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ملخص:
يتناول هذا البحث م�س�ألة فقهية مهمة ،وهي حكم تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،وقد
عرف فيه الق�ضاء لغة وا�صطالحا ،ثم ذكر الأدلة
افتتح الباحث هذا املو�ضوع بحديث موجز ّ
على م�رشوعية الق�ضاء من القر�آن ،وال�سنة ،والإجماع ،واملعقول .ثم قام بت�صوير م�س�ألة
تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،ثم عر�ض لآراء الفقهاء يف حكم تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
وناق�ش الآراء للو�صول �إىل قول راجح يف امل�س�ألة.
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Abstract:
This research paper is dealing with an important doctrinal issue that is
the issue of women occupying judging positions.
The researcher started the discussion by a short introductory analysis
which identified the judgment in logic and literal language. It was followed
by few evidences about the legitimacy of judging in Islam by using: Quran,
Sunnah, logic and the religious scholars’ agreements. Lately, the study
displayed the issue of acquiring women judgment positions and exhibiting
different attitudes and opinions towards this issue.
Finally, the research paper discussed different opinions and attitudes in
order to reach a sound solution for this issue.
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مقدمة:
احلمد هلل وكفى ،وال�صالة وال�سالم على نبيه امل�صطفى ،وبعد:

ف�إن مقدمة بحثي هذا حتتوي على �أربعة �أمور ،وهي:
�1 .1أ�سباب اختياري املو�ضوع.
�2 .2أهمية املو�ضوع.
3 .3منهج البحث.
4 .4خطة املو�ضوع.

أسباب اختياري املوضوع:
�1 .1إن من �أهم الأ�سباب التي دعتني للبحث يف هذا املو�ضوع – تويل املر�أة من�صب
الق�ضاء -تتمثل يف �أهميته� ،إذ �إن جمرد طرق بابه ،وطرحه للنقا�ش؛ يدلل ب�شكل وا�ضح
على مكانة املر�أة يف الإ�سالم ،ومدى القيمة والدرجة الرفيعة التي وهبها الإ�سالم للمر�أة،
فبعد �أن كانت املر�أة � -أيام اجلاهلية -جمرد �سلعة رخي�صة تباع وت�شرتى بثمن بخ�س
ولال�ستمتاع بها فقط ،وبعد �أن ُحرمت من �أدنى حقوقها ،وبعد �أن كانت غري م�أبوه بها،
جاء الإ�سالم فرفع مكانتها ،و�أعلى من �ش�أنها ،وجعلها �شقيقة للرجل ،ومنحها كل ما كان
م�سلوب ًا من حقوقها ،وجعلها ن�صف املجتمع ،ال بل اختلف الفقهاء – كما �سي�أتي معنا ب�إذن
اهلل تعاىل -يف حكم توليها الوظائف ال�سيادية والعليا يف الدولة التي منها من�صب الق�ضاء،
الن�شء امل�سلم الذي
وهذا يدل على عظم �ش�أنها ،ورفعة مكانتها ،فهي التي تربي وتن�شئ
َ
تربى على موائد القر�آن العظيم.
2 .2كرثة احلديث ،والإثارة املتزايدة ملو�ضوع تويل املر�أة من�صب الق�ضاء يف الآونة
الأخرية ،وب�شكل الفت للنظر.
3 .3ات�ساع اخلالف بني العلماء يف ذلك ،فمنهم املبيح ب�إطالق ،ومنهم املبيح يف بع�ض
امل�سائل دون بع�ضها الآخر ،ومنهم املانع ب�إطالق ،وهذا �أمر يحتم علينا جتليته وتو�ضيحه،
ومعرفة وجه احلق والعدل فيه.
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أهمية املوضوع:
 .أ�إن ورود كثري من الآيات القر�آنية الكرمية ،والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،املتعلقة
باملر�أة؛ ليعطي املو�ضوع �أهمية كبرية عظيمة ال يدركها �إال من ورث عن الأنبياء – عليهم
ال�صالة وال�سالم -مرياثهم الثمني املتمثل يف العلم ،بل �إنه جاء يف القر�آن الكرمي �سورة
كاملة با�سم الن�ساء ،ومن هنا كانت �أهميته نابعة بالدرجة الأوىل.
.ببهذا املو�ضوع يت�ضح ما يقال :من كون ال�رشيعة الإ�سالمية قد جاءت لإعطاء املر�أة
حقوقها ،ورفع مكانتها كما بينت يف �أ�سباب اختياري املو�ضوع.
.تهذا املو�ضوع يجعلنا على دراية وعلم بحكم تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.

من الدراسات السابقة املتعلقة بالبحث:
♦ ♦كتاب حقوق املر�أة املدنية وال�سيا�سية يف الإ�سالم ،للدكتور حممد عبد القادر �أبو
فار�س -الأردن ،هذا الكتاب تناول ق�ضايا املر�أة ،وركز على ق�ضاياها املدنية وال�سيا�سية،
وتطرق ب�شكل خمت�رص �إىل تولية املر�أة من�صب الق�ضاء.
♦ ♦كتاب تويل املر�أة من�صب الق�ضاء بني تراثنا الفقهي والواقع املعا�رص ،عارف علي
العارف ،دار النفائ�س – االردن .هذا الكتاب تناول ق�ضايا املر�أة ب�شكل عام ومنها توليتها
الق�ضاء .و�أردت يف هذا البحث �أن �أف�صل يف حكم تولية املر�أة من�صب الق�ضاء ،ولقد اقت�رص
البحث على هذه اجلزئية.
♦ ♦حكم تولية املر�أة الق�ضاء ،للباحث م�صطفى حممود �سليخ -ال�سودان ،ر�سالة
ماج�ستري ،هذه الر�سالة حتدثت عن كل ما يتعلق بالق�ضاء من �رشوط القا�ضي ،مكانة
الق�ضاء� ،أهلية القا�ضي ،ثم حتدث عن مو�ضوع تولية املر�أة الق�ضاء .و�أردت �أن �أكتب يف
هذه امل�س�ألة ،ب�سبب حدوث جدل كبري حولها ،وخا�صة بعد تعيني قا�ضيات يف املحاكم
ال�رشعية ،ولقد اقت�رص البحث على هذه اجلزئية.
♦ ♦حكم تويل املر�أة الق�ضاء ،ابراهيم بن علي ال�سفياين ،والذي قدمه كمتطلب لإحدى
املواد الدرا�سية التي در�سها ب�إ�رشاف د .حممد الغرايبة.

منهج البحث:
لقد كان منهجي يف هذا البحث منهج ًا ا�ستقرائياً ،بذلت ق�صارى جهدي حتى يكون
منهج البحث هذا جامع ًا بني ال�سهولة والدقة ،متجنب ًا �صعوبة العبارات ،ناق ًال عن الكتب
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القدمية واحلديثة ما كان �أو�ضح بيان ًا و�أن�صع عبارة ،مت�رصف ًا �أحيان ًا قليلة يف النقل مع
املحافظة على املعنى ،مع منهج حتليلي .وقد اقت�رصت باحلديث عن اجلزئية التي هي
عنوان بحثي (تولية املر�أة الق�ضاء) ومل �أف�صل يف غريها ك�رشوط �أهلية القا�ضي ،ومكانة
الق�ضاء......... ،

خطة املوضوع:
يت�ضمن هذا املو�ضوع :مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة� .أما املقدمة :فقد بينت فيها:
�أ�سباب اختياري املو�ضوع ،و�أهميته ،ومنهجية البحث فيه ،وخطته.

و�أما املباحث :فكانت على النحو الآتي:
♦ ♦املبحث الأول :تعريف الق�ضاء لغة وا�صطالحاً ،ومناق�شة التعريفات.
♦ ♦املبحث الثاين :م�رشوعية الق�ضاء.
♦ ♦املبحث الثالث :ت�صوير م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،ومن�ش�أ اخلالف ،و�آراء
العلماء والقانون فيها.
 املطلب الأول :ت�صوير م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
 املطلب الثاين :من�ش�أ اخلالف يف م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
 املطلب الثالث� :آراء العلماء يف م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
 املطلب الرابع :ر�أي القانون يف م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
♦ ♦و�أما اخلامتة :فهي تت�ضمن �أهم نتائج البحث ،وخال�صة ما تو�صلت �إليه يف هذا
املو�ضوع ،وبع�ض التو�صيات.
و�ص ّل اللهم على �سيدنا حممد ،وعلى �آله ،و�صحبه ،و�سلم ت�سليم ًا كثرياً.

املبحث األول -تعريف القضاء لغة واصطالحاً ،ومناقشة التعريفات:
تعريف القضاء لغة:
الق�ضاء يعني احلُكم والفَ�صل والقطع ،ويقال :ق�ضى عليه �أي حكم عليه ،فهو قا�ض �إذا
حكم وف�صل ،والق�ضاء يف اللغة على وجوه مرجعها �إىل انقطاع ال�شيء ومتامه ( . )1ومنه
قوله تعاىل( :ولَو اَل كَ لِم ٌة �سبقت ن ربكَ �إلىَ �أَجل م�سمى َلق�ضي بينهم ) ()2
َ َ َ َ ْ مِ ْ َ ِّ ِ َ ٍ ُ َ ًّ ُ ِ َ َ ْ َ ُ ْ
َ ْ

ولفظ الق�ضاء له معان عدة يف اللغة:
.

أالعمل :ومنه قوله تعاىل( :فاق�ض ما �أنت قا�ض) . )3( .
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ات فيِ َي ْو َمينْ ِ ) ( )4؛ �أي
او ٍ
(�س ْب َع َ�س َم َ
.باخللق ،وال�صنع ،والتقدير :ومنه قوله تعاىلَ :
خلقهن وعملهن و�صنعهن وقدرهن (. )5
(و َق َ�ضى َر ُّبكَ �أَ اَّل َت ْع ُب ُدوا �إِ اَّل �إِ َّيا ُه َوبِال َْوا ِل َد ْي ِن) (� )6أي َح ََّتم و�أمر (. )7
.تالأمر :قال تعاىلَ :
(و اَل َت ْع َج ْل بِا ْل ُق ْر� ِآن مِ ْن َق ْبلِ �أَ ْن ُي ْق َ�ضى ِ�إل َْيكَ َو ْح ُي ُه ۖ ) (. )8
.ثالبيان :قال تعاىلَ :
�أي يبني لك بيانه (. )9
ا�ض َيةَ) (� )10أي املهلكة (. )11
.جاملوت :قال تعاىلَ ( :يا ل َْي َت َها كَ ا َنتِ ا ْل َق ِ
()12
و�سى
.حالقتل :يقال� :رضبه فق�ضى عليه� ،أي قتله  ،ومنه قوله تعاىل( :ف ََوكَ َز ُه ُم َ
َف َق َ�ضى) (. )13
.خالإمتام ،وبلوغ احلاجة ونيلها :ومنه قوله تعاىل( :فلَما ق�ضى زيد نها وطَ را) ()14
َ َّ َ َ َ ْ ٌ مِ ْ َ َ ً
�أي �أتمَ َّ ه (. )15
اب َل ُتفْ�سِ ُد َّن
(و َق َ�ض ْي َنا ِ�إلىَ َبنِي ِ�إ�سرْ َ ائِيلَ فيِ ا ْل ِك َت ِ
 .دالو�صية والعهد :ومنه قوله تعاىلَ :
()17
�ض َم َّرتَينْ ِ َو َل َت ْعل َُّن ُعل ُّواً كَ بِرياً) (� )16أي �أو�صيناهم ،وعهدنا �إليهم .
فيِ الأَ ْر ِ
ا�ض ِ�إنمَّ َ ا َت ْق ِ�ضي َه ِذ ِه
 .ذال�صنع والفعل واحلكم :ومنه قوله تعاىل( :فَا ْق ِ
�ض َما �أَ ْن َت َق ٍ
الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا) (� )18أي ا�صنع واحكم وافعل ما �شئت (. )19
تعريف القضاء اصطالحاً:

عرف العلماء الق�ضاء بتعريفات خمتلفة يف املبنى متفقة يف املعنى ،وهذه
جملة من التعريفات:
1 .1عرفه احلنفية بقولهم :هو ف�صل اخل�صومات ( ، )20و�إلزام على الغري ببينه �أو �إقرار
�أو نكول (. )21
2 .2عرفه املالكية بقولهم :هو الإخبار عن حكم �رشعي على �سبيل الإلزام (. )22
3 .3عرفه ال�شافعية بقولهم :هو �إلزام من له الإلزام بحكم ال�رشع (. )23
4 .4عرفه احلنابلة بقولهم :هو الإلزام باحلكم ال�رشعي وف�صل اخل�صومات (. )24
5 .5عرفه ال�شيعة بقولهم :هو احلكم بني النا�س (. )25

مناقشات التعريفات:
ال�شق الأول من تعريف احلنفية  -وهو ف�صل اخل�صومات ،-وتعريف ال�شافعية،
وتعريف ال�شيعة كل منها غري مانع فيدخل فيه التحكيم ( )26والفتوى (. )27
151

حكم تولي املرأة منصب القضاء
دراسة فقهية مقارنة

د .جمال عبد اجلليل صالح

والق�ضاء �إلزام ،والتحكيم كالق�ضاء �إلزام ،لكنه يكون باختيار املتنازعني للمحكمني،
بخالف القا�ضي فهو يعني من احلاكم ،و�أما الفتوى ف�إنها تكون يف بيان احلكم بني الإن�سان
وربه ،بخالف الق�ضاء ،فهو يكون بني الب�رش فح�سب.
�أما بقية التعريفات  -و�إن بدت وك�أنها خمتلفة  -ف�إنها يف احلقيقة متفقة ال خمتلفة.
التعريف املختار:
التعريف الذي �أختاره هو تعريف احلنفية مع �إ�ضافة بع�ض الأمور عليه من
التعريفات الأخرى؛ ليكون �شام ًال جلميع التعريفات التي ذكرت �آنفاً ،فالق�ضاء �إذن :هو
الف�صل بني النا�س يف اخل�صومات بحكم ال�رشع ،و�إلزام على الغري ببينة� ،أو �إقرار� ،أو نكول.
فالف�صل والإلزام من القا�ضي على الغري� ،أي على اخل�صمني ببينة ،والبينة هي ال�شهادة،
�أو �إقرار ،والإقرار هو �إخبار عن ثبوت حق الغري على نف�سه (� ،)28أو نكول ،والنكول كما
جاء يف درر احلكام ( : )29هو �إقرار ،لأن احللف ملَّا َو َج َبَ ،فترَ ْ كه ممن عليه احللف ومل
يحلف ،دليل على �أنه مقر.

املبحث الثاني :مشروعية القضاء:
● ●�أوالً -الكتاب:
ان فيِ الحْ َْر ِث ِ�إ ْذ َنف ََ�ش ْت فِي ِه َغ َن ُم ا ْل َق ْو ِم َوكُ َّنا
ان ِ�إ ْذ َي ْحك َُم ِ
(و َد ُاوو َد َو ُ�سل َْي َم َ
 قال تعاىلَ :
ِين) (. )30
لحِ ُ ْك ِم ِه ْم َ�شاهِ د َ
وجه الداللة :هذا دليل وا�ضح على م�رشوعية الق�ضاء و�إنفاذه ( ، )31و�إن ف�صل الق�ضاء
واجب على احلاكم �إذا خو�صم �إليه (. )32
ان َب َغى َب ْع ُ�ض َنا
 قال تعاىل�ِ ( :إ ْذ َد َخلُوا َعلَى َد ُاوو َد َف َف ِز َع مِ ْن ُه ْم َقالُوا اَل َت َخ ْف َخ ْ�ص َم ِ
اه ِد َنا �إِلىَ َ�س َوا ِء ال�صرِّ َ اطِ ) (. )33
َعلَى َب ْع ٍ
َاحك ُْم َب ْي َن َنا ِبالحْ َِّق َو اَل ُت ْ�شطِ طْ َو ْ
�ض ف ْ
وجه الداللة :هذا يحتمل �أن تكون اخل�صومة بني اثنني ،فح�رضوا اخل�صومات ،وبالتايل
اخت�صموا �إىل �سيدنا داود – عليه ال�سالم -وطلبا منه �أن يحكم بينهما باحلق ،وهذا يدل على
م�رشوعية الق�ضاء (. )34

● ●ثانياً -ال�سنة:
 قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم �أ�صاب؛ فله
�أجران ،و�إذا حكم فاجتهد ثم �أخط�أ؛ فله �أجر) ( . )35وجه الداللة :لقد بني النبي -عليه ال�سالم-
�أجر القا�ضي وحث على االجتهاد يف احلكم ملعرفة احلق ،وبالتايل �إذا ق�ضى احلاكم فوقع
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اجتهاده موافق ًا حلكم اهلل فله �أجران� :أجر االجتهاد ،و�أجر الإ�صابة ،و�إذا اجتهد فحكم ف�أخط أ�
فله �أجر على االجتهاد ،ويو�ضع عنه �إثم اخلط�أ ( ، )36فهذا احلديث دليل على م�رشوعية
الق�ضاء ،وتقليد الق�ضاة للف�صل بني النا�س (. )37
 قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إنكم تخت�صمون �إيل ،ولعل بع�ضكم �أن
يكون �أحلن بحجته من بع�ض ،ف�أق�ضي له على نح ٍو مما �أ�سمع منه ،فمن قطعت له من حق
�أخيه �شيئ ًا فال ي�أخذه ،ف�إمنا �أقطع له به قطعة من نار) ( . )38وجه الداللة� :أن النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم -ق�ضى بني النا�س ،ووجه النا�س �إىل كيفية الق�ضاء ،فهو يق�ضي بنحو ما
ي�سمع ،فعلى الق�ضاة �أن يحكموا مبا يظهر لهم ،لأن �أحداً ال يعرف �صدق ال�شاهد ،بل يحكم
على الظاهر ،ولو كان الق�ضاء من جهة الوحي وح�سب ،مل يكن لأحد �أن يق�ضي بعد النبي
 �صلى اهلل عليه و�سلم-؛ لأنه ال �أحد يعرف البواطن ( ، )39فق�ضاء النبي � -صلى اهلل عليهو�سلم -دليل على م�رشوعية الق�ضاء.
 قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-الق�ضاة ثالثة :واحد يف اجلنة ،واثنان يف
النار ،ف�أما الذي يف اجلنة؛ فرجل عرف احلق فق�ضى به ،ورجل عرف احلق فجار يف احلكم؛
فهو يف النار ،ورجل ق�ضى للنا�س على جهل؛ فهو يف النار) ( . )40وجه الداللة :دل احلديث
على م�رشوعية الق�ضاء ،وحذر من الظلم واجلهل يف احلكم بني النا�س (. )41
● ●ثالثاً -الإجماع� :أجمع ال�صحابة من بعد الر�سول -عليه ال�سالم -على �أن الق�ضاء
من فرو�ض الكفاية فلهذا نرى �أن اخللفاء الرا�شدين قلدوه ملن هو �أهل له ،والأمة الإ�سالمية
بحكامها ووالتها عملوا بهذا االجماع واجتمعت على وجوب القيام بهذا املن�صب (. )42
رابعاً :املعقول� :إن والية الق�ضاء من �أهم و�أعظم الواليات ،وذلك ملا لها من دور مهم
يف ا�ستقرار العدل والأمن بني �أفراد املجتمع ،فيطمئن الإن�سان على نف�سه وماله وعر�ضه،
ولهذا ال توجد دولة من غري ق�ضاء ،فهو ركن من �أركان الدولة وجزء مهم من مقوماتها،
والق�ضاء عند الأمم رمز ل�سيادتها وا�ستقاللها ،والأمة التي ال ق�ضاء فيها ال حق فيها ،وعند
انعدام الق�ضاء تف�سد العباد ،وتخرب البالد. )43( .

املبحث الثالث -تصوير مسألة تولي املرأة منصب القضاء ،ومنشأ اخلالف،
وآراء العلماء فيها:
املطلب األول -تصوير مسألة تولي املرأة منصب القضاء:
القا�ضي يتوىل الف�صل يف اخل�صومات التي ترفع �إليه؛ حتقيق ًا للعدالة ،وحفاظ ًا على
مبد�أ ا�ستقرار املعامالت ،ولأن الق�ضاء عنوان العدالة؛ فال يجوز �أن يتوىل الق�ضاء �إال من
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لديه الكفاية والأمانة ،وبناء على ذلك ،هل يجوز تولية املر�أة الق�ضاء يف �أي نوع من �أنواع
الق�ضايا� ،سواء �أكانت مالية� ،أم تتعلق باحلدود والق�صا�ص؛ لأنها �أهل لذلك� ،أو ال يجوز لعدم
�أهلية املر�أة لتويل من�صب الق�ضاء؟ ()44
املطلب الثاني -منشأ اخلالف يف مسألة تولي املرأة منصب القضاء:

يرجع اخلالف يف هذه امل�س�ألة بني العلماء �إىل الأمور الآتية (: )45
1 .1الأدلة الواردة يف امل�س�ألة �أدلة ظنية ،يتطرق �إليها االحتمال ،وتت�سع للر�أي

والر�أي الآخر.

2 .2االختالف يف النظر والتكييف ،مبعنى هل �أهلية الق�ضاء متحققة لدى املر�أة ،كما
هي متوافرة لدى الرجل؟
3 .3االختالف يف القيا�س ،مبعنى هل يقا�س الق�ضاء على رئا�سة الدولة� ،أم يقا�س على
ال�شهادة فمن قا�س على رئا�سة الدولة؛ قال :بعدم اجلواز ،ومن قا�س على ال�شهادة؛ قال:
باجلواز؛ لأنه باتفاق العلماء ال يجوز �أن تكون املر�أة رئي�سة للدولة ( ، )46ويجوز �أن تكون
�شاهدة يف املنازعات واخل�صومات (. )47
املطلب الثالث  -آراء العلماء يف مسألة تولي املرأة منصب القضاء:
ا�شرتط الفقهاء فيمن يتوىل من�صب الق�ضاء �رشوط ًا عدة؛ خلطورة الق�ضاء ومكانته،
ومن هذه ال�رشوط� :رشط الذكورة (. )48

ولقد اختلف الفقهاء يف ا�شرتاط هذا ال�رشط على �أربعة �أقوال:
Ú Úالقول الأول :وهو قول احلنفية ( ، )49فقالوا :بعدم ا�شرتاط الذكورة فيمن يتوىل
الق�ضاء يف اجلملة؛ لأن املر�أة من �أهل ال�شهادات يف اجلملة� ،إال �أنها ال تق�ضي يف احلدود
والق�صا�ص؛ لأنه ال �شهادة لها فيهما ،و�أهلية الق�ضاء تدور مع �أهلية ال�شهادة.
Ú Úالقول الثاين :وهو قول جمهور الفقهاء من املالكية ( ،)50وال�شافعية (،)51
واحلنابلة( ، )52فقالوا :با�شرتاط الذكورة فيمن يتوىل الق�ضاء.
Ú Úالقول الثالث :وهو قول ابن حزم الظاهري ( ، )53فقال :بعدم ا�شرتاط الذكورة �إال يف
الأمر العام وهو اخلالفة.
Ú Úالقول الرابع :وهو قول ابن جرير الطربي ( ، )54فقال :بجواز �أن تكون املر�أة حاكم ًا
على الإطالق.
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�إذا ات�ضح هذا ،ف�أنتقل �إىل الكالم عن امل�س�ألة ،وهي م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء،
من حيث �إن الناظر يف كالم الفقهاء و�آرائهم بخ�صو�ص م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء

يجد �أن كالمهم و�آراءهم تتلخ�ص يف ثالثة مذاهب:
♦ ♦املذهب الأول :جواز ق�ضاء املر�أة يف كل �شيء �إال يف احلدود ( )55والق�صا�ص (، )56

وهو ر�أي احلنفية ( ، )57ورواية عن الإمام مالك ( ، )58حيث يرون �صحة ق�ضائها يف كل ما
تقبل فيه �شهادتها ،وهي مقبولة عندهم فيما عدا احلدود والدماء ،ولذا ف�إن ما ي�صلح دلي ًال
على �صحة �شهادتها ،ي�صلح دلي ًال على �صحة ق�ضائها ،وذلك للآتي من الأدلة:
 قيا�س الق�ضاء على ال�شهادة :فحكم الق�ضاء ي�ستقى من حكم ال�شهادة ،لأن كل واحد
منهما من باب الوالية ،فكل من كان �أه ًال لل�شهادة؛ يكون �أه ًال للق�ضاء .وما ي�شرتط لأهلية
ال�شهادة ي�شرتط لأهلية الق�ضاء� ،إال �أنهم – احلنفية -قالوا :بعدم �صحة �شهادتها يف احلدود
والدماء ،فكذلك ال ي�صح ق�ضا�ؤها فيهما (. )59
 �إن ما ا�ستدل به �أ�صحاب املذهب الثالث من �أدلة (�سي�أتي ذكرها الحقا) � -سواء
�أكانت نقلية �أم عقلية -للداللة على الإباحة املطلقة ،ت�صلح �أي�ض ًا لتكون �أدلة على الإباحة
املقيدة التي ارت�آها احلنفية يف ما عدا احلدود والدماء (. )60
♦ ♦املذهب الثاين :املنع مطلق ًا من تولية املر�أة الق�ضاء؛ �إحلاقا منهم الق�ضاء
بالإمامة العظمى ،وهو ر�أي جمهور الفقهاء من املالكية ( ، )61وال�شافعية ( ، )62واحلنابلة
( ، )63والإمامية ( ، )64والزيدية ( )65والإبا�ضية ( . )66ولقد ذهب مذهبهم من املعا�رصين� :أبو
الأعلى املودودي ( ، )67و �أ .د .حممد عبد القادر �أبو فار�س ( ، )68و د .حممد طعمة الق�ضاة ()69
 .وا�ستدلوا ب�أدلة من الكتاب ،وال�سنة ،والإجماع ،واملعقول ،وهي كالآتي:
Ú

�Úأوالً -الكتاب:

�ض
 قوله تعاىل:
َ�ضلَ اللهَّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ
ون َعلَى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا ف َّ
}الر َجالُ َق َّو ُام َ
ِّ
()70
َوبمِ َ ا �أَن َف ُقوا مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم{
 .فالآية الكرمية �أثبتت قوامة الرجل وواليته على املر�أة
يف امل�سائل املهمة يف احلياة ،التي فيها التزويج ،والطالق ،والإنفاق ،واجلهاد وما �شاكل
ذلك .ويف ق�ضاء املر�أة وف�صلها بني اخل�صوم نوع قوامة ووالية على الرجال وهذا يخالف
الآية املذكورة ،كما �أن املق�صود بالتف�ضيل يف الآية :العقل والر�أي؛ فلم يجز �أن يقمن على
الرجال(. )71
وف َولِل ِّر َجالِ َعل َْي ِه َّن َد َر َج ٌة َو َهّ ُ
الل
}و َل ُه َّن مِ ثْلُ ا َّلذِي َعل َْي ِه َّن بِالمْ َ ْع ُر ِ
 قوله تعاىلَ :
ِيم{ (. )72
َع ِزي ٌز َحك ٌ
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ووجه الداللة على �أن املر�أة ال ت�صلح لتويل من�صب الق�ضاء �أن الآية بعد �أن �أثبتت لكل
من الطرفني حقوق ًا وواجبات جتاه الآخرين� ،أثبتت درجة ( )73الرجال وتفوقهم على الن�ساء،
تبوء املر�أة ملن�صب الق�ضاء منافي ًا لتلك الدرجة التي �أثبتها الن�ص القر�آين املذكور؛
فيكون ّ
لأن القا�ضي يف�صل بني املتخا�صمني� ،أو يبت يف م�س�ألة ما ،وال يقدر على ذلك �إال بو�ساطة
تلك الدرجة التي منحت له؛ في�صري بذلك قائم ًا يف جمال الق�ضاء على غريه من الرجال
والن�ساء ،لذا يكون ق�ضاء املر�أة منافي ًا لتلك الآية ،وي�صري بذلك ممنوعا �رشعاً.
Ú

Úثانياً -ال�سنة:

 قال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-لن يفلح قوم ولوا �أمرهم امر�أة) ( ، )74ومن
املعلوم �أن الق�ضاء هو عني الوالية ،ولكن والية �صغرى ،واملر�أة ال ت�صلح للإمامة العظمى
�أي رئا�سة الدولة ،وال الوالية على البلدان ،والر�سول � -صلى اهلل عليه و �سلم -مل يق�صد بهذا
احلديث جمرد الإخبار عن عدم فالح القوم الذين يولون املر�أة �أمرهم ،بل ق�صد بذلك� :إن
عدم الفالح مالزم لتولية املر�أة �أمراً من �أمورهم ،وهذا املنع عام ي�شمل جميع �أنواع الوالية
العامة مبا يف ذلك :الإمامة الكربى ،والق�ضاء ،وقيادة اجليو�ش وغري ذلك ،ولي�س هذا املنع
بحكم تعبدي يق�صد به جمرد االمتثال دون �أن تعلم حكمته ،بل هو من الأحكام املعللة
مبعان ال يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية يف الرجال والن�ساء ،وهذا احلكم مل ينط
ب�شيء غري الأنوثة التي جاءت كلمة امر�أة يف احلديث عنوان ًا لها� ،إذاً فالأنوثة وحدها هي
العلة يف منع ق�ضاء املر�أة ،وهناك تعليل �آخر للمنع يتمثل يف نق�صها وعجز ر�أيها ،ولأن
الوايل م�أمور بالربوز للقيام ب�أمر الرعية ،واملر�أة َعورة ال ت�صلح لذلك ،فال ي�صح �أن ُتولىَّ
الإمامة �أو الق�ضاء (. )75
«ويف احلديث �إخبار عن عدم فالح من ويل �أمرهم امر�أة ،وهم منهيون عن جلب عدم
الفالح لأنف�سهم ،م�أمورون باكت�ساب ما يكون �سبب ًا للفالح» (. )76
 قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-الق�ضاة ثالثة :واحد يف اجلنة ،واثنان يف
النار ،ف�أما الذي يف اجلنة؛ فرجل عرف احلق فق�ضى به ،ورجل عرف احلق فجار يف احلكم؛
فهو يف النار ،ورجل ق�ضى للنا�س على جهل ،فهو يف النار) ( . )77ففي هذا احلديث داللة على
ا�شرتاط كون القا�ضي رج ًال (. )78
Ú

Úثالثاً -الإجماع:

مل ينقل عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -وال عن �أحد من خلفائه الرا�شدين� ،أنهم
ولوا امر�أة ق�ضاء �أو والية بلد ،ولو جاز لوقع ولو ملرة واحدة ،ومل يخل منه جميع البلدان
غالباً ،وهذا يع ُّد �إجماع ًا على عدم �صالحية املر�أة لتويل الق�ضاء (. )79
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Ú

Úرابعاً -القيا�س:

قيا�س الق�ضاء يف منع املر�أة منه على الإمامة الكربى بجامع كونهما من الواليات
العامة التي ي�شملها حديث( :لن يفلح قوم ولوا �أمرهم امر�أة) ( ، )81( )80ثم �إن والية الق�ضاء
فرع عن الإمامة العظمى ،ووالية املر�أة ممتنع فيها ،فكذلك النائب عنه ال يكون امر�أة (. )82
Ú

Úخام�ساً -املعقول:

 �إن نق�ص الأنوثة مينع املر�أة من �إمامة ال�صلوات مع جواز �إمامة الفا�سق ،فكان
املنع من الق�ضاء الذي ي�صح من الفا�سق �أوىل ( ، )83ولأن نق�ص الأنوثة مينع من انعقاد
الواليات ك�إمامة الأمة (. )84
 القا�ضي يح�رض حمافل اخل�صوم والرجال ،ويحتاج فيه �إىل كمال الر�أي ومتام العقل
والفطنة ،واملر�أة ناق�صة العقل ،قليلة الر�أي ،ولي�ست �أه ًال للح�ضور يف حمافل الرجال (. )85
 �إنه �أمر يت�ضمن ف�صل الق�ضاء ،فوجب �أن تنافيه الأنوثة كالإمامة ،ويكفي يف ذلك
عمل امل�سلمني يف عهد النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -فال نعلم �أنه قدم لذلك يف ع�رص من
الع�صور ،وال يف بلد من البلدان امر�أة ،كما مل يقدم للإمامة امر�أة (. )86
 �إن القا�ضي ملزم بالعمل طول العام �إال ما مينح من �أ�سابيع معدودة يف عطلة
ال�صيف ،ف�إذا كانت املر�أة فما تفعل يف �أيام حي�ضها ،وهو يدركها كل �شهر �أ�سبوعاً؟ وكل
�إن�سان يعرف �ضعف احلالة النف�سية التي تكون عليها املر�أة حني ي�أخذها الطمث ،وماذا
تفعل يف �أواخر �شهور احلمل �إذا كانت قا�ضية وهي ال ت�ستطيع �أن تنتقل �إىل مكان حادثة
مفاجئة لك�شف اجلرمية وا�ستخبار ال�شهود؟ علم ًا �أنه قد ي�ستغرق هذا العمل منها �ساعات
طوال ت�صل �إىل ع�رشين �ساعة ،وماذا تفعل �أي�ض ًا �إذا و�ضعت حملها وانقطعت عن العمل
مدة الوالدة والنفا�س؟ ف�إذا كان هذا �ش�أنها طوال العام ،ف�إجازة للوالدة ،و�إجازة للحمل
يف ال�شهور الأخرية ،و�إجازة للمر�ض والت�رضر ،و�إجازة للر�ضاعة واحل�ضانة؛ فهذا يولد
�ضجراً منغ�ص ًا ال ت�أتي معه �سالمة الق�ضاء بني النا�س على �أح�سن حال ،لذلك من ال�رضوري
اال�ستغناء عن خدمتها؛ حتى ال ت�ضار م�صالح النا�س بالتعطيل املتوا�صل ،والأخطاء
املحتملة املتوقعة(.)87
♦ ♦املذهب الثالث :الإباحة املطلقة لق�ضاء املر�أة يف جميع الأحكام ،وهو ر�أي ابن
حزم الظاهري ( ، )88وابن جرير الطربي ( . )89وممن ذهب مذهبهم من املعا�رصين� :أ .د .علي
القرة داغي ( . )90وا�ستدلوا لذلك مبا ي�أتي:
 �أوالً�} :إِ َّن اللهَّ َ َي�أْ ُم ُركُ ْم �أَ ْن ُت�ؤَ ُّدوا ْ أ
ا�س �أَ ْن
الَ َما َن ِ
ات �إِلىَ �أَ ْه ِل َها َو�إِذَا َحك َْم ُت ْم َبينْ َ ال َّن ِ
ريا{ (. )91
تحَ ْ ك ُُموا بِا ْل َع ْدلِ ِ�إ َّن اللهَّ َ ِنع َِّما َيعِظُ ك ُْم ِب ِه ِ�إ َّن اللهَّ َ كَ َ
ان َ�سمِي ًعا َب ِ�ص ً
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وهذا اخلطاب متوجه بعمومه �إىل الرجل واملر�أة ،واحلر والعبد ،وال ِّدين كله واحد �إال
حيث جاء الن�ص بالفرق بني املر�أة والرجل ،وبني احلر والعبد ،في�ستثنى حينئذ من عموم
�إجمال الدين ( . )92وبعبارة �أخرى :هذا خطاب للوالة ،والأمراء ،واحلكام ،ويدخل يف ذلك
باملعنى جميع اخللق من رجال ون�ساء ،و�أحرار وعبيد (. )93
 ثانياً :روي عن عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه� -أنه ولىّ ال�شفاء بنت عبد اهلل
العدوية ( - )94امر�أة من قومه -ال�سوق ( ، )95وكما هو معروف �أن رقابة ال�سوق التي
هي احل�سبة ( )96تتعلق بالق�ضاء كل التعلق ،بجانب كونهما من الواليات العامة التي
ينوطها �إمام امل�سلمني �أو نائبه �إىل �أ�شخا�ص معروفني بالعلم ،والعدل ،و�سائر الأخالق
الفا�ضلة؛ للحفاظ على حقوق النا�س ،وم�صاحلهم ،لذا ف�إن ما �صلح �أن يكون دلي ًال
على �رشعية قيام املر�أة بوظيفة احل�سبة ،ي�صلح دلي ًال على جواز تولية املر�أة من�صب
الق�ضاء (( . )97احلكم على تولية ال�شفاء يف الهوام�ش هام�ش  +95وتفنيد ما ن�سب �إىل
الطربي موجود يف مناق�شة الأدلة) .
 ثالثاً� :إن املر�أة يجوز فتياها ،وبهذا يجوز ق�ضا�ؤها قيا�ساً؛ لأن مدار القيا�س يف
ال�رشيعة الإ�سالمية على العلة ،ومبا �أن يف �صحة فتوى املر�أة هو العلم التام مبا ت�س�أل
عنه ،فكذلك �صحة ق�ضائها متوقف على العلم الوفري للأحكام ال�رشعية ( ، )98و�أي�ض ًا ف�إن
ك ًال من الق�ضاء والإفتاء مظهر للحكم ال�رشعي ،و�أنهما �إخبار بحكم اهلل يف امل�س�ألة ،و هذا
اجلامع بينهما ،وهو املراد ،وال ي�رض بعد ذلك �إن كان �أحدهما ملزم ًا والآخر غري ملزم� ،أو
كانت بينهما فروق �أخرى ،ف�إنها فروق غري م�ؤثرة يف احلكم ،فالقادر على الإفتاء قادر
على الق�ضاء (. )99
 رابعاً� :إن الغر�ض من الأحكام تنفيذ القا�ضي لها ،و�سماع البينة عليها ،والف�صل
بني اخل�صوم ،وذلك ميكن من املر�أة ك�إمكانه من الرجل؛ لذا ف�إن حكم ق�ضاء املر�أة هو
اجلواز كق�ضاء الرجل مطلق ًا (. )100
 خام�ساً :حديث الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-لن يفلح قوم ولوا �أمرهم
امر�أة) ( )101لي�س بينه وبني منح املر�أة حق الق�ضاء تعار�ض ،حيث �إن احلديث �إمنا قاله
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم -يف الأمر العام الذي هو اخلالفة ،بدليل قوله � -صلى اهلل
عليه و�سلم( :-واملر�أة يف بيت زوجها راعية ،وهي م�س�ؤولة عن رعيتها) ( ، )102ثم �إنه مل ي�أت
ن�ص مينعها من �أن تلي بع�ض الأمور (. )103
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املناقشة والرتجيح:
♦

♦�أوالً -مناق�شة ر�أي احلنفية:

 .أا�شرتط احلنفية يف الإمام الأعظم �أن يكون ذكراً؛ لأن الن�ساء �أمرن بالقرار يف
البيوت ،فكان مبنى حالهن على ال�سرت " ( ، )104فهل املر�أة م�أمورة بالقرار يف البيوت يف
الإمامة العظمى فح�سب ،وهل مبنى حالها على ال�سرت يف اخلالفة فح�سب؟ هذا تناق�ض.
.ب يرد على الدليل الأول ،وهو دليل القيا�س على ال�شهادة مبا ي�أتي:
َ�ضلَ اللهَّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم
ون َعلَى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا ف َّ
(الر َجالُ َق َّو ُام َ
 �إن اهلل � -سبحانه وتعاىل -قالِّ :
�ض َوبمِ َ ا �أَن َف ُقوا مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم) ( ، )105يعني يف العقل والر�أي ،فلم يجز �أن يقمن على
َعلَى َب ْع ٍ
الرجال ،والن�ساء ناق�صات عن ُر َتب الواليات و�إن َت َعل ََّق بقولهن �أحكام (. )106


الفرق بني الق�ضاء وال�شهادة ،وذلك من وجوه:

.تالوالية يف الق�ضاء والية عامة ،والوالية يف ال�شهادة والية خا�صة (. )107
.ثعلم الق�ضاء فوق علم ال�شهادة ،ف�إن علم الق�ضاء ملزم ،وال�شهادة بدون الق�ضاء ال
تكون ملزمة (. )108
.جالقيا�س ي�أبى كون ال�شهادة حجة يف الأحكام؛ لأنه خرب حمتمل لل�صدق والكذب،
واملحتمل ال يكون حجة ملزمة ،ولأن خرب الواحد ال يوجب العلم ،والق�ضاء ملزم ،في�ستدعي
�سبب ًا موجب ًا للعلم وهو املعاينة ،فالق�ضاء �أوىل (. )109
.حال�شهادة ال توجب احلق ما مل يت�صل بها ق�ضاء القا�ضي (. )110
ومن ناحية �أخرى فاالجتهاد �رشط من �رشوط من يتوىل الق�ضاء ،ومل يقل �أحد ب�أن من
�صفات ال�شاهد �أو �رشوطه �أن يكون جمتهداً (. )111
فيت�ضح �أن هذا القيا�س� ،إمنا هو قيا�س مع الفارق ،فهو قيا�س مردود.
♦

♦ثانياً -مناق�شة ر�أي اجلمهور:

 .أاال�ستدالل بحديث( :لن يفلح قوم ولوا �أمرهم امر�أة) ( ، )112ا�ستدالل يف غري حمله؛
لأن احلديث وارد يف ريا�سة الدولة ،وهو �أمر لي�س يف حمل النزاع ،والنهي الوارد يف احلديث
قا�رص على الوالية العظمى ،فال ي�شمل والية الق�ضاء ،وي�ؤكد هذا �سبب ورود احلديث؛ لأنه
قيل مبنا�سبة تولية بنت ك�رسى من�صب رئا�سة الدولة يف بالد فار�س (. )113
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.ب�إن حديث (الق�ضاة ثالثة )114( ) ...ورد بدون لفظ رجل ( ، )115يعني ميكن للمر�أة �أن
تعرف احلق وتق�ضي به ،فاحلديث على من عرف احلق فق�ضى به ،ف�إن وجدت امر�أة تعرف
احلق ،ومتفقهة يف الدين ،وتعرف الواقع؛ فال مانع من توليها الق�ضاء (. )116

يجاب عليه:
 �إن الألفاظ تدل ر�أ�س ًا على �أن املراد به الذكور ،ف�ألفاظ (قا�ض ،ق�ضى ،فهو) كلها
خطاب للذكور.
 احلديث حديث عام ( ، )117واحلديث الذي ورد فيه لفظ رجل حديث خا�ص ( )118؛
لأن من �أنواع اخلا�ص ،اخلا�ص النوعي ،مثل :رجل ،وامر�أة ( ، )119وداللة اخلا�ص قطعية،
ويقدم اخلا�ص على العام كما قال علماء الأ�صول ( )120؛ لأن داللة اخلا�ص على معناه
بالن�ص ( ، )121وداللة العام عليه بالظاهر ( ، )122فال يبطل الظاهر حكم الن�ص وال يقدم
عليه ( . )123فاحلديث يدل داللة وا�ضحة على كون القا�ضي ذكراً.
.تالقول ب�أن املر�أة ال ت�صلح للق�ضاء ب�سبب الأنوثة والطبيعة اخلا�صة بها ،قول يف
غري حمله؛ لأن الأنوثة ال ت�أثري لها يف الواليات اخلا�صة ،كالو�صاية على اليتيم� ،أو الوالية
على الوقف ،والق�ضاء كذلك؛ لأن مناط الوالية هو القدرة ،وهو متحقق يف املر�أة (. )124
.ثالقول ب�أن الق�ضاء ي�ؤدي �إىل خروج املر�أة ،وخمالطتها للخ�صوم من الرجال (، )125
وهذا قول مردود؛ لأنه ال ي�شكل مانع ًا من تويل املر�أة الق�ضاء؛ لأن املر�أة تخرج للجهاد واحلج
والتعليم والعمل ،وهي معر�ضة ملخالطة الرجال يف ذلك ،ومل يقل �أحد مبنع خروج املر�أة
للجهاد واحلج والتعليم والعمل؛ لأن اخلروج واملخالطة مانع من ذلك ،وكذلك الق�ضاء (. )126
♦

♦ثالثاً :مناق�شة ر�أي ابن حزم ،وابن جرير الطربي (. )127

 .أ�إن ما ا�ستدلوا به من القر�آن وهو قوله �سبحانه�ِ } :إ َّن اللهَّ َ َي ْ�أ ُم ُركُ ْم َ�أ ْن ُت�ؤَ ُّدوا ْ أَ
ات
ال َما َن ِ
ان
�إِلىَ �أَ ْه ِل َها َو ِ�إذَا َحك َْم ُت ْم َبينْ َ ال َّن ِ
ا�س �أَ ْن تحَ ْ ك ُُموا بِا ْل َع ْدلِ �إِ َّن اللهَّ َ ِنع َِّما َيعِظُ ك ُْم ِب ِه �إِ َّن اللهَّ َ كَ َ
ريا{ ( ، )128ال يدل على �أنه ميكن جلميع النا�س �أن ي�رشعوا يف احلكم ،بل ذلك
َ�سمِي ًعا َب ِ�ص ً
()129
لبع�ضهم ،ثم بقيت الآية جمملة
يف �أنه ب�أي طريق ي�صري حاكماً ،وملا دلت �سائر الدالئل
على �أنه البد للأمة من الإمام الأعظم ،و�أنه هو الذي ين�صب الق�ضاة والوالة يف البالد،
�صارت تلك الدالئل كالبيان ملا يف هذه الآية من الإجمال ( ، )130فاخلطاب �إمنا هو لوالة
الأمور ( ، )131فهم امل�أمورون ب�أن ي�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها ،و�إذا حكموا بني النا�س �أن
يحكموا بالعدل.
واملق�صود بوالة الأمور هنا الرجال دون الن�ساء ،ودليل ذلك ما جاء يف كتاب الإحكام
البن حزم ( ، )132حيث قال« :قال عمر بن عبد العزيز – ر�ضي اهلل عنه :-يا راك ()133
عِ َ
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ما قولك يف الق�ضاة؟ فقال :يا �أمري امل�ؤمنني ،الق�ضاة ثالثة :رجل ويل الق�ضاء وال علم له
بالق�ضاء ،ف�أحل حرام ًا وحرم حالالً؛ فهو يف النار على �أم ر�أ�سه ،ورجل ويل الق�ضاء ،وله
علم بالق�ضاء ،فاتبع الهوى فرتك احلق؛ فهو يف النار على �أم ر�أ�سه ،ورجل ويل الق�ضاء،
وبه علم بالق�ضاء ،فاتبع احلق وترك الهوى؛ فهو ي�ستقام به ما ا�ستقام ،و�إن هو مال �سلك
م�سلك �أ�صحابه .قال ابن حزم :وقد روي هذا عن الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم -كما روينا
بال�سند ال�صحيح املذكور».
فابن حزم يعتمد على ظاهر الن�ص ،فن�ص الآية عام ،وهذا الن�ص �أقر ابن حزم ب�صحته،
وظاهره �أن القا�ضي رجل ،ف�إن قال :بجواز تولية املر�أة الق�ضاء ،فهذا يناق�ض مذهبه ،فال
حجة يف الآية على جواز تويل املر�أة الق�ضاء.
.بيرد على دليلهم الثالث ،وهو دليل القيا�س على الإفتاء ،ب�أنه يوجد بني القا�ضي
واملفتي فروق كثرية ،منها:
 الإفتاء :تبيني احلكم ال�رشعي لل�سائل عنه ،والإخبار بال �إلزام ،وهو بخالف الق�ضاء،
فهو تبيني احلكم ال�رشعي ،والإلزام به (. )134
 الفتوى ال تكون حجة �إال على من يجب عليه تقليد املفتي بها ( ، )135والق�ضاء حجة
على اجلميع (. )136
 كالم القا�ضي ملزم ،وفتوى العامل عامة غري ملزمة (. )137
 القا�ضي ُم َن َّ�ص ٌب من الإمام لتنفيذ الأحكام ،واملفتي معني للم�ستفتي يف معرفة
احلكم (. )138
 الق�ضاء ال بد �أن يحتاط له ،فال بد من �سماع البينة والدفوع� ،أما الإفتاء فال ي�شرتط
فيه ال�سماع؛ لأنه �إفادة للحكم ال�رشعي ،في�صح فيه الإ�شارة (. )139
 ي�صح للمفتي �أن يفتي �أباه و�أمه و�سائر من ال تقبل �شهادته له؛ لأن الق�صد بيان
احلكم ال�رشعي ،بخالف احلاكم (. )140
 ي�صح للمفتي �أن يفتي احلا�رض والغائب ،بخالف احلاكم فال يحكم على الغائب �إال
يف موا�ضع خم�صو�صة (. )141
 يحرم على القا�ضي �أخذ هدية ،وقبول الدعوات اخلا�صة ،بخالف املفتي (. )142
فال ي�صح قيا�س ق�ضاء املر�أة على الإفتاء؛ فالفوارق م�ؤثرة ،كما �أن املر�أة غري ممنوعة
من الإفتاء ،وميكن للمفتية �أن تتخطى حماذير اخللوة واالختالط ،فتفتي النا�س من وراء
حجاب بوا�سطة الكتابة والإر�سال بالفتوى مع �أحد حمارمها ،وتناق�ش ال�شهود وتتخذ
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�أعواناً ،...فهذا قيا�س مع الفارق.
.تمل يثبت عن الإمام الطربي �أنه قال :ب�إباحة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،وذلك ملا يلي:
 ال يوجد هذا القول يف تف�سريه امل�شهور ،وال يف كتابه تاريخ الطربي.
 نفى �صحة هذا اخلرب عن الإمام الطربي العديد من املف�رسين ،منهم ابن العربي(،)143
حيث قال " :ونقل عن حممد بن جرير الطربي �إمام الدين �أنه يجوز �أن تكون املر�أة قا�ضية،
ومل ي�صح ذلك عنه " (. )144
وجاء يف تف�سري البحر املحيط ( )145القول نف�سه بعدم �صحة ذلك عن الطربي (. )146
 ورد هذا القول عن الطربي  -يف كتاب املغني ( - )147ب�صيغة �ضعيفة " ُحكي "
فال ت�صح هذه الرواية عن الإمام الطربي� ،إال �أن ي�أتي �أحد بر�أي الطربي من كتبه� ،أو ي�أتي
بالرواية ب�سندها ،ومل يح�صل هذا طبعاً.
.ثالقول ب�أن املر�أة لديها القدرة والكفاية لتويل الق�ضاء ،لي�س �صحيحاً؛ لأن املر�أة
ت�ؤثر فيها العاطفة ،وتتعر�ض لأمور طبيعية خا�صة ،من حي�ض ،وحمل ،ووالدة ،وهذا ي�ؤثر
على قدرتها على فهم حجج املتخا�صمني ،وتكوين احلكم ال�صحيح يف الق�ضية ،وادعاء
الكفاية منقو�ض مبنعها من ريا�سة الدولة؛ لعدم القدرة على ذلك (. )148
.جمل ي�صح عن عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه� -أنه قدم امر�أة على ح�سبة ال�سوق
( ، )149واخلرب من د�سائ�س املبتدعة؛ ولهذا ذكره ابن حزم يف حماله ( )150من غري �سند (. )151
.حالرتجيح :من خالل عر�ض �آراء الفقهاء و�أدلتهم� ،أرى �أن الراجح  -واهلل �أعلم -الر�أي
الثاين وهو منع املر�أة من تويل من�صب الق�ضاء؛ وذلك ملا ي�أتي (: )152
 قوة �أدلتهم ،ومالءمتها ملقا�صد ال�شارع احلكيم يف هذه الظروف احلياتية املتغرية،
حيث جاء الإ�سالم للمحافظة على العر�ض ،ول�سد الذرائع ( )153؛ لأن يف توليها الق�ضاء
مف�سدة باختالطها ب�أجنبي �سواء �أكان خ�صماً� ،أم �شاهداً� ،أم م�شاوراً� ،أم موظف ًا يف دائرة
الق�ضاء ،وقد حرم الإ�سالم اخللوة باملر�أة الأجنبية ،فاالختالط واخللوة يف املكاتب ي�ؤدي
�إىل النظر املحرم ،والنظر ي�ؤدي �إىل ارتكاب املحاذير التي ال حتفظ الن�سل ،وال حتفظ الدين
من باب �أوىل.
 �إن �إكرام الإ�سالم للمر�أة يكون باعرتافه بحقوقها التي تقت�ضيها �أهليتها ،وب�إبعادها
عن مواطن ال�شبهات ،ومزالق ال�شهوات؛ حتى تظل لها �سمعتها العطرة ،وكل ما يفوت على
املر�أة هذه الأجواء الكرمية يق�صيها الإ�سالم عنها ،ولو كانت يف ذاتها من �أف�ضل الن�ساء،
ف�إن �أل�سنة ال�سوء تتناول ال�صاحلة والطاحلة حني التعر�ض لل�شبهات ،والنف�س �أمارة بال�سوء،
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وطبيعة الرجل �إذا التقت مع طبيعة املر�أة كان فيها ما يكون بني الرجل واملر�أة من امليل،
والأن�س ،واال�سرتاحة �إىل احلديث والكالم ،و�إغالق باب الفتنة �أو ال�شبهة �أحزم ،و�أحكم ،و�أبعد
عن الندامة يف امل�ستقبل.
 الداللة ال�رصيحة لبع�ض الأدلة مبنع املر�أة من تويل من�صب الق�ضاء ،بخالف �أدلة
املجيزين فهي تفتقر �إىل �أي ن�ص �رصيح بجواز تويل املر�أة من�صب الق�ضاء.
 لو مل يكن للمانعني �سوى حديث النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم( :-لن يفلح قوم ولوا
�أمرهم امر�أة) ( )154لكفى ،ولو جاء املجيزون ب�ألف دليل والطعن ب�صحة احلديث ،لن ي�ؤثر
فيه ،وال ب�صحته ،وال بعدالة راويه.
 حفاظ ًا على �أنوثة املر�أة ،ودورها الأ�سا�سي يف احلياة ،ك�أم ومربية الأجيال (. )155
املهمة واحل�سا�سة يف الدولة ،وال ي�صلح له �إال النخبة
 من�صب الق�ضاء من املنا�صب
َّ
من الرجال ،والعاقل يبعد نف�سه ما �أمكن عن ذلك؛ لأنه ال مغنم له فيه ،وقد تكون الهالكة
فيه؛ لأنه ميزان العدالة (. )156
♦

♦املطلب الرابع -ر�أي القانون يف م�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء:

من خالل تتبع ن�صو�ص القانون جند �أنه مل يتعر�ض مل�س�ألة تويل املر�أة من�صب الق�ضاء
بالن�ص ال�رصيح ،ولعل ذلك يرجع �إىل �أن القانون مل يفرق بني الرجل واملر�أة يف هذا الأمر،
بل هما �سواء ،و�إمنا املعترب عنده الكفاءة واملهنية والقدرة� ،أما الذكورة فلي�ست عنده ب�رشط،
فقد ن�ص قانون ال�سلطة الق�ضائية رقم ( )1يف املادة ( )157( )16على �رشوط تعيني الق�ضاة،
ولي�س من بينها الذكورة ،و�إمنا جعل الأمر مفتوح ًا �أمام اجلميع :رجا ًال ون�ساء ،فمن ا�ستجمع
ال�رشوط املطلوبة؛ �صح �أن يكون قا�ضياً ،رج ًال كان �أم امر�أة.
مهم ًا بخ�صو�ص
و�إذا عدنا �إىل ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني؛ لوجدنا �أنه قرر مبد�أ َّ
عمل املر�أة ،فقد ن�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف املادة ( )158( )1 /25على �أن العمل
حق للجميع ،وهو بذلك يتيح املجال �أمام املر�أة حتى ت�أخذ حقها يف ميدان العمل املنتج،
ال�سيما حقها يف تويل من�صب الق�ضاء �إذا ما توافر فيها �رشط املواطنة ،وما ا�شرتطه القانون
من �رشوط �أخرى بهذا اخل�صو�ص.
وقد ذهب امل�رشع الدويل لي�ؤكد ما ا�ستقر العمل به يف الت�رشيعات الداخلية ،فنجد مث ًال
�أن املادة ( )23من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان قد ن�صت يف الفقرة الأوىل منها ()159
على �أن لكل �شخ�ص احلق يف العمل ،وله حرية اختياره ب�رشوط عادلة مر�ضية ،كما �أن له
حق احلماية من البطالة ،وهذا ما �أكدته املادة ( )6من االتفاقية الدولية اخلا�صة باحلقوق
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االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (. )160
هذا من وجه ،ومن وجه �آخر ميكن النظر �إىل الأمر من زاوية امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
التي �أوالها القانون �أهمية كبرية ،و�إنا جند ذلك يف عدد من املرا�سيم الرئا�سية والوزارية،
ال املر�سوم الدويل رقم ( )19ل�سنة (2009م) ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية()161
فمث ً
ين�ص على �رضورة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
و�أما بالن�سبة للمحاكم ال�رشعية الفل�سطينية ،وحتديداً يف ال�ضفة الغربية ،فهي حمكومة
بقانون �أ�صول املحاكمات ال�رشعية ،الذي يلتزم الفقه الإ�سالمي ب�شكل كامل وحتديداً املذهب
احلنفي ،وما �شهدته املحاكم ال�رشعية يف الآونة الأخرية من تعيني عدد من القا�ضيات؛
يدلل على تبنيها الر�أي القائل بجواز تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،و�أهليتها لذلك.

خامتة:
وفيها �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل البحث:
1 .1عرفت الق�ضاء من حيث اال�صطالح ب�أنه :الف�صل بني النا�س يف اخل�صومات بحكم

ال�رشع ،و�إلزام على الغري ببينة� ،أو �إقرار� ،أو نكول.

2 .2اختلف الفقهاء يف حكم تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،فذهب جمهور الفقهاء �إىل منع
تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ،وذهب احلنفية �إىل جواز تويل املر�أة من�صب الق�ضاء با�ستثناء
احلدود والق�صا�ص ،وذهب الظاهرية �إىل جواز تويل املر�أة من�صب الق�ضاء ب�شكل عام.
3 .3القانون مل يفرق بني الرجل واملر�أة يف تويل من�صب الق�ضاء ،ف�أجاز للمر�أة تويل
من�صب الق�ضاء كالرجل.
4 .4رجحت يف هذا البحث قول جمهور الفقهاء يف منع تويل املر�أة من�صب الق�ضاء
للأ�سباب التي ذكرتها داخل البحث.

التوصيات:
1 .1يو�صي الباحث عوام النا�س �أن ي�س�ألوا �أهل العلم عن حكم ال�رشع يف كل �شيء ال
يعرفون حكم ال�رشع فيه قبل الإقدام عليه.
2 .2يو�صي الباحث ب�رضورة الدرا�سة املعمقة لكل امل�سائل التي يودون احلديث عنها.
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اهلوامش:
1 .1ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم �أبو الف�ضل ،ل�سان العرب،279 -278 /5 ،
مادة ق�ضي ،بريوت ،دار �صادر ،ط1997 ،1م؛ م�صطفى ورفاقه� ،إبراهيم� ،أحمد الزيات،
حامد عبد القادر ،حممد النجار ،املعجم الو�سيط ،743 -742 /2 ،مادة ق�ضى ،حتقيق:
جممع اللغة العربية ،د .م ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت؛ الزبيدي ،حممد مرت�ضى احل�سيني ،ت:
1205هـ ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،310 /39 ،مادة ق�ضي ،حتقيق :جمموعة
من املحققني ،د .م ،دار الهداية ،د .ط ،د .ت؛ اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،ال�صحاح
تاج اللغة و�صحاح العربية ،2464 -2463 /6 ،مادة ق�ضي ،د .م ،دار العلم للماليني،
ط1990 ،4م.
�2 .2سورة ال�شورى ،الآية .14
�3 .3سورة طه ،الآية .71
�4 .4سورة ف�صلت ،الآية .12
5 .5ابن زكريا� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س ،ت395 :هـ ،معجم مقايي�س اللغة ،99 /5 ،مادة
ق�ضي ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،بريوت ،لبنان ،دار اجليل ،ط ،2د .ت.
�6 .6سورة الإ�رساء ،الآية .23
7 .7ابن منظور ،ل�سان العرب ،186 /15 ،مادة ق�ضي؛ الزبيدي ،تاج العرو�س،310 /39 ،
مادة ق�ضي.
�8 .8سورة طه ،الآية .114
9 .9ابن �سيدة� ،أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي ،ت 458 :هـ ،املحكم واملحيط
الأعظم ،482 /6 ،مادة ق�ضي ،حتقيق :عبد احلميد هن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
2000م.
�1010سورة احلاقة ،الآية .27
1111الكفوي� ،أبو البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي ،ت1094 :هـ ،الكليات معجم يف
امل�صطلحات والفروق اللغوية ،740 /1 ،مادة ق�ضي ،حتقيق :عدنان دروي�ش ،حممد
امل�رصي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،د .ط1419 ،هـ1998 ،م.
1212الزبيدي ،تاج العرو�س ،312 /39 ،مادة ق�ضي؛ الرازي ،خمتار ال�صحاح،226 /1 ،
مادة ق�ضي.
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�1313سورة الق�ص�ص ،الآية .15
�1414سورة الأحزاب ،الآية .37
1515الزبيدي ،تاج العرو�س ،312 /39 ،مادة ق�ضي.
�1616سورة الإ�رساء ،الآية .4
1717الكفوي ،الكليات ،705 /1 ،مادة ق�ضي؛ الأزهري ،تهذيب اللغة ،170 /9 ،مادة ق�ضي.
�1818سورة طه ،الآية .72
1919ابن زكريا ،معجم مقايي�س اللغة ،99 /5 ،مادة ق�ضي.
2020الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،ت743 :هـ ،تبيني احلقائق �رشح
كنز الدقائق ،176 /4 ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي ،د .ط1313 ،هـ.
2121حيدر ،علي ،ت1254 :هـ ،درر احلكام �رشح جملة الأحكام ،404 /2 ،حتقيق وتعريب:
فهمي احل�سيني ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1هـ1992 ،م.
2222ابن فرحون ،برهان الدين �إبراهيم بن علي ،تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج
احلكام ،11 /1 ،د .م ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ط1406 ،1هـ1986 ،م.
2323الهيتمي� ،أحمد بن حممد بن علي بن حجر ال�شافعي ،ت974 :هـ ،حتفة املحتاج يف �رشح
املنهاج ،102 /10 ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت؛ القليوبي ،عمرية،
�أحمد �سالمة� ،أحمد الربل�سي ،ت1069 :هـ ،ت957 :هـ ،حا�شيتا قليوبي وعمرية/4 ،
 ،297د .م ،دار �إحياء الكتب العربية ،د .ط ،د .ت؛ اخلطيب ال�رشبيني ،حممد ،ت977 :هـ،
مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،275 /6 ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،د.
ت.
2424البهوتي ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س ،ت1051 :هـ ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع،
 ،286 /6حتقيق :هالل م�صيلحي ،م�صطفى هالل ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هـ.
2525اجلبعي ،زين الدين بن علي العاملي ،ت965 :هـ ،الرو�ضة البهية يف �رشح اللُّمعة
الدم�شقية ،62 /3 ،د .م ،دار العامل الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
2626التحكيم :هوعبارةعن اتخاذ اخل�صمني حكم ًا بر�ضاهما لف�صل خ�صوماتهما ،ويقال له:
ا َ
حلكَم /وامل َُحكَّم( .الربكتي ،حممد عميم الإح�سان املجددي ،ت1407 :هـ ،قواعد الفقه،
 ،222 /1ببل�رشز ،كرات�شي ،دار ال�صدف ،ط1407 ،1هـ1986 ،م) .
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2727الفتوى :هي تبيني احلكم ال�رشعي لل�سائل عنه ،والإخبار بال �إلزام( .الرحيباين ،م�صطفى
بن �سعد بن عبدة ،ت1243 :هـ ،مطالب �أويل النهى يف �رشح غاية املنتهى،438 /6 ،
دم�شق ،املكتب الإ�سالمي ،ط1961 ،1م) .
2828الزيلعي ،تبيني احلقائق.3 /5 ،
2929حيدر ،علي ،درر احلكام.334 /2 ،
�3030سورة الأنبياء ،الآية .78
3131القرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي ،ت671 :هـ ،اجلامع لأحكام
القر�آن ،313 /11 ،القاهرة ،دار ال�شعب ،د .ط ،د .ت.
3232اجل�صا�ص� ،أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص �أبو بكر ،ت370 :هـ� ،أحكام القر�آن/5 ،
 ،256حتقيق :حممد ال�صادق قمحاوي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت.
�3333سورة �ص ،الآية .22
3434القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن.147 /8 ،
3535البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،ت256 :هـ� ،صحيح البخاري
امل�سمى باجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم-
و�سننه و�أيامه ،2676 /6 ،كتاب الإعت�صام بالكتاب وال�سنة ،باب �أجر احلاكم �إذا اجتهد
ف�أ�صاب �أو �أخط�أ ،حديث رقم ،6919 :حتقيق :م�صطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري،
ط1407 ،3هـ1987 ،م.
3636القاري ،علي بن �سلطان حممد ،ت1414 :هـ ،مرقاة املفاتيح �رشح م�شكاة امل�صابيح،
 ،278 /7حتقيق :جمال عتياين ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1هـ،
2001م.
3737ابن حجر الع�سقالين� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي ،ت852 :هـ ،الدراية يف تخريج �أحاديث
الهداية ،166 /2 ،حتقيق :ال�سيد عبد اهلل ها�شم اليماين املدين ،بريوت ،دار املعرفة،
د .ط ،د .ت؛ ابن مفلح� ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي �أبو �إ�سحق ،ت:
884هـ ،املبدع يف �رشح املقنع ،3 /10 ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت؛ ابن
قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد ،ت620 :هـ ،املغني ،89 /10 ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت.
�3838أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،1337 /3 ،كتاب الأق�ضية ،باب احلكم بالظاهرواللحن
باحلجة ،حديث رقم.1713 :
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3939ال�شافعي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �إدري�س ،ت204 :هـ ،الأم  ،11 /7بريوت ،دار املعرفة،
ط ،2د .ت.
�4040أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي ،ت275 :هـ ،ال�سنن ،322 /2 ،كتاب
الأق�ضية ،باب يف القا�ضي يخطئ ،حديث رقم ،3575 :حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،د .ت� .صحيح (الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح
�سنن �أبي داود ،73 /8 ،كتاب الأق�ضية ،باب يف القا�ضي يخطئ ،حديث رقم ،3575 :د.
م ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،ط1409 ،1هـ1989 ،م) .
4141الزرك�شي� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزرك�شي امل�رصي احلنبلي ،ت:
794هـ� ،رشح الزرك�شي على خمت�رص اخلرقي ،367 /3 ،حتقيق وتقدمي :عبد املنعم
خليل �إبراهيم ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ2002 ،م؛ اخلطيب
ال�رشبيني ،حممد ،ت977 :هـ ،الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،612 /2 ،حتقيق :مكتب
البحوث والدرا�سات بدار الفكر ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،د .ت؛ املليباري ،زين الدين بن
عبد العزيز ،ت987 :هـ فتح املعني ب�رشح قرت العني ،209 /4 ،بريوت ،دار الفكر ،ط،1
1418هـ1997 ،م؛ ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر ،ت1252 :هـ ،رد املحتار على الدر
املختار �رشح تنوير الأب�صار ،368 /5 ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط1421 ،هـ2000 ،م.
4242ابن قدامة ،املغني89 /10 ،؛ اخلطيب ال�رشبيني ،الإقناع612 /2 ،؛ اجلمل� ،سليمان
بن عمر ،ت1204 :هـ ،حا�شية اجلمل على �رشح املنهج ،بريوت ،دار الفكر ،ط ،1د.
ت؛ احل�صني ،تقي الدين �أبو بكر بن حممد احل�سيني احل�صني الدم�شقي ال�شافعي ،ت:
829هـ ،كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار ،548 /1 ،حتقيق :علي عبد احلميد
بلطجي ،حممد وهبي �سليمان ،دم�شق ،دار اخلري ،ط1994 ،1م.
4343ابن مفلح� ،أبو �إ�سحق� ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل احلنبلي ،ت884 :هـ ،املبدع يف �رشح
املقنع ،4 /10 ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
4444املو�صلي ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�صلي ،االختيار لتعليل املختار،84 /2 ،
بريوت ،دار املعرفة ،ط1975 ،3م ،ابن جزي ،حممد بن �أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،
ت721 :هـ ،القوانني الفقهية� ،ص ،195مكة املكرمة ،د .د ،د .ط ،د .ت؛ القفال� ،أحمد
ال�شا�شي ،حلية العلماء ،114 /8 ،حتقيق :يا�سني درادكة ،عمان ،مكتبة الر�سالة ،د .ط،
1988م.
�4545أبو الب�صل ،علي ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص ،115الإمارات العربية املتحدة ،دبي،
دار القلم ،ط2001 ،1م.
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4646الكمال بن الهمام ،عماد الدين حممد بن عبد الواحد ،ال�سيوا�سي ،ت681 :هـ ،فتح القدير،
 ،298 /7بريوت ،دار الفكر ،ط ،2د .ت ،الفا�سي� ،رشح ميارة20 /1 ،؛ العز بن عبد
ال�سالم� ،أبو حممد عز الدين ال�سلمي ،ت660 :هـ ،قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام/1 ،
 ،210بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت؛ ابن قدامة ،املغني.92 /10 ،
4747الكمال بن الهمام ،فتح القدير8 /6 ،؛ ابن فرحون ،تب�رصة احلكام391 /1 ،؛ ال�شافعي،
الأم43 /7 ،؛ ابن قدامة ،املغني.224 /10 ،
4848البهوتي ،ك�شاف القناع.295 /6 ،
4949الكا�ساين ،عالء الدين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،3 /7 ،بريوت ،دار الكتاب
العربي ،ط1982 ،2م.
5050اخلر�شي ،حا�شية اخلر�شي على خمت�رص �سيدي خليل139 /7 ،؛ الفا�سي� ،رشح ميارة،
.20 /1
5151اخلطيب ال�رشبيني ،مغني املحتاج.374 /4 ،
5252البهوتي ،ك�شاف القناع.295 /6 ،
5353ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري ،ت456 :هـ ،املحلى/9 ،
 ،430حتقيق:
5454ابن ر�شد ،حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد ،ت595 :هـ ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد� ،555 /2 ،رشح وحتقيق :ر�ضوان جامع ر�ضوان ،املن�صورة ،مكتبة الإميان،
ط1417 ،1هـ1997 ،م؛ الأ�سيوطي� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد ،ت820 :هـ ،جواهر
العقود ،290 /2 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ1996 ،م.
وابن جرير الطربي :هو �أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي� .صاحب التف�سري
الكبري والتاريخ = = ال�شهري .كان �إمام ًا يف فنون كثرية منها :الفقه ،والتف�سري ،واحلديث،
والتاريخ وغري ذلك .له م�صنفات يف فنون عديدة تدل على �سعة علمه ،وكان من الأئمة
املجتهدين ،وتاريخه �أ�صح التواريخ و�أثبتها .تويف �سنة 310هـ ببغداد( .ابن خلكان� ،أبو
العبا�س �شم�س الدين �أحمد بن حممد بن �أبي بكر ،ت681 :هـ ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء
الزمان ،191 /4 ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،لبنان ،دار الثقافة ،د .ط ،د .ت) .
5555احلدود جمع حد ،وهو عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حق ًا هلل تعاىل( .الكا�ساين ،بدائع
ال�صنائع. )33 /7 ،
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5656الق�صا�ص :هو �أن ُيفعل باجلاين كما فَعل( .ابن قيم اجلوزية� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أبي
بكر �أيوب الزرعي ،ت751 :هـ ،مفتاح دار ال�سعادة ومن�شور والية العلم والإرادة/2 ،
 ،97بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) .
5757املرغيناين ،الهداية �رشح بداية املبتدي ،117 -116 ،107 /3 ،الكا�ساين ،بدائع
ال�صنائع.3 /7 ،
5858احلطاب ،حممد بن حممد املغربي ،مواهب اجلليل �رشح خمت�رص اخلليل ،87 /6 ،بريوت،
لبنان ،دار الكتب العلمية.
5959الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع3 /7 ،؛ الكليبويل ،جممع الأنهر234 /3 ،؛ احل�صكفي ،الدر
املختار.440 /5 ،
6060الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،3 /7 ،ابن جنيم ،البحر الرائق.5 /7 ،
6161النفراوي� ،أحمد بن غنيم بن �سامل مهنا ،ت1126 :هـ ،الفواكه الدواين على ر�سالة ابن �أبي
زيد القريواين ،ت386 :هـ� ،358 /2 ،ضبطه و�صححه :عبد الوارث حممد علي ،بريوت،
لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1997 ،م؛ الفا�سي� ،رشح ميارة.20 /1 ،
6262اخلطيب ال�رشبيني ،مغني املحتاج262 /6 ،؛ الرملي ،نهاية املحتاج238 /8 ،؛
املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�رصي البغدادي ،ت450 :هـ ،الأحكام
ال�سلطانية والواليات الدينية� ،ص ،83بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت.
6363ابن قدامة ،املغني500 /13 ،؛ ابن قدامة� ،أبو حممد عبد اهلل بن قدامة املقد�سي ،ت:
620هـ ،الكايف يف فقه الإمام املبجل �أحمد بن حنبل ،222 /4 ،بريوت ،املكتب
الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت؛ ابن قيم اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر الزرعي ،ت751 :هـ� ،إعالم
املوقعني عن رب العاملني ،377 /2 ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
6464الطهراين ،عالمة �سيد حممد ح�سني احل�سيني الطهراين ،ق�ضاء وحكومة وجهاد املر�أة:
ر�سالة بديعة يف تف�سري �آية :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ � -سورة الن�ساء ،الآية
� ،-34ص ،55بريوت ،دار احلمية البي�ضاء ،د .ط1993 ،م .والإمامية :هم الذين قالوا
بالن�ص اجللي على �إمامة علي – ر�ضي اهلل عنه ،-وكفروا ال�صحابة ،وهم الذين خرجوا
على علي عند التحكيم وكفروه( .ال�شهر�ستاين ،حممد بن عبد الكرمي بن �أبي بكر �أحمد
ال�شهر�ستاين ،ت548 :هـ ،امللل والنحل ،164 /1 ،حتقيق :حممد �سيد كيالين ،بريوت،
دار املعرفة ،د .ط1404 ،هـ .بت�رصف) .
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6565ابن املرت�ضى الزيدي� ،أحمد بن يحيى ،البحر الزخار ،119 /6 ،د .م ،دار الكتاب
الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت؛ العن�سي� ،أحمد بن قا�سم العن�سي ال�صنعاين ،ت1390 :هـ ،التاج
املذهب لأحكام املذهب ،186 /4 ،د .م ،مكتبة اليمن ،د .ط ،د .ت؛ ال�صنعاين ،حممد
بن �إ�سماعيل ال�صنعاين الأمري ،ت1182 :هـ� ،سبل ال�سالم ب�رشح بلوغ املرام من �أدلة
الأحكام ،123 /4 ،حتقيق :حممد عبد العزيز اخلويل ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي،
ط1379 ،4هـ .والزيدية :هم الذين ن�سبوا �إىل زيد بن علي بن احل�سني بن علي بن �أبي
طالب ،واختلفوا يف فرق فمنهم اجلارودية وغريها ،وجميع الزيدية ال يختلفون يف �أن
الإمامة يف جميع ولد علي بن �أبي طالب ،من خرج منهم يدعو �إىل الكتاب و ال�سنة وجب
�سل ال�سيف معهم( .ابن حزم� = = ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري،
ت456 :هـ ،الف�صل يف امللل والأهواء والنحل ،76 /4 ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،د .ط،
د .ت .بت�رصف) .
�6666أطفي�ش ،حممد بن يو�سف بن عي�سى ،ت1332 :هـ� ،رشح النيل و�شفاء العليل،23 /13 ،
د .م ،مكتبة الإر�شاد ،د .ط ،د .ت .والإبا�ضية :هم �أ�صحاب عبد اهلل بن �إبا�ض الذي خرج
يف �أيام مروان بن حممد ،ومن �أقواله� :إن خمالفينا من �أهل القبلة كفار غري م�رشكني،
ومناكحتهم جائزة ،وموارثتهم حالل وغنيمة ،و�أموالهم عند احلرب حالل و ما �سواه
حرام ،ومرتكب الكبرية كافر كفر نعمة ال كفر ملة( .ال�شهر�ستاين ،امللل والنحل/1 ،
. )134
6767املودودي� ،أبو الأعلى ،ت1979 :م ،تدوين الد�ستور الإ�سالمي� ،ص ،77جدة ،الدار
ال�سعودية ،ط1407 ،2هـ1987 ،م .واملودودي :هو �أبو الأعلى املودودي ،ولد مبدينة
�أورنك �أباد ،بوالية حيدر �أباد ،يف الهند ،من �أ�رسة فا�ضلة ا�شتهرت بالدين والف�ضل
والعلم ،عمل يف عدة �صحف بدلهي ،وكان رئي�س حترير �صحيفة امل�سلم ،و�أ�س�س اجلماعة
الإ�سالمية يف الهور يف باك�ستان ،حكم عليه بالإعدام عام 1953م ولكن خفف عليه
احلكم �إىل مدى احلياة بعد مظاهرات يف العامل الإ�سالمي ،ثم �صدر حكم بالعفو عنه،
تويف عام 1979م يف نيويورك ،من م�ؤلفاته :اجلهاد يف الإ�سالم ،احل�ضارة الإ�سالمية،
الدين احلق( .موقع �إ�سالم �أون الين .بت�رصف) .
�6868أبو فار�س ،حقوق املر�أة املدنية وال�سيا�سية يف الإ�سالم� ،ص.162
6969الق�ضاة ،حممد طعمة �سليمان الق�ضاة ،الوالية العامة للمر�أة يف الفقه الإ�سالمي،
�ص ،139الأردن ،عمان ،دار النفائ�س ،ط ،1د .ت.
�7070سورة الن�ساء ،الآية .34
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7171املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص.83
�7272سورة البقرة ،الآية .228
7373الدرجة� :أي درجة الريا�سة والقيام على امل�صالح ،املف�رسة بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ �سورة الن�ساء ،الآية  .34فالرجل �أعلم بامل�صلحة ،و�أقدر على التنفيذ
بقوته( .ر�ضا ،حممد ر�شيد ،تف�سري املنار ،380 /2 ،بريوت ،لبنان ،دار املعرفة ،د .ط،
1414هـ1993 ،م؛ الزخم�رشي� ،أبو القا�سم جاد اهلل حممد بن عمر ،ت538 :هـ ،الك�شاف
عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل� ،269 /1 ،صححه :عبد
ال�سالم �شاهني ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1995 ،م) .
�7474أخرجه البخاري يف �صحيحه ،2600 ،1610 /6 ،4 ،كتاب املغازي ،كتاب الفنت ،باب
كتاب النبي � -صلى اهلل عليه و �سلم� -إىل ك�رسى وقي�رص ،باب الفتنة التي متوج كموج
البحر ،حديث رقم.6686 ،4163 :
7575املناوي ،حممد عبد الر�ؤوف ،في�ض القدير اجلامع ال�صغري �أحاديث الب�شري النذير/5 ،
 ،368بريوت ،لبنان ،دار الفكر ،ط1416 ،1هـ1996 ،م؛ ابن قدامة ،املغني/13 ،
501-500؛ النووي ،حميي الدين بن �رشف ،ت676 :هـ ،املجموع �رشح املهذب/22 ،
 ،319بريوت دار الفكر ،د .ط1997 ،م؛ ال�شوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،ت1250 :هـ،
نيل الأوطار ،369 /8 ،د .م ،د .د ،د .ط ،د .ت.
7676ال�صنعاين� ،سبل ال�سالم.123 /4 ،
�7777أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي ،ت275 :هـ ،ال�سنن ،322 /2 ،كتاب
الأق�ضية ،باب يف القا�ضي يخطئ ،حديث رقم ،3575 :حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،د .ت� .صحيح (الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح
�سنن �أبي داود ،73 /8 ،كتاب الأق�ضية ،باب يف القا�ضي يخطئ ،حديث رقم ،3575 :د.
م ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،ط1409 ،1هـ1989 ،م) .
7878ال�شوكاين ،نيل الأوطار.167 /9 ،
7979ابن قدامة ،املغني92 /10 ،؛ زيدان ،عبد الكرمي ،نظام الق�ضاء يف ال�رشيعة الإ�سالمية،
�ص ،30بريوت ،لبنان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1421 ،3هـ2000 ،م؛ الزنداين ،عبد املجيد،
املر�أة وحقوقها ال�سيا�سية يف الإ�سالم� ،ص ،144بريوت ،لبنان ،م�ؤ�س�سة الريان ،ط،1
1421هـ2000 ،م.
�8080سبق تخريجه ال�صفحة ال�سابقة (�ص. )11
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8181املاوردي� ،أدب القا�ضي ،628 /1 ،ابن قدامة ،املغني.92 /10 ،
8282الفا�سي� ،رشح ميارة ،20 /1 ،ابن قدامة ،املغني92 /10 ،؛ ؛ �أطفي�ش� ،رشح النيل.23 /13 ،
8383ابن قيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني.377 /2 ،
8484املاوردي� ،أدب القا�ضي.628 /1 ،
8585النووي ،املجموع319 /22 ،؛ املاوردي ،الأحكامال�سلطانية� ،ص ،82ابنقدامة ،املغني،
 ،501 /13ابن قدامة ،الكايف.222 /4 ،
8686الباجي� ،أبو الوليد الأندل�سي ،املنتقى �رشح موط�أ مالك بن �أن�س ،182 /5 ،القاهرة ،دار
الكتاب الإ�سالمي ،ط ،2د .ت.
8787طمعة ،الوالية العامة للمر�أة يف الفقه الإ�سالمي� ،ص.138-137
8888ابن حزم ،املحلى.429 /10 ،
8989ابن قدامة ،املغني .92 /10 ،وابن جرير الطربي� :سبقت الرتجمة له �ص.12
9090ر�أي الدكتور علي القرة داغي على موقع �إ�سالم �أون الين .وعلي القرة داغي :هو علي
بن حميي الدين القرة داغي ،من مواليد ال�سليمانية يف العراق ،حا�صل على دكتوراة
يف ال�رشيعة والقانون من الأزهر يف جمال العقود واملعامالت املالية عام 1985م،
وهو �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الفقه والأ�صول بكلية ال�رشيعة والقانون بجامعة قطر ،وع�ضو
يف كثري من املجال�س مثل ع�ضوية املجل�س الأوروبي للإفتاء والبحوث ،له العديد من
الكتب( .موقع االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني) .
�9191سورة الن�ساء ،الآية .58
9292ابن حزم ،املحلى.430 /9 ،
9393القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن .258 /5
9494هي ال�شفاء بنت عبد اهلل بن عبد �شم�س العدوية القر�شية ،توفيت �سنة 20هـ� ،أم �سليمان،
ولها �شيئ ًا من �أمر
�صحابية� ،أ�سلمت قبل الهجرة ،كان عمر يقدمها يف الر�أي ويف�ضلها ،اّ
ال�سوق ،روت  12حديثاً ،قيل :ا�سمها ليلى ،و ال�شفاء لقب لها( .الزركلي ،خري الدين ،ت:
1976م ،الأعالم ،168 /3 ،بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني ،ط1980 ،5م) .
9595ابن العربي املالكي� ،أحكام القر�آن ( .1457 /3الرواية �ضعيفة ،لأنها جاءت بلفظ
ُروي ،وهذا يدل على ال�ضعف ،وهي �صيغة التمري�ض ،ف�إذا �أردت رواية احلديث ال�صحيح
بغري �إ�سناد فال ي�أتي فيه ب�صيغة ُروي) نقال عن ر�سالة ماج�ستري بعنوان مكانة املر�أة
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يف الإ�سالم وحكم توليها الوظائف ال�سيادية ،للباحث عبد احلميد الهنيني -اخلليل
�ص.344
9696احل�سبة :هي الأمر باملعروف �إذا ظهر تركه ،والنهي عن املنكر �إذا ظهر فعله( .الزحيلي،
حممد ،تاريخ الق�ضاء يف الإ�سالم� ،ص ،51بريوت ،لبنان ،دار الفكر املعا�رص ،ط،1
1415هـ1995 ،م) .
9797ابن حزم ،املحلى.429 /10 ،
9898ابن قدامة ،املغني.92 /10 ،
9999امل�صدر نف�سه؛ عارف ،عارف علي العارف ،تويل املر�أة من�صب الق�ضاء بني تراثنا
الفقهي والواقع املعا�رص� ،ص ،65عمان ،الأردن ،دار النفائ�س ،ط1420 ،1هـ1999 ،م.
10100ابن حزم ،املحلى.528 /8 ،
�10101سبق تخريجه �ص .11
�10102أخرجه البخاري يف �صحيحه ،902 ،848 /2 ،كتاب اال�ستقرا�ض و�أداء الديون
واحلجر والتفلي�س ،باب العبد راع يف مال �سيده وال يعمل �إال ب�إذنه ،حديث رقم:
.2419 ،2278
10103ابن حزم ،املحلى.528 /8 ،
�10104سبقت الرتجمة له �ص.11
�10105سورة الن�ساء ،الآية .34
10106املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية� ،ص.84
�10107أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.120
10108ال�رسخ�سي ،املب�سوط.105 /16 ،
10109ال�رسخ�سي ،املب�سوط.112 /16 ،
11110امل�صدر نف�سه.181 /10 ،
11111الزرك�شي� ،رشح الزرك�شي369 /3 ،؛ ابن جنيم ،البحر الرائق289 /6 ،؛ النفراوي،
الفواكه الدواين.219 /2 ،
�11112سبق تخريجه �ص .11
�11113أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.119
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�11114سبق تخريجه �ص .8
11115قال عليه ال�صالة وال�سالم( :الق�ضاة ثالثة :قا�ضيان يف النار ،وقا�ض يف اجلنة ،قا�ض
ق�ضى بغري احلق وهو يعلم؛ فذلك يف النار ،وقا�ض ق�ضى وهو ال يعلم ف�أهلك حقوق
النا�س؛ فذلك يف النار ،وقا�ض ق�ضى باحلق؛ فذلك يف اجلنة) �( .أخرجه البيهقي،
�أبو بكر �أحمد بن احل�سني� ،شعب الإميان ،73 /6 ،باب يف احلكم بني النا�س ،حديث
رقم ،:حتقيق :حممد ال�سعيد ب�سيوين زغلول ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1هـ.
�صحيح .الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته،16 ،
� ،44 ،394 /17أول الكتاب ،حديث رقم ،7897 ،7747 :د .م ،املكتب الإ�سالمي ،د.
ط ،د .ت) .
11116برنامج ال�رشيعة واحلياة ،موقع اجلزيرة نت ،املذاع يف 1998 /9 /20م.
11117العام :لفظ ي�ستغرق جميع ما ي�صلح له بو�ضع واحد( .ال�سبكي ،علي بن عبد الكايف ،ت:
756هـ ،الإبهاج يف �رشح املنهاج على منهاج الو�صول �إىل علم الأ�صول للبي�ضاوي،
 ،82 /2حتقيق :جماعة من العلماء ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ) .
11118اخلا�ص :هو كل لفظ و�ضع ملعنى واحد على االنفراد( .البزدوي ،علي بن حممد ،كنز
الو�صول �إىل معرفة الأ�صول ،ت482 :هـ ،6 /1 ،كرات�شي ،مطبعة جاويد بري�س ،د.
ط ،د .ت) .
11119زيدان ،عبد الكرمي ،الوجيز يف �أ�صول الفقه� ،ص ،279بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،5
1417هـ1996 ،م.
12120الرازي ،حممد بن عمر بن احل�سني ،ت606 :هـ ،املح�صول يف علم الأ�صول،579 /2 ،
حتقيق :طه جابر فيا�ض العلواين ،الريا�ض ،ن�رش جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،ط1400 ،1هـ.
12121الن�ص :ما ازداد و�ضوح ًا على الظاهر( .البزدوي ،كنز الو�صول. )8 /1 ،
12122الظاهر :هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غري قطع( .الغزايل� ،أبو
حممد حممد بن حممد ،ت505 :هـ ،امل�ست�صفى يف علم الأ�صول ،196 /1 ،حتقيق:
حممد عبد ال�سالم عبد ال�شايف ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ) .
12123ابن رجب احلنبلي ،زين الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن �شهاب الدين البغدادي،
ت795 :هـ ،جامع العلوم واحلكم يف �رشح خم�سني حديث ًا من جوامع الكلم/1 ،
 ،131حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط� ،إبراهيم باج�س ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،7
1417هـ1997 ،م.
�12124أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.119
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12125زيدان ،نظام الق�ضاء� ،ص.30
�12126أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.120 -119
�12127سبقت الرتجمة له �ص .10
�12128سورة الن�ساء ،الآية .58
12129املُجمل :هومااحتمل وجوه ًا ف�صار بحال ال يوقف على املراد به �إال ببيان من قبل
املتكلم .ال�شا�شي� ،أ�صول ال�شا�شي.81 /1 ،
13130الرازي ،فخر الدين ،ت606 :هـ ،التف�سري الكبري ،114 /10 ،طهران ،دار الكتب العلمية،
ط ،2د .ت.
13131اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن.172 /3 ،
13132ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي ،ت456 :هـ ،الإحكام يف �أ�صول
الأحكام.214 /6 ،
13133عراك :هو عراك بن مالك الغفاري املدين ،روى عن العديد من ال�صحابة ،منهم� :أبو
هريرة ،وابن عمر ،وقال عمر بن عبد العزيز يف حقه :ما �أعلم �أحداً �أكرث �صالة من
عراك بن مالك ،ونفاه يزيد �إىل جزيرة دهلك غربي اليمن فمات هناك �سنة 104هـ �أو
قبلها( .الذهبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز ،ت748 :هـ� ،سري
�أعالم النبالء ،64 /5 ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،حممد نعيم العرق�سو�سي ،بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،9د .ت .بت�رصف) .
13134الرحيباين ،مطالب �أويل النهى.437 /6 ،
13135الرازي ،املح�صول.513 /4 ،
13136ابن جنيم ،البحر الرائق.71 /7 ،
13137ابن قيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني.38 /1 ،
13138ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار.373 /5 ،
13139ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار.373 /5 ،
14140البهوتي ،ك�شاف القناع.321 /6 ،
14141امل�صدر نف�سه.320 /6 ،
14142البعلي� ،أحمد بن عبد اهلل بن حممد البعلي احلنبلي ،ت1189 :هـ ،ك�شف املخدرات
والريا�ض الزاهرات ل�رشح �أخ�رص املخت�رصات ،824 /2 ،حتقيق :حممد بن نا�رص
العجمي ،د .م ،دار الب�شائر الإ�سالمية ،د .ط1423 ،هـ.
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14143ابن العربي :هو �أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن �أحمد املعروف
بابن العربي املعاريف الأندل�سي الإ�شبيلي� ،آخر علماء الأندل�س ،رحل �إىل ال�شام ثم
دخل احلجاز فحج ،ثم عاد �إىل بغداد و�صحب بها �أبا بكر ال�شا�شي ،و�أبا حامد الغزايل
وغريهما من العلماء ،ثم انتقل �إىل م�رص ،ثم عاد �إىل الأندل�س �سنة 93هـ ،وقدم �إىل
ا�شبيلية بعلم كثري ،له العديد من امل�صنفات ،منها :كتاب عار�ضة الأحوذي يف �رشح
الرتمذي .تويف �سنة 543هـ( .ابن خلكان ،وفيات الأعيان .296 /4 ،بت�رصف) .
14144ابن العربي� ،أحكام القر�آن.482 /3 ،
�14145أبو حيان ،حممد بن يو�سف �أبو حيان الأندل�سي ،ت745 :هـ ،البحر املحيط.64 /7 ،
�14146سبقت الرتجمة له �ص .11
14147ابن قدامة ،املغني.92 /10 ،
�14148أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.120
14149مل �أعرث على تخريج له.
15150ابن حزم ،املحلى.430 ،429 /9 ،
�15151أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.120
15152الزنداين ،املر�أة وحقوقها ال�سيا�سية.119-118 ،104 ،93-84 ،
�15153سد الذرائع :هو منع اتخاذ الو�سائل امل�رشوعة يف �أ�صلها للتو�صل �إىل �أمر غري
م�رشوع �سواء بق�صد من الفاعل �أم بغري ق�صد منه( .ال ُبغا ،م�صطفى ديب� ،أثر الأدلة
املختلف فيها يف الفقه الإ�سالمي� ،ص ،572دم�شق ،دار القلم ،دار العلوم الإن�سانية،
ط1428 ،4هـ2007 ،م) .
�15154سبق تخريجه �ص .11
�15155أبو الب�صل ،درا�سات يف الفقه املقارن� ،ص.121
15156امل�صدر نف�سه.
15157قانون ال�سلطة الق�ضائية ،رقم  ،1املادة  ،16الإنرتنت.
15158القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،املادة  ،1 /25الإنرتنت.
15159الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،الفقرة  ،1املادة  ،23الإنرتنت.
 16160االتفاقيةالدوليةاخلا�صةباحلقوقاالقت�صاديةواالجتماعيةوالثقافية،املادة،6الإنرتنت.
16161املر�سوم الدويل ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،رقم � ،19سنة 2009م ،الإنرتنت.
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
�2 .2أحمد� ،أحمد بن حنبل ،ت241 :هـ ،امل�سند ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط و�آخرون ،بريوت،
لبنان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1420 ،2هـ1999 ،م.
3 .3الأزهري� ،أبو حممد بن �أحمد ،ت370 :هـ ،تهذيب اللغة ،حتقيق :حممد عو�ض مرعب،
بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط2001 ،1م.
4 .4الأ�سيوطي� ،شم�س الدين حممد بن �أحمد ،ت820 :هـ ،جواهر العقود ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1417 ،1هـ1996 ،م.
�5 .5أطفي�ش ،حممد بن يو�سف بن عي�سى ،ت1332 :هـ� ،رشح النيل و�شفاء العليل ،د .م ،مكتبة
الإر�شاد ،د .ط ،د .ت.
6 .6الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،الإنرتنت.
7 .7الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح �سنن �أبي داود ،الريا�ض ،مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج ،ط1409 ،1هـ1989 ،م.
8 .8الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح �سنن الرتمذي ،بريوت ،دم�شق ،عمان ،املكتب
الإ�سالمي ،ط1411 ،1هـ1991 ،م.
9 .9الألباين ،حممد نا�رص الدين� ،صحيح و�ضعيف اجلامع ال�صغري وزيادته ،د .م ،املكتب
الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
1010الأن�صاري� ،أبو يحيى زكريا بن حممد بن �أحمد بن زكريا ،ت936 :هـ ،فتح الوهاب
ب�رشح منهج الطالب ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ؛ ال�رسخ�سي ،املب�سوط،
.73 /16
1111الباجي� ،أبو الوليد الأندل�سي ،ت494 :هـ ،املنتقى �رشح موط�أ مالك بن �أن�س ،القاهرة،
دار الكتاب الإ�سالمي ،ط ،2د .ت.
1212البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،ت256 :هـ� ،صحيح
البخاري امل�سمى باجلامع امل�سند ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل – �صلى اهلل
عليه و�سلم -و�سننه و�أيامه ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا ،بريوت ،دار ابن كثري ،ط،3
1407هـ1987 ،م.
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1313الربكتي ،حممد عميم الإح�سان املجددي ،ت1407 :هـ ،قواعد الفقه ،ببل�رشز ،كرات�شي،
دار ال�صدف ،ط1407 ،1هـ1986 ،م.
1414برنامج ال�رشيعة واحلياة ،موقع اجلزيرة نت ،املذاع يف 1998 /9 /20م.
1515البزدوي ،علي بن حممد ،كنز الو�صول �إىل معرفة الأ�صول ،ت482 :هـ ،كرات�شي ،مطبعة
جاويد بري�س ،د .ط ،د .ت.
�1616أبو الب�صل ،علي ،درا�سات يف الفقه املقارن ،الإمارات العربية املتحدة ،دبي ،دار القلم،
ط2001 ،1م.
1717ال ُبغا ،م�صطفى ديب� ،أثر الأدلة املختلف فيها يف الفقه الإ�سالمي ،دم�شق ،دار القلم ،دار
العلوم الإن�سانية ،ط1428 ،4هـ2007 ،م.
1818البهوتي ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س ،ت1051 :هـ ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع،
حتقيق :هالل م�صيلحي ،م�صطفى هالل ،بريوت ،دار الفكر1402 ،هـ.
1919البيهقي� ،أبو بكر �أحمد بن احل�سني� ،شعب الإميان ،حتقيق :حممد ال�سعيد ب�سيوين زغلول،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1410 ،1هـ.
2020الرتمذي� ،أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة ،ال�سنن ،حتقيق :م�صطفى الذهبي ،القاهرة،
دار احلديث ،ط1419 ،1هـ1999 ،م.
2121اجلبعي ،زين الدين بن علي العاملي ،ت965 :هـ ،الرو�ضة البهية يف �رشح اللُّمعة
الدم�شقية ،د .م ،دار العامل الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
2222ابن جزي ،حممد بن �أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ،ت721 :هـ ،القوانني الفقهية ،مكة
املكرمة ،د .د ،د .ط ،د .ت.
2323اجل�صا�ص� ،أحمد بن علي الرازي اجل�صا�ص �أبو بكر ،ت370 :هـ� ،أحكام القر�آن ،حتقيق:
حممد �صادق قمحاوي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت.
2424اجلوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،د .م ،دار العلم
للماليني ،ط1990 ،4م.
2525احلجاوي� ،أبو عبد املعطي حممد بن عمر بن علي بن نووي ،ت1316 :هـ ،نهاية الزين
يف �إر�شاد املبتدئني ،بريوت ،دار الفكر ،ط1995 ،1م.
2626ابن حجر الع�سقالين� ،أبو الف�ضل �أحمد بن علي ،ت852 :هـ ،الدراية يف تخريج �أحاديث
الهداية ،حتقيق :ال�سيد عبد اهلل ها�شم اليماين املدين ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط ،د .ت.
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2727ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن حزم الأندل�سي ،ت456 :هـ ،الإحكام يف �أ�صول
الأحكام ،القاهرة ،دار احلديث ،ط ،1د .ت.
2828ابن حزم� ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري ،ت456 :هـ ،املحلى،
حتقيق :جلنة �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،دار الآفاق اجلديدة ،د .ط ،د .ت.
2929احل�صكفي ،حممد عالء الدين بن علي بن حممد بن علي بن عبد الرحمن ،ت1088 :هـ،
الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار ،بريوت ،دار الفكر ،ط1386 ،2هـ.
3030احلطاب ،حممد بن حممد املغربي ،مواهب اجلليل �رشح خمت�رص اخلليل ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ1995 ،م.
�3131أبو حيان ،حممد بن يو�سف �أبو حيان الأندل�سي ،ت745 :هـ ،البحر املحيط ،حتقيق:
عادل �أحمد عبد املوجود ،علي حممد معو�ض ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1422هـ2001 ،م.
3232حيدر ،علي ،ت1254 :هـ ،درر احلكام �رشح جملة الأحكام ،حتقيق وتعريب :فهمي
احل�سيني ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1هـ1992 ،م.
3333اخلر�شي ،حممد بن عبد اهلل اخلر�شي ،ت1102 :هـ� ،رشح خمت�رص خليل ،بريوت ،دار
الفكر ،د .ط ،د .ت.
3434اخلطيب ال�رشبيني ،حممد ،ت977 :هـ ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج،
بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،د .ت.
3535ابن خلكان� ،أبو العبا�س �شم�س الدين �أحمد بن حممد بن �أبي بكر ،ت681 :هـ ،وفيات
الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،لبنان ،دار الثقافة ،د .ط ،د .ت.
�3636أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث ال�سج�ستاين الأزدي ،ت275 :هـ ،ال�سنن ،حتقيق :ال�سيد
حممد �سيد ،عبد القادر عبد اخلري� ،سيد �إبراهيم ،القاهرة ،دار احلديث ،د .ط1420 ،هـ،
1999م.
3737الذهبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز ،ت748 :هـ� ،سري �أعالم النبالء،
حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،حممد نعيم العرق�سو�سي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،9د .ت.
3838الرازي ،حممد بن عمر بن احل�سني ،ت606 :هـ ،املح�صول يف علم الأ�صول ،حتقيق :طه
جابر فيا�ض العلواين ،الريا�ض ،ن�رش جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ط،1
1400هـ.
3939ر�أي الدكتور علي القرة داغي على موقع �إ�سالم �أون الين ولكن بدون تاريخ.
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4040ابن رجب احلنبلي ،زين الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن �شهاب الدين البغدادي ،ت:
795هـ ،جامع العلوم واحلكم يف �رشح خم�سني حديث ًا من جوامع الكلم ،حتقيق� :شعيب
الأرن�ؤوط� ،إبراهيم باج�س ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1417 ،7هـ1997 ،م.
4141الرحيباين ،م�صطفى بن �سعد بن عبدة ،ت1243 :هـ ،مطالب �أويل النهى يف �رشح غاية
املنتهى ،دم�شق ،املكتب الإ�سالمي ،ط1961 ،1م.
4242ابن ر�شد ،حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد ،ت595 :هـ ،بداية املجتهد ونهاية املقت�صد،
�رشح وحتقيق :ر�ضوان جامع ر�ضوان ،املن�صورة ،مكتبة الإميان ،ط1417 ،1هـ،
1997م.
4343ر�ضا ،حممد ر�شيد ،تف�سري املنار ،بريوت ،لبنان ،دار املعرفة ،د .ط1414 ،هـ1993 ،م.
4444الرملي� ،شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة بن �شهاب الدين الرملي
ال�شهري بال�شافعي ال�صغري ،ت104 :هـ ،نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج ،بريوت ،دار
الفكر ،د .ط1404 ،هـ1984 ،م.
4545الزبيدي ،حممد مرت�ضى احل�سيني ،ت1205 :هـ ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س،
حتقيق :جمموعة من املحققني ،د .م ،دار الهداية ،د .ط ،د .ت.
4646الزحيلي ،حممد ،تاريخ الق�ضاء يف الإ�سالم ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر املعا�رص ،ط،1
1415هـ1995 ،م.
4747الزرك�شي� ،شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزرك�شي امل�رصي احلنبلي ،ت:
794هـ� ،رشح الزرك�شي على خمت�رص اخلرقي ،حتقيق وتقدمي :عبد املنعم خليل �إبراهيم،
بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ2002 ،م.
4848الزركلي ،خري الدين ،ت1976 :م ،الأعالم ،بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني ،ط،5
1980م.
4949ابن زكريا� ،أبو احل�سني �أحمد بن فار�س ،ت395 :هـ ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد
ال�سالم حممد هارون ،بريوت ،لبنان ،دار اجليل ،ط ،2د .ت.
5050الزخم�رشي� ،أبو القا�سم جاد اهلل حممد بن عمر ،ت538 :هـ ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض
التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه الت�أويل� ،صححه :عبد ال�سالم �شاهني ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1995 ،م.
5151الزنداين ،عبد املجيد ،املر�أة وحقوقها ال�سيا�سية يف الإ�سالم ،بريوت ،لبنان ،م�ؤ�س�سة
الريان ،ط1421 ،1هـ2000 ،م.
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5252زيدان ،عبد الكرمي ،نظام الق�ضاء يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،بريوت ،لبنان ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط1421 ،3هـ2000 ،م.
5353الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،ت743 :هـ ،تبيني احلقائق �رشح
كنز الدقائق ،القاهرة ،دار الكتاب الإ�سالمي ،د .ط1313 ،هـ.
5454ال�سبكي ،علي بن عبد الكايف ،ت756 :هـ ،الإبهاج يف �رشح املنهاج على منهاج الو�صول
�إىل علم الأ�صول للبي�ضاوي ،حتقيق :جماعة من العلماء ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط1404 ،1هـ.
5555ال�رسخ�سي� ،شم�س الدين ،ت438 :هـ ،املب�سوط ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط ،د .ت.
5656ال�سيوا�سي ،عماد الدين حممد بن عبد الواحد ،ت681 :هـ� ،رشح فتح القدير ،بريوت ،دار
الفكر ،ط ،2د .ت.
5757ال�شا�شي� ،أبو علي �أحمد بن حممد بن �إ�سحق ال�شا�شي ،ت325 :هـ� ،أ�صول ال�شا�شي ،بريوت،
دار الكتاب العربي ،د .ط ،د .ت.
5858ال�شهر�ستاين ،حممد بن عبد الكرمي بن �أبي بكر �أحمد ال�شهر�ستاين ،ت548 :هـ ،امللل
والنحل ،حتقيق :حممد �سيد كيالين ،بريوت ،دار املعرفة ،د .ط1404 ،هـ.
5959ال�شوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،ت1250 :هـ ،نيل الأوطار ،د .م ،د .د ،د .ط ،د .ت.
6060ال�صنعاين ،حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين الأمري ،ت1182 :هـ� ،سبل ال�سالم �شلرح بلوغ
املرام من �أدلة الأحكام ،حتقيق :حممد عبد العزيز اخلويل ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،ط1379 ،4هـ.
6161الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي �أبو جعفر ،ت310 :هـ ،جامع البيان
عن ت�أويل �آي القر�آن ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط1405 ،هـ.
6262الطهراين ،عالمة �سيد حممد ح�سني احل�سيني الطهراين ،ق�ضاء وحكومة وجهاد املر�أة:
َ�ضلَ اللهَّ ُ َب ْع َ�ض ُه ْم َعلَى
ون َعلَى ال ِّن َ�سا ِء بمِ َ ا ف َّ
(الر َجالُ َق َّو ُام َ
ر�سالة بديعة يف تف�سري �آيةِّ :
�ض َوبمِ َ ا �أَن َف ُقوا مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم) �سورة الن�ساء ،الآية  ،-34بريوت ،دار احلمية البي�ضاء،
َب ْع ٍ
د .ط1993 ،م.
6363ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر ،ت1252 :هـ ،رد املحتار على الدر املختار �رشح تنوير
الأب�صار ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط1421 ،هـ2000 ،م.
6464عارف ،عارف علي العارف ،تويل املر�أة من�صب الق�ضاء بني تراثنا الفقهي والواقع
املعا�رص ،عمان ،الأردن ،دار النفائ�س ،ط1420 ،1هـ1999 ،م.
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6565العدوي ،علي ال�صعيدي العدوي املالكي ،ت1189 :هـ ،حا�شية العدوي على �رشح كفاية
الطالب الرباين ،حتقيق :يو�سف ال�شيخ حممد البقاعي ،بريوت ،دار الفكر ،ط1412 ،1هـ.
6666ابن العربي ،حممد بن عبد اهلل الأندل�سي ،ت543 :هـ� ،أحكام القر�آن ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،د .ط ،د .ت.
6767العز بن عبد ال�سالم� ،أبو حممد عز الدين ال�سلمي ،ت660 :هـ ،قواعد الأحكام يف م�صالح
الأنام ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت.
6868العن�سي� ،أحمد بن قا�سم العن�سي ال�صنعاين ،ت1390 :هـ ،التاج املذهب لأحكام املذهب،
د .م ،مكتبة اليمن ،د .ط ،د .ت.
6969الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد ،ت505 :هـ ،الو�سيط يف املذهب ،حتقيق:
�أحمد حممود �إبراهيم ،حممد حممد تامر ،القاهرة ،دار ال�سالم ،ط1417 ،1هـ.
�7070أبو فار�س ،حقوق املر�أة املدنية وال�سيا�سية يف الإ�سالم. ،
7171الفا�سي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن حممد املالكي ،ت1072 :هـ� ،رشح ميارة ،حتقيق:
عبد اللطيف ح�سن عبد الرحمن ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1هـ،
2000م.
7272ابن فرحون ،برهان الدين �إبراهيم بن علي ،تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج
احلكام ،د .م ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ط1406 ،1هـ1986 ،م.
7373القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،الإنرتنت.
7474قانون ال�سلطة الق�ضائية ،الإنرتنت.
7575ابن قدامة� ،أبو حممد عبد اهلل بن قدامة املقد�سي ،ت620 :هـ ،الكايف يف فقه الإمام
املبجل �أحمد بن حنبل ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
7676ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد ،ت620 :هـ ،املغني ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،د .ط ،د .ت.
7777القرطبي� ،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري القرطبي ،ت671 :هـ ،اجلامع لأحكام
القر�آن ،القاهرة ،دار ال�شعب ،د .ط ،د .ت.
7878الق�شريي الني�سابوري ،م�سلم �أبو احل�سني بن احلجاج ،ت261 :هـ ،اجلامع ال�صحيح،
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت.
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7979الق�ضاة ،حممد طعمة �سليمان الق�ضاة ،الوالية العامة للمر�أة يف الفقه الإ�سالمي ،الأردن،
عمان ،دار النفائ�س ،ط ،1د .ت.
8080القفال� ،أحمد ال�شا�شي ،حلية العلماء ،حتقيق :يا�سني درادكة ،عمان ،مكتبة الر�سالة ،د.
ط1988 ،م.
8181ابن قيم اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر الزرعي ،ت751 :هـ� ،إعالم املوقعني عن رب
العاملني ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
8282الكا�ساين ،عالء الدين ،ت587 :هـ ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،بريوت ،دار
الكتاب العربي ،ط1982 ،2م.
8383ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر بن كثري �أبو الفداء ،ت774 :هـ ،تف�سري القر�آن العظيم ،بريوت،
دار الفكر ،ط1401 ،1هـ.
8484الكفوي� ،أبو البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي ،ت1094 :هـ ،الكليات معجم يف
امل�صطلحات والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان دروي�ش ،حممد امل�رصي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،د .ط1419 ،هـ1998 ،م.
8585املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�رصي البغدادي ،ت450 :هـ� ،أدب
القا�ضي ،حتقيق :هالل ال�رسحان ،بغداد ،د .ط ،مطبعة الإر�شاد1391 ،هـ1971 ،م.
8686املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�رصي البغدادي ،ت450 :هـ ،الأحكام
ال�سلطانية والواليات الدينية ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت.
8787املباركفوري� ،أبو العال حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،ت1353 :هـ ،حتفة الأحوذي
ب�رشح جامع الرتمذي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت.
8888املرت�ضى الزيدي� ،أحمد بن يحيى ،البحر الزخار ،د .م ،دار الكتاب الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
8989املر�سوم الدويل ال�صادر عن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،رقم � ،19سنة 2009م ،الإنرتنت.
9090املرغيناين ،برهان الدين علي بن �أبي بكر ،ت593 :هـ ،الهداية �رشح بداية املبتدي،
بريوت ،لبنان ،دار الأرقم ،د .ط ،د .ت.
9191م�صطفى ورفاقه� ،إبراهيم� ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،املعجم
الو�سيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،د .م ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت.
9292ابن مفلح� ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي �أبو �إ�سحق ،ت884 :هـ ،املبدع
يف �رشح املقنع ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي ،د .ط ،د .ت.
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9393املناوي ،حممد عبد الر�ؤوف ،في�ض القدير اجلامع ال�صغري �أحاديث الب�شري النذير،
بريوت ،لبنان ،دار الفكر ،ط1416 ،1هـ1996 ،م.
9494ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم �أبو الف�ضل ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �صادر،
ط1997 ،1م.
9595املودودي� ،أبو الأعلى ،ت1979 :م ،تدوين الد�ستور الإ�سالمي ،جدة ،الدار ال�سعودية،
ط1407 ،2هـ1987 ،م.
9696املو�صلي ،عبد اهلل بن حممود بن مودود املو�صلي ،االختيار لتعليل املختار ،بريوت ،دار
املعرفة ،ط1975 ،3م.
9797ابن جنيم ،زين الدين بن جنيم احلنفي ،ت970 :هـ ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق،
بريوت ،دار املعرفة ،ط ،2د .ت.
9898النفراوي� ،أحمد بن غنيم بن �سامل مهنا ،ت1126 :هـ ،الفواكه الدواين على ر�سالة ابن
�أبي زيد قريواين ،ت386 :هـ� ،ضبطه و�صححه :عبد الوارث حممد علي ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1997 ،م.
9999النووي ،حميي الدين بن �رشف ،ت676 :هـ ،املجموع �رشح املهذب ،بريوت دار الفكر،
د .ط1997 ،م.
10100الهيتمي� ،أحمد بن حممد بن علي بن حجر ال�شافعي ،ت974 :هـ ،حتفة املحتاج يف
�رشح املنهاج ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ط ،د .ت.

مواقع اإلنرتنت:
.1
.2
.3
.4

1موقع االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني.
2موقع �إ�سالم �أون الي.
3موقع جامعة جر�ش.
4موقع اجلزيرة نت.
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