ا@�A+B ،ت: م  .١/٦٠: آ��ل ��� ا	+
٨- ��U��	ا �E��دار ا��Dق ): هـ٤٢٩ت ( ر ــــ� �* ��ه� �* ,+�% ا	#j%ادي أ� ,�hـــ&#% ا	�Aه: ا	َ�ْ�ق ��* ا	ِ�َ�ق و���ن ا	

  .١/٨٩م، �١٩٧٧%ة، ���وت، ا	6#�8 ا	:���K، ا	]%



٣٠١ 
 

 جميـع   م لهـا ألنهـا أُ     مرح منهم م  د واح لُّ عائشة خروجها إلى البصرة مع جنودها الذين كُ       
�βö" تم عليها قول اهللا تعالى       بذلك، وتلو  تْرفَالمؤمنين في القرآن، وزعمتم أنها كَ      s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ 

 معها مـن    نجر خَ ن م رِفْا وكُ هرِفْكُ بِ متُلْ، فهال تلوتم هذه اآلية على غزالة أم شبيب، وهال قُ          )١("
     نساء الخوارج إلى قتال جيوش الحج  اج، فإن أجتُزكان معهـن أزواجهـن أو        لهن ذلك ألنه   م 

 لُّكان مع عائشة أخوها عبد الرحمن، وابن أختها عبد اهللا بن الزبير، وكُ            تهن، فقد   خوبنوهن وإ 
  واحد منهم محرـميع المسلمين بنوه  ـ لها، وج  م   ا، وكل واحد محر   م لها، فهال أجتُزلها ذلك،   م 

على أن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها الئقة به وبدينه، والحمد هللا على العـصمة مـن                  
  .)٢("البدعة

ومن عجائب حال الخوارج، أنهم خرجـوا علـى أم          :" ر في الدين  يوقال صاحب التبص  
وا زوعاً لغزالة وج  ب من بيتها، ثم صاروا تَ     تْجر خَ مالمؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، وقالوا لِ      

 إلـى  ا من الفتنة؟ غير أن الخذالن ال قياس عليه، واهللا يهدي مـن يـشاء         هوعنَا م لَّهإمامتها، فَ 
  . )٣(صراط مستقيم

  

   :عرش اليمن)٤(ي الحرة الصليحية لِّوتَ: الدليل  الثاني
  :وجه الداللة

ـ   ورة، فُ دب حازمة م  ةًكَلكانت م : )٥(قال ظافر القاسمي   ر عـرش الـيمن،     وضت إليها أم
ـ ي المـرأة للم   لِّووقامت بتدبير المملكة والحروب على أحسن حال، مما يدل على جواز تَ             كلْ

  .)٦(ورئاسة الدولة
  

  : سلطنة مصر)٧(ري شجرة الدلِّوتَ: الدليل  الثالث
ـ  فصحيحة، وقـد و    - المرأة -اهتُنَطَلْوأما س :" قال صاحب البحر الرائق   :وجه الداللة   يِل

  .)٨("ك الصالح بن أيوبلر، جارية الم الدةمصر امرأة تسمى شجر
                                           

  .٣٣ا��� : �رة ا YQاب -١
  .١/٩٢: ا	َ��ق ��* ا	ِ��ق 	j#H%ادي -٢
٣- Fا�����  .١/٦٠: ا	FD ��h#S ا	%�* 	��
٤- T	ُ+��ة ا	�8 ���Bُُ+��ة، و	%ة ا��	ا F+�Hh	ا R�, *� ��8U *� %�Qز,� ,%��ة ـأروى ��� أ�Q �TH, ،ى�jh	ا ��AHو� �H,�

��K���...،T�ض إ	��Z ا ,-  أI��O ا	��	�–� ـFHَِ،وDُــ�م ا	�Hh+ــ YBو�ZU ا	�D ــ ��AB �Kآ� ،�H#U يJ� ��ًhQ �Z	 تJ"B�D ر
��TH وا	+�وب إ	R أن ,�ت ا	��Tم ��� �رًا ,* آ) ���،وS� �,�E%��� ا	Z� I�D٤٨٤ I��I ا�* &H`هـ،و ) *� g#�

%�Qت )أ��S��D ،ع�E�	ا �Z�	إ wD�Bُ ،�T+ُ	ا FD ����, RH& �Z	 R&%� ب، وآ�ن�[Q وراء *, �T+Bزراء و�w &�%ه� ا	S[و�
*���Z ،وا,S% ..ا	�TQ��� *�8أر�... ��� �Z4��� *, J� ��Dي �H#U ود�Z8,�U FD ��D وهB ،م ٥٣٢ . FD كH�	ا �iKأ

كH���ء وا	H8	ت ا�A#� : ي%�T	]�%ي ا	ب اA8� *� ��� *� %�#� ا3ر��د، �8�Oء، ,ST): هـ٧٣٢ت ( ��Zء ا	%�* ,+
 ��K�:	6#�8 ا	١٩٩٥ا@�A+B ،م :%�ا	FــF ا	+��* ا آع ا	+ــ�* &H ا,+ :٢/٤٩٣ 

٥- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٦- F���A	ا �D�i	 F,2�3ا �  ).��hSف (٣٤٨ ص:�iKم ا	+FD �T ا	�8��5 وا	�Sر�
٧- iQ *, �Kآ��، آ��S	ا (�H` %ر ��� &#% ا$، أم	ت- ����]�ة ا���A� ا	��H ا	�h	K N]� ا	%�* أ�ب، وآ�ن و	%ه� `�H) - ا	

��� �	SA, �B�,و ،�h, ش�& �	B ،�Z	 IS#+, ة%� *, ��� fو �XQ FD IEر��B f ب ,�I، وآ�FD �K `%,� ا	�h	N أ�
  .١٣/١٩٩: ا�iK ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ:��: ، وآ��B �Kآ�� ا O)هـ٦٥٥

٨- ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٧/٥: ا.  



٣٠٢ 
 

ـ  ِل- شجرة الـدر - واليتها واتفقوا على :" وقال صاحب النجوم الزاهرة    حسـيرتها،  نِس 
  وغزير عقلها، وجوخُ ...دة تدبيرها و ،ـ ب لها على المنابر بمصر والقاهرة، ولكنها لم تَ        ط  سبلْ

  .)١("ةنَطَلْي على العادة، غير أنهم بايعوها بالستفَيل الخَةنَطَلْ السةَعلْخُ
ت المناصب وقادت    على مدار العهود تولَّ    المرأة المسلمة :" )٢( وقال الدكتور علي جمعة   

ر  الـد   صالح بلقيس ملكة سبأ، وتولت شجرة      الدول دون غضاضة، حتى أن القرآن أشار إلى       
٣("م مصر، وفي التاريخ الحديث عدد من النساء تولين الرئاسة في دول إسالمية مختلفةكْح( .  

  

   :ر السلطنة الدةرد المانعين على تولي شجر
ت لَّو أنه في بعض أدوار التاريخ اإلسالمي تَ       ملَعونَ: " )٤(ور مصطفى السباعي  قال الدكت 
  إحدى النساء الم لك والح    ات تأثير كبير على أزواجهن،     ور، وأنهن كن ذ   كم كما فعلت شجرة الد

ى أزواجهن، ال على    لهن إنما كان من قبيل السيطرة والنفوذ عل       خُّدولكن هذه حوادث فردية، وتَ    
 فمن المؤكد أن المرأة المسلمة لـم  اً في سياسة الدولة بالمعنى المفهوم اليوم، إذهام منهنأنه إس 

ـ      هِس في السياسة ولم تُ    ْلغتَشْتَ م في األحداث السياسية التي مت بالمـسلمين فـي كـل أدوار        ر
  .)٥("التاريخ

يالً شـرعياً،   إن هذه الحادثة تحكي واقعاً، وليس الواقع دل       :" )٦( وقال الشيخ حامد العلي   
       كَنْرع، كما أن خليفة المسلمين العباسي أَ       للشَّ فٌاِلخَفكم يقع في واقع المسلمين ما هو معلـى   ر 

فأشار القضاة واألمراء إلى تولية أحد األمـراء الـسلطنة وأن           ر، شجرة الد  مهتَيِلوالمصريين تَ 
فقتلها، وهذا يـدل علـى أن علمـاء         ض عليها ابنه    بقَ لكنها اغتالته بعد الزواج منه فَ      يتزوجها

  .)٧("ا الوالية العامةهتيِلوالشريعة لم يوافقوا على تَ
  ورسولهة كالم اهللا ج األدلة، فالحهذه من أقْبحِ:" )٨(وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

 ة، أما أن تُ   وإجماع األمفهذا العجب؟   األعمال الخاطئة في القرون المتأخرة دليالً شرعياً،         عَلج
           كَر، بل ذَ  ذْولو أنهم استدلوا على والية المرأة بامرأة صالحة نافعة، لكان لهم عوا مثاالً سيئاً   ر

  .)٩("لوالية المرأة
  .)١٠(" تغير األحكام بتغير األزمانركَنْال ي" ومن ذلك القاعدة الفقهية : القواعد الفقهية

                                           
١- FT��B�	 اه�ةY	م ا  .٦/٣٦٨: ا	�]
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
٣-  �م ا ر��8ء، ��Sر�� �K ����8	ا wE, FD ر5�, �8�U FH& رS%آ	٢٠٠٥ ,�رس ١٦رأي ا.  
٤- IS�U�B @#� :�+�O �iK١١٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٥- F&�#�H	 نK�A	وا IA�  .١٥٣ ص:ا	��أة ��* ا	
٦- IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٥٥ �	���	ا �Jه *,.  
٧- FH8	ا %,�Q �wE ا	�5, �iKا : �5ر 	�S� Iر���  .مFD٣١/٥/٢٠٠٤ ا	��Aل ا	
٨- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
�* &#% ا	"�	@ -٩Q�	8#% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	B �TQ : ١٥ص.  
ا&% ا	��f IA* رkU ا	+�#٢٨٤FH، وا	�A&%ة ١/٢٠:  �H[, FD ا �TQم ا	%8	�� 	�Q FH8%ر٣٩ا	��دة  -١٠E ب�Sآ FD  :١/١١٣.  



٣٠٣ 
 

ي القضاء إذا تـوافرت     لِّو لالنتخابات، وتَ  حيجوز للمرأة الترشُّ  :  قال الدكتور القرضاوي  
رها وبيئتهـا، ألنهـا     ع أن نفصل األحكام والفتاوى عن عص      فيها الشروط الالزمة، وال نستطي    

ـ د إال بالنصوص الـصحيحة الـصريحة، أَ       مان، وال يجب علينا التقي    ر الز ر بتغي يغَقابلة للتَّ  ا م
الضعيفة والمتَحقَلة فال يجب أن نُمد أنفسنا بها، وال نَيج١(د عندهام(.  

 مسألة والية المرأة الوالية العامة هي مـسألة         ":)٢( زقزوق ي وقال الدكتور محمود حمد   
 الزمان والمكـان والمـصالح      رِيغَتَر بِ يغَتَاوى تَ جتهادات الفقهية مثلها كمثل الفت    اجتهادية، واال 
الشرعية المتَعبر٣(".ة(.  

وال بد للفقيه أن يراعي متغيـرات الزمـان         :" )٤(عبد الحميد األنصاري   وقال الدكتور   
خاصة بعد أن برزت المرأة في التحوالت المعاصـرة، فهـي           وبوالعصر والظروف الجديدة،    

خريةٌج تَ وملِّعةٌم َؤ ومفي جميع المجاالت السياسية والقضائية و اإلدارية، وأصبح الـزمن           ةٌلَه 
  .)٥("و عليه في الماضياليوم يختلف عما ه

  :" تغير األحكام بتغير األزمانركَنْال ي" رد المانعين على االستدالل بقاعدة 
 األزمان لـيس  رِيغَتَر بِيغَتَالقول بأن األحكام الشرعية تَ  : )٦(قال الدكتور محمد أبو فارس    

  :على عمومه وال على إطالقه، فاألحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين
كالربـا والزنـا     � رسـوله    ةُنَّص عليها الشارع الحكيم في كتاب اهللا وس       أحكام ن  .١

  .والخمر وتولية المرأة الواليات العامة
٢.        نَّ أحكام ال نص عليها من كتاب أو سوهذه األحكام اجتهادية مثل درجات المحاكم       ة ،

أي " ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمـان      " وغيرها، وفي هذا معنى القاعدة الفقهية       
ي المرأة  لِّوفي األحكام االجتهادية غير المنصوص عليها في آية أو حديث ومسألة تَ           

، )٧( "امـرَأةً  َأمـرهم  ولَّوا قَوم يفْلح لَن"  � حديث النبي     عليها صالوالية العامة نَ  
 ياً جازماً عـن المـسلمين وغيـر       فْاح نَ لَ الفَ يِفْوالحديث صريح كل الصراحة في نَ     

 المسلمين الذين يلُّووأو قـضاء أو   المرأة الواليات العامة، سواء كانت رئاسة دولة ن
 المنـصوص عليـه هـو      مكْ في هذا الح   هرييغْ وتَ  واالجتهاد .نيابة في مجلس النواب   

مان والمكان  ر الز يغَر بتَ يغَتَ ي اً النص،وليس اجتهاد  درِوألنه اجتهاد في م   ؛اجتهاد باطل 
 م يصادف ـ، وكل اجتهاد لهلَّح ، وهو اجتهاد لم يصادف منه حكْم منصوص عليهأل

                                           
١-  FD *�f إ�2م أون wE, RH& وي�u�A	ا ��ر �Sآ%H	 ىSDف (١١/٢٠٠٦/ ٢٨�hS�.(  
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٦٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
wE  ا	H]�� ا	�8	��� 	��hة `��B ا K#��ء -٣, RH& وقYEي ز%�Q د�ر ,+Sآ%H	 ل�A,.  
٤- IS�U�B @#� :iKا�+�O � ٢٥٦ �	���	ا �Jه *,. 
٥- A,ــ��� ا	�+O FD رر &#% ا	+��% ا �hKري ,�5Sآ%H	 ـــ�ل �,�� ـــO F+ـــ، وه١٢/٦/٢٠٠٦* ا	�S� ���6Aر�� ���

ز�w وا	��5S	6#�&� واH	 *�  .������ hB �8,�U%ر &* دار ا	
٦- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -٧



٣٠٤ 
 

ملَّحهاجتهاد باطل، ألنه ال اجتهاد في م رِو١( النصد(. 
هذا القول من أعظم الوسائل واألساليب لتبديل       : )٢( وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق     

  شريعة اهللا، وجلِّمحددة، وال شك أن كالم اهللا ورسوله هو للزمان كُ          أحكامها لفترة زمنية     ِلعه 
 شيء من األحكام بزمان معين إال ما جاء مقيداً بهذا الزمان، فالحالل صتَخْ، وال ي  هلِّوالمكان كُ 
مه اهللا إلى يوم القيامة، وكانت النساء في الماضي         ه اهللا إلى يوم القيامة، والحرام ما حر       ما أحلَّ 

 المـرأة مـن   عِنْمت وشاعرات وكان لهن منافسة مع الرجال حتى جاء اإلسالم بِ أديبات وكاتبا 
 ،والقول بِتَغَيرِ   كـ بالقرار بالبيوت وغير ذل    والية األسرة، وُأمرن  امة، بل ومن    ـالواليات الع 

  .)٣(هو تبديل لشرع اهللاذلك ِلتَغَيرِ الزمان 
  :المعقول

  :جواز تولي المرأة الواليات العامة من وجوهن العقل السليم يقتضي يقول المجيزون إ
١. ماً فردياًكْالدولة اليوم دولة مؤسسات وليست ح:  

إن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يـولي          :" قال الدكتور القرضاوي  
  أمـره  هااولّالمرأة منصباً عاماً كالوزارة أو اإلدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فال يعني هذا أنه                

ركة، تَشْد أن المسؤولية جماعية، والوالية ماهشَا المسؤولية عنه كاملة، فالواقع المهدلَّبالفعل، وقَ
ـ مـع    جزءاً منهـا     ُلمحتقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات واألجهزة، والمرأة إنما تَ         من 

يحلْما، وبهذا نَ  هلَعال أن   مكْح  كْم هو حالمؤسسات واألنظمة ، و    م كان فوق القمة امـرأة، إن       إن 
 الذي يم هو مجلس الوزراء بصفته الجماعية، وليست رئيسة مجلس الوزراء، ومثل ذلـك             كُح

   لها ـىصع التي ال يةَقَلَطْحاكمة المجلس النواب ونحوهما، فليست هي المجلس الشورى أو م
أمروال ي ،فَرلَ  لها طَض٤("ه غيره،  فهي إنما تترأس حزباً يعارضب(.  

ث تغير مفهوم الوالية العامة، وانتقـل       يوفي العصر الحد  :")٥(وقال الدكتور محمد عمارة   
 الفَ انِطَلْمن سرد  طَلْ إلى س        ـ ان المؤسسة، التـي يـشترك فيهـا ج مع     طات لُ مـن ذوي الـس

  .)٦(" في مؤسسة اًدر رأي الوالي فَحبِص يعليهواالختصاص، و
 ألن الغَرض من األحكام تنفيذ القاضي       قضاء ليس والية عامة؛    للقضاء، فال  وبالنسبة .٢

 :لها ومطابقة القوانين
   ضـرالدليل على أن المرأة يجوز أن تَحكُـم، أن الغَ:" )٧( قال أبو الفرج بن طرار

                                           
ق -١AQ2�3ا FD ������	وا ��K%�  .)��hSف ( ٢١٣ - ٢١١ ص: �DرسFم  � ا	��أة ا	
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٥٥ ا �	���	ا �Jه *,.  
�* &#% ا	"�	@ -٣Q�	8#% ا	�8,� 	ت ا��f	F ا	��أة ا	B �TQ : ف (١٨ص�hS�(.  
ز�w، ا	%و�A, ،�6E ،�Qل * دار ا	�5ق 	6H#�&� واـــ��U F%ة �,�� ,�hB �H,�� �HAS%ر &ـــوه: ��U%ة ا	�5ق -٤S	�5 وا�	

 �ر ��� ا	�u�Aوي ,�5ر ��Sر�Sآ%H	٢٠ ��Sم٢٠٠٦ أآ.  
٥-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٤٧ �	���	ا �Jه *,.  
٦-  FD ن�H��wE ا3`ان ا	, RH& رة��& %�ر ,+Sآ%H	 ل�A,م٩/٣/٢٠٠٥.  
٧-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٤٢ �	���	ا �Jه *,.  



٣٠٥ 
 

 الخصوم فيها، وذلك يمكـن        بين ُلص عليها، والفَ  ةنَي الب  القاضي لها، وسماع   األحكام تنفيذُ من  
 صل في الـشرع إال أن يقـوم دليـل علـى    ، هذا هو األ...إمكانه من الرجلـن المرأة ك  ـم

  .)١("منعه
ل المرأة في المحكمة الدسـتورية مـثالً        معفَ: ")٢(وقال شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي     

  .)٣("مالئم لطبيعتها، ألنها تقوم بمطابقة القوانين بالدستور، وليس الفصل في المنازعات
  :يضاً ليست والية عامةوالنيابة أ .٣

 إلعطاء الرأي، وكان أعضاؤه     ا كان مجلس األمة هو مجلس     مولَ:" )٤(قال الشيخ النبهاني  
ـ ب في مجلس األُ   خَتَنْخب وتُ تَنْوكالء عن غيرهم في إعطاء الرأي، فإنه يجوز للمرأة أن تَ           ة، م

  .)٥("الرأيل غيرها في إعطاء أي يجوز لها أن تكون وكيالً عن غيرها، وأن توكِّ
نا النظر في مسألة نيابة المـرأة فـي المجـالس           قْلو دقَّ :" )٦(قال الشيخ فيصل المولوي   و

 ألنها أصالً ال تعطي  العامة؛البرلمانية لوجدنا أن النيابة وكالة عن األمة، وال تدخل في الوالية
طة تنفيذية يمكن أن تَلْصاحبها أي س٧(" في الوالية العامةَلخُد(.  
المحاسبة وهي درب من دروب األمر بالمعروف والنهـي         : بة الحديثة ذات شقين    فالنيا

عن المنكر وهي نصيحة واجبة على الرجال والنساء، والشق الثاني هو التشريع وهـو درب               
  .)٨(من دروب االجتهاد، واالجتهاد باب مفتوح للرجال والنساء جميعاً

  :التجربة النسائية في العالم ناجحة .٤
  ى ـ نجاحاً في المجتمعات العالمية علتْقَقَّفالمرأة ح: ة الطليعة الكويتيةـاء في مجلـ ج
 كْصعيد الح  م والسياسة، وظاهالمرأة حاكمة ليس أمراً غريبـاً فـي المجتمعـات القديمـة             ةُر 

  كَوالحديثة، حيث حباكستان بكل نجاح، مع وجود العشرات مـن الحركـات           "بناظيربوتو"ت  م 
  .)٩(األصولية المتطرفة

وفي تجارب بعض الدول أثبتت المرأة جدارة منقطعة        :" )١٠( وقالت الدكتورة آمنة نصير   
  فإني ،...ام، مثل باكستان وبنغالديش وغيره ظير، سواء في أوروبا، أو في العالم اإلسالميالنَّ

                                           
  .٣/٤٨٣: ��Fأ�TQم ا	c�Aن �f* ا	8 -١
ه�ج ���h &�م ــ,+�% ��% ���6وي ��� ا زه�، و	 -٢� ���E FD %١٩٣٨ ����S	وا P�%+	ا FD راةS%آ	ا RH& (O�Q ،م

�F �� زه�:م، ا١٩٩٦�iKم، وا`��S ��"ً� 	�زه� &�م ١٩٦٦&�م �H8S	ا wE�  .www.alazhar.gov ا	
�� ا	�5ق ا و�� -٣�+O :ر &* دــوه%hB ،��,ار ,w ــار ا	�5ق 	�D�+hH وا	6#�&� وا	���U F6E ،�5%ة &���� �Q ،�

  .٨٨٥٨م، ا	8%د ٢٠٠٣ D#�ا�� ��٢٨% ���6وي ��� ا زه�، 
٤- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٥- FK�Z#�H	 ا2�3م FD F&��SUfم ا�i�	٨٨ص: ا.  
ي -٦	�  . أون �f*مإ��E2ض ��&F، وأ,�* &�م ا	]��&� اFD ��,2�3 	#��ن، اh�D : �iK) ا	
٧-  %Q ���6، اA	ا *��� ا	�+O @+H, FD ي	��5� h�D) ا	H	 ىSD8%د ٢٠٠٧ ,�رس ١٨	٤٦٢، ا.  
٨- FU�+H	 ل�U�	4@ ا�A� ء���	ف آ#�� (٣٠٨ ص:ا�hS�.(  
��، ا	8%د ـــ������ �U,�8، أ�#&��، hB%ر �H:D ا	�8�H6ـــ,] -٩T	ا F١٦٦٨ FD در�h	٩/٣/٢٠٠٥، ا�HA� ،م:H&ـــ F مH�  

  ,%�+.  
١٠- �ZS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٨ ا �	���	ا �Jه *,.  
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  .)١("ال أرى مانعاً من أن تبدأ المرأة المشوار، وأن تتولى رئاسة الدولة، فالعبرة بالكفاءة
  :لمعقول بااالستداللرد المانعين على 

  :ماً فردياًكْدولة دولة مؤسسات وليست حالقول بأن الالرد على  .١
ي هذه الفتوى من    تفْ، حيث أصدر الم   ةًيرِظَهذه فتوى نَ  : " )٢(قال الدكتور إبراهيم درويش   

ناحيأنها قاعدة عامة، من حيث عدم وجود مانع فقهي، وهي ناحية نظر            ة  تة، ومع ذلـك    ية بح
ا من الجانب السياسي، فمـن      هدرج في مثل هذه األمور ال يمكن أن نُ        ردصاوى التي تَ  فإن الفت 

ـ الناحية السياسية يصعب أن تتولى أي امرأة رئاسة الدولة، أو حتى رئاسة الوزارة، وفقاً لِ               ا م
ثبتت المرأة فـشالً    جرى على أرض الواقع في باكستان وغيرها من الدول اإلسالمية، حيث أ           

م فيه عناصر اجتماعية وسياسية ودينية، والقول بأن كَّحتَذريعاً، فالنظام السياسي وليد البيئة، وتَ  
  هناك دستوراً يكُحسياسة الدولة، أو مؤسسات هي التي تُ       م صدر  القرارات، وي قِّوـ ع ا رئـيس   ه

ر من الدول في شخص واحـد،       ، فهذا مرفوض، ألن المركزية موجودة في كثي        وحسب الدولة
               لدرجة أن السلطة التشريعية ال تستطيع أن تتقدم بقانون، إال إذا كان موحى به من قرئيس  ِلب 

  .)٣(ف الوحيدرصتَ في كثير من األحوال يكون أقوى من الدستور، وهو المفلهالدولة، 
ـ      : " )٤( وقال الدكتور محمد كمال إمام      مـسؤولياته   حبِصإن التصور بأن رئيس الدولة تُ

موزعلى مؤسسات مختلفة، هو خالف الواقع، وال توجد فائدة بأن نَ           ةًع ضمبررات للقـول    ع 
  .)٥("خالف الواقع، وخالف اتفاق العلماءب

 )٦(الطيب ر بنقـال أبـو بك: فيذ القاضي لهاام تنـالغرض من األحكأن على  الرد .٢

لم لك هذا القول بـدليل اإلمامـة الكبـرى، فـإن     سال ي: )٧( الفرج بن طرارفي الرد على أبي 
      الغرض منها حفظ الثغور وتدبير األمور وحماية البيضة وقبض الخراج، ورده على متَسقِّحيه ،

تَِّأتَى من المرأة كَتََّأتَوذلك  ال يي٨( من الرجله(.  
أة ال يتأتى منها ليس كالم الشيخين في هذه المسألة بشيء، فإن المر :" )٩(ابن العربيقال 

   ا إنـ ألنهال تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛رجال، وـ إلى المجالس، وال تخالط الزرب تَنَأ

                                           
�� ا	�5ق ا و��، رأي ا	%آ -١�+O8%د ـــ	ا ، ��hK ��,c رةS٨٧٠٤ FD در�h	٢٧، ا �#�S#� م٢٠٠٢.  
ر إ��اه�� درو�\ -٢S%آ	ا :D ريS�%	ن اK�A	ا ��E ��4ذ ور�Sآـــأ� FـــD ������	م اH8	د وا�hSEfا ��Hه�ة، ـ�A	�8 ا,�U F

, �iKا �K�SKfا RH& ة�,�+�wE ا	��آY ا	2AS�f F��8ل ا	�XAة وا	www.acijlp.org.  
ار  -٣+H	 *�6�HD �T#� RH& \ر إ��اه�� درو�S%آ	رأي اwww.pald.net.  
ر ,+�% آ -٤S%آ	8ــا,�U ،قA+	ا ��HT� �8��5	ذ ا�Sل إ,�م أ����� ا	]�,�8، ا�iK ــK FD �8م	ن اK�A	ذ ا�Sر��، وأ�%�T�3ا �

 wE,*�f إ�2م أون.  
٥- �K�SKfا RH& ار+H	 *�6�HD �T#�.  
�% �* ا	k�6 ا	#�hي ا	#j%ادي، ا�* ا	#�K2Eــ�,� أو�HQه ا3,�م ا	8َ -٦+, �T� 	��* ا	Fu�A أ�O م ا%A, ،*��HTS� ،Fــ% ا	

�ــوآZ�� (:��XD وا	"ارج، آ�ن أ�I4� �ً��8، آ�ن ��A إ,�,ً� ��ر&ً�، FD ��O ا	�د &RH ا	�YS8	� وا	�اــI وذآــ�ن �X�ُب ا	
#AH,ً�وF#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iKا ،P�%+	ن  أه) ا��	 RH& �HTS�  ).��hSف (١٩٠/ ١٧:  ���� ا	��� و	��ن ا ,�، ا	

٧- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٤٢ ا �	���	ا �Jه *,. 
٨- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤٨٣/ ٣: أ.  
٩- IS�U�B @#� :�+�O �iK٦٧ ا �	���	ا �Jه *,. 
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كانت فتاة حلة–برزة ر إليها وكالمها، وإن كانت متجالة ـم النظرا والرج- كَههعمجال ـلم ي  
  . )١("ن تصور هذا، وال من اعتقدهط م، وتكون منْظَرةً لهم، ولم يفلح قم فيه معهممجلس تزدح

  :الرد على أن النيابة ليست والية عامة .٣
المجالس النيابية ليس وظيفتها مجرد التشريع وسن القـوانين،         :" )٢(قال الشيخ المودودي  

ها، وتضع خطـة    لُّحف الوزارات وتَ  لَِّؤة السياسة في الدولة، فهي التي تُ      ر دفَّ يسبل هي بالفعل تُ   
م، لْا يكون زمام أمور الحرب والس     هديوهي التي تقضي في أمور المال واالقتصاد، وبِ       اإلدارة،  

٣("ام لجميع الدولةوبذلك كله ال تقوم هذه المجالس مقام الفقيه والمفتي، بل تقوم مقام القو(.  
  :الرد على أن التجربة النسائية في العالم ناجحة .٤

االستدالل بالواقع الذي تعيشه األمة أو االسـتناد        ال يجوز   :" )٤( قال الشيخ ناظم المسباح   
       إلى ما يحدث في بعض البالد اإلسالمية، من ج المرأة وزيرة ونائبة ورئيـسة وزراء، ألن   ِلع 

رين في  ة، ومن دون سؤال العلماء المتبح      غياب الشريعة عن واقع حياة األم      ذلك حدث في ظلِّ   
  .)٥("الشريعة
  
  

        

        

        

        

        

        

        

        
                                           

١- TQأF��8	ا *�f نc�A	٣/٤٨٣: �م ا.  
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٢٣٦ ا �	���	ا �Jه *,.  
دودي -٣�H	 F,2�3ر اS�%	و�* ا%B:٧٨ ص.  
٤- �+�O �iKا IS�U�B @#� ٢٦٤ �	���	ا �Jه *,.  
٥-  ��5H	 P+� ���K �K�SKfا RH& �Z��  .ا	��#�ح &�T#� RH ا	
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  لقضاء باأدلة خاصة: لمبحث الرابعا
    

 فـي  واثْنَانِ الْجنَّة في واحد ثَلَاثَةٌ الْقُضاةُ" :� قال رسول اهللا     :من السنَّة  دليل المانعين 
 فَهو الْحكْمِ في فَجار الْحقَّ عرفَ ورجٌل بِه فَقَضى الْحقَّ عرفَ فَرجٌل الْجنَّة في الَّذي فََأما النَّارِ
  .)١(" النَّارِ في فَهو جهٍل علَى ِللنَّاسِ قَضى ورجٌل النَّارِ في

  :وجه الداللة من الحديث 
  .)٢(" دليل على اشتراط كون القاضي رجالً- الحديث-وهو:" قال صاحب نيل األوطار

  :الحديث االستدالل برد المجيزين على
 الحديث أيضاً  بدون لفظ رجل، يعنـي يمكـن للمـرأة أن              درو: اويقال الشيخ القرض  

ـ دت امرأة تَ  جِ الحق فقضى به، فإن و     فَر ع ن وتقضي به، فالحديث على م      الحقَّ فُرِعتَ فُرِع 
قِّفَتَالحق ومةٌهين وتَ في الدرف الواقع فال مانع من تَعلِّوي٣(ا القضاءه(.  

  :نأدلة المجيزي
βÎ) ©!$# öΝ¨:"  قـال تعـالى    :من القـرآن  : ولالدليل األ  ä. ã� ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δr& #sŒÎ) uρ 

Ο çF ôϑ s3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ ...")٤(.  
  : اآلية وجه الداللة من

ـ        جوتَوهذا م :"  قال ابن حزم بعد أن ساق اآلية       ه بعمومه إلى الرجـل والمـرأة والحر 
 ه واحد إال حيث جاء النص بالفَ      لُّين كُ والعبد، والدر     ق بين المرأة والرجل، وبين الحوالعبـد،   ر 

٥(". ينفيستثنى حينئذ من عموم إجمال الد(.  
ام، ويدخل في ذلك بـالمعنى      كَّهذا خطاب للوالة واألمراء والح    :"  القرطبي في تفسير  و
  .)٦("قلْالخَجميع 

  :رد المانعين على االستدالل باآلية
، بل ذلك لبعضهم،    مِكْليس لجميع الناس أن يشرعوا في الح      :" قال صاحب التفسير الكبير   

ثم بقيتاآلية م ٧(ملةج(ا دلَّ في أنه بأي طريق يصير حاكماً، ولمالئل على أنه ال بد ت سائر الد  
  الدالئلب القضاة والوالة في البالد، صارت تلك صنَأنه هو الذي ية من اإلمام األعظم، وملُأل

                                           
�ام ـ+ــ�د�P ا	+2ل وا	ــB F"��� أQــا�iK ���� ا	��ام F :Dـــ، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�٣/٢٩٩K: ��* أ�F داود -١

FK�#	�	 :١/١٢٩.  
٢- FKآ�5H	 ا و��ر (�K :٩/١٦٧.  
٣- �K ة��Y[	ا wE, : FD اعJ�  .م�K��٢٠/٩/١٩٩٨,� ا	�8��5 وا	+��ة، ا	
  .٥٨ا��� : �رة ا	���ء -٤
  .٩/٤٣٠: ا	�+YQ *�f RHم -٥
٦- F#��A	ا ����B :٥/٢٥٨.  
٧- (�[�RH& �E ا	��اد �I إf �#��ن ,* E#) ا	��HTS ه ,� ا : "ا	� f ر �+�ل�hD ه�Uو (�SQ "اOأ �iKـ %�Qأ F��5	ل ا

   .١/٨١: هـ١٤٠٢ -  ���وت -دار ا	�STب ا	F��8 ) : هـ٣٢٥ت(�* ,+�% �* إ�+�ق ا	F��5 أ� &FH ا



٣١٠ 
 

  .)١("ا في هذه اآلية من اإلجمالمكالبيان ِل
 عموماً في سـائر النـاس ومـا       ابِطَ أن يكون أول الخ    عنتَموال ي :" )٢( وقال الجصاص 

ععليه في والة اَألفَط ٣("رِم(.  
والة األمور عليهم أن يؤدوا األمانات إلـى أهلهـا،   في  : قال العلماء :"  وقال ابن تيمية    

  .)٤("وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل
حكَـم بـين    �ألن النبي:" وقال صاحب المهذب للتدليل على أن المقصود والة األمور

 إلى اليمن للقضاء بين الناس، وألن الخلفاء الراشدين رضي          رضي اهللا عنه   عليا   الناس، وبعث 
موا بين الناس، وبعث عمر رضي اهللا عنه أبا موسى األشـعري إلـى البـصرة            كَهم ح اهللا عن 

  .)٥("قاضياً، وبعث عبد اهللا بن مسعود إلى الكوفة قاضياً
  -:"قياس القضاء على الشهادة:" أوالً: القياس

ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة، ولكـن ال             : قال الحنفية 
ى من الشهادة، وشـهادتها جـائزة فـي غيـر الحـدود             قَتَسحدود، ألن القضاء ي   تقضي في ال  

والقصاص، فكذا قضاؤها، وبما أن المرأة من أهل الشهادة، فهي من أهل الوالية، ولكن يـأثم                
المي لها لحديث النبي     لِّو� ":لَن حفْلي ما قَولَّوو مهرَأةً َأمر٦( "ام(  تَشْ، فما يهلية الـشهادة    أل طُر
تَشْي٧( ألهلية القضاءطُر(.  

  : القضاء على الشهادةالرد على قياس
ـ          : قال صاحب األحكام السلطانية     حصقول أبي حنيفة أنه يجوز أن تقضي المرأة فيما تَ

 فيه شهادتها، فال اعتبار بقول يرده اإلجمـاع،  حصفيه شهادتها، وال يجوز أن تقضي فيما ال تَ 
%Α :"تعالىمع قول اهللا  ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ")يعني في . )٨

 قَلَّعب الواليات، وإن تَ   تَ على الرجال، والنساء ناقصات عن ر      نمقُ أن ي  زج ي ملَالعقل والرأي،فَ 
  .)٩(بقولهن أحكام

  

  :قياس القضاء على اإلفتاء : ثانياً
   ألن  الذكورية؛طُرتَشْ أنه ال تُ- الطبري–ي عن ابن جرير ـكح:" ينغْب المـقال صاح

                                           
���� ا	 ��#T	�Hازي -١S	١١٤/ ١٠: ا.  
٢-  IS�U�B @#� :ا �+�O �iK٧٩ �	���	ا �Jه *,. 
٣- TQصأ�h[H	 نc�A	١٧٢/ ٣: �م ا.  
٤- ����B *وى ا��SDور��4) و kS٢٨/٢٤٥: آ.  
  .٢/٢٨٩: ا	�JZب 	��5Hازي -٥
  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -٦
�٧/٥: +� ا	�اK *�f @4]��ــا	# -٧Th+H	 ر�S"��w ا  �ZK	F"�5 ٤/١٨٧: Fـ، B#��* ا	+ @4�A	٥/٤٤٠8H�YH: Fــ، ا	%ر ا	[, ،

١/٢٢٤: ��*، 	��ن ا	+�Tم �f* أ�F ا	٣/٢٣٤: زاد�.  
  .٣٤ا��� : �رة ا	���ء -٨
��وردي -٩H	 ��K�6H�	م ا�TQ ٨٤ ص:ا.  
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فْالمرأة يجوز أن تكون مت١("، فيجوز أن تكون قاضيةةًي(.  
ليهمـا  ال خالف فيه أن اإلفتاء والقضاء ك      الذي  : " )٢(وقال الدكتور عارف علي عارف    

هِظْمللحكم الشرعي، وأنهما إخبار بِ     ر اهللا في المسألة، وهذا الجامع بينهما، وهو المـراد،          مِكْح 
 وال يضر      زِلْ بعد ذلك إن كان أحدهما م   م، أو كانت بينهما فروق أخـرى،       زِلْماً واآلخر غير م

٣("م، فالقادر على اإلفتاء قادر على القضاءكْفإنها فروق غير مؤثرة في الح(.  
  :الرد على قول اإلمام الطبري

ن أنه يجوز أن    ي عن محمد بن جرير الطبري إمام الد       َلقونُ:" أحكام القرآن قال صاحب   
 .)٤("تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                           
  .١٠/٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� -١
٢- IS�U�B @#� :�+�O �iK٧ ا �	���	ا �Jه *,.  
٣- A�	F ا	��أة ,�kh ا	�XAء ��* �Bا��� ا	B	ا RH& �8رف	 �O�8�  .٦٥ ص:�8رفFZ وا	اwE ا	
٤- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤٨٢/ ٣: أ .  
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  المبحث الخامس 

الطرفين مناقشة أدلة 

والترجيح ويندرج تحته أربعة 

  مطالب

مناقشة أدلة :المطلب األول

  المانعين

أدلة  مناقشة:المطلب الثاني

  المجيزين

مناقشة أدلة :المطلب الثالث

  القضاء خاصة

  الترجيح:المطلب الرابع
 



٣١٣ 
 

  :مناقشة األدلة والترجيح: المبحث الخامس
  :مناقشة أدلة المانعين: المطلب األول

  :قرآن  من المناقشة أدلة المانعين
%Α :قوله تعالى : مناقشة الدليل األول  ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à)x�Ρ r& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒr&...")١(  
  -:ن ضعيف وذلك المجيزياستدالل المانعين قوي، ودفع

ة كما قال المجيزون وليست لالسـتغراق،       نسيهي ج " الرجال والنساء "في  " أل "-١
   ولكن قولهم هذا حلَ  عليهم ال  ةًجهفجـنس الرجـال    :" الندى رِطْ، فقد قال صاحب شرح قَ     م

 جنسية، فـإذا كـان      "الرجال والنساء "في  " أل"  إن : بعد أن قال   )٢("أفضل من جنس النساء   
امـا علـى    وضول ق ، فال يجوز أن يكون جنس المف      جنس الرجال أفضل من جنس النساء     

  .الجنس األفضل
 في نطاق األسـرة،     تهرة على قوامة الزوج على زوج      مقتص قال المجيزون بان اآلية    -٢

 .وال عموم لها
صوص السبب هي قاعدة عنـد      ن قاعدة العبرة بعموم اللفظ ال بخ      قولهم غير سديد أل   
   )٣.(بن تيميةاعامة العلماء كما قال 
   صاب من امرأة قُ   ة أن رجال أ   نَّودليل ذلك من السفأخبره، فـأنزل    �، فأتى النبي    ةًلَب

ÉΟ:" اهللا تعــالى Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# Ç’ nût� sÛ Í‘$ pκ ¨]9$# $ Z�s9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t ÷ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ــال )٤(" 9$#¡¡ ، فق

 مـن   ةَلَب، فهذا الذي أصاب القُ    )٥( "كُلِّهِم ُأمتي ِلجميعِ :"ي هذا؟ قال  ِلرسول اهللا أَ   يا: الرجل
أن هذا   � النبي    كانت له خاصة، فأجابه    إن �ل النبي   فسأه آية    نزلت بخصوص  المرأة
بخـصوص   ن العبرة بعمـوم اللفـظ ال      كل وضوح بأ  فدل الحديث ب  م لجميع الناس،    كْالح

  .السبب
٣-  قَلم يآد القر ي في اآليـة،    "ة البيوت بكلم"جال على النساء بالبيوت ولم يأت       الر اميةن قو 

 . م في الحياة العائليةكْ الحرصحيمكن بدونه أن ي مما ال
tβθ"  إن آيةنول المجيزيـق -٤ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/ ")أ)٦ طَقَسة ـوام ق 

                                           
  .٣٤ ا���: 	���ء�رة ا -١
��ل ا	%�* �* ه�5م ا �hKريأ� :��ح �6E ا	�%ى و�) ا	h%ى -٢U $ا %#& %�,6#�8 ا	6#�8 ا	+�د�� &�5ة، )هـ٧٦١ت ( ,+

�% ,+�F ا	%�* &#% ا	+��%١٣٨٣-ا	�Aه�ة- 	#��F ا	+F#Hا+, @�A+B ،١/١١٣:هـ. 
٣- ����B *وى ا��SDور��4) و kS٣١/٥٨: آ. 
 .١١٤ ا���:�رة هد -٤
 .١/١٩٦:#"�ريN�+O ا	 -٥
٦- ��S	رة ا�:��f٧١ا. 
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الرجل، ولم يجاب عليه.ق إال والية اإلدارة والرعايةبي : 
 لِّلو ستحقها صـاحب اإلدارة والرعايـة ألن      لهم هذا القول، فالواليات السيادية يـس       م

المديرقَ مدمعلى الم دار والراعي على المعير.  
٥- كما أأي  على تصرفاتها المالية،.ة الرجل على زوجتهوامقياس قوامة على نه ليس له ق

  :رة قياس فاسد، وذلكتصرفاتها المالية فليس له قوامة عليها خارج األس
، � لهـا دون اسـتئذان النبـي         ةًم أعتَقَتْ أَ  �إن ميمونة بنت الحارث زوج النبي         . أ

 .)١("ِلَأجرِك َأعظَم كَان َأخْوالَك َأعطَيتها لَو ِإنَّك َأما : "وعندما أخبرته بذلك قال لها
بنت الحارث زوج   ميمونة    أخت - الناس عند أم الفضل بنت الحارث      - شك -تمارى  . ب

: عـضهم هو صائم، وقال ب   : ، فقال بعضهم  �النبي  يام  ص يوم عرفة في     -� النبي
 .)٢(.هبرِشَ فَةَفَرع بِ بعيرِهن وهو واقف علىب من لَحٍدقَ إلية بِتْلَسرَأليس بصائم، فَ
رف هير أهل العلم جواز تـص  جماالذي عليه:  أن ساق الحديث الثاني    قال النووي بعد  

 وال عبـرة    )٣(جـل فـي ذلـك     لمرأة في مالها دون إذن زوجها، وال فرق بينها وبين الر          ا
  .ه في ذلك لصحة األحاديث الواردة فيللمخالفين

 الـذي قـال بـه       الرجل ال يكون قواما على غير زوجته       بان   )٤(الداللة بمفهوم اللقب  -٦
  :لكي المرأة للوظائف السيادية وذ تَولِّ- به على مثل هذا األمر الخطيرلُّدتَسي المجيزون،ال

 .)٥(ج به باالتفاقتَرر عند األصوليين أن مفهوم الْلَّقَبِ ال يحن المقأل  . أ
 .)٦( عند جمهور العلماءةجح ليس بِالْلَّقَبِ ن مفهوموإ  . ب
 .)٧(ضعف المفهوماتوإن مفهوم الْلَّقَبِ هو أ  . ت

 .)٨(وقد نَفَاه الكُّل إال بعض الحنابلة شذوذا  . ث
تدالل بهذه اآلية على منْعِ المرأة من تَولِّي الوظائف السيادية هو استدالل            فاالس  . ج

  .صحيح معتَبر 
�tβö :"قوله تعالى:مناقشة الدليل الثاني s% uρ  ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •� y9s? ... ")٩(.  

                                           
 .١/٤١٤:N�+O ا	#"�ري -١
٢- �H�, N�+O:٢/٧٩١. 
٣- �H�, RH& وي ٨/٣:��ح ا	�
٤-  I���8B @#� :ا�+�O �iK ٢٥٣ �	���	ا �Jه *,. 
٥- (���١/٩٥:����Q ا	]��Q F8£ ,��4) ا3,�م أ�� @�A+B FD �����أ�: ، ا	�jة ا	F�ي ا	+�KYj	ا ��& ��Q )هـ٣٧٧ت :(

��,ST#� ا3,�م ��Q Fوت- أ���� -��K�:	6#�8 ا	ي١٩٨٨ا��T	+�* ا	زاه� �* ا %�+, @�A+B ،١/١٦:م . 
 دار: F ا	%,FA5ــ� �* أ�ب �* �8% ا	Yر&ــ �Tأ�Fأ� &#% ا$ ��� ا	%�* ,+�% �* : ����Q ا�* ا	RH& ��A ��* أ�F داود -٦

���H8	ا kST	وت- ا���-��K�:	6#�8 ا	٩/٢٧٨:م١٩٩٥- هـ١٤١٥- ا�B���، ���ZK ا	�+�Sج ٤/٤٢١: N	�AHري،,��Eة ا	
FH,�H	:١/٢٩٠، F��j�H	 (�H[	ا kاه5آ�FK ١/٢٩٢:، ا�TQ3م 	·,%ي١/٢٨٦:,H	 ل+� . ١/٣٠٣، إر��د ا	

٧- FDا�AH	 ة��`J	٣/١٦٨:ا. 
ل١/٢٧٧:ا	�%`) �f* �%ران -٨O ا �H& FD ��#+S	وا ���AS	+�ج : ،ا	هـ٨٧٩ت(ا�* أ,�� ا :( �T�� ــ ا	6#8- ���وت–دار ا	

 .١/١٨٥:م١٩٩٦- هـ١٤١٧ و	R ا
  .٣٣ا��� : �رة ا YQاب  -٩
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  :  حول اآلية يدور حول محورينننقاش بين المانعين والمجيزيلا
ا الوظائف السيادية يؤدي إلى االختالط الذي يـؤدي إلـى           هيلِّورأة للعمل وتَ  إن خروج الم    . أ

 .المحاذير الشرعية
 ات؟ ملس لجميع الم أم هو�هل النص خطاب لنساء النبي   . ب

ب ن المرأة التي تَتَولَّى المناص    وب، أل ص األ بالنسبة إلى االختالط فرأي المانعين هو الرأي      
مام أو  س الوزراء يجِد الوزيرة بجانب أو أ       االختالط، فالذي يرى مجل    ر من  التَّحذُّ ر على دقْتَ ال
ها، أو مراجعيها، أو زائريهـا، أو مـن         اونيمعتنفرد ب تستطيع الوزيرة أن      الوزير، وال  فَلْخَ

 نم، فوزير الخارجية عندما يذهب إلى دولة أخرى فَ        اعملهنفس  االلتقاء بوزير دولة أخرى له      
إن كان  ، ف هيفة ويجلس معه ويحاور   قْبِلَه وزير الخارجية للدولة المستض    تَسة أن ي  المراسم الدولي 

 .ب السيادية، ويقاس هذا على جميع المناص... تَستَقْبِلَه وتصافحهالأن يسعها احدهما امرأة فال 
قـال  : م لجميـع النـساء؟     أم هو عا   �لنبي  نساء ا هل النص خاص ب   : واألمر الثاني 

، وسائر نساء المـؤمنين      صيانة لهن  �نبي  ب لنساء ال  داآلية لتعليم األ  هذه  :")١(الجصاص
 فيـه   نهريفقد دخل غَ   �ن كان الخطاب لنساء النبي      إو:" وقال القرطبي . )٢"(مرادات بها 

. )٤(" في ذلكلنساء النبي، ونساء اُألمة تَبع لَهن      رهذا أم :"  كثير وفي تفسير ابن  . )٣("معنىلبا
 طب اهللا تعـالى أمهـات المـؤمنين وهـن         خا:"ب الفقه على المذاهب األربعة    وقال صاح 

وهـو  .)٥("لـى و من سائر النـساء أَ     نالصالحات القانتات، المتأدبات بآداب النبوة، فغيره     
  .الصحيح

 وأما قول الدكتور القرضاوي في خروج أمهات المؤمنين للحج بعـد نـزول اآليـة               
 فـي   �قال رسـول اهللا     : جاب عليه ، ي ْلم الج ةخروج عائشة رضي اهللا عنها في موقع      و

 إشارة إلـى مـا يلْـزم        ر الحصر ووظه. )٦( "الْحصرِ ظُهور ثُم هذه  "حجة الوداع لنسائه  
 ولهذا قالت أمهـات     )٧(رورة،وج منه إال لض   ها بيتها، واالنكفاف عن الخر    المرأة من لزوم  

 واهللا ال :"ا بعد هذا الحـديث    م اهللا عنه  المؤمنين زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي       
 إلـى   تْجرعائشة رضي اهللا عنها خَ    وإن  .)٨ (�ا ذلك من النبي     نَعمس ا دابة بعد إذ   نَكُرحتُ

                                           
١-  IS�U�B @#� : �+�O �iK٧٩أ �	���	ا �Jه *,. 
 .٣/٥٢٩:  أ�TQم ا	�Aان 	�h[Hص -٢
٣- F#��A	ا ����B:١٤/١٧٩.  
���� ا�* آ:�� -٤B:٣/٦٣٦ 
�* ا	]��Yي:   ا	�RH& IA ا	�Jاهk ا ر��8 -٥Q�	٥/٢٥:&#% ا. 
 . وا	+F�8� �h ا	���E .wل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب، وه N�+O P�%Q آ��١/٥٣٨:��* أ�F داود -٦
٧- F��8	ا *�f ان�A	م ا�TQا�* آ:��٣/٥٦٩:أ ����B ،:١/٣٨٦. 
٨- RH8� F١٣/٦٤:  ,��% أ�FK�#	 ل ا�E �� .٢/٢٠:اN�+O �iK ا	k���S وا	�Sه� k	�	FK�#: ، وه N�+O *�Q P�%Q آ



٣١٦ 
 

 موقعة الجفَ. )١( بتأويل منها لإلصالح بين الناس     ْلمتَّيضأن االستدالل بهذه اآلية علـى       ح 
المرأة من تَعِنْم ي الوظائف السيالِّودية هو استدالل صحيح وماعتبارلُّح .  

(sŒÎ#:" قولـه تعـالى   : مناقشة الدليل الثالـث      uρ £èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tF tΒ �∅èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 
öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγôÛ r& öΝ ä3Î/θ è= à)Ï9 £ÎγÎ/θ è= è% uρ ")٢(.  

ن القول بـأن اآليـة       أل ؛ المانعين من اآلية استدالل قوي، ورد المجيزين ضعيف        لاستدال
 غير  "م النص بيوت باقي المسلمين    عال ي "قولهم  هو قول صحيح ولكن      �خاصة بنساء النبي    

öΝ :" في نفس اآليـة قولـه تعـالى    اهللا تعالىنرصحيح بقول األئمة األعالم، فقد قَ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγôÛ r& 

öΝ ä3Î/θ è= à)Ï9 £ÎγÎ/θ è= è% uρ ")واضحة على إرادة  )٤(وهذه قرينة . )٣ كْتعميم الحَأْلقُم، فلم ي حمن المسلمين د 
 نيع، فالْ )٥( إلى أطهرية قلوب الرجال والنساء من الريبة       مال حاجة له   �ن غير أزواج النبي     إ

 العين ال يشتهي القلب، أما إذا رأت العين فقد يشتهي القلب، فالقلب عند          رمرآة القلب، فإذا لم تَ    
  .)٦(رهة حينئذ أظْر، وعدم الفتنهعدم الرؤية أطْ

ا نَّ كُ وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذْ       � وإن كان الحجاب نزل خاصاً في النبي        
  .)٨( النساء بالمعنى جميع في ذلكُلخُدي، فَ)٧(مأمورين بإتباعه واالقتداء به

ونساء المؤمنين اللواتي لـسن لكـم        �وإذا سألتم أزواج رسول اهللا      :فيكون معنى اآلية  
 بينكم وبينهن، فذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن مـن عـوارض           رٍتْواج فاسألوهن من وراء س    بأز

فاحتجاب النساء عن الرجال    . )٩( سبيل  أن ال يكون للشيطان عليكم وعليهن      العين، وأحرى من  
  . تولي الوظائف يفتح باب الشر،فهذا استدالل صحيحلهو ما يرتضيه اإلسالم،وخروجها 

$:" قولـه تعـالى    : مناقشة الدليل الرابـع    pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

š ÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö�n= tã ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷è ãƒ Ÿξ sù t øsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª!$# #Y‘θ à�xî $ VϑŠ Ïm§‘ ")١٠(.  
لم يرتَ المجيزون ِلددليل، ـ على هذا ال-يـ حسب اطالع–ية أة الوظائف السيادمري اللِّو  
  :م القولهِعسوولكن بِ

  ل يجب أن تكون ـ ب؟ى الوظائف السيادية يجب أن تكون سافرةلَّوتَن من تَإمن الذي قال 

                                           
١- �[Q *�f #�ري	ا NSD:٤/٧٤. 
  .٥٣ا��� : �رة ا YQاب -٢
 .٥٣ا��� :   �رة ا YQاب -٣
٤- ����A	ا   ":I�H& ل%SD ��ً�6�R ا	Yر�E" آ) أ,�رة ��ه�ة �ABرن ��~ً� `h, رSآ%H	 �8م	ا FZA� .٢/٩٣٦: ا�iK ا	�%`) ا	
٥- F6�A�5H	 #��ن	اء اu٦/٢٤٢:   أ. 
���� ا	 ��#T	�Hازي -٦S	٢٥/١٩٤:   ا. 
 .٥/٢٤٢:   أ�TQم ا	c�Aن 	�h[Hص -٧
٨- F#��A	ا ����B   :١٤/٢٢٧. 
���� ا	6#�ي -٩B    :٢٢/٣٩. 
 .٥٩ا��� :   �رة ا YQاب -١٠



٣١٧ 
 

  : فإن قيل هذا، يقال. اإلسالمي، وال تتنازل عن أنوثتهاالزي سبلْبحشمتها، وأن تَ
  وبالجملـة  ن شرعاً ولكن  مي االختالط والخلوة المحر   بنَّجتَن لها أن تَ   ولكن مع هذا ال يمك    

  .يستَنَد إليه المرأة من تولي الوظائف السيادية بداللة قوية، فال عِنْ ال يقوى على ملهذا الدلي
è% š≅": قولـه تعـالى  : مناقشة الـدليل الخـامس       ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x�øt s† uρ 

óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨóÁ tƒ ، ≅è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒ øó tƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& zôà x�øt s† uρ 

£ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t� yγsß $ yγ÷ΨÏΒ ( t ø⌠Î� ôØu‹ ø9uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î— 

āωÎ) �∅ÎγÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$ t/#u")١(.  
 ُلمع وهو ي  مِلس يستحيل تحققهما من الم    جر البصر وحفظ الفَ   ضالقول من المانعين بأن غَ    

 رجٌل يخْلُون لَا:"  �مع المرأة األجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل هو صحيح لقول النبي             
َأةرِإلَّا بِام ا كَانمثَاِلثَه طَانيخلو  الأنويستحيل في الوظائف العامة . )٢(" الشَّي مشَتَسأو كَ اربِات 

 الرأي  ُلاود وتَ ، فالنقاشُ ...القاضي مع القاضية إذا كانت رئيسته، ونائب الوزيرة مع وزيرته         
  أولـى بـالنهي   سماع صوتها نإأما القول   . ةوم الناس، بل يكون على انفراد وخل      ال يكون أما  

 فليس يقد بإطالقه فقد قال تعالى    م من النَّ  لس ":ξ sù z÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ ")٣( 
       رِمعناه أي ال يكون قولكن ليناً ككالم الم٤(بات والمومسات ي(    فال يجوز أن ي ،ن الكـالم  قْقِّر)٥( ،

ة عن  يهِنْفهي ليست ممنوعة من رفع صوتها أو م       . )٦( شهوة الزنا  ضريطمع الذي في قلبه م    ف
ة عن ترقيق و تليين كالمها مما يسبب اإلغراء الـذي  يهِنْال بل محالمب ألن هذا تكليف  ؛الكالم

  .هو سبب وقوع الفاحشة
لتبعيض صحيح، وقولهم   ل" من أبصارهم :"  في قوله تعالى   "من"إن حرف   : قول المجيزين 

ن الـنص ال   عن الحالل، أيضاً صحيح، وقولهم إ غض البصرمزلْ فال ياًمرح م رٍص ب ليس كل 
 كن يختلطن بالرجـال      �د النبي   النساء في عه   ألن   ؛يعني الفصل التام بين الرجال والنساء     

  : )٧(بيع بنت معوذويشاركن في الحروب والحياة االجتماعية، هو أيضاً صحيح ، فقد قالت الر
  .  )٨("نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى �كنا مع النبي 

  هو ما يتعلق بالزوجات وذوي  لُّحا يـم هو ما يتعلق باألجانب، ومرحن البصر المـولك

                                           
  .٣١ -٣٠ا��� : �رة ا	�ر -١
 .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH�JB FD FK ا	�STب٣/٤٧٤: ��* ا	J,�Sي -٢
 .٣٢ا��� :   �رة ا YQاب -٣
���� أ�F ا	�8د٣/٥٤٥:   ا	�5Tف 	YH,"�5ي -٤B ، :وي٧/١٠٢�X�#	ا ����B ، :٤/٣٧٣. 
٥- �B  ��:ي٣/٤٨٣: ��� ا�* آj#	ا ����B ، :6#�ي٣/٥٢٧	ا ����B ، :٢٢/٢. 
٦- ��A	ا *�f �8د� .٤/٦: زاد ا	
٧- #�  �ZS�U�B @ :�+�O �iK١٠٦ ا�	���	ا �Jه *,. 
 .٣/١٠٥٦: N�+O ا	#"�ري -٨

 



٣١٨ 
 

   . محرمرظَنَذا  مع الرئيسة والقاضية والوزيرة ليسوا بمحارمها فهنولُمعومن ي. )١(المحارم
 ألن  ؛تعني اآلية الفصل التام بين الرجال والنساء، بل المطلوب هو عـدم االخـتالط             وال  
 �وهو خارج من المسجد رأى أن النساء اختلطن بالرجال في الطريق فقال النبي               �النبي  
فلـيس لهـن    . )٢( "رِيقالطَّ بِحافَّات علَيكُن الطَّرِيقَ تَحقُقْن َأن لَكُن لَيس فَِإنَّه استَْأخرن:" للنساء

        تَخْالسير وسط الطريق ومخالطة الرجال في الشارع، فكيف يطْلبالرجـال فـي المكاتـب       ن 
ـ ، فهذا الدليل حمِرح المرِظَفاالختالط في المكاتب والوزارات يؤدي إلى النَّ     . وغيرها ة فـي  ج

المرأة من تَعِنْم ي الوظائف السياديةلِّو.  
ـ    tΒuρr& (#àσ:" قولـه تعـالى   : سادس  مناقشة الدليل ال ¤±oΨãƒ †Îû Ïπ uŠ ù= Åsø9$# uθ èδuρ †Îû ÏΘ$ |Á Ïƒ ø:$# ç� ö� xî 

& Î7 ãΒ")٣(.  
 ي جم ْلقُلم ي     شَّنَع العلماء بأن المراد بالذي ي  لْأ في الحـل أن يكـون       ة هم   يتَمحالنساء، بل ي
صنام ساكتون عن الكالم،    ة هم أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة، واأل        يلْ في الح  المنَشَّأ

بِوهذا معنى وهو في الخصام غير م٤(ني(.  
 بحقهـن،   صٍقْ نَ ةَفَ ص هلَعج والذهب للنساء، وي   يل اهللا لبس الح   لَّح أن ي   وليس من المعقول  

  .)٥( "ذُكُورِها علَى وحرم ُأمتي ِلِإنَاث والْحرِير الذَّهب ُأحلَّ:" �فقد قال رسول اهللا 
         بِ كما أن النساء لسن كلهن غير فقيهات، أو غير مكمـا قـال     )٦(نات، فكانت أم الدرداء   ي 

البخاري فقيهة عالمة بأحكام الدوالكثيرات من. )٧(نيهن كن قد رويأحاديث عن النبي ن �.  
مجيزين أن من النساء من لها الرشد والكمال ما ال يوجد في كثيـر مـن                لوبالنسبة لرد ا  

  .الرجال، فهذا كالم صحيح
ثبات بصالحية المرأة لإل اإلنسان في أحسن تقويم،      قَلَ بأن اهللا خَ   القول-:يجاب عليه   ولكن  
 احتجـاجهم،  در بدالً من أن ي   ةًوي للمانعين قُ  طع قول ركيك واستدالل ضعيف ي     بأنه -للواليات
الستدالل، كما أن تفسير العلمـاء فـي        ق اإلنسان في أحسن تقويم ليس له عالقة بهذا ا         لْألن خَ 
 هدي بِ هلكْ وأَ هيلَج على رِ   اإلنسان في صورته وأعضائه، ومشْيه     قلْق في أحسن تقويم هو خَ     لْالخَ
وبرِصهلْ وعمكَ ويشترك في ذلك الذَّ)٨( ...هرواألنثى، فهذا ر ضعيف ال قيمة لهد  .  

                                           
١- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٣٧٧: أ. 
 . ا	�STب، وه �Q P�%Q* آ�� �Eل ا 	#�٢/٧٩٠RH& IH��JB FD FK:   ��* أ�F داود -٢
  .١٨ا��� : �رة ا	Y`�ف  -٣
٤- F#��A	ا ����B   :١٦/٧٢FKآ�5H	 ��%A	ا NSD ، :٤/٥٤٩��6& *�f Y�U .٥/٤٩: ، ا	�+�ر ا	
٥- F4���	ب٨/١٦١:   ��* ا�ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E �� .، وه N�+O P�%Q آ
�D2` FD ��D   هF `��ة ��� أ�Q F%رد أم ا	%رداء ا	T#�ى، آ��K ,* أXD) ا	���ء وأ -٦B ،أي�	و ,* ذوات ا *ZHA& ،ن��:&

�[Q *�f ���O3ا �iK٧/٦٢٩: ا. 
 .١/٢٨٤: N�+O ا	#"�ري -٧
٨- F��K�jH	 (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	٤/٢٠٧��6: ا& *�f Y�U���� ا�* آ:��٥/٣١٨:، ا	�+�ر ا	B ، :٤/٥٢٨ ����B ،6#�ي	ا :

٣٠/٢٤٤F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٤/٤١٥: ، أ. 



٣١٩ 
 

  . على منْعِ المرأة من تَولِّي الوظائف السياديةوبالجملة فاآلية ال تَصلُح دليالً
$:" قوله تعـالى  : مناقشة الدليل السابع     £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè |Êuρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Êuρ 4 s\Ρ é& ª!$#uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ 

ôM yè |Êuρ }§øŠ s9uρ ã� x. ©%! $# 4 s\Ρ W{ $% x. ...( ")١(.  
ـ تَخْ، ي...ي وتركيب األعـضاء رِطْي والفقلْقول المانعين بأن تركيب المرأة الخَ      عـن  فُل 

ـ               ي الوظـائف   لِّوالرجل هذا صحيح، ولكن القول بأن عاطفة المرأة وضعفها يمنعهـا مـن تَ
           السيادية، فليس في اآلية ما يدل على ذلك، فهناك من النساء من ه أقوى عزيمة وحزما من     ن 

  .كثير من الرجال
ـ     عِنْر العلماء لها ال يدل على م      كما أن مناسبة اآلية، وتفسي     ي الواليـات   لِّو المرأة مـن تَ

ساً على خدمة بيت اهللا، وكانوا      ب أن يكون الولد الذي في بطنها ح       تْرذَالعامة، فامرأة عمران نَ   
رت على ما فاتها مـن      سح، وعندما ولدتها أنثى تَ    بيوت العبادة ال يستخدمون اإلناث في خدمة      

  .)٢( بيت اهللار كاألنثى في خدمةكَ به، فقالت ليس الذَّتْرذَ الذي نَرِذْالنَّ
كر، ألن هذه    ليس كاألنثى، واألنثى أيضاً ليست كالذَّ      ركَمعنى اآلية أن الذَّ   : قال ابن حزم    

ة رضة، والخُ رضة ليست كالخُ  رمة ألن الح  ر، وليس هذا من الفضل في شيء البتَّ       كَأنثى وهذا ذَ  
 ليست كالحم٣(يس هذا من باب الفضل    ة ول ر(.     ـ    عِنْفليس في اآلية داللة على م ي لِّو المرأة من تَ

  .الوظائف السيادية
 فهذا انحـراف  وائأخطأما رد المجيزين فهو أضعف وأوهى، والقول بأن جميع المفسرين  

     ال دليل عليه، والقول بأن المشب    ه به أفضل من المشب   ـ ه،وبناء عليه فاإلناث م الت علـى   ضفَ
  :ق فهو مردود وذلكلَطْور بشكل مكُلذُّا

ã≅sW:" قال تعالى .١ tΒ  ÍνÍ‘θ çΡ ;ο4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ�Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ")٤(.  
أفـضل  به  ه  بشَ، فلو كان دائماً الم    )٥( نوره بشيء دنيء محسوس معهود     َلثَ اهللا م  برضفَ
 شَمن المباح أفضل مـن نـور      ه لكانت المشكاة التي توضع فيها الفتيلة التي توضع في المص          ب
  .-  والعياذ باهللا-اهللا

  : أمام الخليفة المأمون يمتدحه)٦(أنشد أبو تمام .٢
  في حلْمِ أحنف في ذكاء إياس    إقدام عمرو في سماحة حاتم

                                           
  .٣٦ا���: ن �رة cل &��ا -١
٢- (�Y�S	م اH8	 (�Z�S	ا  Fــــ��K�jH	  :ي١/١٠٥j#	ا ����B ، :١/٣٠6	ا ����B ،٣/٢٣٧: #�يــKآ�5H	 ����: Fـــــ، زاد ا	

١/٣٧٧TQــ، أF��8	ن اf نc�A	١/٣٥٦: �م ا. 
٣-  (H� .٤/١٠٣: YQ *�fموا هاء وا	��+)   ا	�FD (h ا	
  .٣٥ا��� : �رة ا	�ر -٤
٥-  F����� ا	��B: ٣/١٤٨.  
��م -٦B ��م ا	F4�6 ا	�5&� ا د�k و	% D: أ�B  �U ،�h, R	�ـــ د,5@ واASK) إ	ـFه k�#Q �* أوس �* ا	+�رث �* ��E أ�

DB ،�ًE2`د��ً� وأد�ً� وأ IK�,�8اء ز� (XDآ�ن ,* أ ،�ً�ZD �ً�6D وآ�ن �Z�& J`ـا د��ء وأ ��� F#%ا�� ٢٣١	ا �iKهـ، ا 
���Z�	آ:�� وا *�f :١/٣٠٠.  
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ه الخليفـة بـأجالف     بشَأتُ:  والبالغة ةغَن من الفالسفة وأهل اللُّ    ي فقال له بعض الحاضر   
  : ثم أنشد قائالً)١(ه بمصباح في مشكاة للتقريببنور اهللا سبحانه شُ: العرب؟فقال

   مثالً شروداً في الندى والباس     ال تُنْكروا ضربي له من دونه
  )٢(مثالً مـن المشكـاة والنبراس     فاهللا قد ضـرب األقل لنوره

أعطه ما  : قاد قريحته وزال الغضب وقال الخليفة لوزيره      تِّ  فتعجبوا من براعة فطنته وا    
  .  جميع الحاضرينمج فألْ)٣(شاء

  فهذا رب العز لَّة ج   وعال، وضع المشب     ه به في المرتبة الد  شَنيا من المه، وكذا أبو تمـام     ب
ألجم الحاضرين من الفالسفة واألدباء والعلماء، فال عبرة لهذا التفسير، وال دفع وال اعتراض              

  .على اآلية
  .على منْعِ المرأة من تَولِّي الوظائف السيادية ولكن يمكن القول بأن ال داللة في اآلية 

çλ£:" قوله تعالى : مناقشة الدليل الثامن     m; uρ ã≅÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £Íκ ö�n= tã Å∃ρá�÷è pRùQ$$ Î/ 4 ÉΑ$ y_Ìh�= Ï9uρ £Íκ ö�n= tã ×π y_u‘ yŠ 3 
ª!$#uρ î“ƒ Í•tã îΛÅ3ym ")٤(.  

جة هي اإلمارة، وال صـالحية      رعلى أن المراد بالد    -وال أغلب الظن     - ال يمكن الجزم  
  .، فقد وقع اختالف كبير بين العلماء في معنى الدرجة...اإلمامة والقضاء

 وقد اختلـف    ،...راد بها منها  ن ما الم  يب، غير م  ةٌلَمجالدرجة ها هنا م   :" )٥(قال ابن العربي  
قيل هو  و الجهاد، و  العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة فقيل هو الميراث، وقيل ه            

  .)٦("علَم، وخصوصاً في كتاب اهللا العظيمما ال ياللِّحية، فطوبى لعبد أمسك ع
  .)٧(ك الرجل لزوجتهلْأي م: كلْرجة هي المالد: وقال صاحب البدائع

رجة التي جعل   معنى الد : يل في تأويل ذلك، فقال بعضهم     و أهل التأ  فَلَتَاخْ: وقال الطبري 
اإلمرة والطاعة، وقال آخـرون     : لى النساء في الميراث والجهاد، وقال آخرون      اهللا للرجال ع  

  ي ـالدرجة ه: ، وقال غيرهمنها العفَذَ، وإذا قَتْد حهتْفَذَ، وإذا قَ هي الصداق الذي ساق إليها
  .)٨ ( عن الواجب له عليها أو عن بعضهعليها، وأداء حقها إليها، وصفْحهه إفضال

                                           
١- kأ`#�ر ,* ذه FD kهJ	رات اJ� :+	ـــ&#% اT8	ا %�+, *� %�Qأ *� Fــ FH#�+	د,5@، - دار ا�* آ:��): هـ١٠٨٩ت (�ي ا 

 R	6#�8 ا و	ط١٤٠٦ا~Kدر ا ر�A	و&#% ا %�+, @�A+B ،٢/٧٤: هـ.    
٢- *��#S	#��ن وا	و �* �+: ا����ن &:& م، �A+B@ R١٩٦٨، ــ و	� اـــدار k8O، ���وت، ا	6#8): هـ٢٥٥ت ( � ا	]�Q¢ ـأ�

زي &6يD :١/٥٩٧.  
دار ا	]�)، 	#��ن، ���وت، ): هـ٧٦٨ت ( &#% ا$ �* أ�8% ا	��F : F8D ا	�د &RH أ4�� ا	�YS8	�ـــ� ا	H8) ا	�D �HX8ـــ�هــ, -٣

 ،R	6#�8 ا و	ر١٩٩٢ -هـ١٤١٢ا�hK *�Q د�+, %�د ,+�+, @�A+B ،١/٩٢: م.  
  .٢٢٨ا��� : �رة ا	#�Aة  -٤
٥- �B @#� IS�U :ا�+�O �iK ٦٧ �	���	ا �Jه *,. 
٦- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٢٠٦: أ.  
٧- FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٣٣١: �%ا.  
���� ا	6#�ي -٨B :ف.(٢/٤٥٤�hS�.(  
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ة دقات في فترة الع   لَّطَ نسائهن الم  دررجة تعني أن للرجال الحق بِ     الد: ظاللوقال صاحب ال  
وج١( هذا الحق للرجل، وهي درجة مقيدة في هذا الموضعَلع(.  

         المرأة من تَ   عِنْفيتضح مما سبق أن ال داللة في اآلية على م ي الوظائف الـسيادية وأن     لِّو
راد منها ،رجة الدكما ال يمكن ترجيح قول من األقوال في معناهاغير معلوم الم .  

ρß‰Îη#:" قوله تعالى : مناقشة الدليل التاسع     ô±tF ó™ $#uρ È øy‰‹ Íκ y− ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷ n= ã_u‘ 

×≅ã_t� sù Èβ$ s? r&z÷ö∆ $#uρ £ϑ ÏΒ tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!#y‰pκ ’¶9$# βr& ¨≅ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) t� Åe2x‹çF sù  $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ)3 .)٢("األخرى  
ـ حر مـا ي   كُذْظ به الحق، ولم ي    فَحهذه اآلية إرشاد من اهللا إلى ما ي       : قال ابن القيم   م بـه   كُ

   م أوسع من الطرق التي تُ     كْالحاكم، ألن طرق الحل كالرجل فـي       ظ  فَحدبها الحقوق والمرأة الع
ت بمثلها، وذلك قد يجعلها     يوسيان قُ ها السهو والنِّ  عليخيفَ  ا  لمالصدق واألمانة والديانة إال أنها      
وتجوز شهادة النـساء منفـردات فـي أمـور كـالوالدة            . )٣(أقوى من الرجل الواحد أو مثله     

والرضاع، وعيوب النساء، واألعراس والح٤(اماتم(.  
 بِتُوإن اعتْر     قَنْ شهادة المرأة على األموال ممـور  ، فشهادتها منفردة فـي بعـض األ       ةًص

خَفْموبذلك يجب منع الرجل من القضاء في األمور التي ال يشهد عليها، وهذا ال يقول به                 ةًر ،
المرأة من تَعِنْأحد، وال دليل في اآلية على م ي المناصب والواليات العامةلِّو.  
$tΑ " قوله تعالى : مناقشة الدليل العاشر     s% uρ óΟ ßγs9 óΟ ßγ–Š Î;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3Î= tΒ 4 

… É 4 tΑ$ s% ¨βÎ) ©!$# çµ8x�sÜô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ  … çνyŠ#y— uρ Zπ sÜó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9$# ÉΟ ó¡Éfø9$#uρ ( ª!$#uρ  ’ ÎA ÷σ ãƒ … çµ x6 ù= ãΒ ∅tΒ â!$ t±o„ 4 
ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ"..)٥(   

لم يرعليها بما يليعلى هذه اآلية، ولكن يمكن الرد  -حسب اطِّالعي– المجيزون د:  
١. هذه اآلية للداللة على أن منتَ يـلَّوتَّى الوظائف السيادية يجب أن يصم وسالمة لْف بالع 

 للقضاء سليم األعـضاء     حلُص ي ن أن يكون م   ":الحواس، ومن ذلك يقول صاحب أضواء البيان      
غير زوسالمة ملْـِ الع–ى ونحو ذلك، وأن يكون مجتهداً ويدل لهذين الشرطين ـن وال أعمم   
  .)٦(" والجسممِلْطة في العإن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بس" لى في طالوت قوله تعا-الجسم

   في وقته، وكان أطول وأجمل رجل في ل بني إسرائيملَ فقد كان أعهذا وصفٌ لطالوت .٢

                                           
١- k6E %��	 نc�A	2ل ا� FD :١/٢٢٧.  
 .٢٨٢ا��� : �رة ا	#�Aة -٢
٣- ��A	ا *�f ���T+	�6ق ا	ف. (١/١٣٧: ا�hS�(.  
٤- NH�, *�f ع%#�، ١٠/٢١٠: Fــ، ا	J`��ة 	�AHا٥/٣٦D: Fــ، ا م 	٥/٦١٢8D�5H:  	kRFK�#�Q�H أو	F ا	�Z، ,�6	٨/١٨٠: ا	

ا%4�6�): هـ٧٥١ت(F أ� &#% ا$ ـــ�T� F أ�ب ا	Yر&ـــ,+�% �* أ�: �%اw4 ا	h, ارYK �#ST,ـ ، �,�T�R ا	#�ز، ,�T ا	
 R	6#�8 ا و	�6 و&�دل &#% ١٩٩٦ - هـ١٤١٦ا& Y�Y8	ه�5م &#% ا @�A+B ،8%ويم	ا %��  .٤/٨١٨: ا	+

 .٢٤٧ا��� : �رة ا	#�Aة  -٥
٦- F6�A�5H	 #��ن	اء اu١/٢٨: أ.  
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  البدن ليكون أعظم ه ليتمكن من معرفة األمور السياسية وجسامة ملْ عرِوفُوفَ. )١(بني ٍإسرائيل
 .)٢(خطراً في القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب

ى الواليـات العامـة     لَّوتَ ي نم، وال أحد يقول أن م     لْ الع ةُر فالمطلوب كما قال المانعون وفْ    
  .ى ودارساً له ومتخصصاً في مجالهلَّوتَ أو امرأة أن ال يكون عالماً بما ي كانرجالً

ة وتقدمها  ية لها حتى في األمور العسكرية مع تطور الحياة العسكر         ال حاج وة البدن ف  وأما ق 
، فـال   خ وغير ذلك يتم عن طريق أزرار فحسب       ر الحاسوب، فتوجيه الصواري   بها اليوم ع  لُّكُفَ

المرأة من تَعِنْحاجة للقوة البدنية، فال داللة في اآلية على م ي الوظائف السياديةلِّو.  
  

(ŒÎ :"قولـه تعـالى   : الدليل الحادي عشر    مناقشة   uρ tΑ$ s% š� •/ u‘ Ïπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

Zπ x�‹ Î= yz ")٣(.  

 لم يرد          فمن هـو؟    ، فيه فٌلَتَخْ المجيزون على هذا الدليل، ولكن يمكن الرد بأن الخليفة م 
ف غيره ويقوم مقامه، فأما     لُخْ ي الخليفة من "  :وقد نقل اآلراء في ذلك الرازي في تفسيره فقال        

من أتجعل فيهـا  :" أنه آدم عليه السالم، ولكن قوله تعالى: أحدهما: راد بالخليفة؟ ففيه قوالن الم
  .)٤ (..."أنه ولد آدم: المراد ذريته ال هو، الثاني" يفسد فيهامن 

:"  قول المالئكة  نسح آدم عيناً، إذ لو كان ذلك لما         درِوالظاهر أنه لم ي   :" وقال ابن كثير  
 ذلـك،   ُلعفْ ي ن هذا الجنس م   ن، فإنهم أرادوا من ذلك أن م      " فيها من يفسد ويسفك الدماء     ُلعجتََأ

وكأنهم عموا ذلك بِل٥ (..". خاص، أو بما فهموه من الطبيعة البشريةمٍلْع(.  
  يالخليفة في اآل  براد  فيتبين أن الم  وال يوجد في اآلية ما يدل      داً بآدم أو ذريته،     ة ليس محد

  .ي الوظائف العامةلِّو المرأة من تَعِنْمعلى 
ة نَّمناقشة أدلة المانعين من الس:  

  .)٦( "امرَأةً َأمرهم ولَّوا قَوم يفْلح لَن " � قول النبي: مناقشة الحديث األول  
  ده أو يقَه إذ ال يوجد هناك ما يى عمومـكالم المانعين ال تعليق عليه ألنهم أخذوا النص عل

خَيصه وهذا هو األصلص.  
جاب عليـه أن ابـن حـزم    ي: "الخالفة"الحديث هو في األمر العام   كالم ابن حزم أن هذا      

  .منهجهمعروف عنه أنه يأخذ النصوص على ظاهرها، وتخصيص الحديث بالخالفة خالف 
  ع، فقد جاء في نْر في اإلثم إال الموصتَال يفي لها، لِّويأثم الم: وقول صاحب البحر الرائق

                                           
ي -١j#	ا ����B :ي١/٢٨٨%Qا���� ا	B ، :١/١٧٩.  
���� ا	#��Xوي -٢B :١/٥٤٣.  
  .٣٠ا��� : �رة ا	#�Aة  -٣
���� ا	 ��#T	�Hازي -٤S	٢/١٥٢: ا.  
���� ا�* آ:�� -٥B :١/٧٠.  
  .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري  -٦
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ر إثماً، وفي م، وقد تسمى الخَبِنْ الذَّةغَاإلثم في اللُّ" :حاشية ابن عابدين في معنى اإلثم
ق العقوبة هو الفعل المخالف حتَس، فالفعل الذي ي)١("االصطالح عند أهل السنة استحقاق العقوبة

  .للشرع
  . بهجتَحاً، هذا كالم ال دليل عليه، فال ياً عام النبوية ليست تشريعبأن النبوءةقول الو

ـ جالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب أمر غيـر م         : وأما قول الشيخ القرضاوي    ع م
  : عليهدر، يعليه

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب كما اشتهر : قال صاحب الوجيز في أصول الفقه
 يبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو ن، أي أن العاملى ألسنة األصولييع

واقعة معينة، فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام، وليست العبرة باألسباب التي 
ن اد أرني أن الشارع أ، ألن مجيء النص بصيغة العموم، يعدعت إلى مجيء هذه النصوص

 در وعان وغيره، فكل عام واألمثلة على ذلك كثيرة منها اللِّ ، بسببيكون حكْمه عاماً ال خاصا
لسبب خاص فإنه يعمفْل بعمومه وال عبرة بخصوص سببه، وهكذا كان يل فقهاء المسلمين ع
  .)٢(ه دون إنكار فكان إجماعاًتْلَوفي العصور التي تَ �في عصر النبي 

  )٣("وص السبب عند عامة العلماءوالعبرة بعموم اللفظ ال بخص: " وقال ابن تيمية 
يه الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص لفالصحيح الذي ع:" وجاء في اإلبهاج

  .)٤("السبب
  ة عليها وال ت األحكام مخصوصة بأسبابها ومقصورنلو كا:" )٥(تور أبو فارسـوقال الدك

تتعدى إلى غيرها ُأللْغ٦(" معظم أحكام الشريعةتْي(.  
  .أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب فالراجح 

  .أما قول الشيخ القرضاوي عن ملكة سبأ فسيأتي بيانه عند عرض هذا الدليل
  لخصوص السبب ال لعموم العـبرة واعد االستدالل ـن من ق إ)٧( وأما قول ظافر القاسمي

اللفظ ياب عليهج:  
 العبرة بخصوص السبب -شافعيال-م بعض الناس أنه يقولهوتَ:" جاء في فتاوى السبكي
  مذهب غيره أن العبرة بعموم اللفظ، والصحيح من مذهبه و همهوال بعموم اللفظ، وليس كما تَ

  .)١("ال بخصوص السبب
                                           

  .٣/٧٠٦: �*����Q ا�* &��% -١
٢- D Y�Uل ا	�IAـــا	Oأ F :ز�%ان ���T	ر &#% اS%آ	"�,��، : ا	6#�8 ا	، ���وت ، ا�	���	ا ���C,م١٩٩٦هـ ١٤١٧ :  

  .) ��hSف (٣٢٤ص
٣- ����B *وى ا��SDور��4) و kS٣١/٤٤: آ.  
٤- FT#�H	 ج�Z�3٢/١٨٥: ا.  
٥-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٧ �	���	ا �Jه *,.  
ق ا	��أة ا -٦AQ��	وا ��K%�  .٥٧ص:  �Dرس FD ����F ا2�3م  �	
٧-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٣٧ �	���	ا �Jه *,. 
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صوص خ عندنا من مذهب الشافعي أن العبرة ب       حالذي ص : قال إمام الحرمين  :" وقال أيضاً 
  .)٢(" الصحيح خالفهالي في المنخول ولكنالسبب، وكذلك قاله الغز

فهذه قاعدة ضعيفة ال ي تَسبها على هذا األمر الكبير الخطيرّلد .  
لو أن األمر في فارس شورى لكان هناك تعليق آخر من النبـي             : )٣( السقا  وقول الغزالي 

�أيضاً ال دليل وال شواهد عليه فال ح ،ة فيهج.  
مـا  : جاب عليـه  ي: ةدم الصح دل على ع   على خطأ االختيار وال ي     لد ي "لن يفلح " والقول  

؟ ومن يتاجر ببضاعة    ةي الوظائف السيادي  لِّوتَالداعي إلى خطأ االختيار؟ هل انعدم الصالحون لِ       
   الصيف في الشتاء، عـ  بخالف األصل، والذي يعمل بخالف األصل فهو مخطـئ، فَ          َلم ي لِّوتَ

  .المرأة للوظائف السيادية خطأ
 وتصحيح البخاري   ،ةركَ ب  الحديث غير أبي   وِرلم ي : )٤(ان األشقر وقول الدكتور محمد سليم   

  :اب عليهجبل بحال، يقْروياته أمر غريب ال يموغيره ل
فاد من كالم صـاحب قواعـد       تَسة الحديث وهذا م   حصبِ رضد الصحابي بالحديث ال ي    رفَتَ
 عـن   روي، والدليل على ذلك مـا       ث به العامة  دحما كل حديث صحيح تَ    :" حديث حيث قال  التَّ

 اللَّه حقَّ تَدرِي هْل معاذُ يا:"  فقال  على حمار  �كنت رديف النبي    : عنه قال معاذ رضي اهللا    
 بـاد الْع علَى اللَّه حقَّ فَِإن :"قَاَل. َأعلَم ورسولُه اللَّه :قُلْتُ "؟اللَّه علَى الْعباد حقُّ وما عباده علَى
َأن وهدبعلَا يشْرِكُوا وي ًئا بِهقَّ شَيحو ادبلَى الْعع اللَّه لَا َأن ذِّبعي نلَا م شْرِكي ًئا بِها فَقُلْتُ "شَيي 

قال �  أن النبي  رى وفي رواية أخ   . "فَيتَّكلُوا تُبشِّرهم لَا:" قَاَل ؟النَّاس بِه ُأبشِّر َأفَلَا :اللَّه رسوَل
 ِإلَّـا  قَلْبِه من صدقًا اللَّه رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا َأن يشْهد َأحد من ما "لمعاذ وهو ردفه    

همرح لَى اللَّها:  قَاَل "النَّارِ عوَل يسر َأفَلَا اللَّه ُأخْبِر بِه النَّاس تَبسوافَيرلُـوا  ِإذًا :"قَـالَ  ؟شتَّكي" 
رَأخْبا واذٌ بِهعم نْدع هتوا موِ. )٥(" تََأثُّمري الحديث غير معاذ رضي اهللا عنهفَلَم .  

، وروى  ...ا أن أبا هريرة روى أشياء لم يروها غيـره         نَفْرد ع ـق: ي كتاب األم  ـوجاء ف 
، والكثير من األحاديث لـم      )٦(" صدقَةٌ َأوسق خَمسة وند فيما لَيس" أبو سعيد الخدري حديث     

يوِر٧(.و واحداا إال ره(  

                                                                                                                         
١- FT#�	وى ا�SD :١/٤٤.  
٢- I��K ر%h�  .١/٤٥: ا	
٣-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٣٨ �	���	ا �Jه *,.  
٤-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٦٨ �	���	ا �Jه *,. 
٥- P�%+	ا NH6h, ن�D FD P�%+S	ا&% اE :A	%�* ا	ل ا��U %�+, F����، ���وت، ا	6#�8 )هـ١٣٣٢ت ( ��H8	ا kST	دار ا ،

�وا�� ا	:���K ـ، وا	٣/١٠٤٩: �ريــ�N ا	#"ــO+) ا	�وا�� ا و	R(  ا	+%�iَ�ُ Pْ�ُ�. ١/١٠٠م، ١٩٧٩ - هـR١٣٩٩، ـا و	
�ُ�ْiَ�ُ: #"�ري	ا N�+O :١/٥٩�H�, N�+O ، :١/٦١.  

  .٢/٥٢٤: N�+O ا	#"�ري -٦
٧-  F8D�5H	 ف. (٣/٢١٣: ا م�hS�.(  



٣٢٥ 
 

 رضي اهللا عنه    )١(كما أن صاحب المعجم األوسط روى الحديث من حديث جابر بن سمرة           
   )٢(".لن يفلح قوم يملك أمرهم امرأة" بلفظ 

فانفراد الصحابي برواية الحديث ال يصث طعناً بالحديح.  
   كَوأما أن أبا برفَذَ قَ ة     المغيرة بن شعبة بالزنا، وح ه عمر، وبناء على ذلك أسقط عمـر        د

  : بما يليشْقَانَي: ل روايتهبقْشهادته، وبناء عليه ال تُ
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فشهد علـى  :" جاء في شرح معاني اآلثار  

 ريغَتَ لون عمر ثم جاء آخر فشهد فَ       ريغَتَر، ثم جاء آخر فشهد فَ      لون عم  ريغَتَالمغيرة بن شعبة فَ   
        لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه وجاء آخر يحر    نْك بيديه، فقال ما عك قال رأيت أمراً قبيحـاً،      د

  .)٣("دوالجر فَفَ بأولئك النَّرمَأة محمد، فَم الشيطان بُأتْمشَالحمد هللا الذي لم ي: قال
 المغيرة بن شعبة أرسل إليه وإلى        زنا ربخَدما سمع عمر بِ   نع: مصنف ابن أبي شيبة   وفي  

كَالشهود ومنهم أبو برفلم تكتمل الشهادة بالزنا فَة ،لَجأبا عمرد كَ بر٤(" ومن شهد معهة(.  
 ظْ فالذي ير من النَّ  هص   كَين أن أبا بر ة ومن م عوقال صاحب  . كانوا شهوداً وليسوا قاذفين    ه 

ل ألنهـم لـم     بقْ تُ مهبارخْ في القذف فإن أَ    هع م دل ج نة وم ركَفأما أبو ب  :" ع في أصول الفقه   ماللُّ
خْيرجو خْا مرذْ القَ ج   خْف بل أخرجوه مر   لَج الشهادة، وإنما جدهباجتهاده، رضي اهللا عنه عمر  م 

  .)٥("مهرب خَدر يفلم يجز أن يقْدح بذلك في عدالتهم وال
كأنه : " ير أعالم النبالءوجاء في س–كَ أبو برلم أقْ:  يقول-ةالمغيرة، وإنما أنا شاهد، فْذ   

  .)٦("ق بين القاذف والشاهدر إلى الفَحنَجفَ
كَوأما قول الدكتور األشقر بأن أبا بةَركاذب، ي اب عليهج:  

  .)٧("البسهاي منهم الفتنة ومن لم سهم عدول من البلُّالصحابة ك:" جاء في تفسير األلوسي
وجاء في صحيح ابن ح لِّغ َألَا " � النبي قول:" ان ببِلي دالشَّاه نْكُمم أعظم دليل " الْغَاِئب  

 على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح وال ضعيف، إذ لو كان فـيهم ضـعيف أو                  
    غ مجروح، أو كان فيهم أحد  ير عأال ليبلغ فالن وفالن منكم الغائب،      :" �، لقال رسول اهللا     ٍلد

  ى بمن ـ ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفلَّ دمهدعمن بل باألمر بالتبليغ رِـكْ في الذِّمهلَما أجملَفَ
                                           

١- ��+O $ا %#& ��ة أ�� *� ���UــT	ا *T� ،P�%Q ر وراويZ5, FــSD %Z� ،دار �Z�D I	و �DN ا	�%ا4*، ,�ت ��� �� ـ
F#هJH	 #2ء�	أ&2م ا ��� �iKة، ا�[ZH	 *�8#٣/١٨٨: و�.  

�% ا	6#�اK: ا	�8]� ا و��  -٢Qن �* أ���H� ���A	ا ـ ،�A+B@ ��رق �* ه١٤١٥ -  ا	�Aه�ة–دار ا	+�,�* ) : هـ٣٦٠ت(F ــأ�
�ــF . ٥/١٢٣: F ــ&ض ا$ و&#% ا	�+�* �* إ��اه�� ا	+���:�Z	ل ا�E :ت�A� I	�Uا4%. ر�: اiKـ� ,]�w ا	Yوا4% و,�#w ا	

F�:�Z	ا �T� Fأ� *� FH& *�%	ر اK)  وت  ) :هـ٨٠٧ت��� ،�T�  .٥/٣٧٨ :  هـ١٤١٢ - دار ا	
  . ٤/١٥٣: ��ح ,FK�8 ا���ر 	6H+�وي -٣
٤- D ��h�S#� ا	��%، ا	���ض، ــ,T): هـ٣٢١ت ( FD ــF ��#� ا	Tــأ� ��T &#% ا$ �* ,+�% �* أ�: +%�P وا���رــ ا	Fــا	

 ،R	6#�8 ا و	ت١٤٠٩ا  .٥/٥٤٥: هـ، �A+B@ آ��ل ��� ا	+
٥- aH	ا�َ IA�ل ا	Oأ FD w :H& *� إ�+�ق إ��اه�� ���، ���وت، ا	6)هـ٤٧٦ت (F ا	��5ازيــأ�H8	ا kST	ــ،دار ا	ــ#�8 ا و ،R

  .١/٧٧: م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥
٦- F#هJH	 #2ء�	٣/٧: ��� أ&2م ا.  
٧- F�	�	 FK�8�  .١١/١٤٨: روح ا	
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١("شرفاً�له رسول اهللا عد(.  
  .)٢("فيهم الكذب مهوتَالصحابة كلهم عدول ال ي:"  وجاء في عمدة القاري

ع عليه عند أهـل     ات وهو َأمر مجم   قَون ث ية كلهم عدول مرض   بالصحا:"  وجاء في التمهيد  
٣("م بالحديثلْالع(.  

  .)٤("الصحابة كلهم عدول بتزكية اهللا:" وقال صاحب عون المعبود
ـ �وا الرسـول بحي خير القرون الذين ص  ـ ف حدـَفإن الق :"  وقال ابن تيمية    فـي  حد، قَ

  .)٥(" �الرسول 
  : خصوصاًةَركَة أبي بلهذا في عدالة الصحابة عموماً، أما في عدا

  .)٦("وصالحيهم � من فضالء أصحاب رسول اهللا ةَركَوكان أبو ب:" د الغابة أسوجاء في
أفـضل مـن     � من أصحاب رسول اهللا      لم يسكن البصرة أحد   :"  وقال الحسن البصري  
كَعمران بن حصين وأبي ب٧("ةَر(.  

كَ وفي تهذيب التهذيب عند الترجمة ألبي بةَر "كان من خ٨("ار الصحابةي(.  
نيغْوقال صاحب الم ":كَوال نعلم خالفاً في قبول رواية أبي بةَر٩(" عمر شهادته مع رد(.  
  .)١٠("رضي اهللا عنهة ركَوقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي ب:" وقال ابن القيم

راوِيه ضح مما سبق أن الحديث صحيح مقبول، وال تقوى االعتراضات على الحديث و            يت
 الحديث، على رد   ، هنْعِ المـرأة       . أو صرفه عن العموم    أو إضعافوالحديث واضح الداللة على م

  .من تَولِّي الوظائف السيادية
   َأهِل َأكْثَر ُأرِيتُكُن فَِإنِّي دقْنتَص النِّساء معشَر يا:"  � قول النبي :  الثانيمناقشة الحديث

   عقٍْل نَاقصات من رَأيتُ ما الْعشير وتَكْفُرن اللَّعن تُكْثرن :"قَاَل؟ اللَّه رسوَل يا وبِم: فَقُلْن "النَّارِ
 ؟اللَّـه  رسـولَ  يا وعقْلنَا ديننَا نُقْصان وما:  قُلْن" ِإحداكُن من الْحازِمِ الرجِل ِللُب َأذْهب ودينٍ
   ،قْلهاـع نُقْصانِ من فَذَِلك :"قَاَل .بلَى: قُلْن "؟الرجِل شَهادة نصف مثَْل الْمرَأة شَهادةُ َألَيس:"قَاَل
ستْ ِإذَا َألَياضح لِّ لَمتُص لَمو م؟ تَص"لَى: قُلْنقَاَل. ب": فَذَِلك نانِ ما نُقْصهين١١( "د(.  

                                           
  .١/٥٢: ، وE% ذآ� ا	+%�P ا	#"�ري ١/١٦٢I+�+O FD: N�+O ا�* Q#�ن -١
٢- F��8H	 ري�A	ة ا%�& :١/١٥٨.  
��f %�Z* &#% ا	#� -٣S	٢٢/٤٧: ا.  
#8د 	��c ��i8Hدي -٤�ن ا	& :١/٣٢.  
٥- �� ا2�3م أ�: #�ىــ��ZA ا	Tا	��Sوى ا	��AB 8#�س	ــ اQ%�* أ	ا F+ــ	ا %#& *� %���� ا	+ــ�B *� ��Hـ FKدار )هـ٧٢٨ت (�ا ،

��%ABو @�A+B ،وت��� ،�D�8�ف: ا	H", %�+, *���Q :١/٤٨٠.  
٦- ���+h	ا �D�8, FD ���j	ن ا :أ�% ا�� ��Z5	ري، اY[	ا ���T	ا %#& *� %�+, *� FH& *�+	ا ): هـ٦٣٠ت(��� &Y ا	%�* أ�

  . ٥/١٥١دار ا	�STب ا	F��8، ���وت، 	#��ن، 
  .٤/١٥٣١: ا�8�S�fب �f* &#% ا	#� -٧
٨- �[Q *�f k�JZS	ا k�JZB :١٠/٤١٨.  
  .١٠/١٩٢: ا	�E *�f F�j%ا,� -٩
١٠- ��A	ا *�f *�8E�  .١/١٢٧: إ&2م ا	
  .١/١١٦: N�+O ا	#"�ري  -١١
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ما رأيت من ناقصات عقـل      " استدالل المانعين بهذا الحديث غير سديد، فلو كان الحديث          
لُين أذهب لِ  ودلكان االستدالل صـحيحاً، ألن الحـديث        فحسب"   الرجل الحازم من إحداكن    ب 

       يكون عاماً فيبقى على عمومه، ولكن عندما بينُ � النبي   ن قصان الدوالعقل بشكل واضح    نِي 
 قْال يب   ل التأويل، فلم يقَب   هناك ما ي    قال حول نقصان دنَيهوعقلهن سوى ما جاء في الحديث،       ن 

  .ظائف السياديةوي الفال داللة في الحديث حول منع المرأة من تولِّ
ولكن كالم المجيزين ال يلَسدقْ من النَّم:  

 عليـه  ال الحديث على وجه المزاح، فقد رد ق �اإلمام الشيخ القرضاوي بأن النبي      فقول  
ـ  �من قال أن النبي :"  فقال)١(الدكتور عبد اهللا الفقيه   رِقال الحديث على وجه المزاح، ولم يد 

  ن لنا قد بي �ي ـالكذب، ألن النب �ى رسول اهللا ـذا النقص حقيقة فقد افترى علـإثبات ه
  . )٢("ن عقلها ودينها في الحديثنقصا

م كاإلمام القرضـاوي، فـال      لْخصوصاً جهابذة الع  ب مع العلماء ،     دَأ يجب التَّ  :ولكن أقول 
  يجوز أن ي  كْقال أنه يب على النبي    ذ�   قال أنه أخطأ في التعبير، ألن قول النبـي         ، وغاية ما ي

قالوا يا رسول اهللا إنك تداعبنا،      : عن أبي هريرة قال   : ولو مازحاً فإنه تشريع، ودليل ذلك      �
  .)٣( "حقا ِإلَّا َأقُوُل لَا ِإنِّي :"قال

 المـرأة ناقـصة     ربِتَععارض القرآن، ألن القرآن لم يأت بأي نص ي        قول بأن الحديث ي   الو
 ِْعقل ودجُِأ،ن  ييعليه ب : نَّالس كَة مةٌلَم          للقرآن فليس معنى أنه ال يوجد في القرآن نص و ـ و  دجِ
 لَا"  :من ذلك فقال �ر النبي ضاً لكتاب اهللا، وقد حذَّ   ة يكون معارِ  نَّفي الس نيُألْف كُمدًئـا  َأحتَّكم 
 فـي  وجـدنَا  ما نَدرِي لَا فَيقُوُل عنْه نَهيتُ َأو بِه َأمرتُ مما َأمرِي من الَْأمر يْأتيه َأرِيكَته علَى
ãΝ:" وقال تعالى .)٤( "اتَّبعنَاه اللَّه كتَابِ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6 Ït ø:$#uρ ")٥(كْ، والحمةنَّة هي الس)٦( ،  
نَّفالسكَة تشريع بجانب القرآن فهي مة للقرآنلَم.  

$!:" ويكفي في ذلك قول اهللا تعالى tΒuρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù 4")٧(.  
  ح، ولكن قال ي سواء، فهذا صحجل والمرأة على حده للرأن خطاب القرآن متوجب القول و

                                           
ر &#% ا$ ا	�I�A أ��Sذ ا	8ــا ��Sذ ا	%آ -١Sــ��	م اH8,�[� ــ����hQ ،�8ء�O ــ�H& (راة ,* ـS%آ	وا ��S�U��R درFSU ا	

 �8,�U FD ًا�u�+, (�wE إ�2م ) ا	�رث ا���Sن( ا	��fت ا	�S+%ة، و&, �iKة، ا%+S�6* �5��ل ا	��fت ا	�� FD
�K�SKfا RH& *�f أون.  

wE ا	�T#5 ا2�3,��  -٢, RH& I�A�ر &#% ا$ ا	Sآ%H	 ل�A,www.islamweb.net.  
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٤/٣٥٧: ��* ا	J,�Sي -٣
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٣/٦١٠: ��* أ�F داود -٤
�� ,:) ذ	�، وا	T:�١٥١ا��� : �رة ا	#�Aة -٥T+	ا �Z�D ُ����� ,* ا���ت	ا RH& ل%B .  
٦- T	ا ����S	اــا�H	 ��#٣٠/٤: زي���H	 ر:������ ا	6#�ي١/٢١٢: �ر ا	�f Y�U* &��6ـ، ا	�+١/٣٣٥: Fـ، ا	%ر ا	B ، :

٣/٢٧٤F�	�	 FK�8�  .٢٢/٢٠: ، روح ا	
  .٧ا��� : �رة ا	+�5 -٧

  



٣٢٨ 
 

%ãΑ:" تعالى ỳ Ìh�9$# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ")١(.  
المرأة من تَعِنْ ولكن في الجملة ال داللة للحديث على م ي الوظائف السياديةلِّو.  

  .)٢( "اللَّه َأخَّرهن حيثُ َأخِّروهن" :� قول النبي :  الثالثة الحديثمناقش 
١.   الحديث ال يتَحيعلى منع المرأة من تولي الوظائف السياد      به   ج   ثْة ألنه لم يتْب 

اح ر قول البن مسعود رضي اهللا عنه كما قال الكثير من شُهو، و�ه مرفوع للنبي    أنَّ
 .)٣(ب التخريجتُكُ الحديث وأصحاب

ن إمامـة الـصالة بالنـسبة       ديث فكل ما يدل عليه منْع المرأة م       ولو صح الح   .٢
  .)٥(ال مكان الصالة وال مكان يجب تأخير النساء فيه إ،)٤(للرجال خشية االفتتان بها

  .)٦( "بِوِلي ِإلَّا نكَاح لَا :" � قول النبي :  الرابعمناقشة الحديث
 لم يرـ       ى هذا الدليل، ولكن يمكن الر     ن عل و المجيز د د بأن اشتراط الولي في النكاح أمر 
 غير مجمقال تعالى :  عليه، فقد جاء في البدائع     ع ":#sŒÎ) uρ ãΛ äø)‾= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# zøó n= t6 sù £ßγn= y_r& Ÿξ sù £èδθ è= àÒ ÷è s? 

βr& zósÅ3Ζ tƒ £ßγy_≡ uρø— r& #sŒÎ) (#öθ |Ê≡ t� s? Ν æη uΖ ÷�t/ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ ")ي من وجهينـعدم اشتراط الولف، )٧:  
  .أنه تعالى أضاف النكاح إليهن، فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير اشتراط الولي .١

أنه تعالى نهى األولياء عن المنْع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن، إذا تراضى  .٢
 من بِنَفْسها َأحقُّ الَْأيم:" �الزوجان، والنهي يقتضي تصوير المنهي عنه، ولقول النبي 

. )٩("َأمر الثَّيبِ مع ِللْوِلي لَيس:" ،وقوله)٨( "صماتُها وِإذْنُها نَفْسها في تُستَْأذَن والْبِكْر وِليها
ي وهذا قطع والية الولـي، فكل بالغة عاقلة حرة فهي وِلية نفسها في النـكاح، والولـ

عدم اشتراط الولي في : فإن قيل هذا ، يقال . )١٠( بطريق النيابة عنها للصغيرةفحسب
 حنيفة محمد بن الحسن قال إن ب أبيالنكاح ليس أمرا مجمعا عليه عند الحنفية، فصاح

                                           
  .٣٤ا��� : �رة ا	���ء -١
٢-  I[��"B @#� :ا�+�O �iK ٢٧١ �	���	ا �Jه *,.  
٣- �[Q *�f #�ري	ا NSD �iK٢/٢١٢: ا	ري �A	ة ا%�& ،��8HــF :دي٥/٢٦١��c ��i8H	 د#8�، آ�5 ا	"��ء ٢/٢٢٣: ، &ن ا	

�% ا	8]ــ+%�H& Pــ�Y) ا3	#�س &�� ا��ZS ,* ا	ــو,+, *� (�&��KـR أ	��� ا	��س إ�Hــ FQ]�ا	ا F ) هـ١١٦٢ت :(
�% ا	2Aشــهـ، �A+B@ أ�١٤٠٥Q ــ#�8 ا	�ا�8ــ�، ���وت، ا	6ـ,���C ا	���	 :١/٦٩D %را��	ــ، اB F"ــQا�� ـ��� أ%Z	ا Pد��

�[Q *�f :ع١/١٧١u, IHOg� أو I	 (Oأ f ���D عO���% �* `�H) �* إ��اه�� ا	�F5�5 ا	�6ا�F�H : ، ا	CH	C ا	+, )
�% ز,�	R١٤١٥، ــ#�8 ا و	ــدار ا	#�4�5 ا2�3,��، ���وت، ا	6) : هـ١٣٠٥ت Qاز أD @�A+B ،ــهـF :"#� ١/٢٨�	ا ،

 Pد��Q ا FD ��Z#	#���ا	ا ��` RH& و��JT�ا	�kST اF,2�3، ���وت، ): هـ١١٠٢ت ( ,+�% ا ,�� ا	T#�� ا	��	FT : ا	
 ،R	6#�8 ا و	�5و�\١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ا	زه�� ا @�A+B ،١/٢٩: م.  

٤- F�`��H	 ط�#�  .١/١٨٣: ا	
٥- �[Q *�f #�ري	ا NSD :٢/٢١٢F��8H	 ري�A	ة ا%�& ، :٥/٢٦١.  
  .+�N آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب، وه ١/٦٣٥O P�%Q: ��* أ�F داود  -٦
  .٢٣٢ا��� : �رة ا	#�Aة -٧
٨- �H�, N�+O :٢/١٠٣٧.  
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب١/٦٣٨: ��* أ�F داود -٩
١٠- FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٢٤٨: �%ا.  



٣٢٩ 
 

إذا زوجت نفسها من غير كُفء : العقد ينْعقد موقوفاً على إجازة الولي، وقال أبو يوسف
  :ولكن يقال.)١("ة الولي، فله حق اإلمضاء أو الفسخفيكون موقوفاً على إجاز

  .)٢( في النكاحيذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الوِل .١
 فَِإن باطٌل فَنكَاحها باطٌل فَنكَاحها باطٌل فَنكَاحها الْوِلي ينْكحها لَم امرَأة َأيما :"� قال رسول  .٢

فالسلطان . )٣(" لَه وِلي لَا من وِلي فَالسلْطَان اشْتَجروا فَِإن منْها َأصاب بِما هامهر فَلَها َأصابها
ِليعني من له السلطان على التزويج فيشمل القاضي ويِل من ال وله، وفيه إثبات الوالية على ي 

 .)٤(النساء كلهن
النكاح وكذا القاضي، والمرأة ممنوعة من  في عقد يفالسلطان الذي يعني رئيس الدولة وِل

ة على منْعِ  واضحة نكاح نفسها، فكيف تلي عقد نكاح غيرها، فالحديث يدل داللدقْ عيلأن تَ
لَّى أمالمرأة من أن تَتَوتَ أن تَوبالتالي ال يجوز لها غيرها،رى الوظائف السياديةلَّو.  
 من الرجاِل علَى َأضر فتْنَةً بعدي تَركْتُ ما" : � قول النبي: الخامسمناقشة الحديث

اء٥("النِّس(.  
 ألن العبرة ؛نة على جميع الرجالتْام فجميع النساء فـالحديث صحيح، والحديث ع

، وتحريم االختالط ثابت في كثير من النصوص، )٦(رما مكوم اللفظ ال بخصوص السبب ـبعم
خَولم يص الحديث من خَصرنَةٌ بسبب، أو غير تْجالملتزمة، كما أن النساء زِينهمن  و 

zÎiƒ:" وله تعالىالشهوات لق ã— Ä¨$̈Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθ yγ¤±9$# š∅ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# tÏΖ t6 ø9$#uρ"...) فالحديث واضح . )٧
نْالداللة في معنْ النساء من االختالط بالرجال، وبالتالي معا من تَهالسيادية التي ي الوظائفلِّو 

  .من لوازمها االختالط والخلوة
  .)٨("الشَّيطَان استَشْرفَها خَرجتْ فَِإذَا عورةٌ الْمرَأةُ":� قول النبي: السادسمناقشة الحديث

لم يردتَ المجيزون على هذا الدليل، ولكن الشك في أن ي المرأة الواليات العامة يؤدي لِّو
 األسباب التي تؤدي إلى طعقْختالط يؤدي إلى محاذير شرعية، فيجب أن تُإلى االختالط، واال

 تتحقق ، وال)٩("جلب المنافعمن درء المفاسد أولى : " ن القاعدة الفقهية تقولاالختالط؛ أل

                                           
١- FK���TH	 w4��h	ا w4٢/٢٤٨: �%ا.  
٢- hK3ا �iKداويــا��H	 ا٣٦٣/ ٥: �ف ،T	ا,�ــ%E *�f (#�Q *ا� IAD FD FD� :٢/٢٤١�j, ،����5ــ	ا k�6"H	 ج�S+�: FــF ا	

٣/٤٥٦FKآ�5H	 ]�ار	) ا��	ا,�٣/٢٠: ، ا%E *�f ����	ا �u١/١٦٩: ، رو.  
٣-  �U�, *ب١/٦٠٥: ��* ا��ST	ا RH& IH��JB FD FK�#	 ل ا�E ��  .، وه N�+O P�%Q آ
٤- �، ا	���S ٢/١٧٢: هـF١٣٢٣، ���وت، ــدار إ��Qء ا	�Sاث ا	��8) هـ١٧٩ت  ( ,�	� �* أ�K ا F+#O: %و�K ا	T#�ىــا	

,ST#� ا3,�م ا	F8D�5، ا	���ض، ): هـ٥٣١ت ( ا3,�م ا	+�D¢ ز�* ا	%�* &#% ا	�ؤوف ا	���وي : w ا	��jhــ��5ح ا	]�,
  .١/٤١١: م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ا	6#�8 ا	:�	:�، 

  .٥/١٩٥٩: N�+O ا	#"�ري  -٥
٦- �+�O �iK٣١٩ ا �J,* ه�	���	ا .  
  .١٤ا��� : �رة cل &��ان  -٧
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب٣/٤٧٦: ��* ا	J,�Sي  -٨
٩- F#��5H	 ت�ADا�ا&٣/٦٥:Fــ، ا�Z�3ج 	١/٢٩٨T#�H:%`) �f* �%رانــ، ا	�٤/٢٧٢:ا	E ،ـــ[�H	 IA�، درر ١/٨١:%ديــ% ا	

 .١/٣٧:ا	+�Tم 	�Q FH8%ر



٣٣٠ 
 

فالحديث ، الحديث عام في كل النساء كما أن ي المرأة الواليات العامة، لِّوتَمصلحة راجحة بِ
حجالمرأة من تَعِنْة في م ي الوظائف السياديةلِّو.  

 شَـيء  رابه من التَّصفيقَ َأكْثَرتُم رَأيتُكُم ِلي  ما ": � قول النبي  :  السابع مناقشة الحديث 
  .)١("ِللنِّساء التَّصفيقُ وِإنَّما ِإلَيه الْتُفتَ سبح ِإذَا فَِإنَّه فَلْيسبح صلَاته في
عورة، وبالتالي منعها من    الستدالل بمنع رفع صوت المرأة في الحديث، على أن صوتها           ا

ن صوت المرأة ليس بعورة عند د، ألقْم من النَّلَسي ضاء وغيره استدالال بهذا الحديث التَولِّي الق
  .)٢( المرأة لصوتهانِييلْأكثر الفقهاء عند عدم الخوف من الفتنة، وعند عدم تَ

صـوت المـرأة عـورة علـى        :" تار الحنفية فقال صاحب حاشية رد المح      عضوخالف ب 
 خَـرج :"  والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة وذلك للخبر الذي رواه الترمـذي            ،)٣("الراجح
 ِإنِّي هاللَّ رسوَل يا :فَقَالَتْ سوداء جارِيةٌ جاءتْ انْصرفَ فَلَما مغَازِيه بعضِ في � اللَّه رسوُل
 اللَّـه  رسـولُ  لَهـا  فَقَاَل .وَأتَغَنَّى بِالدفِّ يديك بين َأضرِب َأن ساِلما اللَّه ردك ِإن نَذَرتُ كُنْتُ
�":ِإن كُنْت ترِبِي نَذَرِإلَّا فَاضلَتْ"  فَلَا وعفَج رِبخََل تَضو فَدكْرٍ َأبب يهو رِبتَض خَـلَ  ثُمد 
يلع يهو رِبتَض خََل ثُمد انثْمع يهو رِبفَ.)٤( ..."تَضيتَسمن الحديث على أن صـوت       لُّد 
فـال  . )٥( أصحابة على سـماعه    ر وأقَ �معه النبي   س كان عورة ما   ة ليس بعورة، إذ لو    المرأ

المرأة من تَعِنْداللة في الحديث على م ديةي الوظائف السيالِّو.  
   رِيقَـالطَّ تَحقُقْن َأن لَكُن لَيس فَِإنَّه استَْأخرن ":� ول النبيـق :  الثامنمناقشة الحديث

كُنلَيع افَّاتبِح ٦(" الطَّرِيق(.  
 يدل  ي الوظائف السيادية وكل ما    ـلِّوة من تَ  المرأ عِنْظنا على م   يدل قطعا وال   ديث ال ـالح
ن اء عند الخروج من المـسجد، وذلـك أل        ر الرجال والنس  ي س مظَّنَ �لنبي  الحديث بان ا  عليه  

ات الطريق للنساء،   حافَّ �زاحمة، فجعل النبي    الخروج من المسجد يكون غالبا بشيء من الم       
ـ مما يؤدي إلـى النَّ    البعض  بعضهما  بووسطها للرجال خشية أن يتالمس الرجل والمرأة         ر ظَ

المحهذا االختالط والتالمسم وإثارة الشهوة من ر.  
  .)٧("الشَّيطَان ثَاِلثَهما كَان ِإلَّا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا ":� هقول:  التاسعمناقشة الحديث   

                                           
  .١/٢٤٢: N�+O ا	#"�ري  -١
٢- iKــا�H	 ف�hK3٥/١٩٩: �داويــ� اZS�, ــ، ��حBZ#H	 ا3رادات RـF :٢/٦٢٧F8D�5H	 #�* ــ، إ&٢/١٥٦: ، ا م	�6	ا �K�

	���,%HــF:وي٣/٢٦٠�hH	 �	��	ا �jH� ،:١/١٧٠FEح ��ح ����Q ،2 ا	6+�6وي &RH ,�اFE ا	َ�١/١٩٥:، ����Q ا	%�
ر ا�X�3حK :�&���% �* إ�+, *� %�Q6ا	6#8): هـ١٢٣١ت (+�6وي ـ) ا�ا	�h, - �8#6 - #�ى �#fقـــ���� ا	Tــ� ا ,ــا	

  .١/١٦١:هـ١٣١٨ا	:�	:� 
 .٦/٣٩٩: ����Q ا�* &��%�* -٣
 .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& �H��JB FD FK ا	�STب٥/٦٢٠:��* ا	J,�Sي -٤
ري  -٥��#�رآH	 ذيQ ا ��+B:ري١٠/١٢٢�AH	 N�B���  .١١/١٩٢:، ,��Eة ا	
  .، وه �Q P�%Q* آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب ٢/٧٩٠: ��* أ�F داود  -٦
  .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب ٢/٤٧٤: ��* ا	J,�Sي  -٧



٣٣١ 
 

ها بئاألعلى، أو نا   خلوة، سواء مع رئيسها      تَولِّي المرأة للوظائف السيادية فيه    الشك أن   
  األدنى، أو مظَّوفلِّي      عظيمة، واالستدالل بهذا الحديث      ها، وهذه مفسدة  ينْعِ المرأة من تَوعلى م

  .الوظائف السيادية هو استدالل صحيح
  : على منع المرأة من تولي الوظائف السياديةمناقشة اإلجماع

ي الوظائف الـسيادية فقـد قـال    لِّو المرأة من تَ  عِنْد على م  قعنْماع لم ي   اإلج أنالظاهر  
  .)١( شيءكلالق في  حاكما على اإلط المرأةيجوز أن تكون:الطبري

، والمرأة من أهل الشهادة فتكون من       ةالقضاء من باب الوالية كالشهاد    :" وعند الحنفية 
  .)٢(أهل الوالية

 بعض األمور وهـي ممنوعـة مـن         يلا أن تَ  هع نص من منْ   لم يأت : وعند ابن حزم  
  .)٣(حسبالخالفة ف

 مصر امرأة   يِلة، وقد و  ـ فصحيح -المرأة–ا  هتُنَـطَلْوأما س " :وجاء في البحر الرائق     
تسمى شجرة الد٤("ر(.  
 ولم يزم أ ج     ـ    عِنْحد من العلماء اإلجماع على م ئف الـسيادية   ي الوظـا  لِّو المرأة من تَ

  . تولية أي امرأة وظيفة عامةمهغْلُبنه لم ي، وكل ما قالوه، أ...كالقضاء والوزارة
ـ عنْة لـم ي   ي الوظائف السيادي  لِّو المرأة من تَ   عِنْالشيعة على م   دعوى إجماع    أنكما   د ق

ماع ليس دلـيال علـى اشـتراط        اإلج:")٥(فقال المرجع الديني محمد مهدي شمس الدين      : أيضا
علـى االشـتراط وال عدمـه، الن    ورة في رئيس الدولة، لعدم إمكان انعقاد اإلجماع فيها      كُالذُّ

  . )٦(... يكون ملْتَقَىث عند الفقهاء القدماء، فليس لهم فيها قول يمكن أنحبلة بذاتها لم تُالمسأ
  د جميع المناصب بما فيها منصبلَّقَتَق المرأة أن تَـمن ح:" )٧(عيوقال الشيخ الصـان

  .)٨(" منها النساءتْمرِووالية القضاء، وهي مناصب حالرئيس 
  نْولو كان مالمرأة من تَ   ع ي الوظائف السي  لِّوعاً  اديمجراً معند أئمة الشيعة لما      عليه ة أم 
  . بحال النقاشُلبقْي ن كالم األئمة عند الشيعة أمر الخالف منهم أحد، أل
  :قياس على منع المرأة من تولي الوظائف السياديةمناقشة ال

  ، أي ما مِكْة هي مناط الح هي علَّة الحكْمِ، والعلح من كالم المانعين أن األنوثةضتَّي كما

                                           
 .٢/٥٥٦: �%ا�� ا	�]�f %ZS* ر�% -١
٢- Fا���H	 ��%A	ا NSD ٧/٢٩٨:��ح. 
 ٩/٤٣٠:ا	�+YQ *�f FHم -٣
٤- [K *�f @4ا�	#+� ا	٧/٥: ��ا .  
٥-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٣٨ �	���	ا �Jه *,. 
٦-  �6H�	ا F	S	 أة��  .١٢٨ص:5�� ا	%�*	أه��H ا	
٧-  ��8�� و	% ا	�5K�h	م ـا�& F١٩٣٧D ـمAHBن، و�Z�Oأ Fــ FD ISدرا� (Oن، ووا�Z�Oأ FD ���H8	زة ام FD ا	+H8	ا R

Kد، ا�ZSUfا �Uل در�K ،F���زة �E، درس &RH ا3,�م ا	"Q �K�SKfا RH& F8K�h	ا wE, �iwww.saaanei.org  
٨- �K�SKfا RH& F8K�h	ا wE, . 
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  .)١( عالمة عليههبص إلية وناطه به، ونَأضاف الشرع الحكم
ـ ظن تكون وصفا ظاهرا منضبطا في نفسه، وكونها م        ومن شروط العلة أ    مـة  كْة للح نَّ

 يتعـدى هـذا الوصـف       ن له وأ  تْعرِم الذي شُ  كْم ألجلها، وتكون مناسبة للح    كْ الح عرِالتي شُ 
  .)٢(الظاهر إلى غيره

لَّفالع  ة الظاهرة من ن تكون إماما في الصالة للرجال،       المرأة من خطبة الجمعة وأ     عِنْ م
نْومعه    ا من السفر دون محريها عقد النكاح بنفسها هي األنوثة، وهي وصف        ، وعدم جواز تولِّ   م

منضبط، ومنَّظكْة الحم، وتتعدى إلى غيرهاكْم، ومناسبة للح.  
ى نكاحها ألنهـا    لَّوتَتَ ، والمرأة ال  )٣( على طبعها  بلَا غَ مرأي لِ صور ال  مظنَّة قُ  فاألنوثة
  .)٤(ناقصة باألنوثة

قاس عليها، ليس صـحيحا      ي  بان المسائل الدينية المتعلقة بالعبادات ال      نوقول المجيزي 
ـ دبعقاس عليها هـي األمـور التَّ      ي ن األمور التي ال   بإطالقه، أل  فقـد قـال صـاحب       )٥(ةي ،

نيغْالم":م إن كان تَ   كْالحعبدومثاله قول النبي    . )٦("ا فالقياس فيه ممتنع   ي� " ورطَه ِإنَاء كُمدَأح 
 يدرك المعنى من ذلك فـال       فلماذا سبع مرات؟ ال   . )٧(" مرات سبع يغْسلَه َأن فيه الْكَلْب ولَغَ ِإذَا

  .يقاس عليه
نْعجمعـة وأ المرأة من خـطبة الأما منْن تكون إماما في الصالة للرجال، ومها من ع  
  السفر دون محرا ، َألَا وهي الحفاظ على المرأة بإبعادها              ...ملَّتَهك عرفهذه أمور يمكن أن تُد ،

  .عن أعين ضعاف النفوس ، ِلَئلَّا يتعرضوا لحياتها وعرضها ، ألن المرأة فتنة وشهوة
ن األصـل العـام هـو       ألنه من الشاذ القليل،     إم ،   رحأة دون م  ن سفر المر  والقول بـأ 

 عن الرجل فـي كثيـر مـن    فُلتَخْالرجل والمرأة، قول غير سديد، الن المرأة تَالمساواة بين  
األحكام كما م٨( سابقار(.  

  .ة صحيحي الوظائف السياديلِّو المرأة من تَعِنْم أن القياس ِلحضتَّيفَ
  : العقل على منع المرأة من تولي الوظائف السياديةمناقشة داللة

  ي ـ ف من تَولِّي الوظائف السيادية يدور المرأةعِنْ مبداللة العقل على المانعين استدالل
  :ثالثة محاور

                                           
١- F	اYjH	 R�hS�� .١/٢٨١:ا	
 .٣/٢٢٢:ا	���AS وا	�f ��#+S* أ,�� ا	+�ج -٢
٣- Fا���H	 ��%A	ا NSD ٣/٢٥٧:��ح. 
٤- IA�ل ا	Oأ FD لh+�ا	Fu�A أ�: ا	FT	��R ـ ا	6#�8 ا و	-��ن &- دار ا	#��رق): هـ٥٤٣ت( ��T �* ا	F��8 ا	��D�8ي ا	

د�١٩٩٩هـ١٤٢٠D %�8� #%ري و	ا FH& *��Q @�A+B ،١/١٢٦:م. 
 .١/٤٠٨:ا����Q �iK ا	%� �6Hِ�Z�H& w :FE	� �Kَ	H& I ه ,� �H& f	I أ2O، أو ,�:ا	+�T ا	8S#%ي  -٥
 .١/٤٠٥:ا	�E *�f F�j%ا,� -٦
٧- �H�, N�+O:١/٢٣٤. 
٨- �+�O �iK٩٢ ا �	���	ا �Jه *,. 
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١. غْاشة تَعاطفة المرأة الجيب على عقلهال. 
 .افتقارها إلى الرأي السديد .٢
 .لب المرأة وضعف رباطة جأشهاضعف ق .٣

 و دليل ذلك قصة أسماء بنت أبي        ،ة في جميع النساء    عام هذه األمور الثالثة ليست   : أقول
           بكر وولدها عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهم جميعا مع الحيا بنـي   :"اج حيث قالت البنها   ج

١("تستسلم  كريما والتْم(.  
ـ  لَ،-  أن ابنها علـى الحـق   على الرغم من   – فلو كانت عاطفتها أقوى من عقلها      لت ضفَ

ولهـا   سديداً فـي ق     على االستسالم بدل الموت، وكان رأيها      هتْضحاالستسالم على الموت، ولَ   
 أن تأتيه، فأعاد عليها الرسـول       تْأبفه أسماء   م الحجاج الزبير أرسل إلى أُ     َلتَوعندما قَ  .البنها

إلـي مـن   يك حتى تبعـث   وقالت واهللا ال آتتْأب من يسحبك بقرونك، فبعثن إليك  أل لتأتيني أو 
ـ يرأ: اهللا؟ قالـت   ت بعدو عنَي ص نتيكيف رأَ : تاها ودخل عليها فقال   ، فأ ...يسحبني بقروني   كتُ

عليه دني  تَأفسد  آخرتك  تَاه وأفسد عليك ... اهللاِ ن رسولِ ا إ ، أم  � في ثقيف كـذَّابا     نثنا أ حد 
  .)٢(اه إال إيك أخالُ فاليربِ فرأيناه، وأما المابأما الكذَّومبِيرا، ف

. ر إليه كثير من الرجالقتَفْي ، ما الرأي وسداد ورباطة الجأشبِلْ القَةوفهذه امرأة لها من قُ
هاد غير متَعين  في الحروب، بالرغم من أن الج يشاركن�وكانت النساء في عهد النبي 

  ونرددمهم ـفنسقي القوم ونخ �مع النبي كنا نغزو :"  قالت)٣(ذوت مععليهن، فَعن الربيع بن
  .)٤("الجرحى والقتلى إلى المدينة

 أن  نيبتَيفَ.  القتلى كن في الحروب ومداواة الجرحى ورد     رشاولو كانت قلوبهن ضعيفة لما      
  .ي الوظائف السياديةلِّو تَ من المرأةعِنْ دليال في محلُص يالعقل الاالستدالل ب

  : على منع المرأة من تولي الوظائف السياديةحةمناقشة داللة المصل
تها، في ذلك يقول الدكتور محمـد       يسفْال شك بأن للحيض آثاراً سلبية على جسم المرأة ونَ         

قد تعاني المرأة  :" )٥(ارعد      دالح فَةخْتَلة في أسـفل الـبطن مـن نـوع           أثناء الحيض من آالم م
احتقان في الثَّهر، و  أسفل الظَّ  يص، وكذلك ألم ف   غْالمدينِيـ  مع تبد ل في المزـ اج، وم ل إلـى  ي

ي غير متوقـع    مح ر فزي أو نصفي، وكذلك قد تعاني من نَ       لِّة، وصداع كُ  سالمشاجرة والمشاك 
  . )٦("ةل دمويتَوظهور كُ

                                           
١- +h	ا RH& رك%S�� .، و&I�H أ�TQم ا	Jه#RH& F ا �Qد�P ا	Jي �Eل أن ا	+%��٤/٥٧٠N�+O P+�* 	H+�آ� ا	�����ري ا	
٢- �H�, N�+O:ف(٤/١٩٧١�hS�.( 
٣- �ZS�U�B @#� :�+�O �iK١٠٦ا �	���	ا �Jه *,. 
 .٣/١٠٥٦: N�+O ا	#"�ري -٤
ر  ,+�% �* �Q*  &%ار ا��5Sري أ,�اض ا	���ء وا ورامــه -٥S%آ	ذ ا�S� ا  :iKــا� :Oض���	ا ��، ١٤٠١٦ا	8%د : +�

 FD در�h	ال ١٧ا .هـ١٤٢٧ �
�� ا	���ض ا	�8د�� -٦�+O : 8%د	١٤٠١٦ا FD در�h	ال ١٧، ا .هـ١٤٢٧ �
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  .ةة أو غير عامت والية عاملَّو هذا يؤثر على قيامها بأعمالها الوظيفية إذا تَوكلُّ
ل الخـصومات   خد أن عملها خارج البيت هو على حساب عملها داخل البيت، وي            شك وال

ـ ها إلى االختالط الم   لُمم ويؤدي ع  هِلماحم الرجال في ميادين ع    زوال شك بأنها تُ    حم شـرعاً  ر .
ـ لَح للوظائف العامة هي التـي ب      لُصوقول المجيزين بأن المرأة التي تَ      ـ    غَ ضوج ت درجـة النُّ

  . من الردملَسطعت عادتها الشهرية فهذا ال يوانق
هل توجد بعض األعراض العـصبية      :  عند سؤاله  )١(يقول الدكتور محمد سليمان الطماوي    

قد يؤدي إلى بعـض المـضايقات النفـسية         :" مث؟ فقال ف الطَّ قُّوأو النفسية للمرأة في فترة تَ     
      والعصبية التي قد تتطور إلى أعراض مرضالـشعور الـسريع بالتعـب      : ها  ة من أشـهر   ي

قدان الشهية وعدم الرغبة فـي      فُوالعصبية والنرفزة واضطراب النوم،     وواإلرهاق واإلجهاد،   
التوتر والقلق النفسي الذي قد يتزايد ويصل       والقيام بأي عمل حتى ولو كانت أعماالً روتينية،         

إلى حراب في األوعية الدموية من النساء على األقل يصيبهن اضط% ٥٠ االكتئاب، وحوالي د
        مما يتسبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة ثم يقُع       أن  ب ذلك شعور بـالبرودة، وال شـك 
ث لهـا، بـل     دح ي المرأة أن شيئاً غير طبيعي    حدوث هذه النوبات الحرارية يزيد من إحساس        

  .)٢("وتكون تلك النوبات هي مشكلتها األساسية خالل تلك الفترة
 ، طـارئ  رالمرض بالنسبة للرجل أم   : ، أقول ن الرجل أيضاً يتَعرض للمرض    لقول بأ وا

  . الشاذ على غيرهحيض عند النساء أمر متكرر فال يقاسوال
ـ    شْناد إلى أقوال األطباء، يمكن القول بأن الحيض ي        ت فباإلس به المرض، وانقطاعه مرض 
   عِنْ في مربتَعقطاعه يمكن القول بأن هذا دليل مة للحيض وانباحص إلى اآلثار المرِظَأكبر، وبالنَّ
  .ي الوظائف السياديةلِّوالمرأة من تَ

  :على منع المرأة من تولي الوظائف السيادية مناقشة دليل سد الذرائع
  :الذرائع ثالثة أقسام كما قال صاحب أنوار البروق

١. قس م أجماألُ تْع ه، كَ   ة على س  ممسه وحنْعه وماألصنام عندد بسمن ي لَعمن حاِلم ه أنهي ساهللا ب 
تعالى عند سهاب.  

٢. وقسم أجماُألتْع منْة على عدم مه، وأنه ذريعة ال تُعسووسيلة ال تُد ،حم، كالمنع من زراعة س 

 .د به أحْلقُر، فإنه لم يمالعنب خشية الخَ
٣. وقفَلَتَم اخْ س    فيه العلماء هل ي سد    م بِ كْ أم ال؟ مثل الحلْع   م القاضي هل يحه وسيلة للقضاء   م ألن ر

اةبالباطل من القُضالس وء، أو ال يحر٣ (؟م(. 
                                           

��ن ا	6��وي -١�H� %�+, :6� %&���� وا &�hب ا	�  	�,�اض�� ــ ا آ�د���� ا ,��Tــk ا	�Aه�ة، و&Xــأ��Sذ أ,�اض ا	
�iKا ،��#h8	ا :��h�wE ا	]���8 ا	,���� .www.esnpn.org .� 	�,�اض ا	h8#�� وا	�

٢- ��wE ا	]���8 ا	����h 	�,�اض ا	h8#�� وا	�, �K�SKfا RH& ب�h& ا �Qا�Uو ��.  
٣- FDا�AH	 وق��اع ا	Kأ FD #�وق	ار اKف(، ٢/٣٣: أ�hS�.( 
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 لكنهـا  ة بها التوسل إلـى المفـسد   دصقْباح ولم ي  في الوسيلة الموضوعة للم   وقَع  فالخالف  
فْمض١(ة إليها غالباًي(.  

 )٢(رائع، هل هو من أدلة الفقه أم ال؟ فاعتبر المالكيـة           الذَّ ي سد  ومع أن العلماء اختلفوا ف    
ي المـرأة   لِّو، إال أن تَ   )٥(والشافعية) ٤(سد الذرائع من أدلة الفقه، وأنكر ذلك الحنفية       ) ٣(والحنابلة

  فْللوظائف السيادية مستُده   ا أكبر من ملَصحتـ  لْطة والخَ لْالخُوا ألنها تقتضي البروز     ه ي وة، وه
ـ  منها، وال يمكن تحاشي هذه األمور عندما تَ رِيذحا والتَّ هعنْمأمور جاء اإلسالم بِ    ى المـرأة  لِّوتَ

 لباب السوء  لها وسديعد إكراماًوظيفة سيادية أو أقل من ذلك، فإبعاد المرأة عن هذه المناصب   
 الوظائف السيادية هو محـلُّ اعتبـارٍ         ،واعتبار دليل سد الذرائع ِلمنْعِ المرأة من تَولِّي        والفتنة

  .شرعاً وعقالً 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
١-  ��A	ا *�f *�8E� ).��hSف(، ٣/١٣٦: إ&2م ا	
٢- F��j�H	 (�H[	ا kاه, :٤/٢٥٤. 
٣- *�f ع%#��NHا	,  :٤/٤٢. 
٤- FK���TH	 w4��h	ا w4٦/٧٨: �%ا. 
٥- F8D�5H	 ٧/٢٩٧: ا م 
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  :مناقشة أدلة المجيزين لتولي المرأة الوظائف السيادية: المطلب الثاني
  :جيزين من القرآن مناقشة أدلة الم

tβθ: " قوله تعالى : مناقشة الدليل األول  ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρr& <Ù ÷è t/"... )١(.  

   صاحب َلقَ ونَ)٢(ة كما قال أكثر العلماءلَمهي عن المنكر فرض كفاية بالجاألمر بالمعروف والنَّ
  ر ر بالنسبة لآلمـي عن المنكـواألمر بالمعروف والنه.)٣(روضة الطالبين اإلجماع على ذلك

  : يتعدى أربع حاالتي في الحاالت الطبيعية الهِنْاهي، والمأمور والموالنَّ
  .هن من النساء أمثالَ النساءأن يأمر وينْهى .١
 .هم من الرجال أمثالَ الرجاُلأن يأمر وينْهى .٢
 . النساء الرجاُليأمر وينْهىأن  .٣
 . الرجاَلى النساءهنْأن تأمر وتَ .٤

الحالتان األولى والثانية هي ما ترضاه األخالق، وي قالمرأة النساء بالمعروف رع، فتأمره الشَّر 
نكر، وهذا ال مانع شـرعي     م عن ال  وينهاهمبالمعروف  الرجال  وتنهاهن عن المنكر، ويأمر الرجل      

  .منه، وال حرج فيه
ع، فالشِّق المباح هـو أن يـأمر         ممنو قٌّباح، وش  م قٌّن الثالثة والرابعة فيها ش    والحالتا     

 من الرجال وأزواجهن، فهذا     نهمارِح م نيهنْيساء و ، وتأمر الن  وينهى الرجال محارمهم وزوجاتهم   
 ال حرفيه أيضاً، وال مانع شرعي منه      ج . ا أن يأمر الرجال النساء األجنبيات وبـالعكس ففيـه          أم

  :محاذير شرعية بحسب الحالة
إذا كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرجال للنساء، أو العكس في مجلس                
  :الـىوله تعــم شرعاً، ألدلة شرعية كثيرة، منها قرـحذا فيه محذور االختالط المعام، فه

 "#sŒÎ) uρ £èδθ ßϑ çG ø9r'y™ $ Yè≈ tF tΒ �∅èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pg Éo ")٤(.  
وإذا كان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرجال للنساء أو العكس على انفـراد،                .١

م شرعاً، وتحريم الخلوة في كثير من النصوص منها قول النبي           رحفيه محذور الخلوة الم   ف
  . )٥(" محرم ومعها ِإلَّا امرَأةٌ تُسافرن ولَا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا:" �
  ، بل  وحسبن المنكرـروف ونهياً عـة ليست أمراً بالمعيوال شك أن المناصب السياد  

                                           
١- ��S	رة ا  .٧١ا��� : �
٢- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ١/٣٨٣: أ��A	ا *�f *�8E�، ا	�8* وا �� FD ٧/٩٢: ، ��ح ا	�وي &١/٣٥٣�H�, RH: ،إ&2م ا	

اه#F ا	+�#4�A& : FH% أه) ا ���ن 	�SHاث، 	#��ن، ا	6#�8 ا و	دار ) هـ١٠٧١ت ( &#% ا	#�FE ا	,g� -هـR١٤٠٧، ـا	
١٩٨٧F[8HE Fم روا��h& @�A+B ،١/٤٨: م. 

وي -٣�H	 *�#	�6	ا �u١٠/٢١٨: رو. 
 .٥٣ا��� : �رة ا YQاب -٤
 .٣/١٠٩٤: N�+O ا	#"�ري -٥



٣٣٧ 
 

ـ           قوانين وإلزام ل    كفايـة، وال    ضرلناس، ولو كانت أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر فهـو فَ
يتوجب على المرأة أن تأمر جميع المجتمع بما فيهم األجانب عنها ألنها ستقع فـي محـاذير                 

  .االختالط والخلوة
ق بكل  يلثم إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال ي        :" وقد قال القرطبي في تفسيره      
 هماً أمينـاً ويـأمر     في كل بلدة رجالً صالحاً قوياً عالِ       بصنَي فَ ،...إنما يقوم به السلطان   أحد، و 
 يتولى األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر         من نبأ  من عالم فقيه   فهذا نص صريح  . )١("بذلك

  رن ـساء فيأم واألمانة، أما النمِلْ والعةوقُلالح واـورة والصكُصف بالذُّفي المجتمع يجب أن يتَّ
     بالمعروف وينهين عن المنكر في متَجم   ع النساء وال أح ـ    .كر ذلك نْد ي  دلـيالً   حلُصفاآلية ال تَ

  .، وال داللة فيها على ذلكالوظائف السياديةالمرأة ي لِّوتَِل
’:" قوله تعالى: مناقشة الدليل الثاني  ÎoΤ Î) ‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# öΝ ßγà6 Î= ôϑ s?"...)٢(.  

ال داللة في اآلية على جواز أن تكون المرأة ظَر والتَّأمل والتدقيق في اآلية يتَبين أن بعد النَّ
مة، وسيدنا سليمان لم يرتض هذا األمر وذلككَل:  
 الـدنْيا  في مريم ابنِ بِعيسى النَّاسِ َأولَى َأنَا :"�األنبياء شريعتهم واحدة، فقد قال رسول اهللا         .١

رالْآخوة اءالَْأنْبِيةٌ وِإخْو لَّاتِلع ماتُههشَتَّى ُأم مينُهدو داح٣(" و( .  دعـوة   �ة النبي   نَّوكان من س
 �اه، ومن ذلك دعوة النبي      م إي هبلُسم، ولم ي  هِكلْهم على م  رالملوك إلى اإلسالم، فإن أسلموا أقَ     

 اتَّبع من علَى سلَام الرومِ عظيمِ هرقَْل ِإلَى اللَّه رسوِل دمحم من" لهرقل عظيم الروم قال فيها      
 تَولَّيتَ وِإن مرتَينِ َأجرك اللَّه يْؤتك وَأسلم تَسلَم َأسلم الِْإسلَامِ بِدعاية َأدعوك فَِإنِّي بعد َأما الْهدى
فَِإن كلَيع ِإثْم ينيولكن سليمان عليـه الـسالم قـال لبلقـيس          ،)٤ ("الَْأرِيس:āωr& (#θ è= ÷è s? ¥’ n? tã ’ ÎΤθ è? ù&uρ 

t Ïϑ Î= ó¡ãΒ")ن فدعاهم أل. )٥يأتوا إليه مسلمين، وليس بأن يسلما وحسبو.  
$Α:" قوله تعالى .٢ s% $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# öΝ ä3•ƒ r&  Í_‹ Ï? ù'tƒ $ pκ Å− ö� yè Î/ Ÿ≅ö6 s% βr& ’ ÎΤθ è? ù'tƒ š Ïϑ Î= ó¡ãΒ ")٦(. 

  : عرشها؟ فيه أربعة أقوالبِلَما الفائدة من طَ : )٧(قال ابن العربي
  . صدق الهدهدربِتَخْ أن يبأح  . أ
 . عليه مالهامرحيلم فَس قبل أن تُهذَخْ أراد َأ . ب
 . أراد أن يختبر عقلها في معرفتها به . ت

                                           
١- F#��A	ا ����B :٤/٤٩. 
٢- (�  .٣٢ -٢٣ا��� : �رة ا	�
 .٣/١٢٧٠: N�+O ا	#"�ري -٣
٤- �H�, N�+O :٣/١٣٩٣. 
رة ا	� -٥�(� .٣١ا��� : 
٦- (� .٣٨ا��� : �رة ا	�
٧-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٦٧ �	���	ا �Jه *,. 



٣٣٨ 
 

 .)١(ا دون جيش وال حربأراد أن يجعله دليالً على نبوته ألخذه من ثقاته . ث
ـَحفاألول مال، ألنه بعدما صتَ عنده صدق الهدهد، كَحويدل علـى صـدق . )٢( لها الكتابب  
قَّالهدهد الذي تَيمنه سليمان عليه السالم إرسالها بِن هديعلى لسان بلقيس لسليمان قال تعالىة  ":’ ÎoΤ Î)uρ 

î' s# Å™ ö� ãΒ Ν Íκ ö�s9Î) 7π −ƒ Ï‰yγÎ/ 8οt� Ïß$ oΨsù zΝ Î/ ßìÅ_ö� tƒ tβθ è= y™ ö� ßϑ ø9$# )٣(.  
 عليه مالها مردود لقـول      مرحيم فَ لس قبل أن تُ   بأن سليمان عليه السالم أراد أخْذَ عرشها      والقول  

$:"  بلقـيس سليمان عليه السالم لرسـول   £ϑ n= sù u!% ỳ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ tΑ$ s% ÇtΡρ‘‰Ïϑ è? r& 5Α$ yϑ Î/ !$ yϑ sù uÇ8s?#u ª!$# ×� ö� yz !$ £ϑ ÏiΒ 

Ν ä39 s?#u ö≅t/ Ο çFΡ r& ö/ ä3ÏG −ƒ Ï‰pκ Í5 tβθ ãmt� ø�s?" ")٤( .  
ŷ:" وبقوله تعالى  Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠ n= ß™ yŠ… ãρ#yŠ ( tΑ$ s% uρ $ yγ•ƒ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ oΨôϑ Ïk= ãæ t, ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9$# $ uΖ�Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ä. >ó x« ( ¨βÎ) 

#x‹≈ yδ uθ çλ m; ã≅ôÒ x�ø9$# ß Î7 ßϑ ø9$# ")ع في شيء من    ممنليس  ليه السالم   عسليمان  ف.)٥طْمي اع الـدنيا، بعـد     تَ م
  .الذي كان عنده

ـ كَ أن عقلها كبيـر أنهـا ح   على عقلها فال دليل في ذلك، والدليل     ربِتَخْأن ي أنه أراد    وأما   تْم 
  .وقادت قومها، فلم يكن يخفى ذلك على سيدنا سليمان عليه السالم

    والقول بأنه أراد أن ي جلَعأو ليالً على نبوته مردود، ألنها لو علمت أنه اسـتعان بـالجن              د ه
ôM:"  عرشها لما قالت   ذعلى أخْ غيرهم   s9$ s% Å_Uu‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß  Å¤ø�tΡ àM ôϑ n= ó™ r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠ n= ß™ ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9$# 

")٦( نَتَ، والمعن اإلسالم، أو أظْ    تْع هتْر  ال يوجد دليل على أنه أخبرها       ر، ثم فْت الكُ نَطَ اإلسالم وأب 
     هِظْبأن هذا العرش هو عرشها ليلها قُ  ر تَوونُ ه بفعندما سألها عن العرش هل يـشبه عرشـها،         .تهو

  .وقالت كأنه هو ، سكت سليمان عليه السالم
 فلم يإال قَب        كَلْأن سليمان عليه السالم رأى بأن م     نكـر   هذا الم  َليزِها وعرشها منكراً فأراد أن ي

بِلْبإزالة عرشها، فهذه الفائدة الوحيدة من جعرشها، فاآلية ح ةٌجعلى المجيزين وليست ح لهمةًج .  
$:" قوله تعـالى  :مناقشة الدليل الثالث   pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% ỳ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã"...)وحـديثا  .)٧

  :البيعة
ي لِّولبيعة، واشتراك النساء في بيعة العقبة األولى والثانية على جواز تَ          ل المجيزين بآية ا   الاستد

  :المرأة الوظائف السيادية مردود وذلك

                                           
١- F��8	ا *�f نc�A	م ا�TQ٣/٤٨٨: أ. 
���� ا	6#�ي -٢B :١٩/١٥٨. 
٣- (� .٣٥ا��� : �رة ا	�
٤- (� .٣٦ا��� : �رة ا	�
٥- (� .١٦ا��� : �رة ا	�
٦- (�  .٤٤ا��� : �رة ا	�
٧- ��+S��  .١٢ا��� : �رة ا	



٣٣٩ 
 

 للنصوص، يي الوظائف السيادية، هو مجرد لَلِّواالستدالل باآلية على حق المرأة في تَ .١
النساء، وال يوجد ما هو ، فاآلية صريحة قطعية في األمور المرادة من ْلمتَحوتحميلها ماال تَ

ي لِّو، وال يوجد فيها ما يدل على حق المرأة في تَك مجاالً للتأويلرتْيلعام، أو غير واضح 
  .وظيفة عامة

٢.  ـٌد بَِأن قُل أحي القول بأن المرأة شاركت في بيعة العـقبة األولـى مرفوض وغير صحيح، فَلَم
 فيمن كُنْتُ:" مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قالشاركَتْ أي امرأة في هذه البيعة، وجاء في 

رضةَ حقَبكُنَّا الُْأولَى الْعو اثْنَي شَرلًا عجنَا رعايوَل فَبسر لَى� اللَّهع ةعيب اءولـم )١ (..."النِّس ،
 .أي خبر على مشاركة النساء في هذه البيعة يأت
 فقد جاء في مسند أحمد عن كعب بن "بيعة الرضوان"انية ة العقبة الثشاركت المرأة في بيع .٣

 ،...ا في الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجالً ومعنا امرأتان من نسائهمناجتمع:".. )٢(مالك
 َأن علَى ُأبايعكُم:" ب في اإلسالم، وقال ورغَّوجلَّ فتال ودعا إلى اهللا عز � فتكلم النبي
فلم يكن للنساء دخل في ذلك، فقول النبي . )٣ (..."وَأبنَاءكُم نساءكُم منْه عونتَمنَ مما تَمنَعوني

� ما تمنعون منه نساءكم واضح في أن الخطاب موجفال داللة في آية البيعة .  للرجاله ،
على تَ،  البيعةوال حديثيلِّوي المرأة للوظائف السيادية، وال حعلى ذلك فيهمةَج .  

  

(βÎ÷:" قوله تعالى: مناقشة الدليل الرابع  uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yftFó™ $# çνö� Å_r'sù."..)أم وإن . )٤
  :أحد المشركين يوم الفتح ، يجاب عليه أجارت هانىء 

 من أهل الحرب دح َأبلَإن طَ: والمعنى.)٥( جواركك منبلَأي استأمنك وطَ: معنى استجارك
 رِم من َأهفَرِعفه ما يجب عليه أن يره وعنْه، أي أمر إلى أن يسمع كالم اهللا فأجِِلتْ القَن مهريجِأن تُ

اهللا تعالى الذي يتبين به اإلسالم، ثم أبغْله مأمنه لئال يغَلَصاب بسوء قبل انتهائه إلى مأمنه، فإذا ب 
مأمنه فال عه٦( لهد(.  

  .)٧("ياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهمالرِّ:" هيوأما الوالية العامة ف
  اء األمان من المرأة، وتعـريف الوالية العامة يتضح أن قياس إعطبالنظر إلى إعطاء األمان،

  :ي الوظائف العامة، قياس فاسد من وجوهلِّوتَعلى أحقيتها بِ
 لهم، وأما إعطاء األمان فهوـن كـإن لم يكى كثير من الناس لامة هي رياسة عـالوالية الع .١

                                           
١- ��, %�Q٥/٣٢٣: % أKا ر k�8� ل�Eو ،Cب�ST	ا RH& IH��JB FD وط :*�Q وإ���د N�+O P�%Q  .ه
٢-  IS�U�B @#� : �+�O �iK٢٨٧ا �	���	ا �Jه *,.  
٣- %�Q٣/٤٦٠: ,��% أ N�+O P�%Q  .١/١٤٦: اIAD �iK ا	���ة 	YjHا	�A+S� F@ ا 	#�FK: ، وه
٤- ��S	رة ا  .٦ا��� : �
٥- F,�TH	 ت��HT	١/١١٦: ا. 
٦- �A	ا ����BF#� :ف( ٨/٧٥�hS�(F�	�	 FK�8� .١٠/٥٣: ، روح ا	
٧- FH,·	 w�#	وا k��T�   ٢/٣٣٣: ا	



٣٤٠ 
 

(βÎ÷"  لشخص واحد  uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9$#."..) ١(.  
٢. إعطاء األمان هو لفترة صغيرة وهي حتى ي غ مأمنه، أما الوالية العامة فهي ِللُبنَسوات. 
 لحماية حياة   ن هو ام على مصالحهم، وإعطاء األما    الوالية العامة هي لتدبير شؤون العامة والقي       .٣

 .  واحد وحسبامرئ
٤. طَلْالوالية العامة سخَة موة إلزام، َأطَلْلة لصاحبها على حماية أعراض وأموال الناس وهي سا م 
لْطَة كَفّ أذى عن اةُطَلْالسجير هي سلة للملمخوالم جة إلزامطَلْار، وليست س. 
٥.    لم، ولم يجعلوا و)٢(م أن أمان المرأة جائز  لْأجمع عامة أهل العجِ يضعوا للمشـروطاً، كمـا   رِي 

 .فعلوا في سائر المناصب السيادية
  ها الوظائف السيادية؟ مسألة أمان المرأة على تولية فيفأين هذه الدالل  
  

ةنَّمناقشة استدالل المجيزين من الس:  
   عن ومسُئولَةٌ زوجِها بيت يف راعيةٌ والْمرَأةُ ...:"  � قول النبي: مناقشة الحديث األول 

  .)٣("... رعيتها
ي المرأة للوظائف العامة مـن الحـديث؟        لِّومن أين أتيتم بهذه الداللة على تَ      :  أتساءل إنني

    فالحديث واضح الداللة، ال يجَأةُ. .:". � فقول الني    ، فيه خالف مجاالً لل  ُلعرالْمةٌ وياعي رف تيب 
وازجِه. "..   ال يدع مجاالً إلعلكـان   ،وحسب  والمرأة راعية  � العقل فيه، فلو قال رسول اهللا        اِلم 

هناك مإل اٌلجعالعقلاِلم .  
 إلى ما سواه    ُلص بالبيت ألنها ال تَ    ديوالمرأة في بيتها راعية، إنما قُ     :"بن حجر اقال الحافظ   

  .)٤("باً إال بإذن خاصلغا
ن سحبِراعية على أهل بيت زوجها وولده،أي       والمرأة  :" ح الحديث اب شر تُوجاء في كُ    
صح له، والشفقة واألمانة، وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه، وهـي           المعيشة، والنُّ والتدبير  

  عيال وبيت ومسئولة عن رعيتها، هل قامت بما يجب عليها أم ال؟ وهل كانت أمينة على مال 
  .   ي المرأة للوظائف السياديةلِّود داللة في الحديث على تَ، فال يوج)٥( ؟زوجها أم ال
  .)٦( "الرجاِل شَقَاِئقُ النِّساء ِإن:" � قول النبي : الحديث الثانيمناقشة 

                                           
١- ��S	رة ا .٦ا��� : �
٢- [Q *�f #�ري	ا NSDديــ، &٦/٢٧٣: �ــ��c ��i8H	 د#8���ع٧/٣١٥: ن ا	U3ري : ، ا�% �* إ��اه�� �* ا	��Jر ا	�����+,

 �T� �%6١٤٠٢#�8 ا	:�	:�، دار ا	%&ة، ا�T�3%ر��، ا	): هـ٣١٠ت (أ�Q�8 أ��ر CDاد &#% ا	S%آ	ا @�A+B ،١/٦١: هـ. 
  .١/٣٠٤: N�+O ا	#"�ري -٣
٤- �[Q *�f #�ري	ا NSD :٥/١٨١. 
ري -٥��#�رآH	 ذيQ ا ��+B :وي٥/٢٩٥���H	 ��%A	ا £�D ، :ري٥/٣٨�AH	 N�B��� .٧/٢٤٢: ، ,��Eة ا	
 .١/١١٣: N�+O �i و��8u ��* ا	J,�Sي 	�	#�FKاK: ، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�١/١٨٩FK: ��* ا	J,�Sي -٦

  
  



٣٤١ 
 

الحديث ال يل على تَدي المرأة الوظائف السيادية وذلك ألن سبب ورود الحديث أن النبيلِّو  
 � َلِئس   جِ عن الرجل يبل ا د  ـ      " يغتسل:" كر احتالماً؟  قال   ذْلل وال ي لَتَوعن الرجل يرى أنه قد احم 

 جِولم يال غُ :"  بلالً؟ قال  ديا رسول اهللا هل على المرأة ترى ذلك غـسل؟          : قالت أم سلمة  " ل عليه س
هم ظـراؤ لى أن النساء شقائق الرجـال ون      فيدل الحديث ع  .)١( "الرجاِل شَقَاِئقُ النِّساء ِإننعم  :" قال

       م وهو وجوب الغُ   كْوأمثالهم في االحتالم ورؤية البلل، ونظائرهم في الحل، فال يوجد فيه أدنـى      س
  .ةي المرأة للوظائف السياديلِّوإشارة إلى جواز تَ

  

على جواز تولي المرأة الوظـائف      مناقشة االستدالل بمشاورة أم سلمة رضي اهللا عنها         
  :جوهاالستدالل مرفوض من و:السيادية

، )٢(في القصة دليل على جواز استشارة المـرأة الفاضـلة         : قال شُراح الحديث والمهتَمون به     .١
ولـم يقُْل أحد منهم بأنه دليل على جواز تولِّيها عضوية أو رئاسة مجلس الشورى، أو تَـولِّي أي                  

  .وظيفة سيادية
عراض الـصحابة    لَقيه من إ    لها ما  شكا يدل الحديث    ولكنه كما  أم سلمة،  �لم يستشر النبي     .٢

 .ذ بقولهاخ،فأشارت دون طلب منه،للتخفيف عنه،ورأى في رأيها الخير،فأهرِألم ن االمتثالع
أنه طلب مـشورة امـرأة قـط،         �، ولم يثبت عنه     للرجال فحسب  � مشاورة النبي    تكان .٣

 : منهاةوشواهد ذلك كثير
 َأشـيروا  بعـد  َأما:" � رسول اهللا عندما حصلت حادثة اإلفك مع عائشة رضي اهللا عنها قال     . أ

لَيي عنُوا ُأنَاسٍ في َأبلعابوا أهلي  -َأه - مايو ا اللَّهتُ ممللَى عي علَأه نم وءس منُوهَأبو نبِم 
اللَّها وتُ مملع هلَيع نم وءلَا قَطُّ سخُُل ودي يتيَأنَا ِإلَّا قَطُّ بو راضلَا حتُ وبي غفَرٍ فِإلَّا س غَاب 
 بنـي  من رجٌل وقَام َأعنَاقَهم نَضرِب َأن اللَّه رسوَل يا ِلي اْئذَن اَلـفَقَ معاذ بن سعد فَقَام معي

  .كن من الذين أشاروا امرأة، ولم ي)٣(..." الْخَزرجِ
 .)٤ (...والخروج فرأوا له الخروجأام قَد في المحأصحابه يوم ُأ �وشاور النبي  . ب

، وال دليل فيها وال شبهة دليل في وجوب         ة النساء فحسب  فال تتعدى هذه الحادثة جواز مشاور     
  . في مجلس الشورى وال غيرهاًبصنْا مهيلِّومشاورة النساء، وال جواز تَ

  

                                           
 .، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�RH& IH��JB FD FK ا	�STب١/١٨٩: ��* ا	J,�Sي -١
٢- SDــ[Q *�f #�ري	ا N٣٤٧8/ ٥: �ــH	 ري�A	ة ا%��� ا ١٤/١٩Q: ��Fــ، &+B ،ريــ��#�رآH	 ذي ، آ�5 ا	"��ء٦/٤٤٩: 

FKH[8H	 :٢/٥*�f (T5�: ، ا	�O�A% ا	+��� FD ���ن آ:�� ,* ا �Qد�P ا	��ZS5ة &RH ا 	���٤/٥٨:  ا	]زي، آ�5 ا	
�% ا	�"�وي +, *� *�Q�	ا %#& *� %� - هـ١٤٠٥دار ا	�STب ا	F��8، ���وت، ا	6#�8 ا و	R ) هـ٩٠٢ت ( أ� ا	"�� ,+

١٩٨٥@�A+B ،"�5: م	ن ا��:& %�+, :١/٤٠١. 
 .٤/١٧٨٠: N�+O ا	#"�ري -٣
٤- I��K ر%h�  .٦/٢٩٨١: ا	
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على جواز تَـولِّي المـرأة      جمل  مناقشة االستدالل بخروج أم المؤمنين عائشة إلى موقعة ال        
  :الوظائف السيادية

ي المرأة رئاسة الدولة والوظائف السيادية مردود من عدة         لِّواالستدالل بهذا الدليل على جواز تَ     
  :وجوه
 للجـيش وال    ج قائـدةً  رخْ منها، ولم تَ    خاطئاً  وتأويالً اًكان عمل عائشة رضي اهللا عنها اجتهاد       .١

وأما خروجها إلـى حـرب      :"، وفي ذلك يقول القرطبي وابن العربي      ةًحلص عليه، بل م   رئيسةً
الجفما خَ  ْلم ،رت لِ جحولكن تَ  بٍر ،صاروا إليـه مـن الفتنـة،         ما وا إليها كُق الناس بها وشَ   لَّع 

   وتهارج الناس، ورجوا بتها في اإلصالح وطَ   كَرمع     ق، لْ إلى الخَ  تْفَقَوا في االستحياء منها إذا و
ـ دتَقْ م تْجرخَ هي ذلك، فَ   تْنَّوظَ تعـالى اهللا  قـول    ب ةًي":āω � ö� yz ’ Îû 9�� ÏVŸ2 ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf‾Ρ āωÎ) ôtΒ t� tΒr& 

>π s% y‰|Á Î/ ÷ρr& >∃ρã� ÷è tΒ ÷ρr& £x≈ n= ô¹ Î) š÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# )١(له تعـالى و، وبق": βÎ) uρ Èβ$ tG x�Í←!$ sÛ zÏΒ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# 

(#θ ßsÎ= ô¹ r'sù $ yϑ åκ s]÷�t/ ...")به جميع الناس من ذَكَ     ، واألمر باإلصالح    )٢ خَاطَبـ    م ر أو أنثى، حأو  ر 
ت مطاعنات وجراحات،   رصالح، ولكن ج  إن يقع    ونافذ حكْمة أ   د اهللا بسابق قضائه   رِ ي ملَعبد، فَ 

 حتى كاد 

٣("ى الفريقاننَفْي(. 
٢.   كان هناك ماعرض   تَكْة من الصحابة لفعل عائشة، فلم يوالرضـى  ب عملها هذا درجة القـوة س 

 :، ومن ذلكلنتخذه قدوة فيكون فيه داللة على ما أراده المجيزون
١.   كَعن أبي برـل   أيام �لقد نفعني اهللا بكلمة من رسول اهللا        :  رضي اهللا عنه قال    )٤( ةمالج 

 بعدما كلْ أن أ  تُدقَح  بأصحاب الج ل فأقاتل معهم، قال   م : أن أهـل    �   رسول اهللا  غَلَلما ب
كُلَّفارس قد ما عليهم بنت كسرى قالو": لَن حفْلي ما قَولَّوو مهرَأةً َأمر٥( "ام(.  

٢.              وأنكر عليها هذا الخروج عمار بن ياسر رضي اهللا عنه، فلما سارت عائشة ومن م ـ ع ا ه
  إلى البصرة، بـ   علي رضي اهللا    طالب،عمار بن ياسر وحسن بن      أبي  بن  علي ثَع ، ا عنهم

 علي فوق المنبر في أعاله، وقام عمـار  وفة، فَصعدا المنبر، فكان الحسن بن     ا إلى الك  مدقَفَ
إن عائشة قد سارت إلى البصرة، وواهللا إنها        :"أسفل من الحسن، فاجتمعوا إليه، فقال عمار      

ـ  ملَعيم في الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا تبارك وتعالى ابتالكم لِ         كُنَبِيلزوجة   إيتُ اه طـ ي عوأم  ن 
ه٦("؟ي(. 

                                           
  . ١١٤ا��� :�رة ا	���ء -١
  .٩ا��� :�رة ا	+]�ات -٢
٣- F#��A	ا ����B:١٤/١٨٢�A	م ا�TQأ ،cF��8	ا *�f ٣/٥٧٠:ن. 
٤- ��U�B @#IS :�+�O �iK٢٦٥ ا �	���	ا �Jه *,. 
 .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري  -٥
٦-  I��K ر%h�  .٦/٢٦٠٠: ا	



٣٤٣ 
 

 دعبما أ : لموقال لها عمار بن ياسر بعد الفراغ من موقعة الج         :"وقال صاحب فتح الباري     .٣
�tβö:"د إليكن، يشير إلى قوله تعالىهِذا المسير من العهد الذي عـه s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ )"فقالت)١ ، :

الحمد هللا الـذي    : ال بالحق، قال  لقو - علمت ما - واهللا انك : نعم، قالت :أبو اليقظان؟ قال  
 غاضبة هللا ورسـوله     تجر خَ ك بعد فإنَّ  ماأ"  كتابا  لها علي  بتَوكَ.)٢("انكس على لِ  يقضى لِ 

 راًتطلبين أم  نْ كان عبال النساء والحرب واإلصالح بين الناس؟ تطـالبين          موضوعا، ما  ك
 ى المعصية أعظم إليك ذَنْباً من قَتَلَـة  علكلَمحبالء، و  لل كضر ع نمي لَ رِمعبدم عثمان، ولَ  

  .)٣(" فاتقي اهللا وارجعي إلى بيتكتجيحتى ه تج، ما هتبضغْ حتى ُأتبض وما غَ،عثمان
  .)٤("الْحوَأبِ كلَاب علَيها تَنْبح َأيتُكُن :"حيث قال �ها لنبوءة سيدنا محمد ركُّذَتَ -٤

 بني عامر، نَبحتْ عليها الكـالب،        بعض مياه  تْلَزنَ عائشة فَ  تْلَبلما أقْ :"جاء في فتح الباري   
بل :راجعة، فقال لها بعض من كان معها       ما أظنني إال  : ب، قالت أالحو: ماء هذا ؟ فقالوا    أي: فقالت

ـ �إن النبي : ح اهللا ذات بينهم، فقالتلصياك المسلمون فَ ريمين فَ دقْتُ  كَيـفَ " ال لنـا ذات يـوم   ق
اكُندبِِإح حا تَنْبهلَيع لَابَأبِ كو٥( "الْح(.  
�tβö" تَْأرا قَ ملَّ خروجها هذا، فكانت كُ    لى عائشة رضي اهللا عنها ع     تْمدنَ -٥ s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ ç/ ")٦( 

  .)٧( خمارهالَّبِي حتى تَكبتَ
  :سبق فيتضح مما

، بل  أخطأ المجتهد فيما    ديلقْتَيقول عاقل بِ    اجتهاد خاطئ، وال   مل عائشة رضي اهللا عنها     ع .١
  .التقليد فيما يصيب المجتهد

ب وأرادت الرجوع،    خطأها عندما نَبحتْ عليها كالب الحوأ      عائشة رضي اهللا عنها    أدركت .٢
 . اإلصالح بين المسلمينةَيغْوا على مسيرها برأصغير أن القوم 

 َأمـرهم  ولَّوا قَوم يفْلح لَن "�، وتحقق قول النبي     تْمزهد انْ وان خرجت قائدة للجيش فق     .٣
 .)٨( "امرَأةً

يادية، وهذا استدالل مردود    ي المرأة للوظائف الس   لِّوفال داللة من هذه الحادثة على جواز تَ       
  . مرفوض

                                           
  ٣٣ا���: �رة ا YQاب  - ١
  .١٣/٥٨:NSD ا	#�ري Q *�f]� أN�+O �%�� . �iKو�Eل ا�* Q]�،  ١٥/١٢٦:  N�+O ا�* Q#�ن - ٢
 .٥٢ص:�* �SE#� ا	%��ري3: ���ا3,�,� وا	�� - ٣
٤ -  %�Q٦/٩٧: ,��% أQ R ــ,�ء k��E ,* ا	#�hة &H: ، ا	+أب١/٨٤٦:ا�iK ا	��H�H ا	 �+�+h	�	N�+O P�% :FK�#ـ، وه

�T, @���. 
٥ - �[Q *�f #�ري	ا NSD:ط ا١٣/٥٥�� RH& �%�� �[Q *ل ا��Eو ،N�+h	. 
٣٣:�رة ا YQاب - ٦. 
٧ - ���H	 ر:��5آ�KـNSD ،F ا	A%��٤/٣٨٣:، ا	�+�ر ا	٦/٦٠٠��6& *�f Y�U:Fــا	%ر ا	H	 :٤/٢٨١ ���	ج ا�Z�, ، ��ا	�#

����B *�f:٤/٣١٦Z	د وا�AS&fــ، اH& د���	ا (�#� R	ــ%ا�� إOوأ �H�	ا kهJ, RـP�%+	+��* : +�ب ا	ا *� %�Qا
 FــــــAZ�#	]%�%ة ) ـه٤٥٨ت (ا	ق ا�D-  ���وت–دار ا�	6#�8 ا و	ــ ا R١٤٠١@�A+B ،هـ :h& %�Qم ــا�kBـ�T	١/٣٧٣:ا.  

 .٤/١٦١٠:N�+O ا	#"�ري - ٨
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  :مناقشة خبر تولية عمر رضي اهللا عنه محتسبة
  :ة وجوهد حزم في ذلك، ولكن قول ابن حزم مردود من عالمجيزون اعتمدوا على قول ابن

  يأتي بالسندهنَّلى خالف طريقته في عرض اآلثار، فإ، وهو عدنَ ابن حزم الخبر بدون سركَذَ .١

 . كامال
 ، كما قال المشتغلونفظ يدل علـى الضعف وهـي صيغة تمريض وهو ل"روِي"جـاء بلفظ  .٢

الصحيح بغير  إذا أردت رواية الحديث     : "  على مقدمة ابن الصالح      فقال صاحب النُّكَتْ   بالحديث  
ـ         )١("يوِ ر ضريـإسناد فال يأتي فيه بصيغة التم      ى أصـول   ـ وقال صـاحب توجيـه النظـر إل

 .)٢(...." عنهيوِ، فيقال رضيقال في الضعيف بصيغة التمري:"األثر
حد االجتهاد حسب لى كل أوع:"ل لمذهب ابن حزم حيث قا   الفٌخَ بفعل أو قول عمر هو م      ذُاألخْ .٣

 فَفَرض عليه   الدين هذا في وجلَّ  عز اهللا همزألْ ما معرفة يريد فإنما هنيد عن سأل  فمن طاقته،
، فإذا  �ين الذي جاء به رسول اهللا        أهل موضعه بالد   مِلَع عن أ  َلَأسة أن ي  يرِل الب هجإن كان أ  

ـ نعم، أَ : ز وجل ورسوله، فإن قال له     هكذا قال ع  : ل له  عليه سأله، فإذا أفتاه، قا     لَّد  بـذلك   ذَخَ
وعَلم       ْأ به أبدا، وان قال له هذا ركَي أو هذا قياس، أو هذا قول فالن وذَ        يله صاحبا أو تابعا     ر 

      تَ أو انْ  تَكَأو فقيها قديما أو حديثا أو سهره       أو قال له ال ادري، فال ي ،له أن يأخـذ بقولـه       لُّح
 .)٣("ه يسأل غيرهولكن

٤.        ِلوال يجيز ابن حزم أن تكون المرأة ووال تكون المرأة ولِ   :"ا في النكاح حيث قال    يفي النكاح،   اي
 ي ـيأذن لها فأن ا هتبصال إليها من عـ الرجبرقْ َأتْرما َأهدبا أو عهتماح َأـنكإ فإذا أرادتْ

 .)٤(" يأذن لها بالنكاحلطانالسفن لم يكن لها عاصب النكاح، فإ
 يأذن له نبأن القاضي أو ماألردني الذي أخذ به قانون األحوال الشخصية هو و، ومن المعلوم 

لطان يجوز له أن يتولى اإلذن بالزواج وتَ       السلِّو قْي عد    النكاح، فقـد و رفـي قـانون األحـوال       د 
  :الشخصية األردني

 الخامسة عشرة من عمرهـا مـن        تْمر التي أتَ  كْ تزويج البِ  قُّب ح لَللقاضي عند الطَّ  :" ٦المادة  
  ". من األولياء بال سبب مشروع األب أو الجد الوِلي غيرِ- منع – حال عضِل فء فيالكُ

ـ وِفْرب وكـان فـي انتظـاره تَ   ـي األقـِلإذا غاب الو  :" ١٢والمادة      ـ  ِلتٌي ملَصحة 
 في الحال أو لم يوجـد       هيل أخذ رأي من ي    رذَّع، فإذا تَ  هيليالوالية إلى من    حق  انتقل  مخطوبة  ال
  .)٥("ق الوالية إلى القاضيـ حلانتق

                                           
١- H& �T�	ـا,%A, R2حــh	%�* أ�: � ا�* ا	ر ا%�اء ): هـ٧٩٤ت(��ل ا	%�* &#% ا$ �* ��Zدرــ &#% ا$ ,+�% �* Uــuدار أ

�H�	ا- R	6#�8 ا و	ض، ا���	م١٩٩٨- هـ١٤١٩ ا���D 2� %�ر ز�* ا	�%��8* �* ,+S%آ	ا @�A+B ،:٢/٣٢٤. 
٢- FA5,%	ا�4ي اY[	�6ه� ا	ل ا �� Oأ R	إ �i�	ا I�UB:٢/٦٦٩، 
 .١/٦٦:ا	�+YQ *�f RHم -٣
٤- I��K ر%h� .٩/٤٦٩:ا	
٥- ������،hB%ر &* ر���4 ا	زراء، ا	8%د ر�E : ا	]��%ة ا	����Z	ا ��Kا رد �TH��5ر ��Sر��٤١٤٩ا	�� .م١٦/٩/١٩٩٦ ، ا	



٣٤٥ 
 

ومما يدل على أن هذا األثر هو من دسائس المبتدعة، هو شدة عمر بن الخطاب رضـي اهللا                  
  :عنه في إبعاد النساء عن عيون الرجال ومن ذلك

 ت من ذَـْخَ لو اتَّي في ثالث، قلت يا رسول اهللاي ربنقَ وافَ اهللا في ثالث، أوتُقْوافَ:" قال عمر .١

  هاتم ُأتَرر فلو أمـ والفاجريك البـل علـى، وقلت يا رسول اهللا يدخـمقام إبراهيم مصل
  .)١ (...." المؤمنين بالحجاب، فأنزل اهللا آية الحجاب

: قال ابن عمـر   "  يمنَعها فَلَا الْمسجِد تَْأتي َأن َأتُهامر َأحدكُم استَْأذَنَتْ ِإذَا:"  �قال رسول اهللا     .٢
 : ، فقالتبح ما ُأنيملَعتَ لَكإنَّ: ي المسجد فقال لهاـي فلِّصوكانت امرأة عمر رضي اهللا عنه تُ

 .)٢( عمر وإنها لفي المسجدنعطُفَ: واهللا ال أنتهي حتى تنهاني، قال
 فيها مع طُلتَخْي امرأة والية عامة تَلَّو أن ي  ْلقَع على النساء ، ال ي     هتُري غَ  هذه  كانت نمفَ  

  . يعقَل أن يكون هذا الخبر صحيحاًفهم، فالنِِّّع وتُمهباسح وتُمهملِّكَالرجال وتُ
ا هلـد وقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق و        وي:"تاريخ مدينة دمشق    وجاء في   

نْيكرون  غْ ذلك ويضبوة في هذا الخبر    . )٣(" منه نجعلى تَ  فال ح ي المرأة والية عامة أو وظيفـة       لِّو
  . لعدم ثبوته وعدم صحتهسيادية

  :مناقشة قصة تولي أم شبيب رئاسة القوم
ي المـرأة لرئاسـة الدولـة       لِّواالستدالل بتولي غزالة أم شبيب الرئاسة فعلياً على جواز تَ         

  : الوظائف السيادية مردود من وجوهيلِّووتَ
  :القصة وقع فيها اختالف كبير .١

  .)٤(همزوجة شبيب وليست ُأقيل إن غزالة   . أ
 .)٥(ها ابنها شبيبمدقَب، ولم يطُخْر وتَبنْد المعص بأن تَتْرذَ قيل إن غزالة نَ . ب
 لت مسجد ـلمين، فقد دخاج، وليس هذا من أفعال المسجول في محراب الحب بأن تَتْرذَغزالة نَ . ت

 .)٦(الكوفة وبالت على المنبر
ي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران ولـم            لِّص قيل إن غزالة نذرت أن تُ      . ث

 .)٧(تدخل خطيبة

                                           
 .٤/١٦٢٩: N�+O ا	#"�ري -١
٢- %�Q٢/٧: ,��% أKا ر k�8� ل�E ،Cب�ST	ا RH& IA�H8B FD �5"�*: وط	ط ا�� RH& N�+O إ���د�. 
 .٢٢/٢١٦: �Bر�� ,%��� د,�f @5* &��آ�  -٣
�٩/١٤F: ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ:�� -٤A8�	ا ��� ا	%�* : �#�� ,* #، ا	FD �#8 `٣/٥٥٩: #�يــ، �Bر�� ا	٢/٢٧٤6: ، �Bر��

F#هJ	ن ا��:& *� %�Qأ *� %���): هـ٤٧٨ت  ( ,+T	ا �,TQ �8#6, – ��T	ا  - ،��K�:	6#�8 ا	١٩٨٤ ا@�A+B ،ر : مS%آ	ا
 ،%[���% &#% ا$ : ، ,�cة ا	]��ن و&#�ة ا	��iAن2O١/٨٧ح ا	%�* ا	+, ��ن ا	��F8D �* أ�8% أ��H� *� FH& *� ) ت

 .١/١٥٧: م ١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ا	�Aه�ة، ا	6#�8 ا	:���K، دار ا	�STب اF,2�3): هـ٧٦٨
٥- �: ، ��� أ&2م ا	�#2ء 	JHه#٦/٣٣F,ST#� ا	:�D�A ا	%����، �ر��8%، ): هـ٥٠٧ت ( ا	��Z6 �* ��ه� ا	�F�%A : ا	#%ء وا	�Sر�

٤/١٨٤. 
٦- F�%A�H	 � .٦/٣٣: ا	#%ء وا	�Sر�
 .٣/٥٨٦: ر�� ا	6#�ي، ٣/١٩٨�B: ، �Bر�� ا�* `H%ون٦/١٨٩: ا	���f �iS* ا	]زي -٧



٣٤٦ 
 

  قال للحجاج اسمع مني هم ، د أحاجج الحفعندما أسرر الصحابة، فِّكَهذه الفرقة كانت تُ.٢
  :هما عملي فأنشد قائالً ببيتين أختم
  ومن علي ومن أصحاب صفِّين   إلى اهللا من عمرو وشيعته أبرا

  )١( ال بارك اهللا في القوم المالعين   الطاغي وشيعته ومن معـاويةَ
  م من الصحابة رضوان اهللا ـ من كان معهم هلَّ في البيتين وكُرك ذُن ملَّـومعلوم أن ك
ة؟ فال هو قرآن وال سـنة       ج أو قوله ح   هلُع ف ذُخَْؤ خير القرون، فكيف ي    رفَّعليهم جميعاً، ومن كَ   

  .وال إجماع، وال فعٌل من أحد معتَبر، فال يحتَج به على جواز تَولِّي المرأة للوظائف السيادية
  : اليمنكلْة الصليحية مي الحرلِّومناقشة حادثة تَ

 به أحد   دهِشْتَس على هذا الدليل، وربما ألنه غير مشهور، ولم ي         د ر -تعلَ فيما اطَّ  -ا أجد أحد  لم
ي لِّوي المرأة لرئاسة الدولة وتَ   لِّو، ولكن ال يمكن األخذ بهذا الدليل في جواز تَ         )٢(غير ظافر القاسمي  

  :ظائف السيادية وذلكوال
  وأما :" قال صاحب السلوكلف الصالح رضي اهللا عنهم، ف السبسكانت فرقة الصليحيين تَ. أ

سب الس   لف فلم يعال ما كان في بعض نواحي صنعاء على زمن الـصليحيين فـي موضـع        إ فْر
  .)٣("ةلَبجِوه كَطُّتَاخْ

 .)٤(ة في أماكن نفوذهمنَّأماتوا مذهب الس. ب
لـصليحي  سن علي بن محمد بن علي ا       الح  شخص يدعى أبا   َلتْ قَ  الصليحيةُ  الحرةُ رتدب. ت

، دلـيالً  ةلَتَة، وقَ نَّون السلف الصالح، وأماتوا مذهب الس     بس قوم ي  ُلعؤخذ ف فكيف ي . )٥(صاحب اليمن 
  ي المرأة رئاسة الدولة وغيرها من الوظائف السيادية؟لِّوتَشرعياً ِل

مناقشة تولي شجرة الدسلطنة مصرر :  
  :ئة وذلكيمثاالً للمرأة السفعالً  ر الدكانت شجرةُ

  :واجهازكانت مسيطرة على أألنها  .١
، إليها  مِد والخَ مِشَا من الح  هتمظَ على ع  -ر الد  شجرةُ -وال زالت :" قال صاحب النجوم الزاهرة   

         تدبير الديار المصرية في حياة سيدها الملك الصالح وفي مرضة علـى   وكانـت مـستولي   . " )٦("ه
  .)٧(" ليس له معها كالم في جميع أحواله،"أيبك"زوجها 
  :رةكاذبة ومزوألنها  .٢

                                           
١-   Fا����� .١/٦٠: ا	FD ��h#S ا	%�* 	��
٢-  IS�U�B @#� :ا�+�O �iK ٢٣٧ �	���	ا �Jه *,.  
ك 	H]�%ي ا	�T%ي -٣H�	١/١١٢: ا. 
٤- I��K ر%h� .٢/٥٣٥: ا	
�%ي -٥hH	 ت��D	�� FDا .٥٢/ ٢٢: ا	
٦- FT��B�	 اه�ةY	م ا .٦/٣٧٣: ا	�]
٧- I��K ر%h� .٦/٣٧٤: ا	



٣٤٧ 
 

 أنه مريض ال يوصـل      تْره شجرة الدر موته،وأظْ   تْفَ الصالح أيوب أخْ   يفِّوعندما تُُ :كاذبة  . أ
  .)١(إليه

 بِخَطٍّ يحاكي خط الصالح أيـوب،       - الكتب الرسمية  -ر على المناشي  ملِّعفقد كانت تُ  : رةمزو . ب
 .)٢(همتْخَ بِمتخْم بعالماته، وتَوتُعلِّ

  : في الرجالةٌمكِّحتَ ومةٌربجتَمألنها  .٣
 حيث أمتْر  بأن ي دى لها على المنابر أ    ع      عِ بمصر وأعمالها، وكذا تُـضميام الجر  ةكَّب الـس- 

  .)٣( أم خليلبكنيتها -الحديدة المنقوشة عليها الدراهم
  :ةًفَرِتَح مكانت قاتلةً .٤
، ألنـه   "طـاي أق" القائـد    ِلتْ على قَ  " أيبك التركماني  المعز"ك  لاني الم  مع زوجها الث   تْقَفَاتَّ  . أ

  .)٤( مماليكهاهلَتَها، فأغلقت أبواب القلعة حتى قَنوجماعته لم يكونوا يطيعو
 ام، م في الحةًلَي غهتْلَتَ بنت صاحب الموصل، قَبطَخَ" المعز أيبك" عندما علمتْ أن زوجها  . ب

 .)٥( جميعاًمهتْلَتَعة من المماليك، ثم قَوذلك بمساعدة جما
 .)٦( بعد أبيهةنَطَلْه السيلِّو ابن الصالح أيوب، بعد تَ"تورنشاه"أعطَتْ إشارة بقتل  . ت

      ومن ناحية أخرى، كانت حكومة شجرة الدحكومة تسيير أعمال   ر ، : ـ لَفعندما أع أعيـان   تْم 
بتـه،  ، وبايعوا ابنه بالسلْطَنَة في غي     "اهتورنش"ى ابنه    الصالح أيوب، أرسلوا إل    األمراء بموت الملك  
وصارت شجرة الدتُر در األمور، حتى قَبدمكُلَّ تورنشاه سريعاً، وم٧(ه عليهم، وبايعوه أجمعينو(.  

 سلطنة مـصر، وامتعـضوا لـذلك        ري شجرة الد  لِّوكما أن الخلفاء من بني أيوب استنكروا تَ       
 مصر، خلعـوا شـجرة الـدر        كوه، ولكن عندما بلغ الخبر إلى      صاحب حلب وملَّ    الناصر افأرسلو

  .)٨(ى األشرف بن مسعود وبايعوا لهونَصبوا موس
فهل هذه امرأة يقتدى بها، أو يكْؤخذ من فعلها حأو هي مثل أعلى للنساء؟. شرعي؟م.  

  :زمانر األر األحكام بتغيتغيبقاعدة مناقشة االستدالل 
ف رلعل ير األزمان غَتَر بِ غيتَ تَ  أن األصل في األحكام الثبات وعدم التغير إال أن األحكام قد           فمع
ـ غَتَألنـه بِ  أو للمصلحة إذا تغيرت، أو النتفاء العلة أو للضرورة،          والعادة،   ـ غَتَر األزمـان تَ   ي ر ي

                                           
�١٣/١٧٧F: :��ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ - ١O�8H	 F	ا٤/١٧: ، ��� ا	�]م ا	8. 
٢ - FT��B�	 اه�ةY	م ا .١٣/١٧٧: ، ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ:��٦/٣٧٤: ا	�]
 .١٣/١٧٩: ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ:�� - ٣
٤ - ` FD �#8	ا# *, ��F#هJH	 �# :آ:��٥/٢١١ *�f ���Z�	#%ا�� وا	١٣/١٨٥: ، ا. 
 .٥/٢٦٧:  k	�T8Hي، �Jرات ا	Jه٥/٤٢٠: �Bر�� ا�* `H%ون - ٥
٦ - �O�8H	 F	ا�* �* �Q* ا	]#�F :B ا	�Sا�U وا `#�رــ، �Bر�� &]�k4 ا���ر ٤/١٨D: Fــ��� ا	�]م ا	8Q�	ــ&#% ا F ) ت

 .١/٢٨دار ا	]�)، ���وت، ا	6#�8 ا و	R، ): هـ١٢٣٧
م ا	Yاه�ة 	��Bـ، ا	�]٥/٤٣٠: ، �Bر�� ا�* `H%ون١٣/١٧٧: ا	#%ا�� وا	��f ���Z* آ:�� - ٧Tــ�F :٦/٣٦٤��H8	ا �	%و	ا � ، �Bر�

��K�� .١/٨٢: م، �A+B@ إ��Qن ١٩٩٨FAQدار ا	����4، 	#��ن، ا	6#�8 ا	:�,��، ): م١٩١٩ت ( ,+�% ��D% �� : ا	8:
 .٥/٤١٨: �Bر�� ا�* `H%ون - ٨



٣٤٨ 
 

ف والعـادة،   ر على الع  نم تُب  الشرعية التي ل   لى األدلة  المستندة إ  احتياجات الناس، بخالف األحكام   
  .)١(ريغَتَتَ فإنها ال
ة على  ينبر األزمان هي األحكام الم    يغَتَر بِ يغَتَرون أن األحكام التي تَ    اح هذه القاعدة يقر   رشُفَ
العف والعادة فحسب  ر   وليست األحكام الم ،بة على نصوص شرعية، سواء قطعية أم ظنيـة،         نَّي

، والهـي عـادة   افير شرعي وليس عر هي أم-ي المرأة الوظائف السياديةلِّو تَ -وهذه المسالة 
ـ       جر الزمان، فال ح   يغَتَا، بِ هرِييغْيمكن تَ  ي المـرأة للوظـائف     لِّوة في هذه القاعدة على جواز تَ
ةالسيادي.  

  :مناقشة دليل المعقول في جواز تولي المرأة الوظائف السيادية
  للمرأة وبالتالي يجوز ،   في مؤسسة    دردولة دولة مؤسسات، وان رأي الوالي فَ      القول بان ال   .١

 :رئاسة الدولة مردود ببنود القانونتَولِّي 
  :في القانون المصري مثال

  . عليها االعتراضلرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو: ١١٢المادة
  يـن فيبرسها على الوجه الملطة التنفيذية ويمايتولى رئيس الجمهورية الس: ١٣٧المادة 
  . الدستور

ابهم، ابه، والوزراء ونـو   ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونو      يعي: ١٤١المادة
ويعفم من مناصبهمهِي.  

مثلين السياسيين، مين والعسكريين والينلجمهورية الموظفين المديعين رئيس ا: ١٤٣المادة
ويزلهم علىعن في القانون الوجه المبي.  

 يوجب اإلسراع في اتخاذ تـدابير ال       إذا حدث في غياب مجلس الشعب ما      : ١٤٧المادة
  .ة القانوندر في شانها قرارات لها قوصل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يمتَحتَ

  .)٢(لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها: ١٤٩المادة
  :وفي القانون الجزائري

  :أ: ٧٧مادةال
  .رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة. ١
 .يتولى مسؤولية الدفاع الوطني .٢
 .ههاة ويوجميقرر السياسة الخارجة لأل .٣
٤. يعالدولةن رئيسي نْ الحكومة ويهاهي مهام. 

                                           
١- H8	 م�T+	رـدرر ا%�Q F:١/٤٣��ZA�ا&% ا	A	ح ا�� ، :�EرY	ا %�+, ��% �* ا	�5Qهـ١٣٥٧ت(ا :(�HA	ر��- د,5@ - دار ا�  - 

 ��K�:	6#�8 ا	١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ا،�EرY	ا %�Qأ R�6h, � .١/٢٢٧م، I++O و&I�H& @H ا	�5
٢- �K�SKfا RH& ����8	ا �h, ر��Z�U رSد� wE,  www.egypg.gov.eg  



٣٤٩ 
 

 .)١( العقوبات أو استبدالهاف تخفي العفو وحقله حق إصدار .٥
ن الـوالي   قال بعدها إ  ميان لصالحيات رئيس الدولة، فهل ي     فهذان نموذجان عربيان إسال   

  . ؟در فَمكْن رئاسة الدولة ليست والية عامة، وليست ح وإ في مؤسسة،درفَ
  : وذلك، من األحكام تنفيذ القاضي لها، ومطابقة القوانين مردودن الغرضأالقول ب.٢
 .)٢(مجانينوال اليتامى والع في األمور العامة، مثل الموقوفات، وأمجِرالقاضي م  - أ
 ظر في أموال المحجور عليهم، وتزويج من ين، كالنَّالحقوق العامة للمسلماستيفاء   - ب

ها دون سبب، والسؤال عـن أحـوال        ولي - منَعها   –ا  هلَض لها، أو من ع    يِلو ال
 .)٣(الشهود وانتداب خبراء

 العلماء، فقال صـاحب     رورة اتخاذ من يستشيرهم من    االختالط والخلوة وذلك لض     - ت
 .)٤(ك مشاورة العلماءرتْي ن كان عالما فينبغي أن الفالقاضي وإ:" المبسوط

ن سـواء فـي     يمقاضية أن تترك االختالط والخلوة المحر     الفال تستطيع المرأة    
 األحكـام   تنفيـذ  تزويج غيرها، فليس عمل القاضي    المشاورة، أو انتداب الخبراء،أو     

  .وحسب
النيابة ليست والية عامة مردود أيضا، وذلك بناء على ما جاء في            ن  القول بأ .٣
  :القوانين

  :صالحيات مجلس النواب األردني
ك، ولـه أن    لنة من الم  يعسائل الحكومة الم  ييحق لمجلس النواب أن     : ٩٦المادة

٥(ي وزير منها عن أقة عنها أوت على سحب الثِّيصو(.  
،  أعمال الحكومـة   - مجلس النواب  - ويراقب :٦٢المادة: وفي الدستور التونسي  

 إذا صـادق    وألعضائه مساءلة الحكومة، وتقديم الئحة لَومٍ تؤدي إلى إقالة الحكومـة          
  .)٦(ا األعضاءثَلُعليها ثُ

ي مجلـس النـواب صـالحيات       طعواغلب دساتير الدول العربية واإلسالمية تُ     
  .يات العامةكبر الواليابة من أضح أن النِّبقة وأكثر، فيتَّاكالس

 الواليـات    النسائية في العالم ناجحة، وعليه يجوز تَولِّي المـرأة         ن التجربة القول بأ . ٤
هن امرأة ملتزمة بأمور    يل، لم يكن ف   و رئاسة الد  نيلَّون جميع النساء الالتي تَ    العامة مردود، أل  

                                           
١ -  �K�SKfا RH& ���4اY[	ر�� اZ�ر ا	]Sد� wE,www.apn.dz.  
 .٤٩ص:	�Z5دات 	�hK2ريا	�XAء وا - ٢
٣ - T	ا ��Dــ�Bر� :E#�ا	ا %�Qا *� *��Q %��	ــا�هـ، ١٤٢٤ا�5SKرات ا	�ST#� ا	+�%ر��، ا	6#�8 ا و	R ): هـ١٣٣٢ت(FـF ا	�]

@�A+B :��68	ا %�Qا %U�, :٢٥٥ص.  
٤ - F�`��H	 ط�#� .١٦/٧١:ا	
٥ -  �K�SKfا RH& �����Z	ا ��Kردfا �TH��ر ا	Sد� wE,www. Khayama. com   
٦ -  �K�SKfا RH& F�KS	ر اS�%	ا wE,www. Chamber-dep.tn 



٣٥٠ 
 

مات غ     ين، فإ الدلسا استشهدوا بكافرات، أو مير ملتزمات بشرع اهللا   م    ـ ظْ، ال فـي م رِههوال  ن 
 عليـة فـي      مستندا يمكن االستناد   لباسهن وال أفعالهن، كما أن نجاحهن ليس دليال شرعيا، أو         

 . ي المرأة الوظائف السياديةلِّو، فال داللة فيه على جواز تَ أو تحريمٍتحليٍل
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   :القضاءالخاصة بدلة مناقشة األ: المطلب الثالث
 فََأما النَّارِ في واثْنَانِ الْجنَّة في واحد ثَلَاثَةٌ الْقُضاةُ :" � قول النبيمناقشة دليل المانعين  

 يـف فَهو الْحكْمِ في فَجار الْحقَّ عرفَ ورجٌل بِه فَقَضى الْحقَّ عرفَ فَرجٌل الْجنَّة في الَّذي
  .)١(" النَّارِ في فَهو جهٍل علَى ِللنَّاسِ ىقَض ورجٌل النَّارِ

  : ب عليهجاي: لجن الحديث ورد أيضا بدون لفظ رقال الشيخ القرضاوي بأ
 فـي  وقـاض  ، النار في قاضيان : ثالثة القضاة:" �قال رسول اهللا    : الحديث  نص  

 وقاض ، لنارا في فهو ملْع بغير ىـقض وقاض ، النار في فهو بالهوى قضى قاض الجنة
  .)٢(" الجنة في فهو بالحق قضى
،  قـضى  ،قاضٍ  " ولكن ألفاظه تَدلُّ رأساً على أن المراد به الذُّكُور          الحديث صحيح   . ١
 وكلها خطاب للذُّكُور " ،فَه. 

٢ .   رِالحديث الذي لم يوالذي ورد فيـه لفـظ رجـل هـو          )٣(عام فيه لفظ رجل هو      د،
، وداللة الخاص قطعية،   )٥(وعي مثل رجل وامرأة   الخاص النَّ نواع الخاص،   ، ألن من أ   )٤(خاص
قَويم الخاص على العام)٦(م كما قال علماء األصولام الخاص على العدقَدالن داللة الخاص ، فَي 

 النص  مكْاهر ح ل الظّ طب عند األكثرين فال ي    )٨( بالظاهر ، وداللة العام عليه   )٧(على معناه بالنص  
 قَوال يراًكَفالحديث يدل داللة واضحة على كون القاضي ذَ      .)٩(ليهم ع دجميـع  قـاس عليـه  ، وي 

ي الـوزارة  لِّوكثر تأثيرا من تَ من رئاسة الدولة وال أ ألن القضاء ليس أكثر   ؛الوظائف السيادية 
 .ونحو ذلك

βÎ) ©!$# öΝ¨:"  قولـه تعـالى    الدليل األول : مناقشة أدلة المجيزين   ä. ã� ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n< Î) 

$ yγÎ= ÷δr& #sŒÎ) uρ Ο çF ôϑ s3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ ...")١٠(.يركالم ابن حزم بجـواز أن تكـون         د 

                                           
�ام ــ2ل وا	+ــ� ���� ا	��ام B FD"��� أ�Qد�P ا	+ــاF :iKــ، وه N�+O P�%Q آ�� �Eل ا 	#�٣/٢٩٩K: F داودــ��* أ� -١

FK�#	�	 :١/١٢٩.  
٢- ��	gB ،�8لD ال واE ا *�� FD ل����� : )هـ٩٧٥ت(��Qم ا	%�* ا	�Z%ي�S *� FA&2ء ا	%�* &FH ا	ُ�: آ�Y ا	8H8	ا kST	دار ا

د &�� ا	%,���: �A+B ،R@ــ#�8 ا و	ــم، ا	١٩٩٨6- هـ١٤١٩ - ���وت �وه N�+O P�%Q ، ا�iK . ٦/٣٧: F ـ,+
  .١/٧٩٠:وز��دا IB	�	w,� FK�# ا	��jhــا	]

٣-  I���8B @#� : �+�O �iK٩٥ا �	���	ا �Jه *,. 
٤-  I���8B @#� : �+�O �iK٩٥ا J,* ه�	���	ا �. 
ل ا	�IA 	8#% ا	���T ز�%ان -٥Oأ FD Y�U .٢٧٩ص:ا	
ل �H& FD ــ، ا	�+٢/٣٥٣h: ، ا�TQ3م 	·,%ي٢/١٧٥:Fــ، ا�Z�3ج 	١/٣٠٠T#�H:ا�iK ا	���AS وا	�f ��#+S* أ,�� ا	+�ج -٦

O لــا�� �* ا	+��* ا	�ازي : & *� %�8د ا2�3,��ــU �5K): هـ٦٠٦ت(,+� *� %� - ���ضــ ا	- �,�8 ا3,�م ,+
اR١٤٠٠K ــ#�8 ا و	ــا	6H8	ض ا��D ���U I� @�A+B ،ــهـF:٢/٥٧٩��ZA�ا&% ا	A	ب : ، ا�Z� *� *�Q�	ج &#% ا��أ� ا	

FH#�+	ا FA5,%	ادي ا%j#	ا kUر *� %�Q%�* ا	#�ز): ٧٩٥ت(ا	ا R�6h, ارYK �#ST,-�T, -��K�:	6#�8 ا	١/٣١١:م١٩٩٩ ا. 
RH& �Q ا	�iه�:"ا	�� -٧uدوي",� ازداد وY#	ل اOأ �iK١/٨:، ا. 
�¢ ا	Jي �RH& kHj ا	w6E ��� *, I�, R�8, �ZD *i:"ا	�iه� -٨H	ا � R	YjHا	F" هhS�� .١/١٩٦:ا�iK ا	
م وا	+ -٩H8	ا w,�Uـ�HT	ا w,اU *, �:�%Q *����* �* ��Zب ا	%�* ا	#j%ادي ـز�* ا	%�* أ�: FD �T ��ح `Q�	ج &#% ا�� ا	

FH#�+	ا kUهـ٧٩٥ت(ا�* ر :(���C,�	���	�8 -  ���وت-  ا���	6#�8 ا	١٩٩٧ - هـ١٤١٧ اKا ر k�8� @�A+B مC وط
�U�� ١/١٣١:وإ��اه��.  

  .٥٨ا��� : �رة ا	���ء  -١٠
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 مـا  )١(اكريا ع : زقال عمر بن عبد العزي   :" ث قال ياإلحكام ح ابه  المرأة قاضية ما جاء في كت     
ـ  و ٌلجر: ضاة ثالثة المؤمنين القُ يا أمير   : ضاة؟ فقال قولك في القُ   ـ  القـضاء وال ع    يِل  لـه   ملْ
ـ  القضاء وله عي وِلٌلج رأسه، ور حالالً فهو في النار على أم  مر حراماً وح  لَّحبالقضاء، فأَ   ملْ
ـ  القضاء وبه ع   ي ولِ ٌلج رأسه، ور  ع الهوى وترك الحق فهو في النار على أم        ببالقضاء فاتَّ   ملْ

  . مسلك أصحابهكلَ سإن هو ماَلوقام به ما استقام، تَسبع الحق وترك الهوى فهو يقضاء فاتَّبال
ح يا بالـسند الـصح    نَيوكما ر  � وقد روي هذا عن رسول اهللا        :- ابن حزم  –قال أبو محمد    

  .)٢("المذكور
، هت ابن حزم بصح   لنص، فنص اآلية عام، وهذا نص أقَر      فابن حزم يعتمد على ظاهر ا       
وظاهرلٌ  أن القاضي  هجر   ـ ، فإن قال بجواز تولية المرأة القضاء فهذا يناقض مذهبه، فال ح ةَج 

  .ي المرأة القضاءلِّوفي اآلية على جواز تَ
  

  القياس: الدليل الثاني
  :الفرق بين القضاء والشهادة :مناقشة قياس قضاء المرأة على شهادتها: أوالً

، والشهادة بدون القضاء ال تكون      مزِلْم القضاء م  لْم الشهادة، فإن ع   لْم القضاء فوق ع   لْع  . أ
زِلْم٣(ةًم(.  
ـ تَحام ألنه خبـر م كَ في األحةًج القياس يأبى كون الشهادة ح   . ب ل للـصدق والكـذب،   م

والمتَحم   ل ال يكون حةًج زِلْ مةًم      لْ، وألن خبر الواحد ال يوجب الع  ـ م، والقـضاء م ، مزِلْ
 .)٤(م وهو المعاينة، فالقضاء أولىلْ سبباً موجباً للعيعدتَسيفَ
 .)٥(ل بها قضاء القاضيصتَّ الشهادة ال توجب الحق ما لم ي . ت

ل أحد بأن مـن     قُى القضاء، ولم ي   لَّوتَاالجتهاد شرط من شروط من ي     ف ومن ناحية أخرى    
  .)٦(صفات أو شروط الشاهد أن يكون مجتهداً

  .ر، فهو قياس فاسد مردودثَِّؤذا قياس مع الفارق الم أن هحضتَّيفَ
  :مناقشة قياس القضاء على اإلفتاء: ثانياً
 ان ـفما ك:" ، وقد قال صاحب توجيه النظر"حكي"ساق صاحب المغْني القول بصيغة  .١

                                           
��ء ا	�8, -١H8	ا %Qأ ،FK%���ري ا	j	ا �	روى &ـ&�اك �* ,� ،*�Hـh	8%�% ,* ا	هــ* ا ���ة و&#% ا$ �* &��، ـ+��� ,��Z أ�

Y�Y8	ا %#& *� ����� ��Y% إ	ــ�H أQ%ًا أآ:� 2Oة ,* &ــ,� أ&: و�Eل &K، و�	ة ــ�اك �* ,���YU R )�Hده ( ،*����F ا	�
�ZH#E و,��4 أو wا$ ��� أر� I�Qت ه��ك ر��D :#2ء�	أ&2م ا ��� �iKف(، ٥/٦٤: ا�hS�.( 

 .٦/٢١٤: ا�TQ3م YQ *�fم -٢
٣- F�`��H	 ط�#� .١٦/١٠٥: ا	
٤- I��K ر%h� .١٦/١١٢: ا	
٥- F�`��H	 ط�#� .١٠/١٨١: ا	
٦- ��NHـــا	, *�f رآ٦/٣٧٤5: �وعY	ــ، ��ح اF :#+٣/٣٦٩	ـــ، ا��[K *�f @4ا�	اآ٦/٢٨٩: � ا���اويــ، ا	�H	 FK%وا	ا I :

٢/٢١٩. 
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 وإنما يقـال فـي الـضعيف بـصيغة          ضعيفاً فال يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزم،        
ل قول الطبري بصيغة    قَنْفلم ي . )١ (..."يك أو ح  رك أو ذُ  َلق عنه أو نُ   يوِر: ريض، فيقال التم

  .الجزم، مما يدل على ضعف الرواية عن الطبري
٢. بيفْن القاضي والمي فروق كثيرةت: 
م الشرعي للسائل عنه واإلخبار بال إلزام، وهو بخالف القضاء، فهو           كْن الح ييباإلفتاء تَ   . أ

٢( الشرعي، واإللزام بهمكْتبيين الح(.  
 علـى  ةًج، والقضاء ح)٣(ة إال على من يجب عليه تقليد المفتي بهاجالفتوى ال تكون ح   . ب

 .)٤(الجميع
 .)٥(ةمزِلْ م غيرةٌ عامم، وفتوى العاِلمزِلْكالم القاضي م . ت
ـ  من اإلمام لتنفيذ األحكام، والمفتي م      بصنَ القاضي م  . ث ععرفـة  ن للمـستفتي فـي م     ي

٦(مكْالح(. 
يه فوع، أما اإلفتاء ال يشترط ف     ة والد ن يحتاط له، فال بد من سماع البينَ       القضاء ال بد أ     . ج

 .)٧( فيه اإلشارةحصيم الشرعي، فَكْ ألنه إفادة للحالسماع؛
م كْل شهادته له، ألن القصد بيان الح      بقْه وسائر من ال تُ    فتي أباه وأم   للمفتي أن ي   حص ي  . ح

 .)٨(شرعي، بخالف الحاكمال
 على الغائب إال فـي  مكُحالغائب، بخالف الحاكم ال يوفتي الحاضر   للمفتي أن ي   حص ي  . خ

 .)٩(مواضع مخصوصة
  .)١٠(ة، وقبول الدعوات الخاصة، بخالف المفتييد هذُم على القاضي أخْرح ي  .  د

وارق مؤثرة، كمـا أن     فال يصح قياس قضاء المرأة على اإلفتاء، فالرواية ضعيفة، والف         
      فْالمرأة غير ممنوعة من اإلفتاء، ويمكن للمتيـ فْتُى محاذير الخلوة واالختالط، فَ    طَّخَتَ أن تَ  ة ي ت

ا، في حـين ال     همارِح م دحطة الكتابة واإلرسال بالفتوى مع أَ     اسالناس من وراء حجاب، أو بو     
لمتـداعيين، وتنـاقش الـشهود    تستطيع القاضية أن تقضي من وراء حجاب، فيجب أن ترى ا     

  .رثَِّؤ، فهذا قياس مع الفارق الم...وتتخذ أعواناً
  

                                           
ل ا �� 	�6ه� ا	]Yا�4ي -١Oأ R	إ �i�	ا I�UB :٢/٦٦٩. 
٢- FK�#�Q�H	 RZ�	ا F	أو k	�6, :٦/٤٣٧. 
ل 	�Hازي -٣h+� .٤/٥١٣: ا	
٤- ��[K *�f @4ا�	#+� ا	٧/٧١: ا. 
٥- ��A	ا *�f *�8E� .١/٣٨: إ&2م ا	
 .٥/٣٧٣: ����Q ا�* &��%�*  -٦
٧- I��K ر%h� .٥/٣٦٠: ا	
٨-  -FBZ#H	 ع��A	٦/٣٢١: آ�5ف ا. 
٩- I��K ر%h� .٦/٣٢٠: ا	
١٠- FH8#H	 رات%"� .٢/٨٢٤: آ�5 ا	
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P�����I��2א��P�����I��2א��P�����I��2א��P�����I��2א��� �� �� �� �
 بعد سوتـولي المـرأة     لين بعدم جـواز    األدلة ومناقشتها تبين لي رجحان رأي القائ       ق 

  :الوظائف السيادية بكل أنواعها وذلك
جـاج بهـا، بخـالف أدلـة        ط االحت قسة األدلة وسالمتها من اعتراضات ناهضة تُ      وقُ .١

المجيزين، فلم يم لهم أي دليل من اعتراضات تُلَسسط االحتجاج بهق.  
ي الوظائف السيادية، بخالف أدلـة      لِّوالداللة الصريحة لبعض األدلة بمنع المرأة من تَ        .٢

 . ي المرأة الوظائف السياديةلِّوالمجيزين فهي تفتقر إلى أي نص صريح بجواز تَ
امرأة ألي وظيفة سيادية طوال عصور االزدهار اإلسالمي يدل علـى           عدم تولية أي     .٣

 الوحيـد الـذي     نيا حقاً لها، بل اإلسالم هو الـد       هعنَميعدم الجواز، فلم يكن اإلسالم لِ     
ر هذه القضية إال في غياب الدولـة اإلسـالمية          هظْأعطى المرأة جميع حقوقها، ولم تَ     
وظهور العلمانية واالنحالل الديلُي والخُنيق. 

ي الوظـائف   لِّو قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها العامة تقتضي منع المرأة من تَ          .٤
ظر يؤدي إلى   م، والنَّ رحر الم ظَؤدي إلى النَّ  ، فاالختالط والخلوة في المكاتب ي     السيادية

 .ىلَون من باب َأي الدظُفَح النسل وال تَظُفَحارتكاب المحاذير التي ال تَ
 لكفـى،  )١(" أمرهم امرأة اولَّلن يفلح قوم و   "  �لو لم يكن للمانعين سوى حديث النبي         .٥

ر فيه، وال بِصحته، وال     ثَِّؤ والطعن بصحة الحديث لم ي     .يل بألف دل  نولو جاء المجيزو  
  . بعدالة راويه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٤/١٦١٠: N�+O ا	#"�ري -١
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 ا��ي أ� ��� إ�� ا������ ا������إآ��ل���� ��� ا��� �  : ه�ا ا�$# ، ا��ي ! ��
  .ا��;أة 0$9 ا678م ،�4 !23 ��1 0ِْ�َ�� و+ *( ق_  
�� G$7 ا�F;وج <2 ا���Dً� آ�ن Aدم ���� ا�?6م <=�;آ_ ��Hزو J> .  
  . المتعة للمطَلِّقَة قبل الدخول وتسمية المهر مندوبة -
  .ثالثا في بيت من كان زوجها ال تَعتَد المطلقة _
  .لضرورةتحدده ا خروج المرأة للعمل -
  . دية المرأة مساوية لدية الرجل وليست نصف دية الرجل-
 التعـدد هـو لمـصلحة النـساء، ولـيس           و. وحدانية الزوجة هي األصل، والتعدد رخصة      -

  .لمصلحة الرجال
  .لة يسبب األمراض القات في فترة واحدة تعدد المرأة لألزواج_-
  . تعدد الزوجات يكون بضوابط وليس تشهيا_
 تأخذ األنثى نصف الذَّكَر في أربع حاالت محصورة، وتأخـذ مثـل الـذَّكَر وأكثـر مـن                   -

  .الذَّكَر، وتأخذ هي وال يأخذ الذَّكَر في حاالت يصعب حصرها
 جميـع الوسـائل، بقـصد       خصة تباح عند الـضرورة ، وبعـد نفـاد          ضرب الزوجات ر   _

  .لى عشْرتهااإلبقاء ع
_ض نالقصد م ب الزوجات هو اإليالم النفسي وليس الجسدير.  
  . الشهادة ال تعود إلى وصف الذُّكورة أو األنوثة بل العتبارات أخرى_
  .شهادة المرأة في األموال نصف شهادة الرجل هو للحفاظ على حقوق العبادجعُل  _
  . المرأة واألسرة والمجتمع جعل اإلسالم الطالق بيد الرجل حفاظا على_
 المراد من قضاء المعتدة الرجعية العدة في بيت زوجها لكـي يراهـا، وربمـا اشـتهاها                  -

  .إرجاعهاإغراء بفيراجعها، فهي 
  . القول بأن الحجاب حجاب العقل هو قول مردود_
  .اً ونفاقاً الحجاب عالمة شرعية على العفة والشرف، وليس كذب_
  .رة هي التي تخالف النص المصلحة غير المعتب_
  . كل نص في القرآن واجب التنفيذ إال ما ورد عليه النسخ_
  . الوالية العامة هي الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم_
 الوالية الخاصة هي قيام شخص كبير راشد على شخص محتاج إليه لتدبير شئونه الشخصية               _

  .أو المالية أو كليهما
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  . الخالفة هي حمل الكافة على األحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم_
  . تنصيب اإلمام واجب_
 يجب أن يكون اإلمام ملماً برؤوس العلوم المختلفة على وجـه اإلجمـال، ويتخـذ خبـراء                 _

  .االقتضاءومستشارين في جميع العلوم للرجوع إليهم حال 
  .األعضاء المؤثرة، ليقوم بعمله على أتم وجهيجب أن يكون اإلمام سليم الحواس و_ 
  . الخليفة يجب أن يكون من قريش ما دام في قريش من يصلح للخالفة_
  . شرط العصمة في اإلمام شرط باطل وانحراف في الدين_
األفضلية في اإلمام أمر متعسر معرفته، ولكن إذا عرِف األفضل في أهل زمانه وترجح أنه               _ 

  .ة ِلما فيه خيرهم في الدنيا واآلخرة وجب تعيينه وترك المفضولأفضلهم بسياسة األم
 إذا عرِفَ أعلم أهل زمانه وجب تقديمه للخالفة ، أما أن يكون اإلمام يعلم عن طريق الحدس _
  . وتتجلى المعلومات في نفسه فال تشتبه عليه، فهذا قول ساقط– التوهم –
  .ز أن يكون ذمياوزير التنفيذ يجب أن يكون مسلما، وال يجو_ 
  . القضاء هو إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكول_
  . يجب أن يكون القاضي مجتهدا_
  . شهادة ولد الزنا تُقْبُل في كل شيء، ويجوز تَولِّيه القضاء إذا توافرت فيه الشروط_
  . الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب األمور إلى الحقاستطالع الشورى _
_صلح الحديبية كان وحيا من اهللا تعالى أم ر.  
  . ربانياًاً سماوياً إلى بني قريظة كان أمر� األمر بسير النبي _
 الشورى واجبة على اإلمام ، فيجب عليه أن يشاور أهل الحلِّ والعقْد فيما يعرِض لـه مـن                   _

  .أمور
  . األصل عند الحنفية عدم جواز قضاء المرأة في شيء-
  .رج بن طرار على مذهب ابن جرير الطبري وليس شافعيا أبو الف-
  .االضطرارن، المنع، والجواز مع افعية في تولي المرأة القضاء رأيا للش_
  . لم يصح عن اإلمام الطبري تجويزه أن تكون المرأة حاكمة على اإلطالق_
قاعـدة العبـرة    و.ن العبرة بعمـوم اللفـظ ال بخـصوص الـسبب          إقول الجمهور    الراجح   _

  .لخصوص السبب ال لعموم اللفظ قاعدة ضعيفة
  . ولباقي النساء المسلمات� األمر بالقرار بالبيوت هو لنساء النبي _
وال يقبـل منهـا التـسبيح فـي     . صوت المرأة ليس بعورة عند عـدم خـضوعها بـالقول     _

  .الصالة وإنما التصفيق
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جعلـه صـفة نقـص فـي         ليس من المعقول أن يحلَّ اهللا تعالى لبس الـذهب للنـساء، وي             _
  .حقهن

   .دائما ليس صحيحا القول بأن المشَبه به أفضل من المشَبه _
 المــراد مــن الدرجــة التــي جعلهــا اهللا تعــالى للرجــال علــى النــساء فــي قولــه _

  . معلومغير "وللرجال عليهن درجة:"تعالى
ـ لن يفلح قوم و    "�ن حديث النبي    م إ قول ابن حز  _   فـي األمـر     هـو " وا أمـرهم امـرأة    لَّ

  . هو خالف مذهبه،-الخالفة–العام 
  .نفراد الصحابي برواية الحديث ال يصح طعنا في الحديث ا_
��Nت ا�MNO;P   " � حديث النبي    _�R 23��� MO;P2 ا�))� ��S �23 أن !�T�هو لتنظيم " اUV�7;ن 

رعيا وليس دليال ش  .واالختالطسير الرجال والنساء حال خروجهم من المسجد خشية االحتكاك          
  .على نفي الوالية

  . لم ينعقد اإلجماع على منع المرأة من تولي الوظائف السيادية_
 منع المرأة من خطبة الجمعة وإمامة الصالة وعدم السفر بال محرم يمكن أن تُدرك علتهـا                 _

  .وهي لحمايتها وحماية المجتمع من االنحالل
بها مانع من توليها الوظائف الـسيادية        رأيها وضعف قل   لقول بأن عاطفة المرأة وعدم سداد      ا _

  .قول غير سديد
  . الحيض مرض وانقطاعه مرض أكبر_
_إبعاد المرأة عن تولي الوظائف السيادية إكرام لباب السوء والفتنة لها وسد .  
  .المناصب السيادية ليست مجرد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر_ 
  .الم عرش بلقيس أنه منكر فأزاله الفائدة الوحيدة من أخذ سليمان عليه الس_
  . في بيعة العقبة الثانية كان موجها للرجال وليس للنساء� كالم النبي _
 قياس جواز إعطاء المرأة لألمان على جـواز توليهـا للوظـائف الـسيادية هـو قيـاس                   _

  .فاسد
  . ال تكون المرأة راعية في غير بيت زوجها_
  . وفرض الغُسل منهاالحتالمالنساء شقائق الرجال في _ 
  . في صلح الحديبية دون أن يستشيرها� أم سلمة أشارت على النبي _
  . منهااً خاطئاًاجتهاد خروج أم المؤمنين عائشة إلى موقعة الجمل كان _
  .محتسبةالشفاء  لم يصح خبر تولية عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه _
_فرقة الشبيبية فرقة ضالة، فال يؤخذ من فعلها حكم شرعي .  
  . شرعيحكمن فرقة ضالة، فال يؤخذ من فعلها  الصليحيو_
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ـ           _  شـجرة الـدر أحـد، وحينمـا         ولِّ حكومة شجرة الدر هي حكومة تسيير أعمال، ولـم ي
  .حانت الفرصة استُبدلَت برجل

  . األحكام التي تتغير بتغير الزمان هي األحكام المستندة للعرف والعادة_
  . تدحضه بنود الدستور،الي رأي فرد في مؤسسة القول بأن رأي الو_
  . قول غير سديدوحسب األحكام القاضي مهمته تنفيذ القول بأن _
  . القول بأن النيابة ليست والية عامة مردود ببنود الدستور_
  . قياس قضاء المرأة على الشهادة واإلفتاء هو قياس مع الفارق المؤثر_
  .ئف السيادية ال يجوز للمرأة تولي أي من الوظا_

وفي الختام فإني أضع القلم، وليس ذلك عن كلل أو ملـل، ولـيس عـن ادعـاء باسـتيفاء                    
 حقـه، وإنمـا أضـع القلـم          الموضوع يحتاج إلى مجلـدات إليفائـه       البحث حقه، ألن هذا   

وأقف عند هذا الحد التزاما بالخطة التي وضعتُها فـي مقدمـة الرسـالة، وهـي ال تخـرج                   
لعلم ، ومصباحا أستنير به، وأعتذر للجميع عـن كـل نقـص أو خطـأ،                كونها مفتاحا ل  عن  

، والعـصمة والكمـال هللا الواحـد القهـار، واهللا ولـي التوفيـق،             أخطـئ فحسبي أني بشر    
  .والحمد هللا رب العالمين
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òíŁa@˜ã@ @ñŠì�Ûa@ @@áÓŠ

òíŁa@ @
òzÐ—Ûa@ @

}    ِ�Z4ُ3ُ ا�ZRوْا َر�ُس اْ�ُ$ُ�Z�1َ ا��Ôَأ �Oَ     4ْ3ُ�ِ$ْN0َ 2N>ِ 2َO�ِNZ4ْ َوا�N3ُ)َ�َUَ ي
  }َ�َ_�Z�!َ 4ْ3ُZُ( َن 

  ٧٤  ٢١  ا�$(;ة

�� اfَْرِض dَ��ِUًَ� �0َُ� ْا {ِ 9ٌ�ِ�Hَ �h3َ�ِ6َِ� ِإ��َ�ْ�ِ iَRَ̂وِإْذ �0ََل َر
���1َ َوiُdِ?ْOَ ا��hَ<�ء ِ �ُ?ِdْOُ 2>َ �1َ��ِ 9ُ_َDْ!ََأ...{  

  ٢٠٠  ٣٠  ا�$(;ة
  

}Oَ ��َ�ْ0َُوُآ6َ َو �َZ�Dَ�ْا iَHَُوَزْو �  ٣٨  ٣٥  ا�$(;ة   }...� Aَدُم ا2ْ3ُ7ْ َأ�َ
  ٧٥  ٤٣  ا�$(;ة  }َوَأ�0ُِ� ْا ا�6َZnَة َوAُ! ْا ا�Zmَآ�َة َواْرَآُ_ ْا َ<Jَ ا�;Zاِآِ_�2َ {
}    �َNNNN�ّا� Z+وَن ِإ�ُNNNN$ُ_ْ!َ +َ 9َ��ِا;َNNNN7ِْإ �NNNN�ِRَ َق�NNNNpَ�>ِ ��َ�ْNNNNUََوِإْذ َأ

  } …2ِOْ ِإْ*َ?��ً� َو�Rِْ�َ اِ�َ�
  ٥٥  ٨٣  ا�$(;ة

}   2ْNNh> 43ُ?ِNNdُ�fَ ْا >ُh�NN)َ!ُ �NN>ََة َو�NNَآZmْا ا� NN!ُA6ََة َوZnNNْا ا� NN�ُ�0َِوَأ
 ;ٌ�nِRَ َن �ُ�َ_ْ!َ ��َRِ �  }Dِ!َ ;ٍ�ْUَُ�وrُ ِ��َ� ا�ّ�ِ� ِإنZ ا�ّ�َ

  ٧٥  ١١٠  ا�$(;ة

}      َVN�� �N�َ�ِ3َRٍِت َُNR̂اِه�4َ َر;َRِْإ ��َ�َRَْوِإِذ ا    iَN�ُ�ِ�Hَ �Nhَل ِإ��N0َ Z21ُZ�!َ
2َ��ِ�ِ�Ztي ا��َ��ُل 1ْ�َِOَ +َ �0ََل ��ِZOhِس ِإَ<�<ً� �0ََل َوِ<2 ُذر�Z���ِ{   

  ١٨٣  ١٢٤  ا�$(;ة

}             4ْ3ُ�hآmَNOَُو �N�َ!ِ�OَA 4ْ3ُ�ْN�َ�َ  N�ُ�ْOَ 4ْ3ُ�h> +ً 7ُ4ْ3ُ َر��َآَ�� َأْر7َْ�َ�� ِ
3َْ�َ� َو�Z> 43ُ�ُh�_َOُ 4ْ�َ َ!3ُ ُ� ْا َ!ْ_َ�ُ� َن َوh�_َOُُ�4ُ3ُ ا3ِ�َْ��َب َواْ�ِ{  

  ٣٣٢  ١٥١  ا�$(;ة

} 4ُ�*ِZ;2ُ ا��َ*ْZ;ُهَ  ا� Z+ِإ �  ٧٥  ١٦٣  ا�$(;ة  }َوِإَ�ـ4ْ3ُ1ُ ِإَ�ٌ� َواِ*ٌ� +Z ِإَ�َ
}           ;̂N�Oَ َأ�1َÔ ا�A 2َO�ِZَ<ُ� ْا ُآGَ�ِ 4ُ3ُ�ْ�َ�َ اْ�ِ(�nَُص ِ�� اْ�َ(ْ�َ�� اْ�ُ
Rِ �pَ�fُ�Rِ �pَ�fَُوا �ِ$ْ_َ�ْ�Rِ �ُ$ْ_َ�َْوا h;ُ�ْ�...{   

  ٧٨  ١٧٨  ا�$(;ة

}          �NN�َ�َ GَN�ُِآ �N�ََ��ُم َآhnN4ُ3ُ�ْ ا�N�َ�َ GَN�ِْا ُآ N�ُ>َA 2َO�ِNZا� �N1َÔَأ �NOَ
  }ا�Z�!َ 4ْ3ُZ�_َ�َ 4ْ3ُ�ِ$ْ0َ 2>ِ 2َO�ِZُ( َن

  ٧٥  ١٨٣  ا�$(;ة

� اْ�ُ(ْ;Aُن ُهً�ى ��Z��hِس َو�N�َh�Rٍَت    1ْyَُ; َرَ<�xََن ا�Zِ�َي ُأ�mِلَ   {ِ��ِ 
 �ُ�ْnُ�َ�ْ�َ ;َ1ْZ=ِ<�4ُ3ُ ا� �1َِyَ 2�َ�  }...<2َh ا1ُ�َْ�ى َواdُ�ْْ;�0َِن َ

  ٧٦  ١٨٥  ا�$(;ة

}              #َN��6َN َرََ Z�N�Nَ;َض ِ�Z21ِ�N اْ�ََ 2N�َ�اْ�َ̂� َأZ> ;ٌ1ُyْْ_ُ� َ<�ٌت َ
  }...�h َوَ+ ُ�ُ? َق َوَ+ Hَِ�اَل ِ�� اْ�َ

  ١٧٢  ١٩٧  ا�$(;ة

}           �ُN�َّوا� �ِN�ِّت ا��N{َ;ْ>َ ء�N|َ�ِRْا �ُ?َNdْ�َ ي;ِ=ْNOَ 2>َ ِس�Zَوِ<2َ ا��
  }َرُؤوٌف �Rِْ�ِ_َ$�ِد 

  ١٠٠  ٢٠٧  ا�$(;ة

}           �ً��ْNyَ 4ْ3ُ َوَ�َ?� َأن َ!3َْ;ُه ْاZ� rٌ;ْ4ُ3ُ�ْ�َ�َ اْ�ِ(َ��ُل َوُهَ  ُآ Gَ�ُِآ
̂$ ْا yَْ��ً� َوُهَ  4ْ3ُZ� ;ٌ�ْUَ َوَ�َ?� َأن ِ!ُ...{  

  ٩٣  ٢١٦  ا�$(;ة

}...          iَ�ِـN�َْوVُ�َ ;ٌ�ِ�Nَآ  َNَوُه �ْN�ُ�َ�َ �ِN�ِO2 ِدN�َ 4ْ3ُ�>ِ ْد�ِ!َ;ْOَ 2>ََو 
� َأْ�َ��4ْ1ُ�ُ ِ�� ا�̂�ْ�َ�� َوا�Uَِ;ِة َوُأْوَ�ـiَ�ِ َأْ�َ�ُب ا���NZِر          ْPَ$ِ*َ

  }ُه4ْ ِ���Uَ �1َِ�ُ�وَن 

  ٨٠  ٢١٧  ا�$(;ة

} ْا اْ�ُ�ْ=ِ;َآ�ِت َ*�Z2>ِ�ْOُ �Z َو2h> ;ٌ�ْUَ �ٌ�َ>ِ�ْ>̂ �ٌ>َfَ َوَ+ َ!�3ُِ
  }...̂<ْ=ِ;َآٍ� َوَ�ْ  َأDَ�َْ$4ْ3ُ�ْ َوَ+ ُ!�3ُِ ْا اْ�ُ�ِ=ِ;ِآ�2َ 

  ٩٤  ٢٢١  ا�$(;ة

}    �N�َوiَ�َ �ُVَ?ْOَ 2ِ�َ اْ�َ�ِ�ِ� 9ْ0ُ ُهَ  َأًذى َ��mِ�َ�ُْ� ْا ا��hَ?�ء ِ
  }...Rُ ُه1ُPْOَ �َZ�*َ Z2ْ;َناْ�َ�ِ�ِ� َوَ+ َ!ْ(َ;

  ٨٩  ٢٢٢  ا�$(;ة

9ُNNpْ>ِ Z2NN1ُ�َ ا�NNZِ�ي �NNRِ Z21ِ�ْNN�َ�َْ�َ�ْ_ُ;وِف َوِ��;�NNHَhِل Z21ِ�ْNN�َ�َ       و{
 4ٌ�3ُ*َ mٌOmِ�َ �  }َدَرHٌَ� َوا�ّ�ُ

  ٢٦٢  ٢٢٨  ا�$(;ة
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òíŁa@˜ã@ @ñŠì�Ûa@ @@áÓŠ
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}   ِR ٌك�?َ>ْTِ�َ�ْ_ُ;وٍف َأْو َ!ْ?ِ;N*ْTِRِ �ٌOَ?�ٍن َوَ+    ا�6َZPُق َ<;Zَ!�ِن َ
 Z+ِإ �ً��ْyَ Z2ُه �ُ�ُ�ْ!َA �Z�>ِ ُ�وْاUُVْ!َ 9̂ 4ْ3ُ�َ َأنِOَ...{   

   ٥٨  ٢٢٩  ا�$(;ة

} rُ;َ�ْ�َ �ًH3َِ� َزْو�!َ �َZ�*َ �ُ_ْRَ 2>ِ �ُ�َ 9ِ̂!َ 6َ�َ �1َ)َZ��َ نTِ�  ٢٤٧  ٢٣٠  ا�$(;ة  }َ
2َ       َوِإَذا Z��َْ(4ُ�ُ ا  {ْ3ِ�Oَ َأن Z2ُه �ُxُ_ْ!َ 6َ�َ Z21ُ�َHَ2َ َأ|ْ�َ$َ���hَ?�ء َ

   }...َأْزَواZ21ُHَ ِإَذا 
  ٣٢٤  ٢٣٢  ا�$(;ة

�TNن َأَراَدا ِ�N!َ 2N�َ +ً�nَNَ;اٍض <�N�َ1ُ�ْh َوَ!Nَ=�ُوٍر َ��NN�َHُ 6َNَح        {
 ��َ1ِ�ْ�َ�َ... {  

   ٦١  ٢٣٣  ا�$(;ة
  

} ُ4�ُNNN)ْZ��َ 4ْ3ُ�ْ ِإنNNN�َ�َ َح�NNN�َHُ Z+   ُه2̂ َأْو ?̂NNN�َ!َ 4ْNNN�َ �NNN>َ ء�?َNNNhا�� 
 Jِ7ِ �ُ�ْا ��َ�َ Z2ُه _ُh�>ََو �ًxَO;ِ�َ Z21ُ�َ ْا {ُ;ِdْ!َ...{   

  ٦٥  ٢٣٦  ا�$(;ة

}  Z2NN1ُ�َ 4ْ�ُNN{ْ;َ�َ �ْNN0ََو Z2ُه ?̂NN�َ!َ 9ِ َأنNN$ْ0َ 2NN>ِ Z2ُه NN�ُ�ُ)ْZ��َ َوِإن
 dُ_ْOَ َأن Z+4ْ�ُ َإ{ْ;َ�َ �>َ �ُnْ�ِ�َ �ًxَO;ِ�  }...َن َ

  ٦٥  ٢٣٧  ا�$(;ة

� ْN0َ� �N�َ 4ْN3ُ�َ #َN_َRَُ� َت َ<�N0َ �ًN3�ُِ�َ ْا                    {َN�ّا� Z4ْ1ُ�̂ ِإنN$ِ�َ 4ْN1ُ�َ َو�0ََل
 iِ�ْ�ُ�ْ�Rِ M̂*َ2ُ َأ   }...َأ�3ُOَ �Z ُن َ�ُ� اْ�ُ�iُ�ْ َ�َ�ْ�َ�� َوَ�ْ

  ٢٦٤  ٢٤٧  ا�$(;ة

�Tِن �Z     وا7ْ…{َ 4ْ3ُ�ِ�Hَh2ِ <2 رOْ�َ�1ِyَ وْا�2ِ�ْ    َ�ْ=1ُِN�َHُ3ُ َ�� َرOَ 4ْ
       Z9xِNN!َ اء َأن�1ََ=̂NN2َ ا�NN>ِ َن ْNN{َ;ْ!َ 2NNZ�>ِ ِن�NN!َ9ٌ َواْ<َ;َأNNHُ;َ�َ

  }…ْإْ*َ�اُهَ�� َ�ُ�َ�آhَ; ِإْ*َ�اُهَ�� اUْfَُ;ى

   ٦٩  ٢٨٢  ا�$(;ة

}            ;ِ��ِ�N�َ)َ�ْ2َ َوا�N�ِ$َ�ْء َوا�?َNh1ََ اِت ِ<2َ ا��Z=ا� Ĝ*ُ ِس�Z���ِ 2َhOُز
   }... ِ<2َ ا��ZَهGِ َواZxdِ�ِْ� اْ�ُ�َ(�Pََ;ِة

  ١١٨  ١٤  Aل ��;ان

}    2َ��ِ>ِ�ْNN�ُ�ْ2 ُدْوِن اNN>ِ ء�NN�َ�ِ2َ َأْوO;ِ�ِ�NN3َ�َْن ا NN�ُ>ِ�ْ�ُ�ْا �ِNNFِZ�Oَ Z+
�� yَْ�ٍء ِ ��Sَ�ْ�َ ِ<2َ ا�ّ�َِ iَ�ِ9ْ َذ_َdْOَ 2>ََو...{  

  ١٧٧  ٢٨  Aل ��;ان

� َوا�;NN7ُZ َل �TِNNن َ! َ {َNN�ّْا ا� NN_ُ��ِ9ْ َأNN0ُ  ĜNNِOُ +َ �َNN�ّا� ZنTِNN��NNZْ ْا َ
 2َO;ِ�  }ا�3َ�ِْ

  ١١٥  ٣٢  Aل ��;ان

} ��َRِ 4ُ�َ�َْأ ��َ���Z َوَ}َ_�1َ�ْ �0ََ�ْ� َربh ِإ��h َوَ}ْ_�1َ�ُ ُأ��pَ َوا�ّ�َُ
 �pَ�fَُآُ; َآ�Zا�� Sَ�ْ�ََو �   }...َوَ}َ_ْ

   ٨٦  ٣٦  Aل ��;ان

� N7َِ$�6ً          َوِ�ّ�ِ� �N�َ�َ ا���NZِس ِ*N̂� اْ�$َ        ...{ِN�ْ�ََع ِإ�Pَ�َN7ْ2ِ اN>َ �ِN�ْ
�ِ��� 2ِ�َ اْ�َ_�َ�ِ��2َ َ 
�TِنZ اَ ;َdََوَ<2 َآ{  

  ٧٦  ٩٧  Aل ��;ان

}           4ْ3ُ�َ �ُVْNOَ +َ 4ْN3ُ�ِ2 ُدوh> �ً�َ�PَRِ ُ�وْاFِZ�!َ +َ ْا �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
   }...Uََ$�ً+ َو̂دوْا 

  ١٩٥  ١١٨  Aل ��;ان

  ١١٦  ١٣٢  Aل ��;ان  }ْا ا�ّ�َ� َوا�;7ُZ َل َ�َ_�4ْ3ُZ ُ!ْ;َ*ُ� َن َوَأِ��ُ_ {
}                GِN�ْ)َ�ْا �َ�N�ِ�َ �ًNtّ�َ �َNُآ�  ْN�َ4ْ َوN1ُ�َ �َ��ِ ��ِ$َ�� َرْ*َ�ٍ� <2َh ا�ّ�َِ

�4ْ1ُ�ْN�َ �ُ�ْ�N َوا4ْN1ُ�َ ;ْdِ|ْ�َN7ْ َو�Nyَِوْرُه4ْ           َ iَ�ِ ْ*َ 2ْ>ِ ْا x̂dَ�+َ
;ِ>ْfَا ��ِ...{   

  ١٦٤  ١٥٩  Aل ��;ان
  

}            2Nh> 43ُ�Nh> 9ٍN>ِ��َ 9َN�َ�َ Jُ�N{ُِأ +َ �Nh4ْ1ُ َأ�Rَ̂ب 4ْ1ُ�َ َر�Dَ�َ7ْ��َ
 �ٍ_ْRَ 2h> 43ُxُ_ْRَ �pََذَآٍ; َأْو ُأ�...{   

  ٧٧  ١٩٥  Aل ��;ان

�NNOَ َأ�NN1َÔ ا���NNZُس ا!NN)ُZ ْا َر4ُNN3ُZR ا�NNZِ�ي SٍNNdْZ� 2NNh> 4NN3ُ)َ�َUَ َواِ*NNَ�ٍة  {
   }...�1َHَ َوZ#Rَ ِ<1ُ�َْ�� ِر�Hًَ+ َآ�pِ;ًا َوِ�َ?�ء َوMَ�َUَ ِ<�1َ�ْ َزْو

  ٧٢  ١  ا��?�ء

 ْا َ<�N�َ �Nَب �َ             {ُ3ِ��N�َ �>َ�N�َ�َ�ْا ��4N3ُ  َوِإْن 4ْ�ُdْUِ َأ+Pُ?ِ)ْ!ُ Z ْا ِ
   }...6ََث َوُر�Rََع <2َh ا��hَ?�ء َ<pَْ�� َو�

  ١١١  ٣  ا��?�ء
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�          َو{ُN�ْh> ْ�ٍءyَ 2�َ 4ْ3ُ�َ 2َ$ْ�ِ نTِ�َ �ً�َْ�ِ Z21ِ!ِ�0َ�ُ�َ ء�?َZْا ا�� !ُA
 �ً�O;ِZ> �ً���َِه rُ �ُ3ُ�َ �ً?dْ�َ{  

  ٣٣  ٤  ا��?�ء
  

}    4ْ1ُ�ْNNh> 4�ُ?ْNN�َA ْنTِNN�َواNN�ُ�َRْ ْا اNNZ�*َ �>َ�NN�َ�َ�َْ� ِإَذا NN|ُ�َRَ ْا ا���NN3َhَح َ
  }...َ ا4ْ1ُ�َ َوَ+ َ!Vُْآُ� َه� ُرyْ�ًا َ��ْدَ�ُ_ ْا ِإ4ْ1ِ�ْ�َ َأْ<

  ٦٧  ٦  ا��?�ء

} Z2ن ُآTِ�َ 2ِ�ْ�َpَ�fُا h�*َ 9ُpْ>ِ ;َِآZ���ِ 4َْأْوَ+ِدُآ ��ِ �Oُ ِ��4ُ3ُ ا�ّ�ُ
  }...ِ�َ?�ء َ�ْ َق ا2ِ�ْ�َ�َ�ْ َ��pَ�ُ�ُ Z21ُ�َ َ<� َ!َ;َك َوِإن َآ�َ�ْ� َواِ*َ�ًة

  ٦٢  ١١  ا��?�ء
  

}     َ;N!َ �N>َ �ُnْ�ِ 4ْ3ُ�َن       َوTِN�َ �ٌN�ََو Z2N1ُZ� 2N3ُOَ 4ْNZ� 4ْ ِإنN3ُHَُك َأْزَوا
   }...َآ�َن Z21ُ�َ َوَ�ٌ� َ�4ُ3ُ�َ ا�̂;�Z�>ِ JُRُ َ!َ;ْآ2َ

  ٦٣  ١٢  ا��?�ء

9̂ 4ْ3ُ�َ َأن َ!ِ;ُ� ْا ا��hَ?�ء َآْ;هً� َوَ+             {ِOَ +َ ْا �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
_ْ$َRِ ِ�َ�ْ�َهُ$ ْا Z2ُه �ُxُ_ْ!َ Z2ُه �ُ�ُ�ْ!َA �>َ �ِ...{   

  ٥٣  ١٩  ا��?�ء
  

}   Z2اُه�َNNN*ْ4ْ�ُ ِإNNN�ْ!َAَن َزْوٍج َو�NNN3َZ> اَل َزْوٍج�َ$ْ�ِNNN7ْ4ُ اNNN!َ̂وِإْن َأَرد
  }�Pَ�0ِرًا َ�UُVْ!َ 6َُ�وْا ِ<ْ�ُ� yَْ��ً� َأَ!UُVُْ�وَ�ُ� 1ْRَُ���ً� َوِإْ��ً� ̂<ِ$��ً� 

  ٦٤  ٢٠  ا��?�ء

} Z>4ْ3ُ�ْ ُأNNN�َ�َ �ْNNN>َh;*ُ    4ْ3ُ!ُ�NNNZ��َاُ!4ْ3ُ َو َNNNUَ4ْ3ُ َوَأ!ُ�NNN�َRَ4ْ3ُ َو!ُ�NNN1َ
 �ِUْfَُ��ُت اRَِخ َوfََ��ُت اRَ4ْ3ُ َو!ُ+َ�Uََو...{   

  ٩٠  ٢٣  ا��?�ء

}          �ِN�َّب ا��N�َ4ْ3ُ�ُ ِآ�N�َOَْأ �ْN3َ�َ>َ �N>َ Z+ء ِإ�?َhَ��ُت ِ<2َ ا��nََواْ�ُ�ْ
   }... َأن َ!ْ$َ�ُ| ْا4ْ3ُ�ْ�َ�َ َوُأِ*�Z> 43ُ�َ Z9 َوَراء َذ4ْ3ُ�ِ

  ٦٤  ٢٤  ا��?�ء

َوَ<NNNN�َ 4ْ3ُ�NNNN>ِ JْPِ�َ?ْNNNNOَ 4ْNNNNZ� 2NNNNْ ً+ َأن 3ِ�NNNNOََ� اْ�ُ�ْnَNNNNَ��ِت {
 �ْ3َ�َ>َ �h> 2�ِ�   }... ...اْ�ُ�ْ�ِ<َ��ِت َ

  ٦٤  ٢٥  ا��?�ء

}           �N�َ�َ 4ْ1ُxَN_ْRَ ��9َZx ا�ّ�َُ ��َRِ ء�?َhاُ< َن َ�َ�� ا��Z 0َ ُل�Hَh;ا�
�ُت �0َِ�َ��ٌت َ*�ِ��tٌَت Rَْ_ٍ� َوRَِ�� َأَ�ِ�Zn����dَُ( ْا ِ<2ْ َأْ<َ ا4ْ1ِ�ِ َ

           Z2ُه Ntُ_ِ�َ Z2َزُه =ُN�ُ َن �ُ�NFَ!َ �N!ِZ6َوا� �ُN�ّا� �َNdِ*َ ��َRِ Gِ�ْ|َ�ْh�
 Z2ُه Rُ;ِ{َْوا JِHِ�xَ�َ�ْا ��ِ Z2وُه;ُDَُواْه...{   

 ١٣٢  ٣٤  ا��?�ء
  

}     ��َ1ِ�ِ�ْRَ َق�)َyِ 4ْ�ُdْUِ 2ْ      َوِإْنh> �ً�3َ*ََو ���pُ_َRْ ْا َ*2ْh> �ً�3َ َأْهِ�َِ
 ��َ1ُ�َ�ْRَ ��Mِh ا�ّ�ُ َOُ �ً*6َ�ْا ِإ�َO;ِOُ َأْه�1َ�ِ ِإن...{   

  ٥٨  ٣٥  ا��?�ء

� yَْ��ً� َو�Rِْ�َ اِ�َ�2ِOْ ِإْ*َ?��ً� {ِRِ َوَ+ ُ!ْ=ِ;ُآ ْا �  ٥٥  ٣٦  ا��?�ء  }...َواْ�ُ$ُ�وْا ا�ّ�َ
ا�2َO�ِZ َآdَُ;وْا َوnَN�َُ ْا ا�;N7ُZ َل Z ?َN!ُ  ْN�َى Oَ �ٍ�ِ>َ ْOَ      4ُN1ِRَِ ̂د   {

�ًpO�ِ*َ �  }اfَْرُض َوَ+ 3ْOَُ�ُ� َن ا�ّ�َ
  ١١٧  ٤٢  ا��?�ء

}            4�ُN�ْ3َ*َ َوِإَذا �N1َ�َِ��ِت ِإَ�� َأْه�>َfَُآ4ْ َأن ُ!�̂دوْا ا;ُ>ُVْOَ �ِإنZ ا�ّ�َ
  }...2َ�ْRَ ا���Zِس َأن َ!ْ3ُُ� ْا �Rِْ�َ_ْ�ِل 

 ٢٠٢  ٥٨  ا��?�ء
  

}            �N�َِل َوُأْو N7ُZ;ْا ا� N_ُ��َِوَأ �َN�ّْا َأِ��ُ_ ْا ا� �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
     �ِNNN�ّا� �NNN�َِإ rُ̂دو;ُNNN��TِNNNن َ!�NNN�ََز4ْ�ُ�ْ ِ�NNNyَ �NNNْ�ٍء ََ 4ْ3ُ�NNN>ِ ;ِNNN>ْfَا

   }...َوا�;7ُZ ِل 

 ١١٦  ٥٩  ا��?�ء
  

}     َOُ �َZ�*َ َن �ُ>ِ�ْOُ +َ iَhR6َ َوَر�َ        Z4N�ُ 4ْ1ُ�َN�ْRَ ;َDَNyَ ��َ��h3ُ� َك ِ
� َوh�?َOُُ� ْا َ!ْ?ِ���ً� َ�ْxَ0َ �Z�h> �ًH;َ*َ 4ْ1ِ?ِdَُأ� ��  }َ+ DِOَُ�وْا ِ

  ٢٠٢  ٦٥  ا��?�ء

}     �ُNN�ّ4َ ا�NN_َ�ْ2َ َأO�ِNNZا� JَNN>َ iَ�ِـNN�َْوVُ�� َوا�;NN7ُZ َل ََNN�ّا� JِNNPِOُ 2NN>ََو
   h�hnNNN2َ َوا��NNNh�$ِZ2َ ا��NNNh> 41ِ�ْNNN�َ�َ  2َ�ِ�ِ�ZnNNNاء َوا��1ََ=̂NNN2َ َوا��)ِO

 �ً)��  }َوَ*ُ?2َ ُأوَ�ـiَ�ِ َرِ

  ١١٦  ٦٩  ا��?�ء

�َ��N َأْرN7َْ�َ��َك             {َ �Z� َN!َ 2>ََو �<JِPِOُ 2ْZ ا�;7ُZ َل َ�َ(ْ� َأَ��َع ا�ّ�َ
 �ًt�dِ*َ 4ْ1ِ�ْ�َ�َ{  

  ١١٦  ٨٠  ا��?�ء
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ُ�ْ�ِ<2ٍ َأن Oَْ(9َ�ُ ُ<ْ�ِ<�ً� ِإ+�PَUَ Zً� َوَ<N�>ِ�ْ>ُ 9َ�َ0َ 2ً�   َوَ<� َآ�َن �ِ  {
 �ِ;Oُ; َر0ََ$ٍ� ̂<ْ�ِ<َ�ٍ� َوِدZ�?َ>̂ �ٌOََ�ٌ� ِإَ�� َأْهِ�ِْ�َ�َ �ً�PَUَ...{  

  ٨٢  ٩٢  ا��?�ء

}    �NNN1َ��َوَ<NNNh�_َ�َ>̂ �ًNNN�>ِ�ْ>ُ 9ْNNN�ُ)ْOَ 2NNN�ًا َ�AmَNNNDَُؤNNN�ِ�Uَ 4ُZ�NNN1َHَ rُ�ًا ِ
� َ�َ�ا�tِ�َ �ًR�ً� َوَ�Gَxِ اُ�َ Z��ََوَأ �� َوَ�َ_َ�ُِ�ْ�َ�َ �ُ�ّ�{  

 ٨٣  ٩٣  ا��?�ء
  

2َ�ْNRَ 4َ3ُ ا���NZِس �N�َRِ َأَراَك      {ْ�َN�ِ hMَ�ْ�Rِ ا3ِ�َْ��َب iَ�ْ�َِإ ��َ�ْmََأ� �Zِإ�
�ً��nِUَ 2َ��ِ�ِ�Fَ�ْh� 23ُ!َ +ََو �  }ا�ّ�ُ

  ٢٠٢  ١٠٥  ا��?�ء

}   NNh> ;ٍNN�pَِآ �NN�ِ ;َNN�ْUَ Z+    0ٍَ� َأْو�َnَNNRِ ;َNN>َ2ْ َأNN>َ Z+اُه4ْ ِإ َNNDْZ� 2
   }...َ<ْ_ُ;وٍف َأْو ِإْ�6ٍَح 2َ�ْRَ ا���Zِس 

  ٣٣٨  ١١٤  ا��?�ء

}      JْNN$ِZ�Oَى َو�َN1ُ�ْا �ُNN�َ 2َZ�N$َ!َ �NN>َ �ِN_ْRَ 2NN>ِ َل N7ُZ;ا� Mِ0ِ�=َNNOُ 2N>ََو
      �ِ�ِnْN�َُو �Z� َN!َ �N>َ �ِh� َ�ُ 2َ��ِ>ِ�ْ�ُ�ْ7َِ$�9ِ ا ;َ�ْ�4َZ�N1َHَ َو�N7َءْت   َ

  }َ<�nِ;ًا 

  ١١٧  ١١٥  ا��?�ء

}           2ٌ>ِ�ْN>ُ  َNَوُه �Npََأْو ُأ� ;ٍNَت ِ<2 َذَآ�َ�ِ�Zn9ْ ِ<2َ ا��َ_ْOَ 2>ََو
�Vُْوَ�ـْOَ iَ�ِ�Uُُ� َن اZ�Dَ�َْ� َوَ+ tْOَُ�ُ� َن َ�ِ(�;ًا َ{  

  ٧٧  ١٢٤  ا��?�ء

�6َNN َو�Pِ�َ?ْNN!َ 2N�َُ_ ْا َأن َ!ْ_NNِ�ُ� ْا 2َ�ْNNRَ ا��Nhَ?�ء   {َ 4ْ�ُNN�ْ;َ*َ  ْNN�ََو
 �ِ)َZ�_َ�ُ�َْ�َ�ُروَه� َآ��   }...َ!ِ��ُ� ْا ُآZ9 اْ�َ�9ِ�ْ َ

  ١١١  ١٢٩  ا��?�ء

}         ْN�ََو �ِN�ّ�ِ اء�1ََNyُ �ِ?ْN)ِ�ْ�Rِ 2َ�>ِاZ 0َ ْا ُآ ُ� ْا �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
 2َ�Rِ;َ0ْfَ2ِ َواOْ�َ�ِ4ْ3ُ َأِو اْ�َ ا?ِdَُأ� ��َ�َ...{   

  ٢٠٦  ١٣٥  �ءا��?

}                4ْN�َْا َأ �ُ�N0َ �ِN�ّ2َ ا�Nh> �ٌ�ْN��Tِن َآ�َن 4ْ3ُ�َ ََ 4ْ3ُRِ َن nُZR;َ�َOَ 2َO�ِZا�
   }...Z> 23ُ�ََ_4ْ3ُ َوِإن َآ�َن �3َ�ْ�ِِ�ِ;Gٌ�nِ�َ 2َO �0َُ� ْا 

  ١٧٧  ١٤١  ا��?�ء

}          N�َّن ا��N4ْ�ُ َوَآ�>َA3َْ;ُ!4ْ َوyَ 4ْ3ُ ِإنRَِ�ا_َRِ �� �Nyَِآ;ًا   <dْOَ �Zَ_9ُ ا�ّ�ُُ
 �ً���ِ�َ{  

  ٢  ١٤٧  ا��?�ء

}               Sَ�ْN�َ iَN�ٌَؤ َه;ُN>ِْإِن ا �ِN�َ6َ3َ�ْا �N�ِ 4ْ3ُ��ِdْOُ �iَ�َ �ُdْ�َ?ْOَ 9ِ0ُ ا�ّ�ُ
�nْ�ِ �1َ�َُ� َ<� َ!َ;َك َ �ٌUُْأ �� َوَ�ٌ� َوَ�ُُ�َ...{  

  ٦٢  ١٧٦  ا��?�ء

وُ!N ْا ا�N�َ3ِ�َْب ِ*�9N      اْ�َ�ْ َم ُأِ*Z9 4ُ3ُ�َ ا��N$َh�ZPُت َوَ�َ_�Nُم ا�2َO�ِNZ أُ         {
  }...�4ْ3ُZ َوَ�َ_�ُ<4ْ1ُZ� 9̂*ِ 4ْ3ُ َواْ�ُ�ْnََ��ُت 

  ٩٣  ٥  ا�����ة

}                  GْNْذَه��َ �N1َ���0َُ� ْا �Oَ ُ< �7َ ِإ�ْNZ� 2N�َ �Z��1َ�َUُ َأNRَ�ًا <�NZ َداُ<N ْا ِ
�َ(�ِ!6 ِإ��Z َه�ُهَ�� �0َِ�ُ�وَنَ iَRَ̂وَر �  }َأ�َ

  ٢٢١  ٢٤  ا�����ة

}  2ْ>ِ                �ً?Ndْ�َ 9َN�َ0َ 2N>َ �ُNZا9َ��ِ َأ�;َN7ِْإ �N�ِRَ ��َ�َ ��َ$ْ�ََآ iَ�ِ9ِ َذHَْأ
   }...Sٍdْ�َ ;ِ�ْ|َRِ َأْو َ�َ?�ٍد ِ�� اfَْرِض 

  ٥٠  ٣٢  ا�����ة

َوا�?�Zِرُق َوا�?�Zِر0َُ� َ��Pَ0ُْ_ ْا َأِOْ�mَHَ ��َ1ُOَاء Rَِ�� َآَ?َ$� �3َ�ًَ+    {
*َ mٌOmِ�َ �  }2َh>4ٌ�3ِ ا�ّ�ِ� َوا�ّ�ُ

  ٧٩  ٣٨  ا�����ة

}   41ُ�َ�ْRَ 43ُ*ْ���Tِن �Hَُؤوَك ََ �ِ�Z�7َُ� َن 3َ�ْ�ِِ�ِب َأآ�Zُ� َن ِ��̂?ْ
   }...َأْو َأْ�ِ;ضْ 4ْ1ُ�ْ�َ َوِإن ُ!ْ_ِ;ضْ 

  ٢٠١  ٤٢  ا�����ة

}          2َO�ِZَن ا� �̂$ِZ�1َ ا��Rِ 4ُ3ُْOَ ى َوُ� ٌر��1َ ُهً��ِإ��Z َأ�mَْ�َ�� ا��Zْ َراَة ِ
 2َO�ِZ��ِ َأ7َْ�ُ� ْا...{   

  ٢٠٣  ٤٤  ا�����ة

}   2ِ�ْ_َ�ْ�NNNRِ 2َ�ْNNN_َ�َْوا SِdْZ���NNNRِ SَdْZ�NNNا� Zَأن �NNN1َ��ِ 4ْ1ِ�ْNNN�َ�َ �NNN�َ$ْ�ََوَآ
h2h?��Rِ Z2h?ُذِن َوا�fُ�Rِ ُذَنfَُوا �ِ�fَ�Rِ �َ�fََوا...{   

  ٥٠  ٤٥  ا�����ة

�N�َRِ 4N3ُ         َوْ�َ�ْ4ْ3ُ َأْه9ُ اRِ 9ِ�Dِ�8َِ�� َأ�mَلَ    {ْOَ 4ْZ� 2>ََو �ِ��ِ � ا�ّ�ُ
�Vُْوَ�ـiَ�ِ ُه4ُ ا7ِ�dَ�ُْ( َنَ �  }َأ�mََل ا�ّ�ُ

  ٢٠١  ٤٧  ا�����ة
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}     2َNN>ِ �ِNNOْ�َOَ 2َ�ْNNRَ �NN�َh� �ً0h�nَNN>ُ hMَ�ْ�NNRِ َب�NN�َ3ِ�ْا iَNN�ْ�َِإ �NN�َ�ْmََوَأ�
��ْ*Rِ 41ُ�َ�ْRَ 43َُ�� َأ�mََل ا�ّ�ُ� ا3ِ�َْ��ِب َوُ<1َْ�ِ��ً� َ�َ �ِ�ْ�َ...{  

  ٢٠١  ٤٨  ا�����ة

� َوَ+ َ!�JْNNNN$ِZ َأْهNNNNَ اءُه4ْ  {ُNNNN�َّل ا�mَNNNNَأ� �NNNN�َRِ 41ُ�َNNNN�ْRَ 4NNNN3ُ*َْوَأِن ا
  }...َواْ*َ�ْرُه4ْ َأن dْOَِ�ُ� َك 

  ٢٠١  ٤٩  ا�����ة

ا���nَNZَرى َأْو�N�َ�ِء    �Oَ َأ�N1َÔ ا�N�ُ>َA 2َO�ِNZ ْا َ+ َ!�NFِZُ�وْا اN1ُ�َ�ْ َد وَ            {
4ْ1ُ�ْ>ِ �ُZ�Tِ�َ 4ْ3ُ�h> 41ُZ� َ�َOَ 2>ََو �ٍ_ْRَ 4ْ1ُ َأْوِ�َ��ءxُ_ْRَ...{  

  ١٩٥  ٥١  ا�����ة

}         �!ِVْNOَ َف ْ?َN�َ �ِN�ِO2 ِدN�َ 4ْ3ُ�N>ِ Z�!َ;ْOَ 2>َ ْا �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
�ٍZَأِذ� �ُ�َ $ِ̂Oُ4ْ1ُ َو$ِ̂Oُ ٍم ْ)َRِ �   }... َ�َ�� اْ�ُ�ْ�ِ<2َ��ِ َأZm�ٍِةا�ّ�ُ

  ١٧٧  ٥٤  ا�����ة

}       4ْ�ُ�ْZ� َNN!َ نTِNN�� َوَأِ��ُ_NN ْا ا�;NN7ُZ َل َواْ*NNَ�ُروْا ََNN�ّْا ا� NN_ُ��َِوَأ
��ْ�َ�ُ� ْا َأ�Zَ�� َ�َ�� َر7ُ ِ�َ�� اْ�َ$6َُغ اْ�ُ�2ُ�$َِ{  

  ١١٦  ٩٢  ا�����ة

}     hM� اْ�ُ4ُN3ْ َوُهNَ  َأN7َْ;ُع          Z4�ُ ُر̂دوْا ِإَ�� ا�ّ�ِ� َ<ْ َ+ُه4ُ اْ�َُN�َ +ََأ 
 2َ�$ِ7ِ�  }اْ�َ

  ١٦٣  ٦٢  ا�f_�م

}            �N>َ ْا N>ُZ;*َ4ٍ�ْ�ِ َو ;ِ�ْ|َRِ �ً1dَ7َ 4ْ2َ 0ََ�ُ� ْا َأْوَ+َدُهO�ِZا� ;َ?ِUَ �ْ0َ
 2َO�ِ�َ1ْ>ُ َ}̂� ْا َوَ<� َآ�ُ� ْا �0َْ �  }َرَز4ُ1ُ0َ ا�ّ�ُ� اْ�ِ�َ;اء َ�َ�� ا�ّ�ِ

  ٤٩  ١٤٠  ا�f_�م

}                  Gُ?ِN3ْ!َ +َْ�ٍء َوNyَ h9Nَر̂ب ُآ  َNَوُه �ًNRَّر �N|ِRَْأ �ِN�ّا� ;َ�ْ�9ْ0ُ َأَ
  }...ُآSٍdْ�َ 9̂ ِإ+Z �1َ�ْ�َ�َ َوَ+ َ!mُِر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأUَْ;ى 

  ٢١٣  ١٦٤  ا�f_�م

}            2N>ِ �N�َ1ُ�ْ�َ ُووِرَي �N>َ ��َ1ُ�َ َي�ُن ِ�ُ�ْ$ِ�Pَ�ْZ=7َْ َس 1ُ�ََ�� ا� َ�َ
  }...اِ!1َِ�� َو�0ََل َ<� �1َ�َُآَ�� َر3ُRَ̂�� 2ْ�َ َهـrِ�ِ ا�=DَZَ;ِة7َْ َء

  ٣٧  ٢٠  ا�f;اف

�َNN�Z+ُهَ�� NN|ُRُِ;وٍر َ�َ���NNZ َذا�NN0َ ا�DَZ=NNَ;َة NNRََ�ْت NN7َ �NN�َ1ُ�َْ َءاُ!1َُ��  {َ
 �ِZ�Dَ�ِْن 1ِ�ْ�َ�ََ�� ِ<2 َوَرِق ا�dَnِFْOَ �)َdِ�ََو...{  

  ٣٧  ٢٢  ا�f;اف

} ��ِRَ �Oَ              ْا Rُ;َNyْْا َوا N�ُوُآ �ٍDِ?ْN>َ h9Nُآ �َN��ِ 4ْ3ُ�َ�َOُ�وْا ِزUُ َدَمA 
2َ��Ĝ اْ�ُ�ْ?ِ;ِِOُ +َ �ُZْا ِإ� �  }َوَ+ ُ!ْ?ِ;ُ

  ٢١٥  ٣١  ا�f;اف

} 2َO;ِRِ�|َ�ْ2َ ا>ِ �  ٣٩  ٨٣  ا�f;اف  }َ�rُ��َ�ْDَ�Vَ َوَأْهَ�ُ� ِإ+Z اْ<َ;َأَ!ُ� َآ�َ�ْ
��N)َ�>ِ Z4�َNُت           َوَواَ�ْ�َ�� ُ< �7َ 6�ََ  {َ ;ٍ=ْN_َRِ �Nَوَأْ!َ�ْ�َ��َه �ًN�َ�ْ�َ 2َ��ِ

 ��ِdْ�ُUَْه�ُروَن ا �ِ�Uِfَ �7َ >ُ 2َ َ�ْ�َ�ً� َو�0ََل�_ِRََأْر �ِhRَر...{  
  ١٧٠  ١٤٢  ا�f;اف

}           �ًNR �ُ3ْ>َ �ُN�َو�ُDِOَ ِ�يNZا� Z�h>fُا Z�$ِZ7ُ َل ا��Z;َن ا� _ُ$ِZ�Oَ 2َO�ِZا�
  }...��Zْ َراِة َواVْOَ 9ِ�Dِ�ْ8ُِ<ُ;ُه�Rِ 4ْ�َ�ْ_ُ;وِف ِ��َ�ُه4ْ ِ�� ا

 ١١٧  ١٥٧  ا�f;اف
  

}     �NN1َHََزْو �NN1َ�ْ>ِ 9َNN_َHٍَة َو�َNN*َِوا SٍNNdْZ� 2NNh> 4NN3ُ)َ�َUَ ِ�يNNZا�  َNNُه
 �ًd�dِUَ 6ً�ْ*َ �  }...ِ�َ�ْ?2َ3ُ ِإ�1َ�ْ�َ َ�َ���Z=|َ!َ �Zَه� َ*َ�َ�ْ

  ٧٢  ١٨٩  ا�f;اف

}Z�1َ ا��Ôَأ �Oَ 2َ��ِ>ِ�ْ�ُ�ْ2َ ا>ِ iَ_َ$َZ!َوَ<2ِ ا �  ١١٧  ٦٤  ا�d�fل  }ِ$̂� َ*ْ?ُ$iَ ا�ّ�ُ
}     Jَ�َ?ْNNOَ �NNZ�*َ rُ;ْHِVَNN�َوِإْن َأَ*ٌNN� 2َNNh> اْ�ُ�NNْ=ِ;ِآ�2َ ا�Dَ�َNN7َْرَك َ

� َذ4ْ1ُZ�VَRِ iَ�ِ 0َْ ٌم +Oَ Zْ_َ�ُ� َن ُ�َ>َVْ>َ �ُ|ْ�ِRَْأ Z4�ُ �  }َآ6ََم ا�ّ�ِ
�R ٢٨٩  ٦  ا��  

َواْ�ُ�ْ�ِ<NN�ُ َن َواْ�ُ�ْ�ِ<�NN�َُت 4ْ1ُxُNN_ْRَ َأْو�NN�َ�ِء VْNNOَ �ٍNN_ْRَُ<ُ;وَن   {
�Rِْ�َ�ْ_ُ;وِف َو1َ�ْOَْ َن 2ِ�َ اْ�ُ��3َِ; َوN�ُ�)ِOُ َن ا�6َZnNَة َوN!ُ�ْOُ َن         

4ُ1ُ�ُ*َ;ْ�َ7َ iَ�ُِأْوَ�ـ �  }...ا�Zmَآ�َة َو�PِOُُ_ َن ا�ّ�َ� َوَر7ُ َ�ُ

�R ١٦٦  ٧١  ا�� 
  

�N1َ�ِ        َوَ�َ�  {ْ!َ 2N>ِ ي;ِNDْ!َ ٍت�NZ�Hَ ِت�N�َ>ِ�ْ�ُ�ْ2َ��ِ َوا>ِ�ْN�ُ�ْا �ا�ّ�ُ
 ��ِ �ً$َh��َ 2َ�1َ َوَ<َ?�ِآ��ِ 2َO�ِ�ِ�Uَ �1َ�ُْرfَا...{   

�R ٧٦  ٧٢  ا��  

� N1ْOَِ�ي                {ُN�ّ9ِ ا�N0ُ hMN9ْ0ُ َهyُ 2>ِ 9َْ;َآ�1ْOَ 2Z> 43ُ�ِِ�ي ِإ�N�َ اْ�َ
hM َأَ*M̂ َأن Jَ$َZ�Oُ َأ<1ِOَ Z+ 2Z�hَيِ�ْ�َhM َأَ�َ�1ْOَ 2ِ�ي ِإَ�� اْ�َ...{  

S� O  ١٨٣  ٣٥  

} Zِإن �ًF�ْyَ ��ِ_ْRَ ٌز َوَهـَ�ا Dُ�َ �ْ�ََوَأ �َأَأِ�ُ ��َ�َOَْو �Oَ �  ٨٨  ٧٢  ه د  }...�0ََ�ْ
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}  NN1ِRِ َق�NN{َ4ْ َوNN1ِRِ َء�NN7ِ �ًNN� �ُ ��َ�ُNN7ُءْت ُر�NNHَ �NNZ��ََو �ًNN4ْ َذْر�
 Gٌ�nِ�َ ٌم ْOَ َو�0ََل َهـَ�ا{  

  ٣٩  ٧٧  ه د

� َوِ<9ُNNN$ْ0َ 2NN َآ�NNُ� ْا NNN�ُ�َ_ْOَ َن      {ِNN�ْ�ََن ِإ NNN�ُ;َ1ْOُ �ُNN>ُ ْ0َ rُء�NNHََو
  }...ا�?h�Zَ��ِت �0ََل �Oَ 0َْ ِم َهـُ�+ء Rََ��ِ!� ُهZ2 َأ1َ�ُْ; 4ْ3ُ�َ 

  ٣٩  ٧٨  ه د

 َوُز2َNh> �ًNd�َ ا��9ِN�ْZ ِإنZ اْ�َNَ?َ��ِت       َوَأ4ِ0ِ ا�6َZnَة َ�َ;َ�ِ� ا���1َZرِ   {
 2َO;ِاِآZ���ِ ِذْآَ;ى iَ�َِ��ِت َذhـ�Z?ْ�ِهْ$2َ ا�Oُ{  

  ٣٠٩  ١١٤  ه د

}       Z4ْ ِإن!ُ;ْNNdَ2�ِ َآNN�َ4ْ3ُ َوZ��َNNOِزfَ 4ْ!ُ;ْ3َNNyَ 2�ِNN�َ 4ْNN3ُRَ̂ن َرZذVَNN!َ َوِإْذ
 �ٌO�ِ=َ�َ �Rَِ�َ�ا{  

  ٢  ٧  إR;اه�4

}  h9NN2 ُآNNh> 4ُآ�NN!َAَو     +َ �ِNN�ّا� �َNN�َ_ْ�ِ وْا�̂NN_ُ!َ َوِإن rُ �ُ�ُ�ْVَNN7َ �NN>َ 
nُ َه� ِإنZ ا�8َِ?�َن tَ�َُ� ٌم َآ�Zdٌرْ!ُ{  

  ٢٠٥  ٣٤  إR;اه�4

}    �َNN��ِ ِذي َزْرٍع ;ِNN�ْ�� ِ<2NN ُذرNNRِ �NN�ِZOhَ اٍد َُ�3َNN7َْأ �NNhِإ� �NN�َZRZر
��   }...Hَْ_9ْ َأْ�ِ�َ�ًة iَ�ِ�ْRَ اْ�ُ�َ;Zِم َرZRَ�� ِ�ُ�ِ(�ُ� ْا ا�6َZnَة َ

  ٤٤  ٣٧  إR;اه�4

}         �ٌN*َِوا �� َوِ�َ�ْ_َ�ُ� ْا َأ�Zَ�� ُهَ  ِإَ�ـٌِRِ ِس َوِ�ُ��َ�ُروْا�Z��h� 6ٌَغRَ َهـَ�ا
  }َوZ��َ�ِآZَ; ُأْوُ� ْا اfَْ�َ$�ِب

  ٧٥  ٥٢  إR;اه�4

} 2َ�_ِ�َHُْه4ْ َأ D̂�َ�ُ�َ �Zَل ُ� ٍط ِإ�A Z+ِإ{  ;D  ٣٩  ٥٩  ا�
}Z+2َ ِإO;ِRِ�|َ�ْ�1َ َ�ِ�2َ اZْرَ�� ِإ�Z�0َ �  ٣٩  ٦٠  ا�D;  } اْ<َ;َأَ!ُ
} 4ٌ�tِّدًا َوُهَ  َآ َ?ْ>ُ �ُ1ُHَْو Z9�َ �pَ�fُ�Rِ 4ُْه�َأَ*ُ ;َh=Rُ 9  }َوِإَذا  ٣١  ٥٨  ا��
}    �N1َ�ْOََو �NRَ;ْ)ُ�َْ��ء ِذي اOِل َوا8ِْ*َ?�ِن َوِإ�ْ_َ�ْ�Rِ ;ُ>ُVْOَ �ِإنZ ا�ّ�َ

َ=�ء َواْ�ُ��3َِ; َواْ�َ$ْ|ِ� 4ْ3ُZ�_َ�َ 4ْ3ُtُ_ِOَ َ!َ�آZُ;وَن 2ِ�َ ْdَ�ْا{  
9  ١٨٣  ٩٠  ا��

}         �ُNZ��َ�ِْ�ُ�َ�َ 2ٌ>ِ�ْN>ُ  َNَوُه �Npََأْو ُأ� ;ٍN2 َذَآNh> �ً�ِ��َ 9َ�ِ�َ 2ْ>َ
  }َ*َ��ًة h��ََ$ً� َو4ْ1ُZ�OَmِDْ�َ�َ َأHَْ;ُهVَRِ 4ْ*َ?2ِ َ<� َآ�ُ� ْا Oَْ_َ�ُ� َن 

٧٨  ٩٧  ��9ا  

�� اfَْرِض  {ِ Zن�ُ?ِdْ�ُ�َ ا3ِ�َْ��ِب ��َوxَ0َْ�َ�� ِإَ�� Rَِ�� ِإ7َْ;ا9َ��ِ ِ
  }َ<;Zَ!2ِ�ْ َوَ�َ�ْ_Z2�ُ ُ�ُ�ّ ًا َآِ$�;ًا

  ١٩٩  ٤  ا78;اء

}    9̂xِNNOَ �NN�َZ�Tِ�َ Z9NN{َ 2NN>ََو �ِ?ِNNdْ�َ�ِ ي�NN�َ1ْOَ �NN�َZ�Tِ�<2ِNNZ اْهNN�ََ�ى َ
   }...ِزَرٌة ِوْزَر ُأUَْ;ى �1َ�ْ�َ�َ َوَ+ َ!mُِر َوا

  ٢١٣  ١٥  ا78;اء

}   �NNZ>ِإ �ً��?َNN*ْ2ِ ِإOْ�َNN�ِا َ�ْ�Rَِو rُ�NNZOِإ Z+وْا ِإ�ُNN$ُ_ْ!َ Z+َأ iَNNRَ̂ر �xَNN0ََو
 ��َ1ُZ� 9)ُ!َ 6َ�   }...Z2|َ�ُ$ْOَ ِ��َ�َك ا3ِ�َْ$َ; َأَ*ُ�ُهَ�� َأْو ِآ6َُهَ�� َ

  ٥٥  ٢٣  ا78;اء

N�َ 2ُNْ;ُز4ْ1ُ0ُ َوِإ�NZOُآ4 إنZ          َوَ+ َ!ْ(ُ�ُ� ْا َأوْ  {ْZ� ِإْ<6ٍق �َ�َ=ْUَ 4َْدُآ+
  }4ْ1ُ�َ�ْ0َ َآ�َن Uِْ�ءًا َآِ$�;ًا

  ٤٩  ٣١  ا78;اء

}       9َNN�ِ0ُ 2NN>ََو hMَ��NNRِ Z+ِإ �ُNN�َّم ا�Z;NN*َ �NN�ِZا� SَdْZ�NNْا ا� NN�ُ�ُ)ْ!َ +ََو
Oُ 6َ�َ �ً��Pَ�ْ7ُ �ِh��ِ َ�ِ ��َ�ْ_َHَ �ْ)َ�َ �ً> �ُtْ>َ ف;ِ?ْ...{   

  ٥٠  ٣٣  ا78;اء

� 4ٌN�ْ�ِ ِإنZ ا�Jَ�ْZ?N َواْ�َ$nَNَ; َواNdُ�َْ�اَد                {ِNRِ iَ�َ Sَ�ْ�َ �>َ �ُ)ْ!َ +ََو
  }ُآ9̂ ُأو�ـiَ�ِ َآ�َن َ�ْ�ُ� َ<ْ?ُ�وً+

  ٢١٢  ٣٦  ا78;اء

َوَ�َ(ْ� َآ;A ��ِRَ ��َ>ْZَدَم َوَ*َ�ْ�َ��ُه4ْ ِ�� اْ�َ$;h َواْ�َ$ِْ; َوَرَز0َْ��ُه4         {
 6ً�xِdْ!َ ��َ)ْ�َUَ 2ْZ�h> ;ٍ�pِْ�َ��ُه4ْ َ�َ�� َآZx�  }<2َh ا�h�ZPَ$�ِت َوَ

  ٥٠  ٧٠  ا78;اء

}        2َN>ِ َن�Nَآ Sَ�N�ِRِْإ �Zوا ِإ��ُDَ?َ�َوِإْذ 0ُْ�َ�� ِ�ْ�َ�3َ�ِ��َِ� اDُ7ُْ�وا ِ��َدَم َ
 �� َأَ�FِZ��َُ�وَ�ُِhR2ْ�َ َأْ<ِ; َر Mَ?َdَ�َ h2Dِ�ْا...{   

  ٢١٠  ٥٠  ا��13 
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} �ً�ّ$ِ�َ ��ِ�َ_َHَا3ِ�َْ��َب َو �َ�ِ�!َA �ِZا�� �ُ$ْ�َ �h4  }�0ََل ِإ�O;>  ١٧٩  ٣٠  
}   �ِNNRِ ْد�ُNNyْا ، �NNUُِروَن َأ�NNَه ،�NN�ِ2ْ َأْهNNh> ًا;NNOَوِز �NNh� 9NN_َHَْوا

  }َأْزِري 
��  ١٩٠  ٣١-٢٩  

 َ�َ�� َ<� �Hَءَ�� ِ<2َ اْ�َ$�hَ��ِت َوا�NZِ�ي َ��N�َ;َPَ          �0َُ� ا 2�َ ̂�ْ�ِ�َ;كَ  {
��0ِْ� َ<� َأ�َ� �0ٍَض ِإ��xِ)ْ!َ ��َZ َهrِ�ِ اْ�ََ��َة ا�̂�ْ�َ�� َ{  

��  ١٩٩  ٧٢  

� اْ�َ�iُNN�ِ ا{ُNNZا�� ��َ�NN_َ�َ� َ!ْ_A;ْ)ُ�ْ�NNRِ 9ْNNDَِن ِ<9ِNN$ْ0َ 2NN َأن +ْ�َM̂NN َوَ
Zَو90ُ ر �  }بh ِزْدِ�� ِ�ْ��ً� �xَ)ْOُ ِإiَ�ْ�َ َوْ*ُ�ُ

��  ١٨٤  ١١٤  

}            �N�ََآ� �N�ِZا� �ِNOَ;ْ)َ�ْ2َ ا>ِ rُ��َ�ْZD�َ3ْ�ً� َوِ�ْ��ً� َو*ُ rُ��َ�ْ!َA �ً� �َُو
 2َ�)ِ7ِ��  }!Zْ_َ�9ُ اFَ�َْ$�ِ�َ# ِإ�4ْ1ُZ َآ�ُ� ا 0َْ َم 7َْ ٍء َ

  ٢٠١  ٧٤  ا�f$��ء

�NN�َ3ُِن ِ��NN ا�ْ {ْOَ َن ِإْذ��َ�ْ�َNN7َُوَداُووَد َو  �ِNN��ِ �ْ=َNNdَ�َ ِث ِإْذ;ْNNَ
2َO�ِِه�yَ 4ْ1ِ�ِ3ُْ�ِ �Z4ُ�َ اْ�َ(ْ ِم َوُآ��َ{  

  ٢٠٠  ٧٨  ا�f$��ء

}   NNN*ََأْر �َNNNَوَأ� ;̂x̂NNا� �َ�ِZ?NNN>َ �NNNhَأ� �ُNNZRَدى َر�NNN�َ َب ِإْذ NNÔ4ُ َوَأ
�ا�;Zاِ*ِ��2َ،َ  �;{ُ 2>ِ �ِRِ �>َ ��َdْ=َ3َ�َ �ُ�َ ��َ$ْDَ�َ7ْ�...{   

  ٤٠  ٨٤-٨٣  ا�f$��ء

��N�ِHُْ�وا ُآZ9N َواِ*ٍN� N�ْHَ �َN�َ>ِ �N�َ1ُ�ْh>َ�ٍة و               {َ �N�ِاZmاِ�َ�ُ� َوا�Zmا�+ 
� ِإن ُآ�4ْ�ُ ُ!ْ�ِ<ُ� َن ِZ2ِ ا��Oِد ��ِ �ٌ�  }...َ!UُVْْ�ُآ1ِRِ 4َ�� َرْأَ

  ٧٩  ٢  ا�� ر

َوا�NN>ُ;ْOَ 2َO�ِNNZ َن اْ�ُ�ْnَNNَ��ِت VْNNOَ 4ْNN�َ Z4NN�ُُ! ا VَRِْر1َNNyُ �ِNN_َRََ�اء    {
��Hِْ�ُ�وُهN�ْHَ 2َ��ِ�N�َ�َ 4َْ�ًة و     َ+          iَN�ِ�ًَا َوُأْو�NRَ�1ََدًة َأNyَ 4ْN1ُ�َ ا N�ُ$َ)ْ!َ 

  }ُه4ُ ا7ِ�dَ�ُْ( َن 

  ٧٩  ٤  ا�� ر

 َأ�Ndُُ?4ْ1ُ   +َوا�Oَ 2َO�ِZْ;ُ< َن َأْزَوا4ْ1ُHَ َو1َNyُ 4ْN1ُZ� 2N3ُOَ 4ْ�ََ�اء إِ          {
�ِZ���Rِ �1ََداٍتyَ JُRَِه4ْ َأْر��1ََدُة َأَ*ِ=َ�َ 2َ�ِ�َ �ُZد2�0 ِإ��nا�...{  

  ١٤٢  ٩-٦  ا�� ر

} ْNN�َ+NN�ْ�َ�َ ُؤوا�NNHَ ذTِNN� VْNNOَ 4ْNN�َُ! ا NN��Rِ̂=1ََ�اء ِ� VَRِْر1َNNyُ �ِNN_َRََ�اء َ
� ُه4ُ ا�3َ�ِْذRُ َنِZا�� �َ��ِ iَ�ِ�َْوVُ�َ{  

  ٢٦٩  ١٣  ا�� ر

NNtُdَ ا ُ�NNُ;و{ْOَِرِه4ْ َو�nَNNRْ2ْ َأNN>ِ ا x̂NN|ُOَ 2َ��ِ>ِ�ْNN�ُ�ْh� 9NN0ُ 4ْ1ُHَ
� nْNOَ �N�َRِ ;ٌ�$ِUََ�ُ_ َن َو�N�َ>ِ�ْ�ُ�ْh� 9N0ُِت             َZا�� Zَأْزَآ� 4ْ1ُ�َ ِإن iَ�َِذ

Z2ِرِه�nَRْ2َ ِ<2ْ َأxْxُ|ْOَ...{   

 ١٥٤  ٣١-٣٠  ا�� ر
  

� NN�ُ ُر ا�Z?NNَ��َواِت َوا {ُNNZا��f   �NN1َ��ْرِض َ<NN�ُ 9ُNNpَ ِرrِ َآِ�NNْ=�3ٍَة ِ
 �ٍHَ�Hَُز ��  }...ا�nْ>ِ�ُHَ�Hَmَ̂$�ٌح اْ�ِ�nَْ$�ُح ِ

  ٣١٥  ٣٥  ا�� ر

}       41ُ�ْNh> MٌNO;ِ�4ْ1ُ�َN�ْRَ 4َ3ُ ِإَذا َْ�َN�ِ �ِ�ِ N7َُوَر �ِZَوِإَذا ُدُ� ا ِإَ�� ا��
  }̂<ْ_ِ;ُ} َن 

  ٢٠٢  ٤٨  ا�� ر

}          �>َ �ِ�ْ�َ�َ ��َZ�Tِ�� َوَأِ��ُ_ ا ا�;7ُZ َل َ�Tِن َ!َ �Z ا ََZ9ْ0ُ َأِ��ُ_ ا ا��
Z> 43ُ�ْ�َ�َ9َ َوh�*ُوا�1َْ�ُ!َ rُ _ُ�Pِ!ُ 4ْ�ُ�ْ َوِإنh�*ُ �...{   

  ١١٦  ٥٤  ا�� ر

} ZnNNا ا� NN�ُ�0ِ4ْ   6َوَأNN3ُZ�_َ�َ َل NN7ُZ;ا ا� NN_ُ��َِة َوَأ�NNَآZmا ا� NN!ُAَة َو
  }ُ!ْ;َ*ُ� َن 

  ١١٦  ٥٦  ا�� ر

� َأrُ�NNNUَ َه�NNNُروَن  {ُNNN_َ>َ �NNN�َ�ْ_َHََب َو�NNN�َ3ِ�ْا �NNN7َ >ُ �NNN�َ�ْ!َA �ْNNN)َ�ََو
  }َوِزO;ًا

  ١٩١  ٣٥  ن�d;�0ا

} 2َO;ِRِ�|َ�ْا ��  ٣٩  ١٧٠  ا�=_;اء  }َ�rُ��َ�ْZD�َ َوَأْهَ�ُ� َأHَْ�ِ_�2َ،ِإ�Dُ�َ �Z زًا ِ
}               MَNPِ�>َ �N�َ�ْh��ُ ُس�NZا�� �N1َÔَأ �NOَ َل�N0ََوَوِرَث 7َُ�ْ�َ��ُن َداُووَد َو

  }�2ُ ا�ZPْ�ِ; َوُأوِ!�َ�� ِ<2 ُآyَ h9ْ�ٍء ِإنZ َهَ�ا 1ُ�ََ  ا9ُxْdَ�ْ اْ�ُ�ِ$
  ٣٣٤  ١٦  ا���9
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}   �NN1َ�َْ�ٍء َوNNyَ h9NN2 ُآNN>ِ �ْNN�َ!ِ4ْ َوُأوNN1ُ3ُ�ِ�ْ!َ َأًة;َNN>ْ̂ت ا�NNHََو �NNhِإ�
َ�ْ;ٌش 4ٌ�tِ�َ،َوNHَ�̂!�1َ َوDُ?ْNOَ �N1َ>َ ْ0َُ�وَن 2N>ِ Sِ�ْZ=N��ِ ُدوِن            

� َوَز2َZO 4ُ1ُ�َ ا�=�Pَ�ْZُن َأْ�َ��َ�ِZُه4ْ ا��Z�nَ�َ 4ْ1ُ...{  

 ٢٢١  ٣٢-٢٣  ا���9
  

�َ��ِ�َ;ٌة JُHِ;ْOَ 4َRِ اْ�ُ�ْ;7َُ� َن {َ �ٍZO�ِ1َRِ 41ِ�ْ�َ7َِ�ٌ� ِإ;ْ>ُ �h٣٣٤  ٣٥  ا���9  }َوِإ�  
}                ;ٌN�ْUَ �ُNZا�� �َ�ِ�N!َA �N�َ��َ���Hَ �Zء 7َُ�ْ�َ��َن �0ََل َأُ!ِ�N̂�و�N�َRِ 2ِ�ٍَل ََ

Rِ 4�ُ9ْ َأ�Rَ 4ُآ�!َA �Z�h>َن *ُ;َdْ!َ 4ْ3ُ�ِZO�ِ1َ{  
  ٣٣٤  ٣٦  ا���9

} NN�َا� �NN1َÔَأ �NNOَ َل�NN0َ�   ��ِ !ُVْNNOَ 9َ َأنNN$ْ0َ �1َNNyِ;ْ_َRِ ��ِ�!ِVْNNOَ 4ْNN3ُÔَأ 
 2َ��ِ�ِ?ْ>ُ{  

  ٣٣٣  ٣٨  ا���9

} ...       �ِNZ��ِ َن��َ�ْ�َN7ُ JَN>َ �ُ�ْ�َN7َْوَأ �?ِdْ�َ �ُ�ْ�َ�َ �hِإ� hَرب �ْ�َ�0َ
  }َربh اْ�َ_�َ�ِ��2َ 

  ٣٣٤  ٤٤  ��9ا�

}          �ِ�)ِ�ْVَ�َ �ِ�ْ�َ�َ �ِdْUِ َذاTِ�َ �َوَأْوَ*ْ�َ�� ِإَ�� ُأمh ُ< �7َ َأْن َأْرِ}ِ_�ِ
�� اh4�َ�ْ َوِ+��ِmَ�� َوَ�� َ!ِْ�Fَ!َ ...{  

�n)٩٠  ٧  ا�  

}       �NN1َ��ِ �َNNHَ َ�َ �NN1َ�ِ2ْ َأْهNNh> �ٍNN�َdْ�َ 2ِ�NN*ِ �NN�َ�َ �َNN�َO�ِ�َ�ْ9َ اNNUََوَد
��َ�ِ�َ)ْOَ 2ِ�ْ�َHَُر �ِ�ِ_َ�yِ 2>ِ ِن َهَ�ا...{   

�n)١٩٨  ١٥  ا�  

}           Zِإن �N7َ >ُ �NOَ َل�N0َ �_َ?ْNOَ �ِN�َO�ِ�َ�ْا �nَN0ْ2ْ َأh> 9ٌHُء َر�Hََو
NNNN�َ�ْ2َ     �اNNNN>ِ iَNNNN�َ �NNNNhْج ِإ�;ُUْ�NNNN� VْNNNNOََ!ِ�ُ;وَن NNNN�ُ�ُ)ْ�َ�ِ iَNNNNRِ َك َ

 GُZ0;َ�َOَ �ًd�ِ�Uَ �ِ�َO�ِ�َ�ْا ��ِ �َ$َ�ْVَ�َ،2َ�ِ�ِ�Zا��...{   

  ٤١  ٢٤-٢٠  �nا�(

}   �NNNRَِأ Zِإن �ْNNN�َ�0َ َ��ءْ�ِNNN7ْا �NNN�َ�َ �=ِNNN�ْ!َ ��َاُه�َNNN*ِْإ �ُNNN!ْء�Dَ�َ
 ��َ�َ �َ�ْ)َ7َ �>َ ;َHَْأ iَOَmِDْ�َ�ِ َك �ُ�ْOَ...{   

�n)٤٢  ٢٥  ا�  

� اrُ;ْHِVْ�َNN7ْ ِإن2ِNN>َ ;َNN�ْUَ Z اHَVْ�َNN7ْْ;َت  {ِNNRََأ �NNOَ ��َاُه�َNN*ِْإ �ْNN�َ�0َ
 2ُ�>ِVَ�ْاْ�َ(ِ ̂ي ا{  

  ٤٢  ٢٦  �(�nا

�NN0ََل ِإ��NNh ُأِرNNOُ� َأْن ُأ�3َِiَNN ِإْ*NNَ�ى اZ�NN�َ�َRْ َه�NN�َ�َ 2ِ�ْ!َ�NN َأن     {
�Tِْن َأْ!َ�ْ�َ� َ�ْ=;ًا َ�ِ�2ْ ِ��ِ�َك َ �ٍDَ*ِ �َ�ِ��َ�َ ��ِ;َHُVْ!َ...{   

�n)٤٢  ٢٧  ا�  

}     ٍ2NNَوْه �NN�َ�َ �ًNNَوْه� �ُNN>ُ̂أ �ُNN�ْ�َ�َ*َ �ِNNOْ�َ�ِا َRِ َن�?َNN�Tِ�ْا ��َ�ْNNZ�َوَو 
 ;ُ�nِ�َ�ْا Z��َِإ iَOْ�َ�ِ3ُْ; ِ�� َوِ�َ اyْ2ِ�ْ َأِن ا>َ��َ ��ِ �ُ�ُ�nَ�  }َوِ

  ٥٥  ١٤  �(��ن

}      N�َ 4ٌN�ْ�ِ �ِNRِ iَN�َ Sَ�ْN�َ �>َ �Rِ اَك َ��� َأن ُ!ْ=ِ;َك�َهَ�Hَ 6َوِإن 
 Jْ$ِZ!َوا �ً�   }...ُ!Pِْ_1َُ�� َوَ��ِ*1ُ$َْ�� ِ�� ا�̂�ْ�َ�� َ<ْ_ُ;و

  ٥٥  ١٥  �(��ن

�TِNن �N�ُ�َ_ْ!َ 4ْNZ ا �NRَAءُه4ْ             اْدُ�{َ �ِZا�� �4ْ1ِ�ِ ُهَ  َأ0َْ?ُ� ِ��َ�Rَ��ِ 4ُْه 
�UْTَِ ا4ْ3ُ�ُ ِ�� ا��2ِOh َوَ<َ ا4ْ3ُ��ِ َ...{  

  ٢١٣  ٥  اm*fاب

}        NN�َ Z2�ُNN�ْ)َZ!ء ِإِن ا�?َNNh2َ ا��NNh> �ٍNN*َVََآ Z2�ُ?ْNN�َ h�NN$ِZء ا���?َNN�ِ �NNOَ 6
�َPْ�َ�� َ<َ;ٌض َ!�Rِ 2َ_ْxَFْْ�َ(ْ ِل َِ$ِ�ْ0َ ��  }...Jَ ا�Zِ�ي ِ

  ٦٧  ٣٢  اm*fاب

 َ!َ$NN$َ!َ 2َHْZ;NN̂;َج ا�Dَ�ِْهNNZ��ِِ� اVُNN�ْوَ��    +َوNN0َْ;َن ِ�Z23ُ!ِ NN�ُRُ �NN وَ  {
    �ُNO;ِOُ ��َZِإ� �� َوَر7ُ َ�َُZَآ�َة َوَأِ�ْ_2َ ا��Zm2َ ا��!ِAَ��َة َوZnَوَأ0ِْ�2َ ا�

Hْh;4ُ3ُ��َ ا� Gَِ�ُ�ْ�ِه �ُZ�1ِ;ًا ا��Pْ!َ 4ُْآ;َh1PَOَُو �  }Sَ َأْه9َ اْ�َ$ْ�ِ

 ٦٦  ٣٣  اm*fاب
  

}                Zِإن �ِN�َ3ْ� َواْ�ِِNZِت ا���NOَA 2ْN>ِ Z23ُ!ِ N�ُRُ �N�ِ ��َ�ْOُ �>َ َواْذُآْ;َن
� َآ�َن Uَ �ًd�Pِ�َِ$�;ًاَZا��{  

  ٢٥٦  ٣٤  اm*fاب

ُ�ْ�ِ<َ��ِت َواْ�َ(�2َ��ِ�ِ ِإنZ اْ�ُ�ْ?ِ�ِ��2َ َواْ�ُ�ْ?ِ�َ��ِت َواْ�ُ�ْ�ِ<2َ��ِ َواْ�{
  }...َواْ�َ(�ِ�َ��ِت َوا��Znِد2َ�0ِ َوا��Znِد�0َِت 

  ٧٦  ٣٥  اm*fاب
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� َأْ<N;ًا              {ُ�ُ N7َُوَر �ُNZا�� �xَN0َ َوَ<� َآ�َن ِ�ُ�ْ�ِ<2ٍ َوَ�� ُ<ْ�ِ<َ�ٍ� ِإَذا
  }...ْ<ِ;ِه4ْ َأن 3ُOَ َن 4ُ1ُ�َ اFِ�َْ�َ;ُة ِ<2ْ َأ

  ١٢٥  ٣٦  اm*fاب

}       iَN�ْ�َ�َ iْ?ِN>َْأ �ِ�ْ�َ�َ �� َوَأْ�َ_ْ�َِ�ْ�َ�َ �ُZِ�ي َأْ�َ_4َ ا��Z��ِ َوِإْذ َ!ُ( ُل
         �=َNFْ!ََو �ِNO�ِ$ْ>ُ �ُNZا�� �N>َ iَ?ِdْ�َ ��ِ �dِFْ!َُو �َZا�� MِZ!َوا iَHََزْو

xَ0َ �Z��َ�َ rُ�=َFْ!َ َأن M̂*ََأ �ُZَس َوا���Z�1َ�ْ ا��h> �ٌOَْز �...{  

  ١٩٨  ٣٧  اm*fاب

��VَNN7ُْ� ُه2NN>ِ Z2 َوَراء ِ*�NNDٍَب     ... {َ �ًNN���َ>َ Z2ُه �ُ�ُ�ْVَNN7َ َوِإَذا
َذ4ْ3ُ�ِ َأ4ْ3ُRِ �ُ)ُ�ِ ;ُ1َ�ْ َوZ21ِRِ �ُ0ُ َوَ<� َآ�َن 4ْ3ُ�َ َأن ُ!ْ�ذوا َر7ُ َل          

 rِ�ِ_ْRَ 2>ِ �ُHَا َأْزَوا � َوَ�� َأن َ!�3ُِِZا��...{  

 ١٥٢  ٥٣  اm*fاب
  

}        2َ��ِ�ْNOُ 2َ��ِ>ِ�ْN�ُ�َْوِ�َ?�ء ا iَ!ِ��َRََو iَHِْزَواVَh� 90ُ �̂$ِZ�1َ ا��Ôَأ �Oَ
2َOْْ�َذOُ ��َ�َ 2َ�ْ;َ_ْOُ َأْدَ�� َأن iَ�َِذ Z21ِ$ِ�Rِ��َHَ 2>ِ Z21ِ�ْ�َ�َ...{  

 ١٥٢  ٥٩  اm*fاب
  

}        )ُOَ ِر�NZا�� �N��          Oَْ َم ُ!َ(�GُZ ُوHُ ُه4ْ1ُ َِNZا�� �N�َ_ْ�ََأ �N�َ�َ�ْ�َ �NOَ َن N�ُ
 ��َ 7ُZ;َوَأَ�ْ_َ�� ا�{  

  ١١٦  ٦٦  اm*fاب

ِإ�NN{ْ;َ�َ �NNZَ�� ا�NN�َ�َ �َNN�َ�>َVَ�ْ ا�Z?NNَ��َواِت َواVَNN�ْْرِض َوا�NN$َDِ�ِْل   {
ِ��1َ�َ�ْ َوَأdَyْْ(2َ ِ<�1َ�ْ َوَ*َ��1َ�َ ا�Tِ�َْ?�ُنْOَ 2َ�ْ َأنRَVَ�َ...{  

  ٤  ٧٢  اm*fاب

} Zُهَ  ا�          rُ;ُNdُْآ �ِ�ْ�َ_َ�َ ;َdَ2 َآ�َ��� اVَ�ْْرِض َِ �َ�ِ��َUَ 4ْ3ُ�َ_َHَ ِ�ي
 4ْ1ِhRَر �ُه4ْ ِ��َ;ُdْ2َ ُآO;ِ�  }...َوَ�� OmِOَُ� ا�3َ�ِْ

;���  ١٧٠  ٣٩  

ِإْذ َدUَُ� ا َ�َ�� َداُووَد َ�mِdََع ِ<�N0َ 4ْ1ُ�ُْ� ا nْNUَ �ْNFَ!َ �N�ََ��ِن           {
��َ �ٍ_ْRَ ��َ�َ ��َxُ_ْRَ �|َRَ hMَ�ْ�Rِ ��َ�َ�ْRَ 43ُ*ْ...{  

  ٢٠٠  ٢٢  ص

�� اVَ�ْْرِض َ��ْ*2َ�ْNRَ 43ُ ا���NZِس             {ِ �ًdَ��ِUَ ْ�َ��َك_َHَ �Zَداُووُد ِإ� �Oَ
 iَZ�xِ�ُ�hM َوَ�� َ!�Jِ$ِZ ا1َ�َْ ى ََ�ْ�Rِ...{   

  ١٧٠  ٢٦  ص

} �1َHَ9َ ِ<�1َ�ْ َزْو_َHَ Z4�ُ ٍة�َواِ*َ SٍdْZ� 2h> 43ُ)َ�َUَ...{  ;>m٧٢  ٦  ا�  
}            2Nh> �ً�َ�� mَDْOُى ِإ��1َ�َpْ>ِ �Z َوَ<9َ�ِ�َ 2ْ َ��ِ�َ �ً�َh�7َ 9َ�ِ�َ 2ْ>َ

 �َZ�Dَ�َْن ا �ُUُ�ْOَ iَ�ِ�َْوVُ�  }...َذَآٍ; َأْو ُأ��pَ َوُهَ  ُ<ْ�ِ<2ٌ َ
;���  ٧٨  ٤٠  

� ا�NNNZِ�ي 4ُNNN3ُ�َ 9َNNN_َHَ اVَNNN�ْْرَض NNN0ََ;ارًا َوا�Z?NNNَ��ء �NNN�َRِء        {ُNNNZا��
  }... Zَرُآ4ْ َ�Vَْ*َ?2َ ُ�َ َرُآ4ْ َوَرَز2َh> 43ُ0َ ا�h�ZPَ$�ِت َوَ�

;���  ٧٣  ٦٤  

�َ(�xَُهJَ$ْ7َ Z2 7ََ��َواٍت ِ�� Oَْ َ<2ِ�ْ َوَأْوَ*� ِ��N ُآN7َ h9Nَ��ء     {َ
 �َ�Rِ�nَ�َRِ ��َ�ْ�̂ء ا���َZ?ا� �Z�ZOَأْ<َ;َه� َوَز...{  

��n�  ١٩٨  ١٢  

}    �Z0ُ ا ِإ�Z;dَ!َ �>ََو              �N�َ ْ�َ4ْ1ُ�َ َوN�ْRَ �ًN�|ْRَ 4ُN�ْ_ِ�ْءُه4ُ ا�NHَ �N>َ �ِ_ْRَ 2>ِ
 �َxِ)ُZ� ���?َ>̂ 9ٍHَِإَ�� َأ iَhRZ2 ر>ِ �   }...َآِ�َ�ٌ� $َ7ََ(ْ

  ١٩٨  ١٤  ا�= رى

َوا�2َO�ِZ اRُ�Dَ�َ7ْ ا ِ�َ;4ْ1ِhR َوَأ�N0َُ< ا ا�ZnNَ��َة َوَأْ<Nُ;ُهNyُ 4ْ َرى           {
  }�ُهdِ�Oُ 4ُْ( َن4ْ1ُ�َ�ْRَ َوِ<��Z َرَز0َْ�

  ١٦٤  ٣٨  ا�= رى

} 2ٍ�$ِ>ُ ;ُ�ْ��� اْ�ِْ�َ�ِ� َوُهَ  ِ�� ا�nَFِ�ِْم َِ VُZ=�َOُ 2>َف  }َأَو;Um٢٦٠  ١٨  ا�  
}      �ًNNNُآْ;ه �ُNNN>ُ̂أ �ُNNN�ْ�َ�َ*َ �ً��?َNNN*ِْإ �ِNNNOْ�َ�ِا َRِ َن�?َNNN�Tِ�ْا ��َ�ْNNNZ�َوَو

 �ُ�ُ�nَ�  }...َوَوَ}َ_ْ�ُ� ُآْ;هً� َوَ*ْ�ُ�ُ� َوِ
�)*f٨٩  ١٥  فا  

}                  ��َ ْN>َ �N�َ 2َO;ِ�ِ�N3َ�ْا Zا َوَأن N�ُ>َA 2َO�ِNZا� ��َ ْN>َ �َNZا�� ZنVَNRِ iَ�َِذ
4ْ1ُ�َ{  

��>  ١٦٣  ١١  

� َو0̂�Nyَ ا ا�;N7ُZ َل             {ِNZ9ِ ا���$ِN7َ 2�َ وا�̂�وا َوَ;ُdَ2َ َآO�ِZا� Zِإن
yَ �َZوا ا��;̂xُOَ 2�َ ى�2َ 4ُ1ُ�َ ا�1َُZ�$َ!َ �>َ �ِ_ْRَ 2>ِ �ً��ْ...{  

��>  ١١٧  ٣٢  

}    �NN�ََل َو NN7ُZ;ا ا� NN_ُ��َِوَأ �َNNZا ا�� NN_ُ��ِا َأ NN�ُ>َA 2َO�ِNNZا� �NN1َÔَأ �NNOَ
  }ُ!ْ$Pُِ� ا َأْ�َ��4ْ3ُ�َ 

��>  ١١٦  ٣٣  
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}     �NN1َ�ِْ!َ 2NN>ِ ي;ِNNDْ!َ ٍت�NNZ�Hَ ِت�NN�َ>ِ�ْ�ُ�ْ2َ��ِ َوا>ِ�ْNN�ُ�ْ9َ اUِ�ْNN�ُ�ِ
Vَ�ْ4ْ1ِ ا!ِ��َh�7َ 4ْ1ُ�ْ�َ ;َhd3َOُ�1َ َو��ِ 2َO�ِ�ِ�Uَ �1َ�ُْر...{  

��d٧٧  ٥  ا�  

� َأyِ�Zاء َ�َ�� ا�NZd3ُ�ِْر ُرَ*َ��Nء           {ُ_َ>َ 2َO�ِZَوا� �ِZ7ُ ُل ا��Zر �ٌZ�َ>̂
�ِZ2َ ا��h> 6ًxْ�   }...4ْ1ُ�َ�ْRَ َ!َ;اُه4ْ ُرآZD7ُ �ً_Z�ًا Oَْ$َ�ُ| َن َ

��d١٩٠  ٢٩  ا�  

�َ�َ$�NNN�ُZ ا َأن  {َ VٍNNN$َ�َRِ MٌNNN7ِ���NNNOَ َأ�NNN1َÔ ا�NNN�ُ>َA 2َO�ِNNNZ ا ِإن �NNNHَءُآ4ْ َ
 ا َ�َ�� َ<� َ�َ_4ْ�ُ�ْ َ��ِدِ<�2َ ُ$ِnْ�ُ�َ �ٍ�َ�1َDَRِ �ً> ْ0َ ا $ُ�nِ!ُ{  

  ٢١٠  ٦  ا�D;ات

�TِNن         {َ �N�َ1ُ�َ�ْRَ ا ُ�ِN�ْVَ�َوِإن dَ�ِ��ََ��ِن ِ<2َN اْ�ُ�Nْ�ِ<2َ��ِ اN�ُ�َ�َ0ْ ا َ
 �|ِ$ْ!َ ��ِZا ا� �ُ!ِ�)َ�� ِإْ*َ�اُهَ�� َ�َ�� اUْVُ�َْ;ى َْ|َRَ...{  

  ٣٣٨  ٩  ا�D;ات

}       �ًR _ُyُ 4ْْ�َ��ُآ_َHََو �pَ2 َذَآٍ; َوُأ�h> 4َ��ُآ)ْ�َUَ �Zُس ِإ��Z�1َ ا��Ôَأ �Oَ
� َأْ!َ(�ُآ4ِْZا�� �َأْآَ;َ<4ْ3ُ ِ��َ Zا ِإن �  }...َو0ََ$�9َ�ِ ِ�َ�َ_�َرُ

  ٧٣  ١٣  ا�D;ات

� اZ2Dِ�ْ َواSَ�Tِ�ْ ِإ��Z ِ�َ�ْ_ُ$ُ�وِن {ُ)ْ�َUَ �>َت  }َو�O٧٤  ٥٦  ا��ار  
  ١١٦  ٤-٣  ا��4D  }ِإْن ُهَ  ِإ��Z َوْ*ٌ� Oُ َ*�  َوَ<� MُPِ�Oَ 2ِ�َ ا1َ�َْ ى،{
}     �NN>َ �NNZِن ِإ��?َNN�Tِ�ْ�ِ Sَ�ْNNZ� ى، َوَأن;َNNUُْر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأmِNN!َ �NNZَأ�

 �_َ7َ{  
4D٢١٣  ٣٩-٣٨  ا��  

} �pَ�Vُ�َْآَ; َواZ2ِ�ْ ا��HَْوZmا� Mَ�َUَ �ُZ4  }َوَأ�D٧٣  ٤٥  ا��  
}          4ْ1ِO�ِNOْ2َ�ْ َأNRَ 4ُرُه �ُ �_َ?ْOَ َم َ!َ;ى اْ�ُ�ْ�ِ<2َ��ِ َواْ�ُ�ْ�ِ<َ��ِت ْOَ

 �1َ�ِ  }...َوRُ 41ِ�ِ��َOْVَRِْ=َ;اُآ4ُ اْ�َ�ْ َم �Z�Hٌَت َ!Dِْ;ي ِ<2 َ!ْ
�O�  ٧٧  ١٢  ا�

 َأْر7َْ�َ�� ُرh�$َ�ْ�Rِ ��َ�َ7َُ��ِت َوَأ�mَْ�َ�� َ<َ_4ُ1ُ ا3ِ�َْ��َب َواْ�ِ��mَاَن         َ�َ(ْ�{
�ٌO�ِyَ ٌسVْRَ �ِ��ِ �َO�ِ  }...ِ�َ�ُ( َم ا���Zُس �Rِْ�ِ(ْ?ِ� َوَأ�mَْ�َ�� اْ�َ

�O�  ١٧٣  ٢٥  ا�

��N َزْو�N1َHِ َوَ!Nْ=�3ِ�َ إِ             {ِ iَN�ُِد�Dَ!ُ ��ِZ0َْ َل ا� �ُZا�� Jَ�ِ7َ �ْ0َ  �N�َ
 ;ٌ�nِRَ Jٌ��ِ7َ �َZا�� Zُوَرُآَ�� ِإن�َ!َ Jُ�َ?ْOَ �ُZَوا�� �ِZا��{  

  ٦٨  ١  ا���Dد��

� َوِ��;N7ُZ ِل                {ِNZ��ِ�� ِ<2ْN َأْه9ِN اْ�ُ(Nَ;ى َِ�ِ N7َُر ��َ�َ �ُZء ا����<�Z َأَ
 9ِ�$ِZ?2ِ ا�Rَْواْ�َ�َ��َ<� َواْ�َ�َ?�ِآ�2ِ َوا �Rَ;ْ)ُ�َْوِ�ِ�ي ا...{   

;=  ١١٥  ٧  ا�

}                �ٍN|َ�ِ �ْ>َZ�N0َ �NZ> SٌNdْ�َ ;ْNtُ��َ�َْو �َZا ا�� )ُZ!ا ا �ُ>َA 2َO�ِZ�1َ ا�Ôَأ �Oَ
� Rِ ;ٌ�$ِUََ�� َ!ْ_َ�ُ� َنَZا�� Zِإن �َZا ا�� )ُZ!َوا{  

;=  ١٧٢  ١٨  ا�

�NNOَ َأ�NN1َÔ ا�NN�ُ>َA 2َO�ِNNZ ا NNFِZ�!َ �NN�َُ�وا NN�َُ�وhي َوNN�َُ�وZُآ4ْ َأْو�NN�َ�ِء      {
�ْ!ُ hM  }...ُ( َن ِإ�Rِ 41ِ�ْ�َْ�َ�َ دZِة َو0َْ� َآdَُ;وا �Hَ ��َRِءُآ2َh> 4 اْ�َ

��  ١٩٥  ١  ا����

}     �NNZ� َأن �NN�َ�َ iَNN�َ_ْOِ�$َOُ ُت�NN�َ>ِ�ْ�ُ�ْءَك ا�NNHَ ِإَذا �̂NN$ِZا�� �NN1َÔَأ �NNOَ
�ْ�ُ)ْOَ ��َ2َ��ِ َوmْOَ ��َ2َ0ْ َو;ِ?ْOَ ��ََو �ً��ْyَ �ِZ���Rِ 2َْآ;ِ=ْOُ2َ...{  

��  ١٠٣  ١٢  ا����
  

}   �NN�َ�َ �NN�َZ�Tِ�َ 4ْ�ُ�ْZ� َNN!َ نTِNN�� َوَأِ��ُ_NN ا ا�;NN7ُZ َل ََNNZا ا�� NN_ُ��َِوَأ
  }َر7ُ ِ�َ�� اْ�َ$َ��ُغ اْ�ُ�2ُ�$ِ 

2R�|١١٧  ١٢  ا��  

�Oَ َأ�1َÔ ا��Zِ$̂� ِإَذا Z��َْ(4ُ�ُ ا��hَ?�ء َ�h�Pَُ( ُه_ِ�ِ Z2�Z21ِ!ِZ َوَأْ*nُN ا        {
� َرHُ;ِFْ!ُ ��َ 4ْ3ُZR ُهZ21ِ!ِ �ُRُ 2>ِ Z2اْ�ِ_َZا ا�� )ُZ!َة َواZ�...{  

  ١٤٦  ١  ا�6Pق

}   Z2ِر0ُ ُه�NNN��NNN>ْVَِ?3ُ ُهNNN_ْ�َRِ Z2ُ;وٍف َأْو ََ Z2NNN1ُ�َHَ2َ َأNNN|ْ�َRَ َذاTِNNN�َ
  }...Rَِ�ْ_ُ;وٍف َوَأ1ِyُْ�وا َذَوْي َ�ْ�ٍل <4ْ3ُ�h َوَأ�0ُِ� ا ا�=�1َZَدَة 

  ١٣٩  ٢  ا�6Pق

}         Z21ُ!ُZ�_ِ�َوا��Oَ ��ِ�Zِ�ْ?2َ ِ<2َ اْ�َ�ِ�ِ� ِ<h� 2َ?�4ْ3ُ�ِ ِإِن اْرَ!4ْ�ُ$ْ َ
Z21ُ�ُHَِل َأ��َ*ْVَ�ْ2َ َوُأْوَ��ُت اxِْOَ 4ْ�َ ��ِ�Z1ٍُ; َوا��yَْأ �ُ�َ��َ�َ...{  

  ٨٩  ٤  ا�6Pق

وُهZ2 َأ3ِNN7ُْ� ُه2NNh> 4�ُ�3َNN7َ #ُNN�ْ*َ 2ْNN>ِ Z2 ُوNNHِْ�ُآ4ْ َو�xَNN!ُ �NN�َر̂ {
Z21ِ�ْ�َ�َ ا )ُdِ�Vَ�  }...h�xَ�ُ�ُِ( ا Z21ِ�ْ�َ�َ َوِإن ُآZ2 ُأوَ��ِت َ*ْ�9ٍ َ

  

 ٥٥  ٦  ا�6Pق
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}           �Z�>ِ Mْdِ��ُ�ْ�َ �� َوَ<2 0ُِ�َر َ�َ�ْ�ِ� ِرْز0ُُِ�ِ_َ2 7َh> �ٍ_َ7َ ُذو Mْdِ��ُ�ِ
� َ�� h�3َOُُ� ا�ُZا�� rُ�!َA َه��!َA �>َ �Zِإ� �ً?dْ�َ �ُZ�...{  

  ٦١  ٧  ا�6Pق

}      �NNرًا َو0ُ ُدَه�NN�َ 4ْ3ُ�NN�ِ4ْ3ُ َوَأْه?َNNdُا َأ� NN0ُ ا NN�ُ>َA 2َO�ِNNZا� �NN1َÔَأ �NNOَ
      �َNZَن ا�� nُN_ْOَ �N�َ اٌد�َNyِ َ��ٌظ�ا���Zُس َواْ�ِ�Dََرُة 3َ�ِ��َ>َ �1َ�ْ�َ�ٌَ� ِ

;ُ>َ�ْOُ �>َ َن �ُ_َdْOَ4}وَن َ<� َأَ<َ;ُه4ْ َوO;  .٦ا��

4O;  ٥٤  ٦  ا��

� َ<2َO�ِNNZ�h� 6ًpَNN َآNNdَُ;وا ِاْ<NNَ;َأَة NN�ُ ٍح َوِاْ<NNَ;َأَة NN�ُ ٍط  {ُNNZَب ا��;َNN{َ
��Fََ�َ��ُهَ�� َ 2ِ�ْ� َ�ْ$َ�2ِOْ ِ<2ْ ِ�َ$�ِدَ�� َ��ِ�ََ   }...َآ�َ�َ�� َ!ْ

4O;  ٣٨  ١٠  ا��

� َ<A 2َO�ِZ�h� 6ًpََ<ُ� ا ِاْ<َ;أَ {ُZَوَ}َ;َب ا�� hَرب �َة ِ�ْ;َ�ْ َن ِإْذ �0ََ�ْ
�ْ;َ�ْ َن ِ 2>ِ ��ِhD�ََو �ِZ�Dَ�ْا ��ِ �ً��ْRَ َك�2ِ ِ�� ِ��َRْا...{   

4O;  ٣٨  ١١  ا��

}         2N>ِ �ِ��ِ ��َFْdَ�َ�َ �1َHَ;ْ�َ �ْ�َnَ*َْأ ��ِZاَن ا�;َ�ْ�ِ �َ�َRْ4َ اOَ;ْ>ََو
�� 3َRِِ�َ��ِت َر�1َhR َوُآُ�ِ$ِْ0َZ��َ2َ اْ�َ(�2َ��ِ�ِ ̂روِ*َ�� َو>ِ �  } َوَآ�َ�ْ

4O;  ٩٣  ١٢  ا��

  ١٩٨  ٢٧  ا���Oَ{  �0 �1َ�َ�ْ�َ َآ�َ�ِ� اْ�َ(�ِ}َ�َ� {
  ١٩٠  ١١  ا�(��<�  .١١ا�(��<�}َآ��Z َ�� َوَزَر {
} �ْ�َ�ِ0ُ Gٍَذ� hيVَRِ، �  ٣١  ٩-٨  ا��O 3;  }َوِإَذا اْ�َ�ْ ُؤوَدُة 7ُِ�َ�ْ
}   Z;NN�َ �NN>َ ُن�?َNN�Tِ�ْا �NN1َÔَأ �NNOَ   iَNN)َ�َUَ ِ�يNNZ4ِ ، ا�O;ِNN3َ�ْا iَNNhR;َRِ َك

 iَ�َ�َ_َ��َ? Zاَك ََ{  
  ٥١  ٧-٦  ا+��Pdر

  ١٩٠  ٢  ا�=;ح  }َوَوَ}ْ_َ�� iَ��َ ِوْزَرَك {
} 4ٍO ِ)ْ!َ 2ِ?َ*َْأ ��  ٥١  ٤  ا���ْ)َ�َ{  2� Uََ�ْ(َ�� ا�Tِ�َْ?�َن ِ
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sí‡¨a@Ò‹�@ @@lb������n×
@æì�����n¾a
†Šë@@@@ð‰Ûa@ @

@@@@@@@@@éîÏ@@ @

@ò���������uŠ†
sí‡¨a@ @

@À@@@@@@@@@
@�Ë@ @
@@@@@@@

µzîz—Ûa@ @

òzÐ—Ûa@ @

"�ٍOْ;َ0ُ 2ْ>ِ �ُZ��ِVَ�ْا�$�1(�   " ا  ���  ١٨١  
اOْ;َNN0ُ 2ْNN>ِ �ُNNZ��ِVَ�ٍْ� َو�MNN*َ 4ْ3ُ�ْNN�َ�َ 4ْNN1ُ�َ َو9ُNNpْ>ِ 4ْNN3ُ�َ َذiَNN�ِ ِإَذا    "

  ..."ا7ُْ�ْ;ِ*ُ� ا َرِ*ُ� ا 

 �NNNNNNNNNNNNNNN��*ِ
  اfو���ء

���  ١٨٢  

"4ْ3ُ_ُOِ�Rَُأ���  أ�������   ..."  َ�َ�� َأْن َ!ْ�َ�ُ_ ِ�� ِ<��Z َ!ْ�َ�ُ_ َن ِ<ْ�ُ�  ٣٣٥  
  ١٠٣    ا�$�Fري   "اRَْ�ْأَن Rَِ�َ��ِ<�1َ�ِ َوَ<َ اِ}Jِ اْ�ُ ُ} ِء ِ<�1َ�ْ"
"Sُ�ِdْ�ُ�ُْروَن َ<� ا�2 +: ��0 ا"  ؟َأَ!ْ> ���� S�dْ�ُ٢٠٦    <?�4  ..."ا�  
"�َ)َO�ِ*َ �ِ�ْ�َ�َ 2َOh4ْ �0ََل َر7ُ ُل َأَ!ُ;د_َ�َ �ْ�َ�0َ �  ٥٨    ا�$�Fري  ..."ُ
�Vََ!�ُهZ2 " اOَ 2َ_ْ�ِ�َHْْ َم َآَ�ا َوَآَ�ا"َ 2َ_ْ�َ�َHْ��َ"...  4�?>    ٥٧  
��Hِْ�ُ�وَه� �Rِ Z4�ُُ_ َه� "َ �  ٧٩    ا�$�Fري  " اHِْ�ُ�وَه� Z4�ُ ِإْن َزَ�ْ
��  ا��?���  " ُ*;hَم َ�َ�� ُذُآ ِرَه�ُأِ*Z9 ا��ZَهGُ َواْ�َِ;Tِ�ِ ;ُOَ��ِث ُأ<Zِ�� َو"�  ٩٥  
"�ً_R21 أر�> ;�Uا "  �H�> 2Rا  ���  ٣٣  
"�ُZا�� Z2ُه;َZU2ْ َ*ْ�ُ# َأ>ِ Z2وُه;ُhU9    "َأNNNNNNNNNNNNNNNNN��

  اfو�ـ�ر
GO;�  ٢٧١  

" ;َOَوِز �ُ�َ 9َ_َHَ ا;ً�ْUَ ;ِ�>ِVَ�ْ�Rِ �ُZِإَذا َأَراَد ا��"...  Rداود أ   ���  ١٩١  
�َ�� Oَْ�َ�ْ_�1َِإَذا ا7َْ�"َ �َDِ?ْ�َ�ْا �َ!ِVْ!َ َأْن �<�?NNNNNNNNNNNNN�    Vْ"َذَ�ْ� َأَ*َ�ُآ4ْ اْ<َ;َأُ!ُ

  أ*��
 rد��NNNNNNNNNNNNNNN7إ
 ��NNNNNNNNNNNN�
��NNy �NN;ط  

2�F�=ا�  

٣٤١  

"6�ْ�َ �  ٥٥    ا�$�Fري   "ِإَذا َأَ��َل َأَ*ُ�ُآ4ْ اْ�َ|ْ�َ$َ� َ�َ�� PْOَُ;ْق َأْهَ�ُ
  ٢٠٤  *?2  ا��;<�ي  ..."ِل َ*��Z و�Z ِإiَ�ْ�َ َرHَُ��ِن َ�َ�� َ!(� ِ�َ�ِإَذا َ!َ(�َ}"
� َأHَْ;اِن "ُ�َ�  ٢٠٣    ا�$�Fري  ..."ِإَذا َ*4َ3َ اْ�َ�ِآ4ُ َ��َ1َ�َHْ� Z4�ُ َأَ��َب َ
" �ُ)َ�ُUَُو �ُ�َOِإ4ْ3ُ�ْ�َ َ<2ْ َ!ْ;َ}ْ َن ِد GَPَUَ ١٤٥  *?2  ا��;<�ي  ..."ِإَذا  
" 9ْ?ِ�َ|ْ�َ�ْ�� ُأ̂م َ�َ(" ِإَذا َرَأْت َذiِ�ِ اْ�َ�ْ;َأُة َْ�َ�"...  ٨٧    <?�4  
�ْ�ُ�َ�<hُ;وا َأَ*َ�ُه4ِْإَذا َآ�َن 6�َ"َ ;ٍdَ7َ ��ِ �ٌ�َ"   Rداود أ   ���  ١٧٤  
� َو+"ِ_ْPَ�َ7ْا �>َ �Fِ{َاْر �ُZِآَ� ا�� �ُ���  ا��?���  ..." ُ! ِآ� َ�  ١٠١  

;ِOاِر َ)َ�ْ�Rِ iََOَْو �ُ=َDَ�َْأ �Oَ Mْ�  ٢٦١    ا�$�Fري  اْرُ
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¨a@Ò‹�sí‡@ @@lb������n×
@æì�����n¾a
@†Šë@@@ð‰Ûa@ @
éîÏ@@@@@@@@ @

@ò���������uŠ†
sí‡¨a@ @

@À@@@@@@@@@
@�Ë@ @
@@@@@@@

µzîz—Ûa@ @

òzÐ—Ûa@ @

"Z23ُ�ْ�َ�َ MَO;ِZP2َ ا�)ْ)ُ� Z23ُ�َ Sَ�ْ�َ َأْن َ!ُْZ�Tِ�   ٣١٤  *?2   داود أR  ..."اUِVْ�َ7ْْ;َن َ
  ١٣٤    <?�4   " ا7َْ�ْ ُ� ا h���Rَِ?�ِء Uَْ�ً;ا"
� ِ<Jٍ�َ{ِ 2ْا7َْ�ْ ُ� ا "ْ)َ�ِUُ اْ�َ�ْ;َأَة ZنTِ�  ٥٤    ا�$�Fري  ..."h���Rَِ?�ِء َ
  ١٧٨    ا�$�Fري  ..."ا7َْ�ُ_ ا َوَأِ��ُ_ ا َوِإْن ا7ُْ�ْ_ِ�9َ 4ْ3ُ�ْ�َ�َ َ�ْ$ٌ� َ*َ$ِ=�� "
  ٢٢١    ا�$�Fري  ..."َأ�yُِ;وا َأ�1َÔ ا���Zُس Z��َ�َ َأَ!َ;ْوَن َأْن َأِ<�9َ ِإَ�� 4ْ1ِ�ِ��َ�ِ"
  ٢٨    <?�4  ". اْ�َ�ُ_ ا ُآyَ Z9ْ�ٍء إ+ ا���3َhَح"
" 2َ�ُp̂ا� �� َوَأْ�ِ� اْ<َ;َأَ!ُِ�ِ�>َ �ْpَ�ُ�ُ �ٍ_ْ7َ �ْ�َ�َRَْأْ�ِ� ا"...  �H�> 2Rا  ���  ٦٣  
� إ*�اه�� ">;� 9Oا<;أ!�ن <2 ه� �  ٦٩    ا�$�Fري  ..."ا���0
��   داود أZ��َ "   Rْ��1َ�ِ اRَ��َ3ِ�َْ�َآَ��  ُ!َ_�hِ��2َ َهrِ�ِ ُر0َْ�َ� ا��Zْ�َ�ِ�َأ+"�  ٥٧  
  ٣٢٢    ا�$�Fري   "  ِ�ُ�َ$��h ا�=�Zِهُ� ِ<4ْ3ُ�ْ اْ�َ|�Gَ�ِ+أ"
� َأْن ِإ+"ُZ�_َ�َ؟َو �ِ>َVَ�ْا �َ�ْHَ ���  ا�H�> 2R  ..."َم DْOَِ�ُ� َأَ*ُ�ُآ4ْ اْ<َ;َأَ!ُ�  ١٣٤  
"�1َh��ِ�1َ ِ<2ْ َو?ِdْ�َRِ M̂*َ4ُ َأhOfَ�1َا?ِdْ�َ �� ١٦٣    <?�4  ..." َواVْ�َ?ْ!ُ ;ُ3ْ$ِ�َْذُن ِ

  
  ١٥٢    ا�$�Fري  " اO8��ن JxR و�7 ن y_$� وا���ء y_$� <2 اO8��ن"
�(�ل" ا�$���h وإ+ َ*�� �� �1;ك" : 
  ١٨٨    ا�$�Fري  ..."�O ر7 ل ا
"�ْ)َyِْ�ي َأZا� �َ�ْA َل ُ< �7َ �َدَم�)َ�  ٣٧    ا�$�Fري  "...َ�اْ�َ�َ(� Aَدُم َوُ< �7َ َ
  ٥٨    <?�4   ..."ا�Gُh�Zp َأَ*dْ�َRِ Mِ̂?�1َ ِ<2ْ َو�1َh��ِ َواVْ�َ?ْOَ ;ُ3ْ$ِ�ِْذ�1َ�ُ َأRُ َه�"
"Rِ �َ�ِا;َdَ�ْا ا )ُ�fَ  َ1َُأْ�َِ �َ)ِRَ ��َ�  ١٦٣    <?�4  " ...ْوVَ��َْه�1َ�ِ َ
"�َُ�nِZ2ُ ا��Oh�ا� " �R�n2؟ �0ل: �0ل ا��� ":Z��ِ �ِ"...  4�?>    ٢٢٩  
آ�mNNNNNNNNNNNNNNNN   ..."�0}��ن �� ا���ر ، و�0ض �� ا���D: ا�(�xة ���6 "

  ا�_��ل
���  ٣٤٦  

��   داود أR  ..."َ�ٌ� َواِ*ٌ� ِ�� اZ�Dَ�ِْ� َواْ�َ��ِن ِ�� ا���Zِر اْ�ُ(�xَُة 6�َ"�  ٢٠٤ 
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òzÐ—Ûa@ @

" �ُ�َ�ْPَ�َْأ ��َ��ِ �� َوَوَ�َ�rُ َو�Rَِرْك َ�ُُ�َ�>َ ;ْpَِأْآ Z41ُZري  " ا���F$١٠٤    ا�  
     NN�َ�َ iُNN�ِ>َْأ �NN�َ��ِ ��ِ?ْNN0َ َ�اNNَه Z4NN1ُZَو+  ا�� iُNN�ِ�ْ!َ �NN�َ��ِ �NN�ِ�ْ�ُ!َ � 

iُ�ِ>َْأ"  
  ١١٩  جيد  أR  داود

�VَْذِهGْ 4ْ1ُ�ْ�َ ا�;SَHْhِءا��Z41ُZ َهُ�+"َ ��ِ�ْRَ 9ُا��;<�ي   ..." َأْه  ���  ١٨٦  
";ُDَ  ٢٠٣    ا�$�Fري   " اْ�َ َ�ُ� dِ�ْ�َِ;اِش َوِ�ْ�َ_�ِهِ; اْ�َ
� ا7َْ�ْ=َ;َ��1َ ا�=�Pَ�ْZُن"ْHَ;َUَ َذاTِ���   ا��;<�ي  " اْ�َ�ْ;َأُة َ�ْ َرٌة َNNNNNNNNNNNN�

GO;�  
٢٧٣  

"�ِ�ْPَ�َْأ  ْ�َ iِZ1ََأَ<� ِإ�fَ 4َtَ�َْآ�َن َأ iِ�َا َUِْك� َأ;ِHْ " ري�F$٣١٠    ا�  
" Z��َ�َ وا;ُ�yَِأ �ُ_ْRَ �Z>ا َأْهِ�� َوَأ �ُRَُأَ��ٍس َأ ���أِِZ4ُ ا��Oْ"...  ري�F$٣٣٧    ا�  
" 4ٍ1ْHَ  Rَُأ �Z>َوَأ ��َ;9ٌHُ َ!ِ;ٌب + َ<�َل َ�َُ �ُOَِو�_َ>ُ �Z>١٣٤    <?�4  ..."َأ  
� R;�أ<; ا��$� "�  ٧٩    <?�4H"...  4 ا<;أة <���1H 2 ا��;
"  
� أن O;<� ا ���6 أy اط� أ<; ر7 ل اR�  ٩١    <?�4  .." أ�
" �̂$ِZَأَ<َ;َ��  �َأَ<َ;َ�� ا�� Jٍ$ْ7َ 2ْ�َ ��َ�1َ�ََو Jٍ$ْ?َRِ "...  ري�F$٩٤    ا�  
"�Z�Fَ!َ َر�Hَ َذاTِ�َ ;ْDُOَ 4ْ�َ �>َ �{ِ�)َ�ْا Jَ>َ �َZا�� Z٢٠٥  *?2  ا��;<�ي  "...ِإن  
��  ا��;<�ي   "ِإنZ ا��hَ?�َء Mُ�ِ�)َyَ ا�;�Hَhِل"�  ٢٩١  

6Hَُر ZَأنZ�$ِZا�� �!َVَ�  ٣٠٩    ا�$�Fري   ..." َأَ��َب ِ<2ْ اْ<َ;َأٍة $ْ0َُ�ً� َ
"�َ ��6ِإْن ُآْ�َِ �Zَوِإ� �Rِ;ِ{ْ����  ا��;<�ي   " َ�ْرِت َ�  ٣٢٦  
� َ<Oَ �ً�َmِ�ْْ َم اْ�ِ(َ��َ<ِ� ا�;9َHُZِإنZ ِ<2ْ َأh;yَ ا���Zِس"ِZا�� �٥٥    <?�4  ..." ِ�ْ�َ  
�6� ����� �=;ة ��7"R ��<NN?�� أ�NNR  ..."إن �$� ا
 أO ب آ�ن 

��_O  
���  ٤١  

"Rْا �?َ�_ِRِ ِس�Zْ�َ�� َوا�َأَ�� َأْوَ�� ا���ا�̂ ��ِ 4َOَ;ْ>َ 2ِِة;َUِ"...  ري�F$٣٣٣    ا�  
"nِ�َFْ!َ 4ْ3ُZ2َِإ�  ٢٠٤    <?�4  ..."ُ� َن ِإZ��َ َوَ�َ_4ْ3ُxَ_ْRَ Z9 َأْن 3ُOَ َن َأْ�َ
�Z�Tَِ�� َأَ�� "َ rُ _ُ�َ�ْ��َ ��ً�ْyَ ��ِ|ْOُ 2̂ ِإْن َآ�َنZtُهَ  ا� ��َZِإ�"...  �H�> 2Rا  ���    
"��ِ Z2اُآ�ِإْ*َ �  ٣٣    �$�Fريا  ..."ِإ�Zَ�� ِهَ� َأْرRََ_ُ� َأ1ُyٍْ; َوَ�ْ=ٌ; َو0َْ� َآ�َ�ْ
��   داود أ�pَ�ْ "   R َوRَ 2ْ>ِ �ُxَ�ْOُْ ِل ا��Zَآِ;�Rَ 2ْ>ِ 9ُ?َ|ْOُ ��َZْ ِل اfُِإ"�  ٩٣  
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  َ�Uْا Sٍ�ْNNN0َ 2ِNNNRْ �ِNNNRِ��َ َأَة;َNNN>ْا Zَأن   �NNN�َ�َ �NNN1َHِ2ْ َزْوNNN>ِ �ْNNN_َ�َ
� َو4َZ�NNN7َ َأْن    ِNNN�ْ�َ�َ �ُNNNZا�� �Z�NNN�َ �̂NNN$ِZا�� �NNNَه;َ>َVَ�َ h�NNN$ِZا�� �ِNNN1ْ�َ

�ٍxَ�َْRِ Z��َ_ْ!َ  

��  ا��;<�ي�  ١٠٥  

"h9يٌء ِ<2ْ ُآ;ِRَ �hٍكَ  َأ+ +ِإ�;ِ=ْ>ُ Jَ>َ 4ٍ�ِ?ْ>ُ ا��?���  ..." َ!َ;اَءى  ���  ١٩٦  
�ِإ��h َر7ُ ُل ا�ِ�nِ�َْأ �� َوَ�ْ?ُِZ�  ري�F$٢٢٦    ا�  

��  ا��;<�ي   "  َ*(��ِإ��h + َأ0ُ ُل ِإ+"�  ٣٢٣  
"ZO�1َ�ْ�َ�َ ِآ6َأ �ُ$َ�ْ!َ Z23ُ�َُأِب ْ��  أ�������   " ُب اْ�َ�  ٣٣٩  
� َزْو�1َHَ 6�ََأÔَ�� ا"ْ�َVَ7َ ٍسْ<َ;َأٍةVْRَ �>َ ;ِ�ْ�َ ��ِ �0ً"...  Rداود أ   ���  ١٤٥  
"�1َ*ُ�3َ�ِ�َ 9ٌ�ِ�Rَ �1َ*ُ�3َ�ِ��1َ اْ�َ ِ�̂� َْ3ِ�ْOُ 4ْ�َ اْ<َ;َأٍة ��َÔَأ"...  �H�> 2Rا  ���  ١٦٨  
�NNNRَ    �Rَ NNNPَُ�َأ ا8ِ"َ �NNN$ًO;ِ�NNN7َْ��ُم َ�ِ;�NNN$ًO َوNNN7ََ�ُ_ ُد َآَ�NNNRَ �NNNَ�َأ َ

  "ِ�ْ�ُ|َ;�Rَِء

4�?>    ١٥٣  

"       Zا� Z2ُآ;َ�ْUَ Zاِك ، ِإن�َOَ �ْRَ;ِ!َ �ِ�� َ!Vَ?ْNُل َ��9ْRَ       �N1َ��ِ_ْOَ �NZ َأْ�ِ
9ْ?ِ�َ|ْ�َ�ْ�  ..."، ِإَذا َرَأِت اْ�َ��َء َ

 2�NNNNNNNNNNNNNNN7
  ا��ار<�

���  ٥٧  

� َوَأنRُZِ�َ� ا8ِ"ُZِإ+ ا�� �  ٧٦    ا�$�Fري  ..."7َْ��ُم َ�َ�� �1َyَ Sٍ�ْUََدِة َأْن + ِإَ�َ
"�� َوَر7ُ ِ�ِِZ���Rِ 2ُ>ِ�ْ!ُ�0ل: �0ل"  ؟ ،+ "JْHِْر��َ"...  4�?>    ١٩٥  
";ُZ�Fَ!َfَا ا   ١٤٥  *?2  ا�H�> 2R   "ْآ�dََء َوَأ3ِ�ُْ ا ِإ4ْ1ِ�ْ�َوا 4ْ3ُdِPَ�ُ�ِ َوا3ِ�ُْ
"�ٍO�ِ*َ 2ْ>ِ 4ٍ!َ�FَRِ  ْ�َْج َوZوmَ!َ "   ري�F$٦٥    ا�  
"Z23ُh��ِ*ُ 2ْ>ِ  ْ�َ2َ0ْ َوZ�nَ!َ"  ري�F$٦٨    ا�  
" �h�T� ُ<4ُ3ُRِ ;ٌ�ِ�3َ اOَ 4َ>َfْ َم ا�ِ(َ��َ<ِ�َ!mَوHُZ ا ا�َ ُدوَد ا�َ ُ� َد، َ

 "  

  ��_7 2�7
 2NNNNNNNNNNNNNNNNNNNR

  <�n ر

���  ١٤٥  

"�1َ�ِO�ِ�ِ�1َ�ِ َو��َHَ�1َ َو$ِ?َ  ١٤٥    ا�$�Fري  ..."ُ!3َ�ُْ� اْ�َ�ْ;َأُة Vَ�ِْرJٍRَ ِ�َ���1َ�ِ َوِ�َ
"6�َ_َHْZ;َ��ُق َوا�ZP�3َُح َوا�hا�� ��Hَ Z21ُ�ُmَْوَه ��Hَ Z2ُه�̂Hَ أ   "ُ�ٌث R١٤٩  *?2   داود  
�r ا��$� "� ،;�Fب ا�;y 9H;R �R�nء ا��H�"...  4�?>    ٨٠  
"        
�  ��Hءت أم 4��7 إ�� رN7 ل اN��)�  :     ،
�NO رN7 ل ا

M� <2 ا��?O + 
  ..."إن ا
  
  
  
  

  ١٠٣    ا�$�Fري
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��ِ<ٍN� 2ْN>ِ ا�NHَ    َfَءتْ "َ 2ْN>ِ َأٌة;َN>ْا     �ِNNZَل ا�� N7َُر �NOَ �ْN�َ�)َ�ْزِد َ
�َ(�َل َ ��ِ;ْh1�َ":�Rِ !َُو �َZي ا��;ِdِ|ْ�َ7ْ��َ �_ِHِاْر iَِOَْو"...  

4�?>    ٥٠  

  ٦١    ا�$�Fري   "Uُِ�ي َ<� iِ�dِ3ْOَ َوَوَ�َ�ِك �Rِْ�َ�ْ_ُ;وِف"
��  اUِ ."   �H�> 2Rَ��ُرُآUِ4ْ1ِ�ِ�?َ�ِ�ِ 4َْ��ُرُآ4ْ"�  ٥٤  
  ٩٠    <?�ُ ;ُ�ْUَ"...  4�dُ ِف ا�;�Hَhِل َأو�1َ�ُZ َوŷَ;َه� UِAُ;َه� "

" �ُDَO�ِUَ �1َ�ِ�?َ�ِ ;ُ�ْUَاَن َو;َ�ْ�ِ �ُ�ْRِ 4ُOَ;ْ>َ �1َ�ِ�?َ�ِ ;ُ�ْUَ"...  4�?>    ٤٥  
"Oَ Sُ�ْZ=ا� �ِ�ْ�َ�َ �� Oَ ;ُ�ْUَMَ�ِUُْ ٍم َ�َ�َ_ِْ��ِ �ِ_َ�ُDُ�ْ٣٦    <?�4  ..."ْ ُم ا  
"9H;ا� �O2 د> �nا��;أة ��� ا�� �O2    "د�NNNNNNNNNNNNNNN7

 �NNNNNNNN)1�$ا�
  ا�3$;ى

��_{  ٨١  

" 
��   داودR أ  ..." ر��U ��nO 6ًH ا��n �رأى ر7 ل ا�  ٩٠  
   �NNNRَِأِة َأ;َNNN>ِْء ا�nَNNN�ْ>َ;̂��Rِ �NNN�ََذا َأTِNNN�َ �َNNNZ�Dَ�ْا �ُNNN�ْUََد �NNN�ِ�ُOَْرَأ

�ََ�ْ�َ  
  ١٠٥    ا�$�Fري

" 2َ�)ِh�� اْ�ُ�َُZَر7ُ َل: �0َُ� ا " َرِ*4َ ا�� �Oَ 2َO;ِhn)َ�ُ�ْ٩١    <?�4  ..."َوا  
"4َ��Z��َ�َ h9nَOُ 4ْ�َ َوَرَِ rُ�َ�ْ�ِ 9ٍ ُذِآْ;ُتHُ4َ َأْ�ُ� َر���  ا��;<�ي  ..."َرِ�  ٥٦  
��  ا�H�> 2R  ..."َ�ْ�ِ(َ� َ�ٍ� 2ْ�َ ا��Oَ �Z�*َ 4ِ�ِ�Zْ?ُرِ�Jَ اْ�َ(4ُ�َ 2ْ�َ 6�َ"�  ١٧٨  
��   داودR أ  ..."َ�ٍ� 2ْ�َ ا��Oَ �Z�*َ 4ِ�ِ�Zْ?َ�ْ�ِ(َ� َو2ْ�َُرِ�Jَ اْ�َ(4ُ�َ 2ْ�َ 6�َ"�  ١٧٨  
"  ����N7fا �_�$N7 ل      روي أن�NN��R �N1Hة زو�N�� N_R� و?Nd�

��Dءت ا��$� ��َْ3َ�َ���V�7ذ��� أن َ!�3ِ�ْ �Vذن ��1 َ  "  

  ٨٩    ا�$�Fري

"h>ْوُع َزZ;ا� �ُ�ْ�َ Gََذَه �Z�*َ rُ �ُZ>mَ�َ ��ِ �ُh>ري  ..."ُ� ِ�� َز�F$٤٥    ا�  
أN_R�ه��  :" أي اHfـ��x0 2ـ� < �7؟�0ل    �9�7 ا��$ـ� "

  " و أ��1$��

��  ا��?��رك�  ٤٣  

"    
 َأْن :"<� *M زو�H أ*��� ����؟ �0ل   : �9�7ُ ر7 ل ا
   ..."َذا اْآَ�َ?ْ�َ� ُ!Pِْ_َ��1َ ِإَذا َ�ِ_ْ�َ� َوَ!3ُْ?َ َه� ِإ

��   داودR أ�  ٥٤  

"  
��1R �َ!ِVُ ر7 ل اَ ��dوة ا�m� ��  ٧٩    ا�$�Fري   ..."7;0� ا<;أة  
"iَ��ِOَ �Z�>ِ 9َْوُآ iَ�ِ��ِ�َRِ 9َْوُآ �َZا�� h47َ "  
  
  
  
  

  ١٦٣    ا�$�Fري
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"6�َ��ِ �1َ!ِ��َ�َ 2ْ>ِ 9ُxَ���   داوود أR  ..."ُة اْ�َ�ْ;َأِة ِ�� �1َ�ِ�ْRَ َأْ�  ٩٠  
"4ٍ�ِ?ْ>ُ h9ُآ ��َ�َ �ٌxَO;ِ�ا��_Gَ�َ�َ"    4NNNNNNNNND اْ�ِ_4ِ�ْ َ

  ا��$3;
���  ٥٧  

"     �NNNNوه �NNNN�Hزو �NNNN�1�� 
��MNNNN اNNNN�� 2NNNNR; ر}�NNNN ا
���*"...  

4�?>    ١٤٦  

� NN1ُ�َ     Jَ$ْNN7َ ُر ِإ"ُ�َ?ِNN|ْOَ َأْن �ِNN��ِ GُNN�ْ3َ�ْا �َNN�َُآ4ْ ِإَذا َو�ِNN*َِء َأ�NN�َ
  " َ<;Zاٍت 

4�?>    ٣٢٨  

"   �NN$أن ا�� �NN�� 
 9�NN7 أي ��2NN أ�NNR ه;NNO;ة ر}�NN ا
� َوَر7ُ ِ�ِ�":" ا�_�9 أ�9x؟ �(�لِZ���Rِ ٌن��َO9َ�0ِ" ِإ"...  

  ٩٢    ا�$�Fري

��  ا��?���  ..." xُÔَ;ُآ4ْ اِ*َ�ٌة َو+ اْ�ُ|َ��ِم �yََ!�ِن َو2ْ�َ ا�pَ�ْfُ َو�2ْ"َ�  ٩٤  

"     �N$زوج ا�� �N$�$* 2 أم�� �N��0  :     �ْN3ِ�ْا �ِNZَل ا�� N7َُر �NOَ
� َأdْ7ُ �Rَِ��َن َ�َ(�َلَ�ْRِ ��ِUْ؟:" ُأiِ�ِ2َ َذ�h$  ..."" َأَوُ!ِ

  ٨٩    ا�$�Fري

  ٥١    ا�$�Fري  ..." 1O 9�0 د�DR �ًOر2���O أ�i��> 2R S أن ا��$� "
�    �أن ر7 ل ا
    :  أ�i��> 2R S �0ل    �2">VRو �R ��� 

� �0ل���U أو : ��d�U وأ�0م ا��;أة  ����O 2� ��>�0V�  

4�?>    ٩٠  

� �0ل       "�� 
� أ��N و4�N�O    : �2 أ�i��> 2R S ر}� ا��N�
�� ��U ����R ا��$� ���d�U 4��7 وأ<� ام ، "  

  ٩٠    ا�$�Fري

" �NN��0 �=NN��� 2NN� : ى ا;َNN�َ �ِNNZَل ا�� NN7َُر �NNOَ 9َxَNN��NN1َDِ�َْد َأْ
  ..." Z23ِ�َ َأْ�9َxَ ا�1َDِ�ِْد +:" 9ِ َأَ��Dَ�ُ 6ِهُ�؟ �0ََلاْ�َ_َ�

  ٩٢    ا�$�Fري

"     �ِNNNZِن ا���NNN>َVَRِ Z2ُه �ُ!ُ�ْNNNUَ4ْ3ُ َأZ�TِNNN���NNN ا��NNNhَ?�ِء َِ �َNNNZا ا�� )ُ!ّ�NNN�َ
Z3َِ�َ�ِ� ا��Rِ Z21ُHَو;ُ�ُ 4ْ�ُ�ْ�َ  ..." َأْن +ِ� َوZ21ِ�ْ�َ�َ 4ْ3ُ�َ َوا7َْ�ْ

4�?>    ٦١  

"  
 زآ�NNة ا� ;NNPd�NN�! 2NN> �ً��NN; أو     ��NN;ض رNN7 ل ا
�p�fوا��آ; وا ;  ..."���ً� <y 2_�; ��� ا�_$� وا�

4�?>    ٧٥  

+ :" أي ا�$(�Nع Ny;؟ �N0ل      :  �(�ل � �Hء ر9H إ�� ا��$�      "
9O;$H لV79، " أدري *�� أO;$H لV?�"...  

 ��NNNNNNNN�
  ا2R *$�ن

2?*  ١٨٨  

�Ndُ�َ :قالت أسـماء    "َ             2�N* �NH;U 4N� ء�N$)R 
� N$_R� ا?
 
� إ�� ر7 ل ا?d�� 
�r�UV ر7 ل ا �3��� "...   

4�?>    ٨٩  

"0َfَ 2ُ َداُوَدRْ 7َْ$ِ_�2َ �َل 7َُ�ْ�َ��ُن ��َ�َ �َ�َ�ْZا�� Z2�  ١١١    ا�$�Fري  ..."ُ� َ
  ..."إن أ<� 0�<� وه� را�$� َأَ�Vَ�9 أ<���0� أ7��ء "
  

  ١٠٠    ا�$�Fري
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  ١٠٦    ا�$�Fري  "0َْ� َأHَْ;َ�� َ<2ْ َأHَْ;ِت �Oَ ُأمZ َه�ِ�ٍ� "
" �O;0 ;P$! + ��<�?NNNNNNNNNNNNN�    0"...�h< ا O;0=� و+ َ!َ(�Z< ه� ، 

  ا�$mار
���  ١٨١  

"0Z4�ُ وا;َُ�ْ��  ٥٢    ا�$�Fري  ..."، َ�Fََ;َج َ�4ْh�3َOُ 4ْ�َ َأَ*ً�ا... ا( اْ*ِ� ُ< ا َ
"�ِO�ِ�َ*ْا َوا;ً=ْ�َ �َZا�� �ِh$7َا َو;ً=ْ�َ �َZي ا��;ِh$2   ا��;<�ي  ..."َآ?NNNNNNNNNNNNNNNNN*

  ا��78د
١٠٤  

� ا8ُِآ4ْ3ُ�̂ َراٍع َوُآ4ْ3ُ�̂"ِ�ِZ��ِري  ..."َ<�ُم  َ<ْ?ُ� ٌل 2ْ�َ َر�F$٦٦    ا�  
"*ْTِRِ �َ�ْاَآ��1َ�ْ�َ�َ ِآ6َ �ُ$َ�ْ!َ Z2َأِبُآ ْ��    "ُب اْ�َNNNNNNNN�

  ا2R *$�ن
  �NNN�� r��NNN7
NNNNNNNNNNNNNNNNNy;ط 

��nا�  

٣٣٨  

"��ً3ِZ�>ُ 4ُْآ�َأَ*َ Z2�َdِ�ُْأ ��َfَا �ِ�!ِVْOَ �ِ�ِ3َO2ْ َ�َ�� َأِر>ِ ;ُ>ْ"...  Rداود أ   ���  ٣٢٣  
� 0َْ� ُ�ِ_2َ اْ�ُ� ِ�َ��ُت "ُZري  " + ِإ��F$١٣٤    ا�  
"hوmَ!ُ ��َ+�1َُج اْ�َ�ْ;َأُة اْ�َ�ْ;َأَة َو?َdْ�َ ُج اْ�َ�ْ;َأُةhوmَ!ُ "...  �H�> 2Rا  ���  ١٦٨  
"�  ٩١    <?�Jَ>َ "  4 ِذي َ<َْ;ٍم ْ; اْ�َ�ْ;َأُة َ�َ��ً�� ِإ++ ُ!َ?�ِ
  ٢٠٦    ا�$�Fري  ..."َ<�َرَة َ�iَZ�Tِ ِإْن ُأوِ!�Vَ?ْ!َ ��َ �ٍ�َVَ?ْ>َ 2ْ�َ �1َ�َْل ا8ِ"

  ٩١    ا�$�Fري  " TِRِْذِ�ِ� ْ;َأُة َو�yَ �1َ�ُ_ْRَِهٌ� ِإ+ اْ�َ�+ َ!nُ ُم"
�N�ِْ; َرَ<�xَNَن َوَزْو�Nyَ �N1َHُِهٌ�             "َ �N�ِ �ً> ْOَ ُم اْ�َ�ْ;َأُة nُ!َ +َ

�   " ِإ+TِRِ Zْذِ�ِ

 2�NNNNNNNNNNNNNNN7
  ا��را<�

���  ٩٢  

�  ال"ِZا ِإَ<�َء ا�� Rُ;ِxْ!َ" �ِZَء ُ�َ�ُ; ِإَ�� َر7ُ ِل ا���Dَ�َ"...  Rداود أ   ���  ١٣٤  
  ٩١    ا�$�Fري  ..."+ َ!ْ�َ$ُ? ا اْ�َ(ِ��َ� َو+ ا�?Zَ;اِوOَ��ِت َو+ اْ�َ_َ��4َ�ِ "
" �Z�*َ ;ُ3ْ$ِ�َْو+ ُ!3َ�ُْ� ا ;َ>َVْ�َ?ْ!ُ �Z�*َ 4ُhOVَ�ْري  ..."َ�� ُ!3َ�ُْ� ا�F$٥٨    ا�  
� َ<�ً�� َ�� َ*َ?� ِإ+"ُZا�� rُ�!َA 9ٌHُا2ِ�ْ�َ�َ�ْ َر ��ِ  �ُPَZ�?َ�َ"...  4�?>    ٢٠٣  
"�)d� +و i� 237 +"  �H�> 2Rا  ���  ٦٢  
��   داود أRِ  "   Rَ ِ���َ�� �3َ�َِح ِإ+"�  ١٦٨  

٣٢٤  
"+ �1َ_ُ>ِ�DَOُ Z4�ُ �ِ$ْ_َ�ْا �َ�ْHَ �  ١٣٤    ا�$�Fري "… DْOَِ�ُ� َأَ*ُ�ُآ4ْ اْ<َ;َأَ!ُ
9̂ َدُم اْ<ِ;ٍئ ُ<ْ?Oَ 4ٍ�ِْ=1َُ� َأ"ِOَ ��َ�hَوَأ� �ُZا�� �Zِإ� �  ٥٠    <?�4  ..."ْن َ�� ِإَ�َ
"�hَوَأ� �ُZا�� �Zِإ� �9̂ َدُم اْ<ِ;ٍئ ُ<ْ?Oَ 4ٍ�ِْ=1َُ� َأْن َ�� ِإَ�َِOَ ��َ"...  ري�F$٢٠٥    ا�  
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" ++ 9ِ̂OَZ�� َواْ�َ�ْ ِم اUِ��ِْ; َأْن ُ!ِِZ���Rِ 2ُ>ِ�ْ!ُ ري  ..."ْ<َ;َأٍة�F$٩٤    ا�  
"+FْOَ +َأٍة ِإ;َ>ْ�Rِ 9ٌHَُر Zُنُ�َ ن�Pَ�ْZ=1َُ�� ا�pَ�ِ��َ ا��;<�ي  " َآ�َن  ���  ٢٧٤ 

  
"+FْOَ +اْ<َ;َأٌة ِإ Zن;َ�  ٣٣٢    $�Fريا�  ..." ُ�َ نZ َر�Rِ 9ٌHُْ<َ;َأٍة َو+ ُ!َ?�ِ
� َ<Oَ ��َ 2ْْ=3ُُ; ا���Zَس+"َZ3ُُ; ا��=ْOَ "    دبfا

  ا��ـd;د
���  ٢  

  ١٤٥    <?�4  "…ُ<ْ�ِ<2ٌ ُ<ْ�ِ<َ�ً� ِإْن َآِ;dْOَ - �|$O-  �1َ�ْ>ِ rََ;ْك +"
<�?NNNNNNNNNNNNN�     dْOُ  "ِ�ُ� 0َْ ٌم َ!ْ�4ْ1ُ3ُ�ِ اْ<َ;َأٌة+"

  أ*��
���  ٢٦٥  

  ٢١٦    ا�$�Fري  " 2ِ�ْ�َ�ْ َوُهَ  َ�xَْ$�ُن  2َ�ْRَ 4ٌ3َ*َ Z2�َxِ)ْOَ ا+"
"+�ُZ4َ3ُ ا��ْOَ �Z�*َ �1َ_ُxَ�َ�َ �ُ�َ>َVْ�َ Sُ$َ�ْOَ ��$ِ�َ�ِ �|ِ$َ�ْOَ  "   ري�F$٢٢١    ا�  
"iِ?ْ�ِ�ْا �ِO2ْ ِر>ِ �ِZا�� �َ�ْ�ِ Gُ�َ�ْ4ِ�ِ َأ�Zn4ِ ا��  ١٧٠    ا�$�Fري  " Fُ�َُ� ُف َ
��   داود أR   "ِ=�َ�َ_2َ ا�;Zا�yِ َواْ�ُ�ْ;َ!"�  ٢١٧  
  ١٨٢    ا�$�Fري  " h93ُ�ِ ُأ<Zٍ� َأِ<�2ٌ َوَأِ<�2ُ َهrِ�ِ اZ>Vُ�ِْ� َأRُ  ُ�َ$ْ�َ�َة 2ُRْ اZ;Dَ�ْاِح"
"  9� َ* r N�Z             ��� أ��G أآN*;H 9N)ق و��N�Fم ا� NO �_N7

�*;Dاوي ا��! �  ..."��� ا<;أة O(�ل ��1 ر���ة، وآ��

اfدب 
  ا��d;د

���  ١٠٥  

�mوة ا��F�ق و}J ا�?6ح�رJH ا��$� ��� " ٢٢٦    <?�4  ..." <2  
"   �NN$ر ا���NN7 �NN���    ،س�NNر ا���=NN�7�� إ�NNR �NN�ر ، NNU;ج 

�، �4 ا�7=�ره4�� 
��yVر ���� أ3R  R; ر}� ا"...  

  ��?NNNNNNNNNNNNN>
  أ*��

���  ٢٢١  

<�?NNNNNNNNNNNNN�     dْOُ 2ْ�َ"ِ�َ� 0َْ ٌم َأ7َْ�ُ�وا َأْ<َ;ُه4ْ ِإَ�� اْ<َ;َأٍة"
  أ*��

 rد��NNNNNNNNNNNNNNN7إ
���  

٢٦٥  

 ١٧٩    ا�$�Fري   " dْOُ 2ْ�َِ�َ� 0َْ ٌم َو�Zْ ا َأْ<َ;ُه4ْ اْ<َ;َأًة"

  
ا��_��dO 2� "   4NNNNNNNNND 0 م i��O أ<;ه4 ا<;أة"

  اfو�7
� �(�ت��H٣٢١  ر  

"�  ١١٧    ا�$�Fري  ..."َ�ْ  َأنA 2ِRْ+ Zَدَم َواِد�Oً ِ<2ْ َذَهGٍ َأَ*ZG َأْن 3ُOَ َن َ�ُ
"Oَ 4ْ�َ 9َ��ِِإ7َْ;ا  �ُRَ + �َ2ْFُ!َ 4ْ�َ اُءZ *َ + ْ�َ4ُ َوْZا�� mْ�َFْ"...  ري�F$٣٦    ا�  
� ِهDَْ;ٌة َواِ*َ�ٌة"ِRِ�َ�ْVَ�َِو �  ١٠٢    ا�$�Fري  ..."�Rِ ZM*َVَRِ Sَ�ْ�َ ِ<4ْ3ُ�ْ َوَ�ُ
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@ò���������uŠ†
sí‡¨a@ @

@À@@@@@@@@@
@�Ë@ @
@@@@@@@

µzîz—Ûa@ @

òzÐ—Ûa@ @

"�ٌ0َ�َ�َ Mٍ7َُأْو �ِ?َ�ْUَ ُدوَن ��َ��ِ Sَ�ْ�َ  "  ري�F$٣٢١    ا�  
��   داود أJَ>َ h��ِ َ�ْ�ِ Sَ�ْ�َ "  R ا�Gِh�Zp َأْ<ٌ;"�  ٣٢٤  
2َ�ْRَ �>َ "    2�NNNNNNNNNNNNNNN7 ا�̂?;Zِة َوا�̂;ْآَ$ِ� َ�ْ َرٌة"

��P0ار�ا�  
2?*  ٩٦  

  ٦٧    ا�$�Fري   "  ِ<2ْ ا��hَ?�ِءَ<� َ!َ;ْآُ� Rَْ_ِ�ي ِ�ْ�َ�ً� َأَ};Z َ�َ�� ا�;�Hَhِل"
٣٢٥  

� "َ<� َ!�Oَ 2َ�_ِ�َnْ ُأمZ 4ٍ�ْ�َ7ُ ؟"ْ�َ�)َ�َ : �ِZَر7ُ َل ا���Oَ"...  4�?>    ١٠٤  
� ؟ "ِ?ْdِ�ََأ iِ�َ �>َ" 4ْ_َ�َ �  ٨٨    ا�$�Fري  ..."ِإنZ َهَ�ا َأْ<ٌ;:"�0ََل : �0ََ�ْ
" Mَ�dِnْZ4ْ ا��!ُ;ْpَ4ْ3ُ�ُ َأْآOَْرَأ ��ِ �>َ��� yَْ�ٌء ُِRَري  ..."َ<2ْ َرا�F$٢٧٣    ا�  
�Zً�ا َر7ُ ُل"َ>ُ Zَوَأن �ُZا�� �Zِإ� �  ٧٥    ا�$�Fري   ..."َ<� ِ<2ْ َأَ*ٍ� Oَْ=1َُ� َأْن َ�� ِإَ�َ
" 2َ��ِ7ِ Jِ$ْ7َ َ��ُءRَْ��ِة َوُه4ْ َأZn��Rِ 4ْوا َأْوَ��َدُآ;ُ>ُ"...  R2    داود أ?NNNNNNNNNNNNNNNNN*

���  
١٦٧  

"Zا�� M̂*َِ��؟ �0ََل َ<2ْ َأRَ�َ�َ 2ِ?ُْRِ ِس�"iَ>̂٥٩    <?�4  ..."�0ََل" ُأ  
"r ��0�� ��Oل د�R 2> "  ري�F$٨٠    ا�  
"�َZD*ُ ��َ �ِ>َ��َ)ِ�َْم ا ْOَ �َZا ِ<2ْ َ��َ�ٍ� َ�ِ(َ� ا���ًOَ Jَ�َUَ 2ْ>َ"...  4�?>    ١٧٤  
"Vُ�ْاُهَ�� َ�َ�� ا�َ*ْTِ�ِ 9ُ��ِOَ اْ<َ;َأَ!�ِن ���  ا��?���  ..."Uَْ;ى َ<2ْ َآ�َن َ�ُ�  ١١٣  
" 
<NN?�� أ�NNR   ..."<2 آ�ن �� �6ث ��Rت أو �6ث أU ات ، ��!(� ا

��_O  
���  ٥٣  

"Z21ُ�َ_َ�َْوَأ Z21ِ�ْ�َ�َ ;َ$َnَ���  ا�H�> 2R  ..."َ<2ْ َآ�َن َ�ُ� َ�َ��ُث Rََ��ٍت َ�  ٥٣  
"��َ�َ ;ِUِ��َْواْ�َ�ـْ ِم ا �ِZ���Rِ 2ُ>ِ�ْOُ 2ْ َآ�َن>َrَُر�Hَ ْ�ِذيOُ "...  ري�F$٣٦    ا�  
"Z21ُ�ُdُ3ْOََو Z21ُ�ُ*َ;ْOََو Z21ِOْ�ِوOُ َ��ٍتRَ 6�َُث �ُ�َ Z22ْ ُآ>َ"...    ��?NNNNNNNNNNNNN>

  أ*��
���  ٥٣  

� ِإَ�� ِهَ;4ِ�tِ�َ 9َ0ْ ا�̂;وِم 7ََ��ٌم"ِZَر7ُ ِل ا�� �ٍZ�َ>ُ 2ْ>ِ"...  4�?>    ٣٣٣  
"9َ_ِHُ َء َأْو�xَ)َ�ْ2ْ َوِ�َ� ا>َ�ْ)َ���  ا��;<�ي  ..." 2َ�ْRَ ��ً{ِ�0َ ا���Zِس َ�  ٢٠٤  
"�ُ�َ 9َ_َHَ ا;ً�ْUَ �ِRِ �ُZَراَد ا��Vَ���  ا��?���  ..."َ<2ْ َوِ�َ� ِ<4ْ3ُ�ْ َ�َ�ً�� َ�  ١٩١  

   " َهَ�ا�Oَ اْ�ُ_��Zِل ُ�ُ� ٌل"
  

  ��?NNNNNNNNNNNNN>
  أ*��

���  ٢١٧  
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sí‡¨a@Ò‹�@ @@lb������n×
@æì�����n¾a
@@@@†Šë@@@ð‰�Ûa

éîÏ@ @

@ò���������uŠ†
¨así‡@ @

@À@@@@@@@@@
@�Ë@ @
@@@@@@@

µzîz—Ûa@ @

òzÐ—Ûa@ @

";ِnْ��   داود أR   " َهZ4�ُ rِ�ِ 1ُ�ُ َر اْ�ُ�  ٣١١  
�GْHِVَ:"َ�َ_4ْ ، �0ََل : �0ََل " َهJُ�َ?ْ!َ 9ْ ا��hَ�اَء Zn��Rَِ��ِة ؟"َ"  ٩٠    <?�4  
�TِنZ :" �0ََل َ�َ_4ْ ، �0ََل "َهiَ�َ 9ْ ِ<2ْ ُأم� ؟"َ �1َ>ْmَ�ْ��َ�َZ�Dَ�ْ2   ا��?���  ..."ا?NNNNNNNNNNNNNNNNN*

���  
٥٦  

"�ْ0َ;َ7َ �ٍZ�َ>ُ �َ�ْRِ �َ�َ�ِ��َ Zَأن  ْ�َ rِ�ِ�َRِ �?ِdْ�َ ِ�يZ٧٩    <?�4  "...َوا�  
"�ْ_َPِ)ُ�� Oََ�َه� َُ_ْPَ)َ�َ �ُ�َ�ِ��َ �� َ�ْ  َآ�َ�ِْZ٦٩    <?�4  ". َوا��  
  ١٤٢    ا�$�Fري   "ََآْ�َ� َو0َْ� َزَ�َ�ْ� َأْن 0َْ� َأْرَ}َ_3ُ�َْ�� ؟و"

� اْ�َ�ِ�َ� nْ!َ 4ْ�َُ�ْ� َأْن "ْ|َ�َRَ اْ�َ�ْ;َأَة ِإَذا Zَأ7َْ��ُء ِإن �Oَ"...  Rداود أ   ���  ١٥٤  
� َوِإْن ُأ<hـَ; 4ْ3ُ�ْ�َ�َ َ�ْ$ٌ� َ*َ$ِ=��"َZـ ا ا��)ُZ!ُس ا�Z1ـَ� ا��Ôَأ �Oَ"...  ا��;<�ي  ���  ١٧٨  
" �hُس ِإ��Z�1َ ا��Ôَأ �Oَ ا7ْ��ِِ�ْ�َ��ِع ��ِ 4ْ3ُ�َ �  ١٤٤    <?�4  ..."0َْ� ُآْ�ُ� َأِذْ�ُ
� َ�َ�� ِ�َ$�ِدrِ َوَ<� َ*�OَM̂ ُ<َ_�ذ"ِZا�� ZM*َ ِري�ري   ..." َه9ْ َ!ْ�F$٣٢٠    ا�  
��h�Tُِ ِرأZ23ُ�ُO َأْآpََ; َأْه9ِِ"َ 2َ0ْZ�nَ!َ ِء�?َhا�� ;َ=َ_ْ>َ �Oَ"...   ري�F$١٤٠    ا�  

  
" 4ُ*َ;ْOَ�3َ�ََن �ْ�َDِ�َ �1َZِإ7َْ��9َ��ِ َ�ْ َ�� َأ� Zُأم �ُZري  ..."ا���F$٤٤    ا�  
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א��������������������������������������������������������������������������������������������א� �

 �> �dاه�4 ا�;R٢٣٨  إ  
 �Oاه�4 درو;R٣٠٢  إ  
  ٢٢٣  اU 2Rــ mO <��اد 

  ٢٣٦  R  ا���f ا�� دودي أ
 ��m�_�ا� ¡�y 4�f3; اR  R٨٢  أ  

  ١٨١  أ3R  R; ا���60�$
�� 2R ا�G�P ا�$n;ي ا�$|�ادي، ا2R ا���60�$ > ;3R  R٣٠٢  أ  

�R;2 ا�_ـR�R ا��_ـ;وف �2 أ*�R 
�� 2R �$� ا> 2R 
  ٦٧  أ3R  Rـ; <�� 2R �$� ا
  ٢٦٥  ه  �2R J�d ا�ـ�رث : أ3َRَ  Rَ;ة

�7 P2 ا�?�� 2R ا�> ;d_H  R٢٧٣  أ  
41H  Rأ : �y;)ا� �dO�* 2R ��$�  ١٣٤  
���  Rري : أ�Dري ا���n�f2 *;ام اR 7 دf2 اR 917 2R �O١٠٤  ز  

  ١٠٢  . أR  < �7 اyf_;ي
  ٧٩  أ*�� 2R ��� أ3R  Rـ; ا�;ازي ا8<�م ا�3$�; ا�=�ن ا��_;وف �nD��Rص 

  ٢٣٥  أ*�� D* 2R ��� 2R; ا�_?(��6 
 ���n2 < �7 ا�R ;d_H 2R ��*أ ��R ٢٩٧  أروى  

� �$� ا
 p� 2R��ن ا������ �R ١٠٠  أ7��ء  
 S��� ��R ١٠٢  أ7��ء  
 ���� 2R 9����7٨٢  إ  

�ن �> ��R 4��7 ٥٧  أم  
 G��� �Rأ ��R ١٠٦  أم ه���  

 ;�n� ��>A  ٢٣٨  
  ٩٥  ا�$;اء 2R ��زب 2R ا��رث 2R ��ي ا�n�fري اfو�7 

�=R د;R 2R ٢٢٢  ر  
 �Oز  Rأ 
  ٢٥٤  2R ;3R �$� ا

  ١٥  R ذا 
� ا�$���� R��  ١٠٤  

� y 2R S�0 2R��سR��  ٥٨  
  ٣٢١  2R ;R�H 7�;ة 

  ٦٩  Hــ�2R ;R �$� ا
 ا�n�fري 
  ١٤٤  H��ل ا�$�� 
GP0 ل��H  ٢٣٩  

  ٢٥٥  *�<� �$� ا
 ا�_�� 
  ٣٣  ا�ـ�رث 2R �0ـ2R S ���;ة ا7f�ي 

  ٣١٥  2R ا��رث S�0 2R أR  !��م ا�2R G�$* ���P أوس 
 �R١٣٨  *?2 ا��;ا  
  ١٣٢  *?2 ا�_��� 
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א�������������������������������������������������������������������������א� �

  ١٣٣  ا�?O 2R 2?�ر ا�$n;ي 
  ١٩٢  *2R �d ��7��ن 

�nd* 2O;�7 ��R   ١٠٤  
 ;n��> ���U  ١٣٨  

 �Oر�n�fا ���U 2R امmU ��R ء�?�U  ٥٧  
� أ�R *�رد أم ا��رداء ا�3$;ى �R ة;�U  ٣١٤  

 ���1$�fا G�  ٢١٩  ا�;ا
  ٢٢٤  ا�ـ;2R J�R أ�S ا2R ز�Oد ا�$3;ي ا�F;ا���7 ا��;وزي 

� <_ ذ �R J�R;١٠٦  ا�  
 ����7fة ا���  ١٠٦  ر

 �y٢٤  زراد  
  ٢٦٢  �2R 4 �_�$� زO� 2R أ7

 4�D� 2R�R ;�1=ا� ��> 2R 4اه�;R2 إR 2O�2 ا�O٢٣٧  ز  
 ����7f٩٠  7$�_� ا  

  ٢٣٨  7_�د ���� 
  ٦٢  _7� 2R ا�;2R J�R ��;و 2R زه�; 2R ا�mFرج ا�n�fري

 ��D2 4��7 ا�R ��> 2R 43  ٢٤١  �_7� 2R ا�
 G�?�2 ا�R ��_7  ٦٠  

 ��  ٢٧٢  7_�� �$� ا�_4�t ��ـ� <
d7 ����� 2�R ٢٢٤  ��ن  

 ��p* �R2 أR ٢٩٥  ��7��ن  
�� *��د > 2O�R�_2 ا�O٢٨٠  ���17 ز  

  ١١٨  �7� 2R GP0 إR;اه�4 
  ٢٩٦  OmO 2R G�$y� ا�=�$��� 

� �$� ا
، أم 9��U ا��;آ�� �R ر�ة ا�;Dy  ٢٩٧  
 �Oو�ا�_ ��y;)ا� ��U 2R S�y �$� 2R 
� �$� ا�R ء�d=٥٦  ا�  

R 
  ٢٢٠  2 *ــ��� ���� 2R �$� ا
� زان ا�d زان  2R ����  ٢٥٥  

 ;�  ٢٣٧  H��ل ا��2O ا�(�7�� ��
  ٢٢٧  ���2R 4 ��;و 

  ٢٩٠  ��دل <$�رك ا���P;ات 
  ٧  �ـ�رف ��� �ـ�رف 

  ٢٥٦  �$� ا���� إ7����9 ا�n�fري
  ٢٤١  �$� ا�;*�2R 2 ا�(���U 2R 47� ��H 2Rدة ا�_�(� 

�� 2R ��7��ن ا��_;> 2R 2�*;ا� �زادة(وف �$ �F�=R (  ٢٣٧  
  ٢٣٦  �$� ا�;*�2 *?2 *$��3 ا����ا�� 
  ٢٥٠  �$� ا�;*�2 �$� ا�M��F ا�� �7 

  ٢٤٦  �$� ا�_2R mOm �$� ا
 2R �$� ا�;*��R 2R 2ز 
 ��)dا� 
  ٣٢٣  �$� ا

  ٢٢٧  �$� ا
 2R ا�?2R 2 ��ــ�
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א�������������������������������������������������������������א� �

  ٨  �$� ا���D� ا��m�ا�� 
 �> �R �P_�ا� �٢٣٨  �$  

 ��O Dا��_��� ا�  Rأ 
  ٢٧٥  �$� ا�ـ��2R i �$� ا
 2R �7 O 2R �$ـ� ا
  ٣٤٨  �;اك i��> 2R ا�|�dري ا����� 

  ٢٣٥   ا��<=(� ا�?����m ا��2O �$� ا�_2R mOm �$� ا�?6م
��1D2 ��<; ا�R �$)�  ٥٢  

�� G�$* 2R ا�(�}� أR  ا�?2 ا���وردي > 2R ٢٤١  ��ـ�  
 ���� ا��2O ا�(;ة دا> 2R ���  ٢٤٥  
�� �$� ا� ه�ب > �_�H ���  ٢٣٦  

  ٧  ��ـ;و <�� *��� Uـ���
 �d)p2 �7�� ا�R 6ن��  ٣٣  

 �O;1dا� ��y;)ا� ���U 2R S�0 ��R �����  ٦١  
�;O�ة ��دق زوزو   ٢٩١  

��9n ا�� � ي   ٣٠١  
  ١١٠  47�0 أ<�2 

  ٨٠  2R د��<� ا�?�و�7 : ��0دة 
  ٦٨  آ_2R G 7 ر اfزدي

  ٢٨٧  آ_i��> 2R G ا�mFر�H ا�n�fري 
  ٢٦  آ ��y d س 

� ا��رث�R �R�$�  ٩٤  
  ١٠٠  <�Dه� H 2R$�; أR  ا��Dج ا�(;�y ا��mFو<� 

�� ا�?�2 ا�?��� ا�1P;ا�> �  ٢٥٢  
�� ا�|mا�� ا�?(� >  ٢٣٨  

;dـ_H 47�0 Sأ� ��>  ٢٧٦  
�� 2R إR;اه�2R 4 �$� ا� ه�ب >  ٢٥٩  

�� ا�mه�;ي > 2R ��> 2R ;3R �R2 أR ��>  ٢٢٨  
3R  R917 أ �R2 أR ��*2 أR ��  ٢٢٥  �ــ; ا�?;U?ــ<

 ���_�n��6 ا��� ا�?��� ا�3> 2R 6ح�2 R 9����72 إR ��>  ٢٣٦  
�  ٢١١  � OmO 2R ;O;H 2R� ا�Pـ$;ي <

�� 2R *?2  ��ار >    ٣٢٩  
�� 2R *�� ا�� د ا��D�ي >  ٢٧٣  

�� 2R �$� ا�?6م 2R �7 O 2R آ�p; ا�1ــ اري>  ٢٤١  
�� �_7 2R� 2R زر0 ن ا�n�fري > 2R 
�� 2R �$� ا>  ٢٤١  

 ����� ا� ر;� 2R ��>  ٢٤١  
nا�= آ��� ا� ��> 2R ��� 2R ��> ���_�  ٢٣٥  

�� أRـ  *ـ�<� ا�|ــmا��> 2R ��>  ٢٠٦  
�� 2R 4�?> 2R �$�� ا
 �1y 2Rب ا�mه;ي>  ٨٠  

�� 2R ���?> 2R �7�� اfو�7 ا�n�fري اfو�7 ا��ر�� >  ٦٣  
�� !(� ا��2O إR;اه�2R �dPn> 2R 4 إO 2R 9����7 �7 ا�����1$ >  ٢٤٧  

�� ر�y� 2R ��� ر}� >  ٢٨٤  



٣٨٣ 
 


��������������������������������������������������������������א�����������א� �

�� 7_�� ر<�xن ا�$ �� >  ١٣٨  
 ;)yf��7��ن ا ��>  ٢٦٨  

  ٣٣٠   ا�P��وي<�� ��7��ن
�� �7� ���Pوي >  ٣٠١  

;ورy ��>  ٢٦٢  
�� �_�� ا�(�xة >  ٢٤٥  

��رس   Rا�(�در أ �$� ��>  ٧  
�� �mت دروزة >  ٢٤٧  

�� ���رة >  ٢٤٧  
 �H��� ��; ا�>  ٢٨٥  

�� آ��ل إ<�م >  ٣٠٢  
 2O�ا� S�y ي�1> ��>  ٢٣٨  

 ���$�fج � ح ا��� ���; ا��2R 2O ا�>  ٢٩٢  
� د ا���F�ي >  ٢٤٧  
 ��$� 2R د �>  ١٠٦  

� د *��ي زm0وق >  ٢٦٧  
y د �  ٢٣٨  �� ت<

� د ��3م>  ٢٩١  
  ١٠١  <?�4 ا�(;ي 

  ١١٧  <2R �dPn *?��، أR  *?�ن ا�?$���
  ٢٣٣  <�dPn آ��ل أ!�! رك 

��O 2R �O;2 زآR ��  ٢٤٢  ) أR  ا�d;ج 2R �;ار(ا��_�
 �$_y 2R ٦٣  ا��|�;ة  

  ٢٨٥  <�3رم <� د �n; ا��O;ي 
 �Oا�? ا ��D�>  ٢٧١  

R 
�� �$� ا>  R2 أO�ا� M��� 2R 0�ا<�< > 2R ��*٥٩  2 أ  
  ٢٦٤  ���4 ا��?$�ح

� *��دOm�  ١٦٥  
� ا��رث�R �$�?�  ١٠٣  

  ١١٠  � ال ا�?_�اوي
�!�R;=١٥١  هـ�رون آ�<9 ا�  

���> 2R اح;D2 ا�R J٤٥  وآ�  
  ١٣٢  و��� 7;*�ن

�_��n�7 ا� O  ٣٢٧  

  
  
  
  



٣٨٤ 
 

  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|ÜĐ—¾aòzÐ—Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  ٩٥  "إذا أ�y ��� 4?0ء أن R �dO�� أ0?4 ���� إن آ�ن �U;ًا ": إR;ار ا�(?4
�               ":إ�yرة ا��� NH9 وN2 آN> ;ه�N� ;ـ�N�  Nدة وه�NOز ;N��� 4t�R ا��� <2 $� �> 

��Hf ا�63م M�7 +و"  
١٥٤  

�N� ة �N7���    ا!�dق <1�D�ي اR �>f_ـ� و��N     :" اH8ـ��ع  >        �N�  4�N7و �N��� 
 ���N ا
  "�n; ��� أي أ<ـ; آ�ن

٨١  

� "ا8*�اد ! �� ��Omا� �  ٩٥  "<n�ر، أ*�ت ا��;أة ��� زو�1H إذا !;آ
�_N*8":         �NN> 9N?�ن ا  N1 دي وهNy ن�?NN*إ �� إ�N�Oن N3O 2��NRـ��NN��)O ;ـ�هN� 6مN7إ 

� <2 ا��_;وف �_� �|$�O"  
٥٢  

� ا�NN>8م �NN_R ا   " :ا�NNP08عNNR �NNFO �NN>   �NNR ��NNF���;��2NN> �NN اfرض ا��NN ات 
�و�nO; أو�� ���*TR إ�� M$?O 4� 2�> إ����* "  

١٠١  

 9�n�r": اfآ ;p3O و�7 ا��راع ��  ١٠٦  "ِ�;ٌق 
  ٢٦١  "ا�H � ��*6n ب ا�( ق ا��=;و�� �� و���� ": اfه��� 

4hOfا:" �  ٥٧  " ا��;أة ا��� + R_9 ��1 وا�;9H ا��ي + ا<;أة �
  ٢٩٢   "نْ�ا����0 وا�$(;ة، وRُ �1_�H": ا�$���

�� ا�D?� �_�� ":ا�$;ص J)O ض��R "  ٥٩  
  4�3� ا�َ4N3َ                 :"ا��ـN� ل�N)O1�� و!�> nNU 9nNdR ��ه�N{;R �N�3* 2��nNFذ ا��NF!ا 
4Z3   "وا�ُ�َ

٥٨  

��nF1 ر : ا���Dا� ��� ":    rاد;�nN0;  :" و��� ا��n0 "   ��d; ا�_�م ��� R_� أ
���R rاد;�  " 9 <?�(9 <(�;ن ا�_�م ��� R_� أ

٩٦  

 Gh�pَ�1 ":ا�Z?> أن �_R آ�ن �Hي وVR �1Hزو �� و��ر0Hوm! ٥٧  " ا���  
  ٥٩   "<;ض �Oدي إ�� !(JP اf��JR وR_� ا�x�fء اUf;ى": ا��Dام

� ا��;أة رأ�17 و�1;ه� و��ره� ": ا��D$�بR �P|! ١٥٥  " ا�;داء  
�_     :"ا��D ن  fن ا�O;H J��O #�R 9)_6ل ا��U9 إ+  ه  اN)_0 ال ��� ��1 ا�fل وا�
  "��درا 

٥٩  

 �
 !_��� : "ا� �)* �$Hرة وا�)> �R )� "  ٧٨  
  ١٨٤   "ا�� ه4 �� <_��� ا�63م واf< ر، وR �!VO�_�� ا�2t": ا�َْ�س
�$?�أ<; ��R�_;وف إذا �1; !;آ": ا��_��، و��1 �2 ا���3; إذا أ�1; "   ٢٨٤  
�?  ٢٠٣  " د إ�� ا��7�!��� زوال �_�� ا��? : "ا�
�d=  ٩٦  " رأس ذآ; ا�;9H ": ا�

  ٣٢٨  " �J�P� 4 �����1ه  <�+ ��� �� أ�6، أو <��� ��":ا�43 ا��_$�ي 
��� ر*4 ا<;أة ��7�� �2 �|; وداءه  ا��م ا��ي d�O: "ا�x"  ٨٨  
  ٩٥  "� و}J ��_�� وا*� ��� ا+�d;ادآd� 9:" ا��Fص
J�F2، ا���": ا��Hوm2 ا��R �)�2> ������F_�1 أو �PO(�1ل  �  ٥٨   " ا��;أة !$��

 �NN��Fة ":ا��NN* ا� �NNو��fا �NN�* �NNآ�� ;|NN�أ �NN1� ، 4?NNDن ا��NN��R �NN�) R;و!6R NNزم( 
          �$?N���R رة�Nا� �$=N! �N9 ��1 ، وه�p> ��� ! ��� رة�دة ، و��1 ا�(;d�> ة��!?�J�P ا�

  "����دة

٨٦  

@ @



٣٨٥ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|ÜĐ—¾aòzÐ—Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
;�ُFُء                        :"ا��?Nر ا�� _Ny ;�?NOأس و;Nا� �NR �NP|Oُ أي �NR ;NZ�FَOُ �N>  Nر وه��Uِ J�H 

   "وأ���210 و0;�21
١٥٣  

 �_Oم ":ا��ر;� إ�� <R 9� �Oح و�$> r;٢٨٠  " <� ��ه  
� أه�DO¤� 6ب و: "ا��<�R �F=ا� ;�nO ��٦٨  " ا�($ لو  

�nU;ر        : " ا��nN�0+ا JN> JN��ا� �xN�)O 9 آ���ء <2 أ��p�7ق ا�y ع �_�ر;y �>
��� �H�  " ��� < ا}ـJ ا�

١١٢  

 �y;ا���ل: " ا� ��  ٢٦١  " ا�6nح 
  ٦٧  " 0ـ�ر <2 ا��ـ�ل �� <�ل <nF ص ����nF> i ص :"ا�ـmآـ�ة
�_� وأNNR  واNNd��U ا �NN)> �NN�ار ا��nNNع <2NN ا�NN زن، �(NN ل و*NN�ة آ�9NN،: ا��nNNع�=NNا� 

��  .ه  ������ أر��ل: O �7 أ�� U�?� أر��ل و��# ، و�0ل أ�d��*  R و<
٧٥  

  ١١٥  "<� yُِ;َع ��d ا��2O وا��Sd وا�_(9 وا��?G وا���ل ":ا�x;ور�Oت 
��; JP0:"ا��tه; 2> ��> ��_> 41� 2tا� ��� G�|O ا��ي �d٣٤٧  " ه  ا��  
� أ�� ���       ": ا��1tر�Hوm� 9H;أوه  0 ل ا�     ،�N>1; أtي آ�أو <_�، أو �� ��>

;4O رآ ب �1;ه� وأ��� أ��1 <;<� ��� آ�;4O �1; أ<�! ��"  
٦٨  

� J{ R وا*� :" ا�_�م� ��nO �> J��H ق;|�?O �d�" ،  ٩٥  
��      :" ا�_�N>6آ �N_R �$=N�ُ�� ُ<Fَْ��� ا�63م َ$*�� ;�n���� ا�_(9  6ً�U GH ! ��A

��D�آ6م ا� �x_Rآ6م ا�_(6ء، وr2، وآ�ا ��7; أ< ر� "  
١٦٥  

� ا��;أة <� m_O ����1 <2 <����1 :"ا�_���ة ��  ١٠٥  " ا��n�وق ا�n|�; ا��ي !�;ك 
  ١٧٩  " ا+MO;� ��� �>�)�7 ا����H+�R Mب ��� ه  <t ر د�Oً�: "ا�_�ا��
��Om_أ":ا� �> J����0م د��9 ا� ;�� 2> ��_� ��R"   ٢٥٤  

  ١٢٨   " ره4 أ�0رب ا���� ا��آ:"ا�_n$�ت 
��nNN_ا� ":  
�JNN��H �NN اNN*f ال <;ا�NN$0 ا �NN1>6ز! �NNا�� �NNا��2 ا�_NN> �NN��_ا� �NNHر�ا�

��nا��_ـ ��  + J)O ا��_n م <_�1  � ��� �� Uو "  
١٨٢  

  ٩٥  " � ف ا�=�ة ا��� !��� �R� y M�*_; ا�� � د ":ا�_(�(�
43 ا�$��# ����": ا�_���� GH �ا� �$x��ه; ا��tا� ��١٢٥   "ا�   
  ٥٩   "<;ض J��O �?�H ا�;9H <2 ا� طء": ا�_��

�{�x|٢٢٢  " ا��(� وا+�3?�ر وا��ل ": ا�  
M�d2": ا�P$ا� �)P�> �� �ً� nU4 ا�8?�ن و?H �� ��̂dَ!َ"   ٥٩  

  ١٩٩  " !$��2 ا�ـ43 ا�=;�ـ� ��?��9 ��� واU8$�ر 6R إ�mام:" ا��d ى
��H � �?dو����:" ا� ��  ٨٦   " ا�x�fءه  ���O;=! 4 ا�D?4 و<_;

��� ا� �� ��R ا�� ����Rر ا���dF": ا�(�$y ف;_O ���0، وه  ا��ي J�H"   ٣٢  
  ٢٦٦   "�ر<� ا�8?�ن ��;�m��R r": ا�(�ف
��O;)ا� ": ����ل ��� ��ًdU �ً��y ٣١٢  "آ9 أ<�رة ��ه;ة !(�رن  
_N;ف  ه� اOْf��ن �ــ� ا��<�ء ، و�N ر!�1 أن NH O� R 9N��0� }ـNـO + J      :" ا�(?�<�  

         ;_=N! �N�O;0 �ـNH !ـ� وN���ـH أو �FNy ـ�Nـ�� �N��0 �2 ��0� و+ ���R وO��� و��>
����O �> ��� ����0� وO(�ل �� ا�� ث �nR ."  

٢٢٢  

  ٥٠  " أن ���D��R 9_dOُ آ�� َ�َ_9: "ا�(�nص 
�d�)ُ6ف رأس ا��آ;": ا�� 2> 2!�F�1 ا�_P)O ة، ا�����H ;�|n! ،ة���Dُ٩٦   " ا�  

 ه� �$�رة ���n� 2ت �|�;ة دا9U � اة      ":وا�n$|��ت ا� را��� ا�3;و< 7 <�ت  
�9 ه�r ا�3;و< 7 <�ت �� د! ،���Fا�8?�نا� M�F� ��>9 آ����d! �1�Uا"   

٨٦  



٣٨٦ 
 

òzÐ—Ûa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|ÜĐ—¾a  

�� ا�D! ��_R 43�_1��ه  رد ا�:"ا�(��س  9�fع إ�� ا;d :"  ٨١  
�                 :"ا��ـ_�ن  N)* �N� �1Nyدات <�آN�ة �N�Of�Rن <(;و��N)> �N���0 2_���NR �Nم *N� ا�(�Nف 

 �1)* �� ��mا� �2 –و<(�م *�Hوm2 ا��R J)O – "  
١٤١  

� 2�NNR ا�dـ_NNـ9    : "ا��NNـ$�ح NN�� ;��F���NNR رع�=NNب ا��NNPU �NN�� �_�?NNـ9 ا�NN���دل ا� �NN>
R ;��  " �لوا��;ك <ـ2 

٢٤٨  

� ": ا��D$ بx_R أو �  ٥٩  " ا��ي ا��7�9 ذآ;r آ�
9�D�2     : "ا�N> ن�N�$R +إ �R �0 ��� ا��;اد O + ل�R ر�n� ه  <� ا*��9 وH ه� 

   "0$9 ا���4�3
٣٠٥  

  ٥  " V���Rو9O وإ<� t��Rـ1 ر إ<�<� �;ف ا��ـ;اد <�� :"ا��ـ43 
� ا�N_�>f ا��N�d?�، وه2N>  N          ا�|;�� ا�n|�;ة �� ا�$�� ا��$3;، !�Nd       ": ا��F�عN�� 

  "ا�F�ع وه  إ�dUء ا�=�ء 
٩١  

� + N_O;ف ا��N;اد              :"ا�ُ�ْ=93ِNHو �N�� ���3Nyإ �N� �� U�R �� ا��ـ;اد <�$�=O ��� 47ا
� <2�R 2 ��7; ا�3yfلR m���O 9���R +إ "  

٢٢٣  

��n�ة ": ا�;x> J�  ٢٥٩  "d�> G�H_� أو د
M�P�ا�:  " J��y ل ��ال ��� <�ا� �dا���?�H �� "   ٢٨٨  
� "  :ا��(��?�H �� J��y ��� + ٢٨٨  " <� دل  
  ١٥٦  "ر�J ا�43 ا�=;�� R���UV�> ��;y 9; ": ا��?¡

� :" ا��= ز ��� J�  ٦٠  "<_��n ا�mوج وا��;
  ٣٤٧  "<� ازداد و} *� ��� ا��tه;:"ا���
  ٨٩  " دم G)_O ا� �� ": ا���dس

�             ه� ا��� ��N3َ�َ>َ �N1       ": ا��Sd ا�ُ(ُ���7 N�> �ًN$O;0 ع أو N��� 2N3�ْOُ �N> JN��H ر�xNا�7
 ���)O �Hو ���"  

١٨٤  

  ٥٦  "0;وح !F;ج �� ا�G�D و��;r <2 ا�D?� ": ا�����
GHا� ا ":�> ���* �� �ً�;y 7$$ً� ���م �  ١١٢  ". �PUب ا�=�رع �1��O ��R !;آ

  ٣٢  "د�2 ا�$��ت وه2 أ*��ء ": ا� أد
� <S$*J ا�: "ا� �0�_d�> 9�$?!ء ������ ك و�)R ��R ع�d��+١٦٦  "  ودوام ا  
  ٨٩  " ا�x_�": ا� ه2

��6*�� ا�8?�ن fن �POَ�ــf�R Gدا: " أه��� اfداء  ��_� ،ء ، وfن !_�$; أ0 ا�ـ� وأ
  " و!�;!��A �1��� Gره� ا�=;���

٢٤٨  

9Fا�� ��)�!:" �p�f9 اFا�� �� �� �_D��  ١١٦  " �UVOون ا��(�ح <2 ا��9F ا��Zآ; 
 �_P04Oأد :"��D2 ا�> �_P0 "   ١٠٥  

G)1ــ م ا��d> :" 4�_47 ا�+�R 43ــ  ٢٥٣  "!_ــ��M ا�
�":و+ء ا�_���0)ُ�ِ_ْOُ 4� ًا�ـ9 �$H;ي ا�;�=O ١٦٤  " أن  

 

  

  

  



٣٨٧ 
 

  
  

١-  4O;3ن ا�A;)ا�     . 
٢-          9NNNNN>ا� �NNNNN�|R ح;NNNNNy 9��?NNNNNا� �NNNNNR�Hإ:       ���_�nNNNNNا� ;NNNNN�>f9 ا����NNNNN72 إNNNNNR �NNNNN�>

(�NN�١٩٨٦MNN;وت، ا��NN_$P اfو�NN7�> ،�NN?� ا�;R ،���NN7):هNNـ١١٨٢ت(! ، :�NN{�)2 : ا��?NN*
 .*�� ا�?���� وا��آ� ر *?2 <�� <($ �� اfه�ل أ

٣-           ،�N1��� ا��3; ا��N�6p وU ا�Hاق    -أ;=N�7+ا ،;�=N$ر  ، ا����_�N7+2      : - ا?N* 2�*;Nا� �N$�
  .، دار ا�(�4، د<=M )هـ١٤٢٥ت: (*$��3 ا����ا��

٤-         �NR;_2 ا�NR+ نA;)أ*�3م ا� :   NR �N�>     �?N���fا 
دار ): هNـ ٥٤٣ت)(ا2NR ا�_;N$� 2 )   �NR� ا
 . �R;وت-ا�G�3 ا�_����

دار ): هNNـ٣٧٠ت(أ*�N� �NN�� 2NR ا�N;ازي ا��nNDص أN3R  NNR;      : أ*�N3م ا�(A;Nن ���nNNDص      -٥
M�)�� ا��nدق 0��وي: إ*��ء ا��;اث ا�_;�R ،�R;وت، !>. 

٦-       �_��=N�� نA;N)أ*�3م ا� :       
�_� أN$�  NR� ا�=Nا� SNO2 إدرNR �N�دار ا�GN�3  ): هNـ ٢٠٤ت(<
M�) . �$� ا�|�� �$� ا�M��F.د:ا�_����، �R;وت، !

�� 2R أ2R ;3R �R أOـ ب N7 2R_� ا�Nـmر��                : أ*�3م أه9 ا��<�      -٧> 2O�ا� S�y 
أR  �$� ا
 ،�)=NN>�ـ٧٥١ت (ا�NNـ$_�    )هNNPوت، ا�;NN�R ،ـ�مNN>�م، ا�mNN* 2NNRدار ا ،;=NN��� دي�NN>ر ،�NNو�fا ،

 ا�$3;ي و�yآ; ! ��M ا�_�روريO �7 أ*�� : م، !(�١٩٩٧Mهـ، ١٤١٨
ا��<N=(�  ا8<�م �m ا��2O �$� ا�_N$� 2NR mOm� ا�N?6م ا�N?���           : ا�n�Uر ا��3� ����وردي      -٨

  �_��=Nـ ٦٦٠ت (ا�Nه: ( م   ادارmN* 2NR– وت;N�R -   ،�Nو�fا �N_$Pـ ١٤١٦ ا�N١٩٩٦-ه MNN�)م !
 . ا��آ� ر �$� ا
 2R إR;اه�4 ا� ه$�

٩-     � ) .هـ١٣٥٨ت (ا�n�ر ا�?�� <�� <1�ي : أ6Uق أه9 ا�$�
١٠-   2O�وا� ����وردي           : أدب ا��N�ا� GN�$* 2NR �N�> 2NR �N��):ـ ٤٥٠تNة،  )ه�N� ، دار <�N$�3 ا�

 .�R;وت
١١-  G!�3ري، : أدب ا� �O�ا��;وزي ا� ���� �$� ا
 2R 4�?> 2R ��0$� ا�3 >  R٢٧٦ت(أ 

� ا��2O �$: م، !(�١٩٦٣M<n;، ا�P$_� ا�;اR_�،  ، ا���3$� ا���Dر�O) هـ> ��> �
��� .ا�

ــ ل إ�ــ� !(�N�� MNـ4 اf�N ل       -١٢dد ا��yآ���     : إر =Nا� �N�� 2NR �N�):  هNـ ١٢٥٠ت( <
;3dو��، -دار ا�fا �_$Pوت، ا�;�R ري١٩٩٢ -هـ ١٤١٢�ا�$ �7_� ��> M�) .م ، !

١٣-        ���$�f2 اO�ا� ;��� ��، )هـ١٤٢٠ت(إرواء ا�|��9 �� !�O;F أ*�دO# <��ر ا�?9�$، <
R ،�>678ا G�3�ا�،����pا� �_$P١٩٨٥-هـ�١٤٠٥;وت، ا�. 

١٤-   ��، دار  )هNـ ٥٣٨ت  (أR  ا�(�47 <�N د N�� 2NR; ا�NF ارز<� ا�NF>m=;ي             : أ�7س ا�6$
 .م ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ا��R ،;3d;وت، ا�P$_� اfو��، 

١٥-        �R�nNا� �N�;_> �N� �R�|ا� �4           : أ7O;N3ا� �N$� 2NR �N�> 2NR �N�� 2?N�mN ا�N�2O أNR  ا�
�R ;�1=ري، ا�mDا�R ;��fوت، �$��ن):  هـ٦٣٠ت(2 ا;�R ،�R;_دار ا���3ب ا� . 

١٦-  GNNNN��Pح روض ا�;NNNNy GNNNN��P�ا� ��NNNN7ري  : أ�nNNNN�fا �NNNNO;2 زآNNNNR �NNNN�> 2NNNNR �NNNNO;زآ
 . دار ا���3ب ا678<� ): هـ٩٢٦ت(
١٧-  �?NNU;?ل ا� NN�2 : أNNR �NN�، دار )هNNـ٤٩٠ت (*�NN� 91NN7 2NNR ا�?;NNU?� أNN3R  NNR;،   أ<

 .هـ ١٣٧٢ا��_;��، �R;وت، ا�P$_� اfو�� 
�N� �y :      2NRأ� ل ا�=�   -١٨> 2R ��*ق أ�N7إ    �N��  NRأ �y�=Nـ ٣٤٤ت( ا�Nب  ): ه�N�3دار ا�

  .هـ ١٤٠٢ا�_;�R ،�R;وت، 
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�N� 2NR ا���N�Fر ا��N�3D           : أ} اء ا�$��ن ��N إ�xNOح ا�(A;Nن A;)��NRن           -١٩> 2NR 2�N>fا �N�>
 �P�)�=NNNـ١٣٩٣ت(ا�NNNث     ): ه NNNدار ا��NNN��$P�� ;NNN3d وا��NNN�R ،;=NNN;وت، !(�GNNN�3> MNNN ا�$

 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥وا��را�7ت، 
 2NR ;N3R      أNR : �=;ح N0;ة ا�_�N�1�R 2�Nت ا�N�2O        إ���� ا���P$�2 ��� *9 أ��dظ ��� ا��_�2          -٢٠

 .م١٩٩٧دار ا��R ،;3d;وت، ا�P$_� اfو��، ): هـ١٣١٠ت (ا�?�� <�� �Py ا��<����، 
٢١-     2����NNNN_2 رب ا�NNNN� 2�_0 NNNN�6م ا�NNNNإ� :    �NNNNر�mا� ;NNNN3R �NNNNR2 أNNNNR �NNNN�> )  4�NNNN0 2NNNNRا

�Oز Dا�) هـ٧٥١ت)(ا� G�3وتدار ا�;�R ،����_ . 
<;�Nـ�  :  أ�0و9O ا�p(�ت �� !Vو9O اN7f��ء وا��dnNت وا��NOت ا��Nـ3��ت وا��N=�$1ـ�ت                -٢٢

 �NN7�)�ـ;<� ا�NN3ا� �NN7 O 2NNR)ـ١٠٣٣تNNه :( ���NN7;ا� �?NN7�>- وت;NN�R –�NNو�fا �NN_$Pا� - 
  .�وطG�_y اfر�: ، !(�M-هـ ١٤٠٦

 .م ١٨٩٦وتدار ��در،�R;: أدورد ���iO: اآـ��dء ا�(� ع R�� ه  <P$ـ ع  -٢٣
، )هـ١٣٠٧ت ( �7� ���U 2?* MOن ا�(� �H : إآ��9 ا�3;ا<� �� !$��ن <(��� ا8<�<�  -٢٤

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١١ا�P$_� اfو�� 
، )هNـ ٦٧٢ت (<�� 2R �$� ا
 iN��> 2R ا����NP ا����N�D           :  إآ��ل ا6�8م ��p�R# ا�63م     -٢٥

    �NN3���ا� ،�NN>;3�ا� �NN3> ،ى;NN)أم ا� �NN_>�H�NN�R;_ا�  Pا� ،�Oد _?NNا�   ،�NNو�fا �NN_$ـ ١٤٠٤NNه- 
 .م، !(�_7 M� 2R *��ان ا�|�<�ي١٩٨٤

��2NR �N   : ا�1R8ج �� y;ح ا����1ج ��� <��N1ج ا� �N ل إ�4N�� �N اf�N ل ��$��xNوي               -٢٦
هNـ !(�MN   ١٤٠٤دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو�� ): هـ٧٥٦ت(�$� ا��3�� ا�?�3$    
 .H���� <2 ا�_���ء 

�� 2R إNR;اه�2NR 4     : اH8��ع  -٢٧>      ;N3R  NRري أ R�?Nر ا����N��ـ ٣١٠ت ( ا�Nة،  ): ه ��Nدار ا�
 ،�p��pا� �_$Pا� ،�Oر�١٤٠٢ا�378�ا���_4 أ*� �اد �$��  .هـ، !(�M ا��آ� ر 

٢٨-   ����P�?�3م ا�*fا���وردي       : ا G�$* 2R ��> 2R ���)ـ ٤٥٠تNه :(    ،�N���_ا� GN�3دار ا�
 .�R;وت

�N�       ��� 2NR أ*�N� mN* 2NRم ا�f         : ا8*�3م �� أ� ل اf*�3م     -٢٩>  NRأ �?N��) ـ ٤٥٦تNه :(
 .دار ا��O#، ا�(�ه;ة، ا�P$_� اfو��

�NN� ا�<NN�ي أNNR  ا�NN?2   : ا�NN3*8م ��NN أ�NN ل ا�NN3*fم    -٣٠> 2NNR ـ�NN��)ـ٦٣١تNNدار ) : ه
 . هـ، ، !(�M ا��آ� ر �7� ا�D���� ١٤٠٤ا���3ب ا�_;�R ،�R;وت، ا�P$_� اfو��

٣١-    �NN��;�ا� ��NN�وا� ���;=NN2 <   : ا�داب ا�NNR �NN�d> 2NNR �NN�>  �NN7�)�ا� �NN�): هNNـ٧٦٣ت(
    ����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،���7;١٩٩٦ -هـ١٤١٧: <�7?� ا�       ;N�وط و��N�fا G�_Ny MN�)م، !

 .ا�(��م 
دار ): هNNـ٢٥٦ت (<�NN� 2NNR إNN7����9 أNN$�  NNR� ا
 ا�$�NNFري ا�NN_Dـ�d     : اfدب ا��NNـd;د  -٣٢

��ا:  !ـ(�M ١٩٨٩ - ١٤٠٩ �R;وت ا�P$_� ا��p��p ، –ا�$=��; ا678<��  �� .ا�$��0 د �$�<
�ب     -٣٣NN�fا �NN�;_> �NN��NN� NN$� 2NNR� ا�$NN;       : ا+��NN7_�ب  > 2NNR 
ت (NN$� 2NNR �NN7 O� ا

�� ا�$�Dوي: دار ا��R ،9�D;وت، ا�P$_� اfو��، !(�M): هـ٤٦٣> ���. 
�، ا�P$_� ا��p��p: ا678م و�O�x0 ا��;أة ا��_��;ة  -٣٤O 3دار ا�(�4، ا� ،�� Fا�$�1 ا�. 
ت :( R  ��� ا�N$� 2NR 2�?N� ا
 2NR ا����N7 2NR �N�� 2NR 2?N                    أ: ا�y8رات وا���$��1ت     -٣٥

 .د ��7��ن د��� .أ:م، !(�١٩٨٣Mا��p��p :  ا�n> -�_$P;–، دار ا��_�رف )هـ ٤٢٧
٣٦-   �R�N�8ا   �R�nNا� mN���! �N�  :        �_��=NN��6 ا�)?N_9 ا�xNdا�  NRأ ;ND* 2NR �NN�� 2NR �N�*أ

�NN�  ١٩٩٢ -١٤١٢rدار ا�NN�R ،9NN�D;وت، ا��NN_$P اfو��NN،  ): هNNـ٨٥٣ت(> �NN�� MNN�)م ، !
 . ا�$�Dوي

٣٧-    #O�NN�ب ا�NN�وأ ��?NNا� Gه�NN> �NN�� د�NNy;9 ا��$NN7 �NNإ� �NNOا�د وا�1�NN)��+2 : اNNR �NN�*ا
: هNـ، !(�MN   ١٤٠١ ا�P$_� اfو��    - �R;وت –دار ا���ق ا�D�O�ة    ) هـ٤٥٨ت  (ا�?�2 ا�1�$(� 

 .*�� ��nم ا�G!�3أ
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�R ،2�O6;وت، �$��ن، ا��N_$P     دار ا�_�4 ���  ): م١٩٧٦ت  ( �U; ا��2O ا�mرآـ��    : ا6�fم  -٣٨
 ،�?>�Fم١٩٨٠ا� . 

٣٩-  ���NNN�f���1، : ا$NNN�fج ا;NNNdا�  NNNRـ٣٥٦ت (أNNNه( ،�NNNو�fا �NNN_$Pن، ا��NNN�$� ،;NNN3dدار ا� ،
١٩٨٦;R�H ;��7��1 و> ��� M�) .م، !

�ـ_�ل  -٤٠fي :  ا�ا�?_ـ ;d_ـH 2R ا�(�47 ��ـ�  Rهـ٥١٥ت(أ  :( Gـ;وت –�ـ��ـ4 ا�3ـ��R - ، 
 . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣اfو�ـ� : ا�Pـ$_�

�NN� 2NNR ا�NN�� 2NNR 2?NNـ� 2NNR ا�NN?2 ا��NN7 P،  : ا+�nNN�0د  -٤١> ;d_ـNNH  NNRـ٤٦٠ت (أNNه( ،
 4NNN0 ،م�NNN�Fا� �NN_$P>- ;NNyن : ا��� �?NN�1H J>�NNNH �NNN$�3> رات =NNN�>- �NNNو�fا �NNN_$Pان، ا�;NNN1� 

 .هـ١٤٠٠
٤٢-             GN�PFا� ���R;=N�� ع�Dy �Rظ أ�d9 أ�* ��، دار ا�NdـN�R ،;3;وت،      )هNـ ٩٧٧ت  (ا��08ع 

١٤١٥M) .<G�3 ا�$ ث وا��را�7ت ، دار ا�3d;: هـ !
دار ا��_;�N�R ،�N;وت، ا��N_$P       ): هNـ ٢٠٤ت(<�� 2R إدرSO ا�=��_� أR  �$� ا
        : اfم  -٤٣

����pا�. 
�Nd! �NN?�; آ��NNب ا
 ا���mNل     -٤٤ 9Np>fازي  : ا;�=NNرم ا��N3> ;NN���) ;N��_>( ;NN�>أ �NN_$P> ،

 .هـ١٤٢١ ا�P$_� اfو�� -40–ا���<��2 
�1�،ا�N?_ د�O، ا�D��:         �N_$P� �� <2 ا�$�*2�p    : اf<2 ر���7 ا678م    -٤٥ iN��ا� �N_>�H ;=�

 .م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦اfو��، 
٤٦-    �)dل ا� �أ ���� p� 2R��ن :  ا4D�f ا�mاه;ات ��� *9 أ��dظ ا� ر�0ت > 2O�ا� S�y

    �_��=NNا� ��Oرد�NN�ا� �NN�� 2NNR)ـ٨٧١تNNه : (  �NNy;ا� �NN$�3>- ض�NNO;١٩٩٩ – ا��NN_$Pم، ا� :
M�)! ،�p��pا�: ا� �2 ا����� �$R ��> ��� 2R 4O;3. 

�N� أnN�>  NR ر ا������N ا�N?�_���           أR: ا�f?�ب  -٤٧> 2NR 4O;N3ا� �N$� ��_7 )ـ ٥٦٢تNه( ،
 .، ا�P$_� اfو��، !(�M �$� ا
 ��; ا�$�رودي١٩٩٨دار ا��R ،;3d;وت، 

٤٨-       M��0�ا� mح آ�;y Mا�;ا� ;دار ا��_;��N،  ): هNـ ٩٧٠ت(ز2O ا��4�D� 2R 2O ا���d      : ا�$
 .ت، ا�P$_� ا��R����p;و

�� 2R ا��;!�x: ا�$; ا��Umر  -٤٩O 2R ��*دار ا���3ب ا678<�: أ. 
٥٠-   ¡Oر�NNNء وا���NNN$ا� : �NNN7�)�ه; ا��NNN� 2NNNR ;NNN1P�ـ٥٠٧ت ( ا�NNNه :( ،�NNN��O�ا� �NNN��)pا� �NNN$�3>

 .R ر7_��
٥١-    �NO�1وا�� �Oا�اء           : ا�$�Ndا�  NRأ ،�Ny;)ا� ;N�p2 آNR 9����N7ـ ٧٧٤ت(إNرف،   )ه�N_�ا� �N$�3> ،

 .�R;وت
): هـ٧٩٤ت(<�� �1R 2Rدر 2R �$� ا
 ا�mرآ=� أR  �$� ا
 : ه�ن �� �� م ا�(;Aنا�$;  -٥٢

�� أR  ا�9xd إR;اه�4 . ١٣٩١دار ا��_;��، �R;وت، > M�)!. 
; ا��ND*�        : ا�$��ن وا��2��$   -٥٣R 2R ن ��;و��p�  Rـ ٢٥٥ت  ( أNوت،     ): ه;N�R ،G_N� دار

� زي �P ي١٩٦٨ا�P$_� اfو��،  M�) .م، !
<�N$�3  ) : هNـ ١٣٩٠ت(أ*�� 4N7�0 2NR ا�_�N?� ا��nN_���         : ���هf G*�3م ا���هG  ا���ج ا   -٥٤

 .ا���2
٥٥-     9N��U ;nNN�F�� 9Nج وا8آ���Nا�� :     
�NN� 2NR �NN7 O 2NR أ�NNR ا�(�4N7 ا�_$NN�ري أNN$�  NR� ا>

 .دار ا��R ،;3d;وت، ا�P$_� ا�����p): هـ٨٩٧ت(
�NNN� 2NNNR إ2NNNR 9����NNN7 إNNNR;اه�4 أNNN$�  NNNR� ا
 ا�         -٥٦> ، ;NNN�$3ا� ¡Oر�NNNا��  �NNNd_Dري ا��NNNF$

(�M ا�?�� ه�4y ا���وي)هـ٢٥٦ت(! ،;3dدار ا� ،. 
٥٧-    �NNN��� ان�NN�> �NNN� 9NNNH;�� أة;NNN�رآ� ا��=NNN> ;NNNPUج و;NN$ز : ا���NNNR 2NNNR mNNNOm_ا� �NNN$� ) ت

 .هـ١٤٠١<�3$� ا�?6م ا�_����، ا�(�ه;ة، ) هـ١٤٢٠
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٥٨-   �NN)dل ا� NN�أ �NN�إNNR;اه��NN7 O 2NNR �NN�� 2NNR 4 ا��d;وز�NNRAدي ا�NN=�;ازي أNNR     : ا��$nNN;ة 
�قNN7ـ٤٧٦ت(إNN): ه ;NN3dدار ا�- M=NN>١٤٠٣ - د�NN_$Pا� ، :MNN(�! ،�NNو�f2 . د: ا?NN* �NN�>
 .ه�� 

�� ا��2O و!���m ا�d;�0 ا�����H �2 ا�d;ق ا�2�3��1  -٥٩ ;�n$ا�� : ;dt�2 ا�Rأ ��> 2R ;ه��
  ���Oا;d78هـ٤٧١ت  ( ا :(        ،�Nو�fا �N_$Pن، ا���$� ،G�3ـ 4���١٤٠٣ ا�N١٩٨٣ -ه  MN�): م، !

 .آ��ل O �7 ا� ت
�;GNNNO ا�(A;NNNن ا  -٦٠ ;�?NNNd! �NNN��NNN� ا�4��NNN1 ا��nNNN;ي   : ��$��NNNن > 2NNNR �NNN�*2 أO�NNN�1ب ا�NNNy

��R ���;اث، ا�(�ه;ة، ���P، ا�P$_� اfو��N،          )هـ٨١٥ت(nآ� ر     ١٩٩٢، دار ا��Nا� MN�)! ،
�� Rا�أ� ر ا� ���. 

�NN� ���NNرة  : ا��;NNO; اNN��� �>6NN78;أة    -٦١>);NN��_> :)  �NN_$Pه;ة، ا��NNوق، ا�(;=NNدار ا�
 .م ٢٠٠٢اfو��،

٦٢-         �dO;=Nا� �N�O��ا� ¡Oر�! �� �d�Pا�� �d): هNـ ٩٠٢ت  ( ا�N>8م S�Ny ا�N�2O ا��F?Nوي         : ا��
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤دار ا�G�3  ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو�� 

٦٣-     9NOmم ا��� N�_� 9�1?Nا�� :        �N$�3ا� ���N�;|ا� �N�> 2NR �N�*2 أNR �N�دار ): هNNـ٧٤١ت (<
�_Rا�;ا �_$Pوت، ا�;�R ، ن��$� ،�R;_م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣،ا���3ب ا�. 

�NN� �NN�� 2NNR ا����NNH;D      : ا��_;�NNdOت  -٦٤> 2NNR �NN��)ـ ٨١٦تNNه : (  ،�NNR;_ب ا��NN�3دار ا�
(�M إR;اه�4 ا��Rfري�R١٤٠٥;وت، ا�P$_� اfو��، ! ،. 

٦٥-      �O�ا��_��(�ت ا�;}�� ��� ا�;و}� ا�� :     ���N$�f2 اO�Nا� ;��� ��، دار )هNـ ١٤٢٠ت (<
(�M ��� *?�2 ا��D$� ، !١٩٩٩ا�d� 2Rن ، ا�(�ه;ة، ا�P$_� اfو��. 

�� ��4N اf�N ل     -٦٦ ;�$ -N�R;وت –دار ا�N3d;  ): هNـ ٨٧٩ت(ا2NR أ<�N; ا��Nج    : ا��(;O; وا��
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ا�P$_� اfو�� 

٦٧-       �)dل ا� �أ �� ��Fا��� :               ��O NDا� �N7 O 2ـNR 
ت (أR  ا��_��� �$� ا�ـ��N$� 2R i� ا
(  ١٩٩٦ -هـ١٤١٧دار ا�$=��; ا�R ،��>678;وت،     ): هـ٤٧٨!  ، N�        ���N$ـ4 ا��N� H 
N$� M� ا

 .وR=�; أ*�� ا�_ــ�;ي
٦٨-     �Oا�;ؤوف ا����وي     : ا��ـ ��0 ��� <1��ت ا��_�ر �$� ��دار ا�N3d;   ) : هـ١٠٣١ت(<

 ;NN��_�ا� ، ;NN3dوت  -دار ا�;NN�R  ، M=NN>١٤١٠ –د   MNN�)! ،�NNو�fا �NN_$Pـ، ا�NNد: ه .  �NN�>
�Oا�ر} ان ا�. 

٦٩-   ;�|nNNا� J>�NNDح ا�;=NNR ;?NNم ا�: ا����NN>8وي  ا�NN��ؤوف ا�;NNا� �NN$� 2O�NN2 ا�NNOز ���NNت ( 
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ا�P$_� ا��p��p، <�3$� ا8<�م ا�=��_�، ا�;�Oض،): هـ١٠٣١

 ا�?2  أ�d_x :Rء وذآ; <�اه$41 وأU$�ره4ا�p(�ت <2 ر�Hل أه9 ا�_�4 وا��O# و<2 ا�       -٧٠
�$�N ا�N�ار،   ، <3)هNـ ٢٦١ت(أ*�� 2R �$� ا
 2R ���� ا�_��D ا�3 �� �N� 9Om;اS�R ا�|N;ب           

   ،�NNو�fا �NN_$Pا� ،�Oد _?NNرة، ا� NN��ا� �NN�O��ـ١٤٠٥ا�NN١٩٨٥ -هMNN�)�$NN� ا�_�NN$� 4�NN�  : م، !
 .ا�_4�t ا�$?� ي 

دار ا��R ;3d;وت، ا�P$_� ) : هـ٣٥٤ت(<�� 2R *��ن أR  *�!4 ا������ ا�$?�� : ا�p(�ت  -٧١
 .ا�?�� y;ف ا��2O أ*�� : ، ، !(�١٩٧٥Mاfو�� 

�� ا�;و*��     -٧٢�)pا� Dإ� �� �R��;R 9� :  د ��� 0;ا� �>�) ;��_>( ;n> �$�3>،-    ه;ة�N)ا� –
 .١٩٨٦ا�P$_� اfو�� ، 

٧٣-       ��nا� J>�Dا� :    �?��  R2 ��?� أR ��*��ء إدار  ): هـ٢٧٩ت  ( ا��;<�ي ا�?���    <
R;_ا��;اث ا�;��y �� .�، �R;وت، !(�M أ*�� <

�N� 2NR أ*�N� ا�nN�fري ا             : ا�f J>�D*�3م ا�(;Aن    -٧٤> 
، )هNـ ٦٧١ت  (�(;�$�N   أN$�  NR� ا
 . ٥/٩٨دار ا�=_G، ا�(�ه;ة، 

٧٥-   9O�_ـ;ح وا��Dا� :�$�          �N���ازي ا��;Nا� ��>  Rأ SO2 إدرR ��> 4!�* �R2 أR 2�*;ا�
 .١٩٥٢ – ١٢٧١اfو�� :  ا��R  -�_$P;وت-، دار إ*��ء ا��;اث )هـ٣٢٧ت(
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٧٦-        ��d��� �$(�ت ا� ���x�اه; ا� Dا� :            �N�2NR أ�NR ا� ��Nء      �$� ا�(�Nدر 2NR أ�NR ا� ��Nء <
 ��>  Rأ �y;)هـ٧٧٥ت(ا�( ���U Gآ� �� .- آ;ا!=�–، دار <�; <

�� 2R ��� ا��ادي ا�_$�دي : ا�D ه;ة ا���;ة  -٧٧> ;3R  Rهـ٨٠٠ت(أ :(�O;�Fا� �_$P�ا�. 
، NNN�R;وت، ا��NNN_$P دار ا��NNN�$� ،;NNN3dن): م١٩٧٩ت (أNNNR  ا�NNN��f ا��NNN دودي  : ا��NNNDب  -٧٨

 .م٢٠٠٥اfو��، 
٧٩-   �NN)��fود ا�NN��NN  :وا��_;�NNdOت ا���NN)�0 ا�O  NNRري أ�nNN�fا �NNO;2 زآNNR �NN�> 2NNR �NNO;زآ

<�NNزن .د: هNNـ ، !(�١٤١١MNNاfو��NN :  ا�NN�R -�NN_$P;وت -دار ا�NN3d; ا��_��NN; ) : هNNـ٩٢٦ت(
 .ا��$�رك 

٨٠-  ;NN��_�ا� JO;=NNوا�� ;NN3d6م وا�NN78ا �NN�ا�NN�آ� ر <�NN� أ�SNN : ا�(NN ق ا�NN��� ��7��?NN;أة 
 ;d_H 47�0 );��_> :( �x1و��دار ا��fا �_$Pوت، ا�;�R ،��R;_ا�. 

<�V=NNNة ): <_��NNN$� );NNN� ا���NNN� ا�NNN= ار�R. د: ا�(NNN ق ا�NNN��� ��7��?NNN;أة ��NNN ا6NNN78م   -٨١
�Oر��378�R ا��_�رف. 

ا�_;�NR،  دار ا�N3d;    ): <_��;( ا��آ� ر �$� ا���� ا�n�fري     : ا�( ق ا�?����7 ���;أة    -٨٢
 .ا�(�ه;ة، ا�P$_� اfو��

٨٣-   �O;ـn$�7 ا����4��N ا�GN�3،    ): هNـ ٦٥٩ت  (�ـ�2R ��� 2O ا�?2 ا�$nNـ;ي       �ـ�ر ا : ا�
 ،�p��pا� �_$Pوت، ا�;�R١٩٨٣ -هـ١٤٠٣M�) . <��Fر ا��2O أ*��: م، !

٨٤-  �NNN�3���دة ا��?NNNا� Gه�NNN> �NNN�� �NNN�1)dا� �NNN�6Fـ;وي: ا�NNN)ا� �NNNR;_ا� �NNN�> : GNNN�3دار ا�
 .م ١٩٩٩ا�_ــ����، �R;وت، ا�P$_� اfو�� 

<�NN7?� ا��NN=; ا4NN0 ،�>6NN78، ا��NN_$P    ) : هNNـ٤٦٠ ت( أNNd_H  NNR; ا��NN7 P   : ا�6NNFف  -٨٥
 .هـ، !(�M ��� ا�F;ا���7 وH اد ا�=1;����7 و<�� <1�ي �١٤١٧�Dاfو�� 

�N� 2NR �N�� 2NR                  : ا��ر ا����Fر y;ح !� O; ا�nRfر      -٨٦> 2NR ـ�N2 ��ـNR 2O�N6ء ا�� ��>
    �d3nNNNNN��R وف;NNNN_�2 ا��*;NNNNا� �NNNN$�) ـ ١٠٨٨تNNNNـ$_�   )هNNNNNPوت، ا�;NNNN�R ، ;NNNN3dدار ا� ،

 .هـ ����p١٣٨٦،ا�
، دار ا�N3d;،  )هNـ ٩١١ت  (�$� ا�2NR 2�*;N ا��N�3ل 6NHل ا�N�2O ا�N?� ��              : ا��ر ا���p ر   -٨٧

 .م�R١٩٩٣;وت، 
٨٨-      �Oا�ا�1 #Oأ*�د �O;F! �� �Oرا�9،               : ا�xNdا�  NR��6 أ)?N_ا� ;ND* 2NR �N�� 2R ��*ت (أ

 .، دار ا��_;��،�R;وت،!(�M ا�?�� �$� ا
 ه�4y ا������ ا�����)هـ٨٥٢
��Ny �Nون ا���Nة          ا��7  -٨٩ �NO $وا�?�� ا�� ��A;)ت دروزة        : � ر ا�mN� �N�، )م١٩٨٤ت( <

 .<P$_� ��?� ا�$��R ا��$� وy;آ�r، ا�(�ه;ة
٩٠-     Gه�NN�ن ا��NNأ�� �NN�;_> �NN� Gه�NN�ج ا��$O�NNن     : ا� NN*;� 2NNR �NN�> 2NNR �NN�� 2NNR 4اه�;NNRإ

 .دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت): هـ٧٧٩ت ( ا��_�;ي ا����3ــ� 
، دار ا�|NN;ب، NN�R;وت، )هNNـ٦٨٤ت (�2O أ*�NN� 2NNR إدرSNNO ا�(;ا��1NNy ،�NNب ا�NN: ا��U�NN;ة  -٩١

�� *١٩٩٤�Dا�P$_� اfو��، > M�)! ،. 
� *N ل ا��NDب                        -٩٢N� �N�R;_ا� JN> �N�$ل ا��N�H �>6N783; اd���NR ا�;د ��� * ار ا���_ ت

�� دون 1NNy د وو��NN، إ<�<�NN ا��NN;أة m��NNHة        NN� واجmNNا� ،��;NNy ;NN����NN�آ� ر ه�NNرون  . 
�!�R;=ا�. 

<�nNNNN ر 2NNNNR S� NNNNO 2NNNNR إدرSNNNNO ا�NNNN1$ !�   : ض ا��;NNNNy JNNNNR;ح زاد ا��J�)�?NNNN ا�NNNN;و  -٩٣
 .، <�3$� ا�;�Oض ا���pO، ا�;�Oض) هـ١٠٥١ت(
٩٤-          ��)=N>�ح ا�̂��_� ا�;y ��ت ): (ا��N_$D (ز2NO ا�N��N�� 2NR 2O ا�_�N<��           : ا�;و}� ا���1$ 

 .، دار  ا�_��4 ا�R ،�>678;وت )هـ٩٦٥
����NN_> �NN آ���NNت ا���NNس    -٩٥ ;NNاهmا� :  ;NN3R  NNRري   أ�NN$�f4 اNN7�)2 ا�NNR �NN�، )هNNـ٣٢٧ت (<

        �Nو�fا �N_$Pوت، ا�;N�R ،���N7;ـ  ١٤١٢<�7?� ا�N١٩٩٢ -ه MN�)ا�N�آ� ر*�! 4����N   : م، !
 2>�xا�. 
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�� ND* 2NR ��� 2R; ا��N�p�1،        : ا�mواH; �2 ا�0;اف ا���$3;     -٩٦> 2R ��*ـ ٩٧٤ت ( أNه( ،
 ،����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،ن��$� ،�O;n_را�7ت م،١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ا���3$� ا��ا� mآ;> M�)! 

 . وا�$ ث m� �$�3�Rار <�dPn ا�$�ز 
�N� N)_O 2NR �NN7 O 2NR ب ا�NN�D�ي      : ا�N?� ك ��N)$� �Nت ا�_���NNء وا���N ك      -٩٧> 2O�NNء ا��N1R

�N�  2NR     : م، !(�MN  ١٩٩٥<�N$�3 ا8ر�Nyد، ��N_�ء، ا��N_$P ا��N���p           ): هNـ ٧٣٢ت  ( ا��3�ي  >
 .��ــ� ا�?�2 اfآ ع ا�ــ ا��

 ا�_$�س أ*�� 2R ��� 2R �$� ا�(�Nدر ا�_$�N�ي        !(� ا��2O أR  : ول ا��� ك �_;�� د ا�?� ك �   -٩٨
 -هNـ  ١٤١٨اfو�N�R  :  ،�N;وت ا��N_$P  - �$��ن –دار ا�G�3 ا�_����    ):  هـ ٨٤٥ت  ( ا��(;mOي  

١٩٩٧M�)�� �$� ا�(�در ��P : م، !>. 
٩٩-        #O�N� وأه9 ا�)d2 أه9 ا��R �O $ا�?�� ا�� :   �Nا�m|ا� �N��N=;وق،  دار ا): م١٩٩٦ت ( <

 . م ٢٠٠٥ا�(�ه;ة، ا�P$_� ا�?�د�7، 
ا��آ� ر O �7 ا�(;}�وي : ا�?���7 ا�=;��� ��  }ـ ء �nـ ص ا�=;O_� و<(��ـ�ه�         -١٠٠
 .١٩٩٨ -هـ١٤١٩<�3$� وه$� ا�(�ه;ة،ا�P$_� اfو��، ): <_��;(
�Ny¡ ا6N78م !(�N ا�N�2O أ*�N� �N���! 2NR        : ا�?���7 ا�=;��� �� إ�6ح ا�;ا�� وا�;���     -١٠١
، وزارة ا�NNN=�ون ا6NNN78<�� واfو�NNN0ف وا�NNN�� ة وا8ر�NNNyد ، ا�����NNN3 ا�_;�NNN�R  )هNNNـ٧٢٨ت(

 .هـ ١٤١٨ا�?_ د�O، ا�P$_� اfو��، 
�� �7;ة اf<�2 وا��V< ن       -١٠٢ ��$�): هNـ ١٠٤٤ت(��� R 2R;ه�Nن ا�N�2O ا��$�N         : ا�?�;ة ا�

 .هـ ١٤٠٠دار ا��_;��، �R;وت، 
�NN* �NN�� M�ا�M اfزه�NNر       -١٠٣�NN��ار ا�;NND9 ا��?NNا� : �NN��NN� ا�NN= آ���      <> 2NNR �NN�� 2NNR 
�N� إNR;اه�4   : ، !(�MN ١٤٠٥دار ا�GN�3 ا�_���N�R ،�N;وت، ا��N_$P اfو��N،            ): هـ١٢٥٠ت(>

 �Oزا. 
<2 �7?�� د�N ة ا�MN    ): <_��;( ا��آ� ر <� د <�� ��R�R،   : ا�= رى �7 ك وا��mام    -١٠٤

�� وا��=; R;ا�PR ا�_��4 ا678<��nدرة �2 إدارة ا��nا� . 
وزارة ا6N�8م،  �=; ): <_��;(� ر <�n ر ا�_;�O،    ا��آ: �� ا�$;2O ا�= رى �� دو    -١٠٥

 .م ١٩٩٦ا�$;2O، ا�P$_� اfو��، 
١٠٦-  ����nNNا�� ;_=NNوا� �NNR��33;ي      : ن ا�?NN_ـ9 ا�NN17 2NNR 
ت (أNNR  هNNـ6ل ا�NN$� 2NNR 2?NN� ا

�� ا�$�NDوي    : م، !(�M ١٩٨٦هـ  ١٦٠٤، ا��3ـ�$� ا�_ـ�O;n، �$��ن، �R;وت،    )هـ٣٩٥> ���
  Rأ �� .ا�9xd إR;اه�4 و<

١٠٧-      �0��m6ل وا�xوا� ���N� 2NR   : ا�n ا�M ا��;�0 ��� أه9 ا�;> 2R ��*ا�_$�س أ  Rأ
  ���          ،�Nو�fـ_� ا$P7?� ا�;���7، �$��ن، ا��> ،��p�1ا� ;D* 2Rـ ١٤١٧N١٩٩٧ -ه  MN�)! ، :

 . �$� ا�;*�2R 2 �$� ا
 ا��;آ� وآ�<9 <�� ا�F;اط 
): هNـ ٢٣٠ت  (�JN أN$�  NR� ا
 ا�$nN;ي ا�mهN;ي            <�� _7 2R� 2NR <�     : ا�P$(�ت ا�3$;ى   -١٠٨

 .دار ��در،�R;وت
�N� 2NR أNR          أRـ:=;�ـ��ا�Pـ;ق ا�3ـ��� �� ا�?���7 ا�      -١٠٩> 
 N3R; أNO ب ا�mر�N$� �       �N� ا
)   �NOز D2 4�0 ا�Rـ ٧٥١ت) (اNه:(          ،�Nو�fا �N_$Pه;ة، ا��N)ا� ،#O�Nم، ٢٠٠٢ -هNـ ١٤٢٣دار ا�

M��_!و M�) .ا��7fذ �7� ��;ان : !
١١٠-   ��N� 2NR أ*�N� �N�p� 2NRن ا��Nه$�              : $;�; <U �$   2 ا�_$; > 2O�Nا� S�y )  ـ ٤٧٨تNه :(

�NNO 3ا� �NN> 3* �NN_$P> –�NNO 3ا� - ،�NN���pا� �NN_$P١٩٨٤ ا�MNN�)ا�NN�آ� ر �6NNح ا�NN�2O : م، !
�D��ا�. 

�;GO ا��|�    -١١١ ���� 2R �$� ا� ا*� ا�mاه�، : ا�_=;ات > ;��  Rهـ٣٤٥ت (أ( �_$P�ا� ،
 .  �$� ا�;ؤوف H$;م،!(�١٩٨٤Mا� ����، ُ���ن، 

١١٢-   �NNOا�ح ا�1;NNy �NNO��_ا� :    ،�!;R�NN$د ا� NN�> 2NNR �NN�> 2NNR �NN�>) ��NN7 ـ٧٨٧تNNدار )ه ،
 .ا��R،;3d;وت 
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١١٣-   �O�Dا� �و�7: ا�_1fا�=;ق ا �� .دار ا���3ب ا��(�س 
 .�$_� �ـ���d ا0fـ$�ط n�R;: ا�_ـ1� ا�(�Oـ4  -١١٤
<N1�ي  . د: ا�6N1ل، !(�MN   دار و<�N$�3    ) : هNـ ١٧٠ت(ا�2R 9��F أ*�� ا�d;اه��ي     : ا�_�2    -١١٥

 .إR;اه�4 ا�?�<;ا�� . ا��mFو<� و د
١١٦-   ;NN�f9 اNNأه �NN��)� �NN� ;NN�f2 وا�NN_ا� : �NN�$�دار ) هNNـ١٠٧١ت ( �$NN� ا�$�0�NN ا��NN اه$� ا�

 .م، !(��n� Mم روا١٩٨٧�D_�0 �7 -هـ١٤٠٧ا��V< ن ���;اث، �$��ن، ا�P$_� اfو��، 
١١٧-  ;O�|ا� :    ���>f2 ا�? �$��ن، ا��R-    �N_$P;وت–���3ب ا�_;�R   دار ا ): هـ١٣٩٢ت(�$� ا�

 �_Rم ١٩٧٧ا�;ا . 
١١٨-   MNN�)! �NN� �NNd���ة ا�;NN|ا�  �NNd��* �NNRم أ�NN>89 ا��?NN> �NN_R  :NNRي   أ NN�m|ا� ;NN�� �NNd* 

�d��� زاه; ١٩٨٨ا�P$_� ا��R- ����p;وت-<�3$� ا8<�م أ�d��* �R   ):هـ٣٧٧ت(ا�> M�)م، !
 . 2R ا�?2 ا�3 �;ي

�� ا�      -١١٩ 4>fث ا��� ا��_N$� ���N� ا���N$� 2NR iN� ا
             إ<�Nم ا�N;<�2 أ���4�َt̂ :     NRث ا� ا�|���� 
 ،��O NNNDـ٤٧٨ت (ا�NNNه(     ،�NNN���pا� �NNN_$Pوت، ا�;NNN�R ،ن�NNN�$� ،�NNN���_ا� GNNN�3م، ٢٠٠٣، دار ا�

 .هـ ١٤٢٤
 ا�_$�Nس !(�N ا�N�2O أ*�N� N$� 2NR� ا�ـNـ���y           2NR 4¡ ا678م أd� :  R(��1 ا�3ــ$;ى ا���dوى ا   -١٢٠

�� <�F ف: ��_;��، �R;وت، !(�M و!(�4O، دار ا)هـ٧٢٨ت (!���� ا�ــ;ا�� > 2��?*. 
��NNN> �NNNهG ا�NNN>8م ا4NNNt�f أ�NNNd��* �NNNR ا��_��NNNن    -١٢١ �NNNO��1وى ا��NNN�d2 :ا�O�NNNم ا��NNNt� ¡�=NNNا�

�F�$): هـ١٠٣٦ت(ا��2 ����ء ا��1> ����Hوت، : و;�R ،;3dم ١٩٩ -هـ١٤١١دار ا�. 
١٢٢-      �N�Hا��� �NN0;dن ا��N�Rق و;َNNdِ2 ا��NR ق;ْNdَه;   : ا��NN� 2NR ;ه�N)ا� �NN$�    NNRادي أ�N|$ا� �NN�> 2NR

 .م١٩٧٧دار ا���ق ا�D�O�ة، �R;وت، ا�P$_� ا�����p، ): هـ٤٢٩ت ( <�n ر 
، دار ا�NN3ـ�G ا�_NNـ����،  )هNNـ٧٦٢ت (<�NN� �NN�d> 2NNR ا��(��NN7 أNNRـ  �$NN� ا
     : ا�NNdـ;وع  -١٢٣

 . ا�mه;اء *�زم ا�(�}��هـ،!(�M أ�R١٤١٨R;وت، ا�Pـ$_� اfو��، 
�NNN� 2NNNR ا�NNN?: ا�NNNd;وق  -١٢٤> 2NNNR �_NNN7أ �?NNN�Rري ا�3;ا R�?NNNـ٥٣٩ت (�2 ا���NNNوزارة ): ه

M�)�، ا�P$_� اfو��، !O 3و�0ف وا�=�ون ا678<��، ا�fم: ا �� �� .ا��آ� ر <
١٢٥-      9�� ا���9 واfه اء وا�� 9ndا� :  �N�>  Rه;ي، أ�tم ا�m* 2R ��_7 2R ��*2 أR ���
 .، <�3$� ا��D��F ا�(�ه;ة )هـ٤٥٦ت(
وزارة اfو�N0ف   ): هNـ ٣٧٠ت(���N ا�N;ازي ا��nNDص       أ*�N� 2NR     : ا�nd ل �� اf� ل    -١٢٦

M�)�، ا�P$_� اfو��، !O 347 ا��=��. د: وا�=�ون ا678<��، ا��H 9�D�. 
١٢٧-  �_Rرfا Gا���اه ��� �)dي : ا�;OmDا�;*�2 ا� �هـ١٣٦٠ت(�$. ( 
���2R 4 4��7 ا��d;اوي ا���3��N    : ا�d اآ� ا��وا�� ��� ر���7 أ�R زO� ا�(�;وا��        -١٢٨ 2R ��*أ
 .هـ ١٤١٥دار ا��R ،;3d;وت، ): هـ١٢٠٧ت(
�� O_( ب ا��d;وز �RAدي   -١٢٩> ،�� .<�7?� ا�;�R ،���7;وت): هـ٨٢٠ت(ا�(�< س ا��
� ا678<�   -١٣٠)dا� ��<0�NR �N_$P;ي، �_> :(     ;=N� ،4N0�N; ( ا�N?�� آ4��N ا���N;ي    : ا�(�xء 

 .هـ ١٤١٥<J�D ا�3d; ا678<�، ا�P$_� اfو��، 
، <0�R �_$P;ي ، 40، �=; )هـ١٢٨١ت (¡ <;!�x ا�n�fري،ا�=�: ا�(�xء وا�=�1دات  -١٣١

ا�P$_ــ� اfو�ــ�، : ا���!�; ا�_����  R���7$� ا��آ;ى ا��� �O ا�����p ��ـ�6د ا�=�¡ اn�fـ�ري      
١٤١٥M�)(�M !;اث ا�=�¡ ا�fــ4t: هـ، !! ��D�. 

١٣٢-   �NN�1)dا� �NNا�( ا� :  NNR2    أO�NN�1ب ا�NNy 2NNR 2�*;NNا� �NN$� ج;NNdا أا� GNNH2 رNNR �NN�* ادي�NN|$�
��$� .م ١٩٩٩ ا�P$_� ا�m� �$�3>-�3>-����pار <�dPn ا�$�ز): ٧٩٥ت(ا��<=(� ا�

١٣٣-   ��1)dا�( ا��2 ا� :          ،���N�;|ا� �N$�3ي ا�mNH 2NR �N�*2 أNR ��، دار ا�GN�3  )هNـ ٧٢١ت (<
 .م، }$� <�� أ<�2 ا���xوي �١٩٩٨، �R;وت، ا�P$_� اfو��، ���ا�_
١٣٤-    2NNR �NN�*9 أNND$�م ا��NN>8ا �NN)� �NN� ���NN39ا�NN$�*  :   �NN�>  NNRأ �NN7�)�ا� �NN>ا�2 0NNR 
�$NN� ا
 .ا��G�3 ا�R ،�>678;وت): هـ٦٢٠ت(
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١٣٥-       �N�O��9 ا�Nأه �N)� �N� ���N3ـ$�،        : ا�NNا�(;�ـ ;N$ا� �N$� 2NR 
ت (أN$� 2NR ;N�� �N7 O  NR� ا
 .هـ ١٤٠٧دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��، ): هـ٤٦٣

١٣٦-   ¡Oر�NNا�� �NN� 9NN>�3ا� :  NN3ا� �NNR2 أNNR �NN�� 2?NN�NN� NN$� 2NNR� ا�4O;NN3   أNNR  ا�> 2NNR �NN�;م <
���$�=NNا�);NN��f2 اNNRـ٦٣٠ت)(اNNه :( �NN���pا� �NN_$Pوت، ا�;NN�R ،�NN���_ا� GNN�3ـ، ، ١٤١٥دار ا�NNه
M�) .�$� ا
 ا�(�}� : !

 . دار ا���وة ا�D�O�ة، �R;وت.) هـ٧٤٨ت (<�� p� 2R��ن ا��ه$� : ا���$3;  -١٣٧
��N وr NH ا�              -١٣٨ 9NO�0وfن ا N9 و��NOmا��� M��)* 2� 9 ا�3=�فNOوV� :     2NR د N�> 4N7�)ا�  NRأ

(�N$� M�  �R -;وت–، دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�R  )هـ٥٣٨ت  (��; ا�F>m=;ي ا�F ارز<�    ! 
 .ا�;زاق ا��1�ي

�� 2R إR;اه�4 ا��N$�_p ا���R�?N ري            : ا�3=� وا�$��ن   -١٣٩> 2R ��*أ M) هNـ ٤٢٧ت  (أR  إ7
م، !(�MN ا�N>8م     ٢٠٠٢-ـهN ١٤٢٢ ا�P$_� اfو��،    -�R;وت–دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�R �$��ن      :

M�0�!و �_Hر <;ا y�� 2R ��> �Rي: أ�ا�?�� ;�t� ��7ذfا. 
١٤٠-            �NO |وق ا��;Ndت وا���PnN�ا� �N� 4ND_> ت�Zh��3ُا� :          ���?NأNR  ا�$(�NءأO ب �N7 > 2NR ا�

 ، �> NNNd3ـ١٠٩٤ت (ا�NNNه( وت;�R،���NNN7;ا� �?NNN7�>،ـ١٤١٩NNN١٩٩٨ -هMNNN�)�NNN���ن : م، !
 .درو�O، و<�� ا��n;ي

� < }NN ع   ا�����NN ا  -١٤١�NN�VR أو �NN� 9NN�أ + �NN����NN� 2NNR 9NN��U 2NNR إNNR;اه�;�� :    4�NN ع >
 �?NN�Rا;Pا� �=NN�=�ـ١٣٠٥ت ( ا�NNـ�، ) : هNNو�ـfـ$_� اNNـPوت، ا�;NN�R ،��>6NN78ا ;��=NN$دار ا�

� از أ*�� ز<;�ــ�١٤١٥ M�) .هـ، !
١٤٢-    �)dل ا� �أ �� J�ازي   : ا��;�=Nا� �N�� 2NR 4اه�;Rق إ�، دار ا�GN�3  )هNـ ٤٧٦ت (أR  إ7

 .م١٩٨٥ -�١٤٠٥���، �R;وت، ا�P$_� اfو��، ا�_
١٤٣-     J�)�ح ا�;y ���ق                  : ا��$�ع N7إ  NRأ �N�$��� N$� 2R� ا
 �N�d> 2NR ا�> 2R 4اه�;Rت (إ

 .، ا��G�3 ا�R ،�>678;وت)هـ٨٨٤
 .دار ا��_;��، �R;وت): هـ٤٣٨ت(S�y ا��2O ا�?;U?� : ا��$? ط  -١٤٤
١٤٥-  ،2�?NN2 ا�NN> �NN$�D�ا� : *;NNا� �NN$�  NNRأ G�_NNy 2NNR �NN�*أ ���?NNـ٣٠٣ت (�2 ا��NNه :( �NN$�3>

M�)! ،����pا� �_$Pا� ،G�* ،��>678ت ا�� $P�ة: ا���  Rح أ��dا� �آ� ر �$�ا�. 
�NNy 2NNR �NN;ف ا��NN وي  : ا��NN�D ع NNy;ح ا���NN1ب  -١٤٦O)ـ٦٧٦تNNوت، ): ه;NN�R ، ;NN3dدار ا�

 .م١٩٩٧
١٤٧-  mNNOm_ب ا��NN�3ا� ;�?NNd! �NN� m�H NNر ا�;NN����NN�P� 2NNR GNN  : ا�� 2NNR MNN�NN� �NN$� ا�>  NNRأ

fا �?NNN���) ـ٤٥٦تNNNن  )ه�NNN�$� �NNN���_ا� GNNN�3وت –، دار ا�;NNN�R –،�NNNو�fا �NNN_$P١٤١٣ ا�r-
١٩٩٣�� .م، !(�M �$� ا�?6م �$� ا�=�

١٤٨-                9N$�* 2NR �N�*م أ�N>8ا Gه�N> �N�� �)dا� ���$N� ا�N?6م N$� 2NR� ا
 2NR أRـNـ�             : ا��;ر 
�NNOض، ا��NN_$P ، ا�;)هNNـ٦٥٢ت ) (HـNNـ� �NNy¡ ا6NN78م اNNRـ�NN���! 2(ا�(��NN���! 2NNR 4NN7 ا�NNـ;ا�� 

،����pهـ١٤٠٤ا�-.   
�   ا -١٤٩)dل ا� �أ ��n ل �� : R3;   ا�(�}� أR �3   ا��N�ي ا�;��N_�ا� �NR;_2 ا�R)ـ ٥٤٣تNه :(

(��NN�� 2�?NN* MN ا�$NN�ري و NN7_��  م، !١٩٩٩هNNـ١٤٢٠ ا��NN_$P اfو��NN�� - �NNن-دار ا�$��Nرق 
 .ة� د
�NN=; ): هNNـ٦٠٦ت(<�NN� 2NNR ;NN�� 2NNR ا�NN?�2 ا�NN;ازي  : ا��nNN ل �4NN�� �NN اf�NN ل  -١٥٠

�H     ��>6782 7_ د اR ��� R�H;    ١٤٠٠ ا�P$_� اfو��    - ا�;�Oض -<_� ا8<�م <� M�)هـ، !
���ض ا�_� ا��.  

١٥١-   4t�fا ��، )هNـ ٤٥٨ت (أR  ا�?2R ��� 2 إَ�ْN7ِ 2R 9����7�r ا��;�N7،     : ا�ُ�43 وا�ُ�
 .م، !(�M �$� ا���� ه��اوي٢٠٠٠دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��، 

١٥٢-  ���N�          :ا��>  NRه;ي أ�Ntم ا�mN* 2NR ��_N7 2R ��*2 أR ��� )ـ ٤٥٦تNق  ): ه�N�دار ا�
�R;_إ*��ء ا��;اث ا� ��D� M�) .ا�D�O�ة، �R;وت، !
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دار ا�(�4N، د<M=N،     ): هNـ ١٤٢٠ت  ( ا��dPnN> ¡�=N أ*�N� ا�mر�N0         : ا���9U ا�d(�1 ا�_�Nم     -١٥٣
 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨ا�P$_� اfو��، 

١٥٤-   2NNNR �NNN�*ـ�م أNNNا8<ـ Gه�NNN> �NNN9 إ�U�ـNN9 ا��ـNN$�*  : �)=NNN>�ران ا��NNNR 2NNNR در�NNN)ا� �NNN$�) ت
M ا�N�آ� ر �$N� ا
 N�       2NR هNـ، !(  ١٤٠١<�7?� ا�;�R ،���7;وت، ا�P$_� ا��N���p،       ): هـ١٣٤٦

 .   �$� ا��?2 ا��;آ� 
�   : ا���و��NN ا�NN$3;ى  -١٥٥$NN�fا SNN2 أ�NNR iNN��> ) ـ١٧٩تNNه (  ،�NNR;_اث ا�;NNء ا���NN�*دار إ

 .هـ�R١٣٢٣;وت، 
١٥٦-        N78وا �Nه���D2 ا��NR 6ما��;أة :       �N�: ، <N�7 2N?�� د�N ة ا��_>(    MN�_N7) ;N� ��Nدق <

�� وا��R ;=N;ا�NPR ا�_4��N ا8            �nN2 إدارة ا�N� ر�n! �O;1y ��?�7 د   وه��N_6<�، ا�N7٧٥ ،
 .هـ ١٤٠٨، U;ة ا�ىا��nدر �� H��د

� وا�(��NN ن      -١٥٧NN)d2 ا��NNR أة;NN�د: ا� .   ���$?NNا� �dPnNN>) 6<�،   )م١٩٦٤تNN78ا GNN�3�ا� ،
 م ١٩٨٤-هـ�R١٤٠٤;وت، ا�P$_� ا�?�د�7، 

١٥٨-   ���R;ا� JO;=ا�� ���Pو� �R;|م ا��t2 �|��ن ا���R ن : ا��;أة�x>ر �7_� ��ا��آ� ر <
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، دار ا�3d; ا��_��;، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� ا�?�R_�)<_��;(ا�$ �� 

، اfوا�N��� 9N=; وا�� ز�_>(    ،JNO�N; (�$� ا���_N$H 4;ي   . د: ا��;أة �$; ا���رO¡ ا�$=;ي     -١٥٩
�Oو��، 7 رfا �_$Pا� ،M=>م ٢٠٠٦، د. 

١٦٠-   ¡Oر�NNا�� ;NN$� أة;NN�ب  . د: ا��nNN0 2�NN7�O �NN�Pا�� �NN$�);NN��_> :(  ب�NN�ّ3ُد ا��NN<JR�NNP ا!
 .ا�_;ب، 7 ر�O، د<=M، ا�P$_� اfو��  

١٦١-      �_O;=Nوا� ¡Oا���ر ���;ا��       : ا��;أة ?Nا� �_N7آ� ر أ�Nا�) ;N��_> :(    ;=N��� S��Ndدار ا��
 .هـ ١٤١٧م، ����p١٩٩٧، وا�� زJO، �$��ن، �Rـ;وت ا�P$_� ا�

١٦٢-   ��?NNNن وا�A;NNN)ا� �NNN�ا���NNN$�3 ا�_�O;nNNN، ) : م١٩٨٤ت ( <�NNN� �mNNNت دروزة : ا��NNN;أة 
 ،� .م ١٩٨٠ -هـ�R١٤٠٠;وت، �$_� ����� <�(

�NN� �NN$� ا��(nNN د : ا��NN;أة �JNN��H �NN اfد�NNOن وا�_nNN ر   -١٦٣>);NN��_>( ،�� R�NN> �NN$�3> ،
 م ١٩٨٣<n;، ا�(�ه;ة، ا�P$_� اfو�� 

١٦٤-  9NN� �NN��9xNN ا
  :  ا6NN78ما��NN;أة  2O�NNر ا� NN� 4O;NN>)ة;NN��_>( ،ن�NN�$� ،اء;NNهmدار ا� ،
 هـ �R١٤٠١;وت، ا�P$_� اfو��، 

 .دار ا���3ب ا��$����، �$��ن، �R;وت ): <_��;(أ*�� زآ� !�d*�: ا��;أة وا678م  -١٦٥
١٦٦-  ��>6NNN7إ �NNNO�7 رؤ��?NNN9 ا�NNN�_أة وا�;NNN�ا� : ;NNN3d�� ����NNN_ا� �NNN1_�ت، ا�mNNN� رءوف �NNN$ه

Pو��ا678<�، ا�fا �_$.  
 ا�N�R –  �N_$P;وت   –،دار ا���x1 ا�_;��R    )<_��;ة(أ<��� <��1   : ا��;أة وا� ���d ا�_�<�    -١٦٧

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤اfو��،
١٦٨-   #NN��pا� ���NN)p�1 ا�� $NN7أ �NN� ;NN3dوة دار ا��NN� J��NN0و �NNO�H ;nNN� ت+ NN -٨" ا��NN;أة و!

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣: ، دار ا�3d;، ا�P$_� اfو�� ٢٠٠٢/ /٢٥ -٢٠ -هـ١٣/٢/١٤٢٣
<�7?� ا�;�NOن  ): <_��;(�$� ا���D� ا��m�ا��   . د: ا��;أة و*( �10 ا�?����7 �� ا678م      -١٦٩

 .م ٢٠٠٠ �R;وت، ا�P$_� اfو�� -��P$��� وا��=; وا�� زJO، �$��ن
��NNN ا6NNN78م  -١٧٠ �NNN10 )*أة و;NNN�د: ا� . �NNNd�d� دق�nNNNا� �NNN�>);NNN��_>( �xNNN1ا�� �NNN$�3> ،

 .ا���O;n، ا�(�ه;ة
١٧١-     �NNO+أة وو;NN�ا�   �NNر��)> �NN�1)� �NNN7ـ�ء دراxNN)ي    : ا��_?NNNن ا��NNH �2 ا��?NN* 2NNNR �NN�*أ )

 .دار ا+���nم، ا�(�ه;ة،ا�P$_� اfو��): <_��;
١٧٢-    2��nNNNا� �NNN�� رك��?NNN�ا� :  �NNN$� 2NNNR �NNN�>  �NNN$�  NNNRأ 
ا
 ا��NNNآ4 ا���R�?NNN ري   ا
(�M ١٩٩٠ - ١٤١١ �R;وت ا�P$_� اfو�� ، -دار ا�G�3 ا�_���� ): هـ٤٠٥ت(!  : �dPn>

�$��P� ا�(�در . 
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�� ��4 اf� ل     -١٧٣ �dn�?�ا� :       �>�*  Rا�� أm|ا� ��> 2R ��دار ا�3ـ�G  ): هـ٥٠٥ت(<
�� �$� ا�?6م �$� ا�=���: هـ، !(�١٤١٣Mا�_�ـ��ـ� ، �R;وت، ا�P$_� اfو��>. 

١٧٤-      �?> 2��N� 2NR أ*�N� أt :        NR;فا��?�P;ف �� آ9 > 2O��1ب ا�y    �1�=NRfا ��Ndت ( ا�
�N�   : م، !(�MN ١٩٨٦ -هـ�١٤٠٦_����، �R;وت، ا�P$_� ا�����p ، دار ا�G�3 ا  )هـ٨٥٠> �N�d>

 ���0. 
��NNN أ<�NNNpل ا�_NNN;ب    -١٧٥ �nNNN)�?�ا� :NNNRي     أ;=NNNF>mا� ;NNN�� 2NNNR د NNN�> 
 ا�(��NNNH 4NNN7ر ا
 .م ١٩٨٧دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� ا�����p، ): هـ٥٣٨ت(
١٧٦-  �NN_��;GNNO ا�NN=;ح ا�NN�$3; ��;ا �NN� ;NN���ح ا��$nNN�ا� :�NN�> 2NNR �NN�*ي أ;NN)�ا� �NN�� 2NNR 

 �> �dوت)هـ٧٧٠ت(ا�;�R ،����_ا���3$� ا� ،. 
�$N� ا�2NR 2�*;N ا�ND زي أNR         : ا��VR �dnآ� أه9 ا�;7 خ �4N�� �N ا���N7¡ وا���N? خ             -١٧٧

هNـ، !(�MN ا�N�آ� ر     ١٤١٥<�N7?� ا�;N�R ،���N7;وت، ا��N_$P اfو��N،           ): هـ٥٩٧ت  ( ا�d;ج  
2>�xا� ����. 

��N ا�N�O# وا���NNر     -١٧٨ ��nN�ا� :  � ;N3R  NRأ     ���N� 2NNR أ�Ny �NR$� ا�3ـNNـ > 2NR 
ت ( $NN� ا
 .هـ، !(�M آ��ل O �7 ا� ت١٤٠٩<�3$� ا�;y�، ا�;�Oض، ا�P$_� اfو��، ): هـ٣٢١

١٧٩-     �N)dاب ا� Rأ ��� J�P�ا�:         
): هNـ ٧٠٩ت(<�N� 2NR أ�NR ا���Nd ا�$_��N ا��$��N أN$�  NR� ا
�� R=�; اfد�$� : ، !(�١٩٨١Mا��G�3 ا�R ،�>678;وت، >. 

 –دار ا�N;<�2  ) : هNـ ٣٦٠ت(أNR  ا�(���N7 4N7��ن 2NR أ*�N� ا�P$;ا�4D_� :        �N اfو�7   ا�  -١٨٠
 .هـ ،!(�M ��رق 2R � ض ا
 و�$� ا��?2R 2 إR;اه�4 ا�?��� ١٤١٥ -ا�(�ه;ة

١٨١-  ;NN�$34 ا�NND_�ا� :    �NNا�;$P4 ا�NN7�)ا�  NNRب أ NNO2 أNNR �NN�*2 أNNR ن����NN7)ـ٣٦٠تNNه( �NN$�3> ،
! ،����pا� �_$P9، ا��ه;اء، ا�� mا�M�) :�d�?ا� ��D�ا� �2 �$R ي��*. 

دار : إR;اه��dPn> 4 وأ*�� ا��Omت و*�<� �$N� ا�(�Nدر و<�N� ا���NDر           : ا��_4D ا� ��7   -١٨٢
(�M: ا��� ة! :��R;_ا��|� ا� J�D>. 

أR  ا���d ���; ا�N�N$� 2NR 2O� ا��?N� 2NR �N�� 2NR ا��NP;ز                : ا��|;ب �� !;!�G ا��_;ب     -١٨٣
�N د �U�N ري   : ، !(�MN ١٩٧٩ ا��N_$P اfو��N،   <�3$� أ2R �>�7 زO�GN�* ،،  ): هـ٦١٠ت(>

 .و�$� ا���� <��Fر
دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�NR،  ): هـ٦٢٠ت  (< �M ا��2O �$� ا
 2R أ*�� 2R 0�ا<�         : ا��|��  -١٨٤

 . �R;وت
�ـ;GO ا�(;Aن     -١٨٥ ���N�      : ا��ـd;دات > 2NR 2�?Nت (، )ا�;ا�GN اf�N$���1  (أR  ا�(�4N7 ا�

�� �7� آ��١٩٩٩��6;وت، ا�P$_� ا�����p، ، دار ا��_;��، �$��ن،R)هـ٥٠٢> M�) .م، !
١٨٦-        ��?�fا��=�1;ة ��� ا #Oد�*f2 ا> ;�pن آ��R �� ��?�N� 2NR   : ا��(��� ا�> ;�Fا�  Rأ

�� ا�?�Fوي      > 2R 2�*;ا� �ـ ٩٠٢ت  ( �$Nه (           �Nو�fا �N_$Pوت، ا�;N�R ،�NR;_ب ا��N�3دار ا�
�: م، !(�١٩٨٥M -هـ١٤٠٥=Fن ا���p� ��>. 

�� 2R أ*�� p� 2R��ن O�0 2R��ز N$� 2NR� ا
 ا��;آ����N أRـNـ      : ��� �� 7;د ا���3  ا��(  -١٨٧>
� ا���NN رة، �ONN دار ا�DـNNـ�<_� ا6NN78<��، ا��� ):هNNـ٧٤٨ت ( �$NN� ا
 S�NNy ا�ـNNـ�2O ا��NNه$�    

�� ���� �$� ا�_mOm ا��;اد: هـ، !(�١٤٠٨Mا�?_ د�O، ا�P$_� ا+و��، >. 
١٨٨-  JNN�$وا� GNN7�3�ا: ا� �NN)! �NN�> ،�NN�>�) ـ١٣٥٥تNN4 ،  )هNN0 ،�>6NN78ا ;=NNا�� �?NN7�> ،

 .إO;ان
١٨٩-   9، دار )هNـ ٥٤٨ت ( <�� 2R �$� ا�2NR 4O;3 أN3R �NR; أ*�N� ا�N=1;����7،             : ا���9 وا��

�� �7� آ���6 : هـ، !(�١٤٠٤Mا��_;�� ، �R;وت، >. 
١٩٠-      4>fا��� ك وا ¡Oر�! �� 4t���ا� :        Ndا�  NRزي أ D2 ا�R ��> 2R ��� 2R 2�*;ا� �ج �$;
 .هـ ١٣٥٨، اfو��، دار ��در، �R;وت، ا�P$_� )هـ٥٩٧ت(
١٩١-    �_�� ا8<ـ�م ا�=�)� ��M      : ا��ــ�1ب N7ا  NRازي أ;�=Nا� �N7 O 2NR ��� 2R 4اه�;Rت (إ

 .م ١٩٩٩، دار ا��R ، ;3d;وت، ا�P$_� اfو��، )هـ٤٧٦
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١٩٢-     �NNNN)dل ا� NNNN�أ �NNNN�إNNNNR;اه��NNNN7 > 2NNNNR 4 ا���NNNN�F ا�|;����NNNN ا���3��NNNN      : ا�� ا�(�NNNNت 
��� �R;وت، ) : هـ٧٩٠ت)(ا�=��$�(�)pا� G�3م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠<�7?� ا�. 
، دار ا�NDـ��N�$� 9ن،   )هNـ ٧٥٦ت (�x� ا�ـ�2O �$� ا�2NR 2�*;N أ*�N� ا�NDO8       : ا�� ا0ـ�  -١٩٣

 .م، !(�M �$� ا�;*�2 ���;ة ١٩٩٧ -هـ�R١٤١٧ـ;وت، ا�P$_� اfو��،
١٩٤-   ��1)dا�� 7 �� ا� :       �NO 3��R ��>6N78ون ا�=Nو�0ف وا�fوزارة ا : N�    ف�N0وfوزارة ا ;=

���O 3ا�. 
�� 2R إ7����9 ا��;ادي ا���س أd_H  R;      :  ا���7¡ وا���? خ    -١٩٥> 2R ��*هـ٣٣٨ت(أ :(

� -<�3$� ا�6dح O 3١٤٠٨ – ا��_$Pا� ، :M�)�� �$� ا�?6م <��. د: اfو��، !>. 
(�M أ<; ا8<�<�        -١٩٦! �� ا�JN�D> ،  ;N3d )هNـ ٦٨٩ت (ا2R ه�4p ا�$;ا��N   : ا���Dة �� ا�(��<� 

 .هـ ١٤١٧، ا�P$_� اfو��، - إO;ان-ا678<�، <�7?� ا��1دي، 40
١٩٧-     > �� ا���N|! 2NR �N7 O 2N7;ي      �N�Hل ا�N�2O أNR    : � ك <nN; وا�(�Nه;ة    ا��D م ا�mاه;ة 

 �3R�!fدى ا;R) د ا�( <�): هـ٨٧٤ت�yوا8ر ���)pوزارة ا�-;n> . 
١٩٨-         �O;$ا� ;�U ��� �Rا���3و #Oد�*fا ��: ا��F$� ا���1$ >       �3��N�ا� ;N�$3ا� ;N�>fا �N� ) ت

م، !(�MN زه�N;   ١٩٨٨ -هNـ ١٤٠٩ا��GN�3 اN�R ،�>6N78;وت، ا��N_$P اfو��N،      ): هNـ ١١٠٢
�Oا�=�و. 

، دار ا���N$�3، د<�_>(      ،M=N�N; ( ا�N�آ� ر <�N� ��N; ا��H�N         : ا��?�ء M��)y ا�;�NHل     -١٩٩
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ا�P$_� اfو�� 

��NN ا6NN78م  -٢٠٠ ���NN��H+م ا�NNt2 : ا��O�NNا� �NN)! ���NN1$م١٩٧٩ت ( ا�� :( �NN��$P�� �NN>fدار ا
 ،�_Rا�;ا �_$Pوت، �$��ن، ا�;�R،JOم ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤وا��=; وا�� ز. 

��NN ا6NN78م     -٢٠١ �7��?NNم ا��NNtرس     : ا���NN�  NNRدر أ�NN)ا� �NN$� �NN�، دار )<_��NN;(ا�NN�آ� ر <
 .م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٧ا�P$_� ا�����p، ا�d;�0ن، ���ن، اfردن، 

٢٠٢-    �)> ��� ��� �N�H 2Rل ا�N�N$� 2O� ا
 R      2NR�ر ا��2O أR: ح<� ا2R ا�6n  ا��3> 
 �$� ا
(�MN   ١٩٩٨-هNـ ١٤١٩ ا�;�NOض، ا��N_$P اfو��N        -دار أ}N اء ا�N?��    ): هNـ ٧٩٤ت(�1Rدر! ،

�O;� 6R ��> 2R 2O�R�_2 ا�Oآ� ر ز�ا�. 
٢٠٣-  ;�fوا #O��;GO ا� �� �O�1ري : ا��mDا� ��> 2R ا�?_�دات ا��$�رك  Rـه٦٠٦ت (أ (
 .M ��ه; أ*�� ا�mاوي و<� د <�� ا��R ،����*��P;وت، !(�� ا�_ا���$�3: 
 ا�2NNR �NN�� 2?NN أNN$� ;NN3R �NNR� ا�9NN��D ا�;NNy�ا��         أNNR: ا�1�اNNy �NNO;ح R�ا�NNO ا��$�NN�ي     -٢٠٤

 ����� .ا���3$� ا678<��): هـ٥٩٣ت(ا���;
٢٠٥-  �Oا�2       : ا�1�?�� 2R ��� ا�> ;d_H  Rم أ�0fوق(ا�=�¡ ا�nهـ٣٨١ت (، )ا�( �_$P> ،

 .هـ، !(�M و�=; <�7?� ا8<�م ا��1دي ١٤١٨، ا�P$_� اfو��، - 40 –�د ا���
٢٠٦-  ���VNN! ،ت���إ*��NNء ) هNNـ٧٦٤ت(�NNـ6ح ا�NN�NNU 2Oـ��2NNR 9 أiNN$O ا�dnNN�ي  : ا�NNـ ا�� NN��Rـ 

 .�وط و!;آ� <�dPn أ*�� اfر�: م، !(�٢٠٠٠M -هـ١٤٢٠– �R;وت -ا��;اث 
٢٠٧-     �NN)dل ا� NN�أ �NN� m�H NNان    : ا��NNO4 زO;NN3ا� �NN$� آ� ر�NNا�);NN��_> :(  ،���NN7;ا� �?NN7�>

 ،�?>�Fا� �_$Pوت، ا�;�R١٩٩٦هـ ١٤١٧ . 
٢٠٨-      �1FOق ا�;و<���� و!�ر )�� ا� m�H وا��$�    : ا��وف ا�;_> ��، <�N_$P   )م٢٠٠٤ت  (<

 .م١٩٦١ا��D<_� ا�? ر�O، د<=M، ا�P$_� اfو��، 
٢٠٩-      mOm_ا���3ب ا� ;�?d! �� m�H 2      : ا�?Nار د): هNـ ٤٦٨ت (��� 2R أ*�� ا� ا*N�ي أNR  ا�

M�) .ر} ان ����ن داوودي: ا�(�4، ا��ار ا�=�<��، د<=�R ،M;وت، ا�P$_� اfو��، !
، دار  )<_��N; (ا��7fذ ا��آ� ر <�� ا�m*���،     : ا� زارة �� ا678م !�ر�1FO وأ*�3<�1      -٢١٠

 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨ا���3$�، د<=M، ا�P$_� اfو��،
٢١١-  Gه�NN�ا� �NN� ��NN7 ا� : NNRأ �NNا�m|ا� �NN�> 2NNR �NN�> 2NNR �NN�> �NN>�*  ) ـ٥٠٥تNNدار )ه ،

�NN� ١٤١٧: ا�NN?6م،ا�(ـ�هـ;ة ، ا�NN_$Pـ� اfو�NNـ�> �NN��NN د إNNR;اه�4 و<> �NN�*أ Mـ�NN)هNNـ، !
 .!�<ـ;
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� ا678<�      -٢١٢)dا� ���� �_�� ��7��ن ا�(�xة . د: ا� +�O ا�_�<� ���;أة > ) ;N��_> :( دار
 .ا��S��d، اfردن، ���ن، ا�P$_� اfو��

٢١٣-   �NN�1)dا� J�R�Nا��� :NN�أ �NN�� �NNOوار;> ;| ) ;N��_> (ن�NN�$� �_�=NNا� �NN)� �?NN7�>- ،وت;NN�R 
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ا�P$_� اfو�� 

 .، ���4 ا�G�3) هـ٦٨٤ت(أ*�� 2R إدرSO ا�(;ا��: أ� ار ا�$;وق �� أ� اع ا�d;وق   -٢١٤
٢١٥-    9NNOوVار ا��;NN79 وأNNOmار ا��� NNأ� :      �NN�> 2NNR ;NN�� 2NNR 
���NN; ا�NN�2O أNNR  ا�NN$� ;NN�F� ا

 . �R;وت-ا�3d;دار ): هـ٩٦١ت (ا�$��xوي 
N$� 2NR 4N7�0� ا
 2NR أ<��N�� ;N       : أ��S ا�d(�1ء �� !_;�dOت ا�d�fظ ا����او�� 2�R ا��N1)dء       -٢١٦

هNـ، !(�MN ا�N�آ� ر أ*�N� 2NR      ١٤٠٦دار ا� ��ء، H�ة، ا��N_$P اfو��N     ) : هـ٩٨٧ت(ا�( � ي  
 .�$� ا�;زاق ا��$3?�

٢١٧-             > M6��ت إ�� ا���هG ا�Fرد ا� �� M�ْFَا� ��� M�� 2NR   :2 أ� ل ا�� *��  إ�pOر ا�>
 ���NN�ا�� �xNN!;�ا� ;nNN�" ;Oز NN2 ا�NNRـ٨٤٠ت " (اNNه ( �NN���_ا� GNN�3دار ا�  �NN_$Pوت، ا�;NN�R ،

 ،����pم١٩٨٧ا�. 
�NNر اNN�f ار  -٢١٨R :  �?NN�D�0; ا��NNR �NN�<�NN7?� ا� ��NNء، �$��NNن، NN�R;وت،  ): هNNـ١١١١ت (<

 ،����pا� �_$Pم ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ا�. 
; ا�_� م   -٢١٩R :            ا  NRأ �N�*2 أNR �N�> 2NR ;nN�     ي��0;�?Nا� #N���)  ـ ٨٦٠تNه :(  ;N3dدار ا�- 

M�) .ا��آ� ر <� د <�R :�H;P;وت، !
٢٢٠-           ���N7�32 ا�O�N، �6ء ا��2 أ*�R د _?> ،Jا�=;ا� G�!;! �� J���nا� Jا��R)ـ ٥٨٧تNه :(

 ، ����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�R;_م١٩٨٢دار ا���3ب ا�. 
<mN� �N$�3ار    ): هNـ ٧٥١ت (<�� 2NR أN3R �NR; أNO ب ا�mر��N أN$�  NR� ا
               : R�ا�J ا�d ا��   -٢٢١

م، !(�MN هN=�م �$N� ا�_mNOm      ١٩٩٦ -هـ١٤١٦<�dPn ا�$�ز، <�3 ا��3;<� ، ا�P$_� اfو��        
 .��P و��دل �$� ا���� ا�_�وي

٢٢٢-    �n�)�ا� �O�1و� �1�D�ا� �Oا�R :    �Ny2 رNR �N�*2 أR ��> 2R ��*2 أR ��): هNـ ٥٩٥ت(<
ر} ان J>�H  : م، y;ح و!(�M  ١٩٩٧ -هـ١٤١٧<�3$� اO8��ن، ا���n رة، ا�P$_� اfو��      

 .ر} ان
٢٢٣-        �N�>�>8ا �ـ(��N_ح ا�;Ny �N� �N�1�8ا��_�رف ا �Oا�R  :    ازي;NF2 ا�?N> ��?Nا�) ;N��_>( ،

 .هـ ١٤١٨ 40، ا�P$_� ا��F<?�، -<�7?� ا��=; ا678<�
٢٢٤-     i0ـ;ب ا��?��ـf iـ|� ا�?��ـ�R :   وي�nا� �ن،     ): هـ١٢٤١ت(أ*��N�$� ،����_ا� G�3دار ا�

NN_$Pوت، ا�;NN�R ،�NNو�fـ�١٤١٥ اNN١٩٩٥ -ه ��nNN!و �$NN{و MNN�)�NN� �NN$� ا�NN?6م  : ، !>
 .�yه�2 

دار ) :هNـ ١٢٠٥ت(<�� <;!�x ا�?��� ا��Rm�ي     : !�ج ا�_;وس <H 2 اه; ا�(�< س      -٢٢٥
M�)! ،�Oا�2: ا�1�)) .<D� �� <2 ا��

�� �U 2R�ون ا�x;<�       : !�رO¡ ا�U 2R�ون    -٢٢٦> 2R 2�*;ا� �ـ ٨٠٦ت(�$N4،  ): هNدار ا�(�
 .م١٩٨٤ ا�P$_� ا��R �?>�F;وت،

�NN� 2NNR أ*�NN� �NN�p� 2NNRن  :  !�NNرO¡ ا6NN78م وو���NNت ا��NN=�ه�; وا6NN�fم   -٢٢٧> 2O�NNا� S�NNy
م، ١٩٨٧هNـ   ١٤٠٧دار ا���3ب ا�_;�R، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� اfو��N،         ): هـ٧٤٨ت(ا��ه$�  

(�M ا��آ� ر ��; �$� ا�?6م !�<;ي !. 
٢٢٨-     �����p_و�� ا�_��� ا��ا� ¡Oر�! :R �O;� ��> i ) م١٩١٩ت :(   �N_$Pن، ا��N�$� ،S��dدار ا��

 ،��>�pإ*?�ن *(�١٩٩٨ا� M�) .م، !
٢٢٩-  �NNN� ا��NNN� �NNN$�3=;): هNNNـ١٣٣٢ت(ا��?NNN� 2NNNR 2�?NNN* ا*�NNN� ا�$;ا�NNN0 ا���NNN! :�NNNdDرO¡ ا�3 

 .<�H� ا*�� ا�_��P: هـ، !(�١٤٢٤Mا���ر�O، ا�P$_� اfو�� 
٢٣٠-  �R NN)_ا�� ¡Oر�NN! :   2 وNNR GNN2 وهNNR ;NNd_H 2NNR ب NN)_O �NNR2 أNNR �NN�*أ �R NN)_ا�� �NN{ت (ا

 .- �R;وت–، دار ��در )هـ٢٥٤
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ت ( �$NN� ا�NN* 2NNR 2�*;NN?2 ا��NN! :     �NN!;$DرGNN��D� ¡O ا���NNر ��NN ا��NN;ا4H وا�NN$Ufر       -٢٣١
 .دار ا��R ،9�D;وت، ا�P$_� اfو��): هـ١٢٣٧

٢٣٢-  1�x� ا�(�2R ��� 47 ا�?2  أR: � و!?��� <2 *��1 <2 اf<��9!�ر> ¡O���O د<=M وذآ; 
�_�، ا��_NNNN;وف NNNN� 2R�NNNNR?�آ;2NNNNR ه$�NNNN ا
 NNNN$� 2NNNNR� ا�=NNNNا� 
دار ا�NNNN3d;، ): هNNNNـ٥٧١ت (

G ا��2O ا�_�;ي: م، !(�M �R١٩٩٥;وت،>. 
�;*N ن ا���3��N    إR;اه�n$! :    �N�� 2R 4;ة ا��3م   -٢٣٣ 2NR)ـ ٧٩٩تNه : (   ،�N���_ا� GN�3دار ا�

 .�R;وت
٢٣٤-    M��0�NNNا� mNNNح آ�;NNNy M��NNN)�NNNF; ا�NNN��NNN�p� 2Oن �NNN�� 2NNNR ا��NNN_�Om ا��2�NNN�$! :     �NNNd ا�
 .هـ ١٣١٣دار ا���3ب ا678<�، ا�(�ه;ة، ): هـ٧٤٣ت(
;NNNNO; ا��NNNN;أة  -٢٣٥! : 2�NNNN>4 أNNNN7�0)) م١٩٠٨ت ،�NNNNو�fا �NNNN_$Pه;ة، ا��NNNNا�داب، ا�( �NNNN$�3>

 . م١٨٩٩ -هـ١٣١٦
�� �$� ا�N$� 2NR 2�*;N� ا�N;*�4 ا��$�Nرآd ري        : !�d اf* ذي R=;ح J>�H ا��;<�ي      -٢٣٦>

 .دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت): هـ١٣٥٣ت(أR  ا�_6 
، دار ا�GNN�3 ا�_���NN�R ،�NN;وت،  )هNNـ٥٣٩ت (�NNـ6ء ا�NN�2O ا�NN?�;�0�ي،  :  ا��NN1)dء!NNdـ�   -٢٣٧

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥ا�P$_� اfو��، 
�d ا����ج �� y;ح ا����1ج      -٢٣٨! :  �N���1ا� ;D* 2R ��� 2R ��> 2R ��*ـ ٩٧٤ت(أNه :(

 .دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�R ،�R;وت 
�d ا��� ك   -٢٣٩!  :         ;Nدر ا��N)ا� �2 �$R ;3R �R2 أR ��آ�Nن ��N أوا�N7 ا�(N;ن ا�JR�?N         (ازي  <

( ،   ١٤١٧دار ا�$=��; ا�R ،��>678;وت، ا�P$_� اfو��N        ): ا�D1;ي! N�M :    
ا�N�آ� ر �$N� ا
 .��O; أ*�� 

�NNN� 2NNNR أNNN3R �NNNR; أNNNO ب ا�mر��NNN أNNN$�  NNNR� ا
      :  ا�� �NNN د�NNN3*VRم!�NNNd ا��NNN دود    -٢٤٠>
�$� ا�(�Nدر  : ، ، !(�١٩٧١M -١٣٩١<�3$� دار ا�$��ن، د<=M ا�P$_� اfو�� ،     ): هـ٧٥١ت(

 .اfر��وط 
 - NH�ة    -ا�N�ار ا�N?_ د�O   ): م١٩٧٩ت(أNR  ا�N��f ا��N دودي       : !�و2O ا���7 ر ا678<�    -٢٤١

 ����pا� �_$Pم ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ا� . 
�N� ا��Nه$�         : !�آ;ة ا��dظ   -٢٤٢> 2O�ا� S�y 
دار ا�GN�3 ا�_����N،   ) : هNـ ٧٤٧ت(أR  �$� ا

 .�R;وت، ا�P$_� اfو�� 
٢٤٣-   )d�1ء!�آ;ة ا� :        ،�N�، <��N7 �N_$Pرة، 4N0،      )هNـ ٧٢٦ت  ( ا�?2NR �7 O 2R 2 ا��N1P; ا�

 .هـ �١٤١٩=; و!(�A �?7�> Mل ا�$�� 8*��ء ا��;اث، 40، ا�P$_� اfو��، 
٢٤٤-  ��NNدار ا�GNN�3 ): هNNـ٧٤٥ت (<�NN� �NN7 O 2NNR أ�NN�*  NNRن ا�f��NNd! :  �?NN?�; ا�$NN; ا��

(�MNN ا��NN� ¡�=NNدل أ*�NN� �NN$�   م، !٢٠٠١-هNNـNN�R١٤٢٢;وت ا��NN_$P اfو��NN، –ا�_����NN�$� �NNن 
 .ا�� H د وا�=�¡ ��� <�� <_ ض

�N� N$� 2NR� ا��N$Dر ا�d! :            ���_�?N?�; ا�(;Aن     -٢٤٥> 2NR ر nN�> ;Ndt�ا�  Rـ ٤٨٩ت (أNه( ،
 2� NNدار ا�– �Oد _?NNض– ا��NNO;ا� -، �NNو�fا �NN_$Pـ١٤١٨ ا�NN١٩٩٧-هMNN�)2NNR ;NN7�O : م، !

4��� 2R 2 �$�سR 4��� .إR;اه�4 و
٢٤٦-  4�NNt_ن ا�A;NN)ا� ;�?NNd! : NNR2   أ�NN�>ز �NNR2 أNNR �NN�> 
دار ا��NNdروق ): هNNـ٣٩٩ت ( �$NN� ا

   ;n> ،�pO�أN$�  R� ا
 *2NR 2�?N    : م، !(�M ٢٠٠٢-١٤٢٣r ، ا�P$_� اfو��،   - ا�(�ه;ة –ا�
m�3ا� �dPn> 2R �� .��y�3 و<

٢٤٧-    4�t_ن ا�A;)ا� ;�?d! :            اء�Ndا�  NRأ ;N�p2 آNR ;�� 2R 9����7ـ ٧٧٤ت (إNه(  ;N3dدار ا� ،– 
 . ا�P$_� اfو��١٤٠١ هـ -�R;وت

دار ا�=;وق، ا�(ــ�ه;ة، ا�P$_ـNـ� ا��N���p   ) : م١٩٦٣ت ( <�ــ د ��y ت  : !d?�; ا�(;Aن   -٢٤٨
 . م ٢٠٠٤ -هـ �١٤٢٤=;ة ، 
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٢٤٩-    J>�Dا� J>ا H ;�?d! :      �7;$P2 ا�?<�7?� ا��N=;   ) : هـ٥٤٨ت  ( ا�=�¡ ا�2R 9xd ا�
 .هـ ١٤١٨ا678<�،إO;ان، 40، ا�P$_� اfو�� 

٢٥٠-  9NN!�)> ;�?NNd!ن����NN7 2NNR  :   �NNF�$زدي ا�fا ;�=NNR 2NNR ن����NN7 2NNR 9NN!�)> 2?NNت (أNNR  ا�
م، !(�M أ*�N�  ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ا�P$_� اfو��،  - �R;وت –دار ا�G�3 ا�_���� �$��ن     ): هـ١٥٠
�O;� . 

�H<_� أم ا�(;ى، <�3 ): هـ٦٢٩ت(<�� 2R �$� ا�|�� ا�$|�ادي أ3R  R; : !3��� ا8آ��ل  -٢٥١
 .هـ، ، !(�M �$� ا�(� م �$� رGO ا��$�١٤١٠ا��3;<�، ا�P$_� اfو�� 

٢٥٢-    ��?NNا� �NN)� �NN�� MNN��_ا�� �NN� �NN��م ا��NN�! :   ;=NN��� �NNOدار ا�;ا ���NN$�f2 اO�NNا� ;NN��� �NN�>
 �_Rا�;ا �_$Pة، ا��Om>و � .هـ١٤١٧وا�� زJO، ا�;�Oض وH�ة، �$_� H�O�ة <�(

٢٥٣-    �NN>�_ا� �NNO+ أة ا�;NN�ا� �� NN! 4NN3* �NNإ� �NN>�_وا� �NN��Fا� �NN�$�!: 2NNR �NN>�*�NN�_ا� 
( �$NN� ا
;��_>( ����pا� �_$Pا� ، . 

دار ا�G�3 ا�_���� : أR  إ7�ق إR;اه�4 ا��d;وز�RAدي: !� O; ا��($�س <d! 2?�; ا2R �$�س -٢٥٤
 . �$��ن- �R;وت–
٢٥٥-   GO�1ا�� GO�1! :      �_�دار ): هـ٨٥٢ت(أ*�� D* 2R ��� 2R; أR  ا�9xd ا�_?(��6 ا�=�

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ا��R ،;3d;وت، ا�P$_� اfو��، 
<�N7?�  ): هNـ ٧٤٢ت(2R �7 O ا�mآ� �$� ا�;*�2 أR  ا��NDج ا��mNي   : !GO�1 ا�3��ل   -٢٥٦

(�M ا��آ� ر R=�ر � اد <_;وف ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ا�;�R ،���7;وت، ا�P$_� اfو��، ! ،. 
�N� 2NR أ*�N� اfزهN;ي،         : !GO�1 ا��|�   -٢٥٧>  NRـ ٣٧٠ت (أNه(    ،�NR;_اث ا�;Nء ا���N�*دار إ ،

�� � ض <;�G : م،!(��R٢٠٠١M;وت، ا�P$_� اfو��،>. 
٢٥٨-             ;N��_�ا� JN0وا� ا �N1)d2 !;ا��� ا��R ء�x)ا� Gn�> ا��;أة �� ! :      �N�� رف�N� آ� ر�Nا�

 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠دار ا��S��d، ���ن، اfردن، ا�P$_� اfو��، ) <_��;( ��رف 
�NNd! �NN?�; آ6NNم ا����NNن      -٢٥٩ 2�*;NN4 ا�O;NN3ا� ;�?NN�!:    ي�_?NNا� ;NN��� 2NNR 2�*;NNا� �NN$�) ت

 .م ، !(�M ا٢٠٠٠2���p� 2R-١٤٢١r<�7?� ا�;�R ،���7;وت، ) : هـ١٣٧٩
�� OmO 2R ;O;H 2R� N��U 2NR� ا�N$P;ي أJ>�H :             ;Nd_H  NR ا�$��ن �V! 2و9O أي ا�(;Aن       -٢٦٠>
  . هـ١٤٠٥دار ا��R ،;3d;وت،): هـ٣١٠ت (
٢٦١-        O�* 2�?�U ح;y �� 43 ا�Nd;ج �$N�    ز2O ا��2O أH 2> �p : NR ا<J ا�J>�H  4�3 ا�_� م وا�

 - N�R;وت  -<�N7?� ا�;���N7   ): هNـ ٧٩٥ت(�1y 2Rب ا��2O ا�$|�ادي ا2R رGH ا��$��      ا�;*�2  
 �_R�?ا� �_$Pر�١٩٩٧ -هـ١٤١٧ا�fا G�_y M�) .وط وإR;اه��SH�R 4م، !

، <�NN$�3 ا�nNN�وق، )هNNـ١٤٠٥ت (ا�NNـ�ج ا�NN?�� أ*�NN� ا�Fـ ا�NN?�ري، :  NN>�HـJ ا��NNـ�ارك  -٢٦٢
 ،����pا� �_$P1�١٤٠٥;ان، ا�M��_!و M�) .�� أآ$; ا�|�dري�: هـ، !

�9x ا�6nة ��� �U; ا�N�fم          -٢٦٣ ����1م f6ء اH :               NRأ �Nر�mب ا� NOأ ;N3R �NR2 أNR �N�>
 
�–دار ا�_;و�NNR ) :هNNـ٧٥١ت )(ا4�ّNN0 2NNR ا�D زNN$�)�NNO� اNNO 3ا� - ،�NN���pا� �NN_$P١٤٠٧ ا�r-
 .م ، !(�G�_y M و�$� ا�(�در اfر�� ط١٩٨٧

�NN� 2NNR أ*�NN�  NNH  :ـ اه; ا�_(NN د  -٢٦٤> 2O�ـNNا� S�NNy ،�� �NN7fـ٨٢٠ت ( اNNه( GNN�3دار ا� ،
 .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٧ا�_����،�R;وت، ا�P$_� اfو��، 

�N� ��y�* :            2NR ا2R ا�(�2�N7 ��� 4 أ�NR داود          -٢٦٥> 2O�Nا� S�Ny 
 3RـNـ; 2NR   أ�NR أN$�  NR� ا
  �)=NN>�ـ� ا�NNر�ـmا� �_NN7 2NNR ب NNOأ : �NN���_ا� GNN�3وت-دار ا�;NN�R- �NN���pا� �NN_$Pـ١٤١٥-ا�NNه-

 .م١٩٩٥
٢٦٦-     �>;�D$ا� ��y�*      6بNPح <��1 ا�;y ���)     �N�$_ا� JNd�� �NO;D2     ): ا��NR ;N�� 2NR ن����N7

 �>;�D$ا� �� . !;آ��- د�Oر 3R;–ا���3$� ا678<�� ): هـ١٢٢١ت (<
، دار ا�dــN3ـ;،    )هNـ ١٢٠٤ت  (��7��ن N�� 2NR; ا���y�* :        9N�D ا�y ��� 9�D;ح ا����1      -٢٦٧

 .�R;وت، ا�P$_� اfو�� 
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٢٦٨-        ;N�$3ح ا�;=N7 �0 ��� ا��ا� ��y�* :>     �0 N7�ا� �N�;� �N�) ـ ١٢٣٠تNه(  ،;N3dدار ا� ،
�� ���� �R;وت، ا�> M�) .P$_� اfو�� ، !

�Pوي ��� <  -٢٦٩Pا� ��y�*ــ�حxO8ح � ر ا;y 6حd2 إ7����9 أ: ;ا�0 ا�R ��> 2R ��*
ا��NNN_$P ا�nNNN>- �NNNp��p;-ا���NNN_$P ا�NNNO;�>f ا�NNN$3;ى NNN$R +ق ): هNNNـ١٢٣١ت (ا�PــPـNNNـ�وي 

 .هـ١٣١٨
ت (���N ا�nN_��ي ا�_N�وي ا��y  :         ،�3��N;ح آ�O�d ا�GN��P ا�;��y�*      ���NR ا�_�وي ���    -٢٧٠

�NN�   : هNNـ، !(�MNN ١٤١٢، دار ا�NN�R ;NN3d;وت، ا��NN_$P اfو��NN،    )هNNـ١١٨٩> ¡�=NNا� �NN7 O
 .ا�$(���

٢٧١-  2�$��P�1ج ا��> ��� ���1yب ا��2O أ*�� y ��� �R ��0 ��y�* : 2R;ح 6Hل ا��2O ا��
 �R NN��)6<� ا�NN7 2NNR �NN�*ـ١٠٦٩ت (أNNوت، دار): ه;NN�R ،ن�NN�$� ، ;NN3dـ، ١٤١٩ ا�NNم، ١٩٩٨ه

 . ا�P$_� اfو��، !(�G�3> M ا�$ ث وا��را�7ت
وأ*�NN� ا�$;�NN��� �?NN;ة ) هNNـ١٠٦٩ت(أ*�NN� 6NN7<� ا�(���R NN��0 ���NNy�* : �R NN و���NN;ة  -٢٧٢
 .، دار ا*��ء ا�G�3 ا�_;��R )هـ٩٥٧ت(
٢٧٣-  �NN|��$ا� 
ت (*�4 ا�NN�ه� ي، ا�NN>8م أ*�NN� ا��_NN;وف r�=NNR و��NN ا
 اNN$� 2NNR� ا��NND* :  ;NN ا

 .M  و!;�7 ��H� �MR�7، دار ا�G�3 ا���pO، <�3$� ا�ُ��Z�pَ، ا�(�ه;ة، R|�اد، !()هـ١١٧٦
NNN;ق    : *NN�ا�M اNN�f ار و<J��NNP اNN7f;ار ��NNN7 �NN;ة ا��$�NN ا���NN�Fر         -٢٧٤R ;NN�� 2NNR �NN�>

 ،�>;xNN�NN�  ١٩٩٨ ا��NN_$P اfو�NN�R -  ،�NN;وت-، دار ا��NNوي )هNNـ٩٣٠ت(ا�> MNN�)م، !
m� ح n� ن�?� .0 ل 

٢٧٥-   ���xNNdا� �NN7ا;* :   �NNOز  NNRأ 
دار ا�_��NN��� ��NN=; وا�� ز�_> : (  ،JNNO�NN$� ;NN3R );NN� ا
 .هـ ١٤٢١م، ٢٠٠٠ا�P$_� اfو��، 

��NN ا6NN78م      -٢٧٦ ��7��?NNوا� �NN����أة ا�;NN�ق ا� NN)* :     رس�NN�  NNRدر أ�NN)ا� �NN$� �NN�ا�NN�آ� ر <
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار ا�d;�0ن ���=; وا�� زJO، اfردن، ���ن، ا�P$_� اfو�� ): <_��;(
�NN�  NN)* : ق ا��NN;أة 2�NNR ا6NN78م وا�NN����Oت اNNUf;ى   -٢٧٧> �NN���NN د �$NN� ا�>);NN��_>( ،

   .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١<> �$�3�n> ،�� R;، ا�(�ه;ة، ا�P$_� اfو�� 
�N� �N$� ا�N?6م أNR  ا���9N           . د. أ: *( ق ا��N;أة ��N ا6N78م        -٢٧٨>) ;N��_> :(   �N��$P�� ;NDه

JOة، : وا��=; وا�� زm�Dا� ،;n> ����pا� �_$Pا� 
٢٧٩-  ��>6NN78ا �_O;=NNا� �NN��NN)* :  ،�NN ق ا��NN;أة �)pدار ا� �NN$�3> ،ر�NNDدي ا���NN1ا� �NN$� 4اه�;NNRإ

 .م١٩٩٦اfردن، ���ن،
٢٨٠-       ��>6N78ا �_O;=ا� ��nN0; ا��N�3ب، ا�mDا�N> :      ،;N +ي <�N|R ����?N�ادي     :*( ق ا��;أة 

 .ا�$���ة، ا�P$_� اfو��
ا��G�3 ا678<�، د<=M،   ) : م١٩٣٥ت   ( <�� ر�y� ر}�  : *( ق ا��?�ء �� ا678م     -٢٨١

���$�f2 اO�ا� ;��� ��> M��_!. 
<��_> : ( �?NN7�NN;(ا�NN�آ� ر �$NN� ا�4O;NN3 زNNO�ان : *(NN ق ووا�NN$Hت ا��NN;أة ��NN ا6NN78م  -٢٨٢

 .ا�;���7، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� اfو��
�$N�  U :$�*43 ! �� ا��;أة ا� +�Oت  ا�_�<� وا+�y;اك �� ا��S��D ا��=;O_�� ���$� و ��         -٢٨٣

 .م٢٠٠٠، ا�P$_� اfو��، )<_��;(ا�;*�2 �$� ا�M��F ا�� �7 
، )هNـ ٤٣٠ت ( أ4�N_�  R أ*�N� N$� 2NR� ا
 اf����1dN،     : ِ*��� اfو���ء و�$(�ت اf���dء   -٢٨٤

 �_Rا�;ا �_$Pوت،ا�;�R ،�R;_هـ ١٤٠٥دار ا���3ب ا�. 
٢٨٥-  �NNN>اء أ NNN* : 4NNN7�0 ء��NNN7ة(أ;NNN��_>(Pن، ا��NNN�� ،ردنfا ،;�=NNN$دار ا� ، ،�NNNو�fا �NNN_$

 .م٢٠٠٦
�NNd ا����NNج NNR=;ح ا����NN1ج       -٢٨٦! �NN�� وا��;=NNا� �NNyوا��،  : * ا;=NNا� �NN��ت ( �$NN� ا�

 . ، دار ا��R ،;3d;وت )هـ١٣٠١
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٢٨٧-  fا�� اmـNNNUربfا �NNNO���NNNـ�� ا��NNNـ_;وف NNNRـ�NNNR    �NNND* 2RـNNN)! ;3ـ� ا�NNNـ�2O أNNNRـ : دب و
: م، !Nـ(�M  ١٩٨٧ اfو�Nـ� :  ، ا�NPـ$_�   - N�R;وت    -دار و<�N$�3 ا�6N1ل      ): هـ٨٣٧ت  (ا�ـ� ي

  �)y م�n�. 
��  أ���ن ا�(;ن ا��دي �=;        -٢٨٨ ;�fا ��6U :  ، �N$، )هNـ ١١١١ت (!(� ا��2O داود ا��

 ،����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،در��م ١٩٩٠دار . 
دار ا�;اN��� �NO=; وا�� ز�_> :(       ،JNO�N; (ا�N�آ� ر �$N� ا�N دود *���N       : داء !d=� ا�_� �7    -٢٨٩

 ،����pا� �_$Pض، ا��O;هـ ١٤١٩ا�. 
٢٩٠-  9NN)9 وا��NN)_رض ا��NN_! درء :   �NN���! 2NNR 4�NN�!(�NN ا�NN�2O أ*�NN� NN$� 2NNR� ا�NN?6م NN$� 2NNR� ا�

م !(�M  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��،       ): هـ٧٢٨ت(ا�;ا��
 .�$� ا����P �$� ا�;*�2

٢٩١-   ��>6NN78ا �NNو��ا� �NN)�� وNN�)dا� �NNO+و �NN�، )<_���NN�� 2�?NN* );NN ا����NNt;ي : درا�NN7ت 
>      ،�Nو�fا �_$Pرا�7ت ا678<��، ا��ا�_���� �� mا6�8م ا678<�، و�=; ا��;آ G�3> �_$P

 .هـ ١٤٠٨
، دار ا�GNNN�3 ا�_����NNN، )هNNNـ ١٢٥٤ت (��NNN�* �NNN�ر : درر ا��NNN3م NNNy;ح <�NNN�D ا�NNN3*fم  -٢٩٢

�1�� ا�?��� : م ١٩٩٢هـ�R١٤١٤;وت، ا�P$_� اfو��  �>�(�M و!_;GO ا��!. 
): هNـ ١٠٥١ت(<�n ر 2R S� O 2R إدرSO ا�N1$ !�        :  ا�����1 دM��0 أو�� ا���1 �=;ح     -٢٩٣

����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،G�34 ا����. 
�N� أ<NR�� 2NR ;N�� 2NR 2�N�2O          : رد ا����ر ��� ا��ر ا���N�Fر Ny;ح !�O N; ا�nNRfر             -٢٩٤>
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١دار ا�P�� ;3d$��� وا��=;، �R;وت، ): هـ١٢٥٢ت(
٢٩٥-      �x�، <JR�NP ا�;�NOض،     )هNـ ١٢٠٦ت  (�$N� ا� ه�Nب     <�� 2R   : ر���7 �� ا�;د ��� ا�;ا

 ��y;ا� �2 7_R ;��� آ� ر�ا� M�) .ا�;�Oض، ا�P$_� اfو��، !
٢٩٦-             ���Np�ا� J$?N4 وا��Nt_ن ا�A;N)ا� ;�?d! ��أNR  ا��1Ny 9xNdب ا�N�2O ا�N?��         : روح ا��_��� 

 .دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�R ،�R;وت): هـ١٢٧٠ت (<� د ا�f �7 ا�$|�ادي 
٢٩٧-   �NN�( ز2NNO ا�NN�NN� 2NNR 2O ر ا�NN�2O ا�_�NN<�� ا�NNy :  �NN_$D;ح إر�NNyد اfذه�NNن روض ا��NN�Dن 

���pا� �41 ا�?6م 8*��ء ا��;اث) :هـ٩٦٦ت ) (ا�=�1��� � .  40-إO;ان: <�A �?7ل ا�$�
٢٩٨-     2��d�ة ا��2 و���$��Pرو}� ا� :، ا��3ــ�G )هـ٦٧٦ت (� ا��y 2R 2O;ف ا��ـ وي،  �<

 ،����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�>678هـ ١٤٠٥ا. 
، دار  )هNـ ٣٥٤ت  (<�� 2R ِ*ـ$�Zن ا�$?�� أRـ  *Nـ�!4        : رو}� ا�_ـ(6ء و�mه� ا�dـxـ6ء     -٢٩٩

��N ا�N�N$� 2O�         ١٩٧٧ -هـ١٣٩٧ا�ـ3ـ�G ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��،      > ��> M�)م، !
 ��� .ا�

٣٠٠-    2�0��=NN�ا� �NNهm2 و��NN$�NN� 2NNR أNN3R �NNR; أNNO ب ا�mر��NN أNN$�  NNR� ا
    : رو}�NN ا��> :
 .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٢دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو�� ): هـ٧٥١ت(
٣٠١-   J�)�?�زاد ا� :    ،�Dا��  Rأ ��$�، <�3$� )هـ٦٩٠ت (< 2R �7 أ*�ـ� 2R 4��7 ا��(ـ��7 ا�

M�)�� �$� ا�_mOm ا��1�ي: ا���x1 ا���pO، <�3 ا��3;<�،!> ���. 
٣٠٢-   ;�?NNd4 ا��NN�� �NN� ;�?NN�زي   : زاد ا� NNDا� �NN�> 2NNR 2�*;NNا� �NN$�)ـ٥٩٧تNNه :( GNN�3�ا�

 ،�p��pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�>678هـ ١٤٠٤ا. 
�N� أN3R  NNR; أNO ب ا�mر��N أN$�  NR� ا
       : زاد ا��_�Nد ��N هN�ي N�U; ا�_$�Nد        -٣٠٣>)  4�NN0 2NRا

�Oز Dـ ٧٥١ت  )(ا�Nه (             �N_$Pا� ،�NO 3وت، ا�;N�R ،��>6N78ر ا�N��ا� �N$�3> ،���N7;ا� �?N7�>
;=� �_Rةا�;اfا�(�در ا �و�$ G�_y M�) .ر��وط، !

�N� NRـ2 إN7����9 ا�nNـ�_��� اN�>f;          : 7$9 ا�?6م y;ح �R غ ا��;ام <2 أد�� ا�N3*fم          -٣٠٤>
هNNـ، !(�MNN ١٣٧٩دار إ*ـNNـ��ء ا��NN;اث ا�_ـNNـ;NN�R ،�R;وت، ا��NN_$P ا�;ا�NN_R،   ): هNNـ١١٨٢ت (

�� Fا� mOm_ا� �$� �ـ�>. 
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٣٠٥-    ��nNNا� #Oـ�دNN*fا ��?NN�7 :    رف�NN_�ا� �NN$�3> ،���NN$�f2 اO�NNا� ;NN��� �NN�> ، ;=NN���
�O�H �_$� ،ض�O;ةةا��Om>و �)�>   :١٩٩٥ -١٤١٥-.  

�$NN� ا���N$� 2NNR 2�?N* 2NNR iN� ا���N7 :    iNN�� ا��NND م ا�_N ا�� ��NN أ�$�Nء اfوا�9NN وا��N ا��      -٣٠٦
   �NN3�ا� ��NN��_ا� �_��=NNـ١١١ت (ا�NNوت،  ): ه;NN�R ،�NN���_ا� GNN�3ـ١٤١٩دار ا�NN١٩٩٩-ه ، 

M�) .��دل أ*�� �$� ا�� H د و��� <�� <_ ض: !
٣٠٧-    2�7 �H�> 2Rا :  �NOmO 2R ��>  NRأ   �N�Oوm)ا� 
، دار ا�N�R ،;N3d;وت،   )هNـ ٢٧٥ت( �$N� ا

)��اد �$� ا���0�$! ��> M. 
دار ): هNNـ٢٧٥ت (��NN7��ن 2NNR اNNyf_# أNNR  داود ا�?NND?���� اfزدي     : 2�NN7 أ�NNR داود   -٣٠٨

M�): ا��R ،;3d;وت، !> ��>���� .� ا��2O �$� ا�
) هNـ ٤٥٨ت(�2R ��� 2R 2 < �7 أN3R  R; ا��N)1�$           أ*�� 2R ا�?  : 2�7 ا�$�1(� ا�3$;ى    -٣٠٩

(�١٩٩٤M<�3$� دار ا�$�ز، <�3 ا��3;<�، ��7 ا��=; ! ، :�P� ا�(�در �$� ��> . 
٣١٠-    ��P0ار�NN2 ا��NN7 :        ادي�NN|$ا� ��P0ار�NN2 ا�?NNدار ): هNNـ ٣٨٥ت(��NN�� 2NNR �NN; أNNR  ا�

 .ا�?�� �$� ا
 ه�O 4y���� ا�����: ، !(�١٩٦٦M -١٣٨٦ا��_;��، �R;وت، 
�NN� ا�NN�را<�  : 2�NN7 ا�NN�ار<�  -٣١١>  NNR2 أ�*;NNا� �NN$� 2NNR 
دار ا��NN�3ب ): هNNـ٢٥٥ت(�$NN� ا

M�)� از أ*�� ز<;�� و��U� ا�?$J ا�_���: ا�_;�R ،�R;وت، ا�P$_� اfو��، !. 
ا�N�ار ا���d�?N، ا�N�1�،    ): هـ٢٢٧ت(�_7� n�> 2R ر ا�F;ا�_7 2�7 :     ���7� n�> 2R ر     -٣١٢

 .*$�G ا�;*�2 ا�fـM�) : ��tم، !١٩٨٢ -هـ١٤٠٣ا�P$_� اfو�� 
) هNـ ٧٤٨ت(<�� 2R أ*�� p� 2R��ن O�0 2R��ز ا��ه$� أN$�  NR� ا
            : �7; أ�6م ا��$6ء    -٣١٣
:     MNNN�)! ،�_NNN7ا��� �NNN_$Pوت، ا�;NNN�R ،���NNN7;ا� �?NNN7�> :    4�NNN_� �NNN�G�_NNNy اfر��NNNوط و<

 .ا�_;0? �7
�NN� NNy : GNNP0$�1ت *NN ل ا6NN78م   -٣١٤>);NN��_> :(  $P2، ا�O�NNR�� ،;nNN> �NN$وه �NN$�3> �NN_

 .ا���7_�
): م١٩٩٨ت(ا�=�¡ <�� <� �� y_;اوي: y$�1ت وأnU 9���R م ا678م وا�;د ����1  -٣١٥

 .دار ا�(�4، �$��ن، �R;وت 
٣١٦-       Gر <2 ذه�$Uأ �� Gرات ا��ه�y :           �N�$��N� ا�_N3;ي ا�> 2NR �N�*2 أNR �Nت (�$� ا�

�NN� و�$NN� ا�(�NN   ١٤٠٦ د<M=NN، ا��NN_$P اfو��NN   -دار ا2NNR آNN�p; ): هNNـ١٠٨٩> MNN�)در هNNـ، !
 .اfر�� ط

٣١٧-        �NN)dـ ل ا�NN�أ �NN� ��NN)2 ا����NN�� ـ��NN{ ا�� �NN�� �O NNح ا���;NNy  :   د _?NN> 2NNR 
�$�NN� ا
    �d�. م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ - �R;وت   –دار ا�G�3 ا�_����    ) : هـ٧٤٧ت(ا��$ �R ا�$�Fري ا�

M�) .زآ;�O ���;ات : !
٣١٨-  �=NNرآmح ا�;NNy �NN0;Fا� ;nNN�F> �NN��  : NNR2 أO�NNا� S�NNy  ا �NN$� 2NNR �NN�> 

  �$NN� ا

  ،�NN�$�، دار ا�NN3ـ�G ا�_����NN�$� ،�NNن، NN�R;وت، ا��NN_$P    )هNNـ٧٩٤ت (ا�mرآNN=� ا��ـnNN;ي ا�
 .�$� ا���_9��U 4 إR;اه�4: م، !(�M و!(�٢٠٠٢4O -هـ١٤٢٣اfو�� 

٣١٩-   ;NN�$3ا� ;�?NNح ا�;NNy : �?NNU;?91 ا�NN7 �NNR2 أNNR �NN�*2 أNNR �NN�ا�NN=;آ� ) : هNNـ٤٨٣ت (<
 .ا�=;��0 �¤���6ت 

٣٢٠-  �NN�)_ح ا�;NNy����1ةdNN�fس :  ا�NN$_ا�  NNRأ �NNا�;<�NN$�3 : أ*�NN� NN$� 2NNR� ا���NN���! 2NNR 4�NN ا�
 .هـ، !(�M إR;اه�4 7_��اي ١٤١٥ا�;y�، ا�;�Oض، ا�P$_� اfو��، 

٣٢١-   �NN)dا� �NN�<�NN$�3 : أ*�NN� NN$� 2NNR� ا�NNـ���NN���! 2NNR 4 ا�NNـ;ا�� أNNR  ا�_$�NNس  : NNy;ح ا�_NNـ��ة 
 .��� ا�_�P=�ن7_ د �. د: ، ، !(�١٤١٣Mاfو�� :  ا�P$_�-  ا�;�Oض -ا�_$��3ن 

٣٢٢-  �NN�1)dا� �NNح ا�( ا�;NNy :�NN0رmا� �NN�> ¡�=NN2 ا�NNR �NN�*ـ١٣٥٧ت(اNNه :(4NN�)دار ا�-M=NN>د - 
�O7 ر- ����pا� �_$Pر١٩٨٩�0 -هـ١٤٠٩ ا�mا� �أ*� �dPn> ¡�=ا� ���� Mو�� � .م، �

 .<P$_� ا�?�� ا�����O): هـ٩٨٥ت(!(� ا��2O أR  ا�$(�ء ا�y : �* �d;ح ا�3 آG ا����;  -٣٢٣



٤٠٤ 
 

�4NN�� �NN ا�6NN3م NNy;ح ا��(  -٣٢٤ �NN�� :    ،زا���NN�dا�� 
ت (NN7_� ا�NN�NN> 2O?_ د NN$� ;NN�� 2NNR� ا
 .م ١٩٨١ -هـ١٤٠١، دار ا��_�رف ا��_�����، �Rآ?��ن، ا�P$_� اfو��، )هـ٧٩٢

٣٢٥-   4�?NN> ��NN� �NN�� وي NNح ا��;NNy :   وي NNي ا��;NN> 2NNR ف;NNy 2NNR �NN�O �NNO;زآ  NNRت (أ
 .هـ �١٣٩٢،دار إ*��ء ا��;اث ا�_;�R ،�R;وت، ا�P$_� ا����p): هـ٦٧٦

٣٢٦-  9NN��_ء ا��dNNy9 وNNح ا���;NNy :  ��NNdا� �?NN�� 2NNR �NN7 O 2NNR �NN�، <�NN$�3 )هNNـ١٣٣٢ت(<
 .ا8ر�yد 

٣٢٧-   ;O�)ا� ����� N$� 2R� ا� ا*N� ا�N?� اy :    �7;ح > 2O�ـ ٦٨١ت (���د ا�Nه(  ،;N3dدار ا� ،
����pا� �_$Pوت، ا�;�R. 

ت (�nN�fري   <�� �$� ا
 H��ل ا�N�2NR 2O هN=�م ا      أy  : R;ح P0; ا���ى و9R ا�n�ى      -٣٢٨
��N        ١٣٨٣-ا�(�ه;ة-�$��R ا��$� اا�P$_� ا��د�O �=;ة، <P$_�     )هـ٧٦١> �N�> MN�)هNـ، !

��� .ا��2O �$� ا�
٣٢٩-  9��U ;n�F> ح;y  : �y;Fا� 
 .دار ا��R ،;3d;وت): هـ١١٠٢ت(<�� 2R �$� ا
�NNوي   : NNy;ح <NN=93 ا���NNر   -٣٣٠P6<� ا�NN7 2NNR �NN�> 2NNR �NN�*أ ;NNd_H  NNRـ٣٢١ت : (أNNه( ،

م، !(�G�_NNNy MNNN  ١٩٨٧ -هNNNـ١٤٠٨;�NNN�$� ،���NNN7ن، NNN�R;وت، ا��NNN_$P اfو�NNN7�>    ،�NNN?� ا�
 .اfر��وط

�NN� NN$� 2NNR �>6NN7 2NNR� ا����NN7 2NNR iNN�� أNNy :       ;NNd_H  NNR;ح <_���NN ا���NNر   -٣٣١> 2NNR �NN�*أ
�Nوي  Pـ ٣٢١ت(ا�N)ه     MN(�! ،�Nو�fا �N_$Pوت، ا�;NN�R ،�N���_ا� GN�3ي  : ، دار ا�;NNزه �N�>

 .ا���Dر
٣٣٢-    �7�dح <��رة ا�;y  :Rا   أ �ا�����3 ،          �$ ��> 2R ��*2 أR ��> 
، دار )هـ١٠٧٢ت (

         ،�Nو�fـ$_� اPوت، ا�;�R ،ا�_�ـ��� ، �$��ن Gـ   ١٤٢٠ا�3ـ�N٢٠٠٠ -ه       �N�Pا�� �N$� M�)ـNم، !
 .ا�;*ـ�2 *?2 �$�

، )<_���N�p� ¡�Ny ��?*) ;Nن   : M��)y ا�;�Hل و*9 <=��3 ا��;أة �� ا����1 ا678<�        -٣٣٣
�� و �nNNNNإدارة ا�،MNNNN، ذو ١٧٩ا��R ;=NNNN;ا�NNNNPR ا�_4��NNNN اNNNN� �>6NNNN78�د  NNNN�7?�� د�NNNN ة ا�

 .هـ ١٤١٧ا�(_�ة
٣٣٤-   �NNN� �=NNN�fا �$NNN�����NNN��=NNN�8ي،  :  ا��=NNN)�)اري ا�mNNNdا� �NNN�*2 أNNNR �NNN�� 2NNNR �NNN�*أ
��، د<=M، )هـ٨٢١ت(�)p١٩٨١، وزارة ا�M�) .�$� ا�(�در زآ�ر : م، !
�� ا�N$* 2Rن GN�!;�R ا�N$�R 2NRن           -٣٣٥� :             N���4 ا��!�N*  NRأ �N�*2 أNR ن�N$* 2NR �N�ت (�، <

G�_NNy : م، !(�MNN ١٩٩٣ -هNNـ١٤١٤، <�NN7?� ا�;�R ،���NN7;وت،ا��NN_$P ا��NN���p،    )هNNـ٣٥٤
 .اfر��وط 

�� ���; ا��2O اG�3>،���$�f ا��;��R ا�_;�R ��ول    :��� ا�n�U�R �H�> 2Rر ا�?��      -٣٣٦>
 ���Fض–ا��O;ا�- �p��pا� �_$Pم ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ا�. 

�ـ� ا�$�Fري  -٣٣٧� :      
�� 2R إ7����9 أR  �$� ا>   �d_Dري ا��F2 )هـ٢٥٦ت( ا�$ـRدار ا ،
;�pوت-آ;�R -،�p��pا� �_$P١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ا�M�) .<�dPn دGO ا�$|�. د: م، !

٣٣٨-  GNNوا��;ه� GNN���� ا��;NN� : ،ض�NNO;رف، ا��NN_�ا� �NN$�3> ،���NN$�f2 اO�NNا� ;NN��� �NN�>
�?>�Fا� �_$Pا�. 

�� 2�7 أ�R داود �n�U�Rر ا�?��  -٣٣٩� :���$�f2 اO�ا� ;��� ��> :3> �R;_ا� ��R;ا�� G�
 .م١٩٨٩ -هـ�١٤٠٩�ول ا����F، ا�P$_� اfو��، 

�� <NN?�ـ4   -٣٤٠N� :    ري R�?NNي ا���;�=N)2 ا��?NNدار ): هNNـ٢٦١ت(<2NNR 4�?N ا�NNـ�Dج أNR  ا�
M�)��اد �$� ا�$��0: إ*ـ��ء ا��;اث ا�_ـ;�R ،�R;وت، ! ��>. 

٣٤١-    �>6NN78ع ا;=NNا� �NN� �NN{�)داب ا�Aت و�dـNN� :  ا ���?NN�NN� ���NN ا�> ��?NNا� ���NN)$� )
 .، دار ا���D ا�$��xء،�R;وت، ا�P$_� اfو��)<_��;

�N� أNR  ا�Nd;ج   : �d ة ا�dn ة   -٣٤٢> 2R ��� 2R 2�*;ا� �زي  (�$ ND2 ا�NRـ ٥٩٧ت ) (اNه :(
 ،����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،��� د ��U ري: م، !(�١٩٧٩M -هـ١٣٩٩دار ا��_;>. 
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دار ا�GN�3  ): هNـ ٩١١ت(9 �$� ا�;*�2R 2 أ3R �R; ا�N?� �� أNR  ا�xNd   : �$(�ت ا��dظ   -٣٤٣
 .هـ ١٤٠٣ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��، 

٣٤٤-   ��_��N� N� 2NRـ�; N{�0 2NRـ� 1Ny$�           : �$(�ت ا�=�> 2NR �N�*2 اNR ;3R  Rـ ٨٧٤ت(أNه( ،
 Gوت–���ـ4 ا�3ـ�;�R - و�ـ�fـ$_� اP١٤٠٧ ا�M�)�� �$� ا�_���U 4ن.د: هـ، !� .ا�

٣٤٥-  2O;?NNd�ت ا��NN)$� :  �?NNا� ;NN3R �NNR2 أNNR 2�*;NNا� �NN$� �� )ـ٩١١تNNه :(  �NN$وه �NN$�3>–
�� ��;: هـ، !(�١٣٩٦M ا�P$_� اfو�� -ا�(�ه;ة> ��� . 

�$� ا� ه�ب N$� 2R� ا�N;*�2 ا�$;�N1O    : ا��_;وف ��RرO¡ ا�$;�1O: �$(�ت ���ء ا���2    -٣٤٦
�N�    ١٩٩٤ -هNـ ١٤١٤ - ��_�ء–<�3$� ا8ر�yد ): هـ٩٠٤ت(ا�?3?�3  > 
م، !(�N$� MN� ا
�=$ . ا�

٣٤٧-    �� GO;pح ا��;�GO;)ح ا��;y  :   �N02 ا�_;ا�?Nز2O ا��2O أR  ا�9xd �$� ا�;*�2R 4 ا�
�$NN� ا�(�NNدر  : م، ، !(�٢٠٠٠MNNدار ا�GNN�3 ا�_���NN�R ،�NN;وت ا��NN_$P اfو��NN ،   ): هNNـ٨٢٦ت(

 ��� ��>. 
٣٤٨-  �NN�D6ل ا�NN� :  ،�NNp��pا� �NN_$Pوت، ا�;NN�R �>6NN78ا GNN�3�ا� ،���NN$�f2 اO�NNا� ;NN��� �NN�>

 .م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣
 �N=; ا��N=�رات   - 2N�1R �N_$P> ،- 4N0،  )هNـ ١٣٨١ت(<�� ر}� ا��Ndt;   : <�<���(��� ا8   -٣٤٩

 .أ��nر�Oن، 40، إO;ان، !(�4O و!;H�� ا��آ� ر *ـ�<� *��d داود 
٣٥٠-   �)dة ا���� :        �N7�)�ا� �N>ا�2 0R ��*2 أR 
��2، ا����NP،      ): هNـ ٦٢٠ت(�$� ا;NPا� �N$�3>

M�) .�$� ا
 d7; ا�_$���، و<�� د����G ا�_��$�: !
، دار إ*��Nء ا��N;اث   )هNـ ٨٥٥ت (R�ر ا��2O ا�_���N  : ��ة ا�(�ري y;ح ��� ا�$�Fري  �  -٣٥١

 .ا�_;�R ،�R;وت
ا�NN�ار ا�NN?_ د�_> : ( ;=NN��� �O�NN;(ا�NN�آ� ر <�NN� ���NN ا�$�NNر: ��9N ا��NN;أة ��NN ا���mNNان   -٣٥٢

 ،�p��pا� �_$Pا� ،JOم١٩٨٧ -هـ١٤٠٧وا�� ز. 
٣٥٣-      �دار ا� ��Nء ���_> :(    �N��$P�N; (2  �$� ا�;ب � اب ا��O   : ��9 ا��;أة و< �0 ا678م <�

 .وا��=; وا�� زn> ،JO;، ا���n رة، ا�P$_� اfو��
، دار )هNـ ١٣٢٩ت (<�� S�y ا�M ا�_�NRA 4�tدي  : � ن ا��_$ د y;ح 2�7 أ�R داود    -٣٥٤

����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،����_ا� G�3ا�. 
٣٥٥-   �NN{;ر ا��NN$Uن أ NN�� :    NN_�2 ا��?NN�NN� 2NNR �NN�� 2NNR ا�> ;NNd_H  NNRم أ�NN0fا ¡�=NNوف ا�;

<JR�NNNP ا�NNN� $P��� �NNN���fت �$��NNNن، NNN�R;وت، ا��NNN_$P اfو��NNN،    ): هNNNـ٣٨١ت (nNNN��R�وق 
�� و!_��M و!(�4O ا�=�¡ *?�2 ا��f�� ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤n! م. 

 ،دار)هNـ ١٠٠٤ت (<�� 2R أ*�� ا�;<��N ا�nN�fري       :���O ا�$��ن y;ح زO� 2R ر67ن       -٣٥٦
 .ا��_;�� ، �R;وت

٣٥٧-        6N�N� ���N; ا�N�2O ا���N$�f       : ل وا�N;ام   ���O ا��;ام �� !�O;F أ*�دO# ا�> :  GN�3�ا�
�p��pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�>678١٩٨٥ -١٤٠٥: ا. 

�N� 4��N7 2NR ا�<Nـ�ي،     : ��Oـ� ا��;ام �� ��4 ا�63م   -٣٥٨> 2R ��� �R2 أR ــ�R2 أR ���) ت
هNـ، !(�MNN  ١٣٩١، ا��SN�D اN�fـ�� ��N=�ون ا6NN78<��، ا�(�Nه;ة، ا�NPـ$_� اfو��N،      )هNـ ٦٣١

> 2?* ��Pا�� �د �$ �. 
٣٥٩-      #O�N�;GO ا� :                     2NR 
�N� N�$� 2NR �N�� 2NR� ا> 2NR �N�� 2NR 2�*;Nا� �N$� ج;Ndا�  NRأ

        ;Nd_H 2NR �N�*زي   (*��دي أ ND2 ا�NRـ ٦٥٦ت)(اNه (      �N���_ا� GN�3وت    –،دار ا�;N�R -   �N_$Pا� 
(�M ا��آ� ر �$� ا��_�P أ<��D_�0 2 ١٩٨٥اfو�� ! ، . 

٣٦٠-   #O�N�;GNO ا� :   �N$��0 2$��?N> 2NNR 
 ا�N|R – �NN_$P�اد  –<�NN_$P ا�_���N  :  ا�N��O ري �$N� ا
 .هـ، !(�M ا��آ� ر �$� ا
 ا�D$ ري١٣٩٧اfو�� 



٤٠٦ 
 

٣٦١-       ��6)?NN_9 ا�xNNdا�  NNRأ ;NND* 2NNR �NN�� 2NNR �NN�*ري، أ�NNF$ا� ��NN� ح;NNy ري�NN$ا� ��NN�
  �_���اد �$N�    ١٣٧٩، دار ا��_;�� �R;وت، ا�P$_� اfو��       )هـ٨٥٣ت  (ا�=� ��> M�)هـ، !

 2O�ا� G .ا�G�PFا�$��0، و<
٣٦٢-    ;O�N)ا� ��� :               ;�?Nd4 ا��N�� 2N> �NOرا�وا� �NOا�;او �N�� 2�NR J>�NDآ���      : ا� =Nا� �N�� �N�>
 ).هـ١٢٥٠ت(
٣٦٣-          2�N_ة ا�;N0 ح;=NR 2�N_�ا� ���، دار  )هNـ ٩٨٧ت  (ز2NO ا�N�N$� 2NR 2O� ا�_mNOm ا����$�Nري           : 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ا��R ، ;3dـ;وت، ا�P$_� اfو��، 
��� ا� ه�ب R=;ح <��1 ا�Pـ6ب      -٣٦٤ :O;زآـ           NRري أ�n�fا �O;2 زآــR ��*2 أR ��> 2R �

 ، ��O) و��، )هـ٩٣٦تfـ$_� اPوت، ا�;�R ،����_ا� Gهـ ١٤١٨، دار ا�3ــ�. 
����x ا�$�����   -٣٦٥ :             �N>�*  NRأ �Nا�m|ا� �N�> 2NR �N����N،   )هNـ ٥٠٥ت  (<�)pا� GN�3دار ا� ،

(�M �$� ا�;*�R 2�وي! ،�O 3ا�. 
� ا�?��  -٣٦٦)� : MR�7 ��7 ¡�=هـ١٤٢٠ت (ا� :(�p��pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�R;_دار ا���3ب ا�. 
� ا�N?�;ة    -٣٦٧)� :     �Nا�m|ا� �N�، ١٩٩٨دار ا�4N�)، د<M=N، ا��N_$P ا�(          ،�_R�?N: هNـ ١٩٩٦ت(<

M�)! : ���$�f2 اO�ا� ;��� ��>. 
٣٦٨-   �NNا���� �NN7;1�:       ��>6NN78ب ا;NN|ـ1;ي،دار ا�NNdا� �NN�� 2NNR ب NN)_O 2NNR �NN7 O 2NNR �NN�*أ

(�M ١٩٨٨هـ، �R١٤٠٨;وت،�$��ن، ا�P$_� اfو��  ! ،2�7�O�7 O    �N$� اد N2 ���ش  و�R 
�Oز  Rأ �Rر�.  

�� �6ل ا�(;Aن   -٣٦٩ :GP0 ��7)م١٩٦٦ت.( 
٣٧٠-   ;�|nNNا� J>�NNDح ا�;NNy ;O�NN)ا� ��NN�، ا���NN$�3 )هNNـ١٠٣١ت ( �$NN� ا�NN;ؤوف ا����NNوي،:  

 .هـ ١٣٥٦ا���Dر�O ا�3$;ى، <n;، ا�P$_� اfو�� 
دار ا�GN�3  ): هـ٧٤٤ت  (�<=(� أR  ا�d�اء    إ2R ;�� 2R 9����7 آ�p; ا�     : �n0 ا�f$��ء   -٣٧١

 .<�dPn �$� ا� ا*�: م ، !(�١٩٦٨M-هـ١٣٨٨ا���pO، ا�P$_� اfو��،
��NN اf�NN ل  -٣٧٢ �NNد�fا JNN0 ا� : ���_�?NNر ا��NN$Dا� �NN$� 2NNR �NN�> 2NNR ر nNN�>  ;NNdt�ا�  NNRأ
�NN�  ١٩٩٧ -هNNـ١٤١٨دار ا�GNN�3 ا�_���NN�R ،�NN;وت،  ): هNNـ٤٨٩ت(> 2?NN* �NN�> MNN�)م، !

 .9 ا�=��_� *?2 إ7����
�N� �mN ا�N�2O ا�N?���      : 0 ا�� اf*�3م �� <���n ا��fم       -٣٧٣>  NR6م    ( أ?Nا� �N$� 2NR mN_ا� (
  . – �R;وت –دار ا�G�3 ا�_���� ) : هـ٦٦٠ت(
٣٧٤-       #O��� ن <��Pn ا� �� #O�، )هNـ ١٣٣٢ت ( <�� H��ل ا�N�2O ا�(�N7��   : 0 ا�� ا��

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩دار ا�G�3 ا�_����، �R;وت، ا�P$_� اfو��، 
٣٧٥-   �NN)dا� �NN0 ا� :   �NNدي ا�$;آ��NND�ن ا��?NN*84 ا�NN�� �NN�، دار ا�nNN�ف، )هNNـ١٤٠٧ت ( <

 .م١٩٨٦ -هـ�R١٤٠٧=;ز، آ;ا!=�، ا�P$_� اfو�� 
�� ا678م   -٣٧٦ 43� د ا���F�ي . د: 0 ا�� ��tم ا�>);��_> :( ����pا� �_$Pم١٩٨٣ا�. 
٣٧٧-          �N���! 2NRوى ا�N��ت (��N أNR  ا�_$�Nس     � ا�;ا أ*�N� �N$� ا��N���! 2NR 4�N         : آ�G ور9��N7 و

(�M    ا<�3$�  ) :هـ٧٢٨! ،�p��pا� �_$P2 !����، ا�R :        ��N��_2 ا�(�47 ا�R ��> 2R 2�*;ا� �$�
 .ا��D�ي

دار ): هـ١٠٥١ت(<�n ر 2R S� O 2R إدرSO ا�$1 !� : آ=�ف ا�(��ع �2 <�2 ا��08ع  -٣٧٨
� <�dPn ه6ل ١٤٠٢ا��R ،;3d;وت، ��n> ه6ل M�) .هـ،!

 .دار ا���3ب ا678<� ) هـ٧٣٠ت(�$� ا�_mOm ا�$�Fري : آ=� ا7f;ار  -٣٧٩
٣٨٠-                  2NR 9����N7س إ�Nــ� أ�?�� ا���� #O�آ=� ا��dFء و<ــ9Om ا�8$�س ��� ا1�y; <2 ا�ــ

  �NN*ا;Dـ� �� ا�NND_ا� �NN�<�NN7?� ا�;NN��7ـ�، NN�R;وت، ا�PـNNـ$_� ا�;اR_ـNNـ�  ): هNNـ١١٦٢ت ( <
 .هـ، !(�M أ*ــ�� ا�(6ش١٤٠٥

٣٨١-     O�* 2> 93=�2 آ=� ا���nزي         : # ا� ND2 ا�NR 2�*;ا� �ج �$;dا�  Rـ ٥٩٧ت(أNه :(
 .م، !(�M ��� *?2 ا�$ اب ١٩٩٧ -هـ١٤١٨دار ا� �2، ا�;�Oض، 



٤٠٧ 
 

٣٨٢-    �����O ا+�n�Uر   آ�O�d ا��Ufر  9*  :  R2 أO�ا� �)!        ���nNـ�� ا�?��� ا�> 2R ;3ـR 
   ،�_�م، !�N�� MN�)   ١٩٩٤ا�Fـ�;، د<=M، ا�Pـ$_� اfو�ـ�،    ، دار (هـ٨٢٩ت  (ا��<=(� ا�=�

 .�$� ا���� �DP�R و<�� وه$� ��7ـ��ن
٣٨٣-     �NR;ا� GN��Pا� �NO�dآ   �Nا�(�;وا� �NOز �NRأ ���NN7;� �� :NNRوي     أ�NN_ي ا���_nNا� �N�� 2?N ا�

 .O �7 ا�=�¡ <�� ا�$(��� : ، !(�١٤١٢Mدار ا��R ،;3d;وت، ): هـ٩٣٩ت(ا�����3 
، <�7?� ا��=; ا6N78<�،  )ـه٣٨١ت (��=�¡ ا0f�م ا�n�وق   : آ��ل ا��2O و!��م ا��_��     -٣٨٤

 .هـ ١٤٠٥إO;ان، 40، 
�_�ل       -٣٨٥f0 ال واf2�7 ا ��: �6ء ا��2O ��� ا���(N* 2NR �N?�م ا�N�2O ا�N�1�ي            : آ�m ا�_��ل 

  �NN���_ا� GNN�3وت -دار ا�;NN�R - ـ١٤١٩NN١٩٩٨-ه�NN_$Pم، ا� : MNN�)! ،�NNو�fا :  ;NN�� د NN�>
 .ا��<���� 

�� ا : آ�m ا� � ل إ�� <_;�� اf� ل      -٣٨٦> 2R ��� �d�<�N_$P  ): هNـ ٤٨٢ت(�$mدوي ا�
SO;R �Oو�H- �=!آ;ا . 

��N اN*fـ�3م       -٣٨٧;_> �N�2NNR ا(  ا��ـ�ـNـ2 <�N� ا�ــ�dـNـ�،   إRـNNـ;اه�R 4ـNـ2 أRـNـ�  : �N?�ن ا��N3م 
�� .م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، دار ا�$��R ا��$�، ا��)ه;ة، ا�Pــ$_� ا�(،����pهـ٨٨٢ت ) (ا�=

�_� ، أ*NNNـ�� 2NNNR ��ـNNNـ� NNRـD* 2ـNNNـ; أ : �NN?�ن ا���mNNNان   -٣٨٨�=NNN��6 ا�)?NNN_9 ا�xNNNdا�  NNNR) ت
م، ١٩٨٦ -هNNـ١٤٠٦، <�NN7?� اNN��fـ�� ���NNPـ$ ��ت، NN�Rـ;وت، ا��NN_$P ا��NNp��p،     )هNNـ٧٧٣

(�M دا�;ة ا��_;�� ا���t<��، ا��1� !. 
ــ;       -٣٨٩Rfح <��(� ا;y ���N� N���7 2NRـ�ن ا�N3ـ��$ ��            : <D�ـJ ا1�fــ; > 2NR 2�*;ا� �$�
) rزاد �F�y) (ــ  )هـ١٠٧٨ت هNـ،  G�١٤١٩ ا�_����، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� اfو��N،      ، دار ا�3

 .م، !(�9��U M ��;ان ا���n ر١٩٩٨
٣٩٠-   2O;NNJNN�D>  :    �NN ا�$O;P2 ا�O�NNا� ;NNF� ¡�=NNـ١٠٨٥ت ( ا�NNه :(   �NN��)p�� ;=NNا�� GNN�3>

 ،����pا� �_$P١٤٠٨ا678<��، ا����? .هـ ، !(�M ا�?�� أ*�� ا�
�ح    -٣٩١nNر ا���F> :         ا� �N$� 2NR ;N3R �NR2 أNR �N�<�N�$� �N$�3ن   ): هNـ ٦٦٠ت((�Nدر ا�N;ازي   <

� د ��U;y��١٩٩٥;ون، �R;وت، �$_� H�O�ة، > M�)! ،. 
٣٩٢-   9�$?NNر ا��NN�> #NNOأ*�د �O;NNF! �NN� 9NN��|إرواء ا� ;nNN�F> : ،���NN$�f2 اO�NNا� ;NN��� �NN�>

 ،����pا� �_$Pوت، ا�;�R ،�>678ا G�3�م١٩٨٥ا�. 
٣٩٣-   ;NNNN�$3ح ا�;=NNNNف وا��nNNNN�8ا ;nNNN�F> :ب�NNNNا� ه �NNNN$� 2NNNNR �NNNN� <JR�NNNNP ا�;�NNNNOض، :<

  MNN�)! ،�NNو�fا �NN_$Pض،ا��O;ا� :       �H�NN��R �NN��$NN� ا�_2NNR mNNOm زNNO� ا�NNـ;و<� وا�NN�آ� ر <
 .وا��آ� ر �7� �D*ب

٣٩٤-   ��m�ا� ;n�F> :    �N�m�ـ ٢٦٤ت  ( إ7����9 ا�Nه :(         �N_$Pوت، ا�;N�R ،ن�N�$� �N�دار ا��_;
 ����pم، ١٩٨٣ -١٣٩٣ا�)�_� ).<P$ ع 9O�R آ��ب اfم ��=�

�� ا�N�2O أNR  ا�$;آ�Nت             : ��M ا��Vو9O <�ارك ا���9Om و*(    -٣٩٥�N* د N�> 2NR �N�*2 أNR 
�$N� ا
 �d?هـ٧٠١ت (ا��. ( 

�� �$� ا
 2R أ_7� 2R ��� 2R ��7��ن ا����_�    : <;Aة ا���Dن و�$;ة ا��(�tن     -٣٩٦>  Rت ( أ
 .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣دار ا���3ب ا678<�، ا�(�ه;ة، ا�P$_� ا�����p، ): هـ٧٦٨

٣٩٧-     =N> ح;Ny ��!�d��0ة ا�;> ��R�nN�ري      : �3ة ا��N)ا� �N�): هNـ ١٠١٤ت (���P�N7 2NR �Nن <
 .م ، !(�H M��ل ������٢٠٠١-هـ١٤٢٢دار ا�G�3 ا�_����، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� اfو�� 

، )<_��4��NN7);NN ا�_(�NNد  : <;آmNN ا��NN;أة ���NN0 �NN ن *�NN را�R و��NN ا�(��NN ن ا�� NN7 ي        -٣٩٨
 .م١٩٢٦ا��P$_� ا��n> ،�O;n;، ا����Dd،ا�P$_� اfو�� 

٣٩٩-        �NN�m�_�ا� �NN�أ� �NN�� د;NNا� �NN� ��xNN_�9 ا�NN�_ه4 ا�;NN> :    �_��NNا�� �_NN72 أNNR 
ت ( �$NN� ا
�NN د ١٩٩٢ -هNNـ١٤١٢دار ا��NN�$� ،9NN�Dن، NN�R;وت، ا��NN_$P اfو��NN،  ): هNNـ٧٦٨> MNN�)م، !

� د *?�n� 2ر> ��>. 



٤٠٨ 
 

٤٠٠-   9��NN7 رك ا���?NN> :  ري NNزا ا��;NN��ـ١٣٢٠ت (ا�NN6م   ): ه?NN41 ا��NN�� �NN�$ل ا�A �?NN7�>
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، �$��ن، �R;وت، ا�P$_� ا�����p،8*��ء ا��;اث

٤٠١-     ��_O �Rأ ��?> :    �N���ا�� ��N� �ا� �N�_O  R2 ��� أR ��*ـ ٣٠٧ت (أNن  ): ه >VN�دار ا�
 .*?�2 4��7 أ7�: !(�M،١٩٨٤ – ١٤٠٤، ا�P$_� اfو��،- د<=M –���;اث 

٤٠٢-     9$�* 2R ��*أ ��?> :          ���$�=Nا� 
� N7�> ،   �N$�;0?  )هNـ ٢٤١ت(أ*�� 2R *�$9 أN$�  R� ا
;n>. 

ت  (أNN3R  NNR; أ*�NN� NN�� 2NNR;و NN$� 2NNR� ا�M��NNF ا�$mNNار،    ): ا�$NN; ا��NNUmر(<NN?�� ا�$mNNار   -٤٠٣
، <�N�� �?N7 م ا�(;Aن،<�N7?� ا�_�N م وا�N�R ،4N3;وت، ا����N�O، ا��N_$P اfو�ـNـ�،                 )هـ٢٩٢

١٤٠٩ 
 .هـ، !(�M ا��آ� ر <d ظ ا�;*ـ�2 زOـ2 ا
أNR  ا��N�� 9xNdض �N�� 2NR �N7 > 2NRض             ا�(�}�  : ��ح ا���ر   <=�رق ا�f ار ���    -٤٠٤

ا��NN3ـ�$� ا�_��(S� NN! ، �NN ، دار ا��NN;اث ، ا�(NNـ�ه;ة، ): هNNـ٥٤٤ت(ا��nNN$� ا�NN?$�� ا����3ـNNـ� 
 .م١٩٨٥: ا�P$_� اfو��

٤٠٥-   ��R�n�ي : <=�3ة ا�mO;$ا�� G�PFا� 
، ا��GN�3 ا6N78<�،   )هNـ ٧٤٣ت(<�� 2R �$� ا
�p��pا� �_$Pوت، ا�;�R :M�)�� ���; ا�: !>���$�f2 اO�. 

٤٠٦-   NN1ا�� �NNأو� GNN��P>� �NN1���ا� �NNO���NNy �NN;ح   :   ���NN$�*;ة ا��NN$� 2NNR �_NN7 2NNR �dPnNN>
 .م ١٩٦١، اfو��، ا��G�3 ا678<� ، د<=M ، ا�P$_� )هـ١٢٤٣ت(
٤٠٧-    9NNOm4 ا�����N_> :  ي NN|$د ا� _?NN> 2NNR 2�?NN�N� ا�>  NNRأ ��?NNا� �NN�، دار )هNNـ٥١٦ت (<

 �� .2 ا�_��Ui� �$� ا�;*�:  !(��R -M;وت–ا��_;
�NN_>�H أم ا�(NN;ى، <�NN3 ا���NN>;3،  ): هNNـ٣٣٨ت(أ2NNR ;NNd_H  NNR ا���NNس  : <_���NN ا�(A;NNن  -٤٠٨

(�١٤٠٩M: ا�P$_� اfو��! ، :�� R�nا� ��� ��>. 
٤٠٩-     GNNOدfا �NN�;_> �NNإ� GNNOرfد ا�NNyء أو إر�NNRدf4 اNND_> :   
أNN$�  NNR� ا
 0�NNO ت NN$� 2NNR� ا

 -هNNـ١٤١١، ا��NN_$P اfو��NN،  دار ا�GNN�3 ا�_���NN�R ،�NN;وت  ): هNNـ٦٢٦ت (ا�;و<�NN ا��NN ي  
 .م ١٩٩١

أNN$�  NNR� ا
، دار ا�NN3d;،   ) : هNNـ٦٢٦ت (0�NNO ت NN$� 2NNR� ا
 ا��NN ي    : <_4NND ا�$�NN�ان   -٤١٠
 .�R;وت

٤١١-      �N|ا�� S�O�N)> 4D_> : NRأ               �NO;2 زآNR رس�N� 2NR �N�*2 أ�?Nدار ا�9N�D،   ): هNـ ٣٩٥ت( ا�
(�M �$� ا�?6م <�� ه�رون! ،����pا� �_$Pوت، �$��ن، ا�;�R. 

٤١٢-  ���N� 2NR أ*Nـ�� �N�p� 2NRن NO�0 2NRـ��ز           : ا�(N;اء ا��N$3ر ���N ا��N)$Pت وا�nN�fر          <_;>
 
هNNـ، ١٤٠٤، <�NN7?� ا�NNـ;NN�R ، ���7;وت، ا�NNPـ$_� اfو��NN، )هNNـ٧٤٨ت (ا��NNه$� أNN$�  NNR� ا

)!�M : ي �$�س�<1 ����ر��ءوط وfا G�_yر � اد <_;وف و�=R. 
��  : <|�� ا����ج إ�� <_;�� <_��� أ��dظ ا����1ج        -٤١٣>     ���R;=Nا� GN�PFـ ٩٧٧ت  (ا�Nه :(

 .دار ا��R ،;3d;وت
٤١٤-  !�d>�  GN�|ا� � :          �_��=Nازي ا�;Nا� �N���ا�� ;N�� 2NR �N�> 2O�Nا� ;NF�، دار )هNـ ٦٠٦ت (

 .م٢٠٠٠-١٤٢١rا�G�3 ا�_����، �R;وت،ا�P$_� اfو�� 
�� 2R أ*�� O 2R �7 ا�GN!�3 ا�NF ارز<�   : <�d!�� ا�_� م   -٤١٥> 
): هNـ ٣٨٧ت ( أR  �$� ا

G�3وت، �$��ندار ا�;�R ،����_ا� . 
�� 2R أN3R �R; أNO ب ا�mر��N أ��d> :      NRح دار ا�?_�دة و<�= ر و+�O ا�_�4 وا8رادة      -٤١٦>

 
 .- �R;وت–دار ا�G�3 ا�_���� ): هـ٧٥١ت(�$� ا
، <�NN$�3 ا���xNN1 ا���_>(   ،�O;nNN�NN;(أ*�NN� ا�NN=�$�  . د: أد�NNOن ا�NN�1� : <(�ر��NN اfد�NNOن   -٤١٧

،�p��pا� �_$Pم ١٩٧٣ا�(�ه;ة،ا�. 
�NN� NN�U 2NNR�ون ا�)> : ،�>;xNN��N> اNN�U 2NNR�ون   -٤١٨> 2NNR 2�*;NNا� �NN$�) ـ٨٠٨تNNدار )ه ،

 .م ١٩٨٤ �R;وت، ا�P$_� ا��F<?�، ا�(�4،



٤٠٩ 
 

دار ا���_> :( �xNN1�NN;(ا�NN�آ� ر <�NN� �NN$� ا���NN� أNNR  زNNO��NN��3> : ا��NN;أة ��NN ا6NN78م  -٤١٩
 .ا�_;�R ،��R;وت 

دار ا�(��N�$� ،4Nن،     ): م١٩٩٨ت (ا�=�¡ <�� <� �� ا�N=_;اوي    : <���3 ا��;أة �� ا678م     -٤٢٠
 .�R;وت

 - ا�(�NNه;ة–<JR�NNP دار ا�NN=;وق ): م١٩٦٣ت(<�NN د ��NNy ت : <�NN1�H ! 2NNت ا6NN78م   -٤٢١
 ��>�pا� �_$Pم ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ا� . 

�� 2R ��7ـN{ 2R 4ـ �Oن     :  <�ـ�ر ا�?9�$ �� y;ح ا�ـ��ـ�9      -٤٢٢> 2R 4اه�;Rـ ١٣٥٣ت (إNه( ،
 .��nم ا�(�ـ_�D: هـ، !(�ـM ١٤٠٥ـ����p، <�3$� ا��_ـ�رف، ا�ـــ;�Oض، ا�Pــ$_� ا�

دار ا�N3d;،  ): هNـ ١٣٦٧ت (<�� �$� ا�_4�t ا�mر���0    : <��ه9 ا�_;��ن �� �� م ا�(;Aن      -٤٢٣
 .م ١٩٩٦-هـ�١٤١٦$��ن، ا�P$_� اfو��،

٤٢٤-    �O $ـ$�س     : <��1ج ا�?�� ا��N_ا�  NRأ �Nا�;): هNـ ٧٢٨ت ( أ*�ـ� Rـ2 �$� ا���2R 4 !���� ا�
$Pو�� <�7?� 0;�$� ، ا�fد 4��7 ١٤٠٦_� ا�yر ��(�M ا��آ� ر <! ،. 

٤٢٥-  2���nا���7: <��1ج ا�;Fا� �ا�=�¡ و*�. 
<�N7?�  ): هـ٧٢٦ت ( ا�?2R �7 O 2R 2 ا��1P; ا��� : <��1 ا�M وآ=� ا�n�ق   -٤٢٦

 .هـ، !(�M ا�?�� ر}� ا�n�ر١٤٢١دار ا�D1;ة، 40 ا�P$_� اfو�� ، 
٤٢٧-    9NN��U ;nNN�F> ح;=NN� 9NN��Dا� GNNاه > : NNR �NN�>   
NN$� 2� ا�NN;*�2 ا��|;�NNR أNN$�  NNR� ا
 .هـ ١٣٩٨دار ا��R ،;3d;وت، ا�P$_� ا�����p، ): هـ٩٥٤ت(
�NN=; ا��NN1دي، �_> :(   ،4NN0�NN;(ا��NNج *NN?�2 ا�NN=�آ;ي   : < NN7 �� ا���dPnNN وا�_�NN;ة    -٤٢٨

 .هـ ١٤١٧: إO;ان، ا�P$_� اfو��
٤٢٩-   iNN��> VNN� > :     �$NN�fا 
اث ، دار إ*��NNء ا��NN; )هNNـ١٧٩ت(<��2NNR iNN أ�SNN أNN$�  NNR� ا

��اد �$� ا��0�$ ��> M�) .ا�_;�R ،�R;وت، !
٤٣٠-   �NN�3�NN� ا�;NNO=1;ي  : <�mNNان ا�> );NN��_> :(   ،�NNو�fا �NN_$Pا� ،M=NN>د ،#O�NNدار ا�

 .م١٩٨٤
;ور                 -٤٣١Ny �N�� ا��N;أة، ا�N�آ� ر <)�،�>6N78ا �)d�� ة�O�H ل �أ  � ) ;N��_> :( دار

 .م ٢٠٠٠وا�� زJO، د<=M، ا�P$_� اfو��،  اfه��� ��P$��� وا��=;
٤٣٢-     �Oا�ا�1 #Oأ*�د �O;F! �� �Oا�;ا Gn�:    �N_�Omا� �Nd��N� ا�>  R�7 أ O  2R 
( �$� ا

م، !(�MN أ 2N�O����N    ١٩٩٥ -هNـ ١٤١٥دار ا�N�O#، ا�(�Nه;ة، ا��N_$P اfو��N      ): هـ٧٦٢ت  
 .y_$�ن

��N ا6N78م       -٤٣٣ 4N3، <�N_$P ه�Ny�� ن،   )<_��N; (ا��N�� 2�?N* ¡�=N ا����Nt;ي     : �tـ�م ا�
 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ا�P$_� اfو��

�� ا�=;O_� وا���رO¡ ا678<�    -٤٣٤ 43دار ا��S��d، ): م١٩٨٤ت ( ���; ا�(��t� : ��7م ا�
 . م ١٩٩٠ -هـ�١٤١١$��ن، �R;وت، ا�P$_� ا�?�د�7

ا����_> :( �?NNN7��NNN���� ;��NN7 ) ;NN  . د: ��NNtم ا��و��NNN وا�(�xNNء وا�_NNN;ف ��NN ا6NNN78م     -٤٣٥
 . ا�P$_� اfو��ا��D<_�� ���را�7ت وا��=; وا�� ز�R ،JO;وت،

�� ا�=;O_� ا678<��    -٤٣٦ �O+ ا� �O;t� : د��* �Om� آ� ر�ا�) ;N��_>(   ،M=N>4، دN�)دار ا� ،
 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤ا��ار ا�=�<��، �R;وت، ا�P$_�  اfو�� 

�ت اfزه�ر   -٤٣٧d� :    ��6��ا� ��� �;(ا�?��و��،      )<_�fا �_$Pران، �1;ان، ا��R �_$P> ،
 .هـ ١٤٢٠

��N إر       -٤٣٨ 2OmNا� �O�1�  2���N�$�د ا��Ny :           �N$�  NRوي أ�NDوي ا� N� 2NR �N�� 2NR ;N�� 2NR �N�>
 �P_�و��، )هـ١٣١٦ت (ا�fا �_$Pوت، ا�;�R،;3dم ١٩٩٥، دار ا�. 

�� 2R أ�R ا�_$�س أ*Nـ�� mN�* 2NRة �O�1� :        2NR ا����ج إ�� y;ح ا����1ج      -٤٣٩> 2O�ا� S�y
  ;�|nNNا� �_��=NN��R ;�1=NNـ;<�� ا�NN2 ا�O�NN�1ب ا�NNy)ـ١٠٤تNNه:(�� ;NN3dوت، دار ا�;NN�R ،�NN��$P

 .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤



٤١٠ 
 

٤٤٠-  4NN3، دار ا�NNdـ�NN�$� ،;3ن، NN�R;وت، ا��_>(  �NN_$P�NN;(ا�NN$� ¡�=NN� ا
 �_��NN : هNN=�م 2NNR ا�
 ،����pم ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ا�. 

�N� 2NR أN3R �NR;            أR : و���ت ا���fن وأ�$�ء أ��Rء ا�m<�ن      -٤٤١> 2R ��*2 أO�ا� S�y ا�_$�س
�� ): هـ٦٨١ت(�3�U 2Rن ا�)pن، !-دار ا���$� M�) . �$�س إ*?�ن: 
�� *3ـ <� ا678م      -٤٤٢ ��)dا� �O+ـ1;ا��      : وPا� ���?): هـ١٤١٦ت(ا�?�� <�ـ� *?�2 ا�

 .دار ا���D ا�$��xء، �R;وت 
 .دار ا���x1 ا�_;��R، ا�(�ه;ة): <_��;(ا��آ� ر �$� ا�D اد y$9: و+�O ا��;أة ا�(�xء  -٤٤٣

  

  
  

١- Dة ا�;7���ا��O; :!،���y�1رد��� ا�fر �2 ر���7 ا� زراءا�����3 ا�n.  
٢-    �O;nNN�م ا� NNر ا���NN$Uة أ�NNO;H  :   �nNN! ��� $NN7أ �d�NN� �NNم   وه NNر ا���NN$U2 دار أNN� ر– 

  .-ا�(�ه;ة
وه� O;H�ة nN! ��>�Ny ��)�?N> �N�> O�ر �2N دار ا�N=;ق ���N��$P وا��O;H  :                   ;=N�ة ا�=;ق  -٣

;P0 ،�*و�ا� ،JOوا�� ز. 
��d ا�$��ن ا8<�را!�� -٤�  :�n�� ر �2 <�7?� ا�$��ن�n!�Rوا��=;، د ���$Pوا� ��. 
٥-   �Oة ا�?_ د;OmDا� �d��  :      �N��$Pوا� ���nN�� ة;NOmDا� �?N7�> 2N� ض�O;ا� ��!n�ر 

 .وا��=; 
٦-  �NN7وfق ا;=NNا� �d�NN�  :    ���nNN�� ق;=NN2 دار ا�NN� ر�nNN! ،�NN�> O �NN�R;� ة�NNO;H �NNوه

;P0 ،;=وا�� ���$Pوا�. 
��d ا�=;ق اfو�7 -٧� : �O;Pر �2 دار ا�=;ق ا�(ـ�n!. 
٨- �d��� وا��=;، ا�(�ه;ة ��n�� ي ا�� م;n�ر �2 <�7?� ا��n! ،ي ا�� م;n�ا� . 
٩-   �NNO;P)2 ا�� NNا� �d�NN�  :     2� NN2 دار ا�NN� ر�nNN! �NN_>�H ��NN7��7 �NN�> O �d�NN� �NNوه

 .��P$��� وا�� زJO وا��=;
١٠- �O 3وا��=;، ا� ���$Pوا� ���n�� 2� ر �2 دار ا��n! ،���O 3ا� �2 ا� �d�� . 
 . !n�ر �ــ� ا�?_ د�H -�O<_ــ�– �O;1y –<�� إD>  :67ــ�� ا�$��ن -١١
١٢-  �Oد _?NNة ا�;NNOmDا� �NN�D>  :    ���nNN�� ة;NNOmDا� �?NN7�> 2NN� ر�nNN! ��� $NN7ـ�� أNND> �NNوه

 .وا�P$��� وا��=;
١٣- ������H+را�7ت ا�ا� ��D>  :����ا�� ��H � �3ا�_� م وا�� �_>�H 2� ر�n!. 
١٤-               �N>�� �N���)� ��N7��7 ��� $N7أ �N�D> �Nوه ،;Uت ا� nا� ��D>       ،9N�Rأر �N� إnN! ، 4�N�0�ر 

 .آ;د��7ن ا�_;اق
١٥-  �_��Pا� ��D>  :�O 3ا� �� .�H ��7��7<_�، أn! ،��� $7�ر 
�:  <��D ا�_����� -١٦O 3��R �����_ا678<�� ا� �O;�Fر �2 ا����1 ا��n! �O;1y ��D> وه�. 
١٧- �O 3إ*��ء ا��;اث ا678<�، ا� ��_�H 2� ر�n! �0ن;dا� ��D> . 
١٨- ��O 3ا� J��D�ا� ��D> �O 3ا� �� .� وه� <��D أ7$ ��� إn! ��>67�ر 
١٩- �����:  <��D ا��_;�)� ،�O R;! ،�O;1y �O7_ د ��D> وه�. 
٢٠-  V$ا�� ��D>  :           �N���N وا6N�8م �)p�� 9$)�?N�ر �2 ا��n! �>�� ����)� �O;1y ��_�y ��D> وه�

 .�$��ن

الـصادر   Gا��� !n�ر �� ا�(�ه;ة �H 2���� ا��(;2�NR GO ا���Nاه          :  <��D ر���7 ا678م   -٢١
 ..١٩٥٣سنة 
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� ا8���d ا� ار ا�����ن ��� -١�;��: ������� �Oر�?O ��)�?> ��> O ا��3;و��� �d�وه� �
�>�� �O;3�  .www.rezgar.com: دO�(;ا��� ��7��7 

٢-  ��D�!وا�78;ا �Oر�x .www.asharqalarabi.org <;آm ا�=;ق ا�_;�R ���را�7ت ا�
 www.alazhar.govا�� J0 ا��_���� f�Rزه;  -٣
٤-  �� .www.osrty.com ٨/٦/٢٠٠٤ < J0 أ7;!� 
٥-  J0 > 2 إ67مO+ أون :www.islamonline.net. 
 .J0 >www.islamaona.org إ67<��   -٦
٧-   ��� ���اJ0 >8 إ67<�� ا��_;�;�� :www.eiiit.org. 
 .J0 >  :www.academy.islammen.net أآ�دO��� ر�Hل ا678م  -٨
��اJ0 >  8 ا+!�د ا�_���� �_���ء ا��?���2 ���  -٩�;� www.iumsonline.net. 

 .٥٥a.net.J0 >  www ا�D�8ز ا�_��� �� ا�(;Aن وا�?��  -١٠
١١- ��?dوا�� ��$n_اض ا�;>�� �O;n�ا� ��_�Dا� J0 > . www.esnpn.org. 
 .www.ammannet.net: ��7 ر اfرد�� < J0 ا� -١٢
�اJ0 > 8 ا���7 ر ا�� �?� ���  -١٣�;�� www. Chamber-dep.tn 
�اJ0 > 8 ا��آ� ر <� د ��3م ���  -١٤�;�� www.akkam.org. 
١٥-  � . J0 > ww.aradnet.com ا�;د �
�� ! �J0 >  S ا�=�و -١٦ ���O�ن ا�www.affaires-religieuses.tn 
 .J0 > www.islamweb.net ا�=$�3 ا678<��  -١٧
�اJ0 > 8 ا�=�¡ *�<� ا�_�� ���  -١٨�;�� ww.halali.net. 
�ا8 ا��?�� �f�R;ي ���  < J0 ا�=�¡ <�� ا�� د ا��D�ي -١٩�;�� ww.alathary.net. 
٢٠-  � J0 > www.saaanei.org ا���n_� ��� ا+��;�
٢١-  � J0 > : www.muslimdoctor.org ا�G�$P ا��?�4 ��� ا��8;�
٢٢- 2O+ ا�_;ب أون J0 > .www.alarabonline.ogr. 
٢٣-  �� ��R;_ا� J0 > www.alarabiya.net. 
 .J0 > www.alqradawi.net ا�(;}�وي  -٢٤
٢٥-  �Oا�? ر �n)ا� J0 > www.syrianstory.com. 
 .n�� �����_ww.icsfp.com;ة �U!4 ا�f$��ء  < J0 ا����D ا� -٢٦
٢٧-  ،�� dP�� ���_ا� ��Dا�� J0 > www.libyachild.org. 
٢٨-  G2 ا���اه�R GO;)��� ����_ا� J�D�ا� J0 > www.taghrib.org 
�اJ0 > 8 ا��;آm ا�_;�R +�7(6ل ا�(�xة وا���<�ة ���  -٢٩�;�� www.acijlp.org. 
٣٠-  ��� mى ا�_�م �? دا���ا���� J0 > 8ا��;�� www.sudaneseonline.com. 
٣١-  ��� ��$Pا� را�� ا� J0 >8ا��;�� www.werathah.com 
 .www.elaph.com <ـ J0 إ6Oف  -٣٢
٣٣-  �Oز ��R J0 > www.banyzaid.net. 
 . �H J0 > ww.Jameataleman.org<_� اO8��ن  -٣٤
�ا�H J0 >  8<_� ا��;< ك ��� -٣٥�;�� : www.yu.eu.jo. 
٣٦- H �_>�H J0 >  ��� ا8;ش��;�� www.jerashun.edu.jo. 
�ا8 <ـ 0ـJ *ـ زة ا�ـ1ـ�ى ��ـ�را�7ت ا678<�ـ� ���  -٣٧�;�� : www.alhodacenter.com 
٣٨-  ��?dا�� ��!��* J0 >  www.hayatnafs.com. 
٣٩-  1�Dد�7 ر ا� J0 >  ��� �O;ا�mDا� �Oا8ر��;�� www.apn.dz.  
٤٠- ��R;|�د�7 ر ا�����3 ا� J0 > :www.mrp.gov.ma. 
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٤١-  ��� ��R;_ا� ;n> �O1 ر�H د�7 ر J0 > 8ا��;��  www.egypg.gov.eg  
٤٢- 2O; .J0 >  :www.nuab.gov د�7 ر <���3 ا�$
 .www.sbeelislam.net <ـ 0ـJ 7$�9 ا678م   -٤٣
٤٤-  ��� 4�t_ا� �$� �7_� J0 > 8ا��;��:www.al-fath.net. 
�اy J0 > 8$�3 ا����1 ���  -٤٥�;�� www.almanhaj.com. 
2 �� ار    -٤٦�P?�� �3$y J0 >www.pald.net. 
�ا�dy J0 > 8ف ا�=;ق اfو�7 ���  -٤٧�;�� : www.metransparent.com. 
�اJ0 >  8 ��� ا�d ا�� ��� -٤٨�;�� :ww.saaid.net 
 ٦abib.com.G�$� J0 > www دوت آ م  -٤٩
�اMO;� J0 > 8 ا678م ���  -٥٠�;�� www.islamway.com. 
٥١-  ��� m�O�! ب;� J0 >8ا��;�� www.arabtimes.com. 
�  < J0 �� م و<_�رف ا678م ��� ا+��;� -٥٢www.maarfislam.org. 
�;ات  -٥٣ J0 > :ww.furat.com. 
٥٤-  ���Fا� �O�x0 J0 > www.gulirissues.net. 
٥٥-   ��� i� J0 >8ا��;��  www.lakii.com. 
�اJ0 >  ��� 2O+8 ��1 أون  -٥٦�;�� :www.Lahaonline.com. 
٥٧-  �� .��D> J0 > www.eiiit.org إ67<ّ�� ا��_;
 .��D> J0 > www.aslim.org <��وزا ا�;0���  -٥٨
٥٩- hر�ا�ُ�َ �)! ��> J0 > �7www.almodarriesi.com 
 .3d> J0 > www.islammemo.cc;ة ا678م  -٦٠
٦١-  ��� GOر�را�7ت وا���ا��;أة �� �)��> J0 > 8ا��;�� www.wfrt.net. 
٦٢-  ��� 2�?�اy �� 7 > J0 > 8$�3 أ��nر ا��;�� ww.ansaralhusain.net. 
٦٣- � .J0 >  :www.al-eman.com ��اء اO8��ن ��� ا��8;�
٦٤-  ��  .www.mhrymen.org. م٦/٢/٢٠٠٧ < J0 وزارة *( ق ا�8?�ن 
٦٥- ;P0 ��Hر�U وزارة J0 >  :www.mot-a.gov 
;ور -٦٦y ��> J0 >  :www.ithar.com 
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�����������������������������������������������������������������������א����ع�������א� �

  ١  إهــــــ�اء
;O�ـ3; و!(ـy  ٢  

  ٣  <��F ا�;���7
  ٤  <ـــ(�<ـــ�
��Uا G$7٦  .�ر ا�� } ع  

#  ٦  .أه��� ا�$
#  ٦  .<��1 ا�$

�)R�?را�7ت ا��٧  .ا�  
#  ٨  .�PU ا�$

  ١٥  .<���3 ا��;أة: ا�$�ب اfول* 

  ١٥  .ا��;أة 0$9 ا678م: ا����1�: ا�9nd اfول 

  ١٥  .أ* ال ا��;أة �� اf<4 ا�?�R(� :  ا��$# اfول

  ١٥  .ا��;أة ��� ا��1 د: ا��G�P اfول

 G�P�ا����pا�� ��ن : ا� �ا��;أة ��"MO;�  ١٨  ".ا8

#��pا� G�P�ا�;و<�ن: ا� �٢١  .ا��;أة ��  

JRا�;ا G�P�ا� :���R�$ا� �Rرا �* �_O;y ��  ٢٣  .ا��;أة 

S>�Fا� G�P�س: ا�;dا� �٢٤  .ا��;أة ��  

  ٢٥  .ا��;أة ��� ا�2����n: ا��G�P ا�?�دس

JR�?ا� G�P�ا� :�Oا��1 د ���O�ا� ��  ٢٦  .ا��;أة 

2>�pا� G�P�رى: ا��nا�� �٣٠  .ا��;أة ��  

J7ا��� G�P�ه���: ا��Dا� ��  ٣١  .ا��;أة 

���pا� #  ٣٦  .ا��?�ء �� *��ة ا�f$��ء:  ا��$

  ٣٦  . * اء �� *��ة Aدم ���� ا�?6م:  ا��G�P اfول

���pا� G�P�ا�?6م: ا� �  ٣٨  .وا�|� �� *��ة � ح ���

#��pا� G�P�ة � : ا���* ��  ٣٨  .ط ���� ا�?6موا��1 

JRا�;ا G�P�ا�?6م: ا� �  ٤٠  . ر*�� �� *��ة أO ب ���

S>�Fا� G�P�ا�?6م: ا� �  ٤١  .�d راء �� *��ة < �7 ���

�� *��ة إR;اه�4 ���� ا�?6م: ا��G�P ا�?�دس ;H٤٣  .ه�  

JR�?ا� G�P�ا� : ���� *��ة < �DO�U�.  ٤٤  

���p9 ا�nd9 ا678م: ا�� ��  ٤٩  : ا��;أة 

  ٤٩  .*( ق ا��;أة �� ا678م : ا��$# اfول

  ٤٩  .ا�( ق ا�8?����: ا��G�P اfول

  ٤٩  .*M ا���ة: ا��?��V اfو��

����pا� ��V?�ا�3;ا<� ا�د<��: ا� M*.  ٥١  

�p��pا� ��V?�اء ا�;أي: ا��Rإ M*.  ٥٢  

�_Rا�;ا ��V?�ن : ا��>fء ا�Pإ� M*.  ٥٢  
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������������������������������������������א����ع����������������������������������א� �

� �

���pا� G�P�ا� :�O �_�ا� ������H+ق ا )  ٥٣  .ا�

  ٥٣  .إ�� ا��8ث ! ��� ا678م 8�R*?�ن: ا��?��V اfو��

����pا� ��V?�ا��_��4 : ا� M*.  ٥٦  

�p��pا� ��V?�ا� :��Uا M*وجm٥٧  .�ر ا�  

�_Rا�;ا ��V?�وع: ا�;=> G$?� �1H2 ا��;أة و زو�R MO;dا�� M*.  ٥٨  

  ٥٨  .ا�J�F:أو+ 

  ٥٩  .ا��MO;d ��=(�ق:����� 

 �p���:ب �_�� MO;d٥٩  .ا��  

 �_Rق: را�d�8م ا�_� MO;d٦٠  .ا��  

 �?>�U :�$�|�� MO;d٦٠  .ا��  

  ٦١  .ا��MO;d ��_(4: �7د�7 

#��pا� G�P�ا� :)  ٦١  . ق ا+�H����� ا���د�Oا�

  ٦١  .*M ا��d(� : ا��?��V اfو��

����pا� ��V?�ا8رث: ا� M*.  ٦٢  

�p��pا� ��V?�ا��1;: ا� M*.  ٦٤  

�_Rا�;ا ��V?�ا�_�9: ا� ��  ٦٦  .*M ا��;أة 

  ٦٦  .} ا�R ��9 ا��;أة 

�?>�Fا� ��V?�دي: ا��n�0+٦٧  .ا+�7(6ل ا  

JRا�;ا G�P�ق ا�(�� �: ا� )  ٦٨  .��ا�

  ٦٨  .ا��;أة !3 ن <ّ����: ا��?��V اfو��

����pا� ��V?��1: ا���� ���٦٩  .ا��;أة !3 ن <  

�p��pا� ��V?�ة: ا��ه�y ٦٩  .ا��;أة !3 ن  

���pا� #  ٧٢  .ا��?�واة 2�R ا�;9H و ا��;أة �� ا678م : ا��$

  ٧٢  . �|� وا��O;_!�*6P ا��?�واة

  ٧٢  .ا�M�Fا��?�واة �� أ�9 : ا��G�P اfول

���pا� G�P�4: ا�O;3ا�� ��  ٧٣  .ا��?�واة 

#��pا� G�P�ا� :M�F2 ا�> �O�|ا� ��  ٧٤  .ا��?�واة 

JRا�;ا G�P�ا�����3: ا� ��  ٧٥  .ا��?�واة 

S>�Fا� G�P�اب: ا� pا� ��  ٧٦  .ا��?�واة 

  ٧٨  .ا��?�واة �� ا�_(�ب: ا��G�P ا�?�دس

JR�?ا� G�P�9 وا��;: ا�H;2 ا��R ا��?�واة�O�ا� ��  ٨١  .أة 

#��pا� #  ٨٥  .R_� ا�d ارق 2�R ا�;9H و ا��;أة: ا��$

6��ت ا�2�R ��H � �?d ا�;9H وا��;أة: ا��G�P اfول�U+٨٥  .ا  

���pا� G�P�9: ا�H;�� ٨٧  .ا�_ ارض ا��� !_;ض ���;أة و+ !_;ض  

#��pا� G�P�ا�_$�دات: ا� �_R ��  ٨٩  .ا�d;ق 2�R ا�;9H وا��;أة 

  ٩٢  .ا�d;ق 2�R ا�;9H وا��;أة �� R_� اf*�3م: �;اJRا��G�P ا

JRا�;ا #  ٩٨   .�� ر <=�رآ� ا��;أة �� ا���ة ا�_�<� ز<2 ا�;7 ل :ا��$
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  ٩٨  ".أول �1y�ة �� ا678م" 7��� أم ���ر : ا��G�P اfول


�����������������������������������������������������������א����ع�������������������א� �

���pا� G�P�3;: ا�R �Rأ ��R 2�0:" أ7��ء�P٩٩  ".ذات ا��  

#��pا� G�P�ا� : S��� ��R ا�($���2" أ7��ء ���n>2 و�!;D1ة ا�;H�1>."  ١٠١  

JRا�;ا G�P�ا� :�Oر�n�fا ��P� ١٠٢  .أم  

S>�Fا� G�P�ن: ا���> ��R 4��7 ء(أم�n�>;١٠٣  ).ا�  

� <_ hذ: ��G�P ا�?�دسا�R Jh�Rَ;̂١٠٥  .ا�  

JR�?ا� G�P��7���: ا�fة ا���  ١٠٥  .ر

2>�pا� G�P�١٠٥  .أم ه���: ا�  

#��p9 ا�nd4 ا678م ���;أة و ا�;د ����1: ا��tR 4�m�1ت * ل ا�$y.  ١٠٨  

  ١١٠ .ا�mو�Hت !_�د: ا��$# اfول

���pا� #�� ا��� ��م: ا��$ 9H;�� ١٢٤  .;اث<?�واة ا��;أة  

 #��pا� #  ١٣٢  .};ب ا�mو�Hت: ا��$

JRا�;ا #�� ��nب ا�=�1دة ��م: ا��$ 9H;�� ١٣٨  .<?�واة ا��;أة  

S>�Fا� #  ١٤٤  . ا�;OTR 9H(�ع ا�6Pق ا�p��7ر: ا��$

  ١٥١  . ا��Dب  :ا��$# ا�?�دس

 * ���pا�$�ب ا� : �O١٥٨  .ا��;أة وا� ���� ا�?��د  

  ١٦٠  .��R ���� ا�?��د�O ا��_;�O : ا�9nd اfول 

 �*6P�وا �|� �Oا� ���� ا�?��د �O;_!.  ١٦٠  

  ١٦٣  .ا� +�O: ا��$# اfول

�� ا��|� و ا+�6Pح:ا��G�P اfول �O+ ا� �O;_!.  ١٦٣  

���pا� G�P�ا� :�O+ ١٦٥  .أ0?�م ا�  

  ١٦٥  .ا� +�O ا�_�<�: ا��?��V اfو��

  ١٦٥  .أ0?�م ا� +�O ا�_�<�

 ��V?�ا�����pا� :���Fا� �O+ ِ١٦٦  .ا�  

���Fا� �O+ ِ١٦٧  .أ0?�م ا�  

���pا� #6�� : ا��$F١٧٠  " .ا8<�<� ا�3$;ى"ا�  

6�� �|� وا�6P*ً�: ا��G�P اfول Fا� �O;_!  .  ١٧٠  

���pا� G�P�ا8<�م : ا� G�n�! 43*.  ١٧٣  

#��pا� G�P�و��: ا��ا� Sوط ر��;y.  ١٧٧  

#��pا� #  ١٩٠  .ا� زارة: ا��$

  ١٩٠  .!_;�O ا� زارة �|� وا�6P*�: ا��G�P اfول

���pا� G�P�١٩١  .<=;و��� ا� زارة : ا�  

#��pا� G�P�ره�: ا� P! ة ا� زارة وV=�.  ١٩٢  

JRا�;ا G�P�وط <� ���1 : ا�;y١٩٣  أ0?�م ا� زارة ، و  

�O d١٩٣  .وزارة ا��  

��d١٩٤  .وزارة ا���  

  ١٩٦  .�����dا�d;ق 2�R وزO; ا���O d ووزO; ا

JRا�;ا #  ١٩٨  .ا�(�xء: ا��$

  ١٩٨  .!_;�O ا�(�xء �|� وا�6P*�: ا��G�P اfول
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���pا� G�P�ء:  ا��x)٢٠٠  . <=;و��� ا�  


����������������א����ع��������������������������������������������������������������א� �
  

 G�P�ا�#��pا�  :�  ٢٠٦  . *43 ا�(�xء و$0 �

  ٢٠٦  .*43 ا�(�xء: ا��?��V اfو��

����pا� ��V?�ء: ا��x)ا� Gn�> ٢٠٧  .*43 0$ ل  

 JRا�;ا G�P�داب ا�(�}�:  ا�Aوط و;y .  ٢٠٨  

 S>�Fا� #  ٢١٩  .ا�= رى : ا��$

  ٢١٩  .!_;�O ا�= رى �|� وا�6P*�: ا��G�P اfول

 ���pا� G�P�ا678م أه��� ا�= ر: ا� ��  ٢٢٠  .ى 

 #��pا� G�P�٢٢٣  .*43 ا�= رى : ا�  

 JRا�;ا G�P�وط أه9 ا�= رى : ا�;y.  ٢٢٦  

 S>�Fا� G�P�ت:ا����n�U٢٢٨  . أه9 ا�= رى ا  

 ���p9 ا�ndا�: �O٢٣٢  .*43 ! �� ا��;أة ا� ���� ا�?��د  

  ٢٣٥  .Aراء ا�_���ء �� ! �� ا��;أة ا� ���� ا�?��د�O: ا��$# اfول

  ٢٣٥  .Aراء ا�_���ء �� ! �� ا��;أة ر���7 ا��و��: �G�P اfول ا�

 ���pا� G�P�ء: ا��x)ا��;أة ا� �� ! ��  ٢٣٩  .Aراء ا�_���ء 

 #��pا� G�P�ا� :�Rا��;أة ا� زارة وا���� �� ! ��  ٢٤٥  .Aراء ا�_���ء 

 ���pا� #  ٢٥٠  .أد�� ا����_�2:ا��$

#��pا� #  ٢٨٣  .أد�� ا��2Om�D: ا��$

# ا�;اJRا�$� :���U ء�x)�� ٣٠٤  .أد��  

  ٣٠٩  .<��0=� أد�� ا����_�2: ا��G�P اfول 

 ���pا� G�P�2: ا�Om�D�٣٣٢  .<��0=� أد�� ا�  

 #��pا� G�P�ا� :���U ء�x)٣٤٦  .<��0=� أد�� ا�  

 JRا�;ا G�P�ا� :��H;٣٤٩  .ا��  

��!�Fا� :#�� ����� ا�$.  ٣٥٠  

�1;س ا��Oت  ٣٥٥  

Oد�*f1;س ا�#  ٣٦٥  

�1;س ا6�fم  ٣٧٦  

�ت�Pn�1;س ا��  ٣٨٠  

JHدر وا��;ا�n�1;س ا��  ٣٨٣  

�1;س ا�� } ��ت  ٤٠٩  
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Summary letter  

   
Praise be to God lord of the world and prayer and peace Ashraf 
senders and after : The issue of women of the most important issues 
controversy around considerably in large form, at all levels and in all 
levels and the media in all its forms, In all countries with different 
religions, all in the name of women's liberation from the domination 
masculine society, which left no room regardless sight of this important 
issue. This letter discussed the status of women in legislatures and 
civilizations that preceded Islam, and show that all of these cultures and 
heavenly not treat women, and not considered human beings with rights, 
but considered them at home cattle and belongings home. Then talk about 
some women prophets who was influential in the lives of their husbands 
either positively or negatively, to demonstrate that women's presence and 
participation in community prophets. This letter then spoke about the 
position of women when Islam is came, Vancef women, and lifting her 
the lofty stature which wanted to her alKoran and the alSunnah, where 
Islam gave her what should have rights, as a life, dignity and economic 
rights and legal ... . The letter addressed to women's equality  with men in 
the most important things, such as equality Balthoab punishment and 
Worship ... . Also exposed in this letter to suspicions secularists, which 
raised claiming that Islam and the oppression of women losing their 
rights, such as polygamy, divorce Wastathar men rhythm alone, and wife-
beating ..., and I responded to these suspicions in detail.  I Addressed in 
this letter definition of the sovereign functions, the definition of the 
mandate and stated components, and its successor, conditions, the 
ministry and the legitimacy and origins, evolution and components, and 
the legitimacy of the judiciary and the rule of office and accept the terms 
and manners judge, and the Shura Council and its relevance and 
conditions of the people and their specializations. Discussed in this letter 
give women a sovereign functions, and statements by mention of women 
scientists on the job sovereign, and the evidence scientists in the 
permissibility or impermissibility of women's sovereign functions, and 
after discussing evidence Groups outweigh me that not law to gives 
women the inadmissibility of any sovereign functions  
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Search results  

 
Thanks God, to help me to complete this research, which I 

concluded in it the following findings : 
-Women before Islam, they have no value or human. 
 _ Exit Adam peace be upon him from the Garden was written for 
him before he creates. 
 _ The Adam peace be upon him was jointly with his wife in 
reason  why exit from the Garden 
. - Say four years more term pregnancy is not true. 
 - Comfort of absolute before entering the designation of dowry 
Kroger.  
_ Did not invoke Launched three in the house who was her 
husband.  
_ Did not come to be shown the text of light, which seeks the 
hands of the believers. 
 - Woman going out to work for only the urgent need.  
- Kill women that ricocheted and refused repentance. 
 - blood money Women have equal to a man, not half a man. 
 - May not Nikah Alkatabiyat in this decade in the absence of the 
requirement of chastity. 
 _ Male circumcision duty. 
 - Single wife is the origin, and polygamy is license.  
 - Multi is in the interest of women, and not in the interests of 
men. 
 _ Multiple pairs of women's cause deadly diseases. 
 _ Polygamy was present in all heavenly religions and pre-Islam.  
_ Polygamy is not framed by Chia. 
 _ multiplicity of the most important treat to be a spinster. 
 _ Rules of multi ethical and humanitarian.  
_ Plurality system is in the interest of women.  
-Woman Take half of the female-male confined in four cases, and 
take as mentioned above and more, and take is not taking 
mentioned in incalculable. 
_ Wife battering license permitted when necessary, and after 
running all means, in order to maintain relations with her. 
- the Intent of wife battering is psychological painful and not 
bodily. 
 _ deserting women be in the marital bed, either in the talking or 
manage back to her for purpose the discipline. 
 _ Certificate does not revert to the description of masculinity or 
femininity, but for other considerations. 


