
 
  



 توطئة
 -احلمد اهلل رب العاملني والصالة والّسالم على رسول اهلل وآله وصحبه أمجعني وبعد:

الوالية العامة ومشاركتها يف اجملالس  يف تويل املرأةفهذه وريقات سطّرهتا يف حترير قضية " 
هلا كتباً ورسائل  اقد أكثر الفقهاء فيها التأليف والتصنيف وأفردو  ملسألة" وهذه ا التشريعية
بسبب االنفالت رغم كثرة الّدراسات الفقهية فيها، الّدراسة والغرض من إنتقاء تلك  علمية

يف هذه اآلونة األخريةالذين ال  املتعاملني، الكثري لدي الّناشئني يف العلم، وبعض أشباه العوام
، وكما اضطربت آراء يستطيعون التعامل مع املدّونات الفقهية وقصور اآللة يف القراءة الفقهية

أن أنشر هذه الّدراسة املتواضعة مع   تيق،فأحببالفقهاء يف هذه القضية ما بني موّسع ومض
 ة مسائل وخامتة:تاملوضوع ايل سرتّبت هذا وقد كثرة األشغال املتواصلة ملهّمات أَخر 

 ة.يموجرة حلقوق املرأة الّسياسعامة و املسألة األويل:حملة تارخيية 
 ؟املسألة الثانية: هل اإلسالم أمهل حقوق املرأة

 الفروق اجلوهرية بني الرجل واملرأة املسألة الثالثة: 
 العامة.رأة للوالية املسألة الرّابعة: رأي الفقهاء يف تولية امل

 الس الّتشريعية.رئاسة املرأة جمل املسألة اخلامسة:حكم
 الّتشريعيةاملسألة السادسة:عضوية املرأة يف اجملالس 

 اخلامتة 
ناّ كان اغري باغ عنتاً وال مقرتف هبت منه وتبني لهومن رأي فيه خلالً أو خطأ قد تأكد 

 ه علّي أن أقبله وأشكره عليه.من حّقي عليه أن يُزّف ايّل الّصواب يف ذالك، وكان من حقّ 
وة، واإلستقالل بعد الكبوة، واهلل أسأل أن يقيين الغفلة واهلفوة، ويلهمين العطفة بعد الّنب  

 وأعوذ به من الّتمادي يف الباطل والّلجاجة يف غري طائل.
 /عبدالّرحمن حسن فارحمأخوك

 



 
 1: لمحة تاريخية عامة وموجرة لحقوق المرأة الّسياسية

مل تكن للمرأة حقوقها املدنية واالجتماعية ـ ناهيك عن احلقوق السياسية ـ يف ظل    
ن إاحلضارات السابقة على اإلسالم ، حىت مل تكن هلا األهلية يف ظل القانون الروماين ، و 

ويف العصر اجلاهلي كان الوأد نصيب   .بعض احلضارات تنظر إليها باعتبارها شراً ال بّد منه
 . 2ة كن كاملتاع    تور  ـ كما هو معروف ـميدّن ، ويف معظم احلضارات القنهكثريات م
وحينما جاء اإلسالم نظر إىل املرأة نظرة أخرى فأعطى هلا كرامتها الكاملة وإنسانيتها ،   

مث   3وأّصل هذا املبدأ من خالل أن أصلها مع الرجل واحد ) أنتم بنو آدم وآدم من تراب (
كرموسوماً ومن البييضة   32أي خملوطة من ماء الرجل الذي حيمل  4م َشاٍج (ِمن  نُط َفٍة أَ  )

ن مجيع اآليات اخلاصة بكرامة بين آدم واإلنسان إكرموسوماً ، و   32اليت حتمل أيضاً 
وبالثواب واجلزاء ، واحلقوق والواجبات تشمل الطرفني ، ومع ذلك أكد ذلك من خالل قوله 

وهذه  5لَِّذي َعَلي ِهنَّ بِال َمع ُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلي ِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم(َوهَلُنَّ ِمث ُل اتعاىل : ) 
الدرجة هي درجة إدارة البيت وتسيري سفينة احلياة بالتشاور والرتاضي واحملبة والسكينة حنو بّر 

َتَسُبوا  األمان ، وقوله تعاىل : ) َ (لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا اك  َتَسْب   . 6َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا اك 
بل إن القرآن الكرمي نفي نفياً قاطعاً أن تكون املرأة األوىل ) حواء ( هي السبب يف   

خروج آدم من اجلنة ، وبالتايل املصائب اليت حلت ببين آدم ، وحتميلها املسؤولية ، كما كان 
ن الشجرة  أن  األمر بعدم القرب ماآليات  السائد لدى مجيع األديان السابقة ، حيث بينت

                                                           

 تها يف السياسة الدمقراطية""املرأة ومشارك الدين القره داغي ىيأ . د . علي حم حبث منشور1

، د. مثىن  32ص  79( يراجع د. سعاد عبداهلل الناصر : قضية املرأة ، كتاب األمة العدد 2)
 23ركات حترير املرأة ص الكردستاين:ح

وحسنه  2733( والرتمذي احلديث 3/223ط. محص ) 3115( رواه أبو داود يف سننه احلديث 3)
 ونقل املنذري تصحيحه 

 3اآلية / االنسان(  سورة 4)
 332اآلية / البقرة(  سورة 5)
 23اآلية / النساء(  سورة 6)



َربَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمنَي(كان شامالً آلدم وحواء فقال تعاىل : )  وأهنما  7َوال تـَق 
مُهَا ِبُغُروٍر(معاً اغرتا بالشيطان فقال تعاىل : )  وأهنما معاً ارتكبا املخالفة فقال تعاىل :  8َفَدالَّ

َبَدت  هَلَُما َسو آتـُُهَما َوطَِفَقا خَي ِصَفاِن َعَلي ِهَما ِمن  َوَرِق وأهنما معاً : )  9مَّا َذاقَا الشََّجَرَة(فـَلَ  )
َنَِّة ( َونَاَدامُهَا َربُـُّهَما َأملَ  أَنـ َهُكَما َعن  كما أهنما تساوياً يف زجر اهلل هلما فقال تعاىل : )   10اجل 

َنا أَنـ ُفَسَنا وأهنما معاً اعرتفا بذنوهبما وتابا إىل اهلل تعاىل : )  11تِل ُكَما الشََّجَرِة ( قَاال َربَـَّنا ظََلم 
َاِسرِيَن(  . 12َوِإن  ملَ  تـَغ ِفر  لََنا َوتـَر مَح َنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخل 

َوَعَصى آَدُم َربَُّه  بل إن بعض اآليات تسند العصيان واملسؤولية إىل آدم فقال تعاىل : )  
 .   13فـََغَوى(
كما أن اآليات القرآنية تدل على مساواة الرجل واملراة يف األجر والثواب ، والعقاب    

ِمِننَي َوال ُمؤ ِمَناِت َوال َقانِِتنَي َوال َقانَِتاِت فقال تعاىل : )  ِلَماِت َوال ُمؤ  ِلِمنَي َوال ُمس  ِإنَّ ال ُمس 
ِقنَي َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّابِ  َاِشَعاِت َوال ُمَتَصدِّ َاِشِعنَي َواخل  رِيَن َوالصَّاِبرَاِت َواخل 

اِكرِيَن اللََّه َكِثري  َاِفظَاِت َوالذَّ َاِفِظنَي فـُُروَجُهم  َواحل  قَاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت َواحل  اً َوال ُمَتَصدِّ
اِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه هَلُم  َمغ ِفَرًة َوأَ  راً َعِظيماً(َوالذَّ  .14ج 

وقد ألغى اإلسالم كل العادات والتقاليد اليت تتناىف مع كرامة املرأة وإنسانيتها ، وال   
يسع اجملال لذكرها ، حيث شهد بذلك كل املنصفني من الرجال والنساء من املسلمني 

ن اإلسالم هو دين لنساء حىت صاحبات الفكرالتحرري بأوغريهم فقد شهدت كثري من ا
صالح الذي جاء لرّد الظلم عن املظلومني ولذلك كان لكون خدجية أول من أسلمت ، اإل

                                                           

 17اآلية (  سورة األعراف /7)
 33اآلية /ألعراف(  سورة 8)
 33اآلية / ألعراف(  سورة 9)
 33اآلية / ألعراف(  سورة ا10)

 33اآلية / ألعراف(   سورة ا11)
 32/ اآلية  ألعراف(  سورة ا12)
 131اآلية / طـه(  سورة 13)
 23/ اآلية  األحزاب(  سورة 14)



ولدور مسية وغريها من اجلواري الاليت أسلمن ، ولدور أمساء بنت أيب بكر الصحابية اجلليلة 
تقول توجان فيصل : )حقوق املرأة يف اإلسالم   .الثائرة السياسية املناضلة دالالت عظيمة

عهد اإلسالم عما  ألخرى أحدثت النقلة السياسية واالجتماعية اليت تفرقكما يف أحكامه ا
 حالة قادرة على االستمرار ... إن هذا النه  لغاء التمييز وصوالً إىلسبقه .... ويف إ

 . 15سالم ديناً صاحلاً لكل زمان ومكان (جيعل اإلصالحي هو ما اإل
االعرتاف حبقوق املرأة السياسية بصورة  ويف عصرنا احلاضر تأخرت الدول املتقدمة اليوم يف  

م ويف بريطانيا 1733عامة ، فلم يعرتف هلا هبذه احلقوق السياسية يف أمريكا إالّ يف عام 
، ويف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية ، مع أن املرأة نصف اجملتمع ، وهو الشق 1732عام 

البشرية ألي جمتمع ، وهي اليت  الثاين الوحيد املكمل للمجتمع اإلنساين ، ونصف القوى
تتحمل مسؤولية بناء الرجال وتربية األبطال ، وهلا النصيب األكرب من املتاعب واملشاكل ، 

 والتشرد والفقر واللجوء .
من أدوارها وأمام هذه الواجبات فإن دورها السياسي ال يزال يف العامل أمجع أقل بكثري   

ن حجم متثيل املرأة يف الربملانات العربية ترتاوح بني حصائيات إىل أاألخرى ، حيث تشري اإل
و يف العامل الغريب املتقدم فإن حجم متثيل املرأة يف جملس العموم الربيطاين  %2إىل  1%

، ويف الدول  %5ن ( ويف اجلميعة العمومية لفرنسا ) بلد النور والتحرر كما يقولو  1283%
 . 16 %13ة ويف أمريكا الالتني %17إىل  اآلسيوية تصل

ومن اجلانب السياسي التطبيقي اخلاص بالرئاسة فإن معظم احلضارات السابقة    
ة واحدة لقيادة عجزت أن تقدم امرأكاحلضارة الرومانية ، واحلضارة اليونانية واحلضارة الصينية 

امرباطوريتها على مّر تأرخيها الطويل ، بل إن أمريكا منذ نشأهتا إىل اآلن مل تصبح امرأة 
 احدة فيها رئيسة هلا .و 

                                                           

( مقالتها بعنوان : هل تصبح املرأة حصان طراودة ، املنشور يف اجلزيرة نت ، األحد 15)
 م 2/13/3332هـ املوافق 12/2/1233
، ويراجع : املرأة  1( أكرم عطا اهلل : مقالته اخلاصة باملشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ص 16)

، ودائرة االحصاء املركزية يف فلسطني ص  17واحلياة السياسية ، إصدار املركز املصري حلقوق املرأة ص 
11  



عالن العاملي رحت يف القرن العشرين من خالل اإلولكن حقوق املرأة السياسية قد ط  
يف التوسع يف دراسة احلقوق واحلريات املعلقة وتدوينها يف حلقوق اإلنسان ، حيث بدأ العمل 

شكل قانون ملزم، ونت  عن هذه العملية بروز وثائق هامة وهلا صلة مباشرة بوضع حقوق 
م 1733املرأة وال سيما يف اجملال السياسي كاالتفاقية اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة سنة 

وبدأ  1797كال التمييز ضد املرأة واليت أقرت عام على مجيع أشللقضاء  اخلاصةو االتفاقية 
ملية اواألهم يف هذه االتفاقية أهنا حددت وبشكل دقيق اجملاالت الع 1721تنفيذها عام 

من هذه االتفاقية من ضرورة وكفالة  هلذه احلقوق وذلك من خالل ما نصت عليه املادتان
 املساواة مع الرجل يف:

 التصويت يف مجيع اإلنتخابات. -
 األهلية للرتشيح. -
 املشاركة يف صياغة السياسات وتنفيذها -

 شغل الوظائف العامة على مجيع املستويات احلكومية. -
 املشاركة يف منظمات ومجعيات غري حكومية. -
 متثيل احلكومة يف املستوى الدويل. -
 املشاركة يف املنظمات الدولية. -

املتمثل يف حتقيق املساواة  تفاقية تأكيدها الصريح على اهلدفبرز مسات هذه االأولكن 
نات الفعلية إىل جانب املساواة القانونية، وهو ما انعكس على عدد من املواثيق واإلعال

العمل الصادر عن مؤمتر املرأة العاملي الرابع الذي انعقد يف بكني عام  منهاالدولية األخرى، و 
1773 17. 

من أعطي املرأة حقوقها من  حسنأ اإلسالمأن التّارخيية املوجزة نعلم  إلطاللةذه ابعد ه
ال  لبس غري تفريط وال إفراط حيث فتح أمامها اجملاالت احلياتية وفق أحكام شرعية متوازنة 

                                                           

يراجـع : عواطـف عبداملاجـد : ر يــة تأصـيلية التفاقيـة القضــاء علـى مجيـع اشــكال التمييـز ضـد املــرأة ، ( 17)
 نشر مركز دراسات املرأة بالسودان 



نتقاص بسبب األنوثة وبأي اوقد راعت تلك األحكام طبيعة املرأة دون  ،فيها وال غموض
  .سبب آخر

 هل اإلسالم أهمل حقوق المرأة؟
 وقرر كرامتها اإلنسانية،، قوق املرأة وبني أهنا شقيقة الّرجل حبعرتف اإلسالم ا
وهذه  ،غري متزوجةو أسواء كانت املرأة متزوجة  ،قتصاديةجتماعية والّسياسية واالوحقوقهااال

 -أهم احلقوق اليت أعطتها الّشريعة للمرأة:
 بني الذّكر واألنثي يف اجلزاء الدنيوي واألخروي . حق المساواة-1
ُهمََْلَُهمَََْفاْسَتَجابََ" نَ َربُّ نََذَكٍرَأَْوَأُنَثٰىَََۖبْعُضُكمَمِّ نُكمَمِّ َ"بعضأَنِّيَََلَأُِضيُعََعَمَلََعاِمٍلَمِّ

 :حّق المشاورة-
حيث روي البخاري أن النيب صلى يف صلح احلديبية ورأيها كما ثبت يف قصة أم سلمة 

ألصحابه: قوموا فاحنروا مث احلقوا , فواهلل ما اهلل عليه وسلم ملا فرغ من قضية الكتاب قال 
قام منهم رجل قال ذلك ثال  مرات , فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم سلمة , فذكر 

هلا ما لقى من الناس , فقالت أم سلمة: يا نىب اهلل أحتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم أحدا 
يكلم أحدا منهم حىت منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك , فخرج فلم 

فعل ذلك , حنر بدنه , ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا , وجعل بعضهم 
 حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غما.

رأيها وتشري مبشورهتا إذا  ّشريف أن املرأة حيّق هلا أن تبدي ووجه الّداللة يف  احلديث ال
وهو حق واجب جيب أن حنرتمه، كما احرتمه رسول اهلل صلي اهلل عليه  ،كانت أهال لذالك

 وسّلم .
 : حّق التعليم-2

 -مرأة من الّصحابة أال تعّلمني هذهصلى اهلل عليه وسلم للّشفاء وهي افقد قال النيب 
رقّية النملة. وسواء كان هذا التعليم يف املسجد كما كان يف عهد الرسول  -يل حفصةإيشري 
فقد قال الّرسول صلى اهلل عليه  ،بة أو املدارس واجلامعات كما هو احلال يف زمانناوالصحا



ذا أدب الرجل أمته وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها وتزوجها  إ وسلم "
 1973صحيح أيب داود "كان له أجران 

 
 .ختيار الزوجحق ا-2

عليه وسلم قال:الثّيب أحق بنفسها  ال البخاري "أن النيب صلي اهللفقد روي اجلماعة إ
 من ولّيها والبكر يستأذهنا أبوها يف نفسها وإذهنا صماهتا"

وهذا حق أعطاه  ،إذا كانت ثّيبا زواجهايف  االستئمارواحلديث يدل أن املرأة هلا حّق 
والية اإلجبار يف  ج، والبكر يستأذهنا أبوها وليس للويلالزو  اختيارالّشارع يف حق  اإياه
 18علي املرأة والية اإلجبار للويل جيها إال ما نقل عن املالكية بأنه يكون تزو 

 :حق الميراث-3
َقـ َربُونَ  َقـ َربُوَن، َولِلنِّساِء َنِصيٌب ِمَّا تـََرَك ال واِلداِن َواأل   -لِلرِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا تـََرَك ال واِلداِن َواأل 

ُروضاً   « ِمَّا َقلَّ ِمن ُه أَو  َكثـَُر َنِصيباً َمف 
 19قال سيد قطب رمحه اهلل

منذ أربعة عشر قرناً، حق اإلر   « النساء»هذا هو املبدأ العام، الذي أعطى اإلسالم به 
كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت اجلاهلية تظلمهم   -من ناحية املبدأ -كالرجال

وتأكل حقوقهم. ألن اجلاهلية كانت تنظر إىل األفراد حسب قيمتهم العملية يف احلرب 
ب قيمته حس -أوالً  -« اإلنسان»واإلنتاج. أما اإلسالم فجاء مبنهجه الرباين، ينظر إىل 

بعد  -اإلنسانية. وهي القيمة األساسية اليت ال تفارقه يف حال من األحوال! مث ينظر إليه
 "حسب تكاليفه الواقعية يف حميط األسرة ويف حميط اجلماعة. -ذلك
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 الفروق الجوهرية بين الرجل والمرأة 
اجلواب الطبيعي والواقعي الذي ال  :الدكتور علي قرة فقالعنه هذا الّتساءل أجاب 

ُنـ َثى( خيتلف فيه اثنان هو أنه : )  وال االنثى كالذكر . 20َولَي َس الذََّكُر َكاأل 
هذه حقيقة ال ميكن أن ينكرها أحد ال عقالً وال طبعاً كياناً وِخلَقة ، وال من حيث  

 وظائف األعضاء ) الفسيولوجي ( من النواحي اآلتية : 
 X+Xيف حني أن املرأة تتكون من  Y+Xعند اخلِلقة من الرجل يتكون 

االختالف على مستوى اخلاليا ، فاحليوان املنوي له رأس مدبب ، وعليه قلنسوة 
 21مصفحة ، وله ذيل طويل سريع احلركة يسعى للوصول إىل هدفه أو ميوت ، أما البييضة

نوي السعيد الذي ينجو بني فهادئة ساكنة ، باقية يف مكاهنا ال تربحه منتظرة للحيوان امل
مئات املاليني من احليوانات املنوية ، إذن فكل واحد من احليوان املنوي اخلارج من الرجل 

 . 22وبييضة املرأة يعرب عن خصائص صاحبه

االختالف على مستوى األنسجة واألعضاء ، واخلاليا ، يقول الدكتور البار : ) والفرق 
البالغة ، كما تراه يف املنوي والبويضة ... ليس يف ذلك فحسب تراه يف الرجل البالغ ، واملرأة 

، بل ترى الفرق يف كل خلية  من خاليا املرأة ، ويف كل خلية من خاليا الرجل ... ، وإذا 
أردنا أن نقلب املوازين ـ وكم من موازين قد قلبناها ـ فإننا نصادم بذلك الفطرة اليت فطرنا اهلل 

 .23الذي خلقنا اهلل عليه( يالبيولوجي والنفسعليها ، ونصادم التكوين 

                                                           

 25اآلية / آل عمرانسورة (  20)
 يضة ( ( املستعمل بني العامة ) البويضة ( والصحيح لغوياً ) البي21)
( يراجع لذلك : الطبيب املشهور الدكتور حممد علي البار : عمل املرأة يف امليزان ط. الدار 22)

، والشيخ عبداجملديالزنداين : املرأة وحقوقها السياسية يف  33هـ ص 1239السعودية للنشر والتوزيع 
 2و9اإلسالم ط. مكتبة املنار اإلسالمية ، الكويت ص 

  92 – 92ع السابق ص ( د. البار : املرج23)



كرية   2333و2333وحىت يف جمال الدم فإن اخلاليا الدموية البيضاء للرجال بني 
 . 24... 2كرية/مم  9333و2333، وللنساء  2/مم

الفروق اهلرمونية وعمل الغدد الصماء ، فمثالً للرجل اخلصية اليت تفرز اهلرمونات املذكرة 
ألنثى املبيض اليت تعترب من وظيفتها الرئيسية : تكوين وطرح البييضات ، ) تستستريون ( ول

 وإفراز اهلرمونات األنثوية )االسرتوجني ، الربوجسرتون ، الريالكسني ( .

جة ومسؤوالً عن تركيز الشحم فهرمون االسرتوجني يعترب مسؤوالً عن زيادة وتكاثر األنس
زياة الشعر يف فروة الرأس وتقليله يف اجلسم ، يف حني أن هرمون التستستريون يف  ة وعنللمرأ

الرجل يؤدي إىل تركيز الربوتني يف العضالت ، كما أن  هرمونات الرجولة أكثر ميالً للعدوان 
 من هرمونات املرأة .

بالرتكيب احليض الذي ترتاوح مدته من يوم وليلة إىل سبعة أيام ، والذي له عالقة مباشرة 
اجلسدي والنفساين للمرأة ، حيث ينخفض اخلصاب الدموي قليالً ، كما ينخفض تعداد 

أيام  9-3الكريات احلمراء ، وتركيز جديد للمصل الدموي ، أما أثناء الطمس ) أي ما بني 
أيام يف الغالب ( فتنخفض مقاومة البدن العامة مع اخنفاض معتدل يف عدد الكريات  3أي 

وارتفاع سرعة التنقل الدموي ، ومن آثار ذلك التوتر العصيب والنفسي ، وسرعة البيضاء ، 
بالصداع النصفي ، وفقر الدم ) اإلثارة ، والكآبة ، والقلق ، وقد تصاب بعض النساء 

ملل ، وإصابة  323ملل و53نيميا ( بسبب النزف الشهري الدموي حيث تفقد ما بني األ
وصدق  25يض ، كل ذلك له دوره يف العمل والتفكري واإلنتاجالغدد الصماء بالتغري أثناء احل

أَلوَنَك َعِن ال َمِحيِض ُقل  ُهَو أَذًى فَاع َتزُِلوا النَِّساَء يف ال َمِحيِض(اهلل تعاىل إذ يقول :)  26َوَيس 
ولذلك خفف اهلل تعاىل عليها الصالة فال تصلي أثناء احليض وال جيب عليها القضاء ، 

 ام . وكذلك تؤخر الصي

                                                           

( د. نزار فؤاد ، وعقاب العزام وزمال مها : الدمويات عملي ط. دار املستقبل للنشر والتوزيع 24)
 112-112ص  1772

( يراجع د. عبداجمليد الشاعر ، ود. حسام كنعان ود. عمار اخلطيب ود. عبدالقادر العكايلة : 25)
 292ص  1772األردن / عمان أساسيات علم وظائف األعضاء ط. دار املستقبل ، 

 333اآلية / البقرة(  سورة 26)



 

 تأثري احلمل والوالدة والنفاس والرضاعة :
حيث تصاب احلامل بفقر الدم ، ويتحمل القلب احلامل أضعاف ما يتحمله قبل   

احلمل إذ يقوم بدورتني دمويتني كاملتني ، دورة لألم ، ودورة للجنني ، حيث يضخ القلب 
لرت يومياً ، أما عند احلمل وباألخص قبل هنايته فتصل الكمية اليت  5333قبل احلمل حوايل 
لرت يومياً ، وقد عرّب ـ عما سبق ، وعن غريه ِما ذكره األطباء  13333يضخها القلب إىل 

ٍن ( وما ال يسع اجملال لذكره هنا ـ بدقة قوله تعاىل : ) .... ناً َعَلى َوه  وحقاً  27مَحََلت ُه أُمُُّه َوه 
 إنه ضعف يف كل اجلوانب على ضعف .

ألم حباجة إىل التفرغ وكذلك احلال بالنسبة لفرتة النفاس ، وأما يف حالة الرضاع فا  
لرضاعة وتربية ولدها ملدة عامني على األقل ، ولذلك طالب تقرير منظمة الصحة العاملية 

م ، طالب حكومات العامل بتفريغ املرأة للمنزل والرضاعة ، ودفع راتب 1721املنشور عام 
 . 28شهري هلا إذا مل يكن هلا من يعوهلا

واملخ ، فقد ذكرت جملة العلوم األمريكية    )  وهناك فوارق أخرى ختص نوعية التفكري  
Seientifc American  حبثاً بعنوان ) الفوارق يف  1772( يف عدد مايو/ أيار

ة امللكية يعأستاذة علم النفس ، وزميلة اجلم الدماغ بني الزوجني ( للدكتورة دورين كيمورا ،
جتارب لعدد من ، حيث استعانت بتجارب كثرية ونتائ   1773الكندية يف عام 

. إيك(  Mواطسون( جبامعة غريب ابتارو و )  V.Nاملتخصصني يف هذا اجملال مثل ) 
س ، و كورسكي( وزمالئه من جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلA.Rجامعة يورك ، ودراسة ) 

وغريهم ، وتوصلت إىل ما يعترب اكتشافاً مذهالً ، وهو ) أن ختزين املعلومات والقدرات يف 
الفىت تتجمع القدرات الكالمية يف مكان خمتلف الدماغ خيتلف يف الذكر عن األنثى ، ففي 
 . 29.... ( وجودة يف كال فصي املخ لدى الفتاةمعن القدرات اهلندسية والفراغية بينما هي 

                                                           

 12اآلية /لقمانسورة (  27)
 ( املراجع السابقة نفسها28)

وما بعدها ، ويراجع : الشيخ الزنداين :  95ص  1772يف مايو  13جملة العلوم األمريكية ، جملد ( 29)
  13املرجع السابق ص 



نتيجة دراسة علمية  27ص  1773يوليو  21د عرضت جملة تامي األمريكية يف وق  
تتمثل يف عرض صورة لدماغ املرأة عندما تستغرق يف احلديث والكالم ، وحينئذ ينشغل كال 

جانيب املخ متاماً ، فيستخدمان يف معاجلة اللغة ، كما عرضت صورة لدماغ الرجل عند 
احداً منه ِما جيعله أكثر ختصصاً ودقة ألنه عند احلديث حديثه فلم يستعمل إالّ جانباً و 

يستعني باجلزء الثاين من دماغه للتذكري يف حني ينشغل اجلزءان من مخ املرأة عند الكالم 
رَأَتَاِن ِمَّن   ـ واهلل أعلم ـ هو السر يف قوله تعاىل : ) 30وهذا  ِ فـََرُجٌل َوام  فَِإن  ملَ  َيُكونَا َرُجَلني 
َرى(تـَر َضو   ُخ  َدامُهَا األ  َدامُهَا فـَُتذَكَِّر ِإح   . 31َن ِمَن الشَُّهَداِء َأن  َتِضلَّ ِإح 

ا فرق مبينهل هو أن نثبت أن الرجل واملرأة هذا الّتسا   طرحنن والّسبب الذي أّدي أ
أحكام وقوانني شرعية  ترتتب عليهلك، وهذا الفرق ، وال خالف يف ذواسع وبون شاسع

 .وإمنا مراعاة طبيعة كل منهما تفضيل الرجل علي املرأةمن تلك الفروق فليس الغرض 

 
 

 رأي الفقهاء في تولية المرأة للوالية العامة
 

، وقد ذهب الكثري من العلماء يف حكم تنصيب املرأة للوالية العامة كثر احلديث واجلدل
وذهب آخرون  32وهذا القول ذهب إليه مجهور الفقهاء .يل منع املرأة من تويّل هذا املنصبإ

 لك وهم القلة وسنعرض أدلة كل فريق:إيل جواز ذ

 سبب الخالف
                                                           

، ويراجع د. البار : عمل املرأة يف امليزان ،  27ص  1773يوليو  21( جملة تامي األمريكية يف 30)
 15-12والشيخ الزنداين : املرجع السابق ص 

 323اآلية / البقرة(  سورة 31)
 2/121، منح اجلليل على خمتصر خليل 1/322احلصكفي الدر املختار مه حاشية ابن عابدين 32

روضة الطَالبني  2/173 حاشية الّدسوقي على الكبري 2/3333مواهب اجلليل من أدلة خليل 
 5/137كّشاف الفناع   7/93حتفة احملتاج  2/132أسين املطالب  13/23



ة اآلثار ختالفهم يف عمومييل ااء يف تنصيب املرأة لإلمامة إختالف العلميرجع سبب ا
قل بالعموم مل فمن قال بعمومية اآلثار قال باملنع ومن مل ي ؛لواليةالواردة يف منع املرأة من ا

 33يقل باملنع
 

 أدلة المانعين

الكتاب والّسنة واإلمجاع ب ،ورئاسة الّدولة واستدل اجلمهور القائلون مبنع املرأة من اخلالفة
 واملصلحة وهي علي الرتتيب:

 القرآن الكريم:

َجالَُال-1 اُمونَََرِّ ََُبْعَضُهْمََعلَٰىَ َقوَّ َلََّللاَّ َساِءَِبَماََفضَّ   .َبْعٍضََوِبَماَأَنَفُقواَِمْنَأَْمَوالِِهْمََۚعلَىَالنِّ
فرآي مجهور العلماء أن القوامة حمصورة بالرجال دون الّنساء ملا يف الّرجال من فضل الّتدبري 

، ولغلبة اللني والّضعف علي النساء، وما دام الّرجل والّتخطيط والرّأي وزيادة القّوة يف النفس
تويل والية عامة جتعلها صاحبة سلطة وقوامة عليه أو حيت قواما علي املرأة فال جيوز أن ت

 املشاركة عليه يف القوامة.

َل اللَُّه ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض() قوله تعالى: -3 حيث يـدل علـى أن اهلل 34َوال َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ
ر  هــــّن النســــاء يف بعــــض األمــــور مثــــل اإلتعــــاىل فضــــل الــــبعض وهــــم الرجــــال علــــى الــــبعض و 

 . 35وحنوه

، وهـذا ن اآليـة تـأمر النسـاء بـالقرار يف البيـتحيـث إ 36َوقـَـر َن يف بـُيُـوِتُكنَّ (: ) قولـه تعـاىلـ 3
 جازة أن تشتغل املرأة باملناصب العامة .خمالف إل
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 23اآلية / النساء(  سورة 34)
 (  1/299(وتفسري املاوردي )  3/23( تفسري الطربي ) 35)



 أدلة من الّسنة الّنبوية

يعترب من أقوى األدلة وأصـرحها مـا رواه البخـاري وغـريه عـن أيب بكـرة ... قـال : ملـا بلـغ   -1
رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســـلم أن أهــل فــارس قـــد ملكــوا علــيهم بنـــت كســرى قــال : ) لـــن 

 37وا أمرهم امرأة (يفلح قوم ولّ 

وقال الصـنعاين : )   38مارة وال القضاء ...(احلديث : ) أن املرأة ال تلي اإل قال اخلطايب يف
وقد ورد احلديث بألفاظ خمتلفة منهـا :  39فيه دليل على أن املرأة ليست من أهل الواليات (

ويف روايــــة أخــــرى : ) ال ، " لــــن " ، " مــــا "    40) ال يفلــــح قــــوم أســــندوا أمــــرهم إىل امــــرأة (
 . 41يفلح قوم متلكهم امرأة(

كـرة قـال ذلـك عنـد مـا دعـي لاللتحـاق حبملـة ويؤكد هذا املعىن العـام أن راوي احلـديث أبـا ب  
مجــل بقيــادة عائشــة ، فقــال : ) لقــد نفعــين اهلل بكلمــة مسعتهــا مــن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه 

 .  42وسلم أيام اجلمل بعدما كدُت أحلق بأصحاب اجلمل فأقاتل معهم .... (

 :جماع اإل

ويل املـــرأة اإلمامـــة ال جيـــوز تـــ فقـــد أمجـــع فقهـــاء األمـــة منـــذ العصـــور األوىل هلـــذه األمـــة علـــى أنـــه
اســة الّدولــة يف أي بلـد إســالمي، وإن اإلمجــاع دليــل مسـتقل مــن أدلــة الّشــريعة، العظمـى، أو رئ

                                                                                                                                                                      

 22اآلية / األحزاب(  سورة 36)
 ( 137-2/135ـ كتاب املغازي ) ( صحيح البخاري ـ مع الفتح 37)
 ( وقد عقب ابن حجر على هذ التعميم 2/132( فتح الباري )38)

 ( 2/1275( سبل السالم ط. مكتبة عاطف )39)

 (3/29( رواه أمحد يف مسنده ) 40)

 (  31،  33،  22،  3/22( مسند أمحد ) 41)

 (2/135( صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ) 42)



ومل يرد أن املرأة تولت الوالية العامة يف عصر الّنبـوة أو عصـر  ،ألن األمة ال جتتمع على ضاللة
 من الّنساء. الّصحابة أو الّتابعني ومن بعدهم مع وجود فضليات مثقفات

النـيب صـلى  يقول ابن قدامة : ) وال تصلح لإلمامـة العظمـى وال لتوليـة البلـدان ، وهلـذا مل يـولّ 
اهلل عليه وسلم ، وال أحد من خلفائه ، وال من بعدهم امرأة قضاء وال والية فيمـا بلغنـا ، ولـو 

 .  43جاز ذلك مل خيل منه مجيع الزمان غالباً (

وال جيوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خربها مقبوال؛ ملا تضمنه ) وقال املاوردي رمحه اهلل
صلى اهلل عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا -معىن الواليات املصروفة عن النساء؛ لقول النيب 

وألن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور ، أمرهم إىل امرأة
 44يهن حمظوريف مباشرة األمور ما هو عل

 "45امام اجلويين "وأمجعو أن املرأة ال جيوز هلا أن تكون إمامً اإلقال 
حزم"ومجيع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة امرأة، وال إمامة صيب مل يبلغ  بنوقال ا

 46إال الرافضة فإهنا جتيز إمامة الّصغري الذي مل يبلغ واحلمل يف بطن أمه"
يف جواز كوهنا قاضية  اختلفو املرأة ال جيوز أن تكون إماما واوقال القرطيب " وأمجعوا على أن 

 47فيما جتوز به شهادهتا"
واإلمجاع حجة شرعية قطعية جيب العمل به على كل مسلم، وال جتوز ألحد خمالفته عند 

 أكثر املسلمني
 المصلحة:

 حيث تتعارض تولية املرأة مع املصلحة من وجهني:

                                                           

 ( 11/223كبري ـ ط. دار الكتب العلمية / بريوت ) ( املغين ـ مع الشرح ال43)
 1/32األحكام السلطانية 44

 339اإلرشاد 45
 2/197الفصل يف امللل والنحل 46
 1/393اجلامع ألحكام القرآن 47



والواليات فيها طلـب الـرأي وثبـات  ،عتدالحنراف عن مقتضي احلكمة واالاملرأة عرضة لال-1
فالسياســة حــرام علــي املــرأة صــيانة لنفســها واجملتمــع مــن  ،وهــو مــا تضــعف عنــه النســاء .العــزم

 48.قلبتالتخبط وال

تنفيــذ فاإلمامــةالكربي تســتوجب حفــظ الــّدين و  الواليــات هلــا أعبــاء ال تقــدر املــرأة عليهــا،-3
كــل ذالــك ال   .األحكــام بــني املتشــاجرين ومحايــة البيضــة وإقامــة احلــدود وحتصــني ثغــرات اجلهــاد

 تستطيع املرأة وال تقدر عليها.

 ـ سد الذرائع : 

حيــث تــؤدي واليــة املــرأة للمناصــب الرئيســية إىل فســاد يف األخــالق وإىل ارتكــاب حمظــورات   
 . املرأة األساس يف تربية النشءدور مهال لإشرعية من اخللوة ، فالفواحش ،و 

 .الرأي الثّاني: جواز تولي المرأة للرئاسة العامة

لــك مل تصــل  ، ومــع ذلقــد ســلكت القــوانني الوضــعية طريــق التســاوي الكامــل بــني الرجــل واملــرأة
كثــريات مــن الّنســاء حــيت يف الغــالب ايل مناصــب عليــا بشــكل متســاو مــع الّرجــال اســتنادا ايل 

 الواقع.

بريطانيـا عـن  ينص علي أنه يـتم تعيـني ملـك أوملكـةول الغربية مثال الدستور الربيطاين ففي الدّ 
 49طريق الوراثة

وأيضـا الّدســتور يف الواليــات املّتحـدة األمريكيــة ال يوجــد فيـه مــا خيصــص وظيفـة مــن الوظــائف 
 50للرجال دون الّنساء مبا فيها رئاسة اجلمهورية
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الفلسطينية النص التايل " ينتخب رئـيس السـلطة الوطنيـة  ويف الّنظام األساسي للّسلطة الوطنية
الفلســـطينية انتخابـــا عامـــا ومباشـــرا مـــن الّشـــعب الفلســـطيين وفقـــا ألحكـــام قـــانون اإلنتخابـــات 

 51الفلسطينية

دخول املــرأة جمــال رئاســة الدولــة بــونالحــظ هنــا أن معظــم الــنظم الوضــعية مسحــت ولــو نظريــا 
، وهـذا ال يـدل علـي وجـوب وإمنـا كعـادة القـوانني الوضـعية ت يسرية كما ذكرنا سـابقااءاباستثن

 -ستدلوا ما يلي:االعموم  فعلي ،تقريرا لواقع كل بلد

 عموم اآليات الواردة يف استخالف املؤمنني يف األرض مل متيز الذكر واألنثي.-1

 وقد وليت والية عامة. ،أن ملكة سبأ كانت امرأة ورد ذكرها يف القرآن -3

 رضي اهلل عنها يوم اجلمل. خروج عائشة-3

الّدر،والباطنية اإلمساعيلية  كقصة اجلارية شجرة بعض الوقائع يف املاضي واحلاضر، ااستدلو -2
 الصليحية وغريها من الوقائع. أو

 

 -المناقشة:

 أوال:مناقشة أدلة املانعني لوالية املرأة.

َجالَُالعرتض البعض علي العلماء استدالهلم باآليـة "وقد ا اُمونَََرِّ ََُبْعَضاُهْمَ َقوَّ اَلََّللاَّ َساِءَِبَمااََفضَّ َعلَىَالنِّ

 َعلَٰىََبْعٍضََوِبَماَأَنَفقُواَِمْنَأَْمَوالِِهْمَۚ
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ومل تنـزل يف حكـم  52مرأتـه يف البيـت ال يف مسـألة اإلمامـةنزلـت يف تأديـب الرجـل اوقالو إهنا  .
 الوالية .

العــربة بعمــوم اللفــظ ال لصــوص الســبب، ولفــظ ويــرّد عليه:بأنــه قــد تقــرر عنــد األصــوليني أن 
اآليـــة عـــام يف القيـــام علـــي النســـاء يف كـــل أمـــورهن إال مـــا قـــام الـــّدليل علـــي إخراجـــه مـــن هـــذا 

 53العموم، وتويل اإلمامة مل يأت دليل علي إخراجه من هذا العموم الوارد يف اآلية.

 مناقشة أدلة المجيزين

ردة يف استخالف املؤمنني يف األرض مل متيز الذكر ستدالهلم بأن عموم اآليات الوانوقش ا-1
 عن األنثي، ويرد عليه بأهنا آيات جاءت لبيان أن العاقبة للمؤمنني، ال لبيان شروط اإلمامة.

ستدالهلم مبلكة سبأ بأهنا امرأة كافرة كانـت تسـجد وقومهـا للّشـمس كمـا بـني اهلل اونوقش -3
 يف كتابه.

الســالم قبلنــا ال يكــون شــرعا لنــا إذا خــالف نصــا مــن نصــوص ومعلـوم أن شــرع األنبيــاء علــيهم 
 الشرع إمجاعا.

قال األلوسي :ليس يف اآلية ما يدل علـي جـواز أن تكـون املـرأة ملكـة وال حجـة يف عمـل قـوم  
 54كفرة علي مثل هذا املطلب"

ومل تـدخل يف  مل خترج تطلب إمـارة عـن إمـرة املـؤمنني،نوقش استدالهلم لروج عائشة بأهنا -2
، ومل ختـــرج حماربـــة وال قائـــدة للجـــيش، وإمنـــا خرجـــت داعيـــة إلصـــالح، ومل شـــؤن اخلالفـــة يومـــا
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رت لــذلك كانــت رضــي اهلل عنهــا إذا ذكــ .يتحقــق بســبب أهــل الفتنــة مــن أهــل العــراق وغــريهم
 55ما دخل هذه احلادثة بقضية والية املرأة وإمامة النساء.خروجها تبكي حيت تبل مخارها، ف

  ســتدالل، إذ مــىتالّتارخييــة، بــأن هــذا مــن أعجــب اال بــه مــن الوقــائع ااســتدلو ويــرد علــى مــا -2
كانت الوقائع الّتارخيية حجة شرعية، حيت  هبا يف تقريـر األحكـام؟ وهـي مل تقـع يف عهـد النـيب 

 صلى اهلل عليه وسلم والصحابة حيت نقول جبواز واليتها.

ويظهــر لنــا أن املــرأة ال  ،أدلــة اجمليــزينقــوة أدلــة املــانعني وضــعف بعــد هــذا العــرض املــوجز يتبــني 
. وهـذا اع واملصلحة وغري ذلـكيصح حبال، أن تتويل "اإلمامة العظمي"بالكتاب والسنة واإلمج

 واهلل أعلم. .راجحما يبدو أنه 
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 مجالس الّتشريعيةلحكم  رئاسة المرأة ل

 الربملان" علي قولني:اختلف العلماء يف تقليد املرأة عضوية اجملالس الّتشريعية " 

ا فيـه يف دخوهلىل عدم جواز دخول املرأة يف هذا املعرتك ويري أن ذهب فريق من العلماء إ-1
إنه مل يرد ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال الصحابة رضـي اهلل  اوقالو  .حراما وإمثا مبينا

 عنهم.

 56شرعا لكا ال مانع من ذيل جواز تقلدها، وقالو ثان إوذهب فريق  -3

 سبب الخالف:

ىل تكييف عمل عضو اجملالس الّتشريعية، أهو مـن بـاب الواليـات العامـة يعود سبب اخلالف إ
أم هو من باب االستشارات، فمن قـال أنـه مـن بـاب الواليـات العامـة منـع، ومـن قـال أنـه مـن 

 زه.رات وأن العضو هو عضو استشاري جو باب االستشا

هلذه املسألة، فهي مسألة حديثة، لكن الفقهاء احملدثني املانعني وأيضا مل يتطرق الفقهاء قدميا 
مـن قـال بـذلك جلنـة ن تنتخـب، ومـن أبـرز جواز توليتها أهنا ال جيـوز هلـا أ رأيهم علي عدم ابنو 

قياســا علــى  لــكذوعللــت الفتـوي  57نتخابــاتزهر حــول حكــم اشـرتاك املــرأة يف االألالفتـوي بــا
تسـتلزم الّتصـويت يل األمـور الـيت إمنعها مـن الرّتشـح لـه وسـدا للبـاب أمامهـا، وأشـارت الفتـوي 

نتخابـــات الـــدكتور ا مبنـــع املـــرأة مـــن االمـــن الـــذين قـــالو  لـــك.خـــتالط وغـــري ذوالرّتشـــيح مـــن اال
 58عبدالكرمي زيدان، معلال بعدم اشرتاك الّصحابيات يف اختيار اخللفاء الراشدين.
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رمحـــه اهلل وابـــن  هـــا مـــن املـــانعني كـــابن بـــازّســـلفية املعاصـــرة فكانـــت رمـــوز علمائملدرســـة الأمـــا ا
إال أن املدرسة الّسلفية يف الكويت أقرت بـاجلواز  عثيمني، ويظهر ذلك من فتاواهم ونشراهتم.
 كال الفريقني:لوسنورد الدالئل واحلج   59بعد أن كانت حتذو حذو احلركة يف الّسعودية.

 نتخاب املرأة لعضوية اجملالس التشريعية:ال المانعين أوال: أدلة

الدليل األول: استدل املانعون النتخاب املرأة لعضوية اجملالس التشـريعية باألدلـة احملرمـة واملانعـة 
 لوالية املرأة واليت أوردناها سابقا.

القرون الثالثة نتخابات طيلة العصور اإلسالمية، وال سّيما لدليل الثاين:عدم مشاركتهن يف االا
 األويل اليت شهد هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باخلريية.

ه وهــو أصــل مشــهود لــه بالصــحة يف املــانعون بعــدم اجلــواز ســدا للذريعــ الــدليل الثالث:واســتدل
ة جتماعية عليه، هذا األصل يقضـى مبنـع انتخـاب املـرأة يف عضـويابتناء األحكام االالّشريعة، و 

لـــك مـــن ضـــرورة خروجهـــا مـــن بيتهـــا، وبالتـــايل تفريطهـــا يف ا يرتتـــب علـــي ذجملـــس الّشـــوري، ملـــ
تلزم أو واجباهتا البيتية، وهي عليها واجبات عينية ال كفائية، كما أن عضـويتها يف اجمللـس، تسـ

وعليــه ســدا للذريعــة حيظــر انتخــاب املــرأة لعضــوية  ،أمــورا كثــرية حمظــورة شــرعا تــؤدي أو تســهل
فقــد أصــدرت جلنــة الفتــوي بــاألزهر "قــدميا" حكمــا بعــدم جــواز  وعلــى هــذا الــرأي 60اجمللــس،

اجملـالس واليـة  ين الواليـة العامـة، ألن عضـوية هـذهنيابتهـا معـ ترشيحها للمجالس الّنيابية، ففـي
 61لسن القوانني، واهليمنة على تنفيذها.
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ألهنـا  الّدليل الرّابع: إن عضـو اجمللـس أعلـى مـن احلكومـة نفسـها، بـل مـن رئـيس الدولـة نفسـه،
ومعــين هــذا أننــا منعناهــا مــن  تســتطيع أن حتاســب الدولــة ورئيســها. حبكــم عضــويتها يف اجمللــس

 62الوالية، مث مكاهنا منها بصورة أخري

ولنستعرض ما قرره األستاذ الشيخ مصطفي السباعي يف بيان املصاحل الـيت تفـوت علـى األمـة، 
يـــة عامـــة مثــل النيابـــة يف الربملـــان يقـــول واملفاســد الـــيت يقـــع فيهــا النـــاس عنـــدما تشـــغل املــرأة بوال

الشــيخ "رعايــة األســرة توجــب علــى املــرأة أن تتفــرغ هلــا واخــتالط املــرأة باألجانــب عنهــا حمــرم، 
وكشف املرأة غري مـا مسـح اهلل بكشـفه حـرام عليهـا، وسـفر املـرأة وحـدها خـارج بلـدهتا دون أن 

عل مـن العسـري أن متـارس املـرأة احليـاة يكون معها حمرم منها ال يبيحه اإلسالم، فهذه األمور جت
 63الربملانية"

 

 النتخاب املرأة لعضوية اجملالس التشريعية: ثانيا: أدلة المجيزين

الدليل األول:قالو إنه ليس يف القرآن وال يف الّسـنة الّنبويـة، مـا يسـتدل بـه علـى منـع تـوىل املـرأة 
 64للمجالس الّتشريعية، وأن األصل يف األشياء هو اإلباحة

قولـه تعـايل" وهلـن مثـل الـذي علـيهّن بـاملعروف" وهـذه اآليـة تـدل علـى بالّدليل الثّـاين: اسـتدلوا 
خـــتالف هـــو علـــى غـــري األصـــل ويف أصـــل أنـــه ال اخـــتالف يف التكليـــف للّرجـــل واملـــرأة وأن اال

 65نتخاباتحاالت خاصة ليس منها اال

 انئ يوم فتح مكة الدليل الثالث: إقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمان أم ه
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 بتصرف 135املرأة بني الفقه والقانون 63

 13حكم توىل املرأة الواليات العامة للشيخ عبدالرمحن عبد اخلالق صـــــــ 64
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 املؤمنني أم سلمة يوم احلديبية كما ذكرنا سابقا. الّدليل الرّابع: عمل النيب مبشورة أمّ 

 :الترجيح

ة الـىت لقـوة األدلّـ ةلس التشـريعياأنـه ال جيـوز للمـرأة أن تتـوىل عضـوية اجملـ راجـح يبدوا أنهوالذي 
وملنافـاة مصـاحل الـّدين ة هلـا لـذلك، املرعيّـاستدل هبا املـانعون ولتضـافر األدلـة الّشـرعية والقواعـد 

ولعمـوم قولـه النسـاء، ولكون اجمللس من قبيل الواليـات العاّمـة ولغلبـة الّضـعف واللّـني  ، والّدنيا
 صلى اهلل عليه وسلم " ما أفلح قوم وّلو أمرهم امرأة" واهلل أعلم.

 

 

 

 عضوية المرأة في المجالس الّتشريعية

أجـــازوا أن تكـــون املـــرأة نائبـــة يف اجملـــالس الّنيابيـــة كالـــدكتور حممـــود  مـــن الفقهـــاء املعاصـــرين مـــن
 وغريهم. 68دروزة واألستاذ حممد عزت 67والدكتور يوسف القرضاوي 66اخلالدي

 بأدلة كثرية منها: اجملالساملرأة يف  ةعضويّ واستدّل اجمليزون على جواز 

 اآلية "اخل قوله تعايل " واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض-1

                                                           

 123قواعد نظام احلكم يف اإلسالم صــــ 66
 مــــــ2/2/3333موقع اإلسالم علي االنرتنت بتاريخ 6767

 

 33-27املرأة يف القرآن والسنة صــــــ 68



املعروف والّنهـــي عـــن املنكـــر، وهـــذا اك املـــؤمنني واملؤمنـــات يف األمـــر بـــفاآليـــة واضـــحة يف اشـــرت 
 69يشمل عمل الّسلطة الّتشريعة والّتنفيذية يف الدولة

حلديبيــة حيــث أخــذ اســتدلوا حبادثــة أم ســلمة ومشــورهتا للنــيب صــلى اهلل عليــه وســلم يــوم ا-3
وعضـــويتها يف أي جملـــس  70ارة املـــرأةفـــدل علـــى جـــواز استشـــ ،لـــكمبشـــورهتا ومل يتحـــرج مـــن ذ
 71للّشوري أو اجملالس النيابية

عــرتاض الّسياســة وعــدم ااإلمجــاع الّســكويت وذكــروا مثــالني علــى دخــول املــرأة املســلمة جمــال -2
الّصــــحابة علــــى ذلــــك، مهــــا حادثــــة جمادلــــة املــــرأة لعمــــر رضــــي اهلل عنــــه يف املهــــور حيــــث قــــال 

واحلادثــة األخــري هــي خــروج عائشــة للمطالبــة بــدم  72رأة وأخطأهــا عمــر"بت امــابعدها:"ًأصــ
 73عثمان يوم اجلمل

والـدكتور  74مـنهم الّشـيخ عبـدالرمحن عبـد اخلـالق، ،عضـويتهاوذهب مجاهري العلماء إيل املنع  ل
،وهيئـة علمـاء  77، واألسـتاذ حممـد أبـو زهـرة76، واإلمام أبو على املودودي،75عبدالكرمي زيدان

 -لك بأدلة كثرية منها:على ذاستدلوا ، و الصومال

قوله تعاىل" الّرجال قوامـون علـى الّنسـاء مبـا فضـل اهلل بعضـهم علـى بعـض ومبـا أنفقـوا ومـن -1
 أمواهلم"
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كـــل واليـــة ولـــوا أمـــرهم امـــرأة" واحلـــديث عـــام ل قولـــه صـــلى اهلل عليـــه وســـلم "لـــن يفلـــح قـــوم-3
 اجملالس الّنيابية.كربي أو عضوية ذها املرأة سواء كانت من والية  تأخ

ل املسـؤلية، أو املصلحة: سواء كانت مصلحة األمـة حيـث يـرون أن املـرأة ضـعيفة عـن حتمـ-2
نشــغال عنهـا، وهــذا ال يســتقيم مـع اعتبــار العمــل الّسياسـي مــن الواجبــات مصـلحة األســرة باال

 .فيها القدرة والكفاية ال أي امرأةمن ال ة واليت ال يتوالها إالكفائيّ 

ىل منطـق الّشـرع، وكـون هـذه وذلـك لقـّوة أدلـتهم وكـوهنم أقـرب إ املنـع وا أنـ  راجـحوالذي يبد
هــــذا الواقــــع الكــــدر، ال يســــمح هلــــّن  ، وأنّ املصــــلحةبا يــــر تــــبط األحكــــام اخلاصــــة بالّدولــــة ِمّــــ

 لدخول واهلل أعلمبا

 

  



 الخاتمة

 :خنلص اىل  احلكمظام حول دور املرأة يف ن املوجزة من خالل هذه الّدراسة

ما عدا الوالية  الّتشريع اإلسالمي أعطى املرأة احلق يف ِمارسة كافة احلقوق الّسياسية-1
 العامة واملشاركة يف اجملالس الّنيابية رئاسة وعضوية.

ذلك لألصول  رمخلو  ملصلحة الّدين والّدنيا، لكذ نافاةمل رئاسة اجمللسرأة ال تتوىل امل-3
 .ةالشرعيّ 

ه األهلية ليست وهذ ،يتم القيام بأعبائهاالوالية العامة حتتاج إيل أهلية خاصة، حىت -2
 .متوفرة يف املرأة

 خالفها سائغ وترجيحها خيضع للمصلحة –املسألة األوىل ال إ –هذه املسائل كلها -2
 -أعلم واهلل –والذي يبدو وروح الّتشريع وقواعده،  -الّصومايل -ىل واقعناواملفسدة، فبالنظر إ

لك حتقيقاً للمصلحة، ، وذح الرأي الذي مينع املرأة اإلمارة سواء كانت خاصة، أو عامةيرتج
 ومتشياً مع قواعد اإلسالم، ومقتضيات العصر.

الذين ال يفهمون تقريرات العلماء، والاستدالالهتم  أو الّسياسني نيالصومالي نيللمثقف -3
واإليرادات أن يّتبعوا علماءهم وفقهاءهم وأن يسألوا عرتاضات االعن وابوال يستطعيون أن جيي

كنتم ال سألوا أهل الذّكر إن  اما أشكل عليهم من مسائل الّدين عمال بقول اهلل تعاىل "ف
 تعلمون".

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 عبدالرحمن حسن فارحوكتب  :                         


