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Abstract: Counting the rights granted to Muslim women in later ages and establishing them in Islamic jurisprudence. All the recently
approved rights have their origins in Islamic law and have images, applications and examples, because the principle in things is right
(halal), and the prohibition is contradictory to specific reasons and requirements, provided that we do not overlook the reality and custom
prevailing in our Arab Countries and Islamic.
The research divided into an introduction, an introductory study, two studies and a conclusion.
The introductory topic was to define the terms mentioned in the title of the research.
As for the first topic, it is devoted to talking about women's political rights. Including the right to assume public office, the right to be
elected and nominated and established, and the right to take over the judiciary and establish it with the details it contains.
Lingering on the principles upon which the political rights of Muslim women are based.
As for the second topic, it was devoted to speaking on the civil rights of Muslim women, both of which were human rights and their legal
foundation, and social rights and their legal foundation.
Lingering on the principles upon which the civil rights of Muslim women are based.
The most important points that came in the research:
1- What is meant by the term (jurisprudential rationale) is that these rights mentioned in the research are inalienable rights of Muslim
women in Islamic law, and they are something authentic and not like an alien thought that came to Islam from other nations.
2 - All the disputes that took place in the rights of the women in question were such as the difference in concept or the misapplication, and
these two objections do not prevent these rights from being genuine Islamic rights.
3 - The main reason for the failure to realize the rights of women mentioned in the honorable Sharia is that their rights have always been
linked to customs, traditions, and prevailing customs and they are rarely valid legal rulings because the one who controls the consideration
of women and their rights is the custom and not the Sharia.
4- The rights mentioned in the research and their authentication were among the principles whose circle is wide and not narrow, so the
original ruling on it may be extracted from the understanding of some texts within the fundamental principles laid down for this, and the
task of the thinker was one of the nation’s philosopher.
5- Not implementing a woman’s right in Arab constitutions or not giving it to her according to the prevailing custom, and it does not mean
that this right is not present within the Sharia or that it is absolutely forbidden, because legal permissibility is one thing and the occurrence
of the matter is another.
6 - The condition for undertaking business in the countries of Muslims is competence, and the jurists decide that in each state the one who
carries out her interests is based on those below him. Character, for example.
As for the most important findings of the two researchers
1- The human gender is not mentioned in any legal text that prevents women from their political rights, except for what is mentioned in the
hadith about the great guardianship.
2- All the thoughts of religion men said that prohibited women from political action were based on the orbit of prohibition in comparison
to the great mandate.
3- Masculinity was not a condition except in the great guardianship and the judiciary in terms of punishments and retribution, and it was
not a condition neither in Fatwas nor in diligence or teaching.
4- The rights of women should be studied in all fields as rights that they have from their Creator, which must be recognized and respected,
and not as charity or charity from the jurists or legislators.
5- In all cases and when occupying any of the positions, the woman must respect her religion, fear her Lord, adhere to her decency and
dignity, and not fail in her original duty to care for the husband and the good upbringing of children.
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التأصيل الفقيي للحقهق الدياسية والسجنية
للسخأة في االسالم

أسساء عبج القادر عبج هللا  ،ىتيسي أحسج إبخاليع

قدم القانهن الخاص ،كلية الحقهق ،جامعة السلك فيرل ،السسلكة العخبية الدعهدية
السلخص :إحراء الحقػؽ السسشػحة لمسخأة السدمسة في العرػر الستأخخة كتأصيميا في الفقو اإلسالمي ،فكل الحقػؽ السقخة مؤخ اًخ ليا أصل في الذخيعة اإلسالمية

كليا صػر كتصبيقات كأمثمة ،ألف األصل في األشياء الحل ،كالتحخيع عارض ألسباب كمػجبات محجدة ،عمى أف ال نغفل جانب الػاقع كالعخؼ الدائج في بمجانشا

العخبية كاإلسالمية .قاـ البحث عمى مقجمة ،كمبحث تسييجي ،كمبحثيغ كخاتسة.
السبحث التسييجي كاف لمتعخيف بالسرصمحات الػاردة في عشػاف البحث.

أما السبحث األكؿ :فقج خرز لمكالـ عمى الحقػؽ الدياسية لمسخأة .بسا فييا حق تػلي الػضائف العامة ،كحقي االنتخاب كالتخشيح كتأصيميسا ،كحق تػلي القزاء
كتأصيمو بسا فيو مغ تفاصيل.

معخجاً عمى السبادئ التي قامت عمييا الحقػؽ الدياسية لمسخأة السدمسة.
أما السبحث الثاني فقج خرز لمكالـ عمى الحقػؽ السجنية لمسخأة السدمسة ككانت بشػعييا الحقػؽ اإلندانية كتأصيميا فقيياً ،كالحقػؽ االجتسايية كتأصيميا فقيياً.
معخجاً عمى السبادئ التي قامت عمييا الحقػؽ السجنية لمسخأة السدمسة.
أىع الشقاط التي جاءت في البحث:

 -1السقرػد مغ السرصمح (التأصيل الفقيي) أف ىحه الحقػؽ الػاردة في البحث ىي حقػؽ ثابتة لمسخأة السدمسة في الذخع اإلسالمي كىي شيء أصيل كليدت مغ
قبيل الفكخ الجخيل الػارد الى اإلسالـ مغ أمع أخخى.

 -2كل الخالفات التي جخت في حقػؽ السخأة محل البحث كانت مغ قبيل اختالؼ الفيػـ أك سػء التصبيقات ،كىحاف العارضاف ال يسشعاف مغ كػف ىحه الحقػؽ
ىي حقػؽ إسالمية أصيمة.

 -3الدبب الخئيدي لعجـ إحقاؽ حقػؽ السخأة الػاردة في الذخيعة الغخاء ىػ أف حقػقيا كاف دائسا مختبصة بالعادات كالتقاليج كالعخؼ الدائج كقمسا تكػف أحكام ًا
شخيية صحيحة ألف الستحكع في الشطخ لمسخأة كحقػقيا ىػ العخؼ كليذ الذخع.

 -4الحقػؽ الػاردة في البحث كتأصيميا كانت مغ األصػؿ التي دائختيا كاسعة كغيخ ضيقة فقج يكػف االصل فييا حكسا أمكغ استخالصو مغ فيع بعس
الشرػص ضسغ القػاعج األصػلية السػضػعة لحلظ ككانت ميسة السجتيجيغ مغ عمساء االمة.

 -5عجـ تصبيق حق مغ حقػؽ السخأة في الجساتيخ العخبية اك عجـ إعصائيا ليا في العخؼ الدائج كال يعشي أف ىحا الحق ليذ مػجػداً ضسغ الذخع أك أنو محخـ
قصعاً ،ألف الجػاز الذخعي شيء ككقػع األمخ شيء آخخ.

 -6الذخط في تػلي األعساؿ في دار اإلسالـ ىػ الكفاءة ،كيقخر الفقياء أف يقػـ في كل كالية مغ ىػ أقػـ بسرالحيا عمى مغ ىػ دكنو فإذا كانت السخأة أكفأ مغ
غيخىا فسا ىػ السانع مغ تػلييا مشرب القزاء في القزايا التي ترح شيادتيا فييا كأف تكػف قاضي أحػاؿ شخرية مثال.

أما أىع الشتائج التي تػصل ليا الباحثاف
 -1لع يحكخ جشذ اإلنداف في أي نز شخعي يسشع السخأة مغ حقػقيا الدياسية عجا ما جاء في الحجيث عغ الػالية العطسى.

 -2كل الفتاكى التي ّحخمت السخأة مغ العسل الدياسي كانت تجكر في فمظ السشع قياساً عمى الػالية العطسى.
 -3لع تكغ الحكػرة شخشاً إالّ في الػالية العطسى كالقزاء في الحجكد كالقراص ،كلع تكغ شخشاً ال في اإلفتاء كال في االجتياد كال في التجريذ.

 -4يشبغي دراسة حقػؽ السخأة في جسيع السجاالت كحقػؽ ليا مغ خالقيا يجب اف تُقخ كتُحتخـ كليدت مغ قبيل اإلحداف أك الرجقة مغ الفقياء أك السذخعيغ.
 -5يجب عمى السخأة في جسيع األحػاؿ كعشج شغميا أيا مغ الػضائف أف تحتخـ ديشيا كتتقي ربيا كتمتدـ بحذستيا ككقارىا كأف ال تقرخ في كاجبيا األصمي رعاية
الدكج كحدغ تخبية األبشاء.

الكمسات السفتاحية :التأصيل ...الفقيية ...الحقػؽ  ...الدياسية ...السجنية .
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 1مقجمة
الحسج هلل رب العالسيغ كأفزل الرالة كأتع التدميع عمى سيجنا الشبي األميغ كعمى مغ آمغ بو كتبع ىجاه بإحداف الى يػـ الجيغ.
كبعج ...
فال يخفى عمى أحج ما ُيخمى بو إسالمشا الحشيف مغ تيع كأباشيل تحاكؿ ترجيع بشيانو كتذػيو صػرتو اإلليية ،فسشح بدكغ فجخه تػالت
عميو الخصػب كفي كل مخه يجمػ عمساؤه صفحة مغ صفحاتو تشاسب نػع الخصب كحجسو ،كاليػـ تتججد حسالت التزميل كتحاؾ ىحه
الذبيات لكغ العجاء اليػـ في مجسمو ليذ شعشات سيػؼ كال رماح بل ىػ رمي بدياـ التخمف كالخجعية كرجع بطمع لحقػؽ السخأة كالصفل.

كىحا الػتخ الحي يعدفػف عميو الستسالة مغ يدتيػيو ىحا الشػع مغ الحخكب ،غافميغ اك مدتغفميغ ما حػاه اإلسالـ مغ مشطػمات عقجية
حػلت كحػش الرحاري الى معمسيغ لمبذخية،
كشخيية كأخالقية ال تزاىييا أية مشطػمات بذخية بل ىي األركع عمى اإلشالؽ ،مشطػمة ّ
كىجاة ميجييغ تخبى عمى أيجييع خيخة العباد عمى مجى قخكف مغ الدماف؛ كاليػـ تقاـ السؤتسخات كالحمقات العمسية مغ عمساء ربيػف يخيجكف
إعادة الحقػؽ ألصحابيا كفق مشطػمة الذخع الحشيف كي تخجع شسذ الذخيعة الغخاء مذخقتاً مغ ججيج.
قبل البجء بتفاصيل البحث يتحتع عميشا الػقػؼ عشج بعس السختكدات كالتي أرى انشا يجب أف نأخحىا بعيغ االعتبار حتى نحدغ الفيع
كنشرف في الحكع:
-1

بجاية ىحه الحياة الدياسية بخمتيا كالكثيخ مغ مشاحي حياتشا االجتسايية ىي أمػر ججيجة كحياة تختمف عغ العيج الشبػي كالقخكف

التي تمتو ،كبالتالي فيجب أف تكػف ليا أحكاـ متججدة كنطخة شسػلية عسيقة ،تعيج الجحكر ألصػليا كإف بجت الفخكع متباعجة كمتذعبة،

غيخ الكثيخ مغ آرائو الفكية
فمكل عرخ أحكامو كأعخافو كتقاليجه ،كقج فصغ ليحه السدألة كثيخ مغ العمساء كأبخزىع اإلماـ الذافعي الحي ّ
كبجؿ حتى
غيخ الكثيخ ّ
تحػؿ مغ العخاؽ الى مرخ فذعبيا كعخفيا يختمف كمياً عغ العخاؽ كأعخافو كعاداتو ،كتبعا لحلظ ّ
كأحكامو عشجما ّ

يسكغ لمحكع أف يكػف مدتداغاً كبشفذ الػقت ال يكػف فقيو غيخ كاقعي ،فمساذا ال تتغيخ االجتيادات كاألحكاـ التعدفية التي اتخحىا
البعس كلساذا ال يحكسػف بالذخع نفدو ال بسؤثخاتو؟.

دائساً ما تكػف قزايا السخأة في عرخنا ىحا كفي غيخه مختبصة بالعادات كالتقاليج كالعخؼ الدائج ،كقمسا تكػف أحكاماً شخيية
-2
الزيقة ،كتُجابو باالتياـ بالسجاىخة بالفدق كالفجػر كالدفػر :كىحا ما حجا
أصمية ،كغالباً ما تُرج دعػات تحخر السخأة مغ رؽ األفكار
ّ
ببعس العمساء الى إخخاج فتاكى متدخعة كمتعجمة بجت متعارضة مع مثيالتيا بعج حيغ ،كما كاف ليا أف تكػف كحلظ لػ أنيا ُدرست

بتأف كتجخد كعسق كإحقاؽ لمحقػؽ كسا أرادىا خالقيا .كىحا بالزبط ما حرل لمفتػى في مدألة إعصاء السخأة حقيا في االنتخاب
كالتخشيح في بعس الجكؿ العخبية ،فقج كانت الفتاكى فيو تابعة لمتأثيخات العخفية كالقبمية ،كالحي يخى جػاز ىحه األمػر اآلف يعمع حتس ًا

محخماً قصعياً في الذخع
تغيخ العخؼ ّتبجؿ الحكع؛ ألف ما كاف ّ
أنيا ما كانت يػماً محخمة في الذخع كإنسا كاف الحكع لمعخؼ فييا .فمسا ً
ال يجػز أف يكػف حالالً في يػـ ما ببداشة.
ضيقة فقج يكػف األصل
لحا كاف تأصيمشا ليحه الحقػؽ التي اختخناىا محل بحثشا ىي مغ األصػؿ التي دائختيا كاسعة كغيخ ّ
فييا حكسا يسكغ استخالصو مغ فيع بعس مغ الشرػص ضسغ القػاعج األصػلية السػضػعة لحلظ كىحه ميسة السجتيجيغ بسا ليع مغ

قجرة عمسية كعقمية عمى كيفية التعامل مع الشز الذخعي كاستخالص الحكع كالسقاصج مشو .كلحا فقج يمجأكف الى األدلة التبعية السعتبخة
في حجيتيا بالشز الذخيف كىحا مػشغ االجتياد كالحي يترػر معو كقػع االختالؼ بيغ الفقياء في السدألة الػاحجة تبعاً لسشيجيع في
استشباط الحكع ،لكغ يبقى مغ السدمسات العقمية أف العقالء ال يختمفػف إالّ فيسا ىػ جائد في أصمو دكف السدتحيل ،فمسا اختمفػا فيو
دؿ األمخ في نفدو عمى انو جائد.

كقج قاـ البحث عمى :مقجمة كثالثة مباحث كخاتسة.
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السبحث األكؿ :لمتعخيف بالسرصمحات الػاردة في عشػاف البحث
التأصيل لغة كاصصالحاً

كالفقو لغة كاصصالحاً

مفيػـ مرصمح (التأصيل الفقيي).

معشى الحق لغة كاصصالحاً
تعخيف الحقػؽ الدياسية كسرصمح
تعخيف الحقػؽ السجنية كسرصمح.

السبحث الثاني :الحقػؽ الدياسية لمسخأة (نساذج مختارة).
السصمب األكؿ :حق تػلي الػضائف العامة كتأصيمو.

السصمب الثاني :حق االنتخاب كالتخشيح كتأصيميسا.
السصمب الثالث :حق تػلي القزاء كتأصيمو.

السصمب الخابع :السبادئ التي قامت عمييا الحقػؽ الدياسية لمسخأة.
السبحث الثالث :الحقػؽ السجنية لمسخأة (نساذج مختارة).

السصمب األكؿ :حقػؽ إندانية كتأصيميا.

السصمب الثاني :حقػؽ اجتسايية كتأصيميا.

السصمب الثالث :السبادئ التي قامت عمييا الحقػؽ السجنية لمسخأة.

الخاتسة

السرادر كالسخاجع
السبحث االول

التعخيف بالسرطلحات الهاردة في عشهان البحث
أوالً :التأصيل لغة:
كرد لفطة (أصل) بالسعاني اآلتية:
صل تأصيالً :فيػ مؤ ِ
أصل ِ
صل .كأصل السػضػع :جعل لو أصالً ثابتاً ُيبشي عميو(.)1
َ َ َّ -1
يؤ ّ ُ
صل ،كالسفعػؿُ :م َؤ ّ
َُ ّ
()2
 -2بسعشى األساس :كىػ ما يبشى عميو غيخه .
 -3كقيل :ىػ أسفل كل شيء(.)3
ثانياً :التأصيل اصطالحاً:
كرد لو أكثخ مغ تعخيف:
( )1د.احسج مختار عبج الحسيج عسخ (ت1424ق) ،بسداعجة فخيق عسل ،معجع المغة العخبية السعاصخة ،الجدء االكؿ ،ط ،1عالع الكتب1429( ،ق2008 -ـ) :ص 99كما بعجىا.
( )2الخميل بغ احسج الفخاىيجي( ،ت5175ق) ،كتاب العيغ ،الجدء الدابع ،دار كمكتبة اليالؿ :ص ،334كابػ نرخ اسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي (ت393ق) ،الرحاح تاج المغة كصحاح
العخبية ،الجدء الثالث ،دار العمع لمسالييغ -بيخكت1407( ،ق1987 -ـ) :ص.903
()3دمحم بغ احسج بغ االزىخي اليخكي ،أبػ مشرػر (ت370ق) ،تيحيب المغة ،الجدء  ،12ط ،1دار احياء التخاث العخبي ،بيخكت2001 ،ـ :ص ،168ودمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادي (ت817ق) ،القامػس
السحيط ،مؤسدة الخسالة :ص.20
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ُ -1عِّخؼ بأنو" :رد كل حكع محىبي الى مخاجعو السعتسجة بقجر السدتصاع"(.)4
 -2كأيزا بأنو" :إعصاء السدائل حكسيا مدتشبصاً مغ الشرػص كدالالتيا كمقاصج الذخع كأصػليا العامة كالفقيية"(.)5
ثالثاً :الفقو لغة :فقيت الذيء :إذا أدركتو( .)6كفيست غخض الستكمع مغ كالمو(.)7

رابعاً :الفقو في االصطالح:

ىػ العمع باألحكاـ الذخيية العسمية السكتدب مغ أدلتيا التفريمية(.)8

كقيل :ىػ العمع باألحكاـ الذخيية التي شخيقيا االجتياد(.)9

كبحلظ يكػف مفيهم التأصيل الفقيي كسرطلح مفيػماً مغ معشى مرصمحيو السكػف مشيا.
كىشا يشبغي التشػيو بأنشا عشجما نقػؿ :تأصيل ىحه الحقػؽ مغ لمسخأة في الذخيعة اإلسالمية فإنشا نقخر بأف ىحه الحقػؽ ىي مغ

الذخع اإلسالمي كىي شيء أصيل كليدت مغ قبل الفكخ الجخيل الػارد الى االسالـ متأخ اًخ مغ األمع األخخى كلكغ قج يكػف ىشاؾ
اختالؼ الفيع اك سػء التصبيق ،لكغ ىحا ال يسشع أف ىحا الحق ىػ حق اسالمي أصيل.
الحق لغة :لفظ (الحق) لو معاف كثيخة في المغة مشيا:

 -1انو نكيس الباشل(.)10

ِ
 -2الثبػت كالػجػب كمشو قػلو تعالى  :كَل ِك ْغ حَّق ْت َكِمس ُة اْلع َح ِ
يغ.)12()11(
اب َعَمى اْل َكاف ِخ َ
َ َ
َ
َ
 -3يأتي بسعشى :يدػغ لظ ذلظ.
 -4اإلضيار كالبياف :أحق هللا الحق أي أضيخه كأثبتو كبيشو لمشاس(.)13

حكيقة األمخ( :)14كمشو :الػسط( .)15كمعشاه يختمف بحدب كركده في اآليات كالعبارات ،كلكغ معشاه العاـ ال يخمػ مغ معشى
الثبػت كالسصابقة لمػاقع.

( )4د .كلبة بغ مرصفى الدحيمي ،استاذ كرئيذ قدع الفقو االسالمي كاصػلو بجامعو دمذق -كميو الذخيعة ،الفقو االسالمي كأدلتو (الذامل لألدلة الذخيية كاآلراء السحىبية كأىع الشطخيات الفقيية كتحقيق
االحاديث الشبػية كتخخيجيا) ،الجدء االكؿ ،ط ،4دار الفكخ ،سػريا -دمذق.7967:
( )5د.فزل بغ عبج هللا مخاد ،السقجمة في فقو العرخ ،الجدء االكؿ ،ط ،2الجيل الججيج ناشخكف -صشعاء1437( ،ق2016-ـ).21:
( )6احسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي الخازي ،أبػ الحديغ (ت395ق) ،حمية الفقياء ،ط ،1الذخكو الستحجه لمتػزيع -بيخكت1403( ،ق1983 -ـ) ،23 :الخميل بغ احسج الفخاىيجي ،37/3 :ك أبػ بكخ
دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدي (الستػفى321 :ىػ) ،جسيخة المغة ،الجدء الثاني ،ط ،1دار العمع لمسالييغ – بيخكت1987 ،ـ.968 :
( )7دمحم عبج الخؤكؼ السشاكي ،التػقيف عمى ميسات التعاريف ،ط ،1دار الفكخ السعاصخ ،دار الفكخ -بيخكت -دمذق1410( ،ق) ،69 :ك دمحم بغ احسج بغ االزىخي اليخكي.263/5 :
()8دمحم عسيع االحداف السججدي البخكتي ،التعخيفات الفقيية ،ط ،1دار الكتب العمسية (إعادة صف لمصبعة القجيسة في باكدتاف 1407ق1986 -ـ)1424( ،ق2003 -ـ) ،166 :كد .سعجي أبػ حبيب،
القامػس الفقيي لغة كاصصالحا ،ط ،2دار الفكخ ،دمذق – سػرية 1408 ،ىػ  1988 -ـ.289 :
( )9دمحم عبج الخؤكؼ السشاكي.263 :
( )10دستػر العمساء.3/2 :
( )11سػرة الدمخ اآلية.71 :
( )12الخميل بغ احسج الفخاىيجي ،6/3 :ك دمحم بغ احسج بغ االزىخي اليخكي ،241/3 :ك احسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي الخازي ،ابػ الحديغ (ت395ق) ،معجع مقاييذ المغة ،الجدء الثاني ،دار الفكخ،
(1399ق1979 -ـ).18:
( )13دمحم بغ مكخـ بغ مشطػر االفخيقي السرخي (ت711ق) ،لداف العخب ،دار صادر ،406/1 :.ودمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادي .275 :
( )14أبػ نرخ اسساعيل بغ حساد الجػىخي.1460/4 :
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قاؿ ابػ ىالؿ العدكخي" :الحق في المغة ىػ الثابت الحي ال يدػغ افكاره مغ حق الذيء يحق :إذا ثبت ككجب(.)16

الحق اصطالحاً :ىػ األمخ الثابت الحي ال يدػغ إنكاره أك ىػ :الحكع السصابق لمػاقع(.)17

كقيل في تعخيفو" :اختراص مطيخ فيسا يقرج لو شخعاً"(.)18

كقيل" :اختراص يقخر بو مرمحة مدتحقة شخعاً"(.)19

الدياسة لغة :مرجر العقل :ساس ،يدػس ،كتصمق عمى عجة معاف :تخكيس الذيء كالعشاية بو ،يقاؿ :ساس فالف الجكاب:

إذا ركضيا كاعتشى بيا ،كيقاؿ لمقائع بيحا العسل سائذ.

الدياسة اصطالحا :عخفيا العمساء بتعخيفات السختمفة مشيا:

مجسػعة مغ القػاعج كاألجيدة الستشاسقة الستخابصة فيسا بيشيا تبيغ نطاـ الحكع ،ككسائل مسارسة الدمصة كأىجافيا كتصبيقيا،

كمخكد الفخد كضسانتو قبميا ،كسا تحجد عشاصخ القػى السختمفة التي تديصخ عمييا الجساعة ككيفية تفاعميا مع بعزيا"(.)20
أك ىي األحكاـ الذخيية التي تتعمق بتجبيخ شؤكف األمة الخاصة بالحكع كعالقة االفخاد بو"(.)21

الحقػؽ الدياسية باعتبارىا مرصمحا مخكباً:
يعخفيا بعس القانػنيغ بأنيا" :تمظ الحقػؽ التي تثبت لمفخد باعتباره مػاششاً في دكلة معيشة ،كتخػلو السداىسة في حكع الجكلة،

كحق التخشيح لمسجالذ الشيابية ،كحق الترػيت في االنتخابات العامة"(.)22

كقيل في تعخيفيا" :ىي تمظ الحقػؽ التي تثبت لمذخز برفتو عزػاً في جساعة سياسية :بقرج السذاركة في حكع ىحه

الجساعة"(.)23

كتستاز الحقػؽ الدياسية بأنيا تقتخب مغ معشى الػاجب لسا يتختب عمى الكياـ بيحه الحقػؽ مغ مرالح كضيفية كاجتسايية

مذتخكة(.)24

السبحث الثاني:

الحقهق الدياسية للسخأة (نساذج مختارة)

السطلب األول :حق تهلي الهظائف العامة وتأصيلو
( )15السرجر نفدو.
( )16ابػ ىالؿ الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعيج بغ يحيى بغ ميخاف العدكخي (ت395ق) ،الفخكؽ المغػية ،دار العمع كالثقافة لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة -مرخ ،193/1 :ك دمحم عسيع االحداف
السججدي البخكتي.80 :
( )17دستػر العمساء. 30/2 :
( )18د.دمحم عمي صالح االنراري ،الحقػؽ الدياسية لمسخأة في الذخيعة االسالمية كالقانػف الجكلي ،طٔ ،دار االنتذار العخبي (ٕٔٔٓ).15 :
( )19يشطخ :السرجر نفدو.19 :
( )20د.شػقي ابخاليع عبجالكخيع عالّـ الحقػؽ الدياسية لمسخأة السدمسة ،دراسة تأصيمية تصبيكية مقارنة بالفقو اإلسالمي ،مكتبة الػفاء القانػنية ،اإلسكشجرية -مرخ.31 :)ٕٓٔٓ ( ،
( )21ابػ عبج هللا دمحم بغ ابخاليع بغ سعج هللا بغ جساعة الكشاني الحسػي الذافعي بجر الجيغ (ت733ق) ،تحخيخ االحكاـ في تجبيخ أىل اإلسالـ ،دار الثقافة بتفػيس مغ رئاسة السحاكع الذخيية بقصخ،
قصخ -الجكحة.65 :
( )22دركس في مقجمة الجراسات القانػنية.265 :
د.رحيل غخايبة ،الحقػؽ كالحخيات الدياسية في الذخيعة اإلسالمية ،طٕ،الذبكة العخبية لألبحاث كالشذخ ،بيخكت -لبشاف .47 :)ٕٕٓٔ( ،
()23
ّ
( )24السرجر نفدو.47 :
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تهلي الهظائف العامة

معشى الهظيفة العامة :ىي مجسػعة السياـ التي يشجدىا السػضف العاـ اثشاء عسمو ،كغالباً ما تكػف عامة غيخ خاصة تخجـ

السجتسع اك شخيحة مشو(.)25

كىشا ال بج مغ الػقػؼ عمى مدائل دقيقة ىامة
في ىحه السدألة :لقج كضع بعس العمساء شخكشاً لتػلي السخأة الػضائف العامة مشيا:

 -1أف ال يداحع تستعيا بيحا الحق ما ىػ كاجب عمييا مغ مخاعاة لدكجيا ك تخبية أشفاليا كالكياـ بأيبائيا األسخية كاالجتسايية.
 -2أف تكػف صاحبة حاجة الى الكدب الحالؿ كاالرتداؽ بيحه الػضيفة ،بسعشى :مخاعاة لحاجتيا السادية(.)26

كبالشطخ الى ىحيغ الذخشيغ تخصخ بالباؿ اسئمة عجيجة ،مشيا :ماذا لػ كانت السخأة غيخ متدكجة ،كليذ لجييا أشفاؿ؟ كماذا لػ

كانت غشية كليذ عشجىا مذاكل مادية؟ ىل يدقط ىحا الحق بالشدبة ليا؟.

في الحكيقة :كال؛ ألف زكاؿ ىحه الذخكط ال يدقط حقيا في تػلى ىحه الػضائف ،كىشاؾ أمػر أخخى يشبغي االلتفات إلييا كىي:

إف الػضائف العامة اليػـ لع تعج كدابقاتيا فال تتصمب مجيػدات جدجية اك عزمية حتى ُيقاؿ عشيا إنيا تشافي خمقة الشداء
السبشية عمى ضعف جدجىا كشبيعة تكػيشيا ،فقج تكػف الػضيفة العامة تتصمب ميارات عقمية كفكخية كعمسية تكػف السخأة فييا متفػقة

عمى الخجاؿ ،فيزاؼ ىشا حاجة السجتسع الى خجمات ىحه السخأة في ىحا السجاؿ ،كىحا أمخ مقخر مشح عرػر كلو شػاىج في الفقو

اإلسالمي؛ بل إف الرحابة قج فصشػا ليحا األمخ حيشسا كّلػا بعس الشداء بعس الػضائف العامة كسيأتي بيانو.

كيسكغ لشا الحىاب ابعج مغ ذلظ ففي حاالت الحخكب كعشجما يتجو الخجاؿ الى الجفاع عغ حجكد الجكلة تذغخ الكثيخ مغ

الػضائف األساسية التي ال إستقخار لمجكلة إالّ بيا فيشا أيزا تقػـ السخأة بجكرىا في شغل ىحه األماكغ كتدييخ أعساؿ الجكلة كال مانع

شخعي أك عقمي يحػؿ دكف ذلظ ،فمػ كانت ىحه الػضائف محخمة عمى الشداء أصالً لسا كانت جائدة يػماً ،كذلظ أف األصل في ىحه
السدائل الجػاز حتى كإف لع يتع تصبيقو عمى أرض الػاقع ،كسا ىػ معخكؼ :فالجػاز شيء كالػقػع شيء آخخ(.)27
تأصيل حق تهلي الهظيفة العامة للسخأة:

ىحا الحق ىػ بل في جػىخه :تكميف مغ الجكلة اإلسالمية لسػاششييا بتػلى بعس الػضائف العامة لتقجيع خجمة معيشة لمشاس

عغ شخيق ىحه الػضيفة ،كإشالؽ كمسة حق عمى ىحا التكميف يعشي أنو (مباح) .كعميو فيجػز لمسخأة أف تتػلى كضيفة عامة في

الجكلة(.)28

أدلة تأصيل ىحه الحقهق:
ُم ٌة ي ْجعػ َف ِإَلى اْلخي ِخ كيأْمخك َف ِباْلسعخ ِ
ِ
كؼ َكَي ْش َي ْػ َف َع ِغ اْل ُس ْش َك ِخ َكأُكَلِئ َظ ُىع اْل ُسْفمِ ُحػ َف )29(كالسفدخكف
 قػلو تعالىَ  :كْلتَ ُك ْغ م ْش ُك ْع أ َّ َ َُ ُْ
َ ْ َ َ ُُ
ُ
عمى أف ىحا خصاب عاـ كىي دعػة السدمسيغ بعزيع بعزاً الى الخيخ كتآمخىع فيسا بيشيع بالسعخكؼ كتشاىييع عغ السشكخ-
كلع يحجد القخآف أف ىحا األمخ خاص بالحكػر فتكػف الشداء اآلمخات بالسعخكؼ الشاليات عغ السشكخ ضسغ الخصاب(.)30

( )25بداـ الكداسبو  ،معيج الػضيفة العامة في الجكؿ الستقجمة كالشامية صحيفو الخأي.2009/7/14 :
( )26د.عبجالكخيع زيجاف ،السفرل في احكاـ السخأة كبيت السدمع في الذخيعة اإلسالمية ،طٖ ،مؤسدة الخسالة (ٕٓٗٔق_ٕٓٓٓـ).)3454( ،303/4 :
( )27يشطخ :أ.د.عمي محيي الجيغ القخه داغي ،السخأة كالسذاركة الدياسية كالجيسقخاشية ،مقاؿ مشذػر في السجمة العمسية لمسجمذ األكركبي لإلفتاء كالبحػث :العجد ( )22أكتػبخ 96 :ص.90
( )28د.عبجالكخيع زيجاف 302-301/4 :ك ،311كد .ابخاليع عالّـ.104 :
( )29سػرة آؿ عسخاف اآلية.104 :
( )30يشطخ :دمحم رشيج بغ عمي رضا بغ دمحم شسذ الجيغ بغ دمحم بياء الجيغ بغ مشال عمي خميفو القمسػني الحديشي (ت1354ق) ،تفديخ القخآف الحكيع (تفديخ السشار) ،الييئة السرخية العامة لمكتاب،
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 قاؿ تعالىَ  :كُقْم َغ َق ْػًال َم ْع ُخكًفا .)31(قاؿ القخشبي" :قاؿ ابغ يباس :أمخىغ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ ،كالسخأة تشجب إذاخاشبت األجانب ...الى الغمطة بالقػؿ ،ثع قاؿ :كعمى الجسمة فالقػؿ السعخكؼ :ىػ الرػاب الحي ال تشكخه الذخيعة كال
الشفػس"( . )32كمغ مقاصج ىحه اآلية الكخيسة :أف الشداء يجب عمييغ قػؿ القػؿ الحي يػجبو اإلسالـ كالجيغ عشج الحاجة إليو

ببياف مغ غيخ خزػع(.)33

ومن األمثلة الهاقعية ليحا الحق:
()34

تػلي السخأة لمحدبة

أياـ الرحابة فقج قاؿ العمساء كالحدبة ترح مغ كل مدمع ،كلع يسيدكا بيغ الخجل كالسخأة(.)35

ومن ىؤالء الرحابيات:

 -1الذفاء بشت عبج هللا اـ سميساف القخشية العجكية كانت مغ السبايعات ،ككانت مغ عقالء الشداء كفزالئيغ .كاف الشبي  يقيل
()36

الىا شيئا مغ أمخ الدػؽ
عشجىا؛ ككاف عسخ يقجميا في الخأي ك يخضاىا كيفزميا كربسا ك ّ

كغيخىا مغ الرحابيات.

 -2سسخاء بشت نييظ كانت تسخ في االسػاؽ كتشيى عغ السشكخ كتزخب الشاس عمى ذلظ بدػط كاف معيا(.)37

 -3كمسا اتفق عميو الفقياء جػاز األخح بتخجسة السخأة السدمسة إذا جاء لمقاضي مغ ال يتكمع العخبية( ،)38كانصالقاً مغ ىحا االتفاؽ فسا
السانع أف تعيغ السخآة كستخجسة عشج القاضي أك في دار القزاء في حاؿ عجـ كجػد غيخىا مغ الستخجسيغ أك مع غيخىا إف كجج،
نزيف عمى ما مخ إف أغمب العمساء الستقجميغ كالستأخخيغ لع يذتخشػا الحكػرة في تػلي الحدبة.
السطلب الثاني :حق االنتخاب والتخشيح وتأصيليسا

أوالً :حق االنتخاب:
مغ السعمػـ أف خميفة السدمسيغ ىػ القائع بذؤكف السدمسيغ كخميفة الشبي في حخاسة الجيغ كسياسة الجنيا كعقجىا لسغ يقػـ بيا

في األمة كاجب باإلجساع كإف شح عغ ىحا اإلجساع آحاد( .)39كلدشا ىشا برجد دراسة ىحا الػجػب عقمياً كاف أك شخيياً .كالحي يعشيشا

مغ السػضػع ىػ جسيػر السشتخبيغ ،كقج كضع العمساء شخكشاً لسغ يحق ليع اختيار الخميفة:

1990ـ.24/4 :
( )31سػرة األحداب اآلية.32 :
( )32ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج االنراري الخدرجي شسذ الجيغ القخشبي (ت671ق) ،الجامع ألحكاـ القخاف =تفديخ القخشبي ،تحقيق :احسج البخدكني كإبخاليع أشفير ،دار الكتب السرخية -القاىخة،
1384ق1964 -ـ ،178/14 :كيشطخ :أبػ الفجاء اسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخي ثع الجمذقي (ت774ق) ،تفديخ القخاف العطيع (ابغ كثيخ) ،ط ،1دار الكتب العمسية ،مشذػرات دمحم عمي
بيزػف -بيخكت1419 ،ق  ،363/6 :ك إسساعيل حقي مغ مرصفى االستانبػلي الحش في الخمػتي ،تفديخ ركح البياف ،دار احياء التخاث العخبي.131/7 :
( )33يشطخ :ابػ الصيب دمحم صجيق خاف بغ الحديشي البخاري القشػجي (ت1307ق) ،فتح البياف في مقاصج القخآف ،السكتبة العرخية لمصباعة كالشذخ ،صيجا -بيخكت.81/11 :
( )34الحدبة :ىي أمخ بالسعخكؼ إذا ضيخ تخكو ،كنيي عغ السشكخ ،اذا ضيخ فعمو .القاضي أبػ يعمى ،دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف ابغ الفخاء (ت458ق) ،االحكاـ الدمصانية لمفخاء ،ط ،2دار الكتب
العمسية ،بيخكت -لبشاف1421( ،ق2000 -ـ) ،349 :ك أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي ،الذييخ بالساكردي (ت450ق) ،األحكاـ الدمصانية ،دار الحجيث ،القاىخة.284 :
( )35السرجر نفدو.284 :
( )36يشطخ :دمحم بغ سعج بغ مشيع ابػ عبج هللا البرخي الدىخي (ق320ق) ،الصبقات الكبخى ،دار صادر ،بيخكت ،290/3 :كيػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ (ت463ق) ،االستيعاب في معخفو
االصحاب ،دار الجيل ،بيخكت (.1869-1868/4 :)1412
( )37يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ.1863/4 :
( )38ابخاليع بغ عمي بغ دمحم ابغ فخحػف ،بخىاف الجيغ اليعسخي (ت799ق) ،تبرخة الحكاـ في اصػؿ األقزية كمشاىج االحكاـ ،ط ،1مكتبة الكميات األزىخية1406( ،ق1986 -ـ).36/1 :
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 -1العجالة.

 -2العمع الحي يتػصل بو الى معخفة مغ يدتحق اإلمامة.

 -3أف يكػف مغ أىل الخأي كالتجبيخ السؤدييغ الى االختيار(.)40
كقج يكػف انتخاب الخميفة مباش اًخ كقج يكػف غيخ مباشخ.

كإذا انعسشا الشطخ في السدألة أكثخ فإنشا نجج أف االنتخاب إنسا ىػ في جػىخه إما أف يكػف عقج ككالة كتفػيس مغ السخأة لمحي

يسثميا في الدمصة سػاء كاف في البخلساف أـ في غيخه.

قاؿ ابغ رشج" :كاتفقػا عمى ككالة الغائب كالسخيس كالسخأة السالكيغ ألمػر أنفديع"(.)41

كأما اف يكػف شيادة كسا قاؿ الجكتػر عبج الكخيع زيجاف فيخى أف إبجاء الخأي فيسغ ىػ أىل لمخالفة فيو شيء مغ معشى

الذيادة ،كلحلظ يجػز لمسخأة أف تجلي بخأييا فيسغ تخاه مشاسباً لذغل ىحه الػضيفة كاشتخط فييا شخكشاً( ،)42كشيادة السخأة معتبخة عشج
جسيػر الفقياء فيسا يخريا عجا ما كاف في الحجكد كالقراص.

تأصيل حق االنتخاب:

ليذ أدؿ عمى ىحا األصل في اإلسالـ مغ مذاركة الشداء في بيعة الخسػؿ .
َف َال
ات ُيَبا ِي ْعَش َظ َعَمى أ ْ
اْل ُس ْؤ ِمَش ُ
ريشظ ِفي معخ ٍ
ِ
كؼ َفَبايِ ْع ُي َّغ
َي ْع َ َ
َ ُْ

ي ْذ ِخْكغ ِب َّ ِ
يغ َكَال َيْقُتْم َغ أ َْكَال َد ُى َّغ
اَّلل َش ْيًئا َكَال َي ْد ِخْق َغ َكَال َي ْدِن َ
ُ َ
()43
ِ
يع. 
َّللاَ ِإ َّف َّ
استَ ْغِف ْخ َل ُي َّغ َّ
َّللاَ َغُف ٌ
َك ْ
ػر َرح ٌ

كقاؿ تعالىَ :يا أَي َِّ ِ
ؾ
اء َ
َ
ُّيا الشب ُّي إ َذا َج َ
ِ
ِ
اف َيْفتَ ِخ َيش ُو َب ْي َغ أ َْيج ِ
يغ ِبُب ْيتَ ٍ
يي َّغ َكأ َْر ُجمِ ِي َّغ َكَال
َكَال َيأْت َ
كقج ركى البخاري أف بيعة الخجاؿ كانت تتع أحياناً كفق بيعة الشداء ،فعغ يبادة بغ الرامت كىػ أحج الشكباء ليمة العكبة أف
رسػؿ هللا  قاؿ كحػلو عرابة مغ أصحابو" :بايعػني عمى أف ال تذخكػا باَّلل شيئاً كال تدخقػا كال تدنػا كال تقتمػا أكالدكع ،كال تأتػف
ببيتاف تفتخكنو بيغ أيجيكع كأرجمكع كال تعرػني في معخكؼ.)44("...

ككانت امخأتاف في البيعة الثانية مع ثالثة كسبعػف رجالً :نديبة بشت كعب أـ عسارة كأسساء بشت عسخك بغ عجي بغ نابي

إحجى بشي سمسة كىي أـ مشيع(.)45

كدليل آخخ في قرة انتخاب الخميفة بعج كفاة عسخ بغ الخصاب مغ بيغ الدتة الحيغ اختارىع عسخ اجتسع ىؤالء كبعج
مذاكرات مشيع اختاركا عبج الخحسغ بغ عػؼ يختار كاحجاً مغ اثشيغ :عثساف بغ عفاف ،كعمي بغ ابي شالب ،قاؿ ابغ كثيخ كاصفا

( )39أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الساكردي ،15 :كالقاضي أبػ يعمى ،دمحم بغ الحديغ الفخاء ،19 :ك عمي بغ احسج بغ سعيج بغ حدـ الطاىخي ابػ دمحم (ت456ق) ،مخاتب اإلجساع في العبادات كالسعامالت
االعتقادات ،دار الكتب العمسية.124 :
( )40القاضي أبػ يعمى ،دمحم بغ الحديغ الفخاء.19 :
( )41ابػ الػليج دمحم بغ احسج بغ دمحم بغ احسج بغ رشج القخشبي الذييخ بابغ رشج الحفيج (ت595ق) ،بجاية السجتيج كنياية السقترج ،دار الحجيث -القاىخة.226/2 :
( )42يشطخ :د.عبجالكخيع زيجاف ،322/4 :كيشطخ :ابخاليع بغ عمي بغ دمحم ابغ فخحػف ،بخىاف الجيغ اليعسخي.81/2 ،325/1 :
( )43سػرة السستحشة اآلية.12 :
( )44دمحم بغ اسساعيل ابػ عبج هللا البخاري الجعفي (ت256ق) ،الجامع الرحيح السخترخ ،دار ابغ كثيخ -اليسامة1407( ،ق1987 -ـ) بيخكت :باب مغ الجيغ الفخار مغ الفتغ ،15/1 :ك عبج السمظ
بغ ىذاـ بغ ايػب الحسيخي السعافخي ابػ دمحم (ت213ق) ،الديخة الشبػية البغ ىذاـ ،دار الجيل ،بيخكت (1411ق)279/2 :
( )45عبج السمظ بغ ىذاـ.290/2 :
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فعل ابغ عػؼ" :ثع نيس عبج الخحسغ بغ عػؼ  يدتذيخ الشاس فييسا كيجسع بخأي رؤكس الشاس كاقيادىع جسيعاً كأشتاتاً ...حتى

خمز الى الشداء السخجرات في حجابيغ.)46("...

قاؿ عبج الكخيع زيجاف :كلػال اف لمشداء حقاً في ابجاء آ ارئيغ فيسغ يشتخب لمخالفة ،كأف لخأييغ تأثي اًخ في اختيار الخميفة لسا

سأليغ ابغ عػؼ عمى رأييغ في عثساف بغ عفاف(.)47

حق التخشيح وتأصيلو:
أوالً :حق التخشيح:
ذكخنا آنفاً األصل في أف السخأة يجػز ليا أف تشتخب الخميفة كبالتالي يجػز ليا قبل أف تخشحو لشيل ىحا السشرب لكغ األمخ

الحي ييسشا :ىل يسكغ لمسخأة أف تخشح نفديا لسشرب عزػ مجمذ الشػاب مثالً؟.

حق عزهية الدلطة التذخيعية في مجال سن القهانين:

ذىب جسيػر الفقياء السعاصخيغ الى أىمية السخأة لعزػية الدمصة التذخيعية في مجاؿ سغ القػانيغ كىحا السشقػؿ عغ بعزيع:

قاؿ الدباعي" :ليذ في نرػص اإلسالـ الرخيحة ما يدمب السخأة أىميتيا لمعسل الشيابي كتذخيع كمخاقبة"(.)48

كقاؿ كلبو الدحيمي :لمسخأة اإلسياـ في اعساؿ مجمذ الذػرى ،كإف لع تكغ مغ أعزائيا(.)49

كىحا ما رجحو د.عمي القخه داغي مغ أف ليا الحق في أف تكػف عزػاً في مجمذ نيابي(.)50

تأصيل ىحا الحق:

قاؿ الدباعي" :أما التذخيع فميذ في اإلسالـ ما يسشع السخأة أف تكػف مذخعة ألف التذخيع يحتاج قبل كل شيء الى العمع مع

معخفة حاجات السجتسع كضخكراتو التي البج مشيا ،كاإلسالـ يعصي حق العمع لمخجل كالسخأة عمى الدػاء"(.)51

ثع إف الشرػص التي حزت عمى شمب العمع ،كحتى أىمية االفتاء كاالجتياد لع يفخقػا بيغ الخجل كالسخأة .كدليمو :كجػد العجد

الكبيخ مغ الشداء العالسات الذيخات لمخجاؿ كنالػا اجازات الفتػى اك الحجيث عمى ايجييغ :أـ السؤمشيغ عائذة (رضي هللا عشيا)،
كتتمسح عمى يجييا الكثيخ مغ الرحابة كالتابعيغ كالرحابية الجميمة :فاشسة بشت قيذ الفيخية(.)52

كالديج نفيدة بشت الحدغ األنػر :كاف ليا مجمذ عمع يحزخه كبار فقياء مرخ ،كمشيع اإلماـ الذافعي(.)53

ىحا فزالً عغ أنو لع يخد عغ الشبي  أنو تخؾ يػماً السذاكرة لمشداء في بعس ما يذاكر فيو الخجاؿ كمشو أخحه  بخأي أـ
سمسة في يػـ الحجيبية(.)54
( )46إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي ابػ الفجاء (ت774ق) ،البجاية كالشياية ،مكتبة السعارؼ ،بيخكت.146/7 :.
( )47د.عبجالكخيع زيجاف 319/4 :ك ،321كيشطخ :د.دمحم عمي صالح االنراري.125-124 :
( )48مرصفى بغ حدشي الدباعي (ت1384ق) ،السخأة بيغ الفقو كالقانػف ،ط ،7دار الػراؽ لمشذخ كالتػزيع ،بيخكت1420( ،ق1999 -ـ).136 :
( )49د.كلبة الدحيمي قزايا الفقو كالفكخ السعاصخ ،طٔ ،دار الفكخ.525 -524 :)ٕٓٓ٢( ،
( )50أ.د.عمي محيي الجيغ القخه داغي ،بحث :السخأة كالسذاركة الدياسية كالجيسقخاشية ،مشذػر في السجمة العمسية لمسجمذ االكربي لإلفتاء كالبحػث ،العجد(ٕٕ) اكتػبخ (.91 :.)ٕٓٔ٢
( )51مرصفى بغ حدشي الدباعي.106 :
( )52أبػ عبج هللا شسذ الجيغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم السعخكؼ بابغ أميخ حاج كيقاؿ لو ابغ السػقت الحشفي (ت879ق) ،التقخيخ كالتحبيخ ،دار الكتب العمسية1403( ،ق1983 -ـ) ،391/3 :ك د.شػقي
الـ.637 :
ابخاليع ع ّ
( )53الدمػؾ في شبقات العمساء كالسمػؾ.161/1 :
( )54عبج السمظ ابغ ىذاـ.319 -316/2 :
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كقاؿ ابغ حجخ عغ داللة الحجيث" :كجػاز مذاكرة السخأة الفاضمة كفزل أـ سمسة ككفػر عقميا"(.)55
كنخجع ذلظ الى كفػر عقل السخأة ككفاءتيا كحدغ رأييا كاألخح بخأييا فيسا يخز السرالح العامة ألمػر السدمسيغ كتقجيخ األكجو
األنفع كاألسمع ليع.

كمثمو سؤاؿ عسخ بغ الخصاب عشجما كاف يتجػؿ في السجيشة كسسع امخأة تشذج الذعخ لغياب زكجيا في السعخكة فدأؿ ابشتو

حفرة فقاؿ" :كع أكثخ ما تربخ السخأة عغ زكجيا؟" فقالت :أربعة أشيخ أك خسدة أشيخ أك ستة أشيخ ،فقخر مغ حيشيا عجـ تجاكز
()56

فتخة الغدك لمغازي أكثخ مغ ستة أشيخ فكاف ذلظ سشة في الغدك بعجىا

كسؤالو ىحا لمسخأة عغ مدألة تخز الشداء ىػ مغ فيع

العمساء السشرفيغ الحيغ يبتغػف الجقة كالتػرع في التذخيع فيو أكبخ دليل عمى أف ما مغ أحج يعمع بذؤكف السخأة أكثخ مغ السخأة نفديا

كعميو يفيع مشو جػاز كجػد امخأة في مجمذ التذخيع في الجكلة تختز بذؤكف الشداء.

السطلب الثالث :حق تهلي السخأة للقزاء وتأصيلو

حرل في ىحه السدألة خالؼ أكثخ مغ سابقاتيا:

()57

القهل األول :السخأة ليدت أىالً لمقزاء .كعميو جسيػر السالكية

()58

كالذافعية

كالحشابمة(.)59

القهل الثاني :السخأة أىل لمقزاء في غيخ القراص كالحجكد .جسيػر الحشفية(.)60

القهل الثالث :السخأة أىل لمقزاء مصمقاً .كىػ رأي ابغ جخيخ الصبخي( ،)61كابغ حدـ الطاىخي(.)62
كحتى ال نكػف مجانبيغ لألحكاـ الذخيية كيكػف حكسشا كسصاً نقػؿ:
بأف اإلسالـ أجاز لمسخأة التجريذ كاالفتاء كالذيادة فيسا يخز الشداء كاحكاميغ.

فإذا كاف التجريذ لمعمػـ الذخيية كاالفتاء جائ اًد ليا فمع تسشع مغ القزاء؟ فإذا كانت عالسة بالحالؿ كالحخاـ كاألحكاـ الذخيية
كتفتي كتجرس في عمػـ الجيغ فيل يسكغ أف تكػف غيخ قادرة عمى فيع الشز القانػني كالحكع بسػجبو؟.
تأصيل حق تهلي السخأة للقزاء

بسا أف جسيػر الفقياء يخكف أف الحكػرة شخط لسغ يتػلى القزاء ،النيع يقػلػف مغ ال تقبل شيادتو ال يقبل حكسو( ،)63كلكششا

في الػقت نفدو نخى أف السخأة ليا شيادة معتبخة فيسا يخز الشداء( ،)64كفي إبخاـ العقػد كصحة ككالتيا ككصايتيا كحخيتيا في
ترخفيا بساليا كحقيا في التعميع كفي الفتيا كفي االجتياد.
( )55احسج بغ حجخ العدقالني الذافعي ،فتح الباري شخح صحيح البخاري ،دار السعخفة -بيخكت1379( ،ق).347/5 :
( )56يشطخ  :سشغ سعيج بغ مشرػر ،210/2 :كمدشج الفاركؽ البغ كثيخ.323/1 :
( )57دمحم بغ احسج بغ عخفو الجسػقي السالكي (ت1230ق) ،حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ ،دار الفكخ.129/4 :
( )58ابػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي ،الذييخ بالساكري (ت450ق) ،الحاكي الكبيخ في فقو محىب اإلماـ الذافعي في شارع مخترخ السدني ،دار الكتب العمسية -بيخكت،
(1419ق1999 -ـ).156/16 :
( )59أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ احسج بغ دمحم ،الذييخ بابغ قجامة السقجسي (ت620ق) ،السغشي ،ط ،3عالع الكتب ،الخياض -الدعػدية1417 ،ق1997 -ـ.92 /10 :
( )60عالء الجيغ الكاساني (ت587ق) ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،دار الكتاب العخبي ،بيخكت1982( ،ـ).3/7 :
( )61يشطخ :ابغ قجامة السقجسي.36/10 :
( )62عمي بغ احسج بغ سعيج بغ حدـ الطاىخي ابػ دمحم (ت456ق) ،السحمى ،دار االفاؽ الججيجة ،بيخكت.429/9 :
( )63ابغ قجامو.255-254/1 ،36/10 :
( )64يشطخ :ابخاليع بخىاف الجيغ اليعسخي.81/2 :
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كابخز دليل عمى أف السخأة ىي أحق مغ تػلى الجفاع عغ حقػؽ السخأة األثخ السذيػر عغ سيجنا عسخ الخصاب  أنو قاؿ" :أييا
الشاس ما إكثاركع في صجاؽ الشداء كقج كاف رسػؿ هللا  كاصحابو كالسيػر بيشيع قميمة ثع ندؿ فاعتخضتو امخأة مغ قخيت فقالت :أما
سسعت ما أندؿ هللا تعالى في القخآف الكخيع حيث اعصانا بالقشصار  كِإف أَرْدتُع ِ
ْخ ُحكا
ص ًا
اى َّغ ِق ْش َ
ار َف َال تَأ ُ
اؿ َزْك ٍج َم َك َ
اف َزْك ٍج َكآ ََت ْيتُ ْع ِإ ْح َج ُ
است ْب َج َ
َ ْ َ ُ ْ
ِ
كن ُو ُب ْيتَ ًانا َكِإ ْث ًسا ُمِب ًيشا )65(عشجىا قاؿ عسخ  الميع غفخانظ كل الشاس أفقو مغ عسخ ،ثع رجع فرعج عمى السشبخ كقاؿ:
ْخ ُح َ
م ْش ُو َش ْيًئا أَتَأ ُ
كشت نييتكع أف ال تديجكا في السيػر عمى اربعسئة درىع فسغ شاء فميفعل( ،)66فخجػع عسخ عغ رأيو كإق اخره لكالـ السخأة دليل عمى أنيا

أدرى بذؤكنيا مغ أعمع الخجاؿ ككحلظ رأييا في فصاـ أكالدىغ.

قاؿ الدسشاني في تػلية السخأة لمقزاء" :كأجسعػا عمى أنيا يجػز أف تكػف كصياً كككيالً ،كقاسساً ،كأميشاً ،كأنيا كالخجل في سائخ

العقػد ،كأنيا أكلى مغ الخجل بالحزانة كالتخبية كأنيا يقبل قػليا فيسا ال يصمع عميو الخجاؿ؛ كال يقبل قػؿ الخجاؿ في ذلظ"(.)67

كنقل قػؿ أبي حشيفة كسائخ أصحابو :يجػز اف يميغ القزاء فيسا يجػز اف تقبل شيادتيغ فيو كحجىغ اك مع الخجاؿ ،كال

يجػز في الحجكد كالقراص ألف شيادتيغ ال تقبل في ذلظ(.)68

كعمساء االصػؿ لع يجعمػا مغ شخكط السجتيج كالسفتي الحكػرة(.)69

قاؿ الشػكي في شخكط السفتي  :سػاء فيو الحخ كالعبج كالسخأة...

()70

فإذا كانت السخأة مداكية لمخجل في االفتاء كاالجتياد،

كالذخط في تػلي األعساؿ في دار اإلسالـ ىػ الكفاءة.

قاؿ القخافي" :اعمع أنو يجب أف يقػـ في كل كالية مغ ىػ أقػـ بسرالحيا عمى مغ ىػ دكنو.)71("...

ككانت السخأة أكفأ مغ غيخىا ،فسا ىػ السانع مغ تػلييا مشرب القزاء في القزايا التي ترح شيادتيا فييا ،كأف تكػف قاضي
أحػاؿ شخرية أك قاضي في السعامالت كال سيسا اليػـ ذىبت الحكػمات الى تعجد السحاكع :الى محكسة أحػاؿ شخرية ،كمحكسة
جشايات ،كمحاكع إدارية كمحاكع اتحادية ،كقزاة تحقيق ...كتأسيدا عمى ما تقجـ :يسكغ لشا القػؿ بأنو يجػز لمسخأة الكفػءة أف تقػـ
باألعساؿ الدياسية كمشيا كالية القزاء ،عشج تحقيق الذخكط السػضػعة ليا.

فإذا لع تػجج الكفاءة فال يثبت ليا حق مسارسة العسل الدياسي لفػات الفائجة مشو(.)72

كنمحظ اليػـ في جسيع السجتسعات كجػد مدتذارات لخئيذ البالد أك كزرائو أك مجمذ الذػرى فيو مغ الشداء العامالت

العالسات في مياديغ تخرراتيغ كلكغ أكثخ كفاءة كمالئسة ليحه الػضائف كيكػف ذلظ شبقاً لتحقيق السرمحة السخجػة في تعييشيغ
دكف غيخىغ مغ أبشاء جمجتيع.
السطلب الخابع :السبادئ التي قامت علييا الحقهق الدياسية للسخأة

( )65سػرة الشداء اآلية.20 :
( )66الييثسي ،مجسع الدكائج.284/4 :
( )67عمي بغ دمحم بغ احسج أبػ القاسع الخحبي السعخكؼ بابغ الديسشاني (ت499ق) ،ركضة القزاة كشخيق الشجاة ،مؤسدة الخسالة ،بيخكتػ دار الفخقاف ،عساف1404( ،ق1984 -ـ).29-28/1 :
( )68السرجر نفدو.53/1 :
( )69عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف الجػيشي ابػ السعالي( ،ت 478ق) ،االجتياد مغ كتاب التمخيز إلماـ الحخميغ ،دار القمع ،دار العمػـ الثقافية ،دمذق -بيخكت1408( ،ق).126 :
د.رحيل غخايبة.216 :
( )70ابػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكي (ت676ق) ،تحقيق :بداـ عبج الػىاب الجابي ،آداب الفتػى كالسفتي كالسدتفتي ،ط ،1دار الفكخ -دمذق1408( ،ق) ،19:ك
ّ
( )71العباس شياب الجيغ احسج بغ ادريذ بغ عبج الخحسغ السالكي الذييخ القخافي (ت684ق) ،الفخكؽ أك أنػار البخكؽ في انػاء الفخكؽ (مع اليػامر) ،دار الكتب العمسية1418( ،ق1998 -ـ):
.273/2
الـ.89 :
( )72د.شػقي ابخاليع ع ّ
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 -1بسا أنشا مدمسػف في مجتسعات إسالمية كحكػمات إسالمية فإنشا نتحجث عغ ىحه الحقػؽ لمسدمسة في بالدىا ،فيكػف عمى
ذلظ أكؿ أساس في االنتداب لمجكلة اإلسالمية ىػ اإلسالـ ،كعميو فكل مغ يعتشق اإلسالـ ضسغ رعايا دار االسالـ

كمػاششييا ،كعمى أساس ىحه الجشدية اإلسالمية يتستع صاحبيا بالحقػؽ الدياسية ،نعع مع كجػد فػارؽ بيشيا كبيغ الخجل في

أمػر كثيخة سياسية كغيخىا(.)73

 -2األصل القصعي في الذخيعة اإلسالمية الحي يقزي بسداكاة الخجل كالسخأة في الخصاب التكميفي الذخعي كما يقتزيو مع
مخاعاة االستثشاء الحي كرد بشز صحيح كأيجه اإلجساع(.)74

 -3اف الحقػؽ اإلندانية ال تذتخي كال تباع.

 -4ال يجػز التشازؿ عغ الحقػؽ أك االنتقاص مشيا.
 -5الحقػؽ متكاممة كغيخ قابمة لمتجدأة.
 -6الحقػؽ عامة كمصمقة.

 -7تقجيع األقػى عمى ما دكنو عشج تعارض الحقػؽ كتداحسيا.
 -8الكفاءة ىي األساس في التستع بالحقػؽ الدياسية(.)75

السبحث الثالث:

الحقهق السجنية للسخأة (نساذج مختاره)

الحقهق السجنية :ىي تمظ السجسػعة مغ الحقػؽ السختبصة بحات اإلنداف ميسا كاف جشدة كالتي تزسغ لو الحق في اكتداب

األىمية القانػنية كمسارسة كل الشذاشات التي تشجد مغ التستع بيا كأف يكػف معتخفا بيا أماـ القانػف مغ حق التشقل كابخاـ العقػد
كالذيادات ،كتذتسل :ضسانات التكافل الجدجي ،كالتكافل العقمي ،كالحساية ضج التسييد الجشدي أك العخقي كالصائفي كالقػمي ،كتذسل

كحلظ الحقػؽ الفخدية :الخرػصية ،حخية الفكخ ،الزسيخ ،حخية الكالـ ،التعبيخ ،الجيغ ،الرحافة ،التجسع كالتشقل(.)76

كال يسكغ لشا استيفاء تأصيل ىحه الحقػؽ جسيعيا في ىحه الػريقات القميمة لكغ سشأخح نساذج مختارة مشيا حدب ما يدع السقاـ.
السطلب األول :الحقهق اإلندانية للسخأة وتأصيليا

تعجدت األقػاؿ في تقديع الحقػؽ اإلندانية بيغ مديب كمخترخ كبيغ مقل كمكثخ ،لكغ األغمب اتفقػا عمى جسمة مغ الحقػؽ

التي تخجع الى كػف السخأة إنداناً في مداكاة مع الخجل في كثيخ مغ الحقػؽ كمشيا:
 -1السداكاة في الحقػؽ في شتى مجاالت الحياة.

 -2السداكاة في ما يخز أمػر اآلخخة كاألجخ كالثػاب كالعقاب إالّ ما خفف عشيا بدبب الخمقة ،كالحسل كالخضاعة كغيخىا.
 -3السداكاة في االستخالؼ في األرض(.)77

 -4السداكاة في أىمية األداء الكاممة ،فتكػف ليا ذمة مالية مدتقمة في التسمظ كالترخؼ كإجخاء العقػد السالية كنحػىا.
د.رحيل غخايبة.53 :
( )73يشطخ :د.عبجالكخيع زيجاف ،299/4 :د.شػقي ابخاليع عالّـ ،60 :ك
ّ
د.رحيل غخايبة.131 :
()74
ّ
( )75يشطخ :د.شػقي ابخاليع عالّـ.59 :
( )76يشطخ :د.سخكر شالبي ،الحقػؽ السجنية كالدياسية لمشداء بيغ الذخائع الػضعية كاإلسالـ ،مػقع مخكد جيل البحث العمسي.
( )77يشطخ :د.عبجالكخيع زيجاف ،174/4 :كما بعجىا ،ك أ.د.عمي محيي الجيغ القخه داغي ،بحث :مبجأ التػازف في حقػؽ السخأة محققا السداكاة العادلة ،مشذػر في مجمة االمة الػسط ترجر عغ االتحاد
العالسي لعمساء السدمسيغ ،العجد الخاص بتفعيل السقاصج في السجاؿ االسخي ،عجد ( )٧عاـ .282 :ٕٓٔ٢
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 -5السداكاة في الحقػؽ السالية ،كشريبيا مغ اإلرث.
 -6السداكاة في إبجاء الخأي ككجػب االستساع الى رأييا.
كىشاؾ حقػؽ أخخى أيزاً مثل:

 -1حق الحياة.

 -2حق الك اخمة اإلندانية.
 -3حق التعميع كالتعمع.
 -4حق العسل لمكدب.
 -5العجالة كالسداكاة في السعامالت.
 -6العجالة كالسداكاة في القانػف.

 -7العجالة كالسداكاة أماـ القزاء.
 -8حق الدالمة الجدجية.
كغيخىا.

كىحه الحقػؽ ليدت ىشاؾ مغ يشكخىا ،كىشاؾ نرػص شخيية قػاعج أصػلية فقييو تؤصميا:

التأصيل ليحه الحقهق :أغمب العمساء يتفقػف عمى أف األصل ىػ مداكاة السخأة لمخجل في األحكاـ الذخيية كمشيا التي تثبت ليا

الحقػؽ كالػاجبات كدليل ذلظ:

الجليل األول :مشاط التكليف في الذخيعة اإلسالمية:

ىػ كػف اإلنداف ،بالغاً ،عاقالً حتى يكػف مؤىال لمكياـ بالػاجبات الذخيية كذلظ حكع عاـ لكال الجشديغ كدليمو:
ِ
ِ
يع.)78(
َّللاِ َو َّ
اء ِب َسا َك َدَبا َن َك ًاال ِم َغ َّ
ِؽ َك َّ
 -1قػلو تعالىَ  :ك َّ
الد ِارَق ُة َفا ْق َ
الدار ُ
َّللاُ َع ِد ٌيد َحك ٌ
ص ُعػا أ َْيجَي ُي َسا َج َد ً
 -2قػلو تعالىُ  :قل لِْمسؤ ِمِشيغ ي ُغ ُّ ِ
كجيع َذلِ َظ أ َْزَكى َليع ِإ َّف َّ ِ ِ
رَش ُعػ َف (َ )30كُق ْل
ر ِارِى ْع َكَي ْحَف ُ
ْ ُْ َ َ
َّللاَ َخب ٌيخ ب َسا َي ْ
ُْ
طػا ُف ُخ َ ُ ْ
زػا م ْغ أ َْب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ز ِخْب َغ ِب ُخ ُس ِخِى َّغ َعَمى ُجُيػبِ ِي َّغ َكَال
ر ِارِى َّغ َكَي ْحَف ْ
يغ ِزيَشتَ ُي َّغ ِإال َما َ
ض َي َخ م ْش َيا َكْلَي ْ
زْ
كج ُي َّغ َكَال ُي ْبج َ
لْم ُس ْؤ ِمَشات َي ْغ ُ
ط َغ ُف ُخ َ
ز َغ م ْغ أ َْب َ
ِ
يغ ِز َيشتَ ُي َّغ ِإ َّال لُِب ُعػَلِت ِي َّغ أ َْك آََب ِائ ِي َّغ أ َْك آََب ِاء ُب ُعػَلِت ِي َّغ أ َْك أ َْبَش ِائ ِي َّغ أ َْك أ َْبَشا ِء ُب ُعػَلِت ِي َّغ أ َْك ِإ ْخَػ ِان ِي َّغ أ َْك َبِشي ِإ ْخَػ ِان ِي َّغ أ َْك َبِشي
ُي ْبج َ
اؿ أ َِك ال ِّ َّ ِ
طيخكا عَمى عػر ِ
أَخػ ِات ِي َّغ أَك ِند ِائ ِي َّغ أَك ما مَم َك ْت أَيساني َّغ أ َِك التَّاِب ِعيغ َغي ِخ أُكلِي ِْ ِ ِ
الخج ِ
ات
صْف ِل الح َ
يغ َل ْع َي ْ َ ُ َ
َ ْ
َْ َ
اإل ْرَبة م َغ ِّ َ
ْ َ ُُ
ْ َ َ
ْ َ
ََ
()79
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّيا اْل ُس ْؤ ِمُشػ َف َل َعم ُك ْع تُْفم ُحػ َف. 
ػبػا ِإَلى َّ
ِّ
الش َداء َكَال َي ْ
ز ِخْب َغ ِبأ َْر ُجم ِي َّغ لُي ْعَم َع َما ُي ْخف َ
يغ م ْغ ِز َيشت ِي َّغ َكتُ ُ
َّللا َجس ً
يعا أَي َ
الر ِادَق ِ
ات كاْلَق ِانِتيغ كاْلَق ِانتَ ِ
ات كاْلسؤ ِمِشيغ كاْلسؤ ِمش ِ
 -3قػلو تعالىِ  :إ َّف اْلسدمِ ِسيغ كاْلسدمِس ِ
ات ك َّ ِ ِ
يغ
ات َك َّ
يغ َك َّ
َ ُْ َ َ ُْ َ
الراِب ِخ َ
الرادق َ
َ
َ َ
َ
ُْ َ َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يغ
يغ َك َّ
رّج َقات َك َّ
كج ُي ْع َكاْل َحاف َ
طات َكالحاك ِخ َ
الرائ َسات َكاْل َحافط َ
الرائس َ
رّجق َ
الراِب َخات َكاْل َخاشع َ
يغ ُف ُخ َ
يغ َكاْل ُستَ َ
يغ َكاْل َخاش َعات َكاْل ُستَ َ
َ
()80
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يسا. 
َّللاَ َكث ًا
َعَّج َّ
َّ
يخ َكالحاك َاخت أ َ
َّللاُ َل ُي ْع َم ْغف َخًة َكأ ْ
َج ًاخ َعط ً
الجليل الثاني :عسهم الذخيعة اإلسالمية:

اؾ ِإ َّال َك َّاف ًة لِ َّمش ِ
اس
حيث جاءت الذخيعة اإلسالمية عامة لجسيع البذخ كلجسيع األجشاس الشداء كالخجاؿ قاؿ تعالىَ  :ك َما أ َْرَسْمَش َ
يخ.)82()81(
يخ َكَن ِح ًا
َب ِذ ًا
( )78سػرة السائجة اآلية. 38 :
( )79سػرة الشػر اآلية 30 :ك.31
( )80سػرة األحداب اآلية.35 :
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السطلب الثاني :الحقهق االجتساعية للسخأة وتأصيليا:

تكتدب السخأة حقػقاً خاصة بيا تبعاً لسكانتيا االجتسايية في السجتسع السدمع ،كتتعمق غالبية ىحه الحقػؽ بالحياة الدكجية

كحقػقيا السالية كمشيا:

 -1حقيا باختيار الدكج:

زكجيا كىي ثيب ،فكخىت ذلظ فأتت رسػؿ هللا
أخخج االماـ البخاري في صحيحو عغ خشداء بشت خحاـ األنرارية أف أباىا ّ
فخد نكاحو"(.)83
َ 

 -2ال يجػز اإلجبار عمى التدكيج:

أخخج االماـ البخاري عغ أبي ىخيخة حجثيع أف الشبي  قاؿ(( :ال تشكح األيع حتى تدتأمخ كال تشكح البكخ حتى تدتأذف قالػا:
يا رسػؿ هللا ،ككيف أذنيا؟ قاؿ :أف تدكت))(.)84

 -3حقيا في إبجاء رأييا في زكجيا أماـ كلي األمخ:

ركى البخاري في صحيحو عغ ابغ يباس أف زكج بخيخة كاف عبجاً يقاؿ لو معيغ كأني أنطخ اليو يصػؼ خمفيا يبكي كدمػعو
تديل عمى لحيتو ... ،فقاؿ الشبي  لبخيخه(( :لػ راجعتو)) قالت :يا رسػؿ هللا تأمخني؟ قاؿ(( :إنسا أنا أشفع)) قالت :ال

حاجة لي فيو(.)85

 -4حقيا في أف تباشخ السعامالت السختمفة لكدب الساؿ كاإلجارة مثل إستئجار الطئخ إلرضاع الصفل  كإِف أَرْدتُع أَف تَدتَخ ِ
ض ُعػا
َ ْ َ ْ ْ ْ ْ
اح َعَم ْي ُك ْع.)86(
أ َْكَال َد ُك ْع َف َال ُجَش َ
 -5حقيا في تػكيل مغ تذاء في تدييخ ما تستمكو مغ ترخفات في جسيع أمػاليا.

قاؿ ابغ قجامو" :ال نعمع خالفاً في جػاز التػكيل في أشياء عجيجة كذكخ مشيا السصالبة بالحقػؽ"ػ كقاؿ أيزاً" :ككل مغ صح
ترخفو في شيء بشفدو ككاف مسا تجخمو الشيابة صح أف يػكل فيو ،رجال كاف أك امخأة"(.)87

السطلب الثالث :السبادئ التي قامت علييا الحقهق السجنية للسخأة
أساس تستع السخأة بيحه الحقػؽ في االسالـ بالسعشى الجقيق كالذامل ،ىػ إقخار الكخامة اإلندانية كالتكخيع اإلليي لإلنداف

الستمدـ االعتخاؼ بالحخية كالعجؿ كالحقػؽ الزخكرية اك الحاجية لمحياة اإلندانية في العمع كالتخبية كالعسل كالكدب ،قاؿ هللا تعالى:
َ كَلَق ْج َكَّخْمَشا َبِشي آ ََد َـ ىحه اآلية تزع أساس الترػر االسالمي لإلنداف كالكػف كالحياة كتخشج الى الفصخة الرحيحة التي فصخ عمييا

( )81سػرة سبأ اآلية.28 :
( )82د.عبجالكخيع زيجاف 174/4 :كما بعجىا ك دمحم الغدالي ،حقػؽ االنداف ،ط ،1دار نيزو مرخ.
( )83البخاري ،18/7 :ك احسج بغ حجخ العدقالني.195/5 :
()84البخاري.16/7 :
( )85البخاري.48/7 :
( )86سػرة البقخة.233 :
( )87ابغ قجامو ،198 -197/7 :كيشطخ :جساؿ الجيغ عبج الخحيع األسشػي (ت772ق) ،السيسات في شخح الخكضة كالخافعي ،ط ،1مخكد التخاث الثقافي السغخبي -الجار البيزاء -السسمكة السغخبية ،دار
ابغ حدـ ،بيخكت -لبشاف1430 ،ق2009 -ـ.521/5 :
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َّللاِ َذلِظ ِ
ِ
الش ِ
يغ اْل َكِّيع َكَل ِك َّغ أَ ْكثََخ َّ
ص َخ َّ
اس َال َي ْعَم ُسػ َف لحا كاف
يل لِ َخْم ِق َّ
ص َخَة َّ
اإلنداف قاؿ تعالىِ  :ف ْ
َّللاِ َّالِتي َف َ
َ ّ
الج ُ
الش َ
اس َعَم ْي َيا َال تَْبج َ
ُ
ُّيا َّ
اس.)88(
الش ُ
الخصاب التذخيعي كالعقجي في القخاف الكخيع مبجكءاً َ يا أَي َ
الخاتسة وأىم الشتائج:

بعج حسج هلل عمى فزمو كتػفيقو ،في إكساؿ البحث كإف كاف مقتزباً بدبب قمة األكراؽ السصمػبة لكغ يسكغ لشا أف نػجد أىع

الشتائج التي تػصمشا إلييا:

 -1لع يحكخ جشذ اإلنداف في أي نز شخعي يسشع السخأة مغ حقػقيا الدياسية عجا ما جاء في الحجيث عغ الػالية العطسى.

 -2كل الفتاكى التي ّحخمت السخأة مغ العسل الدياسي كانت تجكر في فمظ السشع قياساً عمى الػالية العطسى.
 -3لع تكغ الحكػرة شخشاً إالّ في الػالية العطسى كالقزاء في الحجكد كالقراص ،كلع تكغ شخشاً ال في اإلفتاء كال في االجتياد
كال في التجريذ.

 -4يشبغي دراسة حقػؽ السخأة في جسيع السجاالت كحقػؽ ليا مغ خالقيا يجب اف تُقخ كتُحتخـ كليدت مغ قبيل اإلحداف أك
الرجقة مغ الفقياء أك السذخعيغ.
 -5يجب عمى السخأة في جسيع األحػاؿ كعشج شغميا أيا مغ الػضائف أف تحتخـ ديشيا كتتقي ربيا كتمتدـ بحذستيا ككقارىا كأف ال
تقرخ في كاجبيا األصمي رعاية الدكج كحدغ تخبية األبشاء.

السرادر والسخاجع
] [1المرآن الكرٌم.
] [2االجتهاد من كتاب التلخٌص إلمام الحرمٌن ،عبد الملن بن عبد هللا بن ٌوسف الجوٌنً ابو المعالً( ،ت 478ه) ،تحمٌك :د .عبد الحمٌد ابو زنٌد ،دار الملم ،دار
العلوم الثمافٌة1408( ،ه) ،دمشك -بٌروت.
] [3االحكام السلطانٌة للفراء :الماضً أبو ٌعلى ،دمحم بن الحسٌن بن دمحم بن خلف ابن الفراء (ت458ه) ،صححه وعلك علٌه :دمحم حامد الفمً ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت -لبنان ،ط1421( ،2ه2000 -م).
] [4األحكام السلطانٌة :أبو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البغدادي ،الشهٌر بالماوردي (ت450ه) ،دار الحدٌث ،الماهرة.
] [5آداب الفتوى والمفتً والمستفتً ،ابو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي (ت676ه) ،تحمٌك :بسام عبد الوهاب الجابً ،دار الفكر -دمشك ،ط،1
(1408ه).
] [6االستٌعاب فً معرفه االصحابٌ ،وسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر (ت463ه) ،تحمٌك :علً دمحم البجاوي ،دار الجٌل )1412( ،بٌروت
] [7بحث  :المرأة والمشاركة السٌاسٌة والدٌممراطٌة ،أ.د.علً محًٌ الدٌن المره داغً .منشور فً المجلة العلمٌة للمجلس االوربً لإلفتاء والبحوث ،العدد()٢٢
اكتوبر (.)٢١٠٢
] [8بحث :مبدأ التوازن فً حموق المرأة م حمما المساواة العادلة ،أ.د.علً محًٌ الدٌن المره داغً .منشور فً مجلة االمة الوسط تصدر عن االتحاد العالمً لعلماء
المسلمٌن ،العدد الخاص بتفعٌل المماصد فً المجال االسري ،عدد ( )٧عام .٢١٠٢
] [9بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد ،ابو الولٌد دمحم بن احمد بن دمحم بن احمد بن رشد المرطبً الشهٌر بابن رشد الحفٌد (ت595ه) ،دار الحدٌث -الماهرة.
] [10البداٌة والنهاٌة ،إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً ابو الفداء (ت774ه) ،مكتبة المعارف ،بٌروت.
] [11بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ،عالء الدٌن الكاسانً (ت587ه) ،دار الكتاب العربً1982( ،م) ،بٌروت.
] [12تبصرة الحكام فً اصول األلضٌة ومناهج االحكام ،ابراهٌم بن علً بن دمحم ابن فرحون ،برهان الدٌن الٌعمري (ت799ه) ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة ،ط،1
(1406ه1986 -م).
] [13تحرٌر االحكام فً تدبٌر أهل اإلسالم ،ابو عبد هللا دمحم بن ابراهٌم بن سعد هللا بن جماعة الكنانً الحموي الشافعً بدر الدٌن (ت733ه) ،حممه ولدم له:
الشٌخ عبد هللا بن زٌد آل محمود ،تحمٌك ودراسة وتعلٌك :د .فؤاد عبد المنعم احمد ،دار الثمافة بتفوٌض من رئاسة المحاكم الشرعٌة بمطر ،لطر -الدوحة.
( )88د.كلبة الدحيمي ،746 :كد.عبج السصمب بػغخيدي ،بحث القػامة في األسخة السدمسة :،ص 240كما بعجىا ،ك د.دمحم كصفي ،مخاجعة :بداـ عبجالػىاب الحابً ،الرجل والمرأة فً اإلسالم ،ط ،٠دار
ابن حزم (٠٤٠١ه_.841 :)٠٩٩٧
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] [14التعرٌفات الفمهٌة ،دمحم ع مٌم االحسان المجددي البركتً ،دار الكتب العلمٌة (إعادة صف للطبعة المدٌمة فً باكستان 1407ه1986 -م) ،ط1424( ،1ه-
2003م).
] [15تفسٌر المرآن الحكٌم (تفسٌر المنار) ،دمحم رشٌد بن علً رضا بن دمحم شمس الدٌن بن دمحم بهاء الدٌن بن منال علً خلٌفه الملمونً الحسٌنً (ت1354ه) ،الهٌئة
المصرٌة العامة للكتاب1990 ،م.
] [16تفسٌر المران العظٌم (ابن كثٌر) ،أبو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً (ت774ه) ،دمحم حسٌن شمس الدٌن ،دار الكتب العلمٌة،
منشورات دمحم علً بٌضون -بٌروت ،ط1419 ،1ه.
] [17تفسٌر روح البٌان ،إسماعٌل حمً من مصطفى االستانبولً الحنفً الخلوتً ،دار احٌاء التراث العربً.
] [18التمرٌر والتحبٌر ،أبو عبد هللا شمس الدٌن دمحم بن دمحم بن دمحم المعروف بابن أمٌر حاج وٌمال له ابن المولت الحنفً (ت879ه) ،دار الكتب العلمٌة1403( ،ه-
1983م).
] [19تهذٌب اللغة ،دمحم بن احمد بن االزهري الهروي ،أبو منصور (ت 370ه) ،تحمٌك :دمحم عوض مرعب ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت ،ط2001 ،1م.
] [20التولٌف على مهمات التعارٌف ،دمحم عبد الرؤوف المناوي ،دار الفكر المعاصر ،دار الفكر -بٌروت -دمشك ،ط1410( ،1ه) ،تحمٌك :دكتور دمحم رضوان
الداٌة.
] [21الجامع الصحٌح المختصر ،دمحم بن اسماعٌل ابو عبد هللا البخاري الجعفً (ت256ه) ،تحمٌك :دكتور مصطفى دٌب البغا ،دار ابن كثٌر -الٌمامة1407( ،ه-
1987م) بٌروت.
] [22الجامع ألحكام المران =تفسٌر المرطبً ،ابو عبد هللا دمحم بن احمد االنصاري الخزرجً شمس الدٌن المرطبً (ت671ه) ،تحمٌك :احمد البردونً وإبراهٌم
أطفٌش ،دار الكتب المصرٌة -الماهرة1384 ،ه1964 -م.
] [23جمهرة اللغة ،أبو بكر دمحم بن الحسن بن درٌد األزدي (المتوفى321 :هـ) ،المحمك :رمزي منٌر بعلبكً ،دار العلم للمالٌٌن – بٌروت ،ط1987 ،1م.
] [24حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر ،دمحم بن احمد بن عرفه الدسولً المالكً (ت1230ه) ،دار الفكر.
] [25الحاوي الكبٌر فً فمه مذهب اإلمام الشافعً فً شارع مختصر المزنً ،ابو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البغدادي ،الشهٌر بالماوري
(ت450ه) ،تحمٌك :الشٌخ علم دمحم معوض -الشٌخ عادل احمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت1419( ،ه1999 -م).
] [26حموق االنسان ،دمحم الغزالً ،دار نهضه مصر ،ط.1
] [27الحموق السٌاسٌة للمرأة المسلمة ،دراسة تأصٌلٌة تطبٌمٌة ممارنة بالفمه اإلسالمً ،د.شولً ابراهٌم عبدالكرٌم عالّم .مكتبة الوفاء المانونٌة،)٢١٠١ ( ،
اإلسكندرٌة -مصر.
] [28الحموق السٌاسٌة للمرأة فً الشرٌعة االسالمٌة والمانون الدولً ،د.دمحم علً صالح االنصاري ،دار االنتشار العربً ط.)٢١٠٠(٠
] [29الحموق والحرٌات السٌاسٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د.رحٌّل غراٌبة ،الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر ،ط ،)٢١٠٢( ،٢بٌروت -لبنان.
] [30حلٌة الفمهاء ،احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن (ت395ه) ،تحمٌك :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،الشركه المتحده للتوزٌع-
بٌروت ،ط1403( ،1ه1983 -م)
] [31الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل ،دار الفكر للطباعة ،بٌروت
] [32الدٌممراطٌة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً ،دراسة تحلٌلٌة فً االسس والمظاهر ،احمد سٌد دمحم البرزنجً ،٢١١٢ ،مؤسسة حمدي للطباعة والنشر.
] [33الرجل والمرأة فً اإلسالم ،د.دمحم وصفً ،مراجعة :بسام عبدالوهاب الحابً ،دار ابن حزم ط٠٤٠١( ٠ه_.)٠٩٩٧
] [34روضة المضاة وطرٌك النجاة ،علً بن دمحم بن احمد أبو الماسم الرحبً المعروف بابن السٌمنانً (ت499ه) ،تحمٌك :د.صالح الدٌن الناهً ،مؤسسة الرسالة،
بٌروتـ دار الفرلان ،عمان1404( ،ه1984 -م).
] [35السٌاسة الشرعٌة ،تمً الدٌن ابو العباس احمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم بن عبد هللا بن ابً الماسم الحرانً الحنبلً الدمشمً (ت728ه) ،وزاره الشؤون
اإلسالمٌة واالولاف والدعوة واإلرشاد ،المملكة العربٌة السعودٌة.
] [36السٌرة النبوٌة البن هشام ،عبد الملن بن هشام بن اٌوب الحمٌري المعافري ابو دمحم (ت213ه) ،تحمٌك :طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجٌل1411( ،ه)،
بٌروت.
] [37الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ،ابو نصر اسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً (ت393ه) ،تحمٌك :أحمد بن عبد الغفور عطار ،دار العلم للمالٌٌن-
بٌروت1407( ،ه1987 -م).
] [38الطبمات الكبرى ،دمحم بن سعد بن منٌع ابو عبد هللا البصري الزهري (ه320ه) ،دار صادر ،بٌروت.
] [39فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،احمد بن حجر العسمالنً الشافعً ،دار المعرفة -بٌروت1379( ،ه) ،رلم كتبه وابوابه واحادٌثه :دمحم فؤاد عبد البالً ،لام
بإخراجه وصحه وأشرف على طبعه :محب الدٌن الخطٌب.
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] [40فتح البٌان فً مماصد المرآن ،ابو الطٌب دمحم صدٌك خان بن الحسٌنً البخاري المنوجً (ت1307ه) ،عنى بطبعه ولدم له وراجعه :خادم العلم عبد هللا بن
ابراهٌم االنصاري ،المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر ،صٌدا -بٌروت.
] [41الفروق اللغوٌة ،ابو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران العسكري (ت395ه) ،حممه وعلك علٌه :دمحم ابراهٌم سلٌم ،دار العلم
والثمافة للنشر والتوزٌع ،الماهرة -مصر.
] [42الفروق أو أنوار البروق فً انواء الفروق (مع الهوامش) ،العباس شهاب الدٌن احمد بن ادرٌس بن عبد الرحمن المالكً الشهٌر المرافً (ت684ه) ،تحمٌك:
خلٌل المنصور ،دار الكتب العلمٌة1418( ،ه1998 -م).
] [43الفمه االسالمً وأدلته (الشامل لألدلة الشرعٌة واآلراء المذهبٌ ة وأهم النظرٌات الفمهٌة وتحمٌك االحادٌث النبوٌة وتخرٌجها) ،أ.د .وهبة بن مصطفى
الزحٌلً ،استاذ ورئٌس لسم الفمه االسالمً واصوله بجامعه دمشك -كلٌه الشرٌعة ،دار الفكر ،سورٌا -دمشك ،ط.4
] [44فمه السٌرة ،دمحم الغزالً السما (ت1416ه) ،دار الملم -دمشك ،خرج احادٌثه :دمحم ناصر الدٌن االلبانً ،ط1427 ،1ه.
] [45الماموس المحٌط ،دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادي (ت817ه) ،مؤسسة الرسالة.
] [55لضاٌا الفمه والفكر المعاصر ،د.وهبة الزحٌلً .دار الفكر ،ط.)٢١١٢( ،٠
] [56كتاب العٌن ،للخلٌل بن احمد الفراهٌدي( ،ت5175ه) ،تحمٌك :د.مهدي المخزومً ،د .إبراهٌم السامرائً ،دار ومكتبة الهالل.
] [57لسان العرب ،دمحم بن مكرم بن منظور االفرٌمً المصري (ت711ه) ،دار صادر.
] [58مجمل اللغة البن فارس ،احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي ابو الحسٌن (ت395ه) ،دراسة وتحمٌك :زهٌر عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة،
بٌروت ،ط1406( ،2ه1986 -م).
] [59المحلى ،علً بن احمد بن سعٌد بن حزم الظاهري ابو دمحم (ت456ه) ،تحمٌك :لجنه احٌاء التراث العربً ،دار االفاق الجدٌدة ،بٌروت.
] [60المرأة بٌن الفمه والمانون ،مصطفى بن حسنً السباعً (ت1384ه) ،دار الوراق للنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط1420( ،7ه1999 -م).
] [61مراتب اإلجماع فً العبادات والمعامالت االعتمادات ،علً بن احمد بن سعٌد بن حزم الظاهري ابو دمحم (ت456ه) ،دار الكتب العلمٌة.
] [62معجم اللغة العربٌة المعاصرة ،د.احمد مختار عبد الحمٌد عمر (ت1424ه) ،بمساعدة فرٌك عمل ،عالم الكتب ،ط1429( ،1ه2008 -م).
] [63معجم مماٌٌس اللغة ،احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي ،ابو الحسٌن (ت395ه) ،تحمٌك :عبد السالم دمحم هارون ،دار الفكر1399( ،ه1979 -م).
] [64المغنً  ،أبو دمحم موفك الدٌن عبد هللا بن احمد بن دمحم ،الشهٌر بابن لدامة الممدسً (ت620ه) ،تحمٌك :الدكتور عبد هللا عبد المحسن التركً ،والدكتور عبد
الفتاح دمحم الحلو ،عالم الكتب ،الرٌاض -السعودٌة ،ط1417 ،3ه1997 -م.
] [65المفصل فً احكام المرأة وبٌت المسلم فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،د.عبدالكرٌم زٌدان ،مؤسسة الرسالة ط٠٤٢١( ٣ه_٢١١١م).
] [66المماصد الشافٌة فً شرح الخالصة الكافٌة (شرح ألفٌة ابن مالن) ،ابو اسحاق ابراهٌم بن موسى الشاطبً (ت790ه) ،تحمٌك :مجموعة محممٌن وهم :الجزء
األول :د.عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ،الجزء الثانً :د .دمحم ابراهٌم البنا ،الجزء الثالث :د.عٌاد بن عٌد الثبٌتً.
] [67ممال الح موق المدنٌة والسٌاسٌة للنساء بٌن الشرائع الوضعٌة واإلسالم ،د.سرور طالبً ،مولع مركز جٌل البحث العلمً.
] [68الممدمة فً فمه العصر ،د.فضل بن عبد هللا مراد ،الجٌل الجدٌد ناشرون -صنعاء ،ط1437( ،2ه2016-م).
] [69المهمات فً شرح الروضة والرافعً ،جمال الدٌن عبد الرحٌم األسنوي (ت 772ه) ،اعتنى به :أبو الفضل الدمٌاطً ،احمد بن علً ،مركز التراث الثمافً
المغربً -الدار البٌضاء -المملكة المغربٌة ،دار ابن حزم ،بٌروت -لبنان ،ط1430 ،1ه2009 -م.
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