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  :املقدمة
 األحكام من كثري يف بالرجل وساواها احلياة جماالت مجيع يف املرأة اهللا كرم لقد
 والعبادة للتدين أهالً وجعلها ،كالرجل إنسانيتها هلا فجعل ،املالية واملعامالت التكليفية
 MY Z [ \ ] ^ _ ` a:- تعاىل- قال ،كالرجل اجلنة ودخول

b c ed f g h i j k lL ]النحل سورة: 
٩٧[.  

 اجلانب يف إىل املشاركة تتطرق ومل اإلسالم هلا كفل مبا املرأة رضيت وقد
 لسقيا الغزوات يف معه اخلروج  يفr الرسول تشارك كانت أا بالرغم السياسي
 عن تكلم من أن كما ،السياسة عامل يف دخوهلا ذلك وال يعترب ،املرضى ومعاجلة اجلنود
 املدنيات هدم الذي الوحيد املعول أن ذكر والعرب والفرس اليونانو الرومان جمد

 خروج وذروته ،الشعوب فيه انغمست الذي هوالترف القواعد من بنياا وأتى العريقة
 يصحب ودون ضوابط ما وسياستها الدولة شؤون يف وتدخلها العامة إىل احلياة املرأة

  حكم تعيين المرأة
  في منصب القضاء

  "فقها وقانونا"
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  .وانتكاس حتلل من ذلك
 أن املسلمة العربية املرأة حاولت العربية للدول غزوه يف االستعمار بدأ منذ ولكن
 صوره بشىت السياسي املعترك تدخل أن فطالبت تصرفاا مجيع يف الغربية املرأة حتاكي
  .قاضية الربملان أو تعمل يف عضوة نفسها بترشيح أو االنتخابات يف مشاركتها سواء

 اإلعالم وسائل وكانت يجيةواخلل العربية الدول إحدى يف بالفعل حدث ما وهذا
 واملوضوعات الرئيسية الربامج من وجتعله املوضوع هذا على الضوء تسلط صوره بشىت
 يستدلون احلق ذا املطالبني بني جترى كانت اليت اللقاءات يف أنه الغريب وكان ،املثرية
 مل الظروف ألن القدمية؛ العصور يف مشاركتها عدم وأن ،والسنة القرآن من ذلك على
 هذا يف املستجدات مواكبة من وال بد شيء كل تغري اآلن ولكن ،لذلك مهيأة تكن
  .العصر
أتوصل إىل احلكم الفقهي يف تويل  حىت الغمار هذا أدخل إىل أن دفعين هذا كل

  .السلف يف ذلك  وموقف،املرأة منصب القضاء
 يف ملالع خطة وكانت. .القضاء منصب املرأة تويل حكم على الضوء ركزت وقد
  :التايل النحو على البحث هذا

  :سبعة مطالب وفيه القضاء، معىن: األول املبحث
   :القضاء تعريف :األول املطلب
   :القضاء أمهية :الثاين املطلب
  :القضاء جملس منه ما يتكون :الثالث املطلب

   :العدالة ومنفذو العدل  أهل- أوال 
  ثالثة أو قاضيان أو القاضي - 
   القاضي نائب - 
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   القاضي كاتب- 
   القاضي أمني - 
   القاضي وكيل - 
   احلاجب - 
   له احملكوم -ثانيا
   عليه احملكوم - ثالثا
   به احملكوم - رابعا
  احلكم - خامسا
  : مشروعية القضاء:الرابع املطلب

  : القضاء، وفيه والية تقليد حكم: املطلب اخلامس
 خطر تويل القضاء  :الفرع األول
  نصب القضاء حكم قبول م :الفرع الثاين

   :القاضي تعيني  نظام:املطلب السادس
   السعودية العربية اململكة يف القضاة تعيني  نظام:الفرع األول
   القضائي السلك  درجات:الفرع الثاين

   القضاء منصب تويل  شروط:املطلب السابع
   تعيني املرأة قاضيا:املبحث الثاين

   القضاء منصب املرأة تويل من القانون موقف :األول املطلب
   القضاء منصب املرأة تويل من الفقهاء موقف :الثاين املطلب

   الترجيح:املبحث الثالث
* * *  
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  األول المبحث
  القضاء معنى

  
  القضاء تعريف: األول املطلب

 ، مصدر قضيت بني اخلصمني وعليهما حكمت وقضيت، احلكم:القضاء يف اللغة
 -  أديتهما ومنه قوله : أي، الدين وقضيت احلج أو، بلغته ونلته:وقضيت وطري

. أديتموها: أي ].٢٠٠: من اآليةالبقرة [ Mn poL :- تعاىل
  .)١( وجيمع على قضاة، حكم وفصل: قضى قضاء أي: يقال،وهومشتق من فعل قضى

 يطلق :من ذلك ف،ويأيت يف اللغة على وجوه مرجعها إىل انقضاء الشيء ومتامه
 :فصلت[. M%$#"!L -  تعاىل-  كقوله :على اخللق والصنع

 من :طه[ M°¯®L:- تعاىل-  كقوله : خلقهن وصنعهنوعلى العمل: أي].١٢
  . فاعمل ما أنت عامل: معناه.]٧٢ اآلية

 -ومنه قوله  ،مر قوال كان أو فعالالقضاء فصل األ: قال الراغب االصفهاين
 : من اآليةاالسراء[ M fg onmlkjihL:- تعاىل
 MI J LK M N O:- تعاىل -  وقوله ، أمر ربك وحتم: أي].٢٣

P Q R TSL".]٢(]٢٠ :غافر(.  
 هوعبارة عن احلكم الكلي اإلهلي يف أعيان املوجودات :والقضاء املقترن بالقدر

   .)٣(على ما هي عليه من األحوال اجلارية يف األزل إىل األبد
وقد أطلق الفقهاء على العبادة اليت تؤدى خارج وقتها احملدد هلا شرعا بالقضاء 

                                                 
  ).١٥/١٨٩(، ق ض ى: مادة العرب لسان )١(
  ).٧٤٣/ ٢( ق ض ى :املعجم الوسيط مادة )٢(
 / ٥ املنهج شرح على اجلمل حاشية :والقدر القضاء تعريف يف وانظر، ٣٣١ ص الفقهية القواعد )٣(

٣٣٥ . 
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  .داء الذي يطلق على العبادة إذا أديت يف وقتها املخصص هلاعكس األ وهو
   :القضاء يف اصطالح الفقهاء

 عن ئفقهاء القضاء بتعريفات كثرية وسبب اختالفهم يف تعريفه ناشلعرف ا
 هل هوصفة حكمية تالزم املوصوف وتوجب نفوذ .االختالف يف حقيقة القضاء

 أنه شامل هلا و أ؟خاص باملنازعة هل هو؟ وفعل يقوم به القاضي  هوو أ؟حكمه
  ؟ولغريها
 :، وزاد ابن عابدين)١("فصل اخلصومات وقطع املنازعات" :عرفه احلنفية بأنهف 

  . حىت ال يدخل فيه حنوالصلح بني اخلصمني،)٢("على وجه خاص"
  .)٣("أنه قول ملزم يصدر عن والية عامةب: "وعرفوه كذلك

   .)٤(ن حكم شرعي على سبيل اإللزام اإلخبار ع:وعرفه املالكية بأنه
  . )٥( إلزام من له إلزام حبكم الشرع:وعرفه الشافعية بأنه
   .)٦( تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات:وعرفه احلنابلة بأنه

 النظر يف القضايا :وميكن أن يعرف القضاء بتعريف شامل مانع جامع بالقول بأنه 

                                                 
 .٢١١ / ٣ الفتاوى اهلندية :انظر )١(
 .، وهو ذا املعىن يتناول القاضي وغريه ٣٥٢ / ٥ ابن عابدين )٢(
جيعل القاضي من مهامه اإلنفاذ وهوليس كذلك؛ " ملزم: "وتعريفه بأنه. ١٥٠ / ٢ر ع األجمم: انظر )٣(

 – يقصد القاضي –" احلاكم"بل :  ذلك يقول القرايفإذ إن ذلك يندرج حتت مهام السلطة التنفيذية، ويف
 إليه التنفيذ من حيث هو حاكم ليس له إال اإلنشاء أما قوة التنفيذ فأمر زائد عن كونه حاكما فقد يفوض

 .٩٤ – ٩٣اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص : انظر. وقد ال يندرج يف واليته
وقد . ٨٦ / ٦، ومواهب اجلليل ١٢ / ١وتبصرة احلكام البن فرحون ، ١٨٦ / ٤ الشرح الصغري )٤(

 املقابل لإلنشاء ذبأن لفظ اإلخبار يوهم أن املراد به اإلخبار احملتمل للصدق والك: أخذ على هذا التعريف
 عن الفتاوى متييز يف اإلحكام: انظر. ؛ بل املراد هو أمر القاضي حبكم على طريق اإللزاموليس ذلك مبراد

  .٩٤ - ٩٣ ص األحكام
 .٣٣٤ / ٥، وحاشية اجلمل على شرح املنهج ٣٧٢ / ٤ مغين احملتاج )٥(
 .٢٨٥ / ٦، وكشاف القناع ٤٥٩ / ٣ شرح منتهى اإلرادات )٦(
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   .)١(ر أحكامها على مقتضيااوإثباا أو نفيها إلظها
  أمهية القضاء: الثاين املطلب

من املعلوم أن أمهية األشياء تقاس بغاياا وغاية وجود القضاء استتباب األمن 
واالستقرار وصيانة األرواح واألموال، فاخلصومة من لوازم الطبيعة البشرية ولومل يكن 

  .رادع للقوي عن الضعيف الختل نظام اتمع
د القضاء يف أي جمتمع أمر يقتضيه العقل، بل إن نظريات فالسفة املسلمني ووجو

 واليت ،عند كالمهم عن الدولة ومقوماا تؤكد من منطلق فلسفي أمهية وجود القضاء
، وابن )الشفاء( وابن سينا يف كتابه ،)مدينته الفاضلة(يف  الفارايب أثناء فلسفته أظهرها

 فإذا ما وجد التجمع البشري .)احلسبة( وكتاب )يةالسياسة الشرع(تاب تيمية يف ك
فال بد أن توجد بني أفراده وشائج وصالت ومعامالت من شأا أن تنشأ عنها 

 فال جيوز أن يترك الناس فيه وآراءهم ،خالفات ومنازعات على املصاحل املشتركة
 ! البشر أن ماله عدل وما عليه ظلمحسب مصاحلهم فيختلفون فريى كل واحد من

 لذلك كانت احلاجة ماسة إىل وجود سلطة ؛وبالتايل يؤدي إىل التناحر واخلالف
 يقول ابن ،حتكمهم وتلزمهم احلق وإال نشأ الصراع وانفرط عقد االجتماع البشري

ال مبعاملة وال بد ائه من مشاركة وال تتم املشاركة إفال بد لوجود اإلنسان وبق ":سينا
عدل وحكمه مؤيد باجلزاء  للسنة والعدل من سان وميف املعاملة من سنة وعدل وال بد

  .)٢("والتنفيذ
 للناس وأخرى تنظيمية، توضح إهلية تشريعية قواعد ومن ذلك تأيت أمهية إجياد

 أحوال تستقر أمور معاشهم حىت هلم وتنظم ،وأطرها حدودها هلم وترسم حقوقهم
 والتقنينات التشريعات هذه تتوىل طائفة مع ذلك وجود ولزم ،أموره وتستقيم اتمع

                                                 
  .٤١القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة ص : انظر )١(
  .٤٤١الشفاء ص  )٢(
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 يسود كي عليها، اخلروج أو االعتداء من ومحايتها ،ا العبث من صيانتها على وتسهر
 احترام تكفل مع وجود سلطة ،البشر بني االجتماعي السالم ويعم العام النظام

  .تنفيذها معوقات إزالة على وتعمل ،والتقنينات التشريعات
 يف اإلنسان مستوى رفع تستهدف املشرقة نودهاوب مبحتوياا اإلسالم رسالة إنّ
 اليت القامتة البائسة احلياة وجماهل أساليب التخلّف مجيع عن وتبعده ،وأخالقه سلوكه
 شكّل يثرب يف  دولتهr الرسول أقام وملّا؛ واخلصومات اعنـزوال الفوضى تسودها
 مصاحل نوضما ،احلقوق إىل صيانة يهدف نهأل األعظم؛ جامعه يف القضاء جملس
  .العدالة وسيادة ،الناس

 - اهللا لنـزأ مبا فيهم وحيكم الناس بني القضاء يتولّى  بنفسهr النيب وكان
 وظيفة على ونص حبوثه، وأحكم أساليبه، وطور القضاء سسأ وضع وقد ،- تعاىل
 التطور ألوان أروع من ذلك ويعد ،شئون من به يتصل مما ذلك وغري ،واملنكر املدعي
  .)١(اإلنسانية احلياة يف

 األنظمة يف مثيله عن اإلسالمي القضائي النظام مييز ما أهم أن وال ريب
 العدالة لتحقيق -  عز وجل-  اخلالق قبل من وتصميمه نشاؤه إهو ،األخرى االجتماعية
M × Ö ÕÔ ÓÒ:- تعاىل-  قوله يف جاء كما ،فراداأل بني واحلقوقية اجلنائية

ÙØL ]٥٩ :النساء من اآلية[، M² º¹¸¶µ´³L 
 اتهد ،اهللا بأحكام للعارف القضاء منصة بتقدمي ذلك ويتمثل ،]٥٨: النساء من اآلية[

 النـزإ أو ،من الظامل املغصوب احلق استرجاع يستطيع الذي الثقة األمني العادل
 ذلك كل ويف .ماليا الضحية تعويض على املعتدي إجبار أو ،باجلاين العادل القصاص

                                                 
، ٦، القضاء يف اإلسالم تارخيه ونظامه ص ٨، ونظام القضاء يف اإلسالم ص ٣٣/ ١ هشام ابن سرية )١(
٨. 
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 .االجتماعي النظام حلفظ وفعالة رادعة ووسيلة ،للحق ميزاناً القضائي زاجلها يكون
 على قراراته يف يؤثر بل فحسب، املتخاصمني بني الشخصي التنازع حيل ال فالقضاء
 نقل وعلى العائلية، احلياة وعلى ،للدولة والسياسي واالقتصادي التجاري النظام
 االجتماع تعارف اليت العالقات نواعأ كل وعلى ،العلوم وحتصيل واإلرث، ،امللكية

  .ا قراراإل على اإلنساين
 املناجم من القانون علماء ويعتربه اإلسالمي، الفكر ذخائر من ولذلك يعد القضاء

 من الكثري وغريها منه روبا أوأخذت فقد ،أحكامه من ويشرعون ،منها يقتبسون اليت
 من بالقضاء وما ذاك إال ملا أحيط .ةاملتخصص وكلّيام حماكمهم يف السائدة األحكام
 آداب من مصادره حوته إىل ما مضافا ،واإلحكام الدقّة منتهى يف قننت ،أحكام
 من املستويات أرقى يف يكونوا وأن ،العلمية طاقام حيث من بالقضاة تتعلّق وتعاليم
 لطةس ألية خضوعه والعدالة، مع استقالل هذا اجلهاز احلساس وعدم اهةنـزال حيث
  .)١(ومقررات أحكام من يصدره ملا ختضع أن األجهزة مجيع وعلى الدولة، جهاز يف

 بقضاء إال يتأتى ال والعدل العدل، اإلسالم  ومن هنا ميكن القول بأن جوهر
 تغيب أال ينبغي قوانني هذه ،واالستقرار إىل األمن هوالطريق يهنـزال والقضاء يه،نـز
 MÉ Ê Ë Ì Í" الغوغاء من وكثري ،يلالتظل من كثري ظل يف الناس عن

Ï Î Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ÙØ×L ]٢٦ :من اآلية: ص[، 
  .حني بعد ولو باخلراب مؤذن والظلم امللك، وأساس اإلصالح أساس العدل

 حتقيق هلم تضمن جامعة بنصائح القضاة ينصحون وعلماؤها األمة وقد كان أكابر
 موسى أبا اخلطاب بن عمر ؤمننيامل أمري نصح فقد جمتمعام؛ يف والقسط العدالة

                                                 
 ونظام احلكم يف ،٨، ٦ ص ونظامه تارخيه اإلسالم يف القضاء، ٨ ص اإلسالم يف القضاء نظام )١(

 .٢٧٧، االصول القضائية ٥٦يخ اإلسالمي ص الشريعة والتار
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 فإن بعد، أمّا«: الكتاب هذا يف جاء ممّا وكان الكوفة، قضاء هوال عندما األشعري
 ال حبقٍّ تكَلُّم ينفع ال فإنه إليك؛ أُدلي إذا فافهم متّبعةٌ، وسنّةٌ محكَمةٌ، فريضة القضاء
 يف شريف يطمع ال حىت سك؛وجمل وعدلك وجهك يف الناس بني وآسِ له، نفاذ

 أنكر، من على واليمني ادّعى، منِ على البيِّنة. عدلك من ضعيف ييأس وال حيفك،
 قضاٌء مينعك وال حالالً، حرّم أو حراما أَحلَّ صلحا إالَّ املسلمني بني جائز والصلح
 فإنَّ إىل احلقِّ؛ عترجِ أن لرشدك فيه وهديت عقلك، فيه اليوم فراجعت أمس قضيته
ّالباطل يف التمادي من خري احلقِّ ومراجعة قدمي، احلق .الفهم يف تلجلج فيما الفهم 
 واألشباه، األمثال اعرِف مث نبِيِّه، سنّة وال - تعاىل- اهللا كتاب يف ليس ممّا صدرك
  .)١(»..بنظائرها األمور وقسِ

 مسوهذا عن القاضي شريح مع t البط يبأ بن علي املؤمنني أمري حتدث وقد
 -بالقضاء العلم يف الصحابة أرسخ  وكان.أمهّيته يف مواضع عديدة ومدى املنصب
 وهذا .)٢("علي أقضانا: "t عمر قال .خالف غري من - أمجعني عليهم اهللا رضوان
 يف بديهته وسرعة نباهته شدة عالمات من وعالمة ،t علي ذكاء عظم على شاهد
 تلك أشهر من ولعل ،فكر وإعمال تأمل إىل كثري حتتاج عويصة وقضايا مسائل
 الدينارية واملسألة املنرب وهوعلى عنها أجاب اليت الفرائض يف املنربية املسألة :املسائل
وتنصيب  ، وهذا وغريه يستوجب القيام بأمانة هذا املكان واستحضار اجلهد)٣(وغريها
 r فضرب بيده ،ب منه أن يستعمله أليب ذر الغفاري عندما طلr ويقول ،األفضل

 وإا يوم القيامة خزي وندامة ، وإا أمانة،يا أبا ذر إنك ضعيف ":على منكبه وقال
                                                 

 األلباين، وصححه ،)١٣٢٢ (القاضي يف اهللا رسول عن جاء ما :باب األحكام، :كتاب: الترمذي )١(
 ).٤٤٤٧ (اجلامع صحيح: انظر

} منها خبري نأت ننسها أو آية من ننسخ ما{: قوله :باب تفسري القرآن،: كتاب رواه البخاري )٢(
 .)٤٤٨١( رقم) ١٩/ ٦ (]١٠٦: البقرة[
 ).٢٣ص(املالقي احلسن إليب األندلس قضاة تاريخ )٣(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٢٦-

  . )١("إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها
القضاء وذكر من توىل القضاء يف الدولة اإلسالمية حملات تارخيية عن نظام 

  : األوىل
 فيها واستكمل املنورة إىل املدينة r الرسول جرة ةاإلسالمي الدولة نشأت لقد
 هو املؤسس الفترة هذه  يفr الرسول وكان املعاصر، مبفهومها الدولة مقومات مجيع

 متيز  ساميةمبادئ رسخ الذي القضاء طريق عن العدل ميزان فيها مقيما واملنظم واملنفذ
 يعرف مقاييس للعدل -وتعاىل تبارك- اهللا وضع وقد ،القرون بقية عن الزمان ذلك ا
 فال مستقيم بقسطاس شيء كل وليزنوا ،}بالقسط الناس ليقوم{: القضاء وشرع ا،

  .فعل يف وال قول، يف ال أحد، على أحد جيور وال يتظاملون،
 لنـزأ مبا حيكم اإلسالم يف قاض ل أو-  عليه الصالة والسالم-  وكان

M_^]\ `L ]الشريفة شخصيته يف جيمع ،]٤٨: من اآلية املائدة 
 ¬M:-  تعاىل-  قال ،اهللا عند فمن التشريع أما الرسالة، ليغوتب والقضاء الدولة رئاسة
® ¯ ± ° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À ÁL ]فالرسول ،]٦٥ :النساء r األعلى القاضي هو 
 كل ترد r وإليه ،شجار من بينهم فيما واليهود، منهم املسلمني مجيعاً، املدينة أهل بني

 .خالف من عليهم أشكل ما كل يف الوحيد قاضيهم وهو ،واملنازعات اخلصومات
 فكانت ،بالقضاء رجالً خصص أنه عنه يرو ومل ،بنفسه القضاء r الرسول فقد باشر
  .والقضائية السياسية السلطة يف r اهللا رسول بظالل مستظلة املدينة

 عني ،اإلسالم سكاا واعتنق األمصار، بعض املسلمني على اهللا فتح ملا ولكن

                                                 
  . )١٨٢٥(رقم ) ١٤٥٧ /٣(، ضرورة بغري اإلمارة كراهة :باباألمارة، : رواه مسلم، كتاب )١(
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-٤٢٧-

يف  r عنه لينوبوا اإلسالمية إىل األمصار وبعثهم والقضاة والوالة  الدعاةr الرسول
 وتعليمهم ألصحاا احلقوق وإيصال احلدود إلقامة واإلنصاف بالعدل الناس بني احلكم
 ،الصدقات يف وعاملهم ،الصالة يف إمامهم فالوايل ،عامة والية فوالهم. الدين شرائع
   .ومفتيهم اخلصومات، يف اضيهموق

 وكان ،الدولة سلطات وبقية القضاء سلطة بني دمج r عهده يف كان فقد
 الناس على الغالب ألن قليلة؛ زمنه يف كانت اليت قضيةواأل ،لزاماإل صفة للقضاء

  .القضاء حكم يوضحها مشتبهة مورأ يف إمنا اعنـزإىل احلق، وال التناصف
 على لتمرينهم  وذلك؛r الرسول حضرة يف يقضي كان من القضاة هؤالء ومن
 حكمه ليغبتب فيقوم ،عنه بعيداً كان من ومنهم ،األحكام واستنباط واالجتهاد القضاء

 املدينة خارج كانوا الذين والقضاة الوالة فمن ،خيطئه أو يصوبه فكان r إىل الرسول
  :r الرسول عن بعيداً
 بن علي عن ويروى .اليمن ناحية قضاء r الرسول قلده ،طالب أيب بن علي -١

 ترسلين اهللا، رسول يا فقلت قاضياً إىل اليمن r اهللا رسول بعثين (:قال أنه طالب أيب
 لسانك، ويثبت قلبك، سيهدي اهللا إن فقال ؟بالقضاء يل علم وال ،السن حدث وأنا
 من مسعت كما ،اآلخر من تسمع حىت تقضني فال اخلصمان، يديك بني جلس فإذا

 يف شككت ما أو قاضياً زلت فما :قال ،القضاء لك يتبني أن أحرى فإنه ،األول
  .)١()بعد قضاء
 r الرسول أراد فلما اليمن بعض قضاء r الرسول وقلده ،)٢(جبل بن معاذ -٢

                                                 
، والنسائي يف )٣٥٨٢(رقم) ٣/٣٠١(كيف القضاء،: األقضية، باب:  رواه أبو داود يف سننه، كتاب)١(

، )٨٣٦٦(رقم) ٧/٤٢٢(ذكْر اختلَاف أَلْفَاظ الناقلني لهذَا الْخبرِ،: اخلصائص، باب: سننه الكربى، كتاب
  ).٢٢٦/ ٨(وحسنه األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 

 أبوإدريس قال الصحابة، فقهاء من واحلرام؛ احلالل علم يف اإلمام املقدم األنصاري، جبل بن معاذ )٢(
 =بن أنس وعده كلها، املشاهد وشهد. العينني أكحل الثنايا، براق الوجه، وضيء أبيض، كان: اخلوالين



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٢٨-

 أقضي :قال ؟قضاء لك عرض إذا تقضي كيف( له قال ،إىل اليمن معاذاً يبعث أن
 مل فإن: قال اهللا رسول بسنة قضيأ: قال اهللا كتاب يف جتد مل فإن :قال ،اهللا بكتاب

 r اهللا رسول فضرب :قال آلو، وال رأيي جتهدأ :قال ؟اهللا رسول سنة يف جتد
  .)١()اهللا رسول يرضي ملا اهللا رسول رسول وفق الذي هللا احلمد وقال ،صدره
 :وقيل ،أمرياً :فقيل إىل اليمن r الرسول وجهه ،)٢(األشعري موسى أبو -٣
 النصف على جبل بن ومعاذ اليمن نصف على قاضياً بعثه r الرسول نإ :يلوق ،قاضياً
  .)٣(اآلخر
 إىل جنران، قاضيا -  عليه الصالة والسالم- ، وجهه )٤(اجلراح بن عبيدة أبو –٤

                                                                                                                        
 الناس أمام القيامة يوم معاذ يأيت: "r النيب وعن ،r اهللا رسول عهد على القرآن مجع فيمن مالك=

 سبع سنة الشام يف بالطاعون وفاته وكانت بكر، أيب خالفة يف اليمن من وقدم جدا، كثرية ومناقبه" برتوة
 متييز يف اإلصابة: انظر. ذلك غري: وقيل سنة، وثالثني أربعا وعاش األكثر، وهوقول بعدها، اليت أو عشرة

  .)٦/١٠٩(الصحابة 
 يف الرأي اجتهاد :باب األقضية،: أبوداود، كتاب أخرجه" إىل اليمن معاذا r النيب بعث: "حديث )١(

 يقضي كيف القاضي يف جاء ما :بابوالترمذي، أبواب األحكام،  ،)٣٥٩٢( برقم)٣٠٣ / ٣ (القضاء
، الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذا ":الترمذي وقال داود، أليب واللفظ ،)١٣٢٧ (رقم )٩٠ / ٣(

  ".مبتصل عندي إسناده وليس
 من هقوم من نفرا ومخسون خرج األشعري سليم بن قيس بن اهللا عبد وامسه األشعري أبو موسى )٢(

 اهللا عبد بن حممد اهللا ورسول السفينتني أهل مع قدم مث احلبشة إىل أرض وهاجر مبكة أسلم] ١ [اليمن
 عن أبيه عن بردة أيب عن روي إىل اليمن، - رضي اهللا عنهما- جبل بن معاذ مع r حممد خبيرب، وأرسله

 وال وتطاوعا تنفروا وال وبشروا تعسروا وال يسروا" :قال إىل اليمن موسى وأبا معاذا بعث حممدا أن :جده
 إن ، كان رقيق القلب عذب الصوت حىتr حممد اإلسالم نيب وصفه كما واملشاعر القلب رقيق "ختتلفا
 سري: انظر. "داود آل مزامري من مزمارا تيت أو لقد ":له ويقول للقرآن بقراءته يتأثر كان اإلسالم رسول
  .٣٨١/ ٢النبالء  أعالم

بعثين رسول : " قالtعن أيب موسى األشعري : ، بلفظ٤١٣ / ٨ح للسنن واملسانيد اجلامع الصحي )٣(
  ". وال ختتلفايسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا":  ومعاذا إىل اليمن، فقالrاهللا 

إىل  األولني السابقني اإلسالمية، أحد األمة وأمني جليل صحايب القرشي، الفهري اجلراح بن أبو عبيدة )٤(
 وقال. الثانية اهلجرة يف إىل احلبشة هاجر. لإلسالم األوىل األيام يف الصديق بكر أيب يد على أسلم اإلسالم،
 يوم الرسول مع ثبت ممن وكان اجلراح بن أبو عبيدة األمة هذه وأمني أمينا أمة لكل إن: اهللا رسول عنه
 أعالم  سري.اهللا رسول وجنة يف دخلتا اللتني املغفر من احللقتني ونـزع اهللا إىل رسول أسرع وقد أحد،

 .٥ / ١النبالء 
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-٤٢٩-

 يرضاه أصحابه من رجال معهم يبعث أن r اهللا رسول من طلبوا جنران وفد أن وذلك
عبيدة، ليخرج معهم  أبا r النيب فدعا فيها، بينهم اختلفوا أمور يف بينهم حيكم هلم

  .)١(اختلفوا فيهليقضي بينهم فيما 
 الرسول فاستخلفه الفتح يوم أسلم أمية، بن العيص أيب بن أُسيد بن  عتاب-٥
   .)٢(وقاضيا والياً الفتح بعد مكة على

 شداستر اليت اإلثبات أدلة  أما،األحكام تنفيذ عن املسؤول هو الديين الوازع وكان
  :فكانت r عنه صدرت اليت واألحكام األقضية يف r الرسول ا

 بدعواهم الناس يعطى لو" :-  عليه الصالة والسالم- قال :والبينة اليمني –١
 من على واليمني املدعي على البينة لكن ،ودمائهم قوم أموال رجال دعىال

  .)٣("أنكر
  .]٢٨٢:من اآلية البقرة[ M¼»ºL:-تعاىل-   قال:الشهود –٢
  .]٢٨٢ :البقرة من اآلية[  M!  " # $ %L: الكتابة – ٣
 أقرها واليت اإلسالم، قبل العرب حكام لدى اإلثبات أدلة من  وهي:القيافة – ٤
 واحلوافر واألخفاف األقدام أثار تتبع وهي .النسب إثبات يف دليالً واعتربها اإلسالم

 والشيخ الشاب قدم بني كالتمييز :املعرفة دقة يف ومتيزوا ،ذويها على ا واالستدالل
  .القبائل أي ومن اجلسمية صفاته هي وما الرجل ومعرفة والثيب والبكر واملرأة والرجل

  وهو مسرورr اهللا رسول علي دخل( قالت أا املؤمنني أم عائشة عن يروى
 دخل) وهو قائف (املدجلي جمزراً أن ىتر أمل عائشة يا :فقال وجهه أسارير تربق

                                                 
 .٨٦/ ٩، والسنن الكربى للبيهقي ٥٨٤ / ١سرية ابن هشام : انظر) ١(
 األزرقي مكة وأخبار). ١٣٧/ ٢(سعد  البن والطبقات). ٥٠٠ ،٤٤٠/ ٢( السرية هشام، ابن : انظر)٢(
٢/٤٠.  
  .)١٧١١( رقم ١٣٣٦/ ٣ عليه دعىامل على اليمني :باباألقضية، : صحيح مسلم، كتاب )٣(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٣٠-

 - حارثة بن بن زيد :أي( وزيداً )أسوداً وكان -  زيد بن أسامة أي( سامةأ فرأى
 هذه إن:  فقال،أقدامها وبدت رأسيهما غطيا قد قطيفة وعليهما )أبيض وكان

 فيه هذا قالوا أسامة نسب يف يطعنون الناس بعض وكان .بعض من بعضها األقدام
 مشهورا وكان املدجلي جمزز جاء فلما ؟هذا يكون كيف أبيض وهذا أسود هذا شك،
  .)١(r النيب سر بعض من بعضها األرجل هذه إن: وقال بالقيافة
 القسامة وميني يشهدون، أو الشيء على يقسمون اجلماعة  وهي:القسامة – ٥
 والقسامة باليمني، :أي .بالقسامة فالن قتل على يقسمون اجلماعةوهم  إليهم، منسوبة
  .)٢(قسامة يقسمون للذين يقال مث املصدر موضع وضع اإلقسام من اسم

 قَتلِ دعوى في مكَررةٌ أَيمانٌ هي: "بقوله الزاد صاحب عرفها كما الفقهاء وعند
  .)٣(بالقسامة سميت لذا  اليمني؛وهو القسم، من مأخوذة فهي" معصومٍ
 ،سهل بن اهللا عبد انطلق( :قال حتمة أيب بن سهيل رواه  ما:ومما جاء فيها 

 بن اهللا إىل عبد حميصة فأتى ،فتفرقا صلح يومئذ وهي ،إىل خيرب مسعود بن وحمصية
 سهل بن الرمحن عبد فانطلق ،املدينة قدم مث ،فدفنه قتيالً دمه يف وهو يتشط سهل

 كرب: فقال ،يتكلم الرمحن عبد فذهب r إىل النيب مسعود ابنا وحويصة وحميصة
 ،قاتلكم وتستحقون ،أحتلفون :فقال ،فتكلما فسكت - القوم حدثأوهو  - كرب
 ؟خبمسني يهود فتربئكم :قال ؟نر ومل ،نشهد ومل حنلف وكيف :قالوا صاحبكم؟أو 

 :هلم فقال( :رواية ويف) عنده من r النيب فعقله ؟كفار قوم أميان نأخذ كيف :قالوا
 رضىن ال: قالوا فيحلفون، :قال ،بينة من لنا ما قالوا ،قتله من على بالبينة تأتون

                                                 
 رقم) ٥/٢٣ (r النيب موىل حارثة بن زيد مناقب :باب، r النيب أصحاب :كتاب رواه البخاري، )١(

  .١٤٥٩ رقم) ٢/١٠٧٢(الولد القائف بإحلاق العمل :بابالرضاع، : ، رواه مسلم،كتاب٣٧٣١
  .، باب القسامة١٤الشرح املمتع على زاد املستقنع، م  )٢(
  .١٨، والقسامة يف الفقه اإلسالمي، حممد إمساعيل البسيط، ص ٢٨٦، ص ٧ائع الصنائع، جبد )٣(
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-٤٣١-

  .)١()الصدقة إبل من مبائة فوداه ،دمه يبطل أن r الرسول فكره اليهود، بأميان
 أن امللتقط أمر r الرسول أن :ذلك من ،)والعالمة األمارة ( وهي:القرائن – ٦
 هلا وصفه فجعل كذلك، ووكاءها عفاصها يعرف أن وأمره ،إىل واصفها اللقطة يدفع
 أخذت :فقال ،كعب بن أيب لقيت :قال :قال لةغف بن سويد  فعن.البينة مقام قائماً
 من أجد فلم حوهلا فعرفتها ،حوالً عرفها":فقال ،r النيب فأتيت دينار مائة صرة

 احفظ :فقال ،ثالثاً أتيته مث ،أجد فلم فعرفتها حوالً عرفها فقال ،أتيته مث.يعرفها
  .)٢("ا فاستمتع وإال صاحبها جاء فإن ووكاءها وعددها وعاءها
 منهما لواحد وليس r إىل النيب متاع يف اختصما رجلني أن( يروى :القرعة -  ٧
 أم عائشة وعن. )٣("كرها أو ذلك أحبا ،كان ما اليمني على استهما ":فقال ،بينة

 والصف النداء يف ما الناس لو يعلم(:  قالr النيب أن : -  رضي اهللا عنها- املؤمنني 
  .)٤()الستهموا هعلي يستهموا أن إال جيدوا مل مث األول
 :أبوعبيدة له قال اخلالفة أبوبكر توىل ملا أنه فريوى الراشدين اخللفاء عهد يف أما 
   .القضاء أكفيك أنا اخلطاب بن عمر له وقال املال، أكفيك أنا

 التنظيم ساسأ ووضع القضائية التنظيمات أبرز من ل أوبأن القول ميكن ولكن 
                                                 

 يف مل من وإمث وغريه، باملال املشركني مع واملصاحلة املوادعة :باباجلزية، : رواه البخاري، كتاب )١(
 :، بابوالديات والقصاص واحملاربني القسامة :كتاب، ومسلم، )٣١٧٣(رقم ) ٤/١٠١(، بالعهد

 ).١٦٦٩(رقم ) ١٢٩١ /٣(القسامة، 
رقم ) ٣/١٢٤(، إليه دفع بالعالمة اللقطة رب أخربه إذا :باباللقطة، : البخاري، كتاب: متفق عليه )٢(
  ).١٧٢٣(، )١٣٥٠/ ٣( ،اللقطة :كتاب ، ومسلم،)٢٤٢٦(
 رقم ،)٣/٣١١(بينة هلما وليست شيئا يدعيان الرجلني :باباألقضية، : رواه أبو داود، كتاب )٣(
رقم ) ٦/١١٠(، داريهما بني جدارا يتداعيان الرجلني باباألقضية، : ، والبيهقي يف سننه، كتاب)٣٦١٦(
)١١٣٦٥.(  
: ، ومسلم، كتاب)٦١٥(رقم ) ١/١٢٦(، األذان يف االستهام :باباألذان، : رواه البخاري، كتاب )٤(

 األول، الصف على واالزدحام منها، فاألول األول وفضل وإقامتها، الصفوف، تسوية :بابالصالة، 
 ).٤٣٧(رقم ) ١/٣٢٥(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٣٢-

 عليها ووىل قسامأإىل  البالد قسم فقد ،t طاباخل بن عمر هو الدولة يف القضائي
 قبل من يعني مستقلة كوظيفة عهده يف ظهر خاصا اهتماما القضاء ىل أو وقد ،الوالة
   .)١(املال بيت من رواتبهم وتصرف واليه أو اخلليفة

وأما القضاء من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة؛ ألنه منصب  ":يقول ابن خلدون 
 صدر اإلسالم يباشرونه بأنفسهم  وكان اخللفاء يف،يف اخلصوماتناس الفصل بني ال

 لقيامه ؛tوال جيعلون القضاء ملن سواهم وأول من دفعه إىل غريه وفوض فيه عمر 
  .)٢(..".بالسياسة العامة ولكثرة انشغاله باجلهاد والفتوحات

  :t اخلطاب بن عمر عهد يف القضاء توىل من أبرز ومن
  .املدينة قضاء هوال :الدرداء أبو – ١
   .الكوفة قضاء واله :الكندي احلارث بن شريح – ٢
   .البصرة قضاء واله :األشعري موسى أبو – ٤

 نأ كما ،r الرسول عهد يف هي عليه االثبات يف القضاء على ما وسائل وكانت
 ويعملون تلقائيا للحكم يرضخون كانوا اخلصوم ان إذ ؛خطيا تسجل تكن مل حكاماأل
  .تنفيذه على

                                                 
 حيدد فلم، اإلسالمية الدولة يف موظف يتقاضاها رواتب أعلى اإلسالم يف القضاة رواتب وتعترب )١(

 من الرشوة إىل أخذ والفاقة، احلاجة تلجأهم ال كي مفتوح صك هلم بل، معيناً مرتباً هلم اإلسالم
 أكثر مث: "r اهللا رسول عن t اإلمام علي فعن، العدالة وختتفي، ضائيةالق األحكام فتختل، املتخاصمني

إىل  حاجته وتقل، الطمع عن به يستغين ما البذل من عليه وأبسط، وقضاياه - القاضي :أي - أمره تعاهد
 حيايب وال، عنك أياه الرجال إغتيال من يأمن حتى، غريه فيها يطمع ال منـزلة منك له واجعل، الناس
دعائم اإلسالم . "منك وقربه، جملسك يف توقريه أحسن الثناء، حسن الستجالب واليصانعه، للرجاء أحداً

  . ٣٦٠ ص -١ ج -
 السلطة يف رتبة هناك فليس، الرفيعة ومكانته اإلسالمي النظام يف القاضي مكانة ومن هنا نستشعر مسو

  .اإلمام رتبة إالّ القاضي رتبة من أرفع اإلسالمية
 .٢٢٠بن خلدون مقدمة ا )٢(
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-٤٣٣-

  ما يتكون منه جملس القضاء: الثالث املطلب
 باملعىن جملساً) النبوي العهد( اإلسالمية الدولة يف هنشوئ بداية يف للقضاء يكن مل
 ،الصحابة حدأ  أو بيت،النيب بيت يف أو املسجد يف ينفذ بل كان القضاء ؛الدقيق
 اآلين املكان أو السوق، يف ليكون مكانه والسكاين انتقل املكاين التوسع وبسبب
 ،املسجد يف كان القضاء واضح لس مؤسسايت ظهور ل أو ولعل ،والتنازع للخالف
 بارزة فسيحة دار القضاء لس فأصبح ،اإلسالمية األمة حياة عم الذي التطور وبعد

 موضع  وللقاضي،ودخان غبار أو ريح أو برد أو حر فيها يؤذي ال البلد يف وسط
 له يوطأ وأن ،إىل الناس النظر عليه ليسهل ؛وحنومها منرب أو  كدكة:مرتفعاً جلوس
 وهومعتمر اخلصوم عند أهيب وليكون ،ليعرفه الداخل الوسادة وموضع الفراش
  .املتميزة وجبته عمامته

   :من عدة عناصر القضاء جملس ويتألف
  :ثالثة أو نقاضيا أو  القاضي،العدالة وومنفذ العدل أهل -أوال 

 يف -  إن شاء اهللا- واليت سنتطرق هلا لتعيينه اوشروط اتهمواصف للقاضي لعل 
ومما يشترط لصحة ممارسته للقضاء أن يكون قد عني تعيينا صحيحا  ،املبحث التايل

 وتنعقد من إجياب ، اخلليفة أو من ينوبه نيابة شرعية:ومشروعا من قبل اجلهة املختصة
 تنصيب والشارع جاز الشرعأ فقد القاضيني جلوس  وأما،)١(وقبول شفاهة أو مكاتبة

  .)٢(خصومام وقضاء الناس على بلد واحد؛ للتيسري أكثر يف أو قاضيني وتولية
  :ن وهمويكون للقاضي معاونون ومساعدو

 ينبغي كان القاضي، عمل ولكثرة القضاء جماالت يف أغلب: القاضي  نائب-  ١

                                                 
  ٦٩ ص املاوردي لإلمام السلطانية األحكام )١(
/ ١١السرخسي  ، وأصول٢٢٤/ ٤ )ى.ض.مادة ق(األوسط  ، واملعجم٥٥ ص القضاة، أخبار )٢(

١٨٩.  



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٣٤-

 عمله ويتابع ،بالرقاع ويدعوله ،مأمونه ويكون ،بني يديه يقوم رجالً يتخذ نأ للقاضي
هو  نائبه يكون األغلب وعلى ،مؤهالً للقضاء بالتايل ليصبح ؛يديه على يتعلم فتاره
  .)١(خليفته
 يف الكتابة من ابد جيد ال القاضي ألن ؛كاتباً القاضي  يتخذ:القاضي  كاتب-  ٢
 رعالو وصفه رجالً القاضي فيختار بنفسه، أن يكتب ميكنه وال ،إليه حيتاج ما كل

 الكتابة صنعة يف عاملاً يكون وأن ،الكاتب اشتراطات واألمانة ومن واإلسالم
  . )٢(والنحو
 أموال :مثل القضاء، أمام ترد اليت املالية باألمور يقوم من  هو:القاضي  أمني- ٣

 ،لزم إذا التركات وبيع اجلناية، يف العبيد وبيع ،وأموال األيتام ،واإلجيار ،األوقاف
 املشتري وقبض القاضي، بأمر الصغري مال ببيع يقوم الغرامات واألمني مبالغ وحتصيل
  .)٣(املبيع

 األصيل القاضي قبل من ينصب ،للقاضي  وهوكمساعد:القاضي  وكيل-  ٤
الفقهية  القاضي شرائط به تشترك فال ،املوكل وهوليس كالقاضي ،القضاء يف له وكيالً

  .)٤(القضاء جملس خارج الفاتاخل بعض فصل يف القاضي قبل من الوكيل ويكلف
 ،عديدة مواصفات فيه تكون حاجباً خيتار نأ القاضي على  جيب: احلاجب-  ٥
 ن أولو ،الناس مبقادير عارفاً ،األخالق عارفاً حسن عفيفاً احلاجب يكون نأ :منها
  . احلاجب بكراهة أفىت الفقهاء بعض

                                                 
  .١/ ٨ الطالبني وروضة، ٦٩٥/ ٥، حزم البن اإلحكام )١(
 .٥/ ٥ عابدين وابن، ٢٤٤/  ١ القاضي آداب وشرح، ٣٩٠/ ١ أصبهان أخبار )٢(
، ٤٥٤/  ١  واملهذب،٢٧٤/  ٣  ، واخلالف٢٧٣/  ٣ القانوين واملعجم، ٣٧٩/  ٣ الفقهاء حتفة )٣(

  .١٠٤/  ١٦  واملبسوط،٥١١/  ٥ احملتار رد ، وحاشية٤٨٣/  ٤ القناع وكشاف
، ١١٩/  ٢ وأخبار القضاة ١٩١/  ٢ الكربى واملدونة ،٤٤٠/  ٦الرائق   والبحر ،٧٢/  ١ املغين )٤(

 .٦/  ١، اجلليل  ومواهب، ٩/  ١٩ وطواملبس
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-٤٣٥-

 األول املسؤول فهو ،القضاء جملس يف مسموعة وكلمة مكانة القاضي وحلاجب
 والدفاع ،الشهود اعدادٕو ،اخلصوم وانتظام ،القضاء جلسة يف ترتيب القاضي بعد

   .)١(القاضي جملس يف وغريهم
 ،)ـه٢٧٩ ت (األزدي زيد بن محاد بن يعقوب ين يوسف القاضي يروى أن

 يف العباسي فترفع باهللا املعتضد اخلليفة خدم بعض وجاءه،ببغداد جملسه يف يوماً جلس
 جباهه إدالالً فأمتنع ،خصمه يساوي أن القاضي فأمره حاجب ،خصمه على الس
 ،العبد هذا أبيع حىت النخس بدالل  ائتوين:وقال القاضي رهفزج ،املعتضد اخلليفة عند

 فلما ،خصمه مع وأجلسه بالقوة القاضي حاجب وجاءه ،إىل اخلليفة بثمنه وأبعث
 :له اخلليفة فقال ،يديه بني وبكى املعتضد ةإىل اخلليف اخلادم رجع احلكومة أنقضت
 :اخلليفة فقال ،له احلاجب وتعنيف ،بيعه من القاضي أراد وما ،باخلرب فأخربه ؟مالك

  .)٢(أبداً سترجعتكا  وملا،بيعه ألجزت واهللا لوباعك
 الرأي وأصحاب والعلماء الفقهاء من العلم أصحاب جيمع أن للقاضي  ويستحب

 من األحكام، من جيهله فيما برأيهم م يستعني ه،ئقضا جملس يف املذاهب املختلفة من
 أو إليهم، فدفعها رقعة كتب عليه تعذر اذإو خافت، معهم بصوت احلديث خالل
 إبعادهم أو اخلصمان بإخراج القاضي يقوم أو ،اخلصمان يفهمهما ال بلغة معهم تكلم
  .)٣(املشورة أهل وشاور
 ،الفقهاء رأي طلب منها متأكداً يكن ملو  أاألحكام بعض القاضي جهل نوإ

 أو عنده، بأرجحها ويأخذ القاضي، فيتأملها ،ودليله حجته كل منهم وقدم وشاورهم
 أو باملعلوم احلكم نفإ اآلراء، وتعارض ،وجهات النظر اختالف عند املشورة تكون

                                                 
  .٢٩٢/  ٢ العقود وجواهر، ٥٤١/  ١١ الكبري والشرح، ١٣٩ ص األصول علم يف املستصفى )١(
  .٢٩٨/  ١١ الكبري والشرح، ٣٨٩/  ١١ واملغين، ٥٩٣/ ٢ املهذب )٢(
 .٤ ص القانوين املعجم )٣(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٣٦-

 وال ط،فق السؤال عند وتكون املشورة ،إىل املشورة حيتاج ال فهو جلي عليه امع
 حكماً كان إال إذا ،حكمه على الرد أو ،واالعتراض باملشورة يبتدئون أن للفقهاء جيوز
  .)١(نقضه جيب

ن يكون متعلقا بالعباد وإما ، وهذا احلق إما أ حبق لهياملدع وهو  احملكوم له–ثانيا 
بني حقوق العباد وحقوق اهللا وأحدمها الغالب وإما ان يكون  أن يكون مشتركا ما

  .)٢(يسمى باحلق العام أو حق اتمع ما  وهو- تعاىل- صا هللا خال
  : احملكوم عليه–ثالثا 
  .)٣(من يصدر احلكم ضده وهو

   : حمكوم به–رابعا 
احلق وجيب أن يكون هذا احلق مطلوبا فإن كان للعبد خالصا فال بد من  وهو

  .)٤( حسبةتكون ةو فإن كان خالصا هللا أو حقه غالبا فالدع،وجود مدع هلذا احلق
  : احلكم–خامسا 
 وهو ،اع القائمنـزيعرب عنه اليوم بالقرار الذي يصدر عن القاضي حبسم ال ما وهو
  .)٥( أو قضاء ترك إذا عجز عن اإلثبات وحلف املدعى عليه،ن يكون قضاء إلزام إما أ

  القضاء والية حكم تقليد: الرابع املطلب
 غنـز بسبب ومظلوم ظامل من دب ال وأنه القضاء مشروعية على العلماء أمجع

                                                 
 .٢٣٢/ ١ ج، هايةوالن والبداية، ١٣٢/  ٢ جرير بن وامللوك، األمم تاريخ )١(
 احملتاج ومغين، ٣٥٤ / ٥ عابدين وابن، ٧ / ١ فرحون البن احلكام ، وتبصرة٦٩األحكام السلطانية  )٢(
  .٢٨٥ / ٦ القناع وكشاف، ٣٧٥ / ٤
 .املراجع السابقة )٣(
 احملتاج ومغين، ٣٥٤ / ٥ عابدين وابن، ٧ / ١ فرحون البن احلكام وتبصرة، ٦٩ السلطانية حكاماأل )٤(
 .٢٨٥ / ٦ القناع وكشاف، ٣٧٥/  ٤
  .السابقة املراجع )٥(
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-٤٣٧-

 وهو فرض ريب، رحم من إال وتكرب وحسد طمع من النفوس جيتاح وما الشيطان
 ،ورعاً عاملاً جيده من أفضل وخيتار ،قاضياً إقليم كل يف يرتب اإلمام أن فيلزم ،كفاية

  .إقامته يف وجيتهد العدل يتحرى وبأن ،اهللا بتقوى ويأمــره
 بني واحلكم القضاء نصب مشروعية على املسلمون عوأمج :)١(قدامة ابن يقول 
 وأداء به، القيام على قوي ملن عظيم فضل وفيه بدونه، تستقيم ال أمورهم ألنَّ الناس؛
 ونصرا باملعروف، أمرا فيه وألنّ اخلطأ، مع أجرا فيه اهللا جعل لذلك فيه؛ احلق

  .الناس بني وإصالحاً إىل مستحقه، للحق وأداء للمظلوم،
 :أي .فعله على منعقد واإلمجاع: )٢(الشافعية مـن الشربيين اخلطيب ولويقـ 

 الراشدون  واخللفـاءr اهللا رسـول استقضـى وقـد وخلفـا، سلفا القضـاء
  .بعده من

  :واإلمجاع والسنة الكتاب من كثرية القضاء مشروعية على األدلة
 MÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ:الكتاب من
Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è L 

                                                 
 شيخ اجلماعيلي املقدسي نصر بن مقدام بن قدامة بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا أبو حممد: هو )١(

. أهله مع دمشق وقدم، هـ٥٤١ سنة فلسطني يف نابلس عمل من جبماعيل -اهللا رمحه- ـ املذهب،ولد
 حلسنه وجهه من خيرج النور كأن أدعج الوجه مشرق أبيض اخللقه تام انك: - اهللا رمحه- ـ الضياء قال
 كتبه وهو أكرب، املغين.الكايف. املقنع. العمدة: منها وغريها رجب ابن ذكرها كثرية مؤلفات اجلبينله وأسع
انظر . هـ٦٢٠ عام الفطر عيد يوم يف السبت يوم - اهللا رمحه - املعدودة تويف اإلسالم كتب ومن
 أعالم وسري، ٢/١١٣ احلموي لياقوت البلدان ومعجم، ٨/٦٢٧ اجلوزي ابن لسبط الزمان مرآة: ترمجته
  .٢/١٣٣ رجب البن احلنابلة طبقات وذيل، ٢٢/١٦٥ للذهيب النبالء

 النحوي، املتكلم، املفسر الفقيه القاهري الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشس: هو )٢(
 السراج :مؤلفاته. تويف حىت واستوطنها إىل القاهرة انتقل مث ينسب وإليها الدقهلية مبحافظة شربني يف ولد
 معاين إىل معرفة احملتاج شجاع، مغين أيب ألفاظ حل يف الشربيين،اإلقناع اخلطيب بتفسري ويعرف املنري،
، ٧٣ ،٧٢/ ٣ السائرة ، والكواكب٥٦٢ ،٥٦١/ ١٠ الذهب شذرات: انظر. املنهاجوغريها ألفاظ

 .١١٣٩/٢ والفنون الكتب أسامي عن الظنون وكشف



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٣٨-

  ].٢٦ :ص[
M¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » 
¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ L ]،٥٨ النساء.[  

Mª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï L 

  ].٤٩ املائدة،[
M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ 
Ç ÈL ]،١٠٥ النساء.[  

M¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À  ÁL ]،٦٥ النساء.[  
  :السنة ومن

 -  عليه الصالة والسالم-  أقواله من ثابتة القضاء مشروعية جيد النبوية للسنة املتتبع 
 ماال اهللا آتاه رجل: اثنتني يف إال حسد ال: (r  قوله:ذلك ومن وتقريراته، وأفعاله
 ،)١()ا ويعمل ا يقضي فهو ةاحلكم اهللا آتاه وآخر احلق، يف هلكته على فسلطه
  . صاحبها يغبط اليت النعم من القضاء منصب r الرسول فجعل

 حلنأ يكون أن بعضكم ولعل إيل، ختتصمون وإنكم بشر أنا إمنا: (r وقوله
 له قطعت فإمنا أخيه حبق له قضيت فمن أمسع بنحوما له يقضأف بعض من حبجته

                                                 
، رقم )٢٥/ ١( مسعود، واحلكمة العلم يف االغتباط :بابالعلم، : البخاري، كتاب: متفق عليه )١(
 تعلم من وفضل ويعلمه، بالقرآن، يقوم من فضل :بابصالة املسافرين وقصرها، : مسلم، كتاب، و)٧٣(

  ).٨١٥(، رقم )١/٥٥٨ (فقه، من حكمة
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-٤٣٩-

  .)١()النار من قطعة
 ،U الرمحن ميني عن ،نور من منابر على اهللا عند طنياملقس إن: "r وقال 
 كان فكذلك ،)٢("ولوا وما وأهليهم حكمهم يف يعدلون الذين ،ميني يديه وكلتا
 :-  تعاىل- قال األجر درجات وأعلى الرب أعمال أفضل من الناس بني العدل

M&%$#"! ' ( ) * + -, . / 
0 1 2 43 5 6 7 8 :9 ; < = > 

?L تعاىل-  اهللا حمبة من أشرف شيء :فأي .املائدة -.  
 ،اخلطأ حكم عنه وأسقط ،اخلطأ مع أجرا فيه اهللا جعل فضله وعظيم ولعلورتبته

 فاجتهد حكم وإذا أجران فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا :r اهللا رسول فقال
  .)٤(خطئه على ال وسعه وبذل اجتهاده على أجر وإمنا )٣(أجر فله فأخطأ

   :ومن اإلمجاع
 إليها حيتاج اليت الضرورية األمور من ألنه القضاء؛ مشروعية على املسلمون أمجع
 احلق إحقاق  منالقضاء يف ملا القضاة تعيني على امجعوا كما وغريه اإلسالمي اتمع

 تولية اعتربوا الفقهاء أن العلم مع القضاء من احلكمة هي  وهذه،ورد املظامل إىل أهلها
 املتلقاة الشرعية اخلالفة حتت الداخلة الوظائف من وأنه اياتالكف فروض من القضاء

                                                 
 امليتة، اجلارية بقيمة فقضي ماتت، أا فزعم جارية غصب إذا :باباحليل، : رواه البخاري، كتاب )١(
  ).٦٩٦٧(رقم ) ٩/٢٥(
 بالرعية، الرفق على واحلث اجلائر، وعقوبة العادل، اإلمام فضيلة :باباإلمارة، : رواه مسلم، كتاب )٢(

  .)١٨٢٧(  رقم)١٤٥٨ / ٣... (عليهم املشقة إدخال عن والنهي
 أو فأصاب اجتهد إذا احلاكم أجر : باب،والسنة بالكتاب االعتصام :كتابالبخاري، : متفق عليه )٣(

 أو فأصاب، اجتهد إذا احلاكم أجر بيان :باباألقضية، : ، مسلم، كتاب)٧٣٥٢(رقم ) ٩/١٠٨(، أخطأ
 ).١٧١٦( رقم) ٣/١٣٤٢(، أخطأ

، ٥٧ ص الدم أيب البن القضاء وأدب، ١٤، ١٣ / ١ احلكام وتبصرة، ٢٨٦ / ٦ القناع كشاف )٤(
  .٨، ٧ احلكام ومعني



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٤٠-

  .)١(والسنة الكتاب من
  حكم تقليد والية القضاء: امساملطلب اخل

 خاصة، عناية اإلسالم يف احلكم نظام الها أو اليت الواليات من هي القضاء والية 
 واحلق العدل ونشر النظام، هذا يف الشريعة سيادة وإبراز تأكيد يف كبري أثر هلا وكان
 جنباً الدولة، رئيس أو باخلليفة الشرع أناطها اليت الواجبات وهومن. الناس بني واألمن
 ذلك من إىل اخلليفة وكل ما  وألن؛احلكم شؤون لتدبري أخرى واجبات مع إىل جنب

 من فيها ينوب اليت الواليات تعددت باالستنابة، إال مجيعه مباشرة على يقدر ال
  .)٢(الواجبات تلك لتعدد تبعاً عنه؛ اباًنو خيتارهم
  : )٣(هي أقسام أربعة ىلإ تنقسم اإلسالمي احلكم نظام يف الواليات فإن لذلك
 مجيع يف يستنابون ألم الوزراء؛ كوالية :العامة األعمال يف العامة الوالية: أوالً
  .ختصيص غري من األمور
 ألن والبلدان؛ األقاليم، أمراء واليةك: اخلاصة األعمال يف العامة الوالية: ثانياً
  .األمور مجيع يف عام األعمال من به خصوا فيما نظرهم
 اجليوش، ونقيب القضاة، قاضي كوالية :العامة األعمال يف اخلاصة الوالية: ثالثاً
 على مقصور منهم واحد كل ألن اخلراج؛ ومستويف الصدقات، وجايب الثغور، وحامي
  .الاألعم مجيع يف خاص نظر

 وجايب إقليم، أو بلد، قاضي كوالية. اخلاصة األعمال يف اخلاصة الوالية: رابعاً
 خمصوص النظر، خاص منهم واحد كل ألن ثغره؛ وحامي خراجه، ومستويف صدقاته،
  .العمل

                                                 
 .٣٥ / ٩املغين  )١(
 ).٢٩٥ (ص اإلسالمية، والنظم ؛)٢٥ (ص املاوردي، السلطانية، األحكام: انظر )٢(
 .)٢٥ (ص انظر السابق، )٣(
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-٤٤١-

 من عمل كل على يويل أن األمر ويل على فيجب: ()١(تيمية ابن شيخ اإلسالم قال
 عليه فيجب عليه، واجب وهذا... .العمل ذلكل جيده من أصلح املسلمني أعمال
 نواب هم الذين األمراء من األمصار، على نوابه من للواليات املستحقني عن البحث

  .)٢(...)األجناد أمراء ومن والقضاء، السلطان، ذي
 وأمهية بالغة، عناية توىل أن ينبغي اليت املهمة الواليات من هي القضاء فوالية وعليه
  .الواجب هذا ألداء األصلح اختيار لخال من خاصة،

   خطر تويل القضاء :الفرع األول
جاء يف القاضي من الوعيد والتخويف ما مل يأت نظريه يف املفيت أو يف أي منصب 

 االمتناع أشد عنه وميتنع القضاء تويل عن حيجم الصاحل السلف من كثري  وكان،)٣(آخر
 ؛- رمحهم اهللا-  )٤(والشافعي بوحنيفةوأ الثوري سفيان نفسه ومنهم يف أوذي لو حىت
 الوعيد فيها ورد واليت الكثرية األحاديث عليه تدل كما خطره عظيم من خشية وذلك

يث من حدأبوداود الطيالسي  فقد روى ،فيه احلق يؤد ومل القضاء توىل ملن والتخويف
 :يقول r مسعت رسول اهللا :أا ذكر عندها القضاة فقالت - ا رضي اهللا عنه-عائشة 

يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض بني "
 ،جير مل ما القاضي مع اهللا إن ":-يه الصالة والسالم عل-  وقال .)٥("اثنني يف مترة قط

                                                 
 اتهد بل نبلياحل الدمشقي تيمية، بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي أبو العباس: هو )١(

 الفقيه، املفسر وجهاداً، وكرماً، وذكاًء، وشجاعة، ومعرفة، علماً العصر وفريد اإلسالم، شيخ املطلق
). هـ٧٢٨ (سنة السجن يف تويف دمشق، قلعة يف وسجن آرائه، بعض بسبب ذيأو . احملدث اللغوي،
 الشوكاين، الطالع، البدر ؛)١٤٢ /٨ (العماد، ابن الذهب، شذرات: انظر. جملدة مخسمائة مصنفاته بلغت
 ).٩٤ (ص

 ).٢٢ ،٢١ (ص العثيمني صاحل بن حممد تيمية، البن الشرعية السياسة كتاب شرح: انظر )٢(
  .٣٥اعالم املوقعني البن القيم ص :  انظر)٣(
 / ١ فرحون البن احلكام وتبصرة، ٣٧٢ / ٤ احملتاج ومغين، ٣٥ / ٩ املغين، ٨ ص احلكام معني )٤(

  .٦٢ ص احلموي الدم أيب البن القضاء  وأدب،١٤، ١٣
 ملـن  أعماهلا تويل وكراهية،  اإلمارة كراهية :بابآداب القاضي،   :  والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب     )٥(

 .)١٣٢/ ٣ (وأبو داود يف مسنده ،ضعفا نفسه من رأى



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٤٢-

  .)١("الشيطان ولزمه عنه ختلى جار فإذا
ما من حاكم حيكم بني الناس إال : "عن عبد اهللا يرفعهمسروق وروى الشعيب عن 

 فريفع رأسه إىل اهللا فإن ، يقف به على شفري جهنموكل به ملك آخذ بقفاه حىت
  .)٢("أمره أن يقذفه قذفه يف مهوى أربعني خريفا

 :القضاة ثالثة" :r قال رسول اهللا:ويف السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه قال 
 ورجل ، رجل عرف احلق فقضى به فهويف اجلنة:اثنان يف النار وواحد يف اجلنة

 .)٣(" ورجل عرف احلق فجار فهويف النار،فهويف النارقضى بني الناس باجلهل 
 ،ويل لديان من يف األرض من ديان من يف السماء ":tعمر بن اخلطاب وقال 
 ،ابة وال على قر، ومل يقض على هوى، وقضى باحلق، إال من أمر بالعدل،يوم يلقونه

  ". وجعل كتاب اهللا مرآة بني عينيه،وال على رغب وال رهب
 قال رسول :قالابن عباس عن عطاء عن ابن جريج من حديث البيهقي ويف سنن 

  .)٤(" فإذا جار برئ اهللا منه ولزمه الشيطان،اهللا مع القاضي ما مل جير" :rاهللا 
 قال رسول اهللا :عن ابن أيب أو ىف قالالشيباين عن حسني املعلم وفيه من حديث  
r: "٥("فسه فإذا جار وكله إىل ن،إن اهللا مع القاضي ما مل جير(. 

من قعد قاضيا بني املسلمني فقد ذبح ": r عن النيبأيب هريرة وجاء يف حديث 

                                                 
 ابن سنن ،)١٣٣٠( ، رقم)٦١٠/ ٣ (العادل اإلمام يف جاء ما :باب األحكام، أبواب:الترمذي سنن )١(

 ).٢٣١٢( رقم )٢/٧٧٥ (والرشوة احليف يف التغليظ :باب األحكام،:كتاب: ماجه
الصحاح للجوهري . واوى القوم يف املهواة، إذا سقط بعضهم يف إثر بعض). ٥/٢٨٥( النهاية )٢(
يف وقال ) ٢٣١١(ورواه ابن ماجه كتاب األحكام باب التغليظ يف احليف والرشوة، رقم ) ٤/٢٥٣٨(

  .ضعيف يف إسناده جمالد وهو: الزوائد
 .تقدم) ٣(
وقال ) ١٣٣٠(رقم ) ٣/٦١٠( ،العادل اإلمام يف جاء ما :باب رواه الترمذي، أبواب األحكام، )٤(

  .إسناده صحيح ووافقه الذهيب: وقال) ٤/٩٣(حسن غريب، واحلاكم يف املستدرك كتاب األحكام 
  .١٥٠١١كنـز العمال :  انظر)٥(
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-٤٤٣-

  .)١("نفسه بغري سكني
ويل : "قال rعن النيب أيب هريرة عن أيب حازم من حديث ي البيهقويف سنن 

يامة أن نواصيهم كانت  ليتمنني أقوام يوم الق، وويل لألمناء، وويل للعرفاء،لألمراء
  .)٢(" وأم مل يلوا عمال،معلقة بالثريا يتجلجلون بني السماء واألرض

وفيه أن اخلرب الوارد يف ذم العرفاء ال مينع  «:- رمحه اهللا- قال اإلمام ابن حجر 
إقامة العرفاء؛ ألنه حممول إن ثبت على أن الغالب على العرفاء االستطالة وجماوزة احلد 

  .)٣(»ف املفضي إىل الوقوع يف املعصيةوترك اإلنصا
اعلم أن كلَّ ما جاء من األحاديث اليت فيها ختويف : يقول صاحب معني احلكّام

ووعيد، فإمنا هي يف حق قضاة اجلور والعلماء واجلهال الذين يدخلون أنفسهم يف هذا 
 القضاء من ويل«: rاملنصب بغري علم، ففي هذين الصنفني جاء الوعيد، وأما قوله 

، فقد أورده أكثر الناس يف معرض التحذير من القضاء، قال )٤(»فقد ذبح بغري سكني
لته، وأن املتويل له نـزهذا احلديث دليل على شرف القضاء وعظيم م: بعض أهل العلم

دليل على فضيلة من قضى باحلق، إذ جعله ذبيح الْحق  جماهد لنفسه وهواه، وهو
ة امتنانا، فالقاضي لَما استسلم حلكم اهللا وصرب على خمالفة امتحانا، لتعظم له املثوب

 قم فلم يأخذه يف اهللا لومة الئم حىت قادهم إىل أمر الْحاألقارب واألباعد يف خصوما
وكلمة العدل، وكفّهم عن دواعي اهلوى والعناد جعل ذبيح احلق هللا، وبلغ به حال 

  .الشهداء الذين هلم اجلنة

                                                 
رقم ) ٦٠٦/ ٣ (القاضي يف r اهللا رسول عن جاء ما :باب الترمذي، أبواب األحكام، رواه )١(
 .حسن غريب: وقال) ١٣٢٥(
 :إسناده حسن، وقال الشيخ األلباين: قال شعيب األرنؤوط. ٨٦١٢:، برقم٣٥٢ /٢ أخرجه أمحد )٢(

 .١/١٩٣صحيح لغريه، انظر صحيح الترغيب والترهيب، 
 . ١٣/١٦٩ فتح الباري، )٣(
  ).٣٥٧١(رقم ) ٣/٢٩٨( يف طلب القضاء،: األقضية، باب:  رواه أبو داود، كتاب)٤(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٤٤-

  : املالكيةقال ابن عاصم من
  ـىبعد شبـاب مـر عين وانقض* ضـا وذلك لـما أن بليـت بالق
  اه علي الرفق منـه يف القـضـب* ـى ضوإنين أسـأل مـن رب ق

 حممول وورعهم وصالحيتهم فضلهم مع العلماء من فيه الدخول كره ومن 
 فسهمأن من رأوا ولعلهم السالمة، لطريق وسلوك ،النفس حفظ يف مبالغة على كرههم
   .العلوم حتصيل من اإلقالل به االشتغال من خافوا أو فتورا

  .القضاء منصب قبول  حكم:الفرع الثاين
 ملن عظيم فضل وله ،الكفايات فروض وهو من ،مشروع  أن القضاء:تبني مما سبق

 القضاء منصب قبول حكم منه؛ لكن التحذير جاء ذلك ومع صحيحة بصورة به يقوم
 والظروف املسلم حال باختالف خيتلف املنصب هذا عليه عرض الذي للمسلم بالنسبة
فتدور عليه األحكام  مفسدة أو مصلحة من عليه يترتب وما بقبوله يتعلق وما به احمليطة

  : )١(التكليفية اخلمسة
   : الوجوب- أوالً
 من وجود لعدم نظراً ؛منصبه وتويل بالقضاء القيام عليه يتعني ملن بالنسبة وهذا

 أن بدون به والقيام القضاء مزاولة باستطاعته أن واليقني العلم مع غريه ضاءللق يصلح
  . واجب تارك إمث أمث قبوله عن امتنع فإذا ،عليه للتأثري قوة تدخل

  :الندب -ثانياً 
 عام ونفع عامة مصلحة حتقيق القضاء منصب قبوله على يترتب ملن بالنسبة وهذا

                                                 
 الدين عالء الفقيه يقول .٢٦٥، ١/٢٦٤ السرحان هالل حميي الدكتور حتقيق القضاء أدب :انظر )١(

 رمبا ألنه يطلب؛ أن الينبغي ولكن غريه له يصلح من وجود لعدم للقضاء؛ يتعني ملن بالنسبة" :السمرقندي
 .٣/٦٣٦ .للسمرقندي الفقهاء حتفة. "علمه وحرمت ماؤه فيذهب اليقلد
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-٤٤٥-

 متطلباته على غريه من ثبتوأ غريه من القضاء مسؤوليات على أقدر لكونه للمسلمني؛
 من يقرب إىل ما يصل بل يتأكد هنا الندب أن وأرى. وورعاً علماً غريه من له وأصلح
  .العام النفع حتقق على حترص هنا اإلسالمية الشريعة ألن الوجوب؛ درجة

 فيه اإلنصاف عدم أو عنه العجز نفسه من علم ملن بالنسبة وهذا :احلرمة - ثالثاً 
 أو اهلوى إىل اتباع يؤدي الذي الضعف نفسه من يعلم ملا بالقضاء؛ معرفته من بالرغم
  .مقاومته على القدرة عدم أو السلطات مداهنة

 هو من هناك ولكن للقضاء؛ صاحلاً كان ملن بالنسبة وهذا : الكراهة- رابعاً
  .ءالقضا والية يقبل مل هو إذا االصلح هذا تولية وميكن. له منه صلحأ

 يف يوجد وال للقضاء الصالحية يف سواء هو وغريه كان إذا :اإلباحة -خامساً 
 قوم فيه الدخول وترك صاحلون قوم القضاء يف دخل ولقد ،قبوله يرجح ما منهم واحد

  .يضاًأ صاحلون
  تعيني القاضي نظام: سادسال املطلب
 وذلك القضاء؛ منصب يف وتعيينهم القضاة اختيار بنفسها التنفيذية السلطة تتوىل
 يف فيكون احملاكم، طريق عن الدولة تتوالها عامة وظيفة غدا قد القضاء إىل أن استناداً
 العامة الوظائف يتوىل من تعيني احلكومة تتوىل أن كذلك واألمر الطبيعي من ذلك
  .)١(الدولة مرافق من مرفقاً متثل اليت القضائية الوظيفة ومنها
 التعرف على الشعب من أقدر ستكون للقضاة هااختيار يف الدولة أن شك وال
 الدول من العظمى الغالبية أخذت  وقد.املنصب هذا يتوىل فيمن املتطلبة الكفايات على
  .ذا النظام العربية الدول معظم بل ومصر وإيطاليا فرنسا ومنها

                                                 
 – احلقوق كلية – هاشم حممد حممود الدكتور – ٢١٦ص األول اجلزء املدين القضاء قانون :انظر )١(

 .م١٩٤٦ مشس عني جامعة



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٤٦-

   القضاة يف اململكة العربية السعوديةنظام تعيني: الفرع األول
 .)١(األعلى القضاء جملس من قرار على بناًء ؛ملكي بأمر يتم القضاه تعيني

 الواجب  على الشروطوالثالثني احلادية وقد نص نظام املرافعات الشرعية يف املادة
 :القضاء يف يعمل أن أراد ملن توافرها

 .اجلنسية سعودي يكون أن -١
  .والسلوك السرية حسن يكون أن -٢
 .للقضاء لهالكام باألهليه متمتعاً يكون أن -٣
 أخرى ةشهاد أو اململكة يف الشريعة كليات إحدى شهادة على حاصالً يكون أن -٤

 من تعيني ميكن كما،العدل وزارة تعده خاص متحانا يف ينجح أن بشرط تعادهلا
 .ةاملطلوب ةالشهاد على احلاصلني غري من ةواملعرف بالعلم أشتهر

 يف تعيينه عند سنه ٢٢ وعن متييز قاضي تعيينه عند سنه ٤٠ عن عمره يقل ال أن -٥
 .األخرى القضائي السلك درجات

 حبقه صدر أو ،بالشرف خمل جرم يف أو تعزير أو حبد عليه حكم قد يكون ال أن -٦
 .عتبارها إليه رد قد كان ولو ،عامة وظيفة من بالفصل تأدييب قرار
 جملس من ربقرا عنه يستغىن وقد ةالتجرب حتت عام ملدة مبدئياً القاضي ويعني
  .ةالتجرب سنة اية يف بالقضاء للعمل مناسب غري أنه ثيت إذا األعلى القضاء

                                                 
 ديدهع بأمور وخيتص السعودي القضائي النظام من كثريه جوانب عن مسؤول األعلى القضاء جملس )١(

 :منها
 .القضاة تعيني -١
  األوىل التجربة سنة خالل القضائي املالزم عن اإلستغناء -٢
 .القضاة على التفتيش -٣
 .إىل التقاعد القضائي عضو السلك إحالة بطلب إىل امللك الرفع -٤
 .إذن دون عمله عن ينقطع الذي القاضي وحماكمة القضاة تأديب -٥
  .التمييز كمةحم ورئيس نواب أمساء اقتراح -٦
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-٤٤٧-

 القضائي السلك درجات: الفرع الثاين
 حمكمه  وكيل،ب حمكمه  وكيل،أ بقاضي  قاضي،ج قاضي ،قضائي  مالزم:هي

 جملس رئيس ،التمييز حمكمة رئيس ،متييز قاضي ،أ حمكمه رئيس ،ب حمكمه رئيس ،أ
   .األعلى ضاءالق

١(اخلرباء،املترمجون،احملضرون ،الضبط  كتاب:ن وهم وعني للقضاة مساعدوي(.  
  )٢(شروط تويل منصب القضاء: بعاملطلب السا

 علي قول ولعل ؛الفقه كتب يف تناثرت اصفاتمو القضاء ملنصب الفقهاء اشترط
 مثّ «:تهوال أحد وهو يوصي فقال املواصفات تلك أهم على يشتمل t طالب أيب بن
 متحكه وال ،األمور به تضيق ال ممن ،نفسك يف رعيتك أفضل الناس بني للحكم اختر

 إذا إىل احلق الفيء من حيصر وال الزلّة يف يتمادى وال ،تغضبه ال :أي .-اخلصوم 
 يف وأوقفهم ؛أقصاه دون فهم بأدىن يكتفي وال ،طمع على نفسه تشرف وال ،عرفه

 تكشف على وأصربهم ،اخلصم مبراجعة تربما وأقلّهم ،ججباحل وآخذهم الشبهات،
 ،إغراء يستميله وال ،إطراء يزدهيه ال ممن ،احلكم اتضاح عند وأصرمهم ،األمور

                                                 
 أن :التعيني شروط من املدنيه اخلدمه نظام عليه ينص ما إىل جانب مساعدي القضاه تعيني يف ويشترط )١(

 تزيد وال سنه عن ال تقل ملده التجربه سبيل على التعيني يتم أن على العدل وزارة يف تعده امتحان يف ينجح
 .سنتني عن

M Í Ì Ë Ê: –تعاىل -اهللا قال. عالماا :أي .لساعةا أشراط :ومنها العالمة،: لغة الشرط )٢(
Ð Ï ÎÑÔ Ó Ò Õ Û Ú Ù Ø × Ö L ]يلزم هو ما: اصطالحاً و الشرط. ]١٨: حممد 

 للصالة، كالوضوء :املاهية عن خارجاً وكان لذاته، عدم وال وجود وجوده من يلزم وال العدم، عدمه من
  .للقاضي االجتهاد رتبة وكبلوغ
. بالوضع املكلفني بأفعال املتعلق اهللا هو خطاب: الوضعي واحلكم الوضعية، ألحكاما أحد: هو  والشرط
: األمارات هذه ومن. إلغاء أو نفوذ أو انتفاء أو لثبوت الشارع وضعها اليت هو األمارات بالوضع واملقصود
 ملعروفا مكرم بن حممد الدين مجال ،)ى. ق ض(العرب مادة  لسان: انظر.واملوانع والشروط األسباب
/ ٣ (للزركشي احمليط البحر: انظر).ط ر ش (مادة بريوت، صادر، ،دار)هـ٧١١ ت (منظور بابن
 علم من األصول ، وشرح)٤٥٢/ ١ (املنري، الكوكب ، وشرح)٥٧ (ص اللحام البن واملختصر ؛)٣٢٧

  ).٧٣ (ص العثيمني صاحل بن حممد األصول،



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٤٨-

 معه وتقلّ ،علّته يزيل ما البذل يف له فسحوأ ،قضائه تعاهد أكثر مثّ ،قليل وأولئك
 ليأمن ؛خاصتك من غريه فيه عيطم ال ما لديك لةنـزامل من وأعطه. إىل الناس حاجته
 أسريا كان قد الدين هذا فإنّ بليغا نظرا ذلك يف فانظر ،عندك له الرجال اغتيال بذلك
  .)١(»الدنيا به وتطلب ،باهلوى فيه يعمل ،األشرار أيدي يف

. )٢( وقد فصلوها يف كتبهم،الفقهاء وضعوا شروطاً دقيقة يف من يتوىل القضاء
 واليت اختلفوا فيها  عليه الفقهاء من الشروط اليت اتفقوا عليهابرز ما تكلموسأذكر أ

خالفهم يف حكم اشتراط الذكورة لتويل والية  مث افصل القول يف ،مجالعلى سبيل اإل
  . القضاء
   :اإلسالم -  ١

 سواء كان ،اتفق الفقهاء على أن اإلسالم شرط فيمن يتوىل القضاء ليصح قضاؤه
 فال يصح أن يتوىل ،خر كافرا بعضهم مسلما والبعض اآلكاناخلصوم من املسلمني أو 

 M@ A B :- تعاىل-  لقوله ؛مسلم وكافرالقضاء كافر بني مسلم ومسلم أو 

C D E F L ]ومن الطبيعي أن تولّي الكافر ،]١٤١ :النساء من اآلية 
 ؛وال سبيل أعظم من القضاء وال على الكافر. )٣(للقضاء يكون له سبيل على املؤمنني

  .)٤(ن القصد فصل األحكام والكافر جاهل األ

                                                 
  .١٩١٩ ص األدب فنون يف األرب اية )١(
  : قوله يف التحفة يف األندلسي املالكي عاصم ابن مجعها دوق )٢(

  اإلمـــام عن نيـابـة له * لألحـكام بالشـرع منفـذ
  والعـدالة التكليف وشرطـه * اجلزاله حقـه يف واستحسنت

  وكـلم ومسـع رؤية فقد من * سلم حراً ذكـراً يكون وأن
 .ـعمج للفقه األصول كونه مع * والورع فيه العلم ويستحب

  .٤/٣٧٥، مغين احملتاج، ٤/٢٩٦كنـز الراغبني،  )٣(
  .٣٧٥ / ٤مغين احملتاج  )٤(
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-٤٤٩-

 )١(املالكية من الفقهاء فجمهور املسلمني غري على املسلم لغري القضاء تولية وأما
 وإمنا ،الذميني على القضاء الذمي تقليد جواز عدم  على)٣(واحلنابلة )٢(والشافعية
 اإلسالم شرط  ألن؛منعها فقد املسلمون هلا خيضع اليت العامة القضاء إىل جهة خيضعون
 أو املسلمني على قضاؤه كان سواء القضاء توىل فيمن منه بد ال ضروري شرطعندهم 
  .املسلمني غري على

 ؛فيه التحكيم ميكن ما كل يف جاز )٤(الذمة أهل بني الذمي حكم إن :احلنفية وقال
 جيوز ال أنه :على اتفقوا أم إال .بينهم حتكيمه فجاز ،الذمة أهل بني للشهادة أهل ألنه
 يف حتكيمهم وأما ،الزىن كحد -  تعاىل-  هللا خالص هوحق فيما الذمة أهل حتكيم

 ،الشهادة بأهلية القضاء أهلية بأن ذلك احلنفية وعللوا بني خالف ففيه القصاص
 قاضياً وكونه عليهم القضاء لتويل أهل فهوإذاً الذميني على الشهادة أهل من والذمي
 . )٥(اليتهو يف يقدح ال م خاصا
   :البلوغ والعقل واحلرية – ٢

 فال تصح ،اتفق الفقهاء على أن البلوغ شرط لصحة تولية القاضي وصحة قضاءه

                                                 
  .٢/٣٨٣ رشد البن اتهد ، وبداية٢٢١ / ٢ اإلكليل  جواهر)١(
  .٣٧٧ / ٤ احملتاج  مغين)٢(
 .٦/٨٧ للحطاب القناع ، وكشاف٣٩ / ٨ قدامة البن واملغين )٣(
 يف الذمة بأهل واملراد . هواملعاهد: والذمي، العهد أهل الذمة هلفأ، والعهد األمان: اللغة يف الذمة )٤(

 باألمن - عنه ينوب ممن أو -اإلمام  من العهد أي، إىل الذمة نسبة والذمي، الذميون :الفقهاء اصطالح
 حكمهم يف ومن الكتاب ألهل الذمة وحتصل. اإلسالم أحكام ونفوذ اجلزية التزامه نظري وماله نفسه على
 "ذمم ":مادة، العرب ولسان: انظر. اجلزية مقابل يف كفرهم على فيقرون، التبعية أو القرائنأو  بالعقد

 ٢ القيم البن الذمة أهل وأحكام، ١١٦ / ٣ القناع وكشاف، ١٠٥ / ١ اإلكليل وجواهر، )١٢/٢٢٠(
 املغينو، ٢٠٥ / ٢ واملهذب، ٢٥٠ / ٣ والقليويب، ١٤٠ / ٢ والقرطيب، ٢٦٨ / ٣ عابدين ابن. ٤٧٥/ 
٥٠١، ٤٩٦ / ٨. 
، ٢٩٩ / ٤ عابدين ، وابن٤٩٩/ ٥ اهلمام البن القدير  ، وفتح٧/٣ ج للكاساين الصائع بدائع )٥(

 .٣٩٧ / ٣ اهلندية والفتاوى



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٥٠-

ن تواله؛ ألن القضاء من الواليات نصب القضاء للصيب وال يصح قضاؤه إتولية م
 وقد خالف ،)١(ومعلوم أن الصيب ال والية له على نفسه فال تصح واليته على غريه

 املالكية والشافعية واحلنابلة يف اشتراط البلوغ يف القاضي، وصححوا قضاء بعض
   .)٢(الصيب

 هذا يأيت وال املدرك الناضج إىل العقل حتتاج القضاء وكما هو معلوم أن وظيفة
 نإ بل والعقل البلوغ اشتراط إذاً البديهي فمن اجلنون مع قطعاً وينعدم البلوغ قبل

 من البعض هذا قال بل التكليف، به يتعلق الذي العقل  مبجرديكتف مل الفقهاء بعض
 عن بعيداً ،الفطنة جيد الفكر، صحيح القضاء وظيفة يتوىل من يكون أن ينبغي( الفقهاء

  .)٣()املعضل وحل املشكل إىل وضوح بذكائه يتوصل السهووالغفلة
 ألدىن يةأهل للعبد وليس ،الواليات باب من القضاء فألن احلرية؛ اشتراط أما
  .)٤(ىل أوغريها من أعلى وهي القضاء لوالية أهالً يكون ال نفأل الواليات
   :)٥(العدالة – ٣

 فقد اختلفوا يف ،ويف اشتراطها لصحة تولية القاضي خالف كبري بني الفقهاء
                                                 

، ٣٧٥ / ٤ احملتاج مغينو ،١٢٩ / ٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ٥٩٤ / ٣بداية اتهد  )١(
 .٣٦٣ / ٩، واحمللى ٣٩/ ٩واملغين 

  .٤/٣٧٥مغين احملتاج، و، ٤/٢٩٦كنـز الراغبني،  )٢(
  .٤/٣٧٥ احملتاج ، ومغين٦/٨٧ للحطاب اجلليل ، وخمتصر/٧/٤ للكاساين الصائع بدائع )٣(
 .املراجع السابقة )٤(
 طريف بني املتوسط األمر عن وهو عبارة، األمور يف القصد: اللغة وهو يف، اجلور خالف:  العدل)٥(

 والعدالة، العدل بني: عدل ورجل، وحكمه قوله. املرضي: هو: الناس من والعدل، والتفريط اإلفراط
  . ذو عدل: معناه باملصدر وصف
، وعدول، عدالن: فيقال واجلمع التثنية يف يطابق أن وجيوز واجلمع، واالثنني الواحد على يطلق والعدل
  . الظاهر يف عادة باملروءة لخي عما االحتراز مراعاا توجب صفة: والعدالة. عدلة: املؤنثة ويف

  .املتهم غري وهو ذو املروءة . سيئاته على غالبة حسناته تكون من: الفقهاء اصطالح يف والعدل
 ،٣٠٣ص الفقهية القوانني و،١٧٠٥ مادة ٣٤٤ص العدلية األحكام ، وجملة٨٢ص احلكام معني: انظر
 .٤١٨ / ٦ القناع كشاف، ٤٢٧ / ٤ احملتاج ومغين
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-٤٥١-

  : األخذ ذا الشرط على قولني
 جيوز فال للفتوى، يتصدى أو القضاء يتوىل فيمن العدالة  تشترط:القول األول

 )١(املالكية وهوقول. شهادته قبول مينع نقص فيه من وال للقضاء الفاسق تولية
  .)٤(احلنفية وبعض، )٣(واحلنابلة ،)٢(والشافعية

 أهل الفاسق وأن ،القضاء تولية يف صحة شرط ليست العدالة ن إ:القول الثاين
 وهوقول .شرعال حد فيها جياوز مل إذا قضاياه وتنفذ له تقليدها وجيوز للقضاء
 يقلد أال عندهم ينبغي ولذلك ،كمال شرط إال ليست عندهم العدالة ألن ؛)٥(احلنفية
 يقوم فال ،والنفوس األموال واألبضاع أمانة وهي ،عظيمة أمانة القضاء ألن ؛الفاسق
 يف التقليد جاز هذا مع الفاسق لوقلد أنه إال ،تقواه ومت ورعه كمل من إال بوفائها
  .)٦(القضاء تقليده جواز مينع فال ،غريه يف ملعىن الفساد ألن ؛ياقاض وصار نفسه

 وعن أيب أيوب السختياين -  صاحب أيب حنيفة - وقد نقلَ عن حممد بن احلسن 
ومن ال تقبل .  وال تقبل شهادته،أنَّ يف الناس من ترجى بركته ودعاؤه: -رمحهم اهللا- 

  .)٧(ب الدعوةشهادته ال يستقضى؛ وإن كان مباركاً مستجا
ما أحد ( للعدالة بقوله -  رمحه اهللا -وقد استحسن العلماُء وصف اإلمام الشافعي 

 حىت ال -  عز وجل-  وال أحد يعصي اَهللا ، حىت ال يعصيهUمن املسلمني يطيع اَهللا 
 وهذا : قال ابن عبد احلكم،) فمن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فهو العدل،يطيعه

                                                 
  .٤/١٢٩ الدسـوقي، اشيةح: انظر )١(
 .٣٨٨، ٣٧٨ - ٣٧٤ / ٤ احملتاج ومغين، ٧٧، ٦٦ص للماوردي السلطانية األحكام) ٢(
 .٣٠٠ / ٦ القناع ، وكشاف١٠٠، ٤٠، ٣٩ / ٩ قدامة البن املغين) ٣(
، ونتائج ٤٦٢ / ٢ اخلانية والفتاوى، ٣٠١، ٢٩٩ / ٤ عابدين ابن وحاشية، ٣ / ٧ بدائع الصنائع )٤(

 . ٢٥٣ / ٧األفكار 
 .٤٦٢ / ٢ اخلانية والفتاوى، ٣٠١، ٢٩٩ / ٤ عابدين ابن وحاشية، ٣ / ٧ بدائع الصنائع )٥(
  .املراجع السابقة )٦(
 .٢/٨٣االختيار، ) ٧(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٥٢-

  .)١(اقكالم احلذَّ
   : الكالم، البصر، السمع:سالمة احلواس - ٤

 فبدوا ال يمكن ،يف أنَّ السمع والبصر والكالم من لوازم القاضي ال شك
  وما ال يتم الواجب إال به فهو،للقاضي إدراك ما يلقى إليه يف األعم األغلب

 يفهم وال احلكم،ب النطق يمكنه ال األخرس ألن متكلِّما؛ يكون بد أن  فال.)٢(واجب
 .اخلَصمني كالم يسمع ال األصم ألن مسيعا؛ يكون  وال بد أن،إشارته الناس مجيع

 ؛)٣(السمع حاسة سيما ال سليما فهما وفهمها األشياء إلدراك ضرورية فسالمة احلواس
إذا تقاضى إليك : "r قال رسول اهللا :ملا رواه الترمذي عن علي بن أيب طالب قال

  . )٤("تقضي لألول حىت تسمع كالم اآلخررجالن فال 
 املُقر وال عليه، املدعى من املدعي يعرف ال األعمى ألن بصريا؛ يكون وال بد أن

إىل  احلاجة عند سيما وال القضاء، األعمى تولية جواز العلماء بعض ويرى له، املُقر من
 يف وهلم ،أعمى كان عيباًش ألن ؛أعمى يكون أن جيوز :الشافعية بعض توليته، قال
   .)٥(وجهان إشارته تفهم الذي األخرس
 أحكامهم فإن أحكاماً وأصدروا القضاء واألصم عمىاأل لو ويل :املالكية وقال
  .)٦(عزهلم جيب ولكن تنفذ،

                                                 
  ١٨٩ / ٢  طالب املكييبأل ،قوت القلوب) ١(
  ٢٥- ١/٢٤ فرحون البن احلكام ، وتبصرة٤/٢٩٦كنـز الراغبني،  )٢(
  .٢٠٦ – ٢٠٥ / ١٥، والشرح املمتع ٢٥-١/٢٤ فرحون البن احلكام تبصرة: انظر )٣(
 يسمع حىت اخلصمني بني يقضي ال القاضي يف جاء ما :باب رواه الترمذي، أبواب األحكام، )٤(

  .هذا حديث حسن: ، وقال الترمذي١٣٣١  رقم٦١٠/ ٣ كالمهما
   .٨/٣٢٦ احملتاج اية )٥(
 ٥/١٨٣ مالك موطأ شرح  واملنتقى،٦/٩٩ اجلليل  مواهب:انظر )٦(
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-٤٥٣-

   :)١(االجتهاد –٥
   :اختلف الفقهاء يف اشتراط االجتهاد فيمن يتوىل القضاء على قولني

 القول  وإىل هذا.هاد شرط فال يصح قضاء غري اتهدن االجت إ:القول األول
 ،)٤(عنهم املشهور يف واحلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(املالكية من الفقهاء مجهور ذهب
يكون اتهد ن  وقالوا البد أ.)٧(يف احمللى )٦(حزم ابن ذهب وإليه ،)٥(احلنفية وبعض

 ،واملطلق واملقيد ، اخلاص والعامعاملاً مبا يتعلق باألحكام من القرآن والسنة من مثل
وحال  ،واملتصل واملرسل ،ومتواتر السنة واآلحاد ،والناسخ واملنسوخ ،وامل واملبني
ولسان العرب لغة وحنواً وصرفاً، وأقوال العلماء من الصحابة فمن  ،الرواة قوة وضعاً

  .هبعدهم يف املسألة حمل النظر فال خيالفهم يف شيء، والقياس بأنواع
  .يستحب بل جمتهداً يكون أن جيب ال :الثاين القول 

                                                 
، مادة ٤٨خمتار الصحاح، ص: الرازي: ل اجلهد، واستفراغ الطاقة، انظرذ ب:االجتهاد يف اللغة )١(
)دهبذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل : ، ويف اصطالح األصوليني هو١٣٢املصباح املنري، ص: الفيوميو، )ج

هو البالغ :  واتهد.١٠تعريفات، صال: ، اجلرجاين٤/١٧٩تيسري التحرير، :  انظر.حكم شرعي ظين
العاقل ذوملكة يقتدر ا على استنتاج األحكام من مآخذها، أو هو من بذل جهده إلدراك احلكم 

 ).٦٢٦(وشرح األصول، ابن عثيمني، ص ). ١٩٩/ ٦(البحر احمليط، الزركشي، : انظر. الشرعي
 ).١٢٩/ ٤ (دسوقيال وحاشية ؛)٨٩ -٨٨/ ٦ (احلطّاب، اجلليل، مواهب: انظر )٢(
 ).١٠/١٠٧ (احملتاج وحتفة ؛)٤/٢٩٦ (وعمرية، قليويب وحاشية ؛)١١/٩٤ (الطالبني روضة: انظر )٣(

 .٧١ ص للحموي القاضي وأدب
 ، واألحكام)٧/٥١٨ (املربع الروض وحاشية ؛)١١/١٧٧ (؛اإلنصاف)١٤/١٤ (املغين: انظر )٤(

 .٢٩٦ / ٦ القناع وكشاف، ٤٤ ص يعلى أليب السلطانية
  .١٢٦ / ١ الشهيد للصدر القاضي أدب ، وشرح)٢٥٦/ ٧ (القدير فتح: انظر )٥(
 فقيه، األصل، الفارسي الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي أبو حممد: هو )٦(

 والفصل احمللى، مصنفاته من شافعيا، كان أن بعد والسنة الكتب من يستنبط جمتهد أديب، حمدث، أصويل،
 ،)٢٣٩/ ٥ (العماد، ابن الذهب، شذرات: انظر). هـ٤٥٦ (سنة تويف والنحل، واألهواء امللل يف

 .)١٦/ ٧( املؤلفني ومعجم
 ).٣٣٦/ ٩ (احمللى: انظر )٧(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٥٤-

 )٢(رشد ابن ذهب وإليه ،)١(مذهبهم من الصحيح يف احلنفية ذهب القول وإىل هذا
 صحة، ال كمال هو شرط للقاضي االجتهاد رتبة بلوغ أن يرون فهم .)٣(املالكية من
  .أحكامه نفذت قلّد وإن اجلاهل، يقلد أن عندهم ينبغي ال هذا ومع

   :الذكورةـ  ٦
وهذا الشرط من الشروط اليت وقع فيها خالف كبري بني الفقهاء وازداد النقاش 

ذا املوضوع وعرض ما حوله يف هذا الزمن ورأيت أن أخصص هذا البحث يف تقصي ه
 كما سيأيت يف املبحث ،قوال للفقهاء وبسط ألدلتهم يف هذه املسألة جاء حوله من أ

  .التايل
* * *  

                                                 
 ).٢٥٧ ،٢٥٦ ،٧/٢٥٣ (القدير، وفتح ،)٤/١٧٦ (احلقائق وتبيني ،)٧/٦،٧ (الصنائع بدائع: انظر )١(
 اجلماعة قاضي القرطيب باحلفيد، املالكي امللقب أبو الوليد شدر بن حممد بن أمحد بن  حممد:هو )٢(

 املقتصد، تويف سنة واية اتهد  بداية:مصنفاته متكلم، من فيلسوف، طبيب، أصويل، فقيه، بقرطبة،
  ).٢/٢٠٢( املذهب ، والديباج)٢١/٣٠٧(النبالء  أعالم سري:  انظر).هـ٥٩٥(
هو  رشد ابن وقول). ١٢٩/ ٤ (الدسوقي وحاشية ،)٨٩ -٨٨ /٦ (احلطّاب، اجلليل، مواهب: انظر )٣(

 .املذهب أهل عليه ما خالف
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-٤٥٥-

  يالثان المبحث
  القضاء منصب في المرأة تعيين حكم

  
  القضاء منصب املرأة تويل من فقهاء القانون موقف: األول املطلب

تفاقيات ن لقواعد القانون الدويل ولنصوص األأاملقرر عند علماء القانون من 
 فال جيوز خمالفتها هلا سيادة على بقية القوانني؛الدولية اليت توقع وتصادق عليها الدول 

ذا خالف إ و، ألا متثل قواعد أساسية للسلوك العام يف اتمع الدويل؛هاأو خرق
ا أ كما ،نه ميكن الطعن ذه االنتهاكاتإالقانون الوطين هذه القواعد فالدستور أو 

ال جيوز لدولة ما : وعلى سبيل املثال.تمع الدويلتكون موضعا لالستهجان يف ظل ا 
ساس القومية أو الدين أو أا على التمييز بني البشر على ينهن تنص يف دستورها أو قوانأ

 ألن هذا يتناقض ؛اجلنس أو املذهب أو اللون يف تويل املناصب السيادية أو غري السيادية
عالن العاملي حلقوق اإلنسان ومع قواعد القانون الدويل ومع نصوص االتفاقيات مع اإل

ا بني القانون الدويل والقانون الوطين ن حكم التعارض هذإ وهلذا ف؛الدولية ذات الصلة
ن حتترم ذلك وإال عدت أ وعلى الدول ومؤسساا ،أصبح من بديهيات علم القانون

  .الدولة منتهكة للشرعة الدولية وال ينطبق عليها وصف دولة قانون
حني متقرر االتفاقيات الدولية حبسب ما ورد يف وضع املرأة ويف ظل ذلك فإن 

 ،١٩٤٨عالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام مم املتحدة اإلعامة لألاجلمعية الصدرت أ
سس لوثيقة دولية حلقوق اإلنسان يكون هلا أوضع  عالن خطوة هامة حنوهذا األ عتربأ

 خرق هلا يوجب املسؤولية :يأ .يضا حبيث يكونأقوة قانونية ملزمة وجانب معنوي 
 وال سالم بدون ،رادته من أجل السالمعتبارها وثيقة دولية أقرها اتمع الدويل بإاب

ومن هنا جاءت املادة األوىل من هذه الوثيقة مؤكدة على . عدالة ومساواة بني البشر
 وقد وهبوا عقال ،حرارا متساوين يف الكرامة واحلقوقأيولد مجيع الناس ( :يلي ما



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٥٦-

  ).خاءن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلأ وعليهم ،وضمريا
نسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات إلكل ( :يلي انية ماضافت املادة الثأكما 

 كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة ، دون متييز،عالنالواردة يف هذا األ
صل الوطين أو االجتماعي أو  أو األ،خرآي رأي أأو الدين أو الرأي السياسي أو 

  ...).. الرجال والنساء دون تفرقة بنيخرآ وضع يأالثروة أو امليالد أو 
 سيداو(ن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أ :ذلكيضاف إىل 

CEDAW( نصت ١٩٨١يلول من عام أ ٣اليت دخلت حيز التنفيذ يف ١٩٧٩ لعام 
املساواة يف احلقوق واحترام : ملبدأي ألنه يشكل انتهاكا ؛على منع التمييز ضد املرأة

ميان باحلقوق مم املتحدة تتضمن اإلية لألساساألن املبادئ أسيما و ال،كرامة اإلنسان
  .نسان وباحلقوق املتساوية للرجال والنساء على حد سواءساسية لإلاأل

  املعدل على ما١٩٧١ من دستور مجهورية مصر العربية لعام ٤٠نصت املادة وقد 
 ال ،لواجبات العامة وهم متساوون يف احلقوق وا،املواطنون لدى القانون سواء(: يلي

 كما نصت ).صل أو اللغة أو الدين أو العقيدةاألمتييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو 
يلي   على ذات املبدأ اذ جاء فيها ما٢٠٠٥ من الدستور العراقي لعام ١٤املادة 

مام القانون دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو أالعراقيون متساوون (
 )للون أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعيصل أو ااأل

 ٦يضا يف املادة أ املعدل ١٩٥٢ردنية اهلامشية لعام وإىل هذا ذهب دستور اململكة األ
  . ١الفقرة 

عالن العاملي حلقوق اإلنسان ومع قواعد حقوق وهذه األسس كلها تنسجم مع اإل
ن أي قرار أو فتوى يف إبالتايل ف ة ومنها اتفاقية سيداوواإلنسان يف االتفاقيات الدولي

خمالفة دولية وقانونية  حرمان املرأة من تويل منصب رئاسي أو منصب القضاء هو
ن أي إلذلك ف. فضل من كفاءة املرأةأل ن كفاءة الرجأ كما مل يثبت علميا ،وشرعية
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-٤٥٧-

ال ميكن ومية أو اللغة باطل وصل أو اجلنس أو اللون أو القمتييز بني املواطنني بسبب األ
 ألن ؛يضاأي قانون أو قرار يصدر خمالفا للدستور يعد باطال أن أ كما ،القبول به

 وللقانون علوية على القرار وفقا ملبدأ التدرج التشريعي ،للدستور علوية على القانون
 ؛قرار باطل  ومن هنا فان قرار حرمان املرأة من تويل منصب القضاء هو،املعروف

   .القوانني والدساتري واالتفاقياتملخالفته لنص 
 ال بل ؛رأي الفقه  هو:نظمة القانونيةمن املصادر التفسريية للقانون يف كثري من األ
والفقه يف النظام القانوين املصري . إن آراء فقهاء القانون كانت من املصادر الرمسية

رييا مهما وال ميكن االستغناء والعراقي وغريها من األنظمة القانونية يشكل مصدرا تفس
  . فكثريا ما تستند احملاكم يف أحكامها على آراء فقهاء القانون،عنه

ستاذ الدكتور عبد  األ:ومن أهم فقهاء القانون املعروفني يف البالد العربية وغريها
مر مبوضوع بطالن أي قرار مينع املرأة من منصب  وبقدر تعلق األ.الرزاق السنهوري
 فقد أصدر السنهوري حكما تارخييا حني كان مستشارا يف ،ب القضاءسيادي ومنص

جملس الدولة املصري نص على عدم وجود مانع يف الشريعة اإلسالمية من تويل املرأة 
 قرار الس األعلى للهيئات القضائية يف مصر وعززه. للمناصب ومنها منصب القضاء

   .يف سلك القضاء الذي فتح باب التعيني للمرأة ٢٠٠٢الصادر عام 
صدر قرارا بتعيني ألس حني فعل املستشار حممد احلسيين رئيس اوكذلك 

 رافضا بذلك قرار اجلمعية العامة مستندا على أن توصية هذه اجلمعية مبنع ،قاضيات
تعيني املرأة قاضية غري ملزم لرئيس الس وبأن قرار التعيني هوقرار وظيفي من حق 

نه ليس هناك ما مينع إ : وقال أيضا،ته القانونيةع ضمن سلطارئيس الس وحده ويق
 من ٤٠نه انتهاك لنص املادة أ فضال عن ،ال شرعا وال قانونا ،من تعيني املرأة قاضية

 وألن هذا التمييز ينتهك ؛ألنه ال يوجد دليل شرعي مينع ذلك؛ الدستور املصري
 االتفاقيات الدولية وخيالف عالن العاملي ويفحقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإل



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٥٨-

  .)١(خرى غريهاأردن ودول ومنها العراق ومصر واألالدستور يف كثري من البلدان 
  القضاء منصب املرأة تويل من فقهاء الشريعة موقف: الثاين املطلب
  :أقوال ثالثة القضاء كما سبق لتويل الذكورة اشتراط يف للفقهاء

 قضائها جواز لقضاء وحترمي ذلك عليها، وعدم املنع من تويل املرأة ل:القول األول
 فإن تولت القضاء فهي آمثة، وإن العظمى اإلمامة على محالً كان؛ شيء :بأي .اًمطلق
  .نافذ غري قضاؤها ويكون باطلة، واليتها وتكون هلا، املولِّي يأمث وليت

 ،)٤(نابلةواحل )٣(، وقول الشافعية)٢(إال القاسم املالكية من الفقهاء مجهور رأي وهذا
  .)٥()احلنفية من وزفر

 الظاملني زجر من مينع األنوثة يقضي ألن ذكرا؛ يكون وهوأن: "اإلمام القرايف قال
  .)٦("احلق وتنفيذ

 إال شيء كل القضاء، وجيوز قضاؤها يف منصب املرأة تقليد جواز :الثاين القول
                                                 

 املراة حقوق: احملور ٢١:٤١ - ١٠ / ٣ / ٢٠١٠ - ٢٩٤٠: العدد املتمدن احلوار الفضل منذر )١(
  .ااالت كافة يف الكاملة ومساواا

 / ١ للسمناين القضاة وروضة، ٢/٣٢٩ السالك، وبلغة، ١٩٥ ص جزي البن الفقهية القوانني )٢(
 واملنتقى ٢/٣٣٠ الصغري والشرح، ٢/٤٦٣ اتهد وبداية ،١٠/٢٢ والذخرية ،٣/١٥٠٦ واملعونة،٥٣
 .٦/٨٨ اجلليل ومواهب ،٥/١٨٢ املوطأ شرح

  واحلاوي،٣٧٧ / ٤ احملتاج ومغين، ٦٢٨ - ٦٢٥ / ١ للماوردي القاضي وأدب ،٢/٢٩٠ املهذب )٣(
 ،١/١١٠ للماوردي السلطانية واألحكام ،١٣/٢٠ اإلمام الشافعي مذهب يف انوالبي ،١٦/١٥٦ الكبري
 .٢/١٥٨ األخيار وكفاية، ٤/٣٧٥ احملتاج ومغين

 الزركشي ، وشرح١٠/١٩ واملبدع ،١٤/١٣ واملغين ،١/٦٠ الفراء يعلى أليب السلطانية األحكام )٤(
 .٧/٢٤٣ اخلرقي خمتصر على

 سابقاً السعودية العربية اململكة عام مفيت: القضاء املرأة لتويل ملانعنيا الفقهاء مجهور بقول أخذ وممن )٥(
 والشيخ أبو زهرة، حممد والشيخ الزرقا، مصطفى والشيخ، باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ مساحة
 وهذا وغريهم، السباعي ومصطفى، األفغاين الدين ومجال الزنداين، ايد عبد والشيخ الطهطاوي، رفاعة
 .األزهر يف اإلفتاء وجلنة، السعودية العربية اململكة يف واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة به تفيت ما

  .١٧٥ – ١٤٧حمسن عبد احلميد ص . مجال الدين االفغاين املصلح د
  .١٠/٢٢ الذخرية )٦(
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-٤٥٩-

 من القاسم بنال ونسب ،)١(عدا زفر احلنفية هومذهب وهذا ،والقصاص احلدود يف
  .)٢(املالكية
 اجلملة؛ يف التقليد جواز شرط من فليست الذكورة وأما: "اإلمام الكاساين قال

 ال ألنه والقصاص؛ باحلدود تقضي ال أا إال اجلملة، يف الشهادات أهل من املرأة ألن
  .)٣("الشهادة أهلية مع تدور القضاء وأهلية ذلك يف هلا شهادة

  .واليتها األحكام، وجواز مجيع يف املرأة لقضاء املطلق اجلواز :القول الثالث
 وابن )٥(الشيباين احلسن بن وحممد )٤(الطربي جرير بن اإلمام حممد ذهب وإليه

                                                 
  وتبيني،١١٧– ١١٦– ٣/١٠٧ للمرغيناين ، واهلداية٤٨٥ / ٥ القدير وفتح ،٧/٣ الصنائع، بدائع )١(

 البن القدير وفتح ٤/٣٥٦ عابدين البن املختار على الرد احملتار ، ورد٢/٨٤ ، واالختيار٤/١٨٧ احلقائق
 .١/٢٢٤ احلكام ، ولسان٩/٤٦ اهلداية شرح والبناية ،٧/٢٩٧ اهلداية شرح ، والعناية٥/٤٨٥ اهلمام

 .٦/٨٧ اجلليل ومواهب، ٢/٤٦٣ اتهد بداية: انظر )٢(
  .٧/٣ الصنائع دائعب )٣(
 الباري  وابن حجر يف فتح.١٤/١٢  وابن قدامة يف املغين.٨/٥٢٧ ونسبه إليه ابن حزم يف احمللى )٤(

، ١٥٠٧ /٣  ويف املعونة.١/١١٠ السلطانية ، واألحكام١٦/١٥٦املاوردي يف احلاوي و١٤٧ ،١٣/١٤٦
 إمام الطربي جرير بن حممد عن ونقل" :فقال القرآن أحكام تفسريه يف العريب بن أبوبكر النسبة هذه وأنكر
 تقضي إمنا أا حنيفة أيب عن نقل كما ولعله عنه؛ ذلك يصح ومل قاضية؛ املرأة تكون أن جيوز أنه الدين
 على مقدمة فالنة بأن منشور هلا يكتب بأن وال اإلطالق، على قاضية تكون بأن وليس فيه، تشهد فيما

 قوله بدليل الواحدة، القضية يف االستبانة أو التحكيم كسبيل ذلك اوإمن والنكاح، الدماء يف إال احلكم،
r :»البن القرآن أحكام:  انظر"جرير وابن حنيفة بأيب هو الظن وهذا. »امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن 

  .٤٨٣ - ٣/٤٨٢ العريب
عنه يرجح صحة نسبة  النقل لكن تواتر املسألة، هذه يف له قوالً الطربي جرير اإلمام ابن يف كتب أجد ومل

 :قدامة ابن كقول اجلزم، صيغة بغري ينقله قوله نقل من بعض كان وإن القول له جبواز تويل املرأة القضاء،
 ."قاضية تكون أن فيجوز مفتية، تكون أن جيوز املرأة ألن ؛الذكورية تشترط ال أنه جرير ابن عن وحكي"

ولكن ال  له، القول هذا ، والبعض ينسبون١١/٣٨٦ الكبري الشرح يف وكذا ،١٤/١٣ املغين: انظر
 فجوز الطربي جرير ابن وشذ" :املاوردي قال كما اإلمجاع، وخمالفة بالشذوذ، يصفه بعضهم ؛ بليوافقونه
 .١/١١٠ للماوردي السلطانية األحكام:  انظر".اإلمجاع يرده بقول اعتبار وال األحكام، مجيع يف قضاءها

 اجلد يف املقدمات رشد ابن وأبو الوليد ،٥/١٨٢ املوطأ شرح باجي يف املنتقىال نقله عنه أبو الوليد )٥(
  .٢٥٨/ ٢ املمهدات



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٦٠-

 عن ورواية )٤(القاسم وابن )٣(الشافعي طراز  وابن)٢(البصري واحلسن )١(الظاهري حزم
 أن جيوز :قالوا  حيثيةنفاحل عند قول وهو ،)٥(لبعض املالكية ونسب، اإلمام مالك

  .)٦(شيء كل يف مطلقاً قاضية املرأة تكون
 أَبِي وهو قَولُ الْحكْم، الْمرأَةُ تلي أَنْ وجائز: مسأَلَةٌ" :-اهللا رمحه-  حزم ابن قال
 فإن. السوق قَومه من امرأَةً الشفَاَء ولَّى أَنه الْخطَّابِ بنِ عمر عن روِي وقَد حنِيفَةَ،

                                                 
 .٨/٥٢٧ احمللى )١(
 .٦/٨٨ اجلليل نسبه إليه يف مواهب )٢(
 ، ومغين١٣/٢٠ اإلمام الشافعي مذهب يف البيان: انظر. ببغداد الشافعية شيخ طرار بن الفرج أبو )٣(

  .٤٠٥ رمحة األمة ص ١٤/١٢ واملغين ، ٨/٢٦٥ونيل األوطار، ٨/١٢٨ باريال وفتح ،٤/٣٧٥ احملتاج
 والية جواز القاسم ابن عن مرمي أيب ابن وروى:  قال احلطاب.٨٨ ،٦/٨٧ اجلليل مواهب: انظر )٤(

 أن الحتمال التأويل هلذا حاجة ال: السالم عبد ابن قال شهادا، فيه جتوز فيما أظنه: عرفة ابن قال املرأة،
  ."مطلقاً القضاء واليتها بإجازة والطربي احلسن، كقول قال القاسم ابن ونيك
 اتهد ، وبداية٣/١٥٠٧ ، واملعونة٢٥٨ /٢ املمهدات ، واملقدمات٥/١٨٢ املوطأ شرح املنتقى )٥(
 .١٣/٥٦ الباري ، ونسب هذا القول للمالكية ابن حجر يف فتح٦/٨٧ اجلليل ومواهب، ٢/٤٦٣
 عبد واألستاذ، القرضاوي يوسف والشيخ، الغزايل حممد الشيخ املعاصرين من القول ذا أخذ وممن )٦(

 دروزه عزه وحممد احلجوي املهدي حممد به قال وكذلك، بشروط اجلواز وقيدوا وغريهم زيدان الكرمي
: هي الدول وهذه) القاضي (منصب يف املرأة تعيني عربية دول تسع قوانني ، وأجازت شنن ونادرة
) يناير (الثاين كانون ١٨ ويف. والعراق اجلزائر، املغرب، تونس، السودان، اليمن، األردن، لبنان، سورية،
 البدء أعلن مصر يف األعلى القضاء جملس رئيس أن مفاده خربا املصرية" األهرام "جريدة نشرت ،٢٠٠٧
 مع للمرأة الكاملة املساواة رتقر اليت الدولية إىل املواثيق باالستناد القضاء وذلك سلك يف املرأة تعيني يف

 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية ومنها العامة، الوظائف تويل حق فيها مبا احلقوق كل يف الرجل
 األول كانون ١٨ املؤرخ ٣٤/١٨٠ رقم بقرارها املتحدة لألمم العامة اجلمعية أقرا اليت املرأة ضد

  . م١٩٧٩) ديسمرب(
 الوثيقة وهي االجتاه هذا أصحاب إليها يشر مل دولية إىل وثيقة أشري أن الشأن ذا اإلحاطة متام من ولعل
 بقراريها املتحدة لألمم العامة اجلمعية أقرا اليت) القضائية السلطة استقالل بشأن األساسية املبادئ (املسماة
 األول ونكان ١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٦ ورقم ،١٩٨٥) نوفمرب (الثاين تشرين ٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٢ رقم

 من أفرادا القضائية الوظائف لشغل االختيار عليهم يقع من يكون أن (على تنص اليت ،١٩٨٥) ديسمرب(
 ال (أنه على تنص  كما).القانون يف مناسبة مؤهالت أو تدريب على وحاصلني والكفاءة النـزاهة ذوي
 كما..) اجلنس أو اللون أو العنصر أساس على للتمييز شخص أي يتعرض أن القضاة اختيار عند جيوز
 رعايا من يكون أن القضائية للوظيفة املرشح يف االشتراط التمييز قبيل من يعترب ال أنه املبادئ هذه قررت
  .– شنن لنادرة حبث املسلمون  جملة-املعين  البلد
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-٤٦١-

 إنما: قلنا. )١()إىل امرأَة أَمرهم أَسندوا قَوم يفْلح لَنr) : اللَّه رسولُ قَالَ قَد: قيل
 أَنْ الْمالكيونَ أَجاز وقَد. هو الْخالَفَةُ الَّذي الْعام اَألمرِ في r اللَّه رسولُ ذَلك قَالَ
ةً كُونَتيصيلَةً، وكوو لَمو أْتي صن نا مهعنأَنْ م يلت ضعورِ، باُألم بِاَللَّهتعاىل-  و - 

  .)٢(التوفيق
  : األدلة واملناقشة

  : بأدلة من الكتاب والسنة والعقلكل فريق استدل 
  :أدلة القول األول

  :من الكتاب -أوال 
 ) ' & % $ # " !M - عاىل ت- قوله  :الدليل األول 

) * + , - /.L ]٣٤ :النساء.[  
   :وجه االستدالل

هنا لالستغراق فتشمل مجيع النساء والرجال يف مجيع األحوال، " أل"أن  - أوال 
تفيد أن هنا اآلية ف. خيصصه وال خمصص هنا واألصل وجوب العمل بالعام حىت يأيت ما

عرف بالم اجلنس منحصر يف خربه، القوامة حمصورة يف الرجال؛ ألن املبتدأ امل
فالرجال حصرت فيهم } "{: اسم جنس مقترن بالالم، واخلرب} !{

القوامة، فال جتوز القوامة يف غري الرجال، فالقوامة هلم ال عليهم، وال عكس، وهذا 
 أنه ال جتوز وال تصح والية املرأة للقضاء، وإال كانت القوامة للنساء على تلزميس

  .)٣(عكس ما أفادته اآلية الرجال، وهو
                                                 

  .٤٤٢٥رقم ) ٦/٨ ( إىل كسرى وقيصر،rكتاب النيب : املغازي، باب:  رواه البخاري، كتاب)١(
 .٥٢٧ /٨ احمللى: نظرا )٢(
حكام األ، و١٦٨/ ٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ، و٦٣ ص للماوردي السلطانية األحكام )٣(

  .٢/٢٥٦، وتفسري ابن كثري ٦٣السلطانية للماوردي ص 



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٦٢-

 : من اآليةالنساء[ M! " # / $L  :-  تعاىل-يف قوله اآلية  - ثانيا 
٣٤.[  

أثبتت قوامة الرجل وواليته على املرأة يف املسائل املهمة يف احلياة واليت فيها  
 ويف قضاء املرأة وفصلها بني ،التزويج والطالق واإلنفاق واجلهاد وما شاكل ذلك

 ووالية فيها على الرجال خيالف اآلية املذكورة اليت فسر البعض ةاماخلصوم نوع قو
  .)١(" فلم جيز أن يقمن على الرجال،يف العقل والرأي: يعين" :معىن التفضل منها بقوله

رئيسها، وكبريها واحلاكم عليها  هو: أي: "- رمحه اهللا–قال اإلمام ابن كثري 
 M! " # /$L  : قال القرطيب يف تفسري.)٢("ومؤدا إذ اعوجت

  ].٣٤ :من اآليةالنساء [
 فإن فيهم - وأيضا -  يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، : ابتداء وخرب، أي

فذكر أن من معىن القوامة . )٣("احلكام واألمراء ومن يغزو، وليس ذلك يف النساء
على أن املرأة ال جتوز أن تلي  ذلكواستدل ب ، أن فيهم احلكام واألمراء:للرجال

 كاإلمامة العظمى؛ ألنه جعل الرجال قوامني عليهن، فلم جيز أن يقمن على :لقضاءا
  .)٤(الرجال

 :من اآليةالنساء [ M/*)('&%L :- تعاىل-  قوله –ثالثا 
 وهلذا كانت ؛ من النساء والرجل خري من املرأةالرجال أفضلدليل على أن  .]٣٤

 ،نصب القضاء، وغري ذلكوكذا م ،النبوة خمتصة بالرجال، وكذلك امللك األعظم
M/.-,+L ]من املهور، والنفقات :  أي.]٣٤ : من اآليةالنساء

                                                 
  .٦٣حكام السلطانية للماوردي ص  األ)١(
  .٢/٢٥٦  تفسري ابن كثري)٢(
 .١٦٨/ ٥ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )٣(
 .٣/٩٨ حماسن التأويل )٤(
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-٤٦٣-

 فالرجل أفضل من املرأة يف rوالكلف اليت أو جبها اهللا عليهن يف كتابه، وسنة نبيه 
 - نفسه، وله الفضل عليها، واإلفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال اهللا 

 وقال علي بن أيب طلحة عن .]٢٢٨: يةالبقرة من اآل[ MponL: - تعاىل
أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به : يعين" الرجال قوامون على النساء: "yابن عباس 

  .)١(من طاعته، وطاعته أن تكون حمسنةً ألهلها، حافظةً ملاله
  :رد االستدالل ذه االية من عدة وجوه

الزوج على  وامة الرجل الذي هوأن املقصود بالقوامة يف اآلية الكرمية هي ق: أوالً
قيم البيت واملسؤول عنه، أما خارج حدود  املرأة يف بيته وشؤونه األسرية، فالرجل هو

 جهة، وال يتعارض :أي. موقع، وتتوىل إدارة:أي.األسرة فاملرأة قد تكون مسؤولة يف
ألن اآلية  ؛ال تعارض بني هذه اآلية وقضاء املرأةف بيته، يفذلك مع قوامة الرجل عليها 

 وتقدمي املهر هلا وكفايته ،لت خبصوص جواز تأديب الرجل لزوجته وإنفاقه عليهانـز
يقول  ، وقد وضحها املفسرون من هذا املنطلق،إياها سائر متطلباا املعيشية واألدبية

من النساء [ M! " # $ /L : -  جل ثناؤه- يعين بقوله" :اإلمام الطربي
 يف تأديبهن واألخذ على أيديهن فيما جيب م على نسائهم الرجال أهل قيا،]٣٤ :اآلية

: يعين .]٣٤ : من اآليةالنساء[ M*)('&%Lعليهن هللا وألنفسهم 
 إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن سوقهممن : مبا فضل اهللا به الرجال على أزواجهم

 ؛م عليهن إياه- تبارك وتعاىل- أمواهلم، وكفايتهم إياهن مؤن، وذلك تفضيل اهللا
 ،)٢(" فيما جعل اهللا إليهم من أمورهنولذلك صاروا قواما عليهن، نافذي األمر عليهن

 فيما جيب هلا عليه، فأما رأَةالرجلُ قيم على امل" :ويقول الزجاج عند بيان معىن اآلية

                                                 
  .٢/٢٥٦، تفسري ابن كثري ٦٣ ص للماوردي السلطانية األحكام )١(
  .٨/٢٩٠ تفسري الطربي )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٦٤-

  .)١("غري ذلك فال
، بل املقصود  مل تتعرض لوالية املرأة على شأن آخر خارج بيتهااآليةأن : ثانيا

والية األزواج وقوامتهم على زوجام، ومما يدل على ذلك سياق اآلية فهي يف 
فليس هذه اآلية فيها  ،إصالح البيوت ورعاية الزوجات وتأديبهن عند الترفع والنشوز

  .)٢(داللة على منع املرأة من تويل القضاء
 : من اآليةالنساء[M/*)('&%L: -  تعاىل-قولهأن : ثالثا

هذا  :هذا إخبار عن اجلنس مل يتعرض فيه إىل اعتبار أفراده، كأنه قيل" : قال.]٣٤
قوامون مسلطون على تأديب النساء :  وقال ابن عباس،اجلنس قوام على هذا اجلنس

قيام : صفة مبالغة، ويقال: يف احلق، ويشهد هلذا القول طاعتهن هلم يف طاعة اهللا، وقوام
أم قوامون عليهن بسبب تفضيل اهللا : واملعىن.. فظه،الذي يقوم باألمر وحي وقيم، وهو

وعدل عن الضمريين فلم يأت مبا : لواالرجال على النساء، هكذا قرروا هذا املعىن، قا
 ملا يف ذكر بعض من اإلام الذي ال يقتضي عموم الضمري، فرب ؛فضل اهللا عليهن

ضل ال بالتغلب ويف هذا دليل على أن الوالية تستحق بالف .أنثى فضلت ذكراً
  .)٣(واالستطالة
  .]٣٤ :النساء[ M % & ' ( ) * /L :-  تعاىل-قوله ن أ: رابعا

ل نـزأصاص ففقضى هلا بالق rفخوصم إىل النيب  ،مرأتهالت يف رجل لطم نـز 
برواية أخرى عن حممد بن احلسني تؤيد الرواية األوىل اليت   الطربيمث أكدها ،اهللا اآلية

مرأته قصاصاً فيما ا ليس بني الرجل و:قل قول الزهري ون،ركأو ردها عن ابن املبا

                                                 
  .٢/٤٦ معاين القرآن للزجاج )١(
  .٣/٦٢٢البحر احمليط ، و١٦٨/ ٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٢(
 .٦٢٣، ٣/٦٢٢البحر احمليط ) ٣(
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-٤٦٥-

  .)١(لذا ال جند يف اآلية داللة قطعية يف منع املرأة من القضاء ؛دون النفس
 Mh i j k l nm o qp r-  تعاىل- قوله  :الدليل الثاين

s t u L]٢٢٨: البقرة من اآلية[.  
 مث ،خر وواجبات جتاه اآلاأثبتت اآلية أن لكل من الطرفني حقوق :وجه االستدالل

 فيكون تبوء املرأة ملنصب القضاء منافياً ،أثبتت درجة الرجال وتفوقهم على النساء
بت يف مسألة  ألن القاضي يفصل بني املتخاصمني أو ي؛تها النصلتلك الدرجة اليت أثب

ال بواسطة تلك الدرجة اليت منحت له فيصري بذلك قائما يف إما ال يقدر على ذلك 
 لذا يكون قضاء املرأة منافياً لتلك اآلية ؛ل القضاء على غريه من الرجال والنساءجما

  .)٢(ويصري بذلك ممنوعاً شرعاً
   :اآلية ذه االستدالل ورد

 ال تصلح أن تكون دليالً فهي واردة وسط آيات تتعلق باإليالء أن هذه اآلية
فاق والدية واملرياث والطالق والعدة وزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على اإلن

  .)٣(واجلهاد
 ̀ _ ^  M]\[ ZY:-  تعاىل-قوله  :الدليل الثالث

a b c d e f g h i j  k
mlL. ]٢٨٢: من اآلية البقرة.[ 
أن اهللا جعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل وعلل ذلك : تداللوجه االس

فاملرأة الواحدة عرضة للنسيان  Mih mlkjL: بقوله
                                                 

 .املراجع السابقة) ١(
  .٤٩٢ص١ري ابن كثري دار الفكر جتفس) ٢(
  وفتح،٤/٣٥٦ عابدين البن املختار علىالرد احملتار ، ورد١١٧– ١١٦– ٣/١٠٧ للمرغيناين اهلداية )٣(

  .٥/٤٨٥ اهلمام البن القدير



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٦٦-

 أخرى تذكريا هلا، وهذا يف الشهادات فكيف بالقضاء الذي فيه والضالل، فجعل معها
 rوقد بني النيب  .)١(حقوق الناس وليس من حفظ احلقوق تعريضها للنسيان والنقص

 يف أضحى، أو يف فطر rخرج رسول اهللا : (( قالtأيب سعيد اخلدري يف حديث 
؛ فإين أُرِيتكن أكثر تصدقن: يا معشر النساء" :rإىل املصلى فمر على النساء، فقال 

تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت : أهل النار، فقلن وبِم يا رسول اهللا؟ قال
وما نقصان : من ناقصات عقل ودين أذهب للُب الرجل احلازم من إحداكن، قلن

: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: ديننا وعقلنا يا رسول اهللا؟ قال
: ذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصل، ومل تصم؟ قلنف: بلى، قال
  .)٢("فذلك من نقصان دينها: بلى، قال

 ) ' & % " #$ !M :-  تعاىل-  قوله :الدليل الرابع
) * + , L ]٢٣ :النمل.[ 

إزالة سليمان  و،استنكار اهلدهد لوجود امرأة حتكم هؤالء القوم: وجه االستدالل
uا ألقرها عليه ودعاها لإلسالم فقط، ولكنه قال مللكها ولوكان ذلك سائغ :

M¡� ¢L ]أنه أخذ ملكها خلسة بإرسال اجلن له كما  ،]٣١: النمل من اآلية
  .ولوكان حكمها جائزا، لَما أزاله باخللسة

   :الدليل اخلامس
األحزاب [.MG F I H K J L ML :- تعاىل–قوله 
 ].٣٣ :من اآلية

 املرأة بالقرار يف البيت والقضاء يوجب خروجها أن اهللا أمر :وجه االستدالل
                                                 

  .١٨/٣٦٣اموع شرح املذهب للنووي  ،٩/٣٩ املغين البن قدامه )١(
  ).٣٠٤) (١/٦٨ ( الصوم،ترك احلائض: احليض، باب:  رواه البخاري، كتاب)٢(
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-٤٦٧-

  يف تفسري- رمحه اهللا- قال ابن كثري .  مما ينايف اآلية،واختالطها بالرجال بالربوز هلم
  . )١(لزمن بيوتكن، فال خترجن لغري حاجةا: أي .MHGFL :هذه االية
   :هذا االستدالل ورد
:  قالت-  رضي اهللا عنها-  البخاري يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة اهرومبا 

يقول العيين يف . )٢()قد أذن اهللا لكن أن خترجن حلوائجكن: (- rقال رسول اهللا 
يف هذا احلديث دليل على أن النساء خيرجن لكل : قال ابن بطال: "شرح هذا احلديث

ما أبيح هلن اخلروج، من زيارة اآلباء واألمهات وذوي احملارم، وغري ذلك مما متس به 
  .)٣(احلاجة

   :لدليل السادس
 علَى بعضكُم بِه اللَّه فَضلَ ما تتمنوا وال(: -  تعاىل-قوله تفسري يف ورد ما
 ما يتمىن أن عنه املنهي التمين من: "- اهللا رمحه- اجلصاص  قال].٣٢ :النساء[ .)بعضٍ

 واإلمارة، فةاخلال حال تتمىن أو رجالً تكون أن املرأة تتمىن أن مثل وقوعه، يستحيل
  .اهـ )٤("تقع وال تكون ال أا أعلم قد اليت األمور من وحنوها
 قسمها اليت بالقسمة الرضا عدم من نوع ذلك فإن: "- اهللا رمحه-  الشوكاين قال
 للرجالِ( : يقول-  تعاىل- واهللا  .)٥("البالغة وحكمته إرادته مقتضى على عباده بني اهللا

يبصا نمو مبساِء ااكْتسلنلو يبصا نمم نبسأَلُوا اكْتاسو اللَّه نم هلإِنَّ فَض اللَّه 
  . ]٣٢ :النساء[ )عليما شيٍء بِكُلِّ كَانَ

                                                 
 .٦٧/ ٤ ابن كثري )١(
  ).٥٢٣٧(رقم ) ٧/٣٨(خروج النساء حلوائجهن : النكاح، باب:  رواه البخاري، كتاب)٢(
  ٢٠/٢١٨عمدة القاري ) ٣(
 .١٤٣ / ٣أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
  .٢٩٦ / ١فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري) ٥(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٦٨-

  : من السنة-ثانيا 
   :الدليل األول

 أيام rلقد نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا : " قالtأيب بكرة حديث 
ملا بلغ رسول اهللا :  أن أحلق بأصحاب اجلمل، فأقاتل معهم، قالاجلمل، بعدما كدت

rلَّكوا عليهم بنت كسرى، قاللن يفلح قوم ولوا أمرهم ":  أن أهل فارس م

"امرأة
)١(

.  
  : اللدوجه االست

فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات، وال حيل لقومها  احلديث –أوال 
 عليه الصالة - فقد أخرب .)٢(جب لعدم الفالح واجب ألن جتنب األمر املو؛توليتها
مبعىن  بعدم الفالح ملن يويل أمره إىل امرأة، وهذا وإن كان خرباً فهو - والسالم

 ألنكم لن تفلحوا، وعدم الفالح دليل الضرر ؛مبعىن ال تولوا املرأة أمركم اإلنشاء؛ فهو
  .)٣(والفشل والفساد

دم الفالح تويل املرأة للواليات العامة،  جعل من أسباب عrأن النيب  -ثانيا 
والقضاء نوع من أنواع الوالية، وإن كان احلديث جاء يف موقف خاص، فإن العربة 

  .)٤(بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
 ةمامهذا املنع عام يشمل مجيع أنواع الواليات العامة مبا يف ذلك اإل أن –ثالثا 

تعبدي يقصد به  وليس هذا املنع حبكم ،يهاوقيادة اجليوش وما إل ،الكربى، والقضاء

                                                 
 الفتنة اليت متوج :، ويف باب)٤٤٢٥( رقم ٨/ ٦إىل كسرى وقيصر r النيب :كتاببخاري، رواه ال )١(

 ).٧٠٩٩(  رقم٩/٥٥كموج البحر 
 .٢/٥٧٥، سبل السالم ٨/٣٠٤نيل األوطار )٢(
  .١٣/٥٦، وفتح الباري ٢١ / ١٠الذخرية للقرايف  )٣(
  .املرجعني السابقني: انظر) ٤(
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-٤٦٩-

ن تعلم حكمته بل هومن األحكام املعللة مبعان ال جيهلها الواقفون أجمرد امتثاله دون 
اليت ) ةنوثاأل(وهذا احلكم مل ينط بشيء غري . على الفروق الطبيعية يف الرجل واملرأة

ا هي العلة يف منع قضاء نوثه وحده إذا فاأل،ديث عنوانا هلايف احل) امرأة(جاءت كلمة 
ن الوايل  وأل؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها:املرأة وعلل بعضهم املنع يف احلديث بقوله

 يصح أن توىل اإلمامة مأمور بالربوز للقيام بأمر الرعية واملرأة عورة ال تصلح لذلك فال
  .)١(أو القضاء

  :وجوه عدة رد االستدالل ذا احلديث من
 ورد خبصوص املرأة اليت كانت تولت أمر الفرس، وحىت إن هذا احلديث -  ال أو

  .لوكان قال هذا احلديث ذه املناسبة
املعروف لدى أهل العلم أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب،  بأن : نوقش
 جاء  فإذا.)٢("لن يفلح هؤالء؛ ألم ولوا عليهم هذه املرأةَ: "r يبوإال لقال الن

 من النص جاء الذي إىل السبب لتفافاال دون بعمومه العمل لزم عامة بصيغة النص
 أن يعين العموم بصيغة النص جميء ألن ،حدثت واقعة أو السبب هذا كان سؤاالً ،جلهأ

                                                 
، واموع شرح املهذب للنووي ٤٠- ٩/٣٩واملغين البن قدامه  ،٥/٣٠٣ انظر فيض القدير للمناوي )١(

١٨/٣٦٣ .  
 ال r الرسول أن وظاهر: "احلديث هذا من املستنبط للحكم شرحها يف األزهر علماء كبار جلنة قالت
جيوز  ما بيان r وظيفته ألن أمرهم؛ املرأة يولون الذين القوم هؤالء فالح عدم عن اإلخبار جمرد يقصد
 وإمنا واخلسارة، الشر من تسلم حىت تفعله أن هلا جيوز ال وما والفالح، إىل اخلري تصل حىت تفعله نأ ألمته
 من بأسلوب ذلك ساق وقد إىل املرأة، العامة األمور من شيء إسناد يف الفرس جماراة عن أمته ي يقصد
 عدم بأن القطع وأسلوبوه االمتثال، على مشلهم وانتظام خالصهم على احلريصني القوم يبعث أن شأنه

 كل يف امرأة كل مينع احلديث من املستفاد النهي أن شك وال أمورهم، من أمرا املرأة لتولية مالزم الفالح
 كما وأسلوبه احلديث صيغة تفيده العموم وهذا العامة، الواليات من شيء أي تتوىل أن العصور من عصر
 من يستثنوا مل السلف، أئمة  ومجيعr النيب أصحاب فهمه ما وهذا. املنع أجله من كان الذي املعىن يفيده
 اإلمامة املرأة تويل حرمة على احلديث ذا يستدلون مجيعا فهم الشؤون، من شأنا وال قوما وال امرأة ذلك

  .العامة الواليات من إليها وما اجليوش وقيادة والقضاء الكربى
 . سبق خترجيه)٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٧٠-

 : وقوله،كثرية ذلك على واألمثلة ،بسببه خاصا ال عاما حكماً يكون أن أراد الشارع
لن يفلح : ((نفَى يف املستقبل، وقوم نكرة يف سياق النفي فتعم، و))لن يفلح قوم((

  .، وامرأة نكرة وليست هذه املرأة اليت ذكروها))قوم ولوا أمرهم امرأة
 اليت هي اخلالفة العظمى، أما غري ذلك ن احلديث وارد يف الوالية العامةأ - ثانيا 

يؤيد ذلك مبا ورد يف ألفاظ احلديث، . من الواليات كالقضاء فلم يتعرض له احلديث
 والوالية إذا أطلقت من غري حتديد انصرفت إىل اخلالفة ،"ولوا" :rله فإن فيه قو

 فإن الظاهر من هذا النص أمرهم كله، وال ،"أمرهم": rوامللك، وكذلك يف قوله 
يكون ذلك إىل بإسناد اخلالفة العظمى أو امللك؛ ألن والة األمر هم أصحاب اإلمارة 

يف بعض روايات احلديث وألفاظه ففي  ما جاء :واخلالفة وامللك، ومما يدل على ذلك
ما أفلح : "وبلفظ )١("أسندوا أمرهم إىل امرأة: "رواية اإلمام أمحد يف مسنده بلفظ

  .)٣("متلكهم امرأة: " وبلفظ)٢("قوم تلي أمرهم امرأة
لن يفلح قوم أسندوا أمرهم «: rقد قال رسول اهللا : فإن قيل" :يقول ابن حزم

 يف األمر العام الذي هواخلالفة، برهان rقال ذلك رسول اهللا إمنا :  قلنا،)٤(»إىل امرأة
املرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن  «:-  عليه الصالة والسالم- ذلك قوله 

 ومل يأت نص من منعها أن ، وقد أجاز املالكيون أن تكون وصية ووكيلة،)٥(»رعيتها
  .)٦("تلي بعض األمور

                                                 
  ).٢٠٤٧٧(، )٢٠٤٧٤(، )٢٠٤٠٢: (مواضع من املسند منها جاءت هذه الرواية يف عدة )١(
  ).٢٠٥٠٨( جاءت هذه الرواية يف املسند يف )٢(
  ).٢٠٥١٧(، )٢٠٤٧٨(، )٢٠٤٣٨: ( جاءت هذه الرواية يف عدة مواضع من املسند منها)٣(
  .سبق خترجيه )٤(
 يف اجلمعة باب : باباجلمعة،: ، كتاب، وقد أخرجه البخاريt احلديث من رواية عبد اهللا بن عمر )٥(

  .واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" :، بلفظ)٨٩٣( رقم ٥ / ٢ واملدن القرى
  .٨/٥٢٨ احمللى )٦(
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-٤٧١-

 ألنه من رواية ؛rال يصح رفعه إىل النيب حديث  tحديث أيب بكرة  -ثالثا 
 ألن من ؛يف حد القذف، فروايته غري مقبولة tممن جلدهم عمر  وهو ،tأيب بكرة 

  .)١(جلد حبد القذف موصوف بالفسق والكذب
   :نوقش ذلك بعدة أمور

 وأثبتها علماء ،tقبول مرويات أيب بكرة على ع علماء املسلمني امج إ-١
ة، وأما جلد أيب بكرة احلديث يف دواوين السنt يف شهادته على املغرية t  ،بالزىن

 ألنه مل يكن قاذفاً، وإمنا كان ؛وكونه مل يتب، فذلك ال تأثري له يف قبول روايته
احملدود يف : "، يقول ابن قدامة)٢(شاهداً، وفرق بني الشاهد يف الزىن والقاذف فيه

 وهلذا ؛نَّ نقصان العدد ليس من فعله؛ ألالقذف إن كان بلفظ الشهادة فال يرد خربه
حمدود يف القذف، وإن كان بغري  روى الناس عن أيب بكرة، واتفقوا على ذلك، وهو

  .)٣("لفظ الشهادة فال تقبل روايته حىت يتوب
 الصحابة كلّهم عدول عند أهل السنة، عدول بتزكية اهللا هلم وبتزكية رسول -  ٢

 مل يفسق بارتكاب كبرية، وإمنا شهِد tبكرة  أبو و. اليت أغْنت عن كل تزكيةrاهللا 
  الْحد على من شهِدوا، وكان مما قاله عمرt يف قضية، فلما لَم تتم الشهادة أقام عمر

tشهادته فيما : "وقال هلم". همن تاب قبلت شهادت: " وقال نفسه قَبِلْت من أكْذَب
مل أقبل روايته، وفرق بني :  مل يقُلt فعمر". يستقْبل، ومن مل يفعل مل أُجِز شهادته

  .)٤(قبول الشهادة وبني قبول الرواية

                                                 
نظرة يف األدلة الشرعية حول " :بعنوانمقال م، ٢٩/٥/٢٠٠٤جريدة الوطن الكويتية بتاريخ : انظر )١(

 .شيخ حممد بن سليما األشقر لل". لنيابية وحنوهامشاركة املرأة يف الوظائف الرئاسية واالس ا
الدفاع عن الصحايب أيب بكرة ومروياته : "احملسن بن محد العباد البدر  ينظر إىل كتاب الشيخ عبد)٢(

 ".ل ملنع والية النساء على الرجالواالستدال
  .١/٣٠٣ روضة الناظر )٣(
  .املراجع السابقة )٤(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٧٢-

الفرق ما نقله ابن حجر ذلك يؤكِّد  بني الرواية والشهادة ومما اأن هناك فرق -  ٤
واستنبط املهلب من هذا أن إكذاب القاذف نفسه ليس شرطًا : عن املهلّب حينما قال

كذب نفسه، ومع ذلك فقد قبل املسلمون روايته يف قبول توبته؛ ألن أبا بكرة مل ي
   .)١(وعملُوا ا

  إذا مل تكن بدعته مكفِّرة، وهذا ما يطلق عليهيف الرواية تقبل رواية املبتدع - ٥
وروى العلماء عن .  ال بالعملالذي فسقه متعلق بالعقيدة" الفاسق الْملِّي"عند العلماء 

ورووا عن اخلوارج  ،ن الشيعة، وليس عن الرافضةأُناس تكلّموا يف القدر، ورووا ع
فإذا كان هؤالء يف نظر أهل العلم قد فسقوا ، لصدقهم، ورووا عمن يشرب النبيذ

بأفعالهم هذه، فإنه رووا عنهم؛ ألن هؤالء ال يرون أم فسقوا بذلك، ولورأوه فسقًا 
  .)٢(فتأمل الفرق البين الواضح !!لتركوه 
 مع كونه صحابيا جاوز القنطرةَ، إال أنه يرى بنفسه أنه مل يأتt  بكرة أبو – ٦

 مل يأت مبا يفسق، غاية ما هنالك - حقيقة-وهو. رأى ذلك لَتاب منه مبا يفسق، ولو
متف ابتداًء، كما علبت منه، فلم يقذوالصحابة قد جاوزوا . أنه أدى شهادة طُل

 .فيمن صحبواالقنطرة، والطّعن يف الصحابة طَعن 
 : - رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 كما قال rقَدح يف الرسول  rفإن القدح يف خري القرون الذين صحبوا الرسول
 وإمنا طعنوا يف rهؤالء طعنوا يف أصحاب رسول اهللا : مالك وغريه من أئمة العلم

جلًا صاحلًا لكان رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولوكان ر: أصحابه؛ ليقول القائل
. اهـ.. rأصحابه صاحلني، وأيضا فهؤالء الذين نقَلُوا القرآن واإلسالم وشرائع النيب 

مث إن أبا بكرة الثقفي له أربعة عشر حديثًا يف . فإن مرتبة الصحبة كافية يف العدالَة
                                                 

  .السابقة املراجع )١(
 . عن الصحايب أيب بكرة ومروياتهالدفاع) ٢(
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-٤٧٣-

  .)١(صحيح البخاري
   :بكرةيب يضا على استدالل املانعني حبديث أومن أجوبة ايزين أ

إذ  ؛rأن هذا احلديث إىل األحاديث املوضوعة املكذوبة على النيب  - رابعا 
 قاله ملا بلغه أن الفرس ولوا عليهم ابنة rالكذب يف منت احلديث، فهوالقول بأن النيب 

يف حني أنه ليس يف تاريخ الفرس أم ولوا عليهم ابنة كسرى وال أية امرأة . كسرى
  .أخرى

  : باآليت نوقش
  . يف البخاري حديثًا موضوعا مكذوباًنه ليسأ -١
يف حني أنه ليس يف تاريخ الفرس أم ولوا عليهم ابنة كسرى وال أية  ": قوهلم-٢

: دعوى ال دليل عليها وال مستند سوى النفي العام يف حني أن القاعدة". امرأة أخرى
مث ملكت بوران بنت ": التاريخ" قال ابن جرير الطربي يف ،الْمثبِت مقدم على النايف

الكامل "وقد عقَد ابن األثري يف كتابه ". كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان
مث . ابنة ابرويز بن هرمز بن أنوشروان" بوران"ذكر ملك : بابا قال فيه" يف التاريخ

 جالًم مل جيدوا من بيت اململكة ر أل؛"بوران"ملا قُتل شهريراز ملَّكَت الفرس : قال
يملِّكونه، فلما أحسنت السرية يف رعيتها، وعدلت فيهم، فأصلحت القناطر، ووضعت 
ما بقي من اخلراج، وردت خشبة الصليب على ملك الروم، وكانت مملكتها سنة 

  . وأربعة أشهر
فقد ذَكَرها خليفة بن . الْحكُم" بوران"وال خيلوكتاب تاريخ من ذكر تولِّي 

وابن خلدون، واليافعي، وكُتب تواريخ املدن، كتاريخ بغداد، خياط، واليعقويب، 
  . وغريها

                                                 
  .املرجع السابق )١(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٧٤-

أنه ليس يف تاريخ الفرس أم ولوا عليهم ابنة كسرى وال أية "صح   أنه لو- ٣
كيف يكون قد أثبت أنه ال يعرف ! لكان فيه دليل على قائله وليس له". امرأة أخرى

اال يف جاهلية وال يف إسالم أن امرأة تولّت مبص١(!ن(  
 قرن، ربع بعد إال احلديث هذا احلديث راوية أبوبكرة يتذكر مل  ملاذا- خامسا 

 مضطربة؟ ظروف ظل وىف وفجأة
   :نوقش

 الصحابة، من عدد عن ذلك مثل جاء فقد األمر، ذا tأبوبكرة  ينفرد  مل-  ١
 حني أو ا،مناسبا يف إال يرووها ومل r النيب من مسعوها أحاديث تذكّروا أم: أي

 .تذكّرها
 سنة اخلالفة تولّى حينما - رضي اهللا عنهما-  الزبري بن اهللا عبد فعله  ما:ذلك فمن

 إال ذلك ترك ما r النيب فإن إبراهيم، قواعد على الكعبة بناء أعاد فإنه هـ،٦٤
 عبد  وشك.الكعبة بناء الزبري ابن أعاد العلّة هذه زالت فلما باإلسالم، الناس حلدثان
 .األول البناء على بناءها وأعاد الكعبة، فهدم ذلك يف مروان بن امللك

: قال إذ بالبيت، هويطوف بينما مروان بن امللك عبد أن اإلمام البخاري روى
 اهللا رسول قال: تقول مسعتها يقول املؤمنني، أم على يكذب حيث الزبري ابن اهللا قاتل
r)) :من فيه أزيد حىت البيت ضتلنق بالكفر قومك حدثان لوال عائشة، يا 

 ال: ربيعة أيب بن اهللا عبد بن احلارث فقال )٢()البناء يف قصروا قومك فإن احلجر،
 أن قبل مسعته لوكنت: قال. هذا حتدث املؤمنني أم مسعت فأنا املؤمنني، أمري يا هذا تقل
 . الزبري ابن بنى ما على لتركته أهدمه

 احلديث ذا ينفرد مل الزبري ابن أن وذلك الزبري، ناب إىل قول يعود امللك عبد فهذا
                                                 

  .السابق املرجع )١(
  ).١٣٣٣( ، رقم)٢/٩٧٢(نقض الكعبة وبنائها، : احلج، باب: رواه مسلم، كتاب )٢(
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-٤٧٥-

 .عنها غريه رواه وإمنا -  رضي اهللا عنها- عائشة عن
 ابن يتذكّر لَم لم: مروان بن امللك عبد يقُل مل أخرى جهة ومن جهة من هذا
 !r النيب وفاة بعد سنة مخسني على يزيد ما وبعد تولّى، أن بعد إال هذا الزبري
 بناء يف عائشة حديث كشأن شأنه احلديث، برواية ينفرِد مل t بكرة أبا إن -  ٢
 .عائشة عن الزبري ابن به ينفرد مل إذ إبراهيم؛ قواعد على الكعبة

 بن جابر حديث من الطرباين رواه قد). امرأة أمرهم ولّوا قوم يفلح ال: (فحديث
 فإن ولو تفرد احلديث، ذا بكرة أبو تفرد وهي ا، علّلوا اليت العلّة  فزالتt مسرة
  .)١(يضر ال تفرده

   :الدليل الثاين
واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة، :  ثالثةةالقضا": rقوله 
يف النار،  ف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق وجار يف احلكم فهورفرجل ع

  .)٢(" ورجل قضى للناس على جهل فهويف النار
دليل على  وهو: "- رمحه اهللا تعاىل- بن تيمية اال جمد الدين ق :ووجه الداللة

، "ورجل... فرجل" :فقوله فيه. )٤(، وأقره الشوكاين)٣("اشتراط كون القاضي رجالً
ومنها : "قال الزركشي. فإن هذا يفيد حصر القضاء يف الرجال، وخيرج مبفهومه النساء

                                                 
  . الدفاع عن الصحايب أيب بكرة ومروياته)١(

ذي يف باب ما ، والترم)٣٥٧٣( رقم ٢٩٩ / ٣أخرجه أبوداود يف القضاء باب يف القاضي خيطئ  (٢)
 احلاكم جيتهد فيصيب : باب،، وابن ماجه)١٣٢٢(، رقم ٦٠٤ / ٣يف القاضي  rجاء عن رسول اهللا 

 ٣٩٧ / ٥ للحاكم اجلاهل - تعاىل-والنسائي الكربى يف ذكر ما أعد اهللا ) ٢٣١٥(  رقم٧٧٥ / ٢احلق
 / ٨( إرواء الغليل قال األلباين يف  ،٤/٦٥ ونصب الراية ٤/١١٦وانظر سبل السالم  ،)٥٨٩١(رقم 
هذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم، غري أن خلف بن خليفة اختلط ىف اآلخر، وادعى أنه رأى " ):٢٣٥

لكن مل : ، قلت"التقريب"محد،كما قال احلافظ ىف عمروبن حريث الصحاىب فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأ
 ".ديثهيتفرد به كما يأتى، فذلك يدل أنه قد حفظ، فيكون من صحيح ح

 .٤/٦٥ الراية ، نصب٧/٢٤٣ اخلرقي خمتصر على الزركشي  شرح)٣(
 .٤/١١٦ السالم سبل  وانظر.٨/٣٠٤نيل األوطار )٤(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٧٦-

صيغة التذكري؛ وذلك ملا تقدم من كونه ذكراً، وحيتمله كالم اخلرقي؛ لذكره ما تقدم ب
إىل آخره، وظاهره حصر القضاة يف الثالثة » فرجل«:  قال"القضاة ثالثة": قوله

  .)١("املوصوفني مبا ذكر
   :ورد هذا االستدالل

بأن عامة شراح احلديث من أهل العلم الذين ذكروا دالالت احلديث وفوائده إمنا 
حيسن القضاء منه، ومل يذكروا يف داللة ذكروا إفادة احلديث منع اجلاهل ومن ال 

، إمنا ذكره )٢(حديث بريدة إفادة حصر القضاء يف الرجال، وأن املرأة ال تتوىل القضاء
الشوكاين بناء على ذكر املصنف صاحب املنتقى جمد الدين أبوالربكات ابن تيمية 

 ،ن القضاء ومن ال حيس،املنع من والية املرأة والصيبباب "حيث أو رد احلديث حتت 
، فذكر الشوكاين أن املصنف استدل به على منع املرأة من "أو يضعف عن القيام حبقه

  .)٣(القضاء
   :الدليل الثالث
رجل علم احلق، ورجل قضى يف الناس على جهل، ورجل : "rقول الرسول 

  .)٤(...".احلقعرف 
تكون من جواز أن : أي. اهـ": دل مبفهومه على خروج املرأة" :قال الشوكاين

                                                 
 .٧/٢٤٣ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (١)
شرح السنة للبغوي ، و٧/٢٩٧االستذكار و، ١/٤٣شرح مشكل اآلثار، و٤/٥٣٧ فيض القدير (٢)
  .٢/٥٦٥، سبل السالم ٦/٢٤٢٦مرقاة املفاتيح و، ١٠/٩٣

 أو يضعف عن القيام ، ومن ال حيسن القضاء،املنع من والية املرأة والصيب أورد االشوكاين حتت باب )٣(
ث منع إمارة السابق يف منع املرأة من الوالية، مث حدي tعدة أحاديث، منها حديث أيب بكرة " حبقه

أن املصنف أراد االستدالل به على منع : ، والظاهر."..واحد يف اجلنة:  ثالثةةالقضا: "الصبيان، مث حديث
نيل األوطار . الترتيب والتدرج املنطقي ملا ذكره املصنف يف عنوان الباب من ال حيسن القضاء، وهو

٨/٣٠٤. 
  ).٢٣١٥(رقم ) ٢/٧٧٦(احلاكم جيتهد فيصيب احلق، : ، باب: يف سننه، كتابه رواه ابن ماج)٤(
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 .)١(قاضية
   :ومنها r عموم األحاديث اليت وردت عن الرسول :الدليل الرابع

الة إال أمروا عليهم فال حيل لثالثة يكون ب ":-  عليه الصالة والسالم- قوله -  ١
   .)٢("أحدهم
   .)٣("عليه حرص أحداً أو يسأله أحداً العمل هذا نويل ال واهللا إنا ": وقوله-  ٢
 لنـزي عليه جرب ومن إىل نفسه وكل القضاء سأل من :قال أنه r  وعنه-  ٣
   .)٤("يسدده ملك عليه

 فله جوره عدله غلب مث يناله حىت املسلمني قضاء طلب من ":r قوله – ٤
  .)٥("النار فله عدله جوره غلب ومن اجلنه

خبصوص  rنظرنا يف األحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا  ولو :وجه االستدالل
 مبنع طلب القضاء أو بعدم تولية الضعيف أو التشديد بالوالية وما القضاء سواء كانت

خيش على من مل يقم حبقها جندها كلها ختص الرجال وكلها تتحدث عن الرجل 
  .وتوليته القضاء

                                                 
  .٣٠٤/ ٨نيل األوطار  )١(
 الصّحيحِ رِجالُ ورِجالُه الْبزّار، رواه: [قال) ٩٣٠٥ح ٢٥٥/ ٥ (الفوائد ومنبع الزوائد جممع: انظر )٢(

/ ٨) (السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء (يف األلباين وصححه]. وهوثقَةٌ خالد، بن عمّار خال
  ).٢٥١٧ (رقم) ١٥٨

رقم ) ٣/١٤٥٦(، عليها واحلرص اإلمارة طلب عن النهي :بابإلمارة، ا: مسلم، كتاب: رواه )٣(
)١٧٣٣(.  
. وصححه خيثمة عن بالل بن األعلى عبد عن إسرائيل طريق من] ٢٩٦: ص [احلاكم أخرجه )٤(

 من {بلفظ املنذر ابن احلديث وأخرج اجلمهور ضعفه األعلى وعبد معني بن حيىي لينه خيثمة أن وتعقب
  .}يسدده ملكا اهللا أنـزل عليه أكره ومن، إىل نفسه وكل بالشفعاء عليه انواستع القضاء طلب

: األلباين قال ،٣٥٧٥ برقم ،٢٩٩/ ٣، خيطئ القاضي يف :باب األقضية،: كتاب سنن أيب داود، )٥(
  .٣٧٣٦ برقم ٣٥٠/ ٢ املصابيح مشكاة: انظر. ضعيف



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٧٨-

  :ورد االستدالل ذه األدلة مبا يلي
 أن ذكر الرجل يف احلديث مل يقصد به احلصر أو التخصيص، وعدم :أوالً

للقضاء، إمنا ورد ذكره على سبيل الغالب، فإن الغالب يف القضاة أم صالحية غريه 
ال مفهوم له خيرج " رجل ":من الرجال، أما قضاء املرأة فلم يتعرض له احلديث، فقوله

رجل أعطى يب مث : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهللا" :rاملرأة، كما يف قوله 
رجل من أهل الكتاب، آمن : ثة هلم أجرانثال" : وقوله)١("احلديث. ..لغدر، ورج

يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال " :r وقوله ،)٢("احلديث...rبنبيه وآمن مبحمد 
يف هذه األحاديث " رجل ":، فإن قوله)٣("احلديث...ألحد ثالثة رجل، حتمل محالة

  .وأمثاهلا ال مفهوم هلا خيرج املرأة، ومثل ذلك حديث القضاة ثالثة املذكور
أن عامة الفقهاء الذين استدلوا ذا احلديث يف شروط القضاء استدلوا به : ثانياً 

على اشتراط العلم أو االجتهاد يف القاضي، مع ذكر بعضهم لشرط الذكورة حينئذ، 
ومل يرد يف كتب الفقهاء من استدل ذا احلديث على شرط الذكورة يف القاضي، أو 

كان احلديث حجة ملا أعرض عن االستدالل به   ولو،)٤(منع املرأة من تويل القضاء
   .)٥(عامة أهل العلم مع قرب ذكره يف شروط القضاء

                                                 
 ).٢٢٢٧ (رقم ٨٢/ ٣. حراً باع من إمث البيوع، باب: البخاري، كتاب أخرجه )١(
 :ومسلم، كتاب ،)٩٧( رقم ٣١/ ١وأهله أمته الرجل تعليم :العلم، باب:  كتاب،البخاري أخرجه )٢(

  ).١٥٤ (رقم١/١٣٤ الناس إىل مجيع r حممد نبينا برسالة اإلميان وجوب :باب اإلميان،
  ).١٠٤٤ (رقم٢/٧٢٢ املسألة له حتل من :الزكاة، باب: كتاب مسلم، أخرجه )٣(
 تقدم ما لذكره اخلرقي، كالم وحيتمله ذكراً، كونه منها: "احلنابلة حيث قال فقهاء من الزركشي  غري)٤(

  .٧/٢٤٣ اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح:انظر. "التذكري بصيغة
 املمهدات واملقدمات ،٤/١٧٦ احلقائق وتبيني ،٧/٣ الصنائع وبدائع ،١٦/٧٢ املبسوط: انظر )٥(
 للعمراين والبيان ،٣/٣٧٨ واملهذب ،١٦/١٦٠ الكبري واحلاوي ،٧/١٦٢ اخلرشي وشرح ،٢/٢٦١

 .٨/١٥٤ واملبدع ،١٤/١٤ واملغين ،٤/٢٢٣ اإلمام أمحد فقه يف والكايف ،١٣/١٩
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   :الدليل اخلامس
 فكانت مجيعاً، يصلون إسرائيل بين يف والنساء الرجال كان: يف النساء rقوله 
 ابن فكان احليض، عليهن فألقي خلليلها، ما تطول القالبني تلبس اخلليل هلا املرأة
: قال القالبني؟ ما: بكر أليب فقلنا ،»اهللا أخرهن حيث أخروهن«: يقول سعودم
  .)١(»أخروهن حيث أخرهن اهللا« ،»خشب من رفيصني«

، وهذا غاية النقص هلن: " القرايف معلقاً على هذا األثر يقول:وجه االستدالل
  ألنه موطن ورود؛فالقضاء، يف الصالة خوف الفتنة منعت أن تقوم جبنب الرجل

  .)٢("ىل أوالفجار
  :رد هذا االستدالل مبا يلي

 على به حيتج ال واملوقوف ،t مسعود ابن على موقوف حديث هذا ان: أوالً
  .)٣(الصحيح

أن وجه الداللة من هذا األثر على منع املرأة من تويل القضاء حمل نظر؛ فإن : ثانياً

                                                 
 وأخرجه ابن خزمية يف ،)٥١١٥( رقم) ١٤٩ / ٣(الرزاق يف مصنفه مصنفه   أخرجه هذا األثر عبد(١)

أن يف املنت  إسناده صحيح موقوف، ويبدو:  معلقاً عليه وقال األلباين،)١٧٠٠(  رقم٩٩/ ٣صحيحه 
 نصب يف الزيلعي  وذكر،)٩٤٨٤(  رقم٩/٢٩٥الرزاق الطرباين يف الكبري  سقطاً، وأخرجه من طريق عبد

" النبوة دالئل"و" رزين مسند"إىل  يعزوه كان احلنفية فقهاء من) كذا (اجلهال بعض أن): ٢/٣٦ (الراية
 ختريج يف الدراية يف حجر ابن وقال". موقوفا وال مرفوعا ال فيه أجده فلم تبعتهت وقد: "قال. للبيهقي
 بعض عن السروجي وزعم مرفوعا للبيهقي النبوة لدالئل عزاه من ووهم" ):١/١٧١( اهلداية أحاديث
 من رأيت" ):٦٢ / ١ (املشتهرة األحاديث يف التذكرة يف الزركشي قال. "رزين مسند يف أنه مشائخه

 يف قال أنه اهلمام ابن عن "املوضوعات" يف القارئ علي الشيخ نقل "وقال ،"وهوغلط للصحيحني عزاه
 ".مسعود ابن على موقوف أنه والصحيح شهرته، عن فضال رفعه، يثبت ال": اهلداية شرح
حلاوي ا، واملاوردي يف ٢١/ ١٠القرايف يف الذخرية ، و٣/١٥٠٦املعونة : وانظر ،٢١/ ١٠ الذخرية (٢)
 .١٥٦/ ١٦بري الك
 :وقال) ٣١٩ / ٢ (األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة يف ذكر األلباين (٣)

 الرسالة : وانظر".اإلسرائيليات من القصة أن والظاهر لوقفه، به حيتج ال ولكن اإلسناد، صحيح واملوقوف"
 .٣٢٨/ ١ احلديث علوم يف قدالن منهج ، -٣١١-٣١٠: ٢: والتحبري التقرير ،٥٩٨ ص للشافعي



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٨٠-

عن الرجال، مراعاة حلاجة هذا األثر يستدل به على تأخري مكان الصالة بالنسبة للنساء 
 أمر يف فليس املرأة للستر، وتوجيهاً هلا للبعد عن خمالطة الرجال واالقتراب منهم؛

 يؤدي ال ذلك كان إذا القضاء تويل من املرأة منع على دليل الرجال عن بالبعد النساء
 ظرف )وحيث(: " وهلذا قال احلافظ ابن حجر.منهم واالقتراب الرجال إىل مزامحة

  .)١(" وال مكان جيب تأخرهن فيه إال مكان الصالة،نمكا
   :الدليل السادس

  .)٢(" رعيتهاواملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن: "rقول النيب 
   : من عدة وجوهوجه الداللة

 خلدمته والتعهد بيت زوجها أمر يف التدبري  أن رعاية املرأة لبيتها حبسن– ١
 يف راعية املرأة" :قوله: "احلديث هذا شرح يف -اهللا رمحه-  حجر قال ابن .وأضيافه

 فإن". خاص بإذن إال غالبا سواه إىل ما تصل ال ألا بالبيت؛ قيد إمنا "زوجها بيت
 :هنا الراعي معىن ": البغوي  قال.األهم  لواجبها -الغالب يف-  مضيعة تكون تولته

 فيه اخليانة وحذرهم يلونه فيما  بالنصيحةr النيب أمرهم يليه؛ من على املؤمتن احلافظ
 هؤالء استوى فقد التعهد، وحسن الشيء حفظ: فالرعاية عنه، مسئولون أم بإخباره
 الرعية، أمور والية: اإلمام فرعاية خمتلفة فيه معانيهم كانت وإن" الراعي "االسم يف

 عليهم بالقيام: أهله الرجل ورعاية فيهم، واألحكام احلدود وإقامة ورائهم من واحلياطة
  . )٣(العشرة وحسن النفقة يف

 -بيان أن أهم واجبات املرأة العامة اليت تسأل عنها بني يدي اهللا   يف احلديث– ٢
الواجب  صريح يف أن هذا هو هي على مسئوليتها عن بيتها، وهو" ديانة "- تعاىل

                                                 
 .٥/٢٦١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ومثله يف ٢١٢/ ٢فتح الباري  (١)

  .سبق خترجيه )٢(
 .١٠/٦٢ شرح السنة للبغوي )٣(



 نورة بنت زيد بن مبارك الرشود. د  "فقها وقانونا" حكم تعيني املرأة يف منصب القضاء  أحباث
 

-٤٨١-

يدل على  و،املقدم على غريه، مث قام باملنع من غريه يف الوالية العامة ما تقدم من األدلة
أال ": rقال االجتماعية املنوطة يكل راع فسئولية املصيغة احلديث حيث بينت ذلك 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن 
رعيته، والرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن رعيته، واخلادم راع يف مال سيده 

  .)١("رعيتها عن ومسئولة زوجها يتب يف  راعيةومسئول عن رعيته، واملرأة
احلديث ظاهر يف أن األصل يف املرأة العمل داخل البيت ال خارجه، وما  - ٣

عداه فيحتاج فيه إىل املربر على اخلروج، والوالية العامة قد علم الناس مجيعا أن األصل 
 rنيب فيها اخلروج والربوز ال البقاء يف البيت، وألمحد من حديث أيب هريرة أن ال

إن اهللا : (عن أنسو .)٢()ما من راع يسأل يوم القيامة أقام أمر اهللا أم أضاعه( :قال
  .)٣() استرعاه، حفظ ذلك أو ضيعه عماسائل كل راع

  :ورد هذا االستدالل مبا سبق
 : بقولهrمن أنه وإن كانت مهمة املرأة األوىل رعاية بيتها، كما أخرب بذلك النيب 

 إال أن ذلك ال يعين أا غري ،" زوجها ومسئولة عن رعيتهاواملرأة راعية يف بيت"
صاحلة ألن تقوم بعمل آخر غري رعاية بيتها، وإال لقلنا مبنع املرأة من كل عمل خارج 

 - عائشة املؤمنني حديث أم وقد سبق قول العيين يف شرح. بيتها بناء على هذا التعليل
 خترجن أن لكن اهللا ذنأ قد: (r اهللا رسول قال: قالت -رضي اهللا عنها

                                                 
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل {:-تعاىل-قول اهللا : األحكام، باب:  متفق عليه، البخاري، كتاب)١(

فضيلة اإلمام : اإلمارة، باب: ، ومسلم، كتاب)٧١٣٨( ، رقم)٩/٦٢(، ]٥٩: النساء[} األمر منكم
رقم ) ١٤٥٩/ ٣( العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم

)١٨٢٩ ( 
 . تقدم)٢(
  ).٢/٥٥( رواه أمحد يف مسنده، )٣(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٨٢-

 النساء أن على دليل احلديث هذا يف: بطال ابن قال" :حيث قال .)١()حلوائجكن
 ذلك وغري احملارم، وذوي واألمهات اآلباء زيارة من اخلروج، هلن أبيح ما لكل خيرجن
   .احلاجة به متس مما

   :الدليل السابع
 يا اومب: فقلن»  الناريا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل«: rقوله 

تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين «: رسول اهللا؟ قال
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول : قلن ،»أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

فذلك «: بلى، قال: قلن» أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل«: اهللا؟ قال
فذلك من «: بلى، قال: قلن»  إذا حاضت مل تصل ومل تصممن نقصان عقلها، أليس

  .)٢(»نقصان دينها
 أمور من شيء رد منع على تنبيه وفيه الذم، خمرج خارج  أن هذا:ووجه الداللة

لة نـز ومن كان ذه امل،بأن ناقصات عقل ودين rإىل النساء فقد وصفهن  الدين
 ، مبا تقتضيه الشريعة املطهرة،ام وفصل خصوم،ال يصلح لتويل احلكم بني عباد اهللا

  .)٣( فليس بعد نقصان العقل والدين شيء،ويوجبه العدل
بأن نقص العقل والدين يف املرأة شيء غريزي، وهووصف : ويرد هذا االستدالل

للجنس، مما ال يعين عدم خروج بعض أفراده عنه، فبعض النساء تفوق كثرياً من 
هذا الوصف ال يعين عدم صالحية املرأة للوالية، الرجال يف العلم واحلكمة، كما أن 

  . فقد تصلح املرأة أن تتوىل بعض الواليات اخلاصة مع وجود هذا النقص فيها

                                                 
  ).٥٢٣٧(، رقم )٧/٣٨(ائجهن، خروج النساء حلو: النكاح، باب:  رواه البخاري، كتاب)١(

: ، كتابمسلمو ،)٣٠٤(  رقم)١/٦٨( ترك احلائض الصوم : باباحليض،: ، كتاب أخرجه البخاري(٢)
  .)٧٩(رقم  ١/٨٦ بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات : باباإلميان،

 .١/٨١٧السيل اجلرار ، ٣/١٥٠٦ املعونة(٣) 
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-٤٨٣-

وليس يف الشرع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنه مل " :ابن اهلمامالكمال  يقول
 ،قاف وناظرة يف األو،يصل إىل حد سلب واليتها بالكلية؛ أال ترى أا تصلح شاهدة

 وذلك النقصان بالنسبة واإلضافة، مث هومنسوب إىل اجلنس فجاز ،ووصية على اليتامى
 مع جواز ،الرجل خري من املرأة: يف الفرد خالفه؛ أال ترى إىل تصرحيهم بصدق قولنا

  .)١(" من بعض أفراد الرجالكون بعض أفراد النساء خرياً
   :الدليل الثامن

 ولوكان العامة، الواليات إحدى أو القضاء على ةامرأ وىل أنه r النيب عن يرد مل
  .r النيب منه حرمها ملا هلا حقا ذلك

  : من القياس:ثالثا
 من كوما جبامع الكربى، اإلمامة على منه املرأة منع يف القضاء  قياس-أوالً
يقول ابن . )٢()قومولوا أمرهم امرأة يفلح لن (حديث يشملها اليت العامة الواليات
  .)٣("ن رد قضاء املرأة شبهه بقضاء اإلمامة الكربىم" :رشد

  : ويرد على هذا االستدالل مبا يلي
 ألنه ال مناسبة بني الواليتني من حيث السلطة ؛ذا القياسعدم التسليم  -  ١

، فرئاسة الدولة أعم وأكثر خطراً، بيمنا والية القضاء والية جزئية، والصالحيات
 الفقهاءهلا عامة  اشترط اليتومامة العظمى والوالية العامة الواليات اجلزئية باإلفتشبيه 

  . تشبيه فيه شيء من اخللط واملغالطةالذكورة 
يف األحكام السلطانية أن يكون وزير والقاضي أبو يعلى وقد أجاز املاوردي 

كما مل يشترطوا يف وزير التنفيذ بعض التنفيذ يف الدولة املسلمة من غري املسلمني، 

                                                 
 .٧/٢٩٨ فتح القدير (١)

  .)٤٤٢٥ (رقم ٨/ ٦ وقيصر إىل كسرى r النيب كتاب :باب املغازي،: ابكت البخاري، أخرجه )٢(
 .١٦/١٥٦احلاوي الكبري و، ٥/١٨٢املنتقى شرح املوطأ : ، وانظر٤/١٤٣ بداية اتهد (٣)



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٨٤-

  .)١(ونه غري تام الواليةلكالصفات 
ا ، وذلك بانتقاهلة املعاصرة احلديثالنظم  يفهاتغري مفهوم أن الوالية العامة قد – ٢
  السلطاني يشترك فيها مجع من ذوة اليتإىل سلطان املؤسس سلطان الفردمن 

من يف كثري من الوقائع يف البلدان اإلسالمية قد حتول ، فالقضاء مثالً واالختصاص
إذا ، ف احلكم فيه عدد من القضاة، يشترك يفي الفرد إىل قضاء مؤسسيقضاء القاض

هلا باملعىن املفهوم للوالية عند الفقهاء والية  هيئة احملكمة فال شاركت املرأة يف
رجالً كان أو وليست بيد فرد،  ملؤسسة ومجع، أضحتألن الوالية هنا املتقدمني؛ 

  .)٢(امرأة
 ،قضاء يف هذا العصر خيتلف كثريا عما كان عليه يف املاضيأن اليعلم ومن هذا 

ليس  فجزء من منظومة التحاكم، ولذا فالقاضي اآلن ال ميلك والية تامة، بل هو
مث إنه ال ، حلكمه اعتبار حىت يكتسب القطعية بقناعة الطرفني أو تدقيقه من درجة أعلى

  . له فقطميلك النظر إال يف حدود معينة حسب االختصاص اعول
 الفاسق، إمامة جواز مع الصلوات إمامة  من)األنوثة نقص (منعها ملا  وألنه-ثانيا

 إنعقاد من مينع األنوثة نقص وألن ىل أو الفاسق من يصح الذي القضاء من املنع كان
  .األمة كإمامة الواليات

  :باآليتويرد 
 الصالة شأن أن قياس القضاء على اإلمامة قياس مع الفارق، فاإلمامة يف -  ١

 ألن الرجال هم أهل اجلمع ره الشارع على الرجال دون النساء؛تعبدي، وقد قص
عمل وظيفي كسائر  واجلماعة، وملا يف ذلك من املصاحل اليت ال ختفى، أما القضاء فهو

                                                 
  ).٣١( ، األحكام السلطانية أليب يعلى)٥٨(حكام السلطانية للماوردي ص األ(١)
  : أهل التفسري على الشبكة العامليةد حممود محدى زقزوق، منشور يف ملتقى. أ(٢)

http://www.tafsir.net/vb/tafsir١٧٧٢٩/#ixzz٢MQA٣bpFC 
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-٤٨٥-

الوظائف اليت ميكن أن تقوم ا املرأة، بعيداً عن مزامحة الرجال أو خمالطتهم، وعلى 
  . قضاء املرأة أن تتقدم الرجال كما يف اإلمامةهذا فال يلزم من

 )١(مستحب عند فقهاء الشافعية  أن املرأة ميكن أن تكون إمامة للنساء، بل هو-  ٢
 دون الرجال، وهذا ما القياس أن يصح قضاؤها بني النساء، فمقتضى هذا )٢(واحلنابلة

  .)٣(مل يقل به أصحاب هذا القول
  : مجاع اإل:رابعا

ن  وال عن أحد من خلفائه الراشديr لم ينقل عن رسول اهللاف y ةإمجاع الصحاب
جاز ذلك لوقع مرة واحدةً ومل خيل   ولو، أو والية بلدمن بعده أم ولوا امرأة قضاء

والنيب ، ية املرأة لتويل القضاءوهذا يعترب إمجاع على عدم صالح ،منه مجيع البلدان غالباً
r٤(" الراشدين املهديني من بعديعليكم بسنيت وسنة اخللفاء" : يقول(.  

 امرأة بعدهم، من وال خلفائه، من أحد وال r النيب يولّ مل ":قدامة وقال ابن
قال و .)٥("غالباً  الزمان مجيع منه خيل مل ذلك ولوجاز بلغنا، فيما بلد، والية وال قضاء

 نعلم أنه ال rويكفي يف ذلك عندي عمل املسلمني يف عهد النيب " :الوليد القاضي ابو

                                                 
 مذهب" ):٣٥٦ / ٢ (الكبري احلاوي يف ، واملاوردي٢/٤٢٢ املطلب واية ،١/١٩٨ املهذب )١(

  ."ونفالً فرضاً النساء تؤم أن هلا تحبيس أنه الشافعي
 هل الرواية، اختلفت):"١٤٨ / ٢ (املغين يف قدامة ابن قال. ١/٤٧٩ القناع وكشاف ،٢/٨٢ املبدع )٢(

 :النساء تؤم املرأة أن عنه روي وممن مستحب، ذلك أن فروي مجاعة؟ بالنساء املرأة تصلي أن يستحب
 ."وأبو ثور وإسحاق، والشافعي، زاعي،واألو والثوري، وعطاء، سلمة، وأم عائشة،

 .٣٥٦ / ٢احلاوي للماوردي  )٣(
 ، ويف)٤٢(رقم ) ١/١٥(،املهديني الراشدين اخللفاء سنة اتباع :باب يف سننه، هرواه ابن ماج )٤(

 بن وحجر حجر، بن وحجر عمرو السلمي بن الرمحن عبد: عن كلها طرق من روي  فقد!نظر تصحيحه
 ابن عنه وقال. ااهيل توثيق يف عادم على حبان وابن احلاكم إال يوثقه مل :احلمصي الكالعي حجر
 عنه قال ولذلك. واحد رجل إال يروعنه ومل احلديث هذا إال له ليس إذ وهو الصواب يعرف، ال القطان
  .تضعيف وهو لقب مقبول،: التقريب يف حجر ابن
  .١٤/١٣ املغين (٥)



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٨٦-

قدم لذلك يف عصر من اإلعصار وال بلد من البلدان امرأة كما مل يقدم لإلمامة امرأة 
   .)١(واهللا أعلم وأحكم

   : باآليتورد هذا االستدالل
 اخلالف وارد من احلنفية وكالم ابن جرير الطربي ذ إ؛مجاع أنه ليس هناك إ-  ١

  .وغريه ممن قال باجلواز
  : هذا االعتراضونوقش

أن نسبة القول جبواز التولية إىل هؤالء األعالم مل تثبت، وصرح بعض  -  ١
 صرحوا بإمث من يةفن كابن العريب والشنقيطي، واحل:الفقهاء بعدم جواز هذه النسبة

الفته للجمهور وهذا منه كثري أما ابن حزم فال يعتد خبالفه عند خم. يويل املرأة القضاء
إن اإلمجاع كان منعقداً قبل حصول اخلالف وبفرض صحة هذه النسبة إليهم، ف. جدا

. فال اعتداد برأي من قال جبواز التولية بعد انقراض عصر امعني من غري دليل معترب
 خمالفاً التفاق األئمة، وقرر علماء  شاذاوالقول جبواز تولية املرأة القضاء يعترب قوالً

 الشاذة ال تنقض اإلمجاع، كما تقرر انعقاد اإلمجاع على حترمي الفتاوىاألصول أن 
  . ما قال جبوازهtنكاح املتعة مع أن ابن عباس 

 اإلسالمية السابقة على عدم والية املرأة ملنصب لعصور اأن جريان العادة يف - ٢
 مل يرد نص شرعي مينعها من ذلك، ؛ إذواليتها هذا املنصب حترمي  يعينالقضاء ال

  .خاصة إذا علمنا أن باب القضاء يعد من أبواب املعامالت اليت األصل فيها هواحلل
أن املرأة اليوم تعمل أعماالً مل تكن يوماً من األيام تعملها، ومل يقل أحد من  -  ٣

مت يف دور العلم واملعرفة وتسنمت الفقهاء مبنعها من تلك األعمال، واملرأة اليوم تقد
مناصب عليا على مستوى العامل كله، وجدت اليوم الطبيبة احلاذقة، واملهندسة البارعة، 

                                                 
 .٥/١٨٢ الباجي لإلمام كمال موطأ شرح املنتقى :انظر )١(
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-٤٨٧-

بل واملقاتلة املتقنة لفنون القتال، هذا فضالً عن وجودها يف أعلى املستويات الوزارية 
 مما مل جتر به العادة يف واإلدارية، فوجود املرأة يف اإلدارة العدلية يف احلياة املعاصرة،

العصور السابقة يعد نوعاً من تطور منط احلياة املعاصرة، وهوجائز إذا مل مينع منه مانع 
  .شرعي

   : من املعقول:خامسا
 وحيتاج فيه إىل كمال الرأي ومتام ،القاضي حيضر حمافل اخلصوم والرجال أن – ١

نة بسبب ضعف خربا واطالعها العقل والفطنة، واملرأة يغلب عليها قلة الرأي والفط
  .)١(على واقع احلياة، وهي ليست أهالً للحضور يف حمافل الرجال

 واملرأة ناقصة العقل قليلة الرأي وليست أهالً للحضور يف حمافل : قال ابن قدامه
مرأة ما مل يكن معها رجل وقد نبه اكانت معها ألف   وال تقبل شهادا ولو،الرجال
 Mh i j :- تعاىل -  على ظالهلن ونسيام بقوله- ىل سبحانه وتعا- اهللا

k mlL ]علماً بأن املرأة ممنوعة شرعاً من ،]٢٨٢: البقرة من اآلية 
  .)٢( بسبب هذه املخالطة ال ضرورة هلا،جمالسة الرجال منعاً من الفتنة

رم خمالطة املرأة للرجال، وعدم اخللوة؛ لئال تقع الفتنة، وجملس القضاء  حي- ٢
يف عمل املرأة يف القضاء بروزاً هلا ومساعاً لصوا، وقد خلصوم األجانب؛ حيضره ا

لذا حيرم على املرأة أن ؛ يف الصالة خوف الفتنةمنعت املرأة من الكالم تنبيهاً لإلمام 
 لئال تنشغل عن وظيفتها القضائية بالتفكر يف اخلصوم، وجمالسهم، ؛تتوىل القضاء

  .وحماسنهم ومساوئهم

                                                 
 وشرح ،١٠/١٩ واملبدع، ١٤/١٢ واملغين، ٢/١٥٨ األخيار وكفاية، ٤/٣٧٥ احملتاج املغين: انظر )١(

 .٧/٢٤٣ الزركشي
  .١٨/٣٦٣ للنووي املهذب شرح  واموع،٩/٣٩ قدامه البن املغين )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٨٨-

   : باآليتا الدليلويرد على هذ
أن عمل املرأة يف القضاء أو يف أي موضع آخر جيب أن حياط باحلشمة  -١

واالحترام، ووجود االختالط املؤدي للفتنة بني اجلنسني حمرم يف أي موضع، وهو أمر 
  .خارج عن تولية املرأة للقضاء

ليس  خضوع معه ليس الذي  أن مذهب أكثر الفقهاء أن صوت املرأة ارد-٢
قال بعض الفقهاء بأنه  وإمنا الصحابيات؛ النساء عن احلديث رواية بدليل حقيقة، عورة

   .)١(بكل بعورة التلذذ حرمة يف كالعورة
 واحلمل والرضاع وحنوها، مما : كاحليض:أن املرأة تعرض هلا عوارض مستمرة -٣

   .)٢( الناسقد يؤثر يف احلكم بني
النظر يف بعض القضايا اليت فيها قتل ودماء أنه ثبت واقعيا عدم حتمل املرأة  -٤
جياشة العواطف، تنفعل بسرعة أكثر من الرجال، وهذا يتناىف مع القضاء  فهي ،وحنوها

مصلحة القضاء تتحتم وجود األقوياء فيه، ف. )٣(الذي حيتاج إىل التدبر والتريث والروية
ا جيعله حمل احترام فالقضاء جيب أن يكون له من اهليبة واملكانة يف نفوس الناس م

وإجالل، ويف إدخال املرأة السلك القضائي إضعاف للقضاء، وإذهاب ملكانته وهيبته 
يف النفوس، خاصة يف بعض اتمعات اليت تنظر للمرأة نظرة دونية، وهلذا ذكر بعض 

                                                 
  .٣٠/ ٨اإلنصاف و، ٣٩٠/ ٣اموع و، ١٩٥/ ١الشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي : ينظر) ١(
 وكل، اسبوعاً شهر كل يدركها وهو حيضها أيام يف تفعل فما نيابة وكيل أو قاضية املرأة كانت فإذا )٢(

 اخر أو يف تفعل وماذا الطمث يأخذها حني املرأة عليها تكون اليت النفسية احلالة ضعف يعرف إنسان
 اجلرمية لكشف مفاجئة حادثة إىل مكان تنتقل أن تستطيع ال وهي قاضية كانت إذا احلمل شهور

 تفعل وماذا ساعة، إىل عشرين تصل طوال ساعات منها العمل هذا يستغرق قد علماً الشهود، واستخبار
والنفاس؟ ومن هنا ال تكون أهال للقضاء حىت ال  الوالدة مدة العمل من وانقطعت محلها وضعت إذا أيضاً
 واتمع البيت بني املرأة  كتاب:انظر. املتوقعة احملتملة األخطاءو املتواصل، بالتعطيل الناس مصاحل تضار
 .١٢٨ ص مبصر العريب الكتاب دار مطابع اخلويل للبهي

 عندما القضاء جملس يف عليها أغمي القاضيات إحدى أن: عثمان رأفت حممد املصري املستشار ذكر )٣(
 .قتل قضية يف حتكم كانت
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الفقهاء تعليالً ملنع العبد من القضاء بأن العبد يف أعني الناس ممتهن، والقاضي موضوع 
  .)١(ل بني اخلصومات، وبني احلالتني منافاةللفص

  :وميكن أن جياب عن هذا
كون األنثى هي األضعف غالباً، ال يعين أنه ال يوجد يف اإلناث على املستوى 
الفردي من هي أقوى من بعض الرجال، سواء يف ذلك قوا يف العقل والدين، أو 

وقن على كثري من الرجال يف احلكمة واخلربة، والتاريخ واحلاضر يشهد لوجود نساء تف
خاصة إذا علمنا أن املرأة يف العصر احلاضر قد ارتقت  ،جماالت احلياة املختلفة وشؤوا

يف سلم التعليم واخلربة واإلدارة مراتب عليا، فالقضاء من جنس تلك املناصب املهمة 
  . تهانامضعف أو  :أي . وال حيدث فيها،اليت تتوالها املرأة
لدونية للمرأة وإن كانت موجودة يف بعض اتمعات إال أا يف مث إن النظرة ا
 ال توجد إطالقاً، فهي يف نظرهم - اتمعات املسلمة: وأعين–جمتمعات أخرى 

هلا حقها يف ممارسة أي عمل، ما مل مينع منه مانع شرعي، وهلذا فهذا : كالرجل
ويف مكان دون آخر، االستدالل الذي يعول على العرف االجتماعي استدالل مؤقت، 

فهويف احلقيقة ال يقوم دليالً يف هذه املسألة اليت ينبغي أن تعرض يف مساحة أو سع، 
  .)٢(على نصوص الكتاب والسنة فحسب

 الصف يف النساء مع تقف أن عليها وجب املسجد يف للصالة حضرت إذا -  ٤
 غري يف الختالطا جيوز فكيف اهللا بيوت يف هكذا األمر كان فإذا الرجال خلف األخري
  .العبادة أماكن

 الصالة يف فاإلمامة الفارق، مع قياس اإلمامة على القضاء قياس بأن: ويرد مبا سبق
  .تعبدي شأن

                                                 
 .٧/٢٣٧شرح الزركشي  )١(
 .اليوم اإلسالم موقع يف منشور حبث اجلبري، عبداهللا بن هاين. د للقاضي والقضاء احملاماة يف املرأة عمل )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٩٠-

 القاضي لوكان فكيف هلا، ويل ال من تزويج القاضي وظائف ضمن  أن من– ٥
 وليها معها تعسف من أو هلا ويل ال ممن امرأة تزوج أن هلا يصح فكيف امرأة
 مث! غريها؟ تزوج أو نفسها تزوج أن متلك ال وهي الزواج يف تقضي فكيف. ضلهاوع

  !نفسها؟ تطلق أن متلك ال وهي الطالق يف يقضي كيف
 يف القضاء يف امرأتان تعني فهل الرجل، شهادة نصف الواحدة املرأة  شهادة-  ٦
 بزواج ردتنف ال أا على واجلمهور النكاح، يف قضائها يصح وكيف واحد؟ قاض مقام
 اليت هي الزانية فإن نفسها، املرأة تزوج وال املرأة، املرأة تزوج ال«: فاحلديث نفسها
  .)١(»نفسها تزوج
 يف وبالذات حنفيا العصور أكثر يف كان - القضاة يقاض- القضاة رئيس أن – ٧
 البالد أحناء مجيع يف القضاء تقليد إليه وكان بعدها، فيما العثمانية الدولة عصور

 فيه إمث وال احلنفية عند جائزاً ذلك كان فلو امرأة، تقليد قط عنه يورد ومل اإلسالمية،
 جيوز ومل أحوال يف القضاء احلنفية عند فجاز. املتطاولة العصور تلك يف مرة ولو لوقع
  ).قاضية تعيينها (التقليد
 بينهم الفاخل وإمنا القضاء، املرأة تويل حل بعدم اجلمهور يوافقون احلنفية  أن-  ٨
 رمحه- اهلمام ابن الكمال احملققني توليتها، فشيخ إمث بعد احلكم نفاذ يف غريهم وبني

– حله وعدم تستقضي أن منع يفيده ما غاية أن :واجلواب ":نصه ما يقول - اهللا تعاىل
 أو بتوليتها املقلد وأمث وليت لو فيما والكالم ،-قاضية تصبح أن فعالً هلا حيل ال :أي

 على الدليل ينهض مل ال؟ أم ينفذ أكان اهللا لدين موافقا قضاًء فقضت خصمان حكمها
 يوافقون احلنفية أن يف صريح الكالم فهذا إذن". اهللا لنـزأ ما موافقته حبد نفيه

 من غريهم ويقول والقصاص، احلدود غري يف احلكم بنفاذ يقولون فاحلنفية اجلمهور

                                                 
  . ١٨٨٢ رقم) ٦٠٦/ ١(بويل إال نكاح ال :بابالنكاح، : رواه ابن ماجة، كتاب )١(
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-٤٩١-

  .النفاذ بعدم اجلمهور
ز تولية املرأة القضاء مطلقاً، أو مقيداً يف غري احلدود أدلة من يرى جوا

   :والقصاص
   : من الكتاب–أوال 

 M¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² :-  تعاىل- قوله :الدليل األول
³ ́ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å ÆL ]النساء: 

٥٨.[  
 ومن أعظم األمانات ،أمر بأداء األمانات أن اآلية يف عمومها ت:ووجه الداللة

 فاخلطاب يف ،أمانة القضاء، مث إن اللفظ عام، فيشمل املرأة والرجل على حد سواء
األمر بالعدل عند احلكم موجه إىل كل من يصلح له اخلطاب إال ما دل الدليل على 

  .استثنائه
وهذا متوجه بعمومه إىل الرجل، واملرأة، :" يقول ابن حزم بعد ذكر هذه اآلية

واحد، إال حيث جاء النص بالفرق بني املرأة، والرجل، واحلر، والعبد، والدين كله 
  .)١("وبني احلر، والعبد فيستثىن حينئذ من عموم إمجال الدين

   :ورد هذا االستدالل
بأن هذه اآلية وغريها من اآليات واألحاديث العامة اليت يتوجه اخلطاب فيها  –١

ة مثالً متوجه بعمومه للحكام والقضاة، ممن يصلح له اخلطاب، فاخلطاب يف هذه اآلي
إىل كل من يتوىل أمر احلكم والقضاء، وليس فيها بيان صالحية كل األمة هلذا األمر، 
وإال لقضى هذا العموم على كل ما ذكره الفقهاء يف ختصيص القضاء يف فئات معينة 

  .تنطبق عليهم شروط معينة
                                                 

 .٨/٥٢٨ احمللى (١)



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٩٢-

 تويل املرأة أن اآلية عامة وقد ورد التخصيص باألدلة الوارد يف النهي عن -٢
  .الواليات العامة

لوصح االستدالل ذه اآلية على جواز تويل املرأة للقضاء، لصح االستدالل  -٣
  .ا على جواز تويل املرأة للوالية العامة، وهذا باطل بإمجاع العلماء

   :الدليل الثاين
 ± ° ̄ ® ¬M : عنها- تعاىل-  وقوهلا فيما حكاه اهللاقصة ملكة سبأ،

²L ] وقوهلا ]٣٢ :من اآليةالنمل: MÂ Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë ÍÌ Î Ï ÐL]٣٤ :النمل[.  

  .الوالية يف حكمتها أثبتت وأا شادة مبلكة سبأ،ية إ يف اآل:وجه االستدالل
  :ورد هذا االستدالل من عدة وجوه

 نسبتها للضالل والكُفر كما منا ذكر ليس يف هذه اآلية إشادة ا وإ:الوجه األول
 :النمل[ MÈ É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð ÒÑ Ó Ô Õ L: -عاىل ت–يف قوله 

 :-  تعاىل- بعثها للرشوة باسم اهلدية كما يف قوله ملا أشارت به من ذكر و .]٤٣
MÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø* ! " # $ % & ' 

( ) * + , - . / 0 1 L ]٣٤،٣٥ :النمل[.  
وال  فليس فيه مستند - مع ما فيه من ذم- صح أن فيه إشادة  لو :الوجه الثاين

  .ألن هذا من شرع من قبلنا، وجاء شرعنا خبالفه ؛دليل
 أن هذا الْملك كان لبلقيس قبل إسالمها، فإا ملا أسلمت هللا رب :ثالثالوجه ال

 Mê: قالت فقد حكى اهللا عنها أا - م عليه الصالة والسال- العاملني تبِعت سليمان
ë ì í î ï ôóòñðL] فلما أسلمت مع ].٤٤ :النمل 
  .-  عليه الصالة والسالم-ليمان مل يعد هلا ملك، بل صارت حتت حكم سليمانس
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-٤٩٣-

  : من السنة:ثانيا
 ألم سلمة يف عمرة احلديبية، عندما رفض rاستشارة النيب  :الدليل األول

 عليه -أصحابة التحلل، فأشارت عليه أن يفعل التحلل أمامهم، ويذبح اهلَدي ففعل
  .حابة له واستجاب الص- مالصالة والسال

 فدل على rأن أم سلمه أظهرت حكمتها واستجاب هلا النيب  :اللدوجه االست
  .وجود احلكمة عند النساء، فال مينع من توليها للقضاء

 ؛هذه املسألةليس فيه دليل على أن االستدالل ذه االستشارة : ويرد عن ذلك
واز أن تتوىل القضاء ملشورة أم سلمة وبني ج rألنه ال عالقة بني استماع رسول اهللا 

مهات املؤمنني يف سياسة الدولة أو اختيار األمراء جمرد رأي ومل يعهد دخول أفهو
 أن يف احلق للمرأة كما القضايا من قضية  فللحاكم أن يستشري زوجته يف،والوزراء
 عليها أو احلق هلا يكون اخلري ال أن على وتدل املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر

  .عامة والية توىلت أن الواجب
   :الدليل الثاين

  .)١(اجلمل معركة يف للجيش قائدةً -  رضي اهللا عنها-  عائشة خروج
 تويل ولوكان اجليش، قيادة تولت - رضي اهللا عنها-  عائشة أن: االستدالل وجه
 اجليش قيادة -  رضي اهللا عنها-  عائشة تولت لَما جائز، غري القيادية للمناصب املرأة
  . القضاء منصب اصباملن تلك ومن

   :)٢(ورد على ذلك من وجهني
 إماما يرى فيه هي الذي اجليش كان وال حاكمة، وال أمرية خترج مل  أا- أوال 

 على كانا اللذان ومها والزبري طلحة باجليش كان فقد t طالب أيب بن علي غري هلم
                                                 

 ١٩٢/ ٣ ، املستدرك ٦/٥٢، املسند  ١٢٦/ ١٥ حبان  ابن)١(
 .مي وأدلتهالفقه اإلسال )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٩٤-

 مجع يف أنفع ممعه املؤمنني أم وجود أن وظنوا لإلصالح، خرجوا وإمنا الناس، رؤوس
  .احلسبان يف يقع مل مما كان ما كان مث احلرب املسلمني وجتنيب الكلمة،

 كبار والمها ،اخلروج هذا على ندمت  قد- ا رضي اهللا عنه- أن عائشة –ثانيا 
 من األحزاب[ MHGFL :قرأ إذا -  رضي اهللا عنها-وكانت ،الصحابة
 قتل اليت الواقعة تذكرها قراءا ألن إال ذاك وما ،مخارها تبل حىت بكت ]٣٣: اآلية
 ألزواجه يوما قال r النيب أن: البكاء أيضا وقيل يف سبب. املسلمني من كثري فيها

. )احلوأب كالب تنبحها بإحداكن كأين(: - رضي اهللا عنها- عائشة وفيهن املطهرات
 يف نبحتها حىت ؟ال أو طريقها يف هو واقع هل احلواب عن املسري قبل سألت تكن ومل
: فقال املاء، هذا اسم ما: "طلحة بن حملمد فقالت ماء عند احلوأب، كالب املسري أثناء

 املسري، عن وامتنعت احلديث، وذكرت". أرجعوين: فقالت حوأب، له يقولون
  .التشاجر ووقع معها من أكثر يوافقها فلم الرجوع، وقصدت

   :الدليل الثالث
نه وىل الشفاء بنت عبد اهللا  أt عمر بن اخلطابأمري املؤمنني روي عن ما 
  .)٢(السوق )١(العدوية

                                                 
: ، قيلبن أَيب حثمة، هلا صحبةسليمان س القرشية العدوية، أم مشن عبد عبداهللا بالشفاء بنت :  هي(١)

امسها ليلى وغلب عليها الشفاء، أسلمت مبكة قبل اهلجرة، وهي من املهاجرات األول الاليت بايعن رسول 
 :وكانت قد اختذت، أتيها فيقيل عندهاي r، وكانت من عقالء النساء وفضالئهن وكان رسول اهللا rاهللا 

:  ينظر يف ترمجتها. ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حىت أخذه منه مروان بن احلكم وإزاراًله فراشاً
اإلصابة يف متييز الصحابة  و،)٢٠٧/ ٣٥(ذيب الكمال ، و)١٨٦٩/ ٤(االستيعاب يف معرفة األصحاب 

)٢٠١/ ٨(. 
 وابن حجر ،)٢٠٧/ ٣٥(ذيب الكمال ، واملزي يف )١٨٦٩/ ٤(ستيعاب اال ذكره ابن عبدالرب يف (٢)
. ١/٤٧١، والزرقاين يف شرح املوطأ ٨/٥٢٧، وغريهم، وذكره ابن حزم يف احمللى )٢٠١/ ٨(اإلصابة يف 
  استعملt عمر أن" :بلفظ) ٣١٧٩( رقم ٤ / ٦ (واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب ابن مسنداً أخرجه وقد
 ".هذه غري استعملها امرأة نعلم وال: "قال" سوقال على الشفاء
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-٤٩٥-

 تتعلق بالقضاء كل التعلق ،)١(أن رقابة السوق واليت هي احلسبة: الداللة ووجه
جبانب كوما من الواليات العامة اليت ينيطها أمام املسلمني أو نائبة إىل أشخاص 

 حقوق الناس معروفني بالعلم والعدل وسائر األخالق الفاضلة للحفاظ على
 لذا فإن ما صلح أن يكون دليالً على شرعية قيام املرأة بوظيفة احلسبة ؛ومصاحلهم

  .صلح أيضاً دليالً على جواز تولية املرأة منصب القضاء
  : ويرد عن ذلك من عدة وجوه

 ذكره ابن اجلوزي يف تاريخ - رضي اهللا عنها- األثر املروي عن الشفاءأن : أوالً
كلهم بدون  ،"اإلصابة"وتبعه ابن حجر يف  ،"االستيعاب"لرب يف وابن عبد ا ،عمر

أُسد "وال ابن األثري يف  )٢(ألحد، ومل يذكره ابن سعد يف ترمجتها إسناد، وال عزو
وقد  ": وقال ابن العريب.القصة ضعيفة السندف، "املعجم الكبري"وال الطرباين يف " الغابة

من  ومل يصح؛ فال تلتفتوا إليه؛ فإمنا هوروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، 
  .)٣("دسائس املبتدعة يف األحاديث

خبالف صنيعه مع األدلة " روي" بصيغة التمريض ردها أو  قدابن حزم أن –ثانيا 
  .الصحيحة

 بأن غري ابن سعد من أهل التاريخ والتراجم ذكر ذلك جزماً، :ويناقش هذا
إنه من دسائس املبتدعة يف : "ابن العريبوهوعندهم من األمور املشتهرة، أما قول 

، فهو غري مقبول، فإن من حفظ حجة على من مل حيفظ، واملثبت مقدم "األحاديث
                                                 

 العلم بقوة مؤهلني أشخاصاً املسلمني أمام فيها يستنيب اليت العامة الواليات من احلسبة: احلسبة )١(
 وأصلها حمدثة؛ فهي احلسبة والية أما" :وقال الشرعية، الواليات يف العريب ابن ذكرها وقد واخللق، والدين
 إىل رجل جيعلوها أن األمراء رأى ذلك ولكثرة املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يوه الواليات، أكرب

 .٤/٦٣أحكام القرآن البن العريب : انظر. "الساعات من األحيان يف يتفقدها
 وولدها السوق، على استعملها اخلطاب بن عمر إن ويقال" :فقال التمريض بصيغة سعد ابن ذكره )٢(

  .١/٣٨٠ الكربى  الطبقات"منه ويغضبون ذلك ينكرون
 .١٣/١٨٣، ونقله عنه القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن ٣/٤٨٢أحكام القرآن البن العريب : انظر ٣)(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٩٦-

 ،)١(عنها رضي اهللا - وقد ذكر هذا األثر عامة أهل العلم ممن ترجم للشفاء  على النايف،
على  t مبا ثبت يف موطأ مالك وغريه من دخول عمر -  أيضاً–وميكن أن يؤيد ذلك 

  . )٢( رضي اهللا عنها إذا غدا إىل السوق- الشفاء 
 هذه يف عمر بفعل يستدل فكيف ،الصحايب قول حجية يرى ال حزم ابن  إن:ثالثا
 واملوقوف ال حجة ،t فهو موقوف على عمر –صح   لو–ن هذا األثر ؛ إذ إاملسألة

  .)٣(فيه على الصحيح
إال أنه يعترب من السنة  tلى عمر  بأن هذا األثر وإن كان موقوفاً ع:ويناقش هذا

أمر يشتهر عند الناس، ومل ينقل أن   وهو،tاملتبوعة للخلفية الراشد عمر بن اخلطاب 
  .أحداً أنكره على عمر، مما يقوي الظن جبوازه عند عامة الصحابة

إمنا يفيد والية السوق واحلسبة فيه، وفرق بني  t أن هذا األثر عن عمر :رابعا
 والقضاء يف الصالحيات واملهمات، فاحلسبة وإن كانت ذات خطر والية احلسبة

وأمهية فهي بال شك أقل شأناً يف الوالية والصالحيات من القضاء، على أن بعض أهل 
 للسوق يف ظرف خاص ومع مجاعة - رضي اهللا عنها- العلم جعل والية الشفاء 

قلدها أنه  سليمان  أمعنما ما رواه مالك أو: "خاصة، كما ذكر ذلك القرايف فقال

                                                 
 متييز يف ، واإلصابة)٢٠٧/ ٣٥ (الكمال وذيب ،)١٨٦٩/ ٤ (األصحاب معرفة يف االستيعاب )١(

 ).٢٠١/ ٨ (الصحابة
ان بن أيب حثمة يف صالة الصبح، وأن عمر بن اخلطاب غدا أن عمر بن اخلطاب فقد سليم" : ولفظه(٢)

مل أر «: ومسكن سليمان بني السوق واملسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان، فقال هلا. إىل السوق
ألن أشهد صالة الصبح يف «: إنه بات يصلي، فغلبته عيناه، فقال عمر: فقالت. »سليمان يف الصبح

/ ١(يف مصنفه ابن أيب شيبة  وأخرجه )١/١٣١(وطأ امل :، انظر»م ليلةاجلماعة أحب إيل من أن أقو
صحيح الترغيب ، وقد صححه األلباين موقوفاً كما يف )٣٤٧/ ٤(شعب اإلميان ، والبيهقي يف )٢٩٣

مر  ودخول ع-ا رضي اهللا عنه- ذكر الشفاء )١/٣٥٣(األدب املفرد ، كما جاء يف )١/١٠١(والترهيب 
tعمر بن اخلطاب كان : " عليها بلفظtوصححه األلباين" دخل السوق دخل عليها  إذا هو. 
-٣١٠: ٢: التقرير والتحبري، وبعض احلنفية كما يف ٥٩٨ وهذا مذهب الشافعي كما يف الرسالة ص (٣)
 .٣٢٨/ ١منهج النقد يف علوم احلديث :  وانظر-٣١١
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 فال ، على قوم خمصوصني، فذلك يف أمر جرى من احلبشة،بعض الصحابة على السوق
  .)١("يلحق به القضاء
 وكونه املسلمني نساء على الغرية شديد كان t اخلطاب بن عمر  أن:خامسا
 كتابه يف النيسابوري أمحد بن علي احلسن أبو ذكر فقد :احلجاب فكرة صاحب
 عليك يدخل اهللا رسول يا :اهللا لرسول قال اخلطاب بن عمر إن :ولنـزال أسباب
 قوله وهي احلجاب آية اهللا لنـزفأ :باحلجاب املؤمنني أمهات أمرت لو والفاجر الرب
 - *+ , )( ' & % $ # " !M :-  تعاىل- 

/.L ]جارية عمر رأى أن عباس ابن عن عطاء روى وقد .]٥٩ :حزاباأل 
 تدعوها والية مراةا يويل  فكيف،زينتها من رأى ما وكره فضرا متربجة األنصار من

  .ومزامحتهم الرجال مع إىل االختالط
   :الدليل الرابع
 للمشاق املرأة حتمل على ذلك فدل r النيب أيام اجلهاد يف الصحابيات مشاركة

  .ذلك على وقدرا
 وجودشك يف   وال،ذه املسألة عالقة له وليس اجلهاد يف هذا  بأن:ويرد ذلك

 باألعم والعربة ذلك، خالف النساء يف األصل ولكن وقوة حتمل ذات النساء بعض
  .النادر بالقليل ال األغلب

   :الدليل اخلامس
من هذه األشياء تويل وظيفة و ،أن األصل اإلباحة ومل يرد دليل صريح باملنع

ث مل يأت القضاء، فكما يباح للرجل أن يتوالها كذلك يباح للمرأة أن تتوالها؛ حي
 .)٢(دليل من الكتاب أو من السنة يأمر بعدم تناوهلا، أو ينهى عن توليها القضاء

                                                 
 .١٠/٢٢ الذخرية (١)

  .٤٩٢/ ٩ احمللى )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٤٩٨-

نعم األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد دليل يبني أن هذه اإلباحة  :ويرد عليه
قال بالنسبة للواليات العامة  rليست على إطالقها، فالوظائف مباحة؛ لكن النيب 

 استدل هوما الدليل قائم وهذا املنع  فدليل.)لَّوا أمرهم امرأةلن يفلح قوم و(: عموما
 من الراشدين اخللفاء  ومنrالنيب  من كان وما السنة الكتاب ومن من اجلمهور به

  .منهن الفقيهات وجود ومع ،وجودها مع املرأةَ يولوا مل إم حيث ؛بعده
   :الدليل السادس 

 وأا تولت الوالية العامة ثالثة أشهر، االستدالل مبا حصل لشجرة الدر التركية،
  .من الفقهاء على ذلكومل يرد استنكار 
شجرة الدر أم خليل التركية فقصتها معلومة، فهي يف األصل  أن :ويرد عليه

 وكانت ال - رمحه اهللا تعاىل- كانت مملوكةً حمظيةً للملك الصاحل جنم الدين أيوب 
صغري، وبعد مقتل  ا، ومات ولدها منه وهوتفارقه سفرا وال حضرا من شدة حمبته هل

ابنه توران شاه على أيدي املماليك بعد شهرين من توليه احلكم تولت الديار املصرية 
مدة ثالثة أشهر، فكان خيطب هلا وتضرب السكة بامسها، وقد تزوجت عز الدين 

وصل امللك، وملا علمت أنه يريد الزواج عليها بابنة صاحب امل التركماين وصار هو
أمرت جواريها أن ميسكنه هلا فما زالت تضربه بقباقيبها واجلواري يعركن يف بطنه حىت 

كذلك، وملا مسع مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه األكرب سيف الدين قطز  مات وهو
  .فال يصح أن يتخذ من أمثاهلا قدوة ؛فقتلوها وألقوها على مزبلة

   :من القياس
ا اإلفتاء، كذلك جيوز هلا فبما أن املرأة جيوز هل: ءقياس القضاء على اإلفتا -أوال 
 يف القياس مدار ألن؛  فيه بيان حلكم اهللاكالمها األمراننه ال فرق بينهما، فإ إذ ؛القضاء
 عنه تسأل مبا التام العلم هو املرأة فتوى صحة يف أن ومبا ،العلة على اإلسالمية الشريعة
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   .)١(الشرعية لألحكام وفريال العلم على متوقفة قضائها صحة فكذلك
 وذلك ألن املفتية ؛ال يقبل قياس قضاء املرأة على جواز تصديها لإلفتاء :ويرد هذا

 ، أو اجلواب بواسطة الكتابة،تستطيع ترك املخالطة للرجال باحلديث من وراء احلجاب
 رضي -  عن عائشة tاجلواب بواسطة من حيل هلا رؤيته كرواية عروة بن الزبري  أو
لة مع وهي خالته يف حني حيتاج القضاء للمشاهدة واالختالط واملداو - عنهااهللا

وكل ذلك حمرم على خرين والكتبة واحملامني وغري ذلك اخلصوم والشهود والقضاة اآل
  .)٢(املرأة املسلمة

جواز شهادا يف أحكام األموال واألبدان، وال جتوز شهادا يف احلدود  -ثانيا 
 .يتها القضاء ال جتوز يف احلدود والقصاص، وجتوز يف غريمهاوالقصاص، فكذلك وال

 فكل الوالية باب من منهما واحد كل ألن الشهادة؛ حكم من يستقي القضاء فحكم
 ألهلية يشترط الشهادة ألهلية يشترط وما للقضاء، أهال يكون للشهادة أهالً كان من

 قضاؤها يصح ال فكذلك لدماءوا احلدود يف شهادا صحة بعدم قالوا أم إال القضاء
 .فيهما

   :ويناقش
قياس مع الفارق، فوالية القضاء والية عامة، أما الشهادة ففي أمر ه أن -أوال 

أن القضاء يتعلق مبصاحل املسلمني ومصاحل األمة، وهومن الواليات : جزئي، مبعىن
طأ يف العامة، لكن الشهادة تكون يف أمر جزئي، واخلطأ فيه ال يصل إىل درجة اخل

   .القضاء
  : من املعقول

 والفصل ،عليها البينة ومساع هلا القاضي تنفيذ األحكام من  الغرض:الدليل األول
                                                 

 .١١/٣٨٠ قدامة البن الكبري رحالش مع املغين :انظر )١(
  .املرجع السابق )٢(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٥٠٠-

 املرأة قضاء حكم فإن لذا ؛الرجل من كإمكانه املرأة من ميكن وذلك ،منها اخلصوم بني
  .مطلقاً الرجل :كقضاء هو اجلواز

   :ويرد عليه بعدة أمور
لغرض من األحكام تنفيذ القاضي هلا ومساع البينة فيها فقط ال نسلم كون ا - أوال 

دام بإمكاا القيام بذلك بدليل اإلمامة  حىت يتخذ هذا دليالً على صحة قضاء املرأة ما
 ،الكربى، فإن الغرض منها حفظ الثغور وتدوير األمور ومحاية البيضة وقبض اخلراج

   .)١(تيه من الرجلورده على مستحقيه، وذلك ال يأيت من املرأة كتأ
 والدليل على ،بتعادها عن االختالط بالرجال خوف الفتنةاأن املرأة ملزمة ب - ثانيا 

 ،مل يفرض على املرأة صالة اجلمعةأنه  :أن اإلسالم يف سبيل عدم االختالط بالرجال
  .تباع اجلنائزا، وال يستحب هلا ومل يوجب عليها صالة اجلماعة

 ومل املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب من صوماتاخل فصل  إن:الدليل الثاين
 على ال باحلكم الثابتة املطهرة الشريعة على املعول فإن ،الذكورة ذلك يف يشترطوا
 القائم إىل الشخص لتفافاال دون املطهرة، الشريعة مبوجب العمل هو ا احلاكم
 الرجل بني ذلك يف رقف ال نهأل ؛والعدل والعلم اإلسالم شروط توفر بعد العمل بذلك
 .احلقوق وحفظ احلقيقة إىل كنف الوصول منهما واحد أي بإمكان مادام واملرأة
 يالئم الذي النهائي احلكم إصدار من أكثر القانون وجود مع يكون لن القاضي وعمل
  .براءة أو نفي أو شبهة أو إثبات من التحقيق ليهإ ما وصل

 أن جيوز واألجري القاضي، وبني الدولة نيب إجارة عقد القضاء  أن:الدليل الثالث
  .قاضية املرأة تكون أن مانع ال وبالتايل امرأة، أو رجالً يكون

 يترتب أو إجارة عقد نهإ أبداً أحد يقل ومل إجارة، عقد ليس القضاء أن :الرد

                                                 
 .شنن نادرة للباحثة والبحث السابقني العددين املسلمون جملة :انظر )١(
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 العمل هذا على أجرة أخذ جيوز ال نهإ :قالوا الفقهاء بعض بل اإلجارة، أحكام عليه
 أنه املناط كان وإذا احلاجة، حبسب املال بيت من العطاء أو الرزق أخذ له وزجي وإمنا
 أن أيضاً ميكن اجلاهل ألن اجلاهل يوىل بأن لذلك تبعاً يصلح مث فمن أجرياً يكون
  .)١(أجرياً يكون

* * *  

                                                 
  .٨/٣٠٤ ، ونيل األوطار١١/٣٨٠ ةقدام البن الكبري الشرح مع ، واملغين١٤٥/  ٣ القرآن أحكام )١(



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٥٠٢-

  المبحث الثالث
  الترجيح

  
لعل ومعارض و مؤيد بني -  القضاء املرأة تولية حكم يف - الفقهاء اختلف

 تشترط فيمن  وأن الذكورة أنه ال جيوز للمرأة أن تتوىل القضاء،:األصوب والراجح
وهوقول مجهور الفقهاء من املسلمني وأدلة هذا القول ناهضة  ،القضاء منصب يتوىل

إىل حديث ثرها مستند  وأك.وقوية، وهي أدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل
أمر  ، بل هوالرجال ليس أمراً جِبِلِّيا فطريايف ضعف الوي الضعفاء عن تويل الوالية، 

ضعف مغروس يف فطرا وجِبلَّتها؛ فإذا حرمت  مكتسب، خبالف ضعف النساء فهو
فهي أو ىل وأحرى أن تحرم على النساء الضعيفات  الوالية على الضعفاء من الرجال

 النص أن شك ، واللقياسإىل ان وايزو )١(بينما استند احلنفية والطربي، بفطرن
 من اأن كلبار اعتن قياسهم على الشهادة و، كما أالتعارض عند القياس على مقدم

ا إمارةٌ مردودالعتبار الشهادة من باب  إذ ال وجه؛تويل القضاء للمرأة وقبول شهاد 
ره واليةٌ وحكم يصد خبالف القضاء فهو ، وهي غري ملزمة إذ الشهادة إخبار،؛الوالية

  .القاضي ويلزم به املتخاصمني
فرض احلاكم بأن كُلفت بقضاء  لوف ،احلنفية كما قال القضاء  املرأةيصح منلكن 

ن إال نقول وها ؤ والسنة ففي هذه احلالة ينفذ قضاقاضية فقضت حبكم يوافق الكتاب
وإال تتعطل مصاحل الناس، وهذا نوع من املرونة اليت تتسم ا ، ها باطلءقضا

   .ات الفقهاء يف املذاهب اإلسالميةاجتهاد

                                                 
إىل  القول هذا نسبة يف التمريض صيغة لفقهاءكتبه، واستعمل ا يف بذلك الطربي جرير ابن يصرح ومل )١(

 ما حزم وابن حزم، ابن عن إال اجلواز يثبت إليه، ومل النسبة هذه صحة يف يشكك ذلك فكل الطربي،
  .املسلمني مجهور فقهاء من غريه ذا يقل ومل اجلمهور عن خمالفاته أكثر
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جواز تولية : الشافعيةفقهاء يقول بعض  كما تولية املرأة القضاء للضرورةويصح 
 ا للشهادات بأن يكون مسلماً حروشرط القاضي كونه أهالً املرأة القضاء للضرورة

شوكة  ذكراً، فإن فقد الشرط املذكور بأن مل يوجد رجالً منصف فوىل سلطان ذو
 لئال تتعطل ؛وامرأة، نفذ قضائه للضرورة كفاسق ومقلد وصيب: لماً غري أهلمس

 من الصيب واملرأة -  نفوذ القضاء:أي –صرح ابن عبد السالم، بنفوذه  و.مصاحل الناس
  .  بالقوة: أي. بالشوكةإذا ويل

 بإمجاع العلماء يأمث من وىل نهإ: "- تعاىل رمحه اهللا- زهرة الشيخ حممد أبويقول 
نفذ؟  ال يوها أؤنفذ قضاها عنوة وقهراً أية أمر القضاء، ولكن إذا أمث املويل ووالامرأ

 ألن معىن عدم نفاذه ؛"نفذ يف غري احلدود والقصاصها يءإن قضا: "حنيفة فقال أبو
حينئذ أن يبقى الناس دون قاض حيتكمون إليه يف املكان الذي عينت فيه، وخري أن 

 يكون هلم قاض، والذين يراجعون كتب الفقه يف يكون هلم قاض ولوامرأة من أال
ها يف غري احلدود والقصاص ويأمث ؤنفذ قضاي(نفي جيدون النص اآليت تقريباً املذهب احل
  .)موليها

ن املرأة عندئذ ينبغي أن تربز إىل إ :ذا ال يقتضي وال يستلزم أن نقولولكن ه
مات من خمتلف الناس واألجناس امليدان العام وأن تتوىل القضاء وجتابه اخلصوم واخلصو

وتقابل الشرطة واملتنفذين وتشغل يومها بذلك وتشغل ليلها بدراسة ملفات القضايا 
وتقارير اخلربة وتصوغ القرارات واألحكام إىل آخره وتترك حياة األسرة الداخلية 

: يقول الشيخ الزرقا .وتربية األوالد للخدم كي حتقق لنفسها شهوة تسميتها قاضية
هذا ا ال شك تصلح له من حيث قدرا، لكن إا أثبتت املرأة جدارا للقضاء فإذ"

 ألنه ليس من وظائفها الطبيعية فإا إذا مارست هذا ؛العمل ال ينبغي إسناده إليها



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٥٠٤-

  .)١(" تتخلى عن ميدان آخر هي أجدر بهجبدارا فإا بالضرورة سوف
فالبعد عن  الرجال،  لوجود؛لقضاءا املرأة تلي ألن حاجة وال ضرورة ال أنهكما 

 ىل أواملرأة على ومعنوية ونفسية مادية خماطر ومن حماذير من يكتنفه ما مع األمرهذا 
   .ضرورة وال حاجة ال جتبها مل متكلفة، قضية أصالً فالقضية ؛من اخلوض فيه

أنه يشترط يف القاضي  :من نظام القضاء يف اململكة على) ٣١ (املادةنصت وقد 
متتعه باألهلية الكاملة املعتربة شرعاً يف القضاء، وهوما تفيده : شروط، الثالث منهاستة 

 . صياغة تلك الشروط
اتمع  وال يعين ذلك أن الشريعة اإلسالمية تسلب املرأة حق املسامهة يف محاية

وبنائه فلها أن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر بأن تعني مراقبة تراقب السوق النسائي، 
، وتسمع القضايا وتقوم ب عن القاضي يف احملاكم القضائيةوهلا أن تعني كاتبة تنو

بعرضها على القاضي، حيث إن املدعية تكون أكثر جرأة يف عرض املشكالت الزوجية 
 والصحابة، كانت -  صلوات اهللا وسالمه عليه-  ففي عصر الرسول،على امرأة مثلها

أما .  قضية تلجأ إليهم فكانوا يبتون يف أمرهاالنساء قريبات عهد باحلجاب، فإذا طرأت
اآلن فإن املرأة يف بعض الدول اإلسالمية تقع يف حرج شديد عند عرض قضيتها 
بالتفصيل أمام القاضي ومن حيضره فرمبا ال تستطيع عرضها كما ينبغي فيحكم القاضي 

  .حلق غريها

                                                 
الواليات بتعبرينا -ه األعمال ن هذإ: "فيلسوف فرنسي ملحد معروف: جست كونت وهويقول أو  )١(

 تتطلب كفايات خاصة من العلم والذكاء والصرب واألناة واحلكمة، والرجل يف هذه املزايا كلها -اإلسالمي
متفوق على املرأة واملرأة متخلفة فيها عنه، فنحن إذا وليناها هذه الوالية نكون قد خسرنا كفايات الرجل 

 خسرنا كفايات املرأة يف البيت فاخلسارة مضاعفة، أي أننا خنسر يف اتمع ويف الوقت نفسه نكون قد
كفاءات الرجال والشباب العاطل والذي عنده قدرة على االجناز كثرياً ويف نفس الوقت خسرنا خبروج 

   ".املرأة من بيتها وتركها مليداا األصيل بالبيت
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- تعاىل- وقال] ١٤٣:البقرة من اآلية[ M<;:L: -  تعاىل- قال
:M¨§ © ª « ¬ ® ̄ L ]١٨٥:من اآلية البقرة[.  

* * *  



 ٦٧(لعدد ا(  
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  الخاتمة
  
 األحكام من كثري يف بالرجل وساواها احلياة جماالت مجيع يف املرأة اهللا كرم لقد
 والعبادة للتدين أهالً وجعلها ،كالرجل إنسانيتها هلا فجعل ،املالية واملعامالت التكليفية
 MY Z [ \ ] ^ _ ` a :- تعاىل-  قال ،كالرجل اجلنة ودخول

b c ed f g h i j k lL ]النحل سورة: 
٩٧[.  

فالبعد عن هذا  الرجال،  لوجودالقضاء املرأة تلي ألن جةحا وال ضرورة ال •
 املرأة على ومعنوية ونفسية مادية خماطر ومن حماذير من يكتنفه ما مع األمر
 وال حاجة ال جتبها مل متكلفة، قضية أصالً فالقضية ؛ىل من اخلوض فيهأو

 .ضرورة
  
  بينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم،وصلى اهللا وسلم وبارك على ن

  .واحلمد هللا رب العاملني
* * *  
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  ثبت المصادر والمراجع
  

 .خالف الوهاب عبد للدكتور بالترجيح والتعارض بالرأي االجتهاد -١
 الفقي حامد حممد :حتقيق – الفراء يعلي أليب - السلطانية األحكام -٢

 .م١٩٦٦
 .الفراء يعلى أليب :السلطانية األحكام -٣
 .للنشر الباز دار –  املاوردي– الدينية والواليات السلطانية األحكام -٤
 علي :حتقيق – العريب بابن املعروف عبد اهللا بن حممد – القرآن أحكام -٥

 .بريوت – املعرفة دار – البجاوي حممد
 العلمية، كتبال دار عطا، القادر عبد محمد:  حتقيق:القرآن أحكام -٦

 ).ط.د (،)ت.د (لبنان، ،بريوت
 أمحد بن علي حممد أيب ندلسي،األ حزم ابن - األحكام أصول يف اإلحكام -٧

 .العلمية الكتب دار –
 نعيم بوأ ،صبهايناأل نعيم بوأ ،م١٩٣٤ ليدن ،بريل مطبعة ،أصبهان أخبار -٨

 .)م١٠٣٨/ ـه٤٣٠ ت (األصبهاين إسحاق بن أمحد بن اهللا عبد بن محدأ
 ،احلرمني دار ،احلسيين إبراهيم :حتقيق ،األوسط املعجم ،القضاة أخبار -٩

 .املنورة املدينة
 .احلنفي اجلصاصب املعروف للفقيه :القاضي أدب -١٠
 مطبعة السرحان هالل ييحم الدكتور :حتقيق للماوردي القاضي أدب -١١

 .اإلسالمي التراث أحياء ١٩٧١- ١٣٩١ بغداد االرشاد
  .الفكر دار – ليلالغ إرواء -١٢



 ٦٧(لعدد ا(  
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 ت (السرخسي سهل أيب بن أمحد بن حممد أبو بكر السرخسي أصول -١٣
 ،العلمية الكتب دار ،األفغاين أبو الوفاء :حتقيق ،)م١٠٩٧/ ـه٤٩٠
 .ـه١٤١١ بريوت

 .السنهوري عبد الرزاق .د -  القانون أصول  -١٤
 .للماليني العلم دار – للزركلي -  األعالم -١٥
 دار – الدميجي عبد اهللا .د – واجلماعة السنة أهل عند العظمى اإلمامة -١٦

 .طيبة
 بن أمحد اإلمام املبجل مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف  اإلنصاف -١٧

 حممد :وحققه صححه ،)هـ٨٨٥ت( املرداوي سليمان بن علي حنبل،
 .)م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠( ،٢ط العريب، التراث إحياء دار الفقي، حامد

 ،)هـ٧٩٤ ت (ركشيالز ادر بن حممد الفقه، أصول يف احمليط البحر -١٨
 الكويت، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة طبعة علماء، جمموعة حتقيق
 .)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ (،١ط

 املعرفة دار رشد بن أمحد بن حممد الوليد أليب املقتصد واية اتهد بداية -١٩
 .والنشر للطباعة

 ينالكاسا مسعود بن أبوبكر الدين عالء-الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع -٢٠
  .بريوت - العلمية الكتب دار -احلنفي

 ،بريل مطبعة ،)م٩٢٢ / ـه٣١٠ ت(جرير بنا وامللوك، األمم تاريخ -٢١
 .م١٨٧٩ ليدن

 الكليات مكتبة األحكام، ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة -٢٢
 .م١٩٨٦ - هـ١٤١٦ ،١ط مصر، القاهرة، األزهرية،
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 ،)هـ٧٤٣ت (الزيلعي يعل بن عثمان الدقائق، نـزك شرح احلقائق تبيني -٢٣
 .٢ط القاهرة، اإلسالمي، الكتاب دار

 اهليتمي حجر بابن املعروف حممد بن أمحد املنهاج، بشرح احملتاج حتفة -٢٤
 .بريوت الفكر، دار ،)هـ٩٧٣ت(

 دار - الرازي حممد – الغيب ومفاتيح الكبري التفسري – الرازي تفسري -٢٥
  .الفكر

 مؤسسة – املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري - السعدي تفسري -٢٦
 .الرسالة

: وحتقيق دراسة احلنبلي احلاج أمري ابن حممد بن حممد - والتحبري التقرير -٢٧
 .بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر عمر حممد حممود اهللا عبد

 عبد بن حامد - العامة الواليات املرأة تويل إىل حكم والعامة اخلاصة تنبيه -٢٨
 .العلي اهللا

 البايب عيسى العربية، الكتب إحياء دار ،خليل خمتصر شرح كليلاإل جواهر -٢٩
 ).ت.د ط،.د (القاهرة، وشركاؤه،

 . الفكر دار – الكبري الشرح على الدسوقي حاشية -٣٠
 الفكر، دار الدردير، حممد بن أمحد الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية -٣١

 ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ (،٣ط بريوت،
 .العريب التراث دار – احلسن أيب شرح على العدوي حاشية -٣٢
 الدمشقي. العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد،عابدين ابن احملتار رد حاشية -٣٣

 .هـ١٤١٥ بريوت ،الفكر دار ،)م١٨٣٦/ ـه١٢٣٢ ت (احلنفي
 .اللكنوي عبداحلليم للشيخ املنار شرح على األقمار قمر حاشية -٣٤
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  .العريب الفكر دار – اخلفيف علي – والذمة احلق -٣٥
 دار - اجلبوري محد ناصر ساجر - اإلسالم يف السياسية ناإلنسا حقوق -٣٦

 .العلمية الكتب
 حكيم ثناء للطالبة ماجستري رسالة - اإلسالمي الفقه يف املرأة شهادة حكم -٣٧

 .  ه١٤١٨ عام نوقش روشن الدين خري
 عبد أبوالقاسم ؛٢٧٤ ص ،٣ ج،ـه١٤١٤ قم ،الثقافة دار ،اخلالف -٣٨

 .)م١٠٨٨ ؛/ـه ٤٨١ ت (باجي القاضيال العزيز عبد بن حبر بن العزيز
 .العريب البيان دار – رمضان أمحد - اإلسالمية احلضارة يف اخلالفة -٣٩
 – دبوس الدين صالح .د – الدرستورية النظرية يف وعزله ،توليته اخلليفة -٤٠

  العربية النهضة دار – الثقافة مؤسسة
 بابن روفاملع أمحد بن إبراهيم املذهب، أعيان معرفة يف املذهب الديباج -٤١

 ،٢ط التراث، دار األمحدي، حممد :حتقيق ،)هـ٧٦٩ت (فرحون
 )م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(

 ،)هـ٦٧٦ت (النووي شرف بن حيىي املفتني، وعمدة الطالبني روضة -٤٢
 اإلسالمي املكتب الشاويش، زهري: إشراف

 اإلمام حممد – االحكام أدلة مجع من املرام بلوغ شرح السالم سبل -٤٣
 . العريب التراث رواد -الصنعاين

 دار – الترمذي سورة بن عيسى بن حممد أبوعيسى - الترمذي سنن -٤٤
 . العلمية الكتب

 احلديث دار – البيهقي علي بن احلسني بن أمحد بكر أيب -  الكربى السنن -٤٥
 .٢/١١٩: هـ٢١٨ ت هشام بن عبدامللك حممد بوأ :هشام ابن سرية -٤٦
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 .مازه نب العزيز عبد بن عمر الدين حسام للشيخ القاضي أدب شرح -٤٧
 ت (العثيمني صاحل بن حممد األصول، علم من األصول شرح -٤٨

 .اإلسكندرية البصرية، دار كمال، بن نشأت: حتقيق ،)هـ١٤٢١
 الدين سعد -الفقه أصول يف التنقيح ملنت التوضيح على التلويح شرح -٤٩

 .العلمية الكتب دار – التفتازاين عمر بن مسعود
 شعيب :عليه وعلق حققه ،بغويال مسعود بن احلسني لإلمام السنة شرح -٥٠

 .م١٩٩٣-هـ١٤٠٣ الثانية الطبعة ـ اإلسالمي املكتب األرنؤوط،
 دار نشرته - احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد - الفقه يف العمدة شرح -٥١

 .الرياض يف والتوزيع للنشر العاصمة
 ت (النجار بابن املعروف الفتوحي أمحد بن حممد املنري، الكوكب شرح -٥٢

 البحث مركز الزحيلي، حممد. ود محاد يهنـز. د: حتقيق ،)هـ٩٧٢
 ). ٤٥٢/ ١ (املكرمة، مكة القرى، أم جبامعة العلمي

 - الشافعي األنصاري زكريا ايب والدين امللة زين - الطالب روض شرح -٥٣
 .اإلسالمية املكتبة

 ت (العثيمني صاحل بن حممد تيمية، البن الشرعية السياسة كتاب شرح -٥٤
 .١ط حزم، ابن ودار العثمانية الدار اللحام، صاحل: به تىناع ،)هـ١٤٢١

  .الفكر دار – البخاري صحيح -٥٥
 .الفكر دار – مسلم صحيح -٥٦
 .سعد ابن طبقات -٥٧
 :حتقيق – اجلويين املعايل ايب احلرمني امام – الظلم التياث يف األمم غياث -٥٨

 .م١٩٧٩ – الدعوة دار عبداملنعم وفؤاد حلمي مصطفى .د



 ٦٧(لعدد ا(  
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  العلمية الكتب دار – الكربى الفتاوى -٥٩
 .لبنان ـ بريوت ـ العلمية الكتب دار اهلندية، الفتاوى -٦٠
 دار – العسقالين حجر اإلمام ابن – البخاري صحيح بشرح الباري فتح -٦١

 .العلمية الكتب
  .العريب التراث دار – القدير فتح -٦٢
 ت (اهلمام بابن املعروف الواحد عبد بن حممد الدين كمال القدير، فتح -٦٣

 .احلليب مصطفى مطبعة ،)هـ٨٦١
 . العربية النهضة دار – القرايف الدين اإلمام شهاب – الفروق -٦٤
 بريوت، املعرفة، دار بالقرايف، املشهور الصنهاجي العباس أليب. الفروق -٦٥

 .لبنان
 . بريوت – العلمية الكتب دار – سابق السيد - السنة فقة -٦٦
 . دمشق الفكر، ردا الرابعة، ط الزحيلي، وهبه – وأدلته اإلسالمي الفقه -٦٧
 ،العلمية الكتب دار املناوي، للعالمة. الصغري اجلامع شرح القدير فيض -٦٨

 ).هـ١٤١٥ (األوىل ط بريوت،
 .االجتماع علم قاموس -٦٩
 – احلقوق كلية – هاشم حممد حممود الدكتور – املدين القضاء قانون -٧٠

 .م١٩٤٦ مشس عني جامعة
  .اإلسالم يف القضاء -٧١
 دار – صندقجي على إبراهيم / لدكتورا حتقيق - القاضي أدب كتاب -٧٢

 .املنار
 إمساعيل، حسن محمد حسن محمد: تح اإلقتناع، منت عن القناع كشاف -٧٣
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 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،١ط لبنان، ـ بريوت ـ العلمية الكتب دار
 عبد الدين عالء - البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف -٧٤

 الكتب دار :عمرالناشر حممود اهللا عبد :احملقق -البخاري أمحد بن العزيز
 .العلمية

 .القريواين زيد أيب لرسالة الرباين الطالب كفاية -٧٥
 ت (منظور بابن املعروف مكرم بن حممد الدين مجال العرب، لسان -٧٦

 .بريوت صادر، دار ،)هـ٧١١
 .م١٩٧٠ سبتمرب العريب جملة -٧٧
 عروفامل سليمان بن حممد بن لعبداهللا - األحبر ملتقى شرح األزهر جممع -٧٨

 ،العريب التراث إحياء دار - أفندي بدامأل
 اهلبتمي بكر ايب بن علي الدين نور احلافظ – الفوائد ومنبع الزوائد جممع -٧٩

  .بريوت – املعارف مؤسسة –
 . العريب الكتاب دار – الربكات أيب الدين جمد لإلمام - الفقة يف احملرر -٨٠
 .الفكر دار – حزم ابن - احمللى -٨١
 أمحد: حتقيق ،)هـ٤٥٦ ت (حزم بابن املعروف دأمح بن علي احمللى، -٨٢

 .القاهرة التراث، إحياء دار شاكر،
 ت (اللحام بابن املعروف عباس بن علي الفقه، أصول يف املختصر -٨٣

 امللك جبامعة العلمي البحث مركز بقا، مظهر حممد. د: حتقيق ،)هـ٨٠٣
 .)هـ١٤٠٠ (العزيز، عبد

 احلمريي االصبحي أنس بن م مالكاإلما، السعادة مطبعة ،الكربى املدونة -٨٤
 .مصر، )م ٧٩٥/ ـه١٧٩ ت(
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  .احلصني عبدالعزيز بن ألمحد التحديات أمام املرأة -٨٥
 املهدي حممد والقانون الشرع بني املرأة -٨٦
  .اإلسالمية املكتبة – السباعي مصطفى :دكتور - والقانون الفقه بني املرأة -٨٧
 والنشر للطباعة مالعلو دار – عون أمحد كمال - اإلسالم يف املرأة -٨٨

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣
 .دروزه عزة حممد :والسنة القانون يف املرأة -٨٩
 .الرشد مكتبة – أبوحجري حممود جميد - السياسية واحلقوق املرأة -٩٠
 ت( يلاالغز حممد بن حممد حامد بوأ الغزايل،، األصول علم يف املستصفى -٩١

 .ـه١٤١٧ بريوت ،العلمية الكتب دار ،)م ١١١١/ ـه ٥٠٥
 . الفكر دار – اإلمام أمحد مسند  -٩٢
 فضل للدكتور ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف النساء مسؤولية -٩٣

 .الرياض – سفري مطبعة -إهلي
 .العربية اللغة جممع وضع الكرمي القرآن ألفاظ معجم -٩٤
 ج ،ـه ١٤١٠. بريوت ،ابنان مكتبة، سليمان ،فاروقي ،القانوين املعجم -٩٥

 ت( علي بن احلسني بن حممد أبو جعفر ،الطوسي ٢٧٣ ص ،٣
 .)م ١٠٦٧/ ـه٤٦٠

 .الباز أمحد دار – الوسيط املعجم -٩٦
 النفائس، دار قنييب، وحامد جي قلعه رواس دحممد. الفقهاء لغة معجم -٩٧

 .)هـ١٤٠٥ (عام األوىل، ط بريوت،
 .الباز ارنـز مكتبة عبدالوهاب، للقاضي املدينة، عامل مذهب على املعونة -٩٨



 نورة بنت زيد بن مبارك الرشود. د  "فقها وقانونا" حكم تعيني املرأة يف منصب القضاء  أحباث
 

-٥١٥-

 .الرسالة مؤسسة – يدانز الكرمي عبد – املفصل -٩٩
  .الفكر دار – خلدون ابن مقدمة - ١٠٠
 .١٩٩٢ ،الفكر دار العريب، الكتاب دار ،)٣ط (،)املوطأ شرح املنتقى - ١٠١
 مكتبة -تيمية ابن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي أبوالعباس - السنة منهاج - ١٠٢

  .تيمية ابن
 .ـه١٤٠٦ قم ،العلمية املطبعة ٣٦ ،العلماء من جمموعة حتقيق ،املهذب - ١٠٣
 .سراج الفتاح عبد .دكتور - القومى واألمن املواطنة - ١٠٤
 الشهري البلخي ابراهيم اسحاق يبأ – االحكام اصول يف املوافقات - ١٠٥

  .الفكر دار – بالشاطيب
 .والتوزيع للنشر املوسوعة أعمال مؤسسة – العاملية العربية املوسوعة - ١٠٦
 .العريب التراث إحياء دار - اإلمام مالك موطأ - ١٠٧
 دار – أبوفارس عبدالقادر حممد - للدكتور اإلسالم يف ياسيالس النظام - ١٠٨

 .للتجليد الفن دنيا
 .التراث دار مكتبة - الريس الدين ضياء حممد -  السياسية النظريات - ١٠٩
 دار – الصعيدي عبداملتعال حازم. د - الدولة يف اإلسالمية النظرية - ١١٠

 .احلديثة النهضة
 هـ١٤٠٤ لبنان، ـ بريوت ـ الفكر دار املنهاج، إىل شرح احملتاج اية - ١١١

 .م١٩٨٤/
 دار – الشوكاين علي بن اإلمام حممد – االخبار منتقى شرح األوطار نيل - ١١٢

 . الفكر



 ٦٧(لعدد ا(  
 

 
-٥١٦-

 بن بكر أيب بن علي احلسن أليب - املبتدي بداية شـرح اهلـداية - ١١٣
  .احلليب البايب مصطفى شركة املرغياين الرشـداين عبداجلليل

   
* * *  

 


