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 انثاب األول
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 يقذيح

 خهفُح انثحث
 

احلمد هلل الفرد الصمد, الذم مل يتخذ كلدا كمل يكن لو كفوا أحد, كأشهد أال إلو إال 
 اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو.

 .(0)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 .(4) چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    چ 

﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼  ﮽    ﮴﮳  .(3) چ﮵  ﮶  

كشر األمور زلدثاهتا,  فإف أصدؽ احلديث كتاب اهلل, كخَت اذلدم ىدم زلمد 
 (.2ككل زلدثة بدعة ككل بدعة ضاللة ككل ضاللة يف النار)

إف احلديث عن ادلرأة كثر الكالـ حوذلا يف ىذه األزمنة, دلا نالتو من مكانة يف ظل 
دين رهبا دلػَّا أكرمها كأعلى منزلتها, فقد ازبذىا أعداء اإلسالـ طريقا كمسلكا يريدكف من 

                                                           
 014سورة آؿ عمراف اآلية:  -0
 0سورة النساء اآلية:  -4
 70 - 71سورة األحزاب اآليتاف:  -3
 يعلمها أصحابو كيبدأ هبا رساالتو كخطبو. انظر: األلباين: خطبة احلاجة. خطبة احلاجة اليت كاف رسوؿ اهلل  -2
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األمة اإلسالمية, فال يزالوف حييكوف ادلؤامرات ادلرة تلو األخرل خاللو القضاء على 
إلفسادىا, كمن مكائدىم يف ذلك ما يدعوف إليو ربت مسمى ربرير ادلرأة, كإمنا قصدىم 
ربريرىا من القيود اليت قيدىا هبا احلكيم اخلبَت, كالقصد ليس ربريرىا بل جعلها أمة 

اعاهتم, كما ىذا إال لتفكيك األسرة كبالتايل لشهواهتم, سلعة تعرض يف رلالسهم كاجتم
 تفكيك اجملتمع اإلسالمي كإبعاده عن ربو.

 قاؿ أمحد شوقي:

 اءُ ػػػػنَّ الثَنػػػرُّىُ ػػػواين يَػغُ ػػغَ ػَكال      َخَدعوىا ِبَقوذلِِم َحسناءُ 

بكوهنا كادلرأة شقيقة الرجل كىي تساكيو كتشبهو يف كثَت من األحكاـ الفقهية إال ما يتعلق 
أنثى, فإهنا تتميز عن الرجل كيفصل الشرع ادلطهر بينهما, دلا ثبت كتقرر يف علم اهلل سبحانو 
كتعاىل من الفركقات بينهما, فأحكم اهلل شرعو ببياف ما تفًتؽ فيو ادلرأة عن الرجل يف بعضها 

 إف مل تكن قليلها.

يكيده للمرأة ادلسلمة, كقد حاكؿ الغرب مرات كمرات زعزعة األسرة ادلسلمة, كذلك دبا 
حيث كجدت زلاكالت منهم للتسوية بُت الرجل كادلرأة باستعماؿ عبارات كاسعة ادلعٌت,  
كلفظ: اجلندر. بدؿ: اجلنس. فمن خالؿ ىذا البحث ادلتواضع حاكؿ الباحث بياف ما أكىل 

 اإلسالـُ ادلرأة من مكانة كاىتماـ, كما خصها بو من أحكاـ.

 

 أسثاب اخرُار املىضىع
تار الكتابة فيما زبتص فيو ادلرأة من أحكاـ ىناؾ نقاط عدة دفعت الباحث ألف خي 

 فقهية, خاصة منها ما يتعلق بالعبادات كاجلنايات كاحلدكد, منها:



 
 س

 مكانة ادلرأة يف اجملتمع ادلسلم, كاىتماـ الشرع هبا اىتماما بالغان.-0 

ور دينها, حيث إف ادلرأة زبصيص مسائل ادلرأة يف كتاب يفيدىا فيما يتعلق بأم-4
عند قراءهتا للكتب الفقهية ذبدىا تبحث عن األحكاـ ادلتعلقة بادلرأة يف ذلك, 

 فرغبت أف أساىم جبهدم يف تسهيل كصوذلا إىل ما خيصها من أحكاـ.

قلة الكتب اليت زبصص أحكاما للمرأة فيصعب عليها الوصوؿ إىل ما تبحث عنو -3
 دينها. من أحكاـ هتمها كتيسر ذلا فهم

 

 يشكهح انثحث
بعض اإلشكاالت  ذم األمهية البالغة, دلوضوعالختيار مثل ىذا ا الذم دفع الباحث

كغليل من يقرأ ىذا البحث  ليلوعلى البحث عن أجوبة ذلا, لعلها تشفي غ اليت حرضتو
 يف ذلك: لتو فيو, كأىم ما شغل ذىنو كتفكرهادلتواضع, فقد جيد ضا

للمرأة بأحكاـ ىو ظلم ذلا, فعليها أف تتحرر من ىذه القيود ىل تقييد اإلسالـ -0
 كترفع عنها رداء الظلم.

ىل ادلرأة شلاثلة للرجل كمساكية لو يف كل التكاليف الشرعية خاصة أبواب -4
 أـ أهنا زبتلف عنو يف بعضها. ,العبادات منها, ال زبتلف عنو يف شيء من ذلك

من حدكد على من ارتكب جناية أك جرمان  ربُت اجلنسُت فيما قر  ىل الشرع فرَّؽ-3
 على السواء. على اجلنسُت شلاثل كمتساك أك يكوف تطبيق حدكاستحق بذلك حداِّ, 

 



 
 ع

 أهذاف انثحث
 :الكتابة يف ىذا ادلوضوع أف يوضح بعض النقاط خالؿ من كاف قصد الباحث 

القيود على  تقييد الشرع اإلسالمي للمرأة ببعض القيود ليس ظلما ذلا, كإمنا ىذه-0
بياف خطأ الداعُت لتحرير ادلرأة كتغليطها, كأف قصدىم ما يتماشى مع طبيعتها, ك 

األساس ىو صدىا عن دين رهبا, كربرير ادلرأة من كل قيد كلو كاف لصاحلها كمن 
 عند رهبا العليم دبا ينفعها.

اء كاف نفض الغبار عن ادلسائل اليت زبتص فيها ادلرأة عن الرجل يف العبادات, سو -4
ذلك يف الصالة أك الزكاة أك سائر أبواب العبادات اليت ذكرىا الفقهاء كما زبتلف 

 فيها عنو.

بُت الرجل كادلرأة كما زبتص فيو  رباين يف احلدكد كاجلناياتتوضيح ما فرؽ الشرع ال-3
 .رأة عن الرجل فيهماادل

 

 أهًُح انثحث
بُت خطر دعاة التغريب فيما أف يفيو  كوف الباحث حاكؿ تكمن أمهية ىذا البحث 

كىو زعزعة احلصن احلصُت لتنشئة اجليل الذم يعتمد عليو اجملمتع يف بناء دكلة  ,يهدفوف إليو
الفوارؽ الفقهية بُت اجلنسُت  ى هنج رهبا كسبيل نبيها, كما كضحقوية متماسكة تسَت عل

رتبطاف, متكامالف م هنماالذكر كاألنثى, كأهنما رغم ما بينهما من بعض ىذه الفوارؽ إال أ
رة, كمن دكهنما ال تستقيم احلياة, كقد خص الشرع احلنيف ادلرأة بأحكاـ فهما الدعامة لألس

 كلبياف أف الشرع ادلطهر مل يظلم ادلرأة بل رفع مكانتها عالية. تناسب تكوينها كطبيعتها.



 
 ف

اداهتا من صالة يف عبكبالنسبة للفوائد العملية فإف ىذا البحث ىو دبثابة مرجع للمرأة ادلسلمة 
 كحج كزكاة كغَتىا, للتسهيل عليها الرجوع يف أمور دينها إىل كتاب رهبا كسنة نبيها.

 

 انثحث  ُحيُهج
 مع ادلناىج العلمية ادلقررة كىي:يف ىذا البحث ما يتناسب  سلك الباحث

الكمي,  , كاعتمد فيو الباحث على ادلنهج الكيفي ال يعترب ىذا البحث دراسة فقهية مقارنة
 كما استند إىل:

األسلوب االستداليل: حيث بُت الباحث أدلة األحكاـ الفقهية اليت ذكرىا يف -0
 السلفأك من أقواؿ   الرسوؿاهلل تعاىل أك من سنة  سواء كانت من كتاب حبثو

 .رضىاٌ اهلل عُهى أمجعنيالصاحل 

, العلماء كأدلتهم أقواؿ من وحبثأسلوب ادلقارنة: فقد كازف الباحث فيما ذكره يف -4
 منها. كناقش بعضها, كبُت ما ترجح لو

 فيو كفق اخلطا التالية: ارىذا البحث كس اغص كما أف الباحث

شَت إىل إذا استشهد بآية من كالـ اهلل تعاىل فإنو ينقلها خبط ادلصحف كي -0
 اسم السورة كرقم اآلية.

ب الستة, إال ركاه من الكتبُت من عند إيراد احلديث فإف الباحث خيرجو, كي -4
كتفي هبما, إال فإنو ي -البخارم كمسلم–لو ذكرا عند الشيخُت  إف كجد

 نادرا.



 
 ص

قف اـ بتخرجيها ما استطاع, إال ما مل ي, كقحبثوبعض اآلثار يف  ذكر الباحث -3
 سنده إىل الكتاب ادلذكور فيو.الباحث لو على زبريج في

أدلة األقواؿ فيها, كما رد أقواؿ العلماء يف ادلسائل اخلالفية كأك  الباحث ذكر -2
من اعًتاضات على األقواؿ, كالرد عليها ما أمكن, كمناقشة  أنو ذكر ما كجد

 ما تيسر من األدلة, كبعدىا بياف الراجح يف ادلسألة.
 بًتتيب ادلسائل على ما اشتهر من ترتيبها يف كتب الفقو. قاـ الباحث -5
سألة ادلذاىب األربعة, كما تطرؽ من أقواؿ يف ادل عمدة الباحث فيما ذكر -6

 لغَتىا من ادلذاىب إال ادلذىب الظاىرم, كىذا قليل.
إليها, بذكر اسم ادلؤلف  أشار الباحث يف اذلامش إىل ادلراجع اليت رجع -7

 كعنواف الكتاب كالصفحة.
 بتوضيح ما أشكل من األلفاظ كاستغرب, ما أمكن. قاـ -8
 لشهرتو اليت بلغت اآلفاؽ. دلن كاف غنيا عن التعريفالباحث ًتجم مل ي -9

ا حسب هكاآليات كاألحاديث كاألعالـ كرتبادلصادر كادلراجع  فهرس الباحث -01
 بفهرست تفصيلي حملتويات الرسالة. حركؼ اذلجاء, كبعد ذلك ختم حبثو

 

 انذراساخ انساتقح

على حد علمي مل أجد حبثا أكادميا دياثل حبثي, لكنٍت كجدت بعض البحوث اليت 
 من ذلك كمنها: تناكلت جزءن 

مفهـو التمييز ضد ادلرأة يف االتفاقيات الدكلية, حبث مقدـ لنيل درجة ادلاجستَت  -0
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية الباحثة: سارة بنت عبيد السبيعي. العاـ 



 
 ق

ق. حيث اختصت ىذه الرسالة ببياف ما تدعو إليو اتفاقية 0230/0234اجلامعي: 
 ا, كطرؽ مواجهة سلاطرىا.سيداك كبياف أخطارى

األحكاـ اخلاصة  بادلرأة يف اجلنايات كاحلدكد, حبث مقدـ لنيل درجة ادلاجستَت -4
-ق0219جامعة أـ القرل مكة ادلكرمة للباحثة: فاتن أمحد زلمد راجح. سنة: 

ـ. فالباحثة تطرقت دلا خيص ادلرأة يف اجلنايات كاحلدكد ككذا الشهادة 0988
 سالة الباحث باجلنايات كاحلدكد فقط.كالقسامة, كاختصت ر 

أحكاـ األـ يف الفقو اإلسالمي, حبث مقدـ لنيل درجة ادلاجستَت, للباحثة: كفاء -3
ق. 0205بنت عبد العزيز السويلم. جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية, سنة: 

حيث تناكلت الباحثة احلديث عن مكانة األـ أماـ األب, كحكم تلبية نداء األـ 
أثناء الصالة, كحرمة التفريق بُت األـ ككلدىا الصغَت يف السيب, جواز كالية األـ على 

 ماؿ كلدىا الصغَت, أحواؿ األـ يف ادلَتاث, كما أف الولد يتبع أمو يف الرؽ كاحلرية.

كسبيزت رسالة الباحث باحلديث عن ادلرأة عموما, سواء أكانت أما أك بنتا أك أختا أك 
 زكجة.

 

 خطح انثحث
 إىل ثالثة أبواب على النحو التايل:مقسم البحث 

 الباب األكؿ:-

كيشمل على: مقدمة كخلفية البحث كمشكلة البحث كأىداؼ البحث كأمهية البحث 
 كالدراسات السابقة كذا منهجية البحث كخطة البحث.



 
 ر

فصلُت:  الباب الثاين: جعلت عنوانو: ادلرأة يف اجملتمعات القددية كيف اإلسالـ. كينقسم إىل:-
الفصل األكؿ: ادلرأة يف اجملتمعات القددية, كجعلتو يف مبحثُت: ادلبحث األكؿ: ادلرأة عند غَت 
ادلسلمُت, كربتو أربعة مطالب: ادلطلب األكؿ: ادلرأة عند اإلغريق. كالثاين: ادلرأة عند الركماف. 

ادلبحث الثاين: ادلرأة عند أما الثالث: ادلرأة عند اليهود. كادلطلب الرابع: ادلرأة عند النصارل, 
 العرب قبل اإلسالـ.

ادلبحث األكؿ: مظاىر تكرمي اإلسالـ , كربتو مبحثاف: الفصل الثاين: مكانة ادلرأة يف اإلسالـ
ساكاة ادلطلب الثاين: ادل, لب األكؿ: ادلساكاة يف اإلنسانيةادلط, كقسمتو أربعة مطالب: للمرأة

ادلطلب الرابع: , لثالث: ادلساكاة يف جزاء اآلخرةادلطلب ا, ك يف أغلب التكاليف الشرعية
ادلبحث الثاين: اتفاقية نبذ مجيع أشكاؿ , ك دحض فكرة ادلساكاة ادلطلقة بُت الرجل كادلرأة

ادلطلب الثاين: , ك دلطلب األكؿ: بياف ىذه االتفاقيةا, كربتو أربعة مطالب: التمييز ضد ادلرأة
, ادلطلب الثالث: كيف نواجو سلاطر ىذه االتفاقية, ك ةتفاقية سيداك على ادلرأة ادلسلمسلاطر ا

 .ادلطلب الرابع:  فتاكل اذليئات الشرعيةكأما 

الفصل  كربتو فصالف: دككاجلنايات كاحلدك  األحكاـ اخلاصة بادلرأة يف العبادات الباب الثاين:
ادلطلب  , كربتو مطلباف:ادلبحث األكؿ: الطهارة ت, كربتو أربعة مباحث:العبادا األكؿ:

 ادلرأة للغسل من حيض أك جنابة. نقض ضفائرادلطلب الثاين: , األكؿ: طهارة بوؿ الصيب

 كإقامتها ادلرأة أذاف: األكؿ ادلطلبكمقدماهتا, كربتو مخسة مطالب:  الصالة: الثاين ادلبحث
, ادلسجد يف للصالة ادلرأة خركج: الثالث ادلطلبالصالة,  يف ادلرأة: الثاين ادلطلبللصالة, 

: الثالث ادلبحث. للمرأة اجلمعة صالة: اخلامس ادلطلبادلرأة,  صالة صفة: الرابع ادلطلب
احلج. كربتو ستة : الرابع ادلبحثاحللي.  زكاة: األكؿ ادلطلب, كربتو مطلب كاحد: احللي زكاة

: الثاين ادلطلب, الًتاخي على أك الفور على احلج كجوب ىل: األكؿ ادلطلبمطالب: 
 اإلحراـ لباس: الرابع ادلطلب, ادلرأة إحصار: الثالث ادلطلب, للحج ادلرأة لسفر احملـر اشًتاط



 
 ش

 احلائض سعي: السادس ادلطلب, كالنفساء احلائض طواؼ: اخلامس ادلطلب, التلبية ككيفية
 .كادلركة الصفا بُت كالنفساء

, كربتو اجلنايات أحكاـ: األكؿ ادلبحثكاحلدكد, كربتو مبحثاف:  اجلنايات :الثاين الفصل
 بُت القصاص جرياف: الثاين ادلطلب, ك النفس على اجلناية: األكؿ ادلطلبثالثة مطالب: 

, كربتو أربعة احلدكد: الثاين ادلبحث. ادلرأة دية: الثالث ادلطلب, ك النفس دكف فيما اجلنسُت
: الثاين ادلطلب, ك احلدكد كأنواع يتواله كمن احلد إقامة شركط: األكؿ ادلطلب مطالب:
 احملددة ادلدة: الرابع ادلطلب, ك ادلرتدة استتابة حكم: الثالث ادلطلب, ك ادلرتدة قتل يف اخلالؼ

 .لالستتابة

 إليو من نتائج, كتوصيات. مث ختم الباحث ىذا البحث دبا توصل

 دلن كالفضل ال شريك لو, كإف كانت األخرلفيو فمن اهلل كحده, كلو ا اب فيما سعىفإف أص
ادلقصرة كمن الشيطاف, كحسب الباحث يف ذلك أنو بذؿ ما أمكنو من جهد  النفسفمن 

فيهم: "إف أصاب اجملتهد  كوف أحد اللذين قاؿ رسوؿ اهلل للوصوؿ إىل الصواب, كلعلو ي
ككما قاؿ ابن مسعود: )كم من مريد للخَت لن  ,(0فلو أجراف كإف أخطأ فلو أجر")

 .(4)يصيبو(

, كأسألو سبحانو كتعاىل التوفيق كالسداد أخطأت فيو كأستغفر اهلل كأتوب إليو شلا
 كالعفو كادلغفرة.

                                                           
 (.412ص2( كأمحد يف مسنده )ج0324ص3يف صحيحو )ج احلديث ركاه مسلم -0
٢

 (.00ص5)جيف " السلسلة الصحيحة " قاؿ األلباين  كذا  (69-68ص0ج) يف سننو أخرجو الدارمي -
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