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  تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي بین المجیزین والمانعین 

  "دراسة فقهیة"

 . حامد سید مرزوقزینب

  . مصر- جامعة األزهر- كلیة البنات اإلسالمیة بأسیوط- قسم الفقه العام

  zainbhamed.@azher.edu.eg: البرید االلكتروني

 : الملخص

تقــوم فكــرة هـــذا البحــث علـــى تنــاول قــضیة مـــن القــضایا الهامـــة فــي عـــصرنا 

ي تــولي المــرأة ، أال وهــا مــن األهمیــة مــا یــشغل بــال الكثیــرالحاضــر، والتــي لهــ

وظیفـــة المـــأذون الـــشرعي، وقـــد بینـــت مـــن خـــالل البحـــث المقـــصود بالمـــأذون 

الشرعي، وكذلك أوضحت بیان مرادفاته، والشروط الواجـب توافرهـا فـي المـأذون 

الــشرعي وذلــك فــي المبحــث األول، ثــم تناولــت فــي المبحــث الثــاني بیــان الحكــم 

د قمــت بــذكر أدلــة كــل مــن الــشرعي لتــولي المــرأة وظیفــة المــأذون الــشرعي، وقــ

 المبحث بـذكر الـرأي الـراجح فـي تـولي زین والمانعین ومناقشتها ثم أنهیتالمجی

ختمـت هـذا البحـث بمجموعـة مـن النتـائج والتوصـیات المرأة هذه الوظیفة، وقـد 

  .التي توصلت إلیها من خالل البحث

ُ المملك- المأذون الشرعي-المأذون: الكلمات المفتاحیة َّ َ ُ   .النكاح عاقد -ْ
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Women assuming the post of Shari’a authorized 

between the permissible and the obedient, 

Jurisprudence Study» «  

Zainab Hamed Sayed Marzouk. 
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College for Girls - Al-Azhar University - Egypt. 

eg.edu.azher@.ainbhamedz: Email 

:Abstract 

The idea of this research is based on addressing one of the 

important issues of our time, which is of great concern to 

many, namely, the assumption by women of the position of 

the legal official, and I have shown through the intended 

research the legal authorization, as well as clarifying its 

synonyms, and the conditions that must be met in the 

authorized Sharia law in the first topic, then I addressed in 

the second topic a statement of the legal ruling for a woman 

to assume the position of a legal authorization, and I 

mentioned and discussed the evidence of both the 

permissible and the obstructive, and then I ended the topic 

by mentioning the most correct opinion on the assumption of 

this position by women, and I concluded this research with a 

set of results and recommendations that I came up with it 

through research. 

Keywords: authorized- legal authorized- the king -  

contract marriage. 

  
  



        
 
 

 

  

٥٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  دمةــ?ملق

ّسوى، َّالحمد هللا رب العالمین، الهـادي إلـى سـواء الـسبیل، الفعـال لمـا یریـد، خلـق فـ
، - -ّوقـــدر فهـــدى، والـــصالة والـــسالم علـــى أشـــرف المرســـلین واألنبیـــاء محمـــد

وعلــى آلــه وعلــى أصــحابه أجمعــین، وعلــى التــابعین، وتــابعیهم بإحــسان إلــى یــوم 

  .الدین

  ،،،،،أما بعد

 فـإن اإلسـالم دیـن الرحمــة والعدالـة، ومـن عدالـة اإلســالم أنـه جعـل النـساء شــقائق 

صل التكلیف سواء، والخطاب الشرعي واقـع علـیهم علـى ًالرجال، وهم جمیعا في أ

َحــد ســواء، إال مــا خــص اهللا بــه الرجــال دون النــساء، أو النــساء دون الرجــال، ممــا 
ٍیوافق خلقة كل وفطرته وتكوینه، فقد قال َوليس الذكر كـاألنثى": - عـز جـل-ِ َّْ ُ ْ ََ َُ َ ْ َ")١( .

َ واضحة في الخلقـةفروقفهناك  ِ لـشرعیة مـن صـالة وصـیام ، وكـذلك فـي األحكـام اٌ

 .اوحج ونفقات ودیات ووالیة حكم وغیره

فـي الـشرائع ٌ مقـرر لـیس فـي شـریعتنا فحـسب؛ بـل ُوهذا التفریق بـین الـذكر واألنثـى

  .السابقة؛ بل وحتى في األنظمة الوضعیة

ى دیـن ٌفإن الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة فـي كـل شـيء كـذب وافتـراء علـیه وعل

ٌوال تتمنوا ما فضل اهللاَُّ به بعضكم عىل بعض للرجال نصيب  ": تعالىاإلسالم، قال اهللا َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ َ َ َِ

ِّ ْ َ َ
ِ ٍِ َ َ َ َُّ ِ َ ََ َّ

ٍمما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسـألوا اهللاََّ مـن فـضله إن اهللاََّ كـان بكـل يشء  ِ
ْ َ ِّ ُُ ِ َ َّ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ْ ٌ َ َُ ْ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِّ

ًعليام
ِ َ")٢(.   

                                                           

  .٣٦سورة آل عمران من اآلیة )١

  .٣٢سورة النساء اآلیة  )٢
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تــولي المـرأة وظیفــة المــأذون الـشرعي، وهــذا مــا ذا العــصر مـسألة وممـا یثــار فـي هــ

  . سوف أتناوله في هذا البحث من الناحیة الشرعیة

  .هأسباب اختیارأهمیة الموضوع، و

األهمیــة البالغــة لهــذا الموضــوع؛ حیــث زادت أهمیتــه أكثــر فــي العــصر الحــالي؛ * 

  . البالد اإلسالمیةإذ تتطلع بعض النسوة إلى تولي مثل هذه الوظائف في بعض 

رغبتي في زیادة تحصیلي العلمي في هذا الموضـوع، وتقـدیم هـذا البحـث لنـشره * 

  .لیستفید منه الكثیر

إضافة لبنة جدیدة إلـى الدراسـات الـسابقة التـي كتبـت فـي هـذه المـسألة خاصـة، * 

وعـــرض جوانـــب لـــم تقـــف عنـــدها هـــذه الدراســـات كالـــشروط الواجـــب توافرهـــا فـــي 

  .ي وغیر ذلكالمأذون الشرع

  .إثراء البحوث العلمیة الشرعیة* 

  .منهج البحث

، مع ذكـر أدلـة كـل المسالة موضوع البحث والدراسةذكر آراء الفقهاء في  -١

  .رأي من المصادر المعتمدة في ذلك

 .مناقشة األدلة، والترجیح بینها، وبیان سبب الترجیح -٢

 .توثیق اآلراء من الكتب المعتمدة في كل فن من الفنون -٣

و اآلیـــات القرآنیـــة الـــواردة فـــي البحـــث إلـــى ســـورها، وبیـــان رقـــم اآلیـــة، عـــز -٤

 .وذكر ذلك في الهامش

تخــریج األحادیــث الــواردة فــي البحــث مــن الكتــب المعتمــدة فــي التخــریج،  -٥

 .وبیان درجة الحدیث ما لم یكن في الصحیحین

الرجوع إلى معاجم اللغة والفقه، للتعریـف بالمـصلحات الغریبـة الـواردة فـي  -٦

 .بحثال

  . عمل فهرس للبحث لتسهیل المطالعة -٧



        
 
 

 

  

٥٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -:الدراسات السابقة

 المأذون الشرعي وواجباته الـشرعیة والنظامیـة فــي المملكـة العربیـة الـسعودیة، -١

 ٢٠مجلـــة العـــدل، العـــددب  بحـــث منـــشورالـــشعبي، أحمـــد بـــن عبـــدالجبار/ كتوردللـــ

  .هـ١٤٢٤شوال 

ـــد مرادفاتـــه، وتطـــور  ورعيث فـــي بحثـــه التعریـــف بالمـــأذون الـــشحـــالبا  تنـــاولوق

ٕفـي المملكة العربیة السعودیة، وصفات المأذون الشرعي، واجراءات عقد  المأذونیة
لكنـه لـم یتطـرق لمـسالة تـولي المـرأة وظیفـة العربیـة الـسعودیة،  النكـاح فـي المملكـة

  .المأذون الشرعي

ـامي  ســ/كتوردللــ رعي دراســـة فقهیـــه تأصــیلیةتــولي المــرأة وظیفـــة المــأذون الــش -٢

ـــد الحــازمي، بـــن فــراج  -رةصــمجلــة البحــوث الفقهیــة المعاب  بحــث منــشوربـــن عی

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣٠ لسنة ٨٥ عـددال السعودیة

جــراءات اإل، و ومرادفاتــهبحثــه التعریــف بالمــأذون الــشرعي يث فــقـــد تنــاول الباحــو 

د قــد النكــاح، وحكــم تــولي المــرأة وظیفــة عفـــي عقــ رعيأذون الــشالتــي یتخــذها المــ

 .عـن الـشروط الواجـب توافرهـا فـي المـأذون الـشرعي  أنه أغفل التحدثلنكاح، إالا

  -:خطة الدراسة

ُاقتـــضت طبیعـــة هـــذا البحـــث أن یقـــسم إلـــى مقدمـــة ومبحثـــین وخاتمـــة علـــى النحـــو 
  -:التالي

  .وتشتمل على: المقدمة

 أسباب اختیار الموضوع. 

 منهجیة البحث. 

 الدراسات السابقة. 

 خطة البحث  

  . ویشتمل على مطلبین المقصود بالمأذون الشرعي، وشروطه:لالمبحث األو

  . بالمأذون الشرعي، ومرادفاتهالمقصود :المطلب األول
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  . الشروط الواجب توافرها في المأذون الشرعي:المطلب الثاني

  .، وفیه ثالثة مطالب حكم تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي:المبحث الثاني

  .ولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي وأدلتهم المانعون لت:المطلب األول

  . المجیزون لتولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي وأدلتهم:المطلب الثاني 

  . الراجح في تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي:المطلب الثالث 

  . التوصیات التي توصل إلیها البحث وبعض  وتشتمل على أهم النتائجالخاتمة

  .اجعفهرس المصادر والمر

 .فهرس الموضوعات
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  المبحث األول

  .بالمأذون الشرعي، وشروط تعیینهالمقصود 

تناول في هذا المبحث بیان المعنى المقصود بالمأذون الشرعي ومرادفاتـه، سوف أ

ُثــم ُأردف الحــدیث عــن الــشروط الواجــب توافرهــا فــي المــأذون الــشرعي وذلــك مــن 

  .خالل مطلبین بیانهما كالتالي

  . األولالمطلب

 . ومرادفاتهالمأذون الشرعيب المقصود

ًكــان یطلــق قــدیما علــى الــشخص الــذي یقــوم بعقــد النكــاح اســم  " مــأذون القاضــي" ُ

ُألن المأذونیــة فــرع مــن فــروع القــضاء؛ ثــم اختــصر وتعــارف علیــه النــاس باســم  ُ ُ "

ـــدیما لفـــظ " المـــأذون ـــه ق ـــق علی ـــا، كمـــا كـــان یطل ـــزواج اجـــراء وتوثیق ًفـــي عقـــود ال ًُ ً "

  .وفیما یلي نوضح المعنى المقصود بهذه المرادفات" ُالمملك

  .المقصود بالمأذون الشرعي: ًاوال

َأذن مــن مفعــول اســم :لغــة المــأذون  َوأذن َ
ســـبق الحجـــر  ، وهـــو معنـــى یقتــضـي ِ

ن معنـى أذنـت لـه كـذا فــي كــذا، أي أطلقــت لــه فعلــه، فهــو مــأذون لــهً  أل ؛والمنـع

   .)١( وأطلق له فعلهأي أباحـه لـه: ه فـي الشـيءأذن لـ: ویقـال

ًفـــاإلذن هـــو فـــك الحجـــر واطـــالق التـــصرف لمـــن كـــان ممنوعـــا منـــه شـــرعا بإجـــازة  ً َ

  .)٢(الشيء والرخصة فیه

                                                           

 -، ط مؤســـــسة الرســـــالة١١٧٥ص" أذن" القـــــاموس المحـــــیط للفیـــــروز آبـــــادي مـــــادة: ینظـــــر )١

مكتــــب تحقیــــق التــــراث بمؤســــسة / حقیــــقم، ت٢٠٠٥ -هـــــ١٤٢٦بیــــروت، الطبعــــة الثامنــــة 

، ط المكتبــــة ٩ ص١، المــــصباح المنیــــر فــــي غریــــب الــــشرح الكبیــــر للفیــــومي جـــــالرســــالة

  ).    ت-ب( بیروت -العلمیة

 -ب(، ط دار الـــدعوة ١٢ ص١المعجـــم الوســـیط لمجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة جــــ: ینظـــر )٢

، ط ٧٩ ص١الحمیــد عمــر جـــأحمــد مختــار عبــد / ، معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة د)ت

  .  م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩عالم الكتب، الطبعة األولى 



        
 
 

 

  

٥٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .)١(وهو موثق عقود الزواج والطالق عند المسلمین

ن مـــن أذن لــه هـــو الحـــاكم ألو ألنـــه منــسوب إلــى الــشرع،وصــفه بالــشرعي ف وأمــا 

  .)٢(فمر القائم علـى تطبیق الشرع الحنیي األ، أو ولالشرعي

  

ُهـــو منـــدوب الـــشرع الحنیـــف، وهـــو المنفـــذ للقواعـــد  :ً اصـــطالحا الـــشرعيالمـــأذون

ُواألصول واألحكام التي وضعها اإلسالم إلتمام هذا العقد المقدس
)٣(.  

واء ســكــاح ذن لــه بعقــد النن ُأ مــصطلح یطلــق علــى مــ:ومــأذون عقــود األنكحــة هــو

؛ فهـــو مـــن یجـــري عقـــد النكـــاح علـــى د قبـــل الحـــاكم أو مــــن طرفـــي العقـــنكـــان مــــ

 .)٤(الترتیب الشرعي من حیث األركان والشروط

  

ِالمملكبالمقصود : ًثانیا  ٍ
َ ُ ْ.  

ُالمملك  َّ َ ُ ًملك هو اسم فاعل من :ةي اللغ فْ واإلمـالك التـزویج، ل،  وعلــى وزن مفعـَ

زوجنـاه إیاهـا، : ًنـا فالنـا فالنـه أيزوجهـا إیاهـا، وأملك: أملك فـالن فالنـه أي: یقال

                                                           

، معجـــم اللغـــة العربیـــة ١٢ ص١المعجـــم الوســـیط لمجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة جــــ: ینظـــر )١

  .٧٩ ص١المعاصرة جـ

المــأذون الــشرعي وواجباتــه الــشرعیة والنظامیــة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة ألحمــد : ینظــر )٢

 شــوال ٢٠ الــسعودیة، العــدد -، بحــث منــشور بمجلــة العــدل٢٧ار الــشعبي صعبــد الجبــ

  .هـ١٤٢٤

المجموعــة المفیــدة لالئحــة المــأذونین الجدیــدة والئحــة المــوثقین المنتــدبین للمستــشار : ینظــر )٣

 -هـــ١٤٠٢ القــاهرة، الطبعــة الخامــسة -، ط دار الزیــادي١٠أحمــد فهمــي الــشبراخیتي ص

  .م١٩٨٢

  .٢٧رعي وواجباته الشرعیة والنظامیة صالمأذون الش: ینظر )٤



        
 
 

 

  

٥٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ْاذهــب: "  -ومنــه قولــه َ ــد ْ ْفق َ َملكتكهــا َ َُ ْ َّ َبمــا َ َمعــك ِ َ َمــن َ ــرآن ِ ِالق ْ َزوجتكهــا أي ،)١("ُ َ ُ ْ َّ َ 

ُفي نكاحه وتزویجـه والمـالك: إیاها، وكنا في إمالكه أي َ ِ ْ  بكـسر المـیم اسـم بمعنـى َ

ِاإلمالك َ ْ ُوالمالك بفتح المیم اسم من ِْ َ َ ْ َّمل َ ُكتهَ ُ ُبالتشدید وملكته ْ ُ ْ
َّ
َ ُاألمـر بالتـشدید فملكـه َ َ َ َ َ 

َضـرب مـن بــاب ُوملكنــاه ََ َ ْ َّ َ َفتملــك علینـا َ َّ
َ َ ُومــالك، َ َ ِ ِاألمـر بالكــسر قوامـه والقلــب مــالك  َ ِ

  .)٢(الجسد

ُالمملك َّ َ ُ ُالمملـك : االصطالح في ْ َّ
َ ُ  أي الـشیخ أو الرجـل الـذي یقـوم بـإجراء أو الملیـكْ

 الــزوجین؛ ویقــال لــه باللهجــة المحلیــة فــي دولــة اإلمــارات العربیــة عقــد النكــاح بــین

ً ولعلــه أبــدل الكــاف جیمــا فــي اللهجــة ،"الملــیج" المتحــدة وبعــض الــدول الخلیجیــة 

كــه إذا ًلَمة فــي أصــلها أنهــا فــصیحة ألنهــا مــن  والكلمــالمحلیــة التحــاد مخرجهمــا،

  .زوجه إیاها

، وهــو غیـر القاضــي؛ فكـل قــاض فالملیـك هـو المــأذون الـشرعي فــي بعـض البلـدان

ٍمأذون ولیس كل مأذون بقاض ٍ)٣(.  

                                                           

 ٧تـزویج المعـسر جــ: النكـاح، بـاب: صحیح البخاري كتاب: ینظر. أخرجه البخاري، ومسلم )١

محمـد زهیـر بـن / هــ، تحقیـق١٤٢٢، ط دار طوق النجاة، الطبعـة األولـى ٥٠٨٧ ح٦ص

رآن الــصداق، وجــواز كونــه تعلــیم القــ: النكــاح، بــاب: ناصــر الناصــر، صــحیح مــسلم كتــاب

/ ، تحقیــــق) ت-ب( بیـــروت، -، ط دار إحیـــاء التـــراث العربـــي١٤٢٥ ح١٠٤٠ ص٢جــــ

  .محمد فؤاد عبد الباقي

، مختــار الــصحاح لــزین الــدین الــرازي ٥٧٩ ص٢جـــ" ملــك" المــصباح المنیــر مــادة : ینظــر )٢

 بیـروت، وصـیدا، الطبعـة -، ط المكتبة العصریة، والدار النموذجیـة٢٩٨ص" ملك" مادة 

  .یوسف الشیخ محمد/ م، تحقیق١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الخامسة 

عبد الفتاح الحموز، وفایز القیسي، وشیخة / معجم ألفاظ لهجة اإلمارات وتأصیلها د: ینظر )٣

ــــى -، ط مركــــز زایــــد للتــــراث والتــــاریخ٢٢١محمــــد الجــــابري ص  اإلمــــارات، الطبعــــة األول

فـــالح / حـــدة دم، مختـــصر معجـــم األلفـــاظ العامیـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المت٢٠٠٨

  .م٢٠١٥ اإلمارات، الطبعة األولى -، ط دار همالیل٥٣٥حنظل ص



        
 
 

 

  

٥٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .المقصود بعاقد النكاح: ثالثا

  .ضافي مكون من كلمتین هما عاقد، والنكاحعاقد النكاح مركب إ

، ه وتوثیقه بین طرفیهَ، أي الذي قام بالعقد فباشر إجراء اسم فاعل من عقد:فعاقد

ََعقده: ؛ تقولَوالعقد هو الربط والشد، وهو نقیض الحل ُیعقده َ ِ ْ ًعقدا َ ْ ًوتعقادا َ ْ َّوعقده،  َ َ

ُعقدت الحبل فهو معقود، وعقدة النكاح: ویقال ُ ْ َ  .)١( والجمـع عقـودٕإحكامه وابرامـه: ُ

ُوعقدة النكاح وغیره أي،  فیطلق على الضم والجمع:أما النكاح ُإحكامـه وابرامـه، : ُ ُ ُٕ ِ

ُعزمــواَت ََوال :"، ومنـه قولــه تعــالى)٢(والجمـع عقــود ِ َعقــدة ْ َ ْ ِالنكــاح ُ َ َّحتــى ِّ َیبلــغ َ ُ ُالكتــاب َْ َ ِ ْ 

َُأجله َ َ")٣(.   

ًوالنكاح في كالم العرب یطلق على الوطء والعقد جمیعا
)٤(.  

ِ هــو الــشخص المخــول مــن قبــل الدولــة بــإجراء وتوثیــق عقــد :وعلیــه فعاقــد النكــاح
ُ

ُالستباحة وطء فرج محرم
)٥(.  

  مــن أذن لــه القاضــي بالقیــام بعقــد النكــاحًبنــاء علــى مــا ســبق ذكــره یتــضح لنــا أن

ضح وكما اتـ" المأذون الشرعي، وعاقد النكاح، والمملك"  وهي بثالثة ألقاب ُیلقب 

لفاظهــا، ٕل هــذه العبــارات واحــد وان اختلفــت ألنــا مــن خــالل التعریفــات أن مــدلول كــ

                                                           

 بیـــروت، -، ط دار صـــادر٢٩٦ ص٣جــــ" عقـــد" لـــسان العـــرب البـــن منظـــور مـــادة : ینظـــر )١

 ٨جـــ" عقــد" هـــ، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس للزبیــدي مــادة ١٤١٤الطبعــة الثالثــة 

  .٤٢١ ص٢جـ" عقد" یر مادة ، المصباح المن) ت-ب(، ط دار الهدایة، ٣٩٤ص

  .٤٢١ ص٢جـ" عقد" المصباح المنیر مادة : ینظر )٢

  .٢٣٥سورة البقرة من اآلیة  )٣

ـــع علـــى ألفـــاظ المقنـــع للبعلـــي ص: ینظـــر )٤ ، ط مكتبـــة الـــسوادي، الطبعـــة األولـــى ٣٨٦المطل

  .محمود األرناؤوط، ویاسین محمود الخطیب/ م، تحقیق٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

  .٢٩شرعي وواجباته الشرعیة والنظامیة صالمأذون ال: ینظر )٥



        
 
 

 

  

٥٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ـــى المـــراد وال مـــشاحة فـــي  هـــذه أواســـتعمال أي مـــن ُاللفـــاظ یجـــزئ فـــي الداللـــة عل

 بإضـــافة كلمـــة ســـواء" المـــأذون" صطلح، لكـــن أوالهـــا فـــي االســـتعمال هـــو لفـــظالمـــ

 وذلــك لــشیوع معرفــة هــذا اللفــظ عنــد عمــوم النــاس وفــي ذلــك الــشرعي الیهــا أم ال

  .تیسیر علیهم، والتیسیر على الناس من أهم مقاصد الشارع الحكیم

 وبعـــض ُهـــو اللفـــظ المتبـــع والـــسائد فـــي جمهوریـــة مـــصر العربیـــة" المـــأذون" لفـــظ ف

   . كالمملكة العربیة السعودیة وغیرهاالدول العربیة األخرى



        
 
 

 

  

٥٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .المطلب الثاني

  . المأذون الشرعيالشروط الواجب توافرها في

  

تـــــه لمـــــأذون الـــــشرعي، ومـــــدى ارتبـــــاط وظیفا  بعمـــــلًنظـــــرا إلـــــى األهمیـــــة المنوطـــــة

ُبمجموعــة مــن العقــود تعــد مــن أجــل وأخطــر العقــود لتعلقهــا بتــصرفات األســرة مــن 

ًاج وطــــالق ورجعــــة، فــــضال عمــــا یتیحــــه هــــذا العمــــل مــــن االطــــالع علــــى أدق زو

، فمـن هـذا المنطلـق قـام المـشرع المـصري بوضـع ً أحیاناتفاصیل الحیاة الشخصیة

ً یجب توافرها فیمن یعین مأذونا شرعیا والضوابطمجموعة من الشروط ُ.  

 على عربیة بجمهوریة مصر الوقد نصت الئحة المأذونین الشرعیین الصادرة هذا 

  -:)١(هذه الشروط وهي

ًأن یكون مصریا مسلما متمتعا باألهلیة المدنیة الكاملة -١ ً ً.  

 .)٢(أال تقل سن المتقدم عن إحدى وعشرین سنة میالدیة وقت التقدیم -٢

 أو شــــهادة العالمیــــة أو شــــهادة شــــهادة التخــــصصًأن یكــــون حــــائزا علــــى  -٣

 شـهادة مـن كلیـة ة أو أیـ األزهـرسة العالیة من إحـدى كلیـات الجـامعارالد

شریطة أن یكون دارسا للـشریعة اإلسـالمیة كمـادة أساسـیة جامعیة أخرى 

 .متضمنة أحكام الزواج والطالق واألسرة

                                                           

  .م وتعدیالتها٧/٢/١٩١٥الئحة المأذونین الشرعیین الصادرة في : ینظر )١

م الخـاص ٢٠١٥ لـسنة ٤٠٥٤بموجـب قـرار وزیـر العـدل رقـم " الـسن"تم تعـدیل هـذا الـشرط  )٢

ح  وقـت فـت-أال یقـل سـن المترشـح: " بتعدیل بعض أحكام الئحة المـأذونین الـشرعیین إلـى

  ". عن ثالثین سنة میالدیة وال یزید عن أربعین سنة میالدیة-باب الترشیح

  .م٩/٦/٢٠١٥ الصادر بتاریخ ١٣٢جریدة الوقائع المصریة العدد : ینظر



        
 
 

 

  

٥٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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 یكــون قــد صــدرت ضــده أحكــام قــضائیة أو وأالأن یكــون حــسن الــسمعة   -٤

ـــشرف أو النزاهـــةتأد ـــى أن یـــتم التثبـــت مـــن ذلـــك مـــن یبیـــة ماســـة بال ، عل

 . الجهات المختصة

 .ً قانوناون قد أدى الخدمة العسكریة أو العامة أو ُأعفى منهاأن یك -٥

أن یكــون الئقــا طبیــا للقیــام بأعمــال وظیفتــه، وتثبــت هــذه اللیاقــة بموجــب  -٦

 المستــشفیات الحكومیــة، وكــذلك شــهادة ىحـدإ مــن شـهادة صــحیة صــادرة

 . تفید خلوه من تعاطى المواد المخدرةيصادرة من الطب الشرع

 وضع مجموعة من الـشروط والـضوابط الهـدف منهـا المصريُونالحظ أن المشرع 

 ط الـذكورة فـير، ولم یتطرق لشضمان اختیار أفضل العناصر لتولي هذه الوظیفة

  . المأذون الشرعي فيالشروط الواجب توافرها

ً طبقــــا لالئحـــــة ًوعلیــــه فقانونــــا یجــــوز للمــــرأة أن تتـــــولى وظیفــــة المــــأذون الــــشرعي

نجــد أن ف مــصر العربیــة؛ أمــا مــن الناحیــة الــشرعیة المــأذونین الــشرعیین بجمهوریــة

المـــرأة وظیفـــة العلمـــاء اختلفـــوا فـــي هـــذه المـــسألة إلـــى رأیـــین مـــا بـــین مؤیـــد لـــشغل 

ـــه بالبحـــث فـــي االتجـــاه معـــارض لهـــذا المـــأذون الـــشرعي و  وهـــذا مـــا ســـوف أتناول

  .المبحث التالي
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  .المبحث الثاني

  .حكم تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي

 األزمنــة فــي وجــود لهــا یكــن لــم ألنــه القــدامى الفقهــاء علــى طــرحُت لــم المــسألة هــذه 

 ظهـرت ٕوانمـا األنكحة، مأذون أو الشرعي، بالمأذون یعرف ما ثمة فلیس المتقدمة

 المعاصــرین الفقهــاء أراء بــذكر أقــوم ســوف لــذا الحدیثــة؛ األزمنــة فــي الوظیفــة تلــك

  . مطالبة في ثالثالراجح أيلرا ذكر مع المسألة هذه في حكمهم في وأدلتهم

وقبــل ذكــر هــذه اآلراء ســوف أذكــر ســبب اخــتالف المعاصــرین فــي هــذه المــسألة، 

  -:ویرجع اختالف الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة نقاط بیانها كاآلتي

 االختالف في جواز تولي المرأة منصب القضاء، فمن رأى جـواز تقلـدها  -١

رأى خـالف ذلـك منعهـا مـن تـولي القضاء أجاز لها تولي المأذونیة، ومـن 

 .المأذونیة

ً هــــل المأذونیــــة فــــرع مــــن فــــروع القــــضاء، وهــــل یعــــد المــــأذون نائبــــا عــــن  -٢ ُ

القاضي، فإذا كان كذلك لـزم أن یتحلـى المـأذون بالـصفات المـشترطة فـي 

 .القاضي والتي من أهمها اإلسالم، والذكورة

 . االختالف في حكم تزویج المرأة نفسها وغیرها -٣

 فــي كــون هــذا العمــل یتعــارض مــع القواعــد الــشرعیة، كقاعــدة  االخــتالف -٤

  .)١(، ویتمثل ذلك في حدوث االختالط والخلوة بالرجالسد الذرائع

                                                           

سـامي بـن فـراج بـن . د"  دراسـة فقهیـة تأصـیلیة" تولي المرأة وظیفة المأذون الـشرعي: ینظر )١

 السعودیة، العدد -ث الفقهیة المعاصرة، بحث منشور بمجلة البحو٣١٣عید الحازمي ص

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١هـ، ١٤٣٠ لسنة ٨٥



        
 
 

 

  

٥٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .المطلب األول

  .المانعون لتولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي وأدلتهم

ــــولي وظیفــــة المــــأذون ذهــــب  ــــع المــــرأة مــــن ت ــــى من  أكثــــر العلمــــاء المعاصــــرین إل

  .)١(لذكورة شرط أساسي لتولي هذه الوظیفةالشرعي، وأن ا

  :ةـــــ األدل

 الــــرأي القائــــل بعــــدم جــــواز تــــولي المــــرأة وظیفــــة المــــأذون  هــــذا اســــتدل أصــــحاب

  .الشرعي بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  .األدلة من الكتاب: ُ أوال

َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج : "  قوله تعالى-١ َ ْ َ َّ ُ ُ َُّ َ َّ َ َْ َ َ ُ ِ ِ َ َاجلاهلية األوىلَ ُ ْ ِْ
َّ
ِ ِ

َ
)"٢(.  

  -:وجه الداللة

 والـسكون فـي بـالقرار لنـساء  ل- عـز وجـل- في هذه اآلیة أمر صریح من المولى

  .)٣( لغیر حاجةبیوتهن، وأن ال یخرجن

                                                           

 فـضیلة الـدكتور نـصر فریـد واصـل مفتـي جمهوریـة :ممن منع ذلـك مـن العلمـاء والبـاحثین )١

مــصر العربیــة األســبق وعــضو مجمــع البحــوث اإلســالمیة بــاألزهر، والــدكتور عبــد الفتــاح 

االزهــر، والــدكتور یوســف قاســم أســتاذ الــشریعة إدریــس رئــیس قــسم الفقــه المقــارن بجامعــة 

اإلسالمیة بكلیة الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حسام الدین بن موسى بـن عفانـة اسـتاذ 

الفقــه وأصــوله بجامعــة القــدس، والــدكتور محمــد أبــو علــي عمیــد كلیــة الــشریعة بالجامعــة 

/ ٧لـــصادر بتـــاریخ  ا٣٩ الـــسنة ١٧٩٣العـــدد مجلـــة المجتمـــع : ینظـــر. األردنیـــة، وغیـــرهم

ـــــشبكة ٤٨م ص٥/٣/٢٠٠٨ -هــــــ١٤٢٩ربیـــــع األول  ـــــشریعة علـــــى ال ، وموقـــــع علمـــــاء ال

  .العنكبوتیة

  .٣٣ سورة األحزاب من اآلیة )٢

 دمـشق، - ط دار ابـن كثیـر، ودار الكلـم الطیـب٣١٩ ص٤فتح القـدیر للـشوكاني جــ: ینظر )٣

= ف بتفــسیر ابــن كثیــر هـــ، تفــسیر القــرآن العظــیم المعــرو١٤١٤وبیــروت، الطبعــة األولــى 
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�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ِ فالرجــل أنفــع مــن المــرأة ویــسد مــا ال تــسده المــرأة مــن المناصــب الدینیــة والوالیــات 
ُ َُ َ

 األرض وعمـل الـصنائع التـي ال تـتم مـصالح العــالم وحفـظ الثغـور والجهـاد وعمـارة

  .)١(إال بها

  وفــي خــروجهنُ فالنــساء امــرن بــالقرار فــي البیــوت ألن مبنــى حــالهن علــى الــستر،

للقیام بعمل المأذون خروج من بیتها، وقد یؤدي ذلك إلى ترك الحجاب واالختالط 

  .ً فیمنع سدا للذرائعباألجانب والخلوة وغیر ذلك

  -: من وجهین ذلكواعترض على

  -: األولالوجه 

 خاصـة ال - -ًن الخطاب في هـذه اآلیـة كـان موجهـا إلـى نـساء بیـت الرسـول إ

ًإلــى نــساء المــسلمین عامــة، فلــیس بــدعا أن یكــون ثمــة حكــم مــن األحكــام خــاص 

ً دون غیــرهن مــن النــساء، فقــد حــرم مــثال علــى نــساء النبــي- -بنــساء النبــي ُ- 

-ْومــا كــان لكــم َأن :" - جــل شــأنه-لــك ثابــت بقولــه أن یتــزوجن مــن بعــده، وذ ْ ُ ََ َ َ َ

ِتــؤذوا رســول اللــه وال َأن تنكحــوا َأزواجــه مــن بعــده َأبــدا إنَّ ذلكــم كــان عنــد اللــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ً ُْ َْ َ ُْ ََ ُِ َ َ َ ُْ ْ َْ َ ُْ َ َُ َ ْ

ًعظیمـا
ِ
ً؛ كمـا ضـوعف لهـن العـذاب إذا ارتكـبن فاحـشة مـصداقا لقولـه تعـالى)٢("َ ُ " :

َیا نساء ال َ
ِ

َنبي من یأت منكنَّ بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكـان َ َ َُ َِ ْ ََ َْ
ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ

ُ َ ُ َ ََ ِّْ َ َ ْْ َ ُ ََ ِ ِْ ْ ِّ َّ

ًذلك على الله یسیرا
ِ ِ ِ
َ ََّ َ َ َ")٣(  

                                                                                                                                           

محمد / هـ، تحقیق١٤١٩ بیروت، الطبعة األولى -، ط دار الكتب العلمیة٣٦٣ ص٦جـ=

 - ط عمـادة البحـث العلمـي٢٣٤ ص١٨حسین شمس الدین، التفسیر البسیط للواحـدي جــ

  .هـ١٤٣٠جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة الطبعة األولى 

 -، ط دار الكتـب العلمیـة١١٤ ص٢ن البن القیم جـإعالم الموقعین عن رب العالمی: ینظر )١

  .محمد عبد السالم إبراهیم/ م، تحقیق١٩٩١ -هـ١٤١١بیروت، الطبعة األولى 

  .٥٣سورة األحزاب من اآلیة  )٢

  .٣٠سورة األحزاب اآلیة  )٣
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�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -: الثانيالوجه 

ٕ ال یجب أن یفهـم مـن اآلیـة أن األمـر باالسـتقرار فـي البیـت كـان مطلقـا، واال لمـا  ُ ُ

ــــزول هــــذه اآلیــــ- -أخــــرجهن ة للحــــج والعمــــرة، ولمــــا ذهــــبن معــــه فــــي   بعــــد ن

، وتعزیــة األمــوات الغــزوات، ولمــا رخــص لهــن فــي زیــارة الوالــدین وعیــادة المرضــى

  .)١(من األقارب ونحو ذلك

 ُ فاإلسالم ال یمنع المرأة من أن تزاول أي عمل ما دامت مراعیـة آلداب اإلسـالم،

  . بالضوابط الشرعیةًا شرعیًامأذونوعلیه فیلحق بذلك عملها 

  

  -: وجهین وأجیب عن ذلك من

  -: الوجه األول

 فـــإن عـــین األذى التـــي لحقـــت - - لـــو كانـــت هـــذه اآلیـــة خاصـــة بنـــساء النبـــي

 فكان حكـم هـذه اآلیـة بتحـریم التبـرج، - ال محالة-بنسائه ستلحق بنساء المسلمین

ًوعــدم االخــتالط بالرجــال عامــا لكــل النــساء فــي كــل زمــان ومكــان، ألن علــة هــذا 

هـي مطلــب شــهوة الطـامعین بــالمرأة مــن الرجـال، والــشارع الحكــیم ) ألنوثــةا(الحكـم 

یـــسد الطریـــق أمـــام الفـــساق والزنـــاة، مـــن نـــیلهم شـــرف المـــرأة، أو ابتـــذال كرامتهـــا، 

بفرض الحجاب الساتر لعورتها، وعدم إبداء شيء من ذلك أمام غیر المحارم، أو 

 بهـا - -داب أمـر اهللا على أن هـذه آوهذا هو ما قرره المفسرون، لغیر ضرورة

                                                           

 والمعــروف بتفــسیر االلوســي روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني: ینظــر )١

علـي / هــ، تحقیـق١٤١٥ بیروت، الطبعة األولى -، ط دار الكتب العلمیة١٨٨ ص١١جـ

  عبد الباري عطیه
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�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

، فـــالعبرة بعمـــوم اللفـــظ ال )١( ونـــساء األمـــة تبـــع لهـــن فـــي ذلـــك- -نـــساء النبـــي

  .)٢(بخصوص السبب

 إال الخــروج منهــا عــن واالنكفــاف بیــوتهن، النــساء بلــزوم طافحــة كمــا أن الــشریعة

  .)٣(للضرورة

  

  -: الوجه الثاني

 وممارستها لحقوقهـا الفردیـة نه ال تعارض بین حكم اآلیة العام، وبین قیام المرأة أ

من إجراء العقود مع الغیر، وتوكیل الغیر في تزویجها، إلى غیر ذلـك، بـشرط أن 

ًتلتـزم بـآداب الحجـاب وذلـك صـونا لنفـسها، وللمجتمـع عـن االفتتـان بهـا، فاإلســالم 

: - -ُیجیــز للمــرأة أن تخــرج لقــضاء حاجتهــا، ولقــضاء مــصالحها بحــدیث النبــي

ِإنه قد أذ" ُ ْ ََّ ُ َّن لكن أن خترجن حلاجتكنِ َ َ ْ َُّ ُِ ِ
َ ُ ْ َ ْ ََ َ")٤(.  

صــل المفــروض علــى ة وظیفــة المــأذون الــشرعي یتنــافى مــع األوعلیــه فتــولي المــرأ

  . وهو االلتزام بالقرار والسكون في البیت، وتعهد بیتها وأسرتها بالرعایة-المرأة

                                                           

  .١٧٩ ص١٤، تفسیر القرطبي جـ٣٦٣ ص٦تفسیر ابن كثیر جـ: ینظر )١

 بیــروت، الطبعــة -، ط دار الكتــب العلمیــة١٣٤ ص٢األشــباه والنظــائر للــسبكي جـــ: ینظــر )٢

، ط دار ابـــــن عفـــــان، ٤٨٨ ص٦بي جــــــم، الموافقـــــات للـــــشاط١٩٩١ -هــــــ١٤١١األولــــى 

  .أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان/ م، تحقیق١٩٩٧ -هـ١٤١٧الطبعة األولى 

، ط دار الكتـــب ١٧٩ ص١٤الجــامع ألحكـــام القــرآن المعــروف بتفـــسیر القرطبــي جـــ: ینظــر )٣

ٕأحمـد البردونـي، وابـراهیم / م، تحقیـق١٩٦٤ -هــ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانیـة -المصریة

  .یشأطف

ال تـــدخلوا بیـــوت " قولـــه: تفـــسیر القـــرآن، بـــاب: صـــحیح البخـــاري كتـــاب: ینظـــر. متفـــق علیـــه )٤

: الــسالم، بــاب: ،  صــحیح مــسلم كتــاب٤٧٩٥ ح١٢٠ ص٦جـــ" النبــي إال أن یــؤذن لكــم

  .٢١٧٠ ح١٧٠٩ ص٤إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان جـ



        
 
 

 

  

٥٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

َالرجال قوامون عىل النساء بام : " قوله تعالى -٢ َ ُ ِِّ ِ ِّ َ َ َ ََّ ُفضل اهللاَُّ بعضهم عىل بعض وبام أنفقوا َُ َ َْ َ َ ِْ َ ْ َ ُ ْ ٍَ َ َ َ ََّ

ْمن أمواهلم ْ
ِِ ِ

َ َْ"......) ١(. 

  -: وجه الداللة

ل علـى النــساء حاصـل مـن وجـوه كثیــرة، بعـضها صـفات حقیقیــة، ا فـضل الرجـنأ 

وبعـضها أحكــام شــرعیة، أمـا الــصفات الحقیقیــة فـاعلم أن الفــضائل الحقیقیــة یرجــع 

 ٕإلــى العلــم، والــى القــدرة، وال شــك أن عقــول الرجــال وعلــومهم: نحاصـلها إلــى أمــری

وال شــك أن قــدرتهم علــى القیــام باألعمــال الــشاقة أكمــل،  فلهــذین الـــسببین  أكثــر،

حـزم والقـوة، والفروسـیة والرمـي، حصلت الفضیلة للرجال على النساء في العقل وال

رى والجهــــاد واآلذان ن مــــنهم األنبیــــاء والعلمــــاء، وفــــیهم اإلمامــــة الكبــــرى والــــصغأو

ُوالخطبة واالعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص باالتفاق
)٢(.  

لیــدل علــى أصــالتهم فــي هــذا  "قوامــون" ة المبالغــة فــي قولــهاآلیــة بــصیغوجــاءت 

  .)٣(األمر

  -: واعترض على ذلك

ن المقــصود مــن القوامــة كمــا  إن هــذه اآلیــة ال تــصلح حجــة لكــم علــى دعــواكم، أل

 تأدیب زوجته ومنعها مـن الخـروج وأن  حق للزوجهب التفسیر أنورد في بعض كت

                                                           

  .٣٤سورة النساء من اآلیة  )١

،  ط دار إحیـاء التـراث ٧٠ ص١٠ب المعروف بالتفسیر الكبیر للرازي جـمفاتیح الغی:  ینظر)٢

الكـــــشاف عـــــن حقـــــائق غـــــوامض التنزیـــــل  هــــــ،١٤٢٠ بیـــــروت، الطبعـــــة الثالثـــــة -العربـــــي

 بیـــروت، الطبعـــة -، ط دار الكتـــاب العربـــي٥٠٥ ص١والمعـــروف بتفـــسیر الزمخـــشري جــــ

  .ـه١٤٠٧الثالثة 

  .٥٣١ ص١فتح القدیر للشوكاني جـ: ینظر )٣



        
 
 

 

  

٥٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

، أي أن اآلیــة تعــالج الــشئون العائلیــة، )١(علیهــا طاعتــه إال فــي معــصیة اهللا تعــالى

والحیاة الخاصة، وال صلة لها بالحیاة العامة أو السیاسیة، ومما یؤید ذلك أننـا إذا 

نزولهـا یرجـع إلـى خـالف مـا  ن سـبب أى سبب نزول هذه اآلیـة، تبـین لنـا رجعنا إل

  .)٢(- -حدث بین زوج وزوجته التي ذهبت تشكوه إلى رسول اهللا

  

ســرة قوامــة الرجــال علــى النــساء فــي شــئون األ: ن المــراد بالقوامــة أوهــذا یــدل علــى

ثـــم إن وظیفـــة المـــأذون الـــشرعي فهـــي لیـــست قوامـــة فـــي ســـائر الوالیـــات؛ فحـــسب، 

ُعمـل تـوثیقي بحـت بـدلیل أنـه ال یـشترط ٕلیست فـي حقیقـة األمـر والیـة، وانمـا هـي 

ٕفي القائم بالتوثیق ما یشترط فـي المرشـح للوالیـة مـن حریـة واسـالم وعدالـة، وغیـر 

  .)٣ (ذلك من شروط الوالیة

  

  

  

                                                           

  .٢٤ ص٣تفسیر األلوسي جـ: ینظر )١

 نزلـت فـي سـعد بـن الربیـع بـن عمـرو وكـان  أنهـا-روي عـن مقاتـل. سبب نـزول هـذه اآلیـة )٢

مــن النقبــاء، وفــي امرأتــه حبیبــة بنــت زیــد بــن أبــي زهیــر وذلــك أنهــا نــشزت علیــه فلطمهــا 

لتقـتص : أفرشـته كریمتـي فلطمهـا فقـال النبـي :  فقـالفانطلق أبوها معها إلـى النبـي 

ارجعــوا هــذا جبرائیــل علیــه : مــن زوجهــا، فانــصرفت مــع أبیهــا لتقــتص منــه فقــال النبــي 

ا والـذي أردنا أمرا وأراد اهللا تعالى أمر : ثم قالها السالم أتاني وأنزل اهللا هذه اآلیة فتال

نزلـت فـي سـعد بـن الربیـع وامرأتـه خولـة بنـت محمـد : وقـال الكلبـي، »أراده اهللا تعالى خیـر

ّنزلــت فــي جمیلــة بنــت عبــد اهللا بــن أبــي وزوجهــا : مة وذكــر القــصة، وقــال بعــضهمبــن ســل
  . ثابت بن قیس بن شماس، وذكر قریبا منه

  .١٦٨ ص٥، تفسیر القرطبي جـ٢٤ ص٣تفسیر األلوسي جـ: ینظر

، بحـث ١٩٠عبد اهللا بن برجس الدوسـري ص. حكم تولي المرأة وظیفة عقد النكاح د:  ینظر)٣

  .٢٠ السعودیة، العدد -اسات اإلسالمیةمنشور بمجلة الدر



        
 
 

 

  

٥٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

   -: من وجهینوأجیب عن ذلك

  -:الوجه األول

 ال یدل على خصوص الحكم ن اآلیة نزلت بخصوص القوامة في األسرة القول بأ

، )١( كمـــا یقـــول علمـــاء األصـــولعمـــوم اللفـــظ ال بخـــصوص الـــسبب، فـــالعبرة ببـــذلك

  .فتبقى الحجة قائمة في اآلیة

   -:الوجه الثاني

إنـــه لـــیس لكـــم حجـــة وال ســـند بقـــصر القوامـــة علـــى شـــئون األســـرة فقـــط، فقـــد قـــال 

ــیهن قیــام الــوالة علــى الرعیــة "  :المفــسرون فــي معنــى القوامــة أي شــأنهم القیــام عل

هللا تعالى إیاهم علیهن، ّلك، وقوامون علیهن بسبب تفضیل اباألمر والنهي ونحو ذ

ـــــسوأو مـــــستحق ـــــضیل، أو متلب ـــــسبب التف ـــــك ب ـــــد ورد أنهـــــن ون ذل ـــــضیل، وق ن بالتف

 .)٢("ین، والرجال بعكسهن كما ال یخفىناقصات عقل ود

َوال تتمنوا ما فضل اهللاَُّ به بعضكم عىل بعض للرج: "قوله تعالى  -٣ ْ َ ْ َ ْ َِّ ْ َ َ
ِ ٍِ َ َ َ َُّ ِ َ ََ َّ َ ٌال نصيب َ

ِ َ ِ

ٍمما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اهللاََّ من فضله إن اهللاََّ كان بكل يشء  ِ
ْ َ ِّ ُُ ِ َ َّ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ْ ٌ َ َُ ْ َ َ ََ َ ََّ َِّ ِّ

ًعليام
ِ َ")٣( . 

   -:وجه الداللة

ًنهــى الحــق جــل فــي عــاله كــال مــن الرجــال والنــساء عــن تمنــي مــا فــضل اهللا بــه  

 .بعضهم على بعض

                                                           

  .١٣٤ ص٢األشباه والنظائر للسبكي جـ: ینظر )١

  .٢٣ ص٣تفسیر األلوسي جـ: ینظر )٢

  .٣٢ سورة  النساء اآلیة )٣



        
 
 

 

  

٥٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 تفضیله، فإنـه تعـالى قـد جعـل لكـل ال تتمنوا خالف ما حد اهللا في: ون المعنىفیك

حد مكاسب تختص به، فهي نصیبه، قـد جعـل الجهـاد واإلنفـاق وسـعي المعیـشة وا

وحمل الكلف كاألحكام واإلمارة والحسبة وغیر ذلك للرجال، وجعل الحمل ومشقته 

ُوحسن التبعل وحفظ غیب الزوج وخدمة البیوت للنساء
)١(.  

  -: واعترض على ذلك

ن هذه اآلیة ال تصلح لالستدالل وال تـصلح حجـة لكـم، ألنهـا وردت فـي مـسألة بأ 

َولكل جعلنا موايل مما تـرك : "المیراث، بشاهد اآلیة الالحقة لها، وهي قوله تعـالى َ َ ََ َّ
ِ ِِ َ َ َ ََ ْ ٍّ ُ

َالوالدان واألقربون والذين عقدت أيامنكم ف َ َ ْْ َ َُ ُ َ َْ َ َ ُ َ ََ ْ َ ِ َِّ ْ َْ ٍآتوهم نصيبهم إن اهللاََّ كان عىل كل يشء ِ
ْ َ ِّ ُ ََ َ َ َّ ِ ْ ُْ َ

ِ َ ُُ

ًشهيدا ِ َ")٢(. 

سبب نزول هذه اآلیة، فسبب نزول هذه اآلیة أن أهل الجاهلیة كـانوا    ویؤید ذلك

ُال یورثــون النــساء؛ فلمــا نزلــت اآلیــة وجعــل نــصیب الرجــال ضــعف حــظ النــساء، 

ُإنا لنرجو أن نفضل : ، وقال الرجالاأخذوًلو كنا رجاال ألخذنا مثلما : قالت النساء

ُعلى النساء بحسناتنا في اآلخرة كما فضلنا علیهن في المیراث
)٣(.  

ُ مما فضل به الرجال علـى النـساء، ًا شرعیًاُكما أننا ال نسلم بأن عمل المرأة مأذون

أو أن طلبها للتوظیف داخل في هـذا الـنص فهـي لیـست مـن الوالیـات العامـة، بـل 

                                                           

، ط دار الكتــب ٤٥ ص٢المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز البــن عطیــة جـــ:  ینظــر)١

  .عبد السالم عبد الشافي محمد/ ق، تحقیـه١٤٢٢ بیروت، الطبعة األولى -العلمیة

  .٣٣ سورة  النساء اآلیة )٢

 الریـاض، -، ط دار الـوطن٤٢١ ص١تفسیر القرآن المعـروف بتفـسیر الـسمعاني جــ:  ینظر)٣

یاسر بن ابراهیم، وغنیم بن عباس بن غنیم، / م، تحقیق١٩٩٧ -ـه١٤١٨الطبعة األولى 

  .  ١٦٢ ص٥تفسیر القرطبي جـ



        
 
 

 

  

٥٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ًا والیة أصال، فهـي مـن قبیـل الوصـایة، ونظـارة الوقـف والوصـایةلیس فیه
، وقـد )١(

أجــاز بعــض العلمــاء للمــرأة أن تكــون وصــیة ووكیلــة ولــم یــأت نــص مــن منعهــا أن 

  . )٢(تلي بعض األمور

  

  -: وأجیب عن ذلك

 إن المفــــسرین ذكــــروا روایــــات عدیــــدة لــــسبب نــــزول هــــذه اآلیــــة، منهــــا مــــا یتعلــــق 

تعلـــق بالجهـــاد، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بعـــدم ذكـــرهن فـــي القـــرآن، بـــالمیراث، ومنهـــا مـــا ی

 .)٣(والغزو دونهن

 أنهــا نزلــت فــي نــساء - وهــو األشــهر- ولكــن المعنــي األعــم فــي نــزول هــذه اآلیــة

  .)٤("تمنین كالرجال في فضلهم ومالهم

كما أن القرآن الكریم نهى عن أن یتمنى الشخص ما لغیره، ولكننا نجد أن النساء 

 مخـالف للـشرع مـن تـولي الخالفـة، والحـسبة، وتـولي الوالیـات العامـة تمنین ما هـو

                                                           

  .١٩١مرأة وظیفة عقد النكاح صحكم تولي ال: ینظر )١

، جواهر ) ت-ب( بیروت، -، ط دار الفكر٥٢٨ ص٨المحلى باآلثار البن حزم جـ: ینظر )٢

 بیـروت، الطبعـة -، ط دار ابن حـزم١٧٦ ص٧ جـََّلتتائيلالدرر في حل ألفاظ المختصر 

  .نوري حسن حامد، والدكتور أبو الحسن/ م، تحقیق٢٠١٤ -هـ١٤٣٥األولى 

ـــ:  ینظـــر)٣ ـــل المعـــروف بتفـــسیر  ،،٦٦ ص١٠جــــ اتیح الغیـــبمف ـــل وأســـرار التأوی ـــوار التنزی  أن

، ـهـ١٤١٨ بیـروت، الطبعـة األولـى -، ط دار إحیاء التراث العربي٧٢ ص٢البیضاوي جـ

  .٢٥٠ص٢محمد عبد الرحمن المرعشلي، تفسیر ابن كثیر جـ / تحقیق

 -ط دار الكتــب العلمیــة، ٤٧٧ ص١النكــت والعیــون المعــروف بتفــسیر المــاوردي جـــ:  ینظــر)٤

الـسید ابـن عبـد المقـصود بـن عبـد الـرحیم،  جـامع البیـان فـي / ، تحقیـق) ت-ب(بیـروت، 

، ط مؤسسة الرسالة، الطبعة األولـى ٢٦٠ ص٨تأویل القرآن المعروف بتفسیر الطبري جـ

  .أحمد محمد شاكر/ م، تحقیق٢٠٠٠ -ـه١٤٢٠



        
 
 

 

  

٥٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

أن یتمنــــى مــــا :" كالرجـــال، فهــــذا التمنــــي منهـــي عنــــه كمــــا ذكــــره الجـــصاص فقــــال

ًن تكـون رجـال، أو تتمنـي الخالفـة واإلمامـة أتحیل وقوعه مثـل أن تتمنـى المـرأة یس

َونحوها من األمور التي قد علم أنها ال تكون وال تقع ُ")١(.  

ألن في تمنیهم هـذا تحكمـا علـى الـشریعة وتطرقـا إلـى الـدفع فـي صـدر حكـم اهللا، و

ّفهذا نهي عن كل تمن لخالف حكم شرعي
)٢(.  

َوهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجـة واهللاَُّ : "قولـه تعـالى  -٤ َ َ َّ ْ َ َ ْ َّ ْ َّ ٌَ ْ ََ ِّ ُِ َِ َ َّ َُ َِ ِ ِ ِ َِْ ِ ُ

ٌعزيز حكيم
ِ

َ ٌ َِ")٣(. 

  

 -: وجه الداللة

ِول: "  أن الرجل أفضل من المرأة بدلیل قوله تعالى-- أخبرنا المولى 
ِلرجـال َ َ ِّ

ٌعليهن درجة َ َ َّ َْ ِ َ ِ؛ أي في الفضیلة في الخلق "َ ُ نفـاق والخلق والمنزلة وطاعـة األمـر واإلُ

َالرجال قوامون عىل :" والقیام بالمصالح والفضل في الدنیا واآلخرة، كما قال تعالى َ َ َُ َِّّ َُ

ُساء بام فضل اهللاَُّ بعضهم عىل بعض وبام أنفقواِّالن َ َْ َ َ ْ َ َِ َِ ْ َ ُ ْ ٍَ َ َ َ ََّ ِ" )٤(.  

                                                           

 -ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، ١٤٢ ص٣أحكــــام القــــرآن الكــــریم للجــــصاص جـــــ:  ینظــــر)١

  .محمد صادق القمحاوي/ ، تحقیقـه١٤٠٥بیروت، 

  .٤٤ ص٢تفسیر ابن عطیه جـ:  ینظر)٢

  .٢٢٨ سورة البقرة من اآلیة )٣

  .٤٥٩ ص١تفسیر ابن كثیر جـ:  ینظر)٤



        
 
 

 

  

٥٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 ففضل الرجل على المـرأة أمـر معلـوم،  فالرجـل أزیـد فـي الفـضیلة مـن النـساء فـي 

أمور منها صالحیته لإلمامـة والقـضاء والـشهادة وغیرهـا مـن األمـور التـي اخـتص 

  .)١(بها الرجال

   -: واعترض على ذلك

ًي نفهم المقـصود بالدرجـة التـي تـستدلون بهـا، یتعـین علینـا أوال أن نتأمـل سـیاق لك

اآلیـــة، فآیــــة درجـــة الرجــــال علــــى النـــساء وردت فــــي ســــیاق آیـــات تتعلــــق بالنكــــاح 

َواملطلقات يرتبصن : "والطالق وشئون األسرة، فقد ورد قبل هذه اآلیـة قولـه تعـالى ْ َّ َ ََ َ ُ َ ََّ ُْ

ُبأنفسهن ثالثة ق َ َ َ َ َُّ ِ ِ ْ َ َّروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللاَُّ يف أرحامهن إن كن يـؤمن ِ ُ َّ َّ َ َ َ َّ َ
ِ ِ ِْ َُ ْ ْ َِ ِ ْ َ ْ َُ َِ َ َ ُّ ََ ُ ْ ُ

ٍ

ِباهللاَِّ واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا وهلن مثل الذي  ِ ِ َِّ ُ َ ْ ْْ َ َ ْ ََّ َ ً ْ ُ َّ ِّ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ َُ ِ َِ ََ ََ ِ ِ ِ ُِّ ُ ِ ِ

ْعليهن باملع َّ َْْ ِ ِ َ ٌروف وللرجال عليهن درجة واهللاَُّ عزيز حكيمَ َ ِّ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َّ ْ َ ٌَ َ َِ ٌ ِ َ ِ")٢(. 

ٌالطـــــالق مرتـــــان فإمـــــساك بمعـــــروف َأو تـــــسریح  "-- وجـــــاء بعـــــدها قولـــــه  ِ ِْ ْ َْ ٍَ
ُ َ َِ ٌ َ ْ َِ َّ ُ َ َّ

ٍبإحسان َ ْ ِِ")٣(.  

 نالحــظ أن اآلیــة محــل االســتدالل لــیس لهــا بعض فبــالربط بــین اآلیــات بعــضها بــ

ٕعمـل والمــشاركة فــي الـشئون العامــة، وانمــا تتعلـق جمیعهــا بــشئون عالقـة بمزاولــة ال

  . األسرة والبیت

للرجــال علــیهن درجــة الرعایــة والمحافظــة علــى الحیــاة الزوجیــة :  فیكــون المعنــى 

  .)٤(وشئون األوالد

                                                           

  .٥٣١ ص١، فتح القدیر للشوكاني جـ٤٤١ ص٦مفاتیح الغیب جـ:  ینظر)١

  .٢٢٨ سورة البقرة من اآلیة )٢

  .٢٢٩ سورة البقرة من اآلیة )٣

، ط المجلـــس ٣١المنتخـــب فـــي تفـــسیر القـــرآن الكـــریم للجنـــة مـــن علمـــاء األزهـــر ص:  ینظـــر)٤

  .م١٩٩٥ -ـه١٤١٦ مصر، الطبعة الثامنة عشر -األعلى للشئون اإلسالمیة



        
 
 

 

  

٥٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 حـض إلـىالدرجـة إشـارة :" - رضـي اهللا عنهمـا-وقال ابن عبـاس:  وقال القرطبي

ُلتوســع للنــساء فــي المــال والخلــق، أي أن األفــضل ُالرجــال علــى حــسن العــشرة، وا

  . )١("ینبغي أن یتحامل على نفسه

 أن آیـــة درجـــة الرجـــال علـــى النـــساء قاصـــرة علـــى الحیـــاة : ویتـــضح لنـــا مـــن ذلـــك

الزوجیــة بــین الرجــل والمــرأة، وال تــصلح حجــة لكــم فــي دعــواكم بحرمــان المــرأة مــن 

  .وظیفة المأذون الشرعيتولي 

  -:  وأجیب عن ذلك

ورود اآلیة محل النزاع في وسط آیات تتعلق بأحكام الطالق وشـئون األسـرة، بأن 

ال یعنــي أنهــا تتعلــق بأحكــام األســرة فقــط، فــالعبرة كمــا ذكرنــا فــي اآلیــات الــسابقة 

 أي -بعموم قصد الشارع الحكیم، ال خصوص الحكم فیها على سـبب نـزول اآلیـة

العــام والخــاص : یــة المعنیــین بــل تــشمل اآل-كونهــا مقــصورة علــى الحیــاة الزوجیــة

على حد سواء؛ ألنهما مراد الشارع، وقد ذكرنا المعنى العام لآلیة في وجه الداللـة 

  .)٢(فتبقى الحجة قائمة في اآلیة

  . األدلة من السنه: ً ثانیا

ُوردت أحادیــث نبویــة صــحیحة وكثیــرة تؤیــد مــا ذهــب إلیــه المعاصــرون مــن منــع 

  -:شرعي نذكر منهاتولي المرأة وظیفة المأذون ال

لقد نفعني اهللا بكلمة سـمعتها مـن رسـول : قال )٣(- -ما روي عن أبي بكرة -١

:  أیام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتـل معهـم، قـال- -اهللا

                                                           

  .١٢٥ ص٣تفسیر القرطبي جـ:  ینظر)١

،  ط دار الفرقــان، الطبعــة ١٨٣اسي فــي اإلســالم لمحمــد أبــو فــارس ص النظــام الــسی: ینظــر)٢

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٧الثانیة 

: نفیع بن الحارث بـن كلـدة، ویقـال:  هو نفیع بن مسروح بن كلدة بن عمرو، وقیل:أبو بكرة )٣

= - - بكـرة الثقفـي البـصري، روى عـن النبـييبـأب: ، ویكنـى- -أنه مولى رسـول اهللا



        
 
 

 

  

٥٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ْلــن : "ِ أن أهــل فــارس قــد ملكــوا علــیهم بنــت كــسرى، قــال- -لمــا بلــغ رســول اهللا َ

ْیفلح قوم ولوا َأم ْ َّْ َ ٌ َ َ ُ
ِ ًرهم امرَأةْ َ َْ ُ ُ")١(.  

  

  -: وجه الداللة

ًفیه دلیل علـى عـدم جـواز تـولي المـرأة شـیئا مـن األحكـام العامـة بـین  الحدیث -١

ُ، وال یحـــــل لقـــــوم تولیتهـــــا ألن تجنـــــب األمـــــر الموجـــــب لعـــــدم الفـــــالح )٢(المـــــسلمین
 .)٣(واجب

ً علــى أن المــرأة ال تــصلح أن تكــون إمامــا وال قاضــیاًفیــه دلــیال كمــا أن -٢ ، ألن ً

اإلمام یحتاج إلى الخـروج إلقامـة أمـر الجهـاد، والقیـام بـأمور المـسلمین، والقاضـي 

یحتــاج إلــى البــروز لفــصل الخــصومات، والمــرأة عــورة ال تــصلح للبــروز، وتعجــز 

                                                                                                                                           

ى وفَحـــسن البـــصري، تـــأبـــو عثمـــان النهـــدي، واألحنـــف، وال:  أحادیـــث عـــدة، وروى عنـــه=

 . سنة تسع وخمسین، وقیل ثالث وخمسینرحمه اهللا

 ٢التعـــدیل والتجـــریح لمـــن خـــرج لـــه البخـــاري فـــي الجـــامع الـــصحیح للبـــاجي جــــ:  ینظـــر ترجمتـــه

أبــــو / ه، تحقیــــق١٩٨٦ -ـهــــ١٤٠٦ الریــــاض، الطبعــــة األولــــى-، ط دار اللــــواء٧٧٨ص

 الهنــــد، -ارف العثمانیــــةط دار المعــــ ،٤١١ ص٣لبابــــة حــــسین، الثقــــات البــــن حبــــان جـــــ

  .م١٩٧٣ ـه١٣٩٣الطبعة األولى 

 إلـى - -كتـاب النبـي: المغـازي، بـاب: صـحیح البخـاري، كتـاب: ینظـر.  أخرجه البخـاري)١

  .٤٤٢٥ ح٨ ص٦كسرى وقیصر جـ

ـــسالم للـــصنعاني جــــ:  ینظـــر)٢ ، عمـــدة القـــاري ) ت-ب(، ط دار الحـــدیث ٥٧٥ ص٢ســـبل ال

 -، ط دار إحیــاء التــراث العربــي٥٩ص١٨ جـــ نــي لبــدر الــدین العیشــرح صــحیح البخــاري

  ) . ت-ب(بیروت، 

 مـــصر، الطبعـــة األولـــى -، ط دار الحـــدیث٣٠٤ ص٨نیـــل األوطـــار للـــشوكاني جــــ:  ینظـــر)٣

  .عصام الدین الصبابطي/ م، تحقیق١٩٩٣ -ـه١٤١٣



        
 
 

 

  

٥٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

مـــة مـــن لـــضعفها عنـــد القیـــام بـــأكثر األمـــور، ألن المـــرأة  ناقـــصة، والقـــضاء واإلما

 .)١( ل من الرجال إال الكامهاكمال الوالیات، فال یصلح ل

  

  -: واعترض على ذلك

بأن المقصود من هذا الحدیث هو تولي المـرأة اإلمامـة العظمـى وهـذا ظـاهر مـن  

  :وجهین

، وهــذا دلیــل علــى أن )٢( أنــه ورد فــي بعــض الروایــات لفــظ تملكهــم:الوجــه األول 

  المراد اإلمامة العظمى

 یعنـــي كـــل "مأمـــره"  - - أن اســـم الجـــنس المـــضاف فـــي قولـــه:الوجـــه الثـــاني

  .)٣(أمورهم، وهو إشارة إلى اإلمامة العظمى كذلك

 مجـرد كتابـة لعقـد فما هي إالتعتبر من الوالیة كما أن وظیفة المأذون الشرعي ال 

التـي تمارسـها المـرأة مـن غیـر ، شأنها في ذلك شأن باقي الوظائف النكاح وتوثیقه

 من الكلیة، ونحو ذلك ة مستشفى، وعمیدالمدرسة، ومدیرة ال كوظیفة مدیرة إنكار؛

  . في شتى المجاالتالوظائف التي تمارسها المرأة

  

                                                           

 دمـشق، بیـروت، الطبعــة -، ط المكتـب اإلســالمي٧٧ ص١٠شـرح الـسنة للبغــوي جــ:  ینظـر)١

، محمــــد زهیــــر الــــشاویش، مرقــــاة األرنــــؤوطشــــعیب / م، تحقیــــق١٩٨٣ -ـهــــ١٤٠٣الثانیــــة 

 بیــروت، لبنــان، الطبعــة -، ط دار الفكــر٢٤٠٦ ص٦المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح جـــ

  .م٢٠٠٢ -ـه١٤٢٢األولى 

: المـستدرك علـى الـصحیحین للحـاكم كتـاب: ینظـر.  أخرجه الحاكم في المستدرك بهذا اللفظ)٢

 بیـروت، الطبعـة األولــى -، ط دار الكتـب العلمیـة٨٥٩٩ ح٥٧٠ص ٤الفـتن والمالحـم جــ

  .مصطفى عبد القادر عطا/ م، تحقیق١٩٩٠ -هـ١٤١١

  .١٩٣حكم تولي المرأة وظیفة عقد النكاح ص:  ینظر)٣



        
 
 

 

  

٥٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -: وأجیب عن ذلك

ـــة لیـــست كـــسائر الوظـــائف التـــي تمارســـها المـــرأة؛ حیـــث یكتنفهـــا  إ ن هـــذه الوظیف

لفتنـــة بـــالنظر إلیهـــا والتحـــدث معهـــا  لٌر شـــرعیة مـــن خلـــوة واخـــتالط، ووقـــوعمحـــاذی

لطــرق المؤدیــة إلــى  لًأي قطعــا: لــذرائعً، فــسدا لًخــصوصا لــو كانــت صــغیرة الــسن

ًالفــساد، وقطعــا لألســباب الموصــلة إلیــه، وحــسما لمــادة الفــساد مــن أصــلها ً
 تمنــع )١(

  .المرأة من ممارسة هذه الوظیفة

ُالذریعــة إلــى الفــساد یجــب ســدها إذا لــم یعارضــها مــصلحة راجحــة، ولهــذا  أن ا كمــ
ًكان النظر الذي یفضي إلى الفتنـة محرمـا إال إذا ، ولـیس )٢( كـان لمـصلحة راجحـةُ

ثمة مصلحة راجحة في تولي المرأة وظیفة المأذون الـشرعي، بـل إنهـا عـین الفتنـة 

   .المحرمة

ـــرةجـــاءمـــا  -٢ ـــال رســـول اهللا: ، قـــال- - عـــن أبـــي هری ِإذا ضـــیعت «:- -ق
َ ِّ َُ ِ

َاَألمانة فـانتظر الـساعة َُ َّ ِ ِ َ ْ َ َ َقـال» َ َّكیـف إضـاعتها یـا رسـول اللـ: َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ِْ َ َه؟ قـالَ َ َإذا ُأسـند «: ِ ِ ْ َ ِ

َاَألمر إلى غیر َأهله فانتظر الساعة َ َّ ِ ِِ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َ ِ
ُ ْ«)٣(. 

  

  -:وجه الداللة

 فـــي هـــذا الحـــدیث مـــن إســـناد األمـــر لغیـــر أهلـــه، والمـــراد - -حـــذرنا المـــصطفى

  جنس األمور التي تتعلق بالدین كالخالفة والسلطنة واإلمـارة والقـضاء : باألمر هنا

  
                                                           

  .) ت-ب(، ط عالم الكتب، ٣٢ ص٢الفروق للقرافي جـ:  ینظر)١

 بیــروت، الطبعــة -ب العلمیــة، ط دار الكتــ٢٨٧ ص١الفتــاوى الكبــرى البــن تیمیــة جـــ:  ینظـر)٢

، ط مجمـع الملـك ٢٥١ ص٢١م، مجموع الفتاوى البن تیمیة جـ١٩٨٧ -هـ١٤٠٨األولى 

عبد الرحمن بن / م، تحقیق١٩٩٥ -هـ١٤١٦ السعودیة -فهد لطباعة المصحف الشریف

  .)بدون طبعه(محمد بن قاسم، 

 ١٠٤ ص٨ألمانـة جــرفـع ا: الرقـاق، بـاب: صحیح البخـاري، كتـاب: ینظر.  أخرجه البخاري)٣

  .٦٤٩٦ح



        
 
 

 

  

٥٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .)١( ذلك، وأخبرنا بأن ذلك من عالمات الساعةواإلفتاء وغیر

نهـا إ؛ حیـث هـذه الوظیفـة أن المـرأة ال یجـوز لهـا أن تتـولى علىوهذا دلیل واضح 

  . باألنوثة التي فطرها اهللا علیهاًلیست أهال لذلك لنقصانها

 وقد سبق "لن یفلح قوم" واعترض على هذا الحدیث بما اعترض به على حدیث 

  . ذكره

َال ": - -رسـول اهللا: قـال: ، قـال- رضـي اهللا عنـه-عن أبـي هریـرة جاء ما -٣

ـــزوج  ُتـــزوج المـــرَأة المـــرَأة، وال تـــزوج المـــرَأة نفـــسها، فـــإنَّ الزانیـــة هـــي التـــي ت َ ُ ُِّ ِّ َِّ َ َُ ُ ُِ ِ َِّ
َ َ َّ ِ َ َ َ َْ َ ُ َ ُْ ْ َْ َ َْ ْ َْ

َنفسها َ ْ َ")٢(.  

  

  -: وجه الداللة

 فـــي اإلنكـــاح لنفـــسها وال  هـــذا الحـــدیث فیـــه داللـــة علـــى أن المـــرأة لـــیس لهـــا والیـــة

ً، فال عبرة لها في النكاح إیجابـا وال قبـواللغیرها ُ، فـال تـزوج نفـسها بـإذن الـولي، وال ً

ُغیره، وال تزوج غیرها بوالیة وال بوكالة، وال تقبل النكاح بوالیة وال بوكالة
، وذلك )٣(

                                                           

 - ط دار المعرفـــة،٣٣٤ ص١١ البــن حجـــر جــــ شــرح صـــحیح البخـــاريفـــتح البـــاري:  ینظــر)١

، ارشاد ٨٣ ص٢٣جـ  عمدة القاري شرح صحیح البخاري)بدون طبعة(هـ، ١٣٧٩بیروت 

 -، ط المكتبــة الكبــرى األمیریــة٢٧٤ ص٩ جـــ للقــسطالنيالــساري لــشرح صــحیح البخــاري

  .هـ١٣٢٣ة مصر، الطبعة السابع

: سـنن ابـن ماجـه، كتـاب: ینظـر. رجالـه ثقـات:  أخرجه ابن ماجـه فـي سـننه وقـال الـصنعاني)٢

، ط دار إحیــاء الكتــب العربیــة، ١٨٨٢ ح٦٠٦ ص١ال نكــاح إال بــولي جـــ: النكــاح، بــاب

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ســبل الــسالم / ، تحقیــق) ت-ب(فیــصل عیــسى البــابي الحلبــي، 

  .١٧٥ ص٢للصنعاني جـ

  .١٧٥ ص٢سبل السالم جـ:  ینظر)٣



        
 
 

 

  

٥٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ـــد جمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكیـــة ـــة فـــي المـــشه)٢(، والـــشافعیة)١(عن ، )٣(ور، والحنابل

  .)٤(والظاهریة

 بالتصرف في بعـض أمورهـا الخاصـة، فمـن لـیس لـه  فهي ممنوعة من االستقالل

   .والیة على نفسه ال والیة له على غیره من باب أولى

  -:واعترض على ذلك

ُ إننا ال نسلم بأن تولي المرأة لوظیفة المأذون الشرعي من باب الوالیة سواء كانت 

تنفیـذ القـول : ها مقتضیاتها ولوازمها الخاصة بها، فهـيعامة أو خاصة، فالوالیة ل

  .)٥(على الغیر شاء أم أبى

                                                           

ــــــي جـــــــ:  ینظــــــر)١ ــــــذخیرة للقراف ــــــروت، الطبعــــــة -، ط دار الغــــــرب اإلســــــالمي٢٠١ ص٤ال  بی

، ط ٤ ص٢ للنفراوي جـالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيم، ١٩٩٤األولى

حاشــیة العــدوي علــى شــرح كفایــة الطالــب ، )بــدون طبعــه(م ١٩٩٥ -هـــ١٤١٥دار الفكــر 

یوسـف / م، تحقیق١٩٩٤ -هـ١٤١٤ بیروت -، ط دار الفكر٣٩ ص٢ للعدوي جـيالربان

  الشیخ محمد البقاعي، 

 -، ط دار الفكـر٤٠٩ ص٢ للخطیـب الـشربیني جــاإلقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع:  ینظر)٢

، ط دار ٢٢٤ ص٦ للرملــــي جـــــنهایــــة المحتــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج، ) ت-ب(بیــــروت، 

م، أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض ١٩٨٤ -ـهــ١٤٠٤رة  بیـــروت، الطبعـــة األخیـــ-الفكــر

  ). ت-ب(، ط دار الكتاب اإلسالمي، ١٢٥ ص٣الطالب لزكریا األنصاري جـ

، ط دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة ٩ ص٣الكافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد البـن قدامـة جــ: ینظر )٣

 ، ط دار١٠٤ ص٦م، المبــدع فــي شــرح المقنــع البــن مفلــح جـــ١٩٩٤ -ـهــ١٤١٤األولــى 

دقــائق أولــي النهــى لــشرح م، ١٩٩٧ -ـهــ١٤١٨ بیــروت، الطبعــة األولــى -الكتــب العلمیــة

، ط عـالم الكتـب، الطبعـة ٦٣٧ ص٢ للبهوتي جـالمنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات

  .م١٩٩٣ -ـه١٤١٤األولى 

  .٢٦، ٢٥ ص٩المحلى باآلثار جـ:  ینظر)٤

 بیــــروت، الطبعــــة األولــــى -علمیــــة، ط دار الكتــــب ال٢٥٤التعریفــــات للجرجــــاني ص:  ینظــــر)٥

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣



        
 
 

 

  

٥٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

وعنـدما نتأمــل عمــل المـأذون نالحــظ أن مــا یقـوم بــه مــا هـو إال مجــرد كتابــة للعقــد 

، فـــال حجـــة فـــي ذلـــك تمنـــع مـــن تقلـــدها تلـــك )١(وتوثیقـــه، وهـــذا العمـــل ال والیـــة فیـــه

  .الوظیفة

  

  .األدلة من المعقول: ًثالثا

َّمــل المــرأة كمــأذون شــرعي ال بــد فیــه مــن اختالطهــا بالرجــال، وحــضور  إن ع-١  ٍ ٍ

ًمجالسهم، والكالم معهم، واألخذ والرد، وغیـر ذلـك، وهـذا ال یجـوز شـرعا فـي حـق 

ُألنـــه یفـــضي الـــى مـــا حـــرم اهللا تعـــالى، وال شـــك أن االخـــتالط مـــن أعظـــم  المـــرأة،

من المعروف فـي مجتمعنـا  ما أنه، كي ابتلي بها الناس في هذا الزمانالمفاسد الت

المـأذون (ن المـرأة أن الذین یحضرون عقد النكـاح هـم الرجـال فـي الغالـب، وسـتكو

، ودرء المفاســد مقــدم علــى االخــتالط مفاســد كثیــرة ویترتــب علــى ،بیــنهم) الــشرعي

االختالط بــین الرجــال فــ، ، مــع أنــه لــیس ثمــة مــصلحة فــي ذلــك)٢(جلــب المــصالح

مفاسـد الكبیـرة فـي الـدین و غیرها من المنكـرات العظیمـة، والوالنساء في المدارس أ

  .)٣(والدنیا

ُ إلـــى المجـــالس، وال تخـــالط الرجـــال، وال تفاوضـــهم ُالمرأة ال یتـــأتى منهـــا أن تبـــرزفـــ ُ

ٕ حـــرم النظـــر إلیهـــا وكالمهـــا، وان ألنهـــا إن كانـــت فتـــاة ِ النظیـــر للنظیـــر،مفاوضـــة ُ ُ ُ َ

ًانـــت متجالـــةك َّ
َ َ ٌ عجـــوز كبیـــرة–ُ َ بـــرز–ٌ ْ َامـــرأة بـــرز "–ًة َ ْ َ ٌجلیلـــة: ٌةٌ  لـــم یجمعهـــا والرجـــال "َ

                                                           

  .١٩٦، ١٩٥حكم تولي المرأة وظیفة عقد النكاح ص:  ینظر)١

  .٤٤٦ ص٦الموافقات للشاطبي جـ:  ینظر)٢

إعـــداد اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلمیـــة " المجموعـــة األولـــى" فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة :  ینظـــر)٣

  ). ت-ب(، ض الریا-فتاءحوث العلمیة واإلرئاسة إدارة الب ، ط ١٥٦ ص١٢واإلفتاء جـ
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ْ تزدحم فیه معهم، وتكـون منمجلس ًظـرة لَ َ ، ولـم یفلـح قـط "رظـُ مـا یقـع علیـه الن "هـمَ

  .)١( من اعتقدهتصور هذا، وال من

ُ فهــو بــذلك یكــرم المــرأة، ویرفــع  مــن االخـتالطالرجــال والنــساءفاإلسـالم حینمــا منــع 

 شـــبهة، ال كمـــا یـــدعي  فتنـــة أومـــصونة بعیـــدة عـــن أي  درةمـــن شـــأنها، ویجعلهـــا

  .َالبعض بأن اإلسالم یحرم المرأة من ممارسة حقوقها

ُ إن مــن األســر مــن یستحــسن إجــراء عقــد الــزواج فــي المــسجد، فلــو طلــب ذلــك -٢ ُ

ـــشرعي" وكانـــت المـــرأة  ًحائـــضا أو نفـــساء فإنهـــا ممنوعـــة مـــن دخـــول " المـــأذون ال

  .)٢(ر الفقهاءًالمسجد شرعا كما هو قول جمهو

 كمــا أنــه مــن الــسنة إلقــاء خطبــة بــین یــدي عقــد النكــاح، وهــذه الخطبــة كمــا هــو 

ُمعلوم ال بد وأن تتـضمن آیـات قرآنیـة، وأحادیـث نبویـة، كمـا أنهـا تحتـاج إلـى رفـع 

                                                           

 بیــروت، الطبعــة -، ط دار الكتــب العلمیــة٤٨٣ ص٣احكــام القــرآن البــن العربــي جـــ:  ینظــر)١

  .محمد عبد القادر عطا/ م، تعلیق٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الثالثة 

، ط دار الكتاب اإلسـالمي، ٢٠٥ ص١البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم جـ:  ینظر)٢

، البنایـة ) ت-ب(، ط دار الفكـر، ١٦٥ ص١ العنایة شرح الهدایة للبابرتي جـ،) ت-ب(

 بیــروت، الطبعــة -، ط دار الكتــب العلمیــة٦٤١ ص١شــرح الهدایــة لبــدر الــدین العینــي جـــ

، ط دار الغرب ١٣٥ ص١م، المقدمات الممهدات البن رشد جـ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠األولى 

محمـد حجـي، اإلشـراف / م، تحقیـق١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ بیروت، الطبعة األولى -اإلسالمي

، ط دار ابن حـزم، الطبعـة ٢٨٥ ص١على نكت مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب جـ

الحبیـــب بـــن طـــاهر، اإلقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي / م، تحقیـــق١٩٩٩ -هــــ١٤٢٠األولـــى 

 ١، حاشـیة البجیرمـي علـى الخطیـب للبجیرمـي جــ١٠١ ص١شجاع للخطیب الشربیني جــ

  ).  بدون طبعة(م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ر ، ط دار الفك٣٦١ص
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؛ لذلك اتفق )١(صوتها بین الرجال الحاضرین وهو ما یراه بعض الفقهاء بأنه عورة

، وعلیـــه فـــال یحـــق للمـــرأة أن )٢(ان النـــساء للرجـــالذعـــدم مـــشروعیة أالفقهـــاء علـــى 

  . وتقوم بعمل المأذون الشرعيتتولى إبرام العقد

  -: واعترض على ذلك

إن مــا ذكرتمــوه مــن أن عــادة بعــض النــاس قــد جــرت علــى إجــراء عقــد النكــاح فــي 

ًالمسجد فهذا لیس واجبـا، بـل هـو مـن قبیـل المـستحبات تبركـا وتیمنـا بـذلك، وعلیـه  ً ً

ًمسوغا لالعتذار عن إجراء العقـد فـي المـسجد حـال " المأذون الشرعي" رأة فإن للم ُ
  .)٣(وجود العذر لدیها

كما أنه ال مـانع مـن قـراءة بعـض آیـات القـرآن الكـریم حـال الحـیض والنفـاس، ألن 

، أما القراءة عن ظهر قلب )٤(المتفق على تحریمه بین الفقهاء هو مس المصحف

                                                           

، ط دار الفكـــر، ٤٣٤ ص١مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل للحطـــابي جــــ : ینظـــر)١

 -، ط دار العاصمة١٠٢، شرح العمدة البن تیمیة صم١٩٩٢ -ه١٤١٢الطبعة الثالثة 

  .خالد بن علي بن محمد المشیقح / م، تحقیق١٩٩٧ -ه١٤١٨الریاض، الطبعة األولى 

 -، ط دار الكتـب العلمیـة١٥٠ ص١ بدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع للكاسـاني جــ: ینظر)٢

 ١م، رد المحتـــــار علــــــى الــــــدر المختــــــار جـــــــ١٩٨٦ -هـــــــ١٤٠٦بیـــــروت، الطبعــــــة الثانیــــــة

 ١، مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل جــــ٢٧٨ ص١، البحـــر الرائـــق جــــ٣٩٤ص

، ط دار الكتــــب ١٠٣ ص١األم للــــشافعي جـــــ، ١٧٤ ص١جـــــ الفواكــــه الــــدواني ،٤٣٤ص

 اإلنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف، )بــدون طبعــة(م، ١٩٩٠ -هـــ١٤١٠العلمیــة 

  ). ت-ب(، ط دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة ٤١٠ ص١للمرداوي جـ

  .١٩٧حكم تولي المرأة وظیفة عقد النكاح ص:  ینظر)٣

 م،١٩٩٣ -هـــ١٤١٤ت  بیــرو-، ط دار المعرفــة١٥٢ ص٣المبــسوط للسرخــسي جـــ:  ینظــر)٤

،  ٦٤٩ ص١، البنایــة شــرح الهدایــة جـــ١٦٨ ص١، العنایــة شــرح الهدایــة جـــ)بــدون طبعــة(

ــــذخیرة للقرافــــي جـــــ ــــر جـــــ٣٧٨ ص١ال ــــه أهــــل المدینــــة البــــن عبــــد الب  ١،  الكــــافي فــــي فق

= م،١٩٨٠ -هـــ١٤٠٠ الــسعودیة، الطبعــة الثانیــة -، ط مكتبــة الریــاض الحدیثــة١٧٢ص
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، فكیــف إذا كــان المقــروء )١(ا بعــض الفقهــاءبــدون مــس المــصحف فقــد رخــص فیهــ

 كـان یـذكر اهللا فـي كـل أحیانـه ألن الـذكر - -آیة أو آیتین، وقد ثبت أن النبـي

  .)٢(أعم من أن یكون بالقرآن وبغیره

ٍإن اإلســـالم حـــرم النظـــر إلـــى المـــرأة األجنبیـــة مـــن غیـــر ســـبب مـــشروع، قـــال  -٣

َل للمؤمنني يغضوا من أق" :تعالى ْ َ
ِ ِ ِ ُِّ َ ُْ ُ ْ َّبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللاََّْ َ ُ ُ َِ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ ََ َ ِ

ُ َ َ َ ْ
ِ ٌ خبري ِ ِ َ

َبام يصنعون ُ ْ ََ َ َوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين ) ٣٠(ِ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُُ ْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ َ ْ َ

ِزينتهن إال ما ظهر منها وليرضبن ب َِ ْ َ َ َ َ َّ ُْ ْ َّْ َِ
َ ََ ِ َ ْخمرهن عىل جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو ِ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ َّ َِ َ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ ُ ُ

ِآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بنـي إخـواهنن أو بنـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َّ ُ ُ َ ْ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ

ِأخواهتن أو ن
ْ َّ ََ َِ ِ ِسائهن أو ما ملكت أيامهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل َ ِْ ِّ ِ َِ ُ َ َ َِ َ َ َ َّ ْ ْ َِّّ ْ ْ ُ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِِ ِْ َِ َ َ َّْ ُ َ ِ

ُالذين مل يظهروا عىل عورات النساء وال يرضبن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوب َ َّ ْ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِِّ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ َُ َ َ َِّ َ ِ ِ ِ َ ْ وا ْ

َإىل اهللاَِّ مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون ْ َُ َ َ ُّ ً
ِ ُ ْ ُ َّ َ ُُْ ِ ِْ ََ َ ِ")٣( .  

                                                                                                                                           

، حاشــیة ١٠٠ ص١إلقنـاع فــي حــل ألفـاظ أبــي شـجاع جـــمحمــد محمـد أحیــد، ا/  تحقیـق=

، ١٣٥ص١، الكــــافي فـــي فقــــه اإلمــــام أحمــــد جـــــ٣٥٨ ص١البجیرمـــي علــــى الخطیــــب جـــــ

، ط المكتـــــب ٢٤١ ص١مطالـــــب أولـــــي النهـــــى فـــــي شـــــرح غایـــــة المنتهـــــى للرحیبـــــاني جــــــ

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥اإلسالمي، الطبعة الثانیة 

 -ب(، ط دار الفكــر، ١٧٤ ص١لدســوقي جـــحاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر ل:  ینظــر)١

 القـــاهرة -، ط دار الحـــدیث٥٥ ص١، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد البـــن رشـــد جــــ)ت

، مجمــوع الفتــاوى البــن ٩٤ ص١، المحلــى باآلثــار جـــ)بــدون طبعــة(م، ٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥

  .٤٦٠ ص٢١تیمیة جـ

  .٤٠٨ ص١فتح الباري البن حجر جـ:  ینظر)٢

  .٣١، ٣٠ سورة النور اآلیتان )٣
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 لعبــاده المــؤمنین بــأن یغــضوا أبــصارهم، - -ففــي هــذه اآلیــات أمــر مــن المــولى

ویحفظــوا فــروجهم عمــا حــرم اهللا علــیهم، فــال ینظــروا إال إلــى مــا أبــاح لهــم النظــر 

  .)١(إلیه

ٍلمسلم على أن یـصرف بـصره إذا وقـع علـى امـرأة َّ قد حث ا- -لالرسوكما أن 
َ

َیـا علـي، ال : "- رضي اهللا عنـه- أنه قال لعلي- -عن النبيٍأجنبیة، فقد ثبت  ُّ ِ
َ َ

ُتتبع النظرة النظرة، فإنَّ لك اُألولى، ولیست لك اآلخرة َ ََ َ َ
ِ ْ َْ ََ َ َ َْ َ َْ ِ َّ ََّ ِْ ْ ِْ ُ")٢(.  

  

ُ شرعي ال بنمل المرأة كمأذوعف  ، وبالتـالي ال یمكـن غـض إلیهـا د فیه من النظر ٍ

ً شـابة "المـأذون الـشرعي" ت المـرأةوما هو الحال لـو كانـ ًالبصر المأمور به شرعا،

  .ًجمیلة، فال شك أنها ستفتن الرجال بكالمها وهیئتها وجلوسها معهم

  

ـــاب التح ففـــ ـــة لب ـــٍمـــأذون التـــولي المـــرأة وظیف ـــاب شـــر ال ٍشرعي، مـــا هـــو إال فـــتح لب ِ ٌ

اب الفساد، ومدخل من مداخل الشیطان، بل هو من خطـوات ٍمستطیر، وفتح ألبو

ٌالشیطان إلى الحـرام، وذریعـة للفتنـة والفـساد، ومـن المعلـوم أن مـن قواعـد الـشریعة 

ًسد الذرائع المفضیة إلى الفساد، وقاعدة سد الذرائع من القواعد المقررة شرعا ِّ ُّ)٣(.  

  

  

                                                           

  .٣٦٠ ص٢٣، تفسیر الرازي جـ٣٨ ص٦تفسیر ابن كثیر جـ:  ینظر)١

المستدرك : ینظر. هذا حدیث صحیح على شرط مسلم:  أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال)٢

  .٢٧٨٨ ح٢١٢ ص٢النكاح جـ: على الصحیحین للحاكم كتاب

ًرؤیــة شــرعیة فــي عمــل المــرأة مأذونــا شــرعیا د : ینظــر)٣ فانــة، بحــث منــشور حــسام الــدین ع. ً

  .م٢٨/٠٩/٢٠١٥بموقع طریق اإلسالم بتاریخ 



        
 
 

 

  

٥٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -: واعترض علي ذلك

ــ ة قلیلــة الوقــوع إذا مــا التزمــت المــرأة بــاآلداب  إن مــا ذكرتمــوه مــن محــاذیر محتمل

، واألصــل فـــي األشــیاء اإلباحــة حتــى یـــدل الــدلیل علــى عـــدم الــشرعیة وبالحجــاب

  .)١(اإلباحة

ثـــم إن خـــروج المـــرأة لتعلمهـــا، أو لقـــضاء حاجتهـــا، بـــل حتـــى عبادتهـــا وتـــصرفاتها 

ُمحفوف بما ذكرتموه من مخاوف، فهل یقال بمنعها من كل ذلك
  ؟؟)٢(

ُن ما جرى علیه العرف العـام فـي بالدنـا أن إبـرام عقـود النكـاح إنمـا هـو مـن إ -٤

ًاختــصاص الرجــال، وال عالقــة للنــساء بــه، وصــار هــذا األمــر معروفــا ومعمــوال بــه  ً ُ

ٍفـي كثیـر مـن بـالد المـسلمین أیـضا، فیكـون لـه مـن قـوة الثبـوت، قـوة الثابـت بــدلیل  ً ٍ

ًشــرعي، ألن العــرف معتبــر شــرعا فیمــا ال یخــ ٌ ُلعرف فــي الــشرع لــه فــاُالف الــنص، َ

  .)٣(اعتبار فلذا الحكم علیه قد یدار

ً إن عمــل المــأذون یعتبــر فرعــا مــن فــروع القــضاء، بــل إن المــأذون مــا هــو إال -٥

نائب عن القاضي الـشرعي فـي إجـراء العقـود والقیـام بتوثیقهـا؛ ولـذا لـزم أن تتـوافر 

 ٌاضـي ألنـه وكمـا قلنـا نائــب فـي القفـي المـأذون بعـض الـشروط التـي یجـب توافرهـا

ًولــذا لــزم أن یكــون المــأذون الــشرعي متــصفا فــي شخــصه بــبعض الــصفات  ؛عنــه

                                                           

 بیروت، الطبعـة األولـى -، ط دار الكتب العلمیة٥٦األشباه والنظائر البن نجیم ص:  ینظر)١

 -، طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة٦٠م، األشــــباه والنظــــائر للــــسیوطي ص١٩٩٩ -ـهــــ١٤١٩

ــــى ر فــــي شــــرح األشــــباه م، غمــــز عیــــون البــــصائ١٩٩٠-ـهــــ١٤١١بیــــروت، الطبعــــة األول

ــــــى -، ط دار الكتــــــب العلمیــــــة٢٢٣ ص١والنظــــــائر للحمــــــوي جـــــــ ــــــروت، الطبعــــــة األول بی

  .م١٩٨٥ -ـه١٤٠٥

  .١٩٦حكم تولي المرأة وظیفة عقد النكاح ص:  ینظر)٢

 بیـروت، -، ط دار الفكـر١٤٧ ص٣رد المحتار على الدر المختار البن عابدین جــ:  ینظر)٣

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة الثانیة 



        
 
 

 

  

٥٩٤
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، )١(وتـــولي المـــرأة القـــضاء ممنـــوع عنـــد جمهـــور الفقهـــاءالمـــشترطة فـــي القاضـــي، 

  .والفرع تابع لألصل

ِّمهــد لعقــد الــزواج مــن حیــث الــصداق ورضــا الطــرفین، وأمــا أن ُیجــوز للمــرأة أن تف 

 رضــي اهللا -قــد الــزواج فــال یجــوز لهــا ذلــك، وفــي ذلــك أثــر عــن عائــشةتباشــر ع

ــاح امــرَأة مــن نــسائها، دعــت رهطــا مــن  أنهــا-عنهــا ــت عائــشة إذا َأرادت نك ْكان ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ًِ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ََ ِ ُ َ َ

َْأهلها، فتشهدت حتى إذا لم یبق إال النكاح قالت َْ ََ َُ َ ََ ِّ َِّ َِ َْ ْ َّ َّ َ َ َ َ
ِ ْیا فالن، َأنكح«: ْ ِ ْ ُ َُ َ، فـإنَّ النـساء َ َ ِّ ِ َ

َال ینكحن ْ ِ ْ ُ َ«)٢(.  

ِّ أنــــه یجــــوز للمــــرأة أن تمهــــد لعقــــد الــــزواج، وال یجــــوز لهــــا أن تباشــــر :والخالصــــة

التـــزویج بنفـــسها؛ ألن هـــذا مـــن فعـــل القاضـــي ومـــن ینـــوب عنـــه، ومـــن شـــروطهما 

  .، وعلیه فال یجوز لها أن تتولى وظیفة المأذون الشرعيالذكورة واالسالم

  -: ذلك واعترض على

ُ إن المأذون لیس نائبا عن القاضي بمعنى النیابة العامـة، إذ لـو كـان كـذلك لحـق  ً

ُلــه ممارســة أعمــال ومهــام القاضــي عنــد تغیبــه، بــل هــو مخــول للقیــام بعمــل محــدد 

  .)٣(لیس فیه اجتهاد وال نظر وال تدبر

                                                           

، ٢٦٢ ص٦ مغنـــي المحتـــاج جــــ،٢٥٨ ص٨مـــنح الجلیـــل شـــرح مختـــصر خلیـــل جــــ:  ینظـــر)١

، كـشاف القنـاع ٢٢٢ ص٤، الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد جــ٢٣٨ ص٨نهایة المحتاج جـ

  ). ت-ب( بیروت، -، ط دار الكتب العلمیة٢٩٤ ص٦عن متن اإلقناع للبهوتي جـ

: رازق الــصنعاني للــصنعاني كتــابمــصنف عبــد الــ: ینظــر.  أخرجــه عبــد الــرازق فــي مــصنفه)٢

 الهنــد، -، ط المجلــس العلمــي١٠٤٩٩ ح٢٠١ ص٦النكــاح بغیــر ولــي جـــ: النكــاح، بــاب

  .حبیب الرحمن األعظمي/ هـ، تحقیق١٤٠٣الطبعة الثانیة 

، بحث منشور بمجلة األنبـار للعلـوم اإلسـالمیة، ١٤المأذونة لریاض ناجي عبید ص:  ینظر)٣

  .م٢٠١٠ني العدد الثامن، المجلد الثا



        
 
 

 

  

٥٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .المطلب الثاني

  .المجیزون لتولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي وأدلتهم

 إلــى جــواز تــولي المــرأة وظیفــة المــأذون الــشرعي ولكــن  الــرأي هــذاهــب أصــحابذ

وفق ضوابط شرعیة؛ كالعلم باألحكام الفقهیة، وااللتزام بالحجاب الشرعي، وكـذلك 

 عـــدم الخلـــوة واالخـــتالط بالرجـــال األجانـــب، وهـــذا هـــو رأي مجموعـــة مـــن العلمـــاء

  .)٢(اء المصریة، وهو ما أخذت به دار اإلفت)١( المعاصرینوالباحثین

  :األدلـــــــة 

القائـــل بجــواز تـــولي المـــرأة وظیفــة المـــأذون الـــشرعي  هــذا الـــرأي  اســتدل أصـــحاب

  .بأدلة

ــة التــي اســتدل بهــا الحنفیــة علــى جــواز: ًأوال  تــولي المــرأة نكــاح اســتدلوا باألدل

ینعقـد نكـاح الحـرة :"  حیـث قـال الحنفیـة فـي ظـاهر المـذهب،نفسها، ونكاح غیرها

   .)٣(" بال ولي، إال أنه خالف المستحبمكلفةال

                                                           

 فضیلة الدكتور علي جمعة مفتـي الـدیار المـصریة، : والباحثینممن أجاز ذلك من العلماء )١

ًوالــشیخ محمــود عاشــور وكیــل األزهــر ســابقا وعــضو مجمــع البحــوث اإلســالمیة بــاألزهر، 

والشیخ عبد الحمید األطرش رئیس لجنة الفتوى باألزهر، والدكتور حامد أبـو طالـب عمیـد 

ًة والقـــانون بالقـــاهرة ســـابقا، والــدكتور عمـــر مختـــار القاضـــي األســـتاذ بجامعـــة كلیــة الـــشریع

  .األزهر وعضو األمانة العامة لرابطة الجامعات اإلسالمیة بالقاهرة، وغیرهم

ــــــة المجتمــــــع العــــــدد :  ینظــــــر       ــــــسنة ١٧٩٣مجل ــــــاریخ ٣٩ ال ربیــــــع األول / ٧ الــــــصادر بت

  . لشبكة العنكبوتیة، وموقع علماء الشریعة على ا٤٨م ص٥/٣/٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  .م١٩/٠١/٢٠٠٤ بتاریخ ٢١٧٢ فتوى رقم )٢

، ط المطبعـة ١١٧ ص٢تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي للزیلعي جــ: ینظر )٣

هــ، درر الحكـام شـرح غـرر األحكـام لمـال خـسرو ١٣١٣ القـاهرة، الطبعـة األولـى -الكبرى

   ). ت-ب(، ط دار إحیاء الكتب العلمیة ٣٣٤ ص١جـ



        
 
 

 

  

٥٩٦
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ومن األدلة التي استدل بها الحنفیة على جواز نكاح المرأة نفسها، أو نكاح غیرها 

  -:ما یلي

 -:من القرآن األدلة  - ١

 َتعالى َْقوله َ َجناح َفال: "َ ْعليكم َُ ُ ْ َ َفيام َ
َفعلن ِ َْ َّأنفسهن ِيف َ ِ ِ ُ ْ َتعالى َْوقوله ،)١("َ َ ْفإن : "َ َِ 

َطلق َفال َهاََّ ُّحتل َ ِ ُله َ ْمن َ
ُبعد ِ ْ َّحتى َ َتنكح َ

ِ ْ ًزوجا َ ْ ُغريه َ َ ْ ْفإن َ َطلقها َِ َ َفال ََّ َجناح َ َعليهام َُ ِ ْ َ ْأن َ َ 

َيرتاجعا َ ََ ْإن َ َّظنا ِ ْأن َ َيقيام َ
ِ
َحدود ُ َوتلك اهللاَِّ ُُ ْ ِ ُحدود َ َيبينها اهللاَِّ ُُ ِّ َ ٍلقوم ُُ ْ َ َيعلمون ِ ُ َ ْ َ

")٢(.  

   -:اآلیات من هذه وجه الداللة

 ســــبحانه -الحــــقإن هـــذه اآلیــــات تـــصرح بــــأن النكــــاح ینعقـــد بعبــــارة النـــساء، ألن 

، ومــن قــال ال ینعقــد فــدل علــى أنهــا تملــك المباشــرة اضــاف العقــد إلیهــا -وتعــالى

  .)٣(بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب

  :ونوقش ذلك

  .)٤( إن إضافة العقد إلیها ألنها محل له

 َوإذا: " قولـه تعـالى ِ ُلقتمَط َ ُ ْ َالنساء َّ َ َفبلغن ِّ َْ َ َّأجلهن َ ُ ََ َفـال َ َّتعـضلوهن َ ُْ ُ ُ ْأن َ َيـنكحن َ ْ َ
ِ ْ 

َّأزواجهن ُ َ َ ْ َإذا َ ْتراضوا ِ َ َ ْبينهم َ ُ ْ ِباملعروف ََ
ُ ْ َْ ِ."  

  

   -: وجه الداللة

َ◌ نهى األولیاء عن المنـع عـن نكـاحهن أنفـسهن مـن - سبحانه وتعالى- إن الحق

  .)٥(نهي یقتضي تصویر المنهي عنهأزواجهن إذا تراضى الزوجان، وال

                                                           

  .٢٣٤سورة البقرة من اآلیة  )١

  .٢٣٠سورة البقرة اآلیة  )٢

  . ٢٤٨ ص٢، بدائع الصنائع جـ١١٧ ص٣، البحر الرائق جـ١١ ص٥المبسوط جـ: ینظر )٣

  . ٧ ص٧المغني البن قدامة جـ: ینظر )٤

  . ٢٤٨ ص٢بدائع الصنائع جـ: ینظر )٥



        
 
 

 

  

٥٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -: ونوقش ذلك

َفال : " إن المخاطب في قوله تعالى َّتعضلوهن َ ُْ ُ ُ  )١( البخـاريهم األولیاء لمـا روى" َ

 زوجهـا إلـى ترجـع أن جمـیالء أختـه عـضل حـین )٢(یـسار بـن معقـل في أنها نزلت

 منـه تمكنـت لـو إذ نفـسها، تزوج ال المرأة أن على ًدلیال فیكون ،باالستئناف األول

 توقفــه بــسبب ألنــه إلــیهن النكــاح بإســناد یعــارض وال معنــى، الــولي لعــضل یكــن لــم

                                           .)٣(إذنهن على

  

 داللـة علـى أن لـیس --إن هـذه اآلیـة أبـین آیـة فـي كتـاب اهللا " :قـال الـشافعي

نكـاح یـتم برضـا الـولي والنـاكح للمرأة الحرة أن تنكح نفسها، وفیـه داللـة علـى أن ال

 وعــضله الــولي لمنــع كــان لمــا نفــسها، تزویجهــا مــن تمكنــت لــو والمنكوحــة، ألنهــا

  .)٤("معنى

                                                           

    .٥١٣٠ ح١٦ ص٧لي جـال نكاح إال بو: النكاح، باب: صحیح البخاري كتاب:  ینظر)١

: أبـا عبـد اهللا، وقیـل: معقل بن یسار بن عبد اهللا بن معبر بن حراق بن مضر المزنـي، یكنـى )  ٢

، وروى - -، وشـهد معـه بیعـة الرضـوان، روى عـن النبـي- -أبو یسار، صحب النبـي

عمــرو بــن میمــون، والحــسن البــصري، تــوفي آخــر خالفــة  معاویــة، وقیــل أیــام یزیــد بــن : عنــه

  .عاویةم

، ط دار الكتــب ٢٢٤ ص٥أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة البــن األثیــر جـــ: ینظــر ترجمتــه

علـي محمـد عـوض، وعـادل / م، تحقیـق١٩٩٤ -هــ١٤١٥ بیروت، الطبعة األولـى -العلمیة

، ط ١٤٦ ص٦أحمد عبد الموجود، اإلصابة في تمییـز الـصحابة البـن حجـر العـسقالني جــ

علـي محمـد عـوض، وعـادل / هــ تحقیـق١٤١٥طبعـة األولـى  بیـروت، ال-دار الكتب العلمیة

  . أحمد عبد الموجود

  . ١٤٤، ١٤٣ ص١تفسیر البیضاوي جـ: ینظر )٣

 ٣، أســـنى المطالـــب جـــــ٣٧ ص٩، الحـــاوي الكبیـــر جــــ١٧٨ ص٥األم للـــشافعي جــــ: ینظـــر )٤

  . ٢٤٢ ص٤، مغني المحتاج جـ١٢٥ص



        
 
 

 

  

٥٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ٕإن هــذه اآلیــة أصــرح دلیــل علــى اعتبــار الــولي واال لمــا كــان   ":وقــال ابــن حجــر

ُلعـضله معنــى، وألنهـا لــو كـان لهــا أن تــزوج نفـسها لــم تحـتج إلــى أخیهـا ومــن كــان  ِ

  .)١("ه ال یقال أن غیره منعه منهأمره إلی

  

  -:من السنةاألدلة 

  رســول اهللا: قــال:  قــال- رضــي اهللا عنهمــا- عــن ابــن عبــاسجــاءمــا- - :

ُالثیب" َُّأحق َِّّ َبنفسها َ
ِ ْ َ ْمن ِ َولیها، ِ ِِّ ُوالبكر َ ْ ِ ْ ُتستأمر، َ َ َْ َواذنها ُْ ُ ْ ِٕ َسكوتها َ ُ ُ ُ")٢(.  

  -:وجه الداللة

 ومعلوم أنـه لـیس ،"أحق" ً حقا في ضمن قولهللوليلها و أن ثبتإن هذا الحدیث أ

، وقد جعلها أحق منه ولن تكـون أحـق إال إذا للولي سوى مباشرة العقد إذا رضیت

  .)٣(هإذنزوجت نفسها بغیر 

  

  -:ونوقش ذلك

حـــق ُبـــت، وال تمنـــع إن طلبــت، ال أنهـــا أُإنهــا أحـــق بنفــسها فـــي أنهـــا ال تجبــر إن أ

  .)٤(لى نفسها دون إذن ولیهابنفسها في أن تعقد عقد النكاح ع

  

                                                           

  . ١٨٧ ص٩فتح الباري البن حجر جـ: ینظر )١

ـــاب: ینظـــر.  مـــسلماخرجـــه) ٢  اســـتئذان الثیـــب فـــي النكـــاح : النكـــاح، بـــاب: صـــحیح مـــسلم كت

  . ١٤٢١ ح١٠٣٧ ص٢بالنطق، والبكر بالسكوت جـ

 ٣، البحـر الرائـق جــ) ت-ب(، ط دار الفكـر ٢٥٩ ص٣فـتح القـدیر البـن الهمـام جــ: ینظر )٣

  . ، ١١٧ص

، ط دار الكتــب ٤٣ ص٩، الحــاوي الكبیــر للمــاوردي جـــ١٧٩ ص٥األم للــشافعي جـــ: ینظــر )٤

ـــى -العلمیـــة ـــروت، الطبعـــة األول علـــي محمـــد معـــوض، / م، تحقیـــق١٩٩٩ -هــــ١٤١٩ بی

  . وعادل أحمد عبد الموجود



        
 
 

 

  

٥٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -:األدلة من المعقول

 ولهـذا كـان لهـا  أنها تصرفت في خالص حقها، وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة

ُلــم تلحــق الــضرر بغیرهــا فینعقــد التــصرف فــي المــال واختیــار األزواج، كمــا انهــا 

                                                                                    .)١(تصرفها كما لو تصرفت في مالها

 فــي ببلوغهــا البكــر عــن األب والیــة ارتفــاع یوجــب النظـر ثــم " :قــال فــي المعتــصر

ْفإن" :تعالى قوله علیه دل ببلوغها مالها في أمره یرتفع كما بضعها َطبن َِ ْ
ْلكم ِ ُ ْعن َ َ 

ٍيشء
ْ ُمنه َ ْ ًنفسا ِ ْ ًفكلوه هنيئا َ ِ

َ ُ ُ ُ ًمريئا َ ِ  بـه تطیب فیما علیها لألب اعتراض ال  فكما،)٢("َ

 مـن بتزویجهـا بـضعها فـي علیهـا لـه اعتـراض ال فكـذلك صـداقها مـن لزوجها نفسا

  .)٣("إذنه غیر

  -:ونوقش ذلك 

 المـرأة مائلـة بـالطبع إلـى الرجـال أكثـر مـن  هذا القیاس قیـاس مـع الفـارق؛ ألن إن

لها محجورة فـي هـذا المعنـى علـى ن جعى تبذیر األموال، فاحتاط الشرع بأمیلها إل

التأبید، مع أن ما یلحقها من العار في إلقاء نفسها في غیر موضع كفاءة یتطـرق 

 وســرعة عقلهــا، لــنقص البــضع، علــى مأمونــة غیــر المــرأة كمــا أن، )٤(إلــى أولیائهــا

  .)٥(المال في كالمبذر إلیها، تفویضه یجز فلم انخداعها،

                                                           

  . ١١٧ ص٣، البحر الرائق جـ٢٥٧ ص٣، فتح القدیر جـ١٢ ص٥المبسوط جـ: ینظر )١

  . ٤النساء من اآلیة : ینظر )٢

َاآلثار للجمال مشكل من المختصر من المعتصر )٣  -، ط عـالم الكتـب٢٨٣ ص١ جـَلطيَالم َ

  )ت-ب(بیروت

  .٣٩ ص٣بدایة المجتهد ونهایة المقتصد جـ: ینظر )٤

  .٩ ص٣الكافي في فقه اإلمام احمد جـ: ینظر )٥



        
 
 

 

  

٦٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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األحناف من األدلة على جواز تولى المرأة العاقلة ما استدل به السادة وبعد ذكرنا 

البالغــة نكــاح نفــسها، ونكــاح غیرهــا، ومناقــشة هــذه األدلــة یظهــر لنــا رجحــان قــول 

، علـى عـدم جـواز تـولي )٣(، والحنابلـة)٢(، والـشافعیة)١(جمهور الفقهاء مـن المالكیـة

  .اح وأن الولي شرط في صحة عقد النكالمرأة نكاح نفسها، أو نكاح غیرها

  -:ومما یؤید رأي الجمهور من أدلة ما یلي

ْومن: "قوله تعـالى -١ ْمل ََ ْيستطع َ َ
ِ َ ْمنكم ْ ُ ْ ًطوال ِ ْ ْأن َ َينكح َ َ

ِ ِاملحصنات ْ َ َ ْ ِاملؤمنات ُْ َِ ْ ْفمن ُْ
ِ  َمـا َ

ْملكت َ َ ْأيامنكم َ َُ ُ ْ ْمن َ
ُفتياتكم ِ ُ ِ

َ َ ِاملؤمنات َ َِ ْ ُأعلـم َواهللاَُّ ُْ َ ْ ْبـإيامنكم َ َُ ِ ِ ْبعـضكم ِ ُ ُ ْ ْمـن َ
ٍبعـض ِ ْ َ 

َّفانكحوهن ُُ
ِ ْ ِبإذن َ ْ ِ َّأهلهن ِ ِ ِ ْ َّوآتوهن َ َُ َّأجورهن ُ ُُ َ ِباملعروف ُ

ُ ْ َْ ٍحمصنات ِ َ َ ْ َغري ُ ْ ٍمسافحات َ ِ
َ َ َوال ُ َ 

ِمتخذات َِ َّ ٍأخدان ُ َ ْ َفإذا َ َّأحصن َِ ْ
ِ ْفإن ُ َأتني َِ ْ َ ٍبفاحشة َ َِ َ َّفعليهن ِ ْ َِ َ ُنصف َ ْ

َعىل َما ِ ِاملحصنات َ َ َ ْ ُْ 

َمن
ِالعذاب ِ َ َ َلكَذ ْ ْملن ِ َخـيش َِ

ِ َالعنـت َ َ َ ْمـنكم ْ ُ ْ ْوأن ِ َ ُتـصربوا َ ِ ْ ٌخـري َ ْ ْلكـم َ ُ ٌغفـور َواهللاَُّ َ ُ َ 

ٌرحيم َ
ِ")٤(. 

  -:وجه الداللة 

 ســـبحانه -، كمـــا أن الحـــق)٥(ذنهـــمٕن بوالیـــة أربـــابهن المـــالكین لهـــن واأنكحـــوه: أي

  هـذا ، و)٦( لم یخاطب بالنكاح غیـر الرجـال، ولـو كـان إلـى النـساء لـذكرهن-وتعالى

  

                                                           

 ٣، بدایــة المجتهــد ونهایـة المقتــصد جـــ٤٧١ ص١المقــدمات الممهـدات البــن رشــد جــ: ینظـر )١

  .٥٢٢ ص٢، الكافي في فقه أهل المدینة جـ٣٩ص

 ٦، نهایــــة المحتــــاج جـــــ٢٣٥ ص٤، مغنــــي المحتــــاج جـــــ١٣ ص٥األم للــــشافعي جـــــ: ظــــرین )٢

  .٢٢٤ص

، المبـدع فـي ٦ ص٧، المغنـي البـن قدامـة جــ٩ ص٣الكافي في فقه اإلمام أحمـد جــ: ینظر )٣

  .٤٨ ص٥، كشاف القناع عن متن اإلقناع جـ١٠٣ ص٦شرح المقنع جـ

  .٢٥سورة النساء اآلیة  )٤

  .١٤١، تفسیر القرطبي جـ ص٥١٩ ص١شوكاني جـفتح القدیر لل: ینظر )٥

  .٧٣ ص٣تفسیر القرطبي جـ: ینظر )٦



        
 
 

 

  

٦٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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  .)١(كله یدل على أن أمرهن إلى الرجال، ولوال ذلك ما خوطبوا بإنكاحهن

ََأیمـا: " أنـه قـال- - عـن النبـي- رضـي اهللا عنهـا- ما روي عـن عائـشة-٢ ُّ 

ٍامــرَأة
َ ْنكحــت ْ َ َ ــر َ ِبغی ْ َ ِإذن ِ ْ َولیهــا ِ ِِّ َفنكاحهــا َ ُ َ ٌباطــل، َِ ِ

َفنكاحهــا َ ُ َ ٌباطــل، َِ ِ
َفنكاحهــا َ ُ َ َِ 

ٌباطل، ِ
ْفإن َ َدخـل َِ َ َبهـا َ َفلهـا ِ ُالمهـر ََ ْ َبمـا َ َّاسـتحل ِ َ َ ْمـن ْ َفرجهـا، ِ ِ

ْفـإن َْ ِ ُاشـتجروا َ َ َ ْ 

ُفالسلطان َ ْ ُّ ُّولي َ ِ ْمن َ َّولي َال َ ِ ُله َ َ")٢(.  

  

   -: وجه الداللة

 فـــي موجـــود أو شـــرعي، نكـــاح ال أي الـــشرعیة، للحقیقـــة ًانفیـــ إن فـــي هـــذا الحـــدیث

 الحـدیث علـى نفـي الكمـال؛ ألن كـالم ، كما أنـه ال یمكـن حمـل)٣(بولي إال الشرع،

ال نكاح شرعي أو موجود فـي : الشارع الحكیم محمول على الحقائق الشرعیة، أي

  . )٤(الشرع إال بولي

ن مباشرة المرأة لعقد النكاح بنفـسها فیـه مـا یـشعر بوقاحتهـا ورعونتهـا ومیلهـا إ -٤

ًإلى الرجال، فوجب أن ال تباشر النكاح تحصیال لذلك
)٥(.   

                                                           

 بیـروت، الطبعـة األولـى -، ط دار الكتـب العلمیـة٣٩٨ ص٥االسـتذكار للقرطبـي جــ: ینظر )١

  .سالم محمد عطا، محمد علي عوض/ م، تحقیق٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

هذا حـدیث : ي المستدرك وقالهذا حدیث حسن، والحاكم ف:  أخرجه الترمذي في سننه وقال)٢

مـا : النكـاح، بـاب: سـنن الترمـذي كتـاب: ینظـر. صحیح على شـرط الـشیخین ولـم یخرجـاه

ــــى الــــصحیحین كتــــاب١١٠٢ ح٣٩٩ ص٣جــــاء ال نكــــاح إال بــــولي جـــــ : ، المــــستدرك عل

  .٢٧٠٦ح١٨٢ ص٢النكاح جـ

   .٨ ص٥شرح الزركشي على مختصر الخرقي جـ:  ینظر)٣

  . ٤٨ ص٥، كشاف القناع عن متن االقناع جـ١٠٣ ص٦المقنع جـالمبدع في شرح :  ینظر)٤

  .١٠٥ ص٦المبدع في شرح المقنع جـ: ینظر )٥



        
 
 

 

  

٦٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 یظهـر لنـا ضـعف قیـاس تـولي المـرأة وظیفـة المـأذون الـشرعي علـى :ًناء علیهوب 

باألصــــل  التــــسلیمجــــواز تــــولي المــــرأة نكــــاح نفــــسها أو نكــــاح غیرهــــا؛ وذلــــك لعــــدم 

  .دلتهم ومناقشتهاالمقیس علیه، ولضعف أ

ــــا ــــام: ًثانی ــــي عامــــة األحك ــــأن المــــرأة كالرجــــل ف ــــى اســــتدلوا ب ــــا دل عل ، إال م

  -:دلة ما یليخصوصیتها، ومن هذه األ

َواملؤمنون واملؤمنا :" قوله تعالى-١ ُِ ِْ ُْْ َُْ َت بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون ََ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ َْْ ِ ْ ٍ َ ُ ُ

َّعن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهللاََّ ورسوله أولئك سريمحهم اهللاَُّ إن  َ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ ُُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َُ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ُُْ َ ُ ََ ِ َ ْ ِ

ٌعزيز حكيم اهللاََّ
ِ

َ ٌ َِ")١(.  

  -: وجه الداللة

ه اآلیة تدلل بوضوح على وجوب مـشاركة الرجـال للنـساء فـي الوالیـة والتعـاون  هذ

ًوالنـصرة إلتمـام فـرائض الـدین، والقیـام معـا بفریـضة األمـر بـالمعروف والنهـي عــن  ُ

ــــي هــــذا  ــــسان مــــشتركان ف ــــت دعائمــــه، فالجن ــــدین وتثبی المنكــــر، والتمكــــین لهــــذا ال

ـــــال أوامـــــر اهللا ـــــي تحمـــــل المـــــسئولیة وامتث ، وتحمـــــل التكـــــالیف - -الخطـــــاب ف

، وهذا ینبني علیه حـق تـولي والواجبات، وأن مناط التكلیف في هذا كله هو العقل

ُ، فلــیس فــي اإلســالم أن تلقــى المــسئولیة المــرأة بعــض الوالیــات ومنهــا والیــة النكــاح

 ،)٢(علـى الرجـل وحـده، فالحیــاة ال تـستقیم إال بتكلیـف النــوعین بمـا یـنهض بأمتهمــا

ي عامة األحكام إال ما دل على خصوصیتها، فهي تتولى األمـر فالمرأة كالرجل ف

بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والنــصیحة والــدعوة إلــى اهللا، كمــا یقــوم بهــا الرجــل 

  .  ًتماما

                                                           

  . ٧١سورة األحزاب اآلیة  )١

، الحقـوق ١٤١الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة اإلسـالمیة لرحیـل غرایبـة ص: ینظر )٢

ر ، ط دا٦٠مد أنس جعفر صالسیاسیة للمرأة في اإلسالم والفكر والتشریع المعاصر لمح

  .م١٩٩٨ القاهرة -النهضة العربیة



        
 
 

 

  

٦٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  .ً وتأسیسا علیه یحق لها أن تتولى القیام بوظیفة المأذون الشرعي

  -: واعترض على ذلك

ســتدالل بهــا فــي هــذا المقــام، فلــیس إن هــذه اآلیــة لیــست محــل نــزاع، وال وجــه لال 

ال یـصح القیـاس فـوظیفـة المـأذون الـشرعي، فیها ما یشیر إلى جواز مباشرة المرأة 

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصیحة والـدعوة إلـى اهللا؛ ألنـه قیـاس 

مع الفارق، فإن أداء واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ال یكون إال في 

د المقـــررة لكـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة، وتختلـــف دائـــرة هـــذا الواجـــب حـــسب كـــل الحـــدو

شخص، فالمرأة لها محیطها الخاص وهو ما یتعلق بالنساء، وفي األمـور التـي ال 

یطلـــع علیهــــا إال غیرهــــا، ونحــــو ذلــــك، ووفـــق ضــــوابط وشــــروط، كعــــدم االخــــتالط 

م منــه عمــل بالرجــال وعــدم مــزاحمتهم والخلــوة بهــم ونحــو ذلــك، وكــل ذلــك ال یــسل

  .)١(المأذون الشرعي، وبالتالي ال یستدل بهذا الدلیل في هذا المقام

 النـــساء، وهـــل مـــساعدة  إلـــى  مـــن الرجـــالوهـــل احتـــاج العـــاملون فـــي هـــذا المجـــال

احتــاج المجتمــع إلــى ســد نقــص أو إصــالح خلــل عنــد القــائمین بهــذا األمــر مــنهم، 

  ، أو یسد حاجة محتاج؟حتى یكمل لهم ما نقص، أو یعالج لهم ما وقع من خلل

 - -رسول اهللا:  قال: قالت- رضي اهللا عنها- ما روي عن السیدة عائشة-٢

ِإنَّ النساء شقائق الرجال" َ ِّ ُ ِ َ َ َ َ ِّ ِ«)٢(.  

                                                           

  . ٣٢٢ص" دراسة فقهیة تأصیلیة" تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعي : ینظر )١

الحـدیث رجالـه رجـال الـصحیح إال : أخرجه أبو داود والترمـذي فـي سـننهما، وقـال الـشوكاني )٢

الرجـل یجـد البلـة : الطهـارة، بـاب: سـنن أبـي داود كتـاب: ینظر. ُعبد اهللا بن عمر العمري

/ ، تحقیق)ت-ب( بیروت، - صیدا-، ط المكتبة العصریة٢٣٦ ح٦١ ص١في منامه جـ

فـیمن یـستیقظ فیـرى : الطهـارة، بـاب: محمد محیي الدین عبد الحمید، سنن الترمذي كتـاب

ًبلــــال وال یــــذكر احتالمــــا جــــــ  مـــــصر، -، ط مــــصطفى البــــابي الحلبــــي١١٣ ح١٨٩ ص١ً

أحمد محمد شاكر، ومحمد فـؤاد عبـد البـاقي، / م، تحقیق١٩٧٥ -هـ١٣٩٥نیة الطبعة الثا

  .٢٨٠ ص١نیل األوطار للشوكاني جـ



        
 
 

 

  

٦٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  -:وجه الداللة 

ــــدأ المــــساواة فــــي الحقــــوق  ُ إن هــــذا الحــــدیث یعتبــــر قاعــــدة مهمــــة فــــي إرســــاء مب

وحي بمعنـى المــساواة التامــة غیــر والواجبـات بــین الرجــال والنـساء، فكلمــة شــقائق تــ

، فكمـــا یحـــق للرجـــل أن یتـــولى )١(المنقوصـــة فـــي عمـــوم الواجبـــات وعمـــوم الحقـــوق

  .ًوظیفة المأذون الشرعي یحق للمرأة كذلك عمال بمبدأ المساواة بینهما

  -:ذلكواعترض على  

وظیفـة المـأذون إن هذا الحدیث ال یصلح حجة لما تدعون مـن جـواز تـولي المـرأة 

ً، ألنه بتمام ذكر الحدیث كامال یظهر لنا سبب ورود هذا الحدیث، فنص يالشرع

ُسـئل رسـول :  قالـت- رضـي اهللا عنهـا-روي عن السیدة عائشة: الحدیث یقـول

َ عن الرجل یجد البلل وال یذكر احتالما؟ قال- -اهللا ََ ً َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ ِ ِ َّ ُیغتـسل«: ِ ِ َ ْ ِ، وعـن الرجـل »َ ُ ََّ ِ َ

ْیــرى َأنــه قــد  َ ُ َّ
َ َاحــتلم ولــم یجــد بلــال؟ قــالَ َ ً َ َ ََ َْ ِ

ْ َ َ َ ِال غــسل علیــه«: ْ َْ َ َ ْ ُ َ، قالــت ُأم ســلمة»َ َ َ ََ ُّ ْ َیــا : َ

َرســول اللــه، هــل علــى المــرَأة تــرى ذلــك غــسل؟ قــال ٌ ََ َْ ُ َ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُنعــم، إنَّ النــساء شــقائق «: ُ ِ َ َ َ َ َِّ ِ

ْ َ

ِالرجال َ ِّ«)٢(.  

هـو مـا ، ففـة المـأذون الـشرعيبتـولي المـرأة وظیفهذا الحدیث لیس لـه أدنـى عالقـة 

  .ُجواب لسؤال عن غسل المرأة إذا رأت البلل

أي أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم : "النساء شقائق الرجال" - -فمعنى قوله

ُفـي األخـالق والطبــاع كـأنهن شــققن مـنهن
فالنــساء شـقائق الرجــال فـي األحكــام ، )٣(

                                                           

، أهلیــة ١٤١الحقــوق والحریــات الــسیاسیة فــي الــشریعة اإلســالمیة لرحیــل غرایبــة ص: ینظــر )١

  .٧٠٤المرأة في الفقه اإلسالمي ص

   .٣٣سبق تخریجه ص )٢

 حلـــب، الطبعـــة األولـــى -، ط المطبعـــة العلمیـــة٧٩ ص١جــــمعـــالم الـــسنن للخطـــابي : ینظـــر )٣

تحفـة األحـوذي  .٢٣٥ ص٣م، عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري جــ١٩٣٢ -هـ١٣٥١

 -ب( بیــروت، -، ط دار الكتــب العلمیــة٣١٢ ص١ للمبــاركفوري جــبـشرح جــامع الترمــذي

  ).ت



        
 
 

 

  

٦٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

، وهــذا الحــدیث عــام )١( إال مواضــع الخــصوص التــي قامــت أدلــة التخــصیص فیهــا

  .)٢("لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"  - -خصصه قول النبي

 وظیفــة وعلیــه فتــسقط دعــواكم فــي االحتجــاج بهــذا الحــدیث فــي جــواز تــولي المــرأة 

  .المأذون الشرعي

ُإن الحاكم له أن یزوج المرأة عند غیاب الولي أو فقدانه، فالحاكم ولي من ال  -٤

ـــه كمـــا فـــي الحـــ ـــي ل ـــه الحـــاكم أو ول ـــشرعي قـــد أذن ل دیث، ومعلـــوم أن المـــأذون ال

  .)٣(القاضي في إجراء عقد الزواج فهو یقوم مقامه

  

  -:اعترض على ذلك

، فــنحن لــم نختلــف فــي والیــة الــسلطان  إن هــذا االســتدالل خــارج عــن محــل النــزاع

علـــى مـــن ال ولـــى لـــه؛ بـــل فـــي إجـــراء المـــرأة لعقـــد النكـــاح وقیامهـــا بعمـــل المـــأذون 

  .يالشرع

ُلیس هناك في الشریعة ما یحرم على المرأة أن تعمـل فـي مثـل هـذه الوظیفـة؛  -٥

فهي لیست من الوالیات العامة التي جاء الـشرع بمنـع المـرأة منهـا، فعمـل المـأذون 

ٕ، وأن العرف وان جرى ما هو إال عبارة عن توفیق وتوثیق تستطیع المرأة القیام به

رع ال یمنـــع المـــرأة منـــه مـــا دامـــت تعــــرف  الـــشفـــإنأن یقـــوم الرجـــل بهـــذا العمـــل، 

ُشـــروطه وكیفیتـــه، وأن المـــسألة ال عالقـــة لهـــا بالحـــل أو الحرمـــة بقـــدر مـــا تـــرتبط 
ِ

  .)٤(بالعادات والتقالید

  

                                                           

  .المراجع السابقة: ینظر )١

  .١٨سبق تخریجه ص )٢

  .٣٢٣وظیفة المأذون الشرعي صتولي المرأة : ینظر )٣

 -هـــ١٤٢٩ربیــع األول / ٧ الــصادر بتــاریخ ٣٩ الــسنة ١٧٩٣مجلــة المجتمــع العــدد : ینظــر )٤

  .٤٨م ص٥/٣/٢٠٠٨



        
 
 

 

  

٦٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  -: اعترض على ذلك

ُ نــص یجیــز هــذا العمــل، وهــو فــي - -ســنة رســوله إنــه لــیس فــي كتــاب اهللا وال 

ُذات الوقت یخالف عرف اإلسالم والمسلمین، ك ما أن المأذون قد یتعرض لـبعض ُ

ًاألمور التي ینـزه الـشرع المـرأة عنهـا حفاظـا علیهـا، ومـا  ال خـالص مـن الحـرام إال ُ

   .)١(باجتنابه ففعله حرام

  

  

                                                           

 ط دار الكتبي، الطبعة األولى ٩٠ ص٨البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي جـ: ینظر )١

 ٢ للــشوكاني جـــاألصــول علــم مــن الحــق تحقیــق إلــي الفحــول إرشــادم، ١٩٩٤ -هـــ١٤١٤

أحمد عـزو / م، تحقیق١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ط دار الكتاب العربي، الطبعة األولى ١٩٤ص

  .عنایة



        
 
 

 

  

٦٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  .المطلب الثالث

 . في تولي المرأة وظیفة المأذون الشرعيالراجح

كـل منهمـا،  ومناقـشة أدلـة اوالرأي الذي أختاره وأمیل الیه بعد ذكـر الـرأیین وأدلتهمـ

 الــرأي القائــل بعــدم جــواز تــولي المــرأة وظیفــة  أن-واهللا تعــالى أعلــى وأعلــم-أرى 

المأذون الشرعي هو الرأي الراجح، وذلك لكثرة أدلتهم وقوتها، وردهم على ما جاء 

  -:، ولألسباب اآلتیةعلیها من مناقشات، ولضعف أدلة المجیزین ومناقشاتهم

ِتـضى علمـه وحكمتـه میـز بـین الرجـل والمـرأة  بمق- سبحانه وتعالى-إن الحق -١

مــن حیــث الطبیعــة والهیئــة والتكــوین، ومــن حیــث قــوة الجــسم والعقــل، والقــدرة علــى 

 لكـــل منهمـــا مهـــام یقـــوم بهـــا علـــى الوجـــه - ســـبحانه وتعـــالى-أداء المهـــام فجعـــل

 .األكمل من غیره

ب المــرأة  فــي البیـوت وعـدم التبـرج، فحجـ والـسكون إن النـساء مـأمورات بـالقرار-٢

 .عن الرجال أصلح لقلوب الجمیع

ٍال یجوز شرعا تولي المـرأة وظیفـة مـأذون شـرعي لمـا یترتـب أرجح أنه  علیه ًوبناء ٍ َ َ ً

  . بینتهاو  سبقعلیه من المفاسد العدیدة التي

  



        
 
 

 

  

٦٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  امتةـــ?خل

َالحمــد هللا الــذي أتــم علــي نعمــه، ووالــى علــي مننــه، وأســبغ علــي مــن جزیــل فــضله  َ َ
ِ

  وُأسلم على سید الخلق والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین وكرمه، وأصلي 

 بأن أكون قد وفقت وأن -  -  أتمنى من اهللايلكل بدایة نهایة وفي نهایة بحثف

  .ىحب ویرضُیكون قد هداني إلي ما ی

  د،،،ــــ?بع

ـــام هـــذا البحـــث أن أســـوق بعـــض النتـــائج والتوصـــیات التـــي   فیطیـــب لـــي فـــي خت

  .تمخضت عن هذا البحث

  

  . النتائج: ًالأو

ـــرة فـــي المـــأذون الـــشرعي درءا  -١ ـــذكورة مـــن الـــصفات الالزمـــة والمعتب ً إن ال

للمفـــــسدة المنتظـــــرة مـــــن تـــــولي النـــــساء مثـــــل هـــــذه الوظـــــائف الخـــــتالطهم 

ُبالرجال، وهذا أمر ال ینكره عاقـل، فلمـاذا نـصنع الفتنـة بأیـدینا، فهـل نریـد 

ًمجتمعا ممزوجا بالفساد والنفاق والفتنة، فكفانا    .ما نحن فیه من فسادً

إن اإلســـالم یقـــف موقـــف النفـــور الـــشدید، مـــن اشـــتغال المـــرأة بمثـــل هـــذه   -٢

الوظــائف، لمــا ینــتج عــن ذلــك مــن أضــرار اجتماعیــة، ومخالفــات صــریحة 

  .آلداب اإلسالم وتعالیمه وأخالقه

ٍن تــولي المــرأة وظیفــة مــأذون شــرعي یتعــارض مــع األصــول الــشرعیة، إ  - ٣ ٍ َ

 النـــساء ُأمـــرن بـــالقرار فـــي  مـــن أن اإلســـالمیة،ُوینـــاقض مقاصـــد الـــشریعة

  .البیوت



        
 
 

 

  

٦٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  

  .توصیة: ًثانیا

تتــضمن المنــاهج الدراســیة وخاصــة التــي تتعلــق بتعلــیم الفتیــات أحكــام تقلــد     أن 

المـرأة للوظــائف بالدولــة، وبیــان مـا یجــوز لهــا منهــا ومـا ال یجــوز حتــى تتجلــى لهــا 

إلى ما لـیس مـن حقهـا ومـا ال أحكام هذه المسائل في وقت مبكر فال تتوق نفسها 

  .یجوز لها

  

  وأن ،ا ا  أن ا ا ل اأ و

 ث را  ا و ،ا   .  

 

 ا وا-وأ أ -  



        
 
 

 

  

٦١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

  فهرس املصادر واملراجع

بــــدون (م،١٩٩٣ -هـــــ١٤١٤ت  بیــــرو-المبــــسوط للسرخــــسي، ط دار المعرفــــة -١

  ).طبعة

ــــروت، -، ط دار إحیــــاء التــــراث العربــــيأحكــــام القــــرآن الكــــریم للجــــصاص -٢  بی

  .محمد صادق القمحاوي/ ، تحقیقـه١٤٠٥

 للقــــــسطالني، ط المكتبــــــة الكبــــــرى  ارشــــــاد الــــــساري لــــــشرح صــــــحیح البخــــــاري-٣

  .هـ١٣٢٣ مصر، الطبعة السابعة -األمیریة

األصـول للـشوكاني، ط دار الكتـاب  علـم مـن لحـقا تحقیـق إلي الفحول  إرشاد-٤

  أحمد عزو عنایة/ م، تحقیق١٩٩٩ -هـ١٤١٩العربي، الطبعة األولى 

 بیـروت، -، ط دار الكتـب العلمیـةعرفـة الـصحابة البـن األثیـرأسد الغابة في م-٥

علـــي محمـــد عـــوض، وعـــادل / م، تحقیـــق١٩٩٤ -هــــ١٤١٥الطبعـــة األولـــى 

  .أحمد عبد الموجود

طالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب لزكریـــا األنـــصاري، ط دار الكتـــاب  أســـنى الم-٦

  ). ت-ب(اإلسالمي، 

، ط دار  المصري البن نجیم على مذهب أبي حنیفة النعماناألشباه والنظائر -٧

  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ بیروت، الطبعة األولى -الكتب العلمیة

األولـــى  بیـــروت، الطبعـــة -األشـــباه والنظـــائر للـــسبكي، ط دار الكتـــب العلمیـــة-٨ 

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١

 بیـــروت، الطبعـــة -األشـــباه والنظـــائر للـــسیوطي، طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة -٩ 

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١األولى

اإلشـــراف علـــى نكـــت مـــسائل الخـــالف للقاضـــي عبـــد الوهـــاب، ط دار ابـــن  -١٠

  .الحبیب بن طاهر/ م، تحقیق١٩٩٩ -هـ١٤٢٠حزم، الطبعة األولى 



        
 
 

 

  

٦١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

، ط دار الكتـــــب بة البـــــن حجـــــر العـــــسقالنيحا اإلصـــــابة فـــــي تمییـــــز الـــــص-١١ 

علـــي محمـــد عـــوض، / هــــ تحقیـــق١٤١٥ بیـــروت، الطبعـــة األولـــى -العلمیـــة

  .وعادل أحمد عبد الموجود

 -اإلقنــــاع فــــي حــــل ألفــــاظ أبــــي شــــجاع للخطیــــب الــــشربیني، ط دار الفكــــر -١١

  . دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات/ ، تحقیق) ت-ب(،  بیروت

  ). بدون طبعة(م، ١٩٩٠ -هـ١٤١٠ط دار الكتب العلمیة األم للشافعي،  -١٢ 

 للمــرداوي، ط دار إحیــاء التــراث اإلنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف -١٣

  ). ت-ب(العربي، الطبعة الثانیة 

 -ب(، ط دار الكتـاب اإلسـالمي،الرائق شرح كنز الدقائق البـن نجـیم البحر -١٤

  ).ت

ركـشي، ط دار الكتبـي، الطبعـة األولــى البحـر المحـیط فـي أصـول الفقــه للز -١٥ 

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 بیــروت، -البنایــة شــرح الهدایــة لبــدر الــدین العینــي، ط دار الكتــب العلمیــة -١٦ 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الطبعة األولى 

  التعـــدیل والتجـــریح لمـــن خـــرج لـــه البخـــاري فـــي الجـــامع الـــصحیح للبـــاجي،  -١٧ 

لبابة أبو/ ، تحقیقـه١٩٨٦ -ـه١٤٠٦ الریاض، الطبعة األولى-ط دار اللواء

   .حسین

 جامعـة اإلمـام محمـد - ط عمـادة البحـث العلمـي،التفسیر البـسیط للواحـدي -١٨ 

  .هـ١٤٣٠بن سعود اإلسالمیة الطبعة األولى 

ــــى -الثقــــات البــــن حبــــان، ط دار المعــــارف العثمانیــــة -١٩  الهنــــد، الطبعــــة األول

  .م١٩٧٣ ـه١٣٩٣

 -وف بتفسیر القرطبي، ط دار الكتـب المـصریةالجامع ألحكام القرآن المعر -٢٠

ٕأحمد البردوني، وابراهیم / م، تحقیق١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة 

  .أطفیش



        
 
 

 

  

٦١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 بیــروت، الطبعــة األولــى - الحــاوي الكبیــر للمــاوردي، ط دار الكتــب العلمیــة-٢١

علــــــــي محمــــــــد معــــــــوض، وعــــــــادل أحمـــــــــد / م، تحقیــــــــق١٩٩٩ -هـــــــــ١٤١٩

  الموجود،عبد

 بیــــــــــــروت، الطبعــــــــــــة -خیرة للقرافــــــــــــي، ط دار الغــــــــــــرب اإلســــــــــــالميالــــــــــــذ -٢٢ 

  .م١٩٩٤األولى

 للنفـراوي، ط دار الفكـر الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي -٢٣ 

  ).بدون طبعه(م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥

  ). ت-ب(العنایة شرح الهدایة للبابرتي، ط دار الفكر،  -٢٤ 

 بیـروت، الطبعـة األولـى -ر الكتب العلمیة الفتاوى الكبرى البن تیمیة، ط دا-٢٥

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨

  .) ت-ب( الفروق للقرافي ط عالم الكتب، -٢٦

 بیــــروت، الطبعــــة - القــــاموس المحــــیط للفیــــروز آبــــادي، ط مؤســــسة الرســــالة-٢٧

  مكتب تحقیق التراث بمؤسسة الرسالة/ م، تحقیق٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الثامنة 

 قدامـــة، ط دار الكتـــب العلمیـــة، الطبعـــة الكـــافي فـــي فقـــه اإلمـــام أحمـــد البـــن -٢٨

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤األولى 

 - الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة البــن عبــد البــر، ط مكتبــة الریــاض الحدیثــة-٢٩ 

  .محمد محمد أحید/ م، تحقیق١٩٨٠ -هـ١٤٠٠السعودیة، الطبعة الثانیة 

 ألبــو الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل والمعــروف بتفــسیر الزمخــشري -٣٠ 

  .هـ١٤٠٧ بیروت، الطبعة الثالثة -، ط دار الكتاب العربياسم الزمخشريالق

المأذون الشرعي وواجباته الشرعیة والنظامیة في المملكة العربیة السعودیة  -٣١ 

 الــسعودیة، العــدد -ألحمـد عبــد الجبــار الــشعبي ، بحــث منـشور بمجلــة العــدل

  .هـ١٤٢٤ شوال ٢٠



        
 
 

 

  

٦١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

ذونین الجدیــــدة والئحــــة المــــوثقین المنتــــدبین المجموعــــة المفیــــدة لالئحــــة المــــأ -٣٢

ـــــشبراخیتي ، ط دار الزیـــــادي  القـــــاهرة، الطبعـــــة -للمستـــــشار أحمـــــد فهمـــــي ال

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الخامسة 

 بیروت، الطبعـة - المبدع في شرح المقنع البن مفلح، ط دار الكتب العلمیة-٣٣

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨األولى 

یــــز البــــن عطیــــة، ط دار الكتــــب المحــــرر الــــوجیز فــــي تفــــسیر الكتــــاب العز-٣٣

عبد السالم عبـد الـشافي / ، تحقیقـه١٤٢٢ بیروت، الطبعة األولى -العلمیة

  .محمد

 بیروت، الطبعة -المستدرك على الصحیحین للحاكم، ط دار الكتب العلمیة -٣٤

  .مصطفى عبد القادر عطا/ م، تحقیق١٩٩٠ -هـ١٤١١األولى 

 -بیــر للفیــومي، ط المكتبــة العلمیــةالمــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الك -٣٥ 

  ).    ت-ب(بیروت 

  ). ت-ب(المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، ط دار الدعوة  -٣٦

 بیـروت، الطبعـة - المقدمات الممهدات البن رشـد، ط دار الغـرب اإلسـالمي-٣٧

  .محمد حجي/ م، تحقیق١٩٨٨ -هـ١٤٠٨األولى 

لكــریم للجنــة مــن علمــاء األزهــر ، ط المجلــس المنتخــب فــي تفــسیر القــرآن ا -٣٨ 

ـــــشئون اإلســـــالمیة ـــــى لل ـــــة عـــــشر -األعل  -ـهـــــ١٤١٦ مـــــصر، الطبعـــــة الثامن

  .م١٩٩٥

 -هــــــــ١٤١٧ ط دار ابـــــــن عفـــــــان، الطبعـــــــة األولـــــــى ، الموافقـــــــات للـــــــشاطبي-٣٩

  .أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان/ م، تحقیق١٩٩٧

، ط دار الكتــــــب اوردي للمـــــالنكـــــت والعیـــــون المعـــــروف بتفــــــسیر المـــــاوردي -٤٠

الـــسید ابـــن عبــــد المقـــصود بـــن عبــــد / ، تحقیــــق) ت-ب( بیـــروت، -العلمیـــة

  .الرحیم



        
 
 

 

  

٦١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل المعـــروف بتفـــسیر البیـــضاوي، ط دار إحیـــاء  -٤١

الرحمن محمد عبد/ ، تحقیقـه١٤١٨ بیروت، الطبعة األولى -التراث العربي

  .المرعشلي

 القـــــاهرة -یـــــة المقتـــــصد البـــــن رشـــــد، ط دار الحـــــدیث بدایـــــة المجتهـــــد ونها-٤٢

  ).بدون طبعة(م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥

 -بـــــدائع الـــــصنائع فـــــي ترتیـــــب الـــــشرائع للكاســـــاني، ط دار الكتـــــب العلمیـــــة -٤٣

  .  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بیروت، الطبعة الثانیة

  ).  ت-ب(، ط دار الهدایة، العروس من جواهر القاموس للزبیدي تاج -٤٤

 شــــرح كنــــز الــــدقائق وحاشــــیة الــــشلبي للزیلعــــي، ط المطبعــــة تبیــــین الحقــــائق-٤٥

  .هـ١٣١٣ القاهرة، الطبعة األولى -الكبرى

 - للمباركفوري، ط دار الكتـب العلمیـةتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -٤٦ 

  ). ت-ب(بیروت، 

 ط دار الكتب ، البن كثیرتفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر ابن كثیر -٤٧ 

محمـــد حـــسین شـــمس / هــــ، تحقیـــق١٤١٩یـــروت، الطبعـــة األولـــى  ب-العلمیـــة

  .الدین

 -، ط دار الـــــوطن للـــــسمعاني تفـــــسیر القـــــرآن المعـــــروف بتفـــــسیر الـــــسمعاني-٤٨

یاســـر بـــن ابـــراهیم، / م، تحقیـــق١٩٩٧ -ـهـــ١٤١٨الریـــاض، الطبعـــة األولـــى 

   .وغنیم بن عباس بن غنیم

سـامي بـن . د"  أصـیلیةدراسـة فقهیـة ت" تولي المـرأة وظیفـة المـأذون الـشرعي -٤٩

 -فــراج بــن عیــد الحــازمي ، بحــث منــشور بمجلــة البحــوث الفقهیــة المعاصــرة

  .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١هـ، ١٤٣٠ لسنة ٨٥السعودیة، العدد 

  .م٩/٦/٢٠١٥ الصادر بتاریخ ١٣٢جریدة الوقائع المصریة العدد  -٥٠



        
 
 

 

  

٦١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

 ألبــــو جعفــــر  جــــامع البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآن المعــــروف بتفــــسیر الطبــــري-٥١ 

/ م، تحقیــق٢٠٠٠ -ـهــ١٤٢٠، ط مؤســسة الرســالة، الطبعــة األولــى الطبــري

  .أحمد محمد شاكر

 بیـروت، -، ط دار ابـن حـزمََّلتتـائيجواهر الدرر في حـل ألفـاظ المختـصر ل-٥١ 

نــوري حــسن حامــد، والــدكتور / م، تحقیــق٢٠١٤ -هـــ١٤٣٥الطبعــة األولــى 

  .أبو الحسن

 -هــــــ١٤١٥ي، ط دار الفكـــــر حاشـــــیة البجیرمـــــي علـــــى الخطیـــــب للبجیرمـــــ -٥٢ 

  ).  بدون طبعة(م، ١٩٩٥

  ). ت-ب(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدسوقي، ط دار الفكر،  -٥٣

 - للعــدوي، ط دار الفكــرحاشــیة العــدوي علــى شــرح كفایــة الطالــب الربــاني -٥٤ 

  . یوسف الشیخ محمد البقاعي/ م، تحقیق١٩٩٤ -هـ١٤١٤بیروت 

عبد اهللا بن برجس الدوسري، بحث . فة عقد النكاح دحكم تولي المرأة وظی -٥٥ 

  . ٢٠ السعودیة، العدد -منشور بمجلة الدراسات اإلسالمیة

، ط دار إحیــاء الكتــب العلمیــة  درر الحكــام شــرح غــرر األحكــام لمــال خــسرو-٥٦

  ). ت-ب(

 دقـــــائق أولــــــي النهـــــى لــــــشرح المنتهـــــى المعــــــروف بـــــشرح منتهــــــى اإلرادات -٥٧ 

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤الكتب، الطبعة األولى ، ط عالم للبهوتي

ــــار البــــن عابــــدین، ط دار الفكــــر-٥٨ ــــى الــــدر المخت  بیــــروت، - رد المحتــــار عل

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة الثانیة 

 والمعــروف بتفــسیر روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني -٥٩ 

ألولـــــــى  بیـــــــروت، الطبعـــــــة ا-، ط دار الكتـــــــب العلمیـــــــةأللوســـــــي للااللوســـــــي

  . علي عبد الباري عطیه/ هـ، تحقیق١٤١٥

  ) ت-ب( سبل السالم للصنعاني، ط دار الحدیث -٦٠



        
 
 

 

  

٦١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

، ط دار إحیـاء الكتـب العربیـة، فیـصل عیـسى  البـن ماجـه سنن ابن ماجـه -٦١ 

  .محمد فؤاد عبد الباقي/ ، تحقیق) ت-ب(البابي الحلبي،

، )ت-ب( بیـروت، -ا صید-، ط المكتبة العصریة ألبو داود سنن أبي داود-٦٢

  .محمد محیي الدین عبد الحمید/ تحقیق

 مـصر، -، ط مـصطفى البـابي الحلبـي ألبـو عیـسى الترمـذيسنن الترمـذي -٦٣ 

أحمد محمد شاكر، ومحمـد فـؤاد / م، تحقیق١٩٧٥ -هـ١٣٩٥الطبعة الثانیة 

  عبد الباقي

انیـة  دمشق، بیروت، الطبعة الث- ط المكتب اإلسالمي،شرح السنة للبغوي -٦٤ 

  .، محمد زهیر الشاویشاألرنؤوطشعیب / م، تحقیق١٩٨٣ -ـه١٤٠٣

 الریـــــاض، الطبعـــــة األولـــــى - شـــــرح العمـــــدة البـــــن تیمیـــــة، ط دار العاصـــــمة-٦٥

  . خالد بن علي بن محمد المشیقح/ م، تحقیق١٩٩٧ -ـه١٤١٨

/ هــ، تحقیـق١٤٢٢صـحیح البخـاري ، ط دار طـوق النجـاة، الطبعـة األولـى  -٦٦

  .ناصر الناصرمحمد زهیر بن 

 بیــروت، -، ط دار إحیــاء التــراث العربــي لمــسلم بــن الحجــاجصــحیح مــسلم -٦٧ 

  .محمد فؤاد عبد الباقي/ ، تحقیق) ت-ب(

، ط دار إحیــــاء  لبـــدر الـــدین العینـــيعمـــدة القـــاري شـــرح صـــحیح البخــــاري -٦٨ 

  ) . ت-ب( بیروت، -التراث العربي

 للحمـــوي، ط دار الكتـــب  غمـــز عیـــون البـــصائر فـــي شـــرح األشـــباه والنظـــائر-٦٩

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى -العلمیة

إعـــداد اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث " المجموعـــة األولـــى"  فتــاوى اللجنـــة الدائمـــة -٧٠ 

 -ب(ض،  الریـا-رئاسة إدارة البحـوث العلمیـة واإلفتـاء العلمیة واإلفتاء ، ط 

  ).ت

 - ط دار المعرفـة،لعسقالني ا البن حجر شرح صحیح البخاريفتح الباري -٧٠ 

  ).بدون طبعة(هـ، ١٣٧٩بیروت 



        
 
 

 

  

٦١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 
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 دمــــشق، - ط دار ابــــن كثیــــر، ودار الكلــــم الطیــــب،فــــتح القــــدیر للــــشوكاني -٧١ 

  .هـ١٤١٤وبیروت، الطبعة األولى 

 -،  ط دار الكتــــب العلمیـــــةكــــشاف القنــــاع عــــن مـــــتن اإلقنــــاع للبهــــوتي -٧٢   

  ). ت-ب(بیروت، 

 بیـــــروت، الطبعـــــة الثالثـــــة -ط دار صـــــادرلـــــسان العـــــرب البـــــن منظـــــور،  -٧٣ 

  .هـ١٤١٤

ربیـــع األول / ٧ الـــصادر بتـــاریخ ٣٩ الـــسنة ١٧٩٣مجلـــة المجتمـــع العـــدد  -٧٤ 

  .م٥/٣/٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

 مجمــــوع الفتـــــاوى البـــــن تیمیـــــة، ط مجمــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المـــــصحف -٧٤

عبد الرحمن بن محمـد بـن / م، تحقیق١٩٩٥ -هـ١٤١٦ السعودیة -الشریف

  .)بدون طبعه(قاسم، 

 مختـــــــار الـــــــصحاح لـــــــزین الـــــــدین الـــــــرازي، ط المكتبـــــــة العـــــــصریة، والـــــــدار -٧٥

/ م، تحقیـق١٩٩٩ -هــ١٤٢٠ بیروت، وصیدا، الطبعة الخامـسة -النموذجیة

  .یوسف الشیخ محمد

فـالح /  مختصر معجم األلفـاظ العامیـة فـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة د-٧٦

  .م٢٠١٥الطبعة األولى  اإلمارات، -حنظل ، ط دار همالیل

 بیـــروت، -، ط دار الفكـــر للقـــاريمرقـــاة المفـــاتیح شـــرح مـــشكاة المـــصابیح -٧٧ 

  .م٢٠٠٢ -ـه١٤٢٢لبنان، الطبعة األولى 

 الهنـــد، -مـــصنف عبـــد الـــرازق الـــصنعاني للـــصنعاني، ط المجلـــس العلمـــي -٧٨ 

  .حبیب الرحمن األعظمي/ هـ، تحقیق١٤٠٣الطبعة الثانیة 

ـــــب أولـــــي ال-٧٩ نهـــــى فـــــي شـــــرح غایـــــة المنتهـــــى للرحیبـــــاني، ط المكتـــــب  مطال

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥اإلسالمي، الطبعة الثانیة 



        
 
 

 

  

٦١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

�الشر���ب�ن�املج��ين�واملا�ع�ن�تو���املرأة�وظيفة�ا  اسة�فق�ية"نملأذو   "  رد

عبــــد الفتــــاح الحمــــوز، وفــــایز / معجــــم ألفــــاظ لهجــــة اإلمــــارات وتأصــــیلها د -٨٠ 

 اإلمـارات، -القیسي، وشـیخة محمـد الجـابري ، ط مركـز زایـد للتـراث والتـاریخ

  .م٢٠٠٨الطبعة األولى 

أحمـد مختـار عبـد الحمیـد عمـر، ط عـالم / العربیة المعاصرة دمعجم اللغة  -٨١ 

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩الكتب، الطبعة األولى 

مفـــاتیح الغیـــب المعـــروف بالتفـــسیر الكبیـــر للـــرازي،  ط دار إحیـــاء التـــراث  -٨٢ 

  .هـ١٤٢٠ بیروت، الطبعة الثالثة -العربي

لطبعــة مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل للحطــابي، ط دار الفكــر، ا -٨٣

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢الثالثة 

  . موقع دار اإلفتاء المصریة-٨٤

  . .   /http://www.olamaalshareah.net  موقع علماء الشریعة-٨٥

 بیــروت، الطبعــة - للرملــي، ط دار الفكــرنهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج -٨٦

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤األخیرة 

 مـــــــصر، الطبعـــــــة األولــــــــى -یـــــــل األوطـــــــار للـــــــشوكاني، ط دار الحـــــــدیثن -٨٧

  . عصام الدین الصبابطي/ م، تحقیق١٩٩٣ -ـه١٤١٣

 ). ت-ب( بیروت، -المحلى باآلثار البن حزم، ط دار الفكر -٨٨

ًرؤیـــة شـــرعیة فـــي عمـــل المـــرأة مأذونـــا شـــرعیا د-٨٩ حـــسام الـــدین عفانـــة، بحـــث . ً

  م٢٨/٠٩/٢٠١٥منشور بموقع طریق اإلسالم بتاریخ 

 حلــــــب، الطبعــــــة األولــــــى -معـــــالم الــــــسنن للخطــــــابي، ط المطبعــــــة العلمیـــــة-٩٠ 

  .م١٩٣٢ -هـ١٣٥١

  

  


