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 األحكام الفقهية الخاصة بالمرأة في العبادات والجنايات والحدود

 (دراسة فقهية مقارنة)

 ملخص لإلشهار

 
قدمت ىذه الرسالة إىل برنامج الشريعة اإلسالمية جامعة احملمدية سوركارتا لنيل درجة 

 ا١تاجستَت ُب الفقو وأصولو

 ردوان تواليت إعداد الطالب:

 o000110005رقم القيد: 

 ن اهلل بصريمعُت دي ٤تمد الدكتور ٖتت إشراف:

 ٤تمدية سوركارتاجامعة 

 كلية الدراسات العليا

 برنامج ماجستَت الشريعة اإلسالمية

 ٕٗٔٓسنة 
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 مقدمة:

ا ُب أي ديانة مل َٖتَْظ هب وا١تكانة العظيمة اليت ها الكاملةاإلسالم للمرأة حقوق منح
ثورات  أيدون  عاليةسالم نقل ا١ترأة نقلة نوعية اإلوال قانون غَت ىذا الشرع الرباين اٟتنيف،ف

أو احتجاجات، أو تطورات اجتماعية أو فكرية أو سياسية. إمنا نالت ا١ترأة ىذه الكرامة 
وساوى بينهم  ، نزل على الرسول ٤تمد أذي لسماء الا من رب وا١تكانة الرفيعة بوحي

ٚتيعاً ُب ٛتل أمانة االستخالف ُب الكون وعمارتو، كما ساوى بينهم ُب الكرامة واألىلية 

ٱ  ٻ  ٻ  چ . قال تعاىل: -إن مل تكن كلها-وأغلب اٟتقوق والواحبات  والتكاليف

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .(1)چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ساوى بينهما ُب ا٠تلقة، وجعلهما على مرتبة واحدة ُب اإلنسانية، ومصداقو قول و 
يبُت أن اٞتنسُت  ورسول اهلل  .(ٕ): "الناس ولد آدم وآدم من تراب"  رسول الرٛتة 

إمنا يدل على أن ا١ترأة ُشقَّت . فهذا اٟتديث (ٖ)"إمنا النساء شقائق الرجال":متكاملُت، فيقول
 .، وىي قسم منومن الرجل

وُب غَتىا من القوانُت السماوية -ُب الشريعة اإلسالمية  إنَّ مناَط التكليف

ۇ  ۇ   ٹ ٹ چ ، حيث ىو األىلية، واهلل عز وجل ال ُيكلِّف إال ٔتقدور -والوضعية

ما م ا١تساواة فيعلى قدَ ١ترأة وا جلَ وقد وضع القرآُن الكرًن الر .(ٗ)چٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ
                                                           

 ٔسورة النساء اآلية:  -ٔ
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 حسن. ( وقال:6976ذكره األلباني في صحيح الجامع )رقم:  -
محمد بن عيسى: الًتمذدي( ٖٕٙرقم) سليمان بن األشعث: السننودأبو دا( ٕٙ٘صٙجسند)بن حنبل:ا١ت أٛتد - ٖ

( واأللباين ُب صمحيح اٞتامع ٕٜٔ-ٜٓٔ/ٔ(وصمحمحو: أٛتد ٤تمد شاكر ُب ٖتقيق الًتمذي)ٖٔٔرقم) السنن
(ٕ/ٕٛٔ). 
 .ٕٙٛسورة البقرة اآلية:  -ٗ
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إال ُب حاالت خفَّف اهلل فيها عن ا١ترأة؛ ،شرعيةتكاليفو  اتأخالقي عليهم أن يلتزموا بو من

ۆ  ۆ    ۇۇڭ  ڭ  ڭ   ٹ ٹ چ ، رٛتًة هبا، ومراعاًة لِفطرهتا وتكوينها

ې  ې  ې  ى  ى    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

 .(ٔ)چائ             ائ  ەئ  ەئ  

مكاََنا إىل جانب الرجل فيما مها فيو  ا١ترأة ءإعطاالقرآين ُب  يتواىَل ا٠ِتطَابُ وىكذا 

ٹ ٹ  ،مانٌع من االختيار، موِجب لالمتثال لِكاَل اٞتِنَسُْت  سواء، وأنَّ أمر رسول اهلل

 ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻڇ 

 ُتساوت الشريعة احملكمة بكما .(ٕ)ڇٹ     ٹ  ڤ    ٹ     ٹ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿٺ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ ٹ چ الرجل وا١ترأة ُب اٞتزاء اأُلخروي؛ 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  گ  گ  گ

ٍب اىتدى بعد  صاٟتا يرضاه اهلل سبمحانو وتعاىل ة الطيبة جزاء دنيوي ١تن عملفاٟتيا .(ٖ)چ
زاء ال خيت  بو وىذا اٞت واتباع رسولو ، وال يكون ذلك إال باإلديان بو تعاىل وحده ذلك

َ تعاىل ذلك بقولو: ذكر عن أنثى،  وإمنا يشملهما ٚتيعا، وحىت يزول الشك وااللتباس بُتَّ

 اآلية.  چگڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک گ  گ  گچ

صاٟتة للمفرد وا١تذكر وفروعهما، لكن يتبادر إىل الذىن  قال ُب البمحر احمليط: )َمن:
َ بالنوعُت ليعم الوعد كليهما(  ا قالتْ أَن النيب  جوعن أم سلمة زو .(ٗ)اإلفراد والتذكَت، فبُتَّ

                                                           
 ٖٓسورة الروم اآلية:  - ٔ
 .ٖٙسورة األحزاب اآلية:  - ٕ
 ٜٚسورة النمحل اآلية:  - ٖ
 (ٙٔ٘ص٘ج)البمحر احمليط ٤تمد بن يزسف: حيان األندلسي وأب - ٗ
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إالَّ منو يومئذ (ٔ)ٍتعْ قالْت: فلم يَ رُ  ؟ما لنا ال نُذكر ُب القرآن كما يُذكر الرجال): للنيب 
 ةحجر  ،قالت: وأنا ُأسرِّح شعري فلففُت شعري، ٍب خرجُت إىل حجرةنداؤه على ا١تِنرب، 

يا أيُّها الناس، إنَّ اهلل يقول ُب  "ا١تنرب:  لىفإذا ىو يقوُل ع (ٕ)بييت، فجعلُت ٝتعي عنَد اٞتريد

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ قولو تعاىل:إىل چڻڻ  ۀچكتابو

 .(ٗ)) (ٖ)چۅ  ۅ   

وما أوالىا اهلل من رفعة  ،الدين السماوي اٟتنيفو١تا علم الغرب قيمة ا١ترأة ُب ىذا 
غزوىم ُب السيطرة على ا١تسلمُت، و  -ا١تعادي لإلسالم–ىذا الغرب ومكانة، وكانت خططُ 

ومع التطور  .االستعمار العسكري عقر دارىم، وبعد فشلو ُب تطويع ا١تسلمُت عن طريق
ىذه التكنولوجيا ومستفيدا منها غَتَّ طريقتو مستخدما  خاصة ُب اإللكًتونيات، التكنولوجي،

من بالده دون إرسال اٞتيوش البشرية، ودون أن يتكلف خسارة  فيما يصبو إليو، وقرر الغزوَ 
 طريقتو إىل ما يسمى بالغزو الفكري والثقاُب، وما وجد سبيالإىل ما يهدف مادية كبَتة، فغَتَّ 

٢تا يُفِسد األسرة، واليت ىي إال عن طريق ا١ترأة، اليت من خال ووسيلة سهلة مستساغةإليو 
والذي كان  ،الذي حيمل على أكتافو عبء األمة النواة األوىل اليت ينشأ فيها اٞتيل الصاعد

وبذلك يفسد اجملتمع كلو.كما قال أحد  يًتىب على القيم واألخالق اإلسالمية النبيلة،

                                                           
 أي  يفزعٍت ويُفاجئٍت من الفعل راع يروع. - ٔ
؛ لكونو منو وىو على ا١تِْنرب أي أَنا رفعت رأَسها إىل جهة اٞتريد الذي ىو سْقف ا١تسجد إذ ذاك لُقْرب النيبِّ  - ٕ

 .غََت مرتفع عن ا١تنرب كثَتًا
 ٖ٘سورة األحزاب اآلية:  - ٖ
 ٜٕٔصٓٔجالكربى ) السنن ، والنسائي ُبوىذا لفظو (ٜٖٕٔٚوٖٕٛٔٚوٕٓٔٔٚ) رواه أٛتد ُب مسنده - ٗ
واٟتاكم ٥تتصرًا، وصمحَّمحو على شرط ( ٘ٙٙرقمٖٕوالطرباين ُب ا١تعجم الكبَت )ج، مع اختالف يسَت(ٖٔٗٔٔرقم

 )ٙٔٗ/ٕ، وأقرَّه الذىيب )الشيخُت
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 ٦تا أكثر احملمدية مةاأل ٖتطيم ُب تفعالن وغانية كأس-ا١تاسونييُت وىو من القادة–األعداء 
 .(ٔ)والشهوات ا١تادة حب ُب فأغرقوىا ،ودبابة مدفع ألف يفعلو

وعلى ىذا دعى الغرُب إىل ٖترير ا١ترأة ٖتريرًا مطلقا من كل القيود، وخاصة القيود 
وما ىذا السعي منهم إال حملاربة ىذا الدين  -اليت ظلمت ا١ترأة ُب زعمهم الباطل-الدينية

ک  ک        ک  گ   ٹ ٹ چكرَّم اإلنسان عامة، ورفع قيمة ا١ترأة خاصة،الرباين الذي  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  گ   گ  گ  

 .(ٕ)چںڻ

 :طهارة بول الصبي
بل وأكد عليها  ،لقد ٘تيز الدين اإلسالمي عن غَته من األديان باٟتث على النظافة         

أشد تأكيد، سواء أكانت نظافة الباطن أال وىي نظافة ا١تعتقد، أم كانت نظافة الظاىر، 

 . (ٖ)چڭ  ۇ     ۇ   چ  واليت ىي نظافة البدن وا١تكان، ومن ذلك قول اهلل تعاىل: 

، فشرع اهلل كلو حيث أما فيما خي  نظافة البدن فاآليات واألحاديث ال ٖتصى عدداً لكثرهتا
 على توحيده وعدم اإلشراك بو.

اٟتنابلة وحىت اٟتنفية ُب  ألربعة من ا١تالكية والشافعية و  خيتلف فقهاء ا١تذاىب امل          
زئ ُب تطهَت ىذا ما جي، لكن ا٠تالف بينهم كان في(ٗ)ون بول الطفل كبول الكبَِت، ٧تسٌ ك

                                                           
 (.ٙٗصٛٗالشمحود علي بن نايف: موسوعة الرد على ا١تذاىب الفكرية ا١تعاصرة )ج -ٔ
 ٓٚسورة اإلسراء اآلية:  -ٕ
 .ٗسورة ا١تدثر اآلية:  - ٖ
اٟتطاب ٤تمد بن  (ٙٔٔصٔ( حاشية الشرقاوي )جٜٓص ٕغٍت )جا١ت ا١تقدسي عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة: - ٗ

تبيُت  الزيلعي عثمان بن علي اٟتنفي:  (ٜٗص٥ٔتتصر خليل )ج٤تمدأبو عبد اللهالرعيٍت:مواىب اٞتليل شرح على 
 .(ٜٙصٔاٟتقائق شرح كنز الدقائق )ج
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كالمها يطهر بالغسل، وال فرق بول الرضيع كبول الكبَت ُب اٟتكم  ، فكانت أقوا٢تمالنجس.
حنيفة ومالك ُب  إليو أبو ذىبوىو ما  بُت الذكر واألنثى، وال بُت كونو أكل الطعام أْو اَل.

 جيزئ ُب التطهَت من النجاسة،ا١تشهور عنو، على خالف بينهما ُب كيفية الغسل الذي 
، (ٔ)عصر بعد كل غسلةوتغسل عدة مرات حنيفة لتطهَت النجاسة غَت ا١ترئية أن تُ  فاشًتط أبو

حىت يذىب لوَنا وطعمها  عنده غمر مكان النجاسة با١تاء يكفي بل ،ومل يشًتط مالك ذلك
 .(ٕ)ورائمحتها

 ذي مل يأكل الطعام طاىر.وىو رواية عنبول الصيب الكما يرى بعض أىل العلم أن 
اللذين مل يأكال إىل مالك أنو ال يغسل بول الغالم وال اٞتارية منسوبة الشافعي، ورواية 

 الطعام.

أن ىذه الرواية عن مالك  -ُب شرحو على موطأ مالك- الباجي ا١تالكي ذكرلكن        
أما بعض العلماء فَتى . (ٖ)ىذا القول ا١تنسوب للشافعي باطل شاذة،كما أن النووي قال أن

ينضح بول الرضيع مامل يأكل الطعام، فإذا أكل أصبح اٟتكم ُب بولو كالكبَت، أَن
 يغسل.وىو مذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية والصمحيح عند الشافعية، واٟتنابلة واٟتنفية.ف

ون أن يبلغ جريانو وتقطر  غمر موضع البول با١تاء د أنو النضَح: لقولوفسر أصمحاب ىذا ا

                                                           
الشوكاين ( ٚٛصٔجبدائع الصنائع ) أبو بكر بن عمر الكاساين:( ٖٜ-ٕٜصٔجا١تبسوط )السرخسي: انظر:  -ٔ

 (ٖٓٔصٔجحاشية الدر ا١تختار ) ابن ا٢تمام: (ٖٗٔصٔجر )تح القديف ٤تمد بن علي:
 شرح ا١توطا ا١تنتقى سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد: (ٕٗصٔجا١تدونة الكربى ) مالك بن أنس: انظر: -ٕ
٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب ( ٖٓٗ-ٕٓٗصٔجاالستذكار ) يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب: (٘ٗ-ٗٗصٔج)

 .(ٕٙ-ٔٙصٔجبداية اجملتهد )أبو الوليد: 
 .(ٗٛ٘-ٖٛ٘صٔ( وشرح النووي على مسلم )جٕٛٔصٔا١تنتقى شرح ا١توطا )ج - ٖ
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وعمدهتم ُب ذلك حديث أم قيس بنت ٤تصن:  -(ٔ)٦تا قال بو مالك فهو هبذا ا١تعٌت قريب-
  يأكل الطعام ...(.)أَنا أتت بابن ٢تا صغَت مل

ذا الباب ىواألحاديث ا١تسندة ُب الفرق بُت بول الغالم واٞتارية ُب قال البيهقي: )        
يتبُت  والل:)حُت قا و اهللٛتر ي افعشد النتثبت ع مل ، وكأَناذا ُضمَّ بعضها إىل بعض قويتإ

عن النخعي،  ا مرويّ وقول الشافعي ىذ.(ٕ)(يل ُب بول الصيب واٞتارية فرق من السُّنَّة الثابتة
 .(ٖ)فالشافعية، ووصفو النووّي: بأنو ضعيوىو رواية عن األوزاعي، ووجو لبعض 

 :المرأة للغسل من حيض أو جنابة نقض ضفائر

ا١ترأة شعرىا لغسل اٞتنابة غَت واجب، ا١تذاىب األربعة على أن نقض اتفقت 

 دقلت يا رسول اللَّو إين امرأة أش) قالت: رضي اهلل عنهاحديث أم سلمة ىذااألصل ُب و 
حثيات ٍب  ثى رأسكثالليكفيك أن ٖتثي ع اال إمن"نابة.قال: ضفر رأسي فأنقضو لغسل اٞت
 .(ٗ)"(تفيضُت عليك ا١تاء فتطهرين

 :ضفائر الشعر حال الغسل عامة إىل أقوال أمهها ُب نقض واختلفلكن الفقهاء ا

ا١تالكية  وقال بو.أو غَتمها عدم وجوب نقض ا١ترأة ضفائرىا، لغسل اٞتنابة أو اٟتيض-
يكفي وقال بو اٟتنفية: )وجوب نقض شعر الرجل دون ا١ترأة. والشافعية وىو رواية عن أٛتد.

ج، أما ا١تنقوض، فيفرض غسلو كلو دفعًا للمحر  -أي شعر ا١ترأة ا١تضفور-بلُّ أصل الضفَتة
اتفاقاً، ولو مل يبتل أصل الضفَتة بأن كان متلبدًا أو غزيراً، أو مضفورًا ضفرًا شديدًا ال ينفذ 

                                                           
أبو سعيد الرباذعي: ( ٕٖٔ-ٕٖٓصٕج) الكبَت اٟتاويا١تاوردي ٤تمد بن حبيب: ( ٖ٘ٚ-ٖٗٚصٔجا١تغٍت ) - ٔ

 .(ٕٙٓصٔج) ُب اختصار ا١تدونة التهذيب
 (.ٙٔٗ/ٕن الكربى )السنأٛتد بن اٟتسُت ا٠تراساين البيهقي:  -ٕ
 .(ٜٓ٘/ٕ)اجملموع  -ٖ
 (ٖٖٓرقم ٜٕ٘/ٔ)مسلم شرح النووي على -ٗ
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لكن لو ضرىا غسل رأسها تركتو، وقيل:  -على الصمحيح- فيو ا١تاء، جيب نقضها مطلقاً 
و، فينقضها وجوبا لعدم ضفَتتِ  ٘تسمحو، وال ٘تنع نفسها عن زوجها،وال يكفي للرجل بلُّ 

 .(ٔ)(ضرورة ولالحتياط وإلمكان حلقوال

 (ٖ)من ا١تالكية (ٕ)الباجيقال  وبو ُب غسل اٟتيض دون اٞتنابة. شعرىا ١ترأةاوجوب نقض 
 .(٘)مذىب الظاىريةىو و  (ٗ)ا١تشهور من مذىب اٟتنابلةىو و 

اٞتنابة أو اٟتيض بالسنة، استدل القائلون بعدم وجوب نقض ا١ترأة ضفائرىا، سواء ُب غسل 
 واآلثار، وا١تعقول:

 منها: ُب ذلك أحاديث : ثبت عن رسول اهلل السنة-1

ضفر رأسي فأنقضو  دقلت يا رسول اهلل إين امرأة أش)قالت:  رضي اهلل عنهاعن أم سلمة -
ال إمنا يكفيك أن ٖتثي على رأسك ثالث حثيات ٍب تفيضُت عليك " قال: نابة.لغسل اٞت
 .(ٙ)"(فتطهرين ا١تاء

 

 

                                                           
شرح فتح القدير  عبد الواحد ابن ا٢تمام: (ٗ٘/ٔالبمحر الرائق ) ابن ٧تيم: (ٖٗ/ٔبدائع الصنائع )الكاساين:  -ٔ
 (ٖ٘ٔ/ٔ) على رد احملتار عابدينحاشية ابن ابن عابدين: ( ٛ٘/ٔ)
ىو عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف بن الفرضي أبو الوليد القرطيب اٟتافظ، مؤلف تاريخ األندلس، كان فقيها عا١تا  -2

 (ٗ٘ٗصّٔتميع فنون العلم، توُب سنة ثالث وأربعُت عن اثنتُت وٜتسُت سنة )انظر ترٚتتو ُب الديباج ا١تذىب ج
 (.ٜٙ/ٔا١تنتقى للباجي )  -ٖ
علي بن سليمان  (ٕ٘ٓ/ٔالفروع ) ٤تمد بن مفلح ا١تقدسي مشس الدين: (ٕٚ٘/ٔا١تغٍت )ابن قدامة ا١تقدسي: -ٗ

 (.ٕٙ٘/ٔاإلنصاف ) ا١ترداوي:
 (.ٕٜٔرقم ٖٚ/ٕاحمللى البن حزم الظاىري ) -٘
 سبق ٗترجيو -ٙ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 :اآلثار-2

أوالده كن يغتسلن من  تء ابن عمر وأمهااأن نسموىل ابن عمر: ) عن نافع-
 .(ٔ)(هارؤوسهن، ولكن يبالغن ُب بلِّ  نَ وال ينقض ضيواٟت ةناباٞت

مثل  اٟتيض واٞتنابة كسائر البدن غسلو أنو موضع من البدن فاستوى ُبكما يرون عقال 
 .(ٕ)اليد والرجل وغَتمها

 استدل القائلون بوجوب نقض شعر الرجل دون ا١ترأة بالسنة.أدلة القول الثاني: 

 السنة:-1

نابة أن ثوبان ن شريح بن عبيد قال أفتاين جبَت بن نفَت عن الغسل من اٞتع-
فليغسلو حىت  ولفلينشر رأسجأما الر "عن ذلك فقال: يبتفتوا النحدثهم أَنم اس
لتغرف على رأسها ثالث  ،وضعليها أن ال تنق أة فالر وأما ا١ت ،يبلغ أصول الشعر

 .(ٖ)"فيهاكغرفات ب

ُب غسل اٟتيض دون اٞتنابة  شعرىا ١ترأةااستدل القائلون بوجوب نقض أدلة القول الثالث: 
 بالسنة، وا١تعقول.

 :السنة-1

ة فقال رسول اهلل جخرجنا موافُت ٢تالل ذي اٟت)قالت:  رضي اهلل عنهاعن عائشة-ٔ
أىديت ألىللت بعمرة فأىلَّ   أينالفليهلل فإين لو  ةمر عيهل بمن أحب أن ": 

                                                           
( والدارمي ُب سننو ٚٗٓٔرقم ٕٕٚ/ٔ( وعبد الرزاق ُب مصنفو )٘ٓٛرقم ٗٚ/ٔذكره ابن أيب شيبة ُب مصنفو ) -ٔ
 ( وقال ٤تققو: إسناده صمحيح.٘ٙٔٔرقم ٕٓٛ/ٔ)
 (.ٕٚ٘/ٔذكره ابن قدامة ُب ا١تغٍت ) -ٕ
 (.ٙٛٙٔرقم  ٔ٘ٗ/ٕ( وأخرجو أيًضا الطرباىن َب مسند الشاميُت )ٕ٘٘٘ٓٔ/ٔ) ُب سننورواه أبو داود  -ٖ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 اٍت يوم عرفة وأنكبعمرة فأدر  ن أىلَّ نت أنا ٦تكم بعمرة وأىل بعضهم ْتج، و هبعض
سك وامتشطي وأىلي أَدِعي عمرتك وانقضي ر " فقال: حائض فشكوت إىل النيب

، رأيب بك نب نٛتصبةأرسل معي أخي عبَد الر ففعلت حىت إذا كان ليلة اٟت "ْتج
 .(ٔ)(مرة مكان عمرٌبعجُت إىل التنعيم فأْىَلْلُت بر فخ

 .ن ُب شيء من ذلك ىدي وال صوم وال صدقةكي قال ىشام: ومل

 المعقول-2

جيب غسلو،  كانم كل  وصول ا١تاء إىل يقنيت حىت األصل وجوب نقض الشعرإن 
غسل  بخالفاٟتيض فأما ذلك فيو، عفي عنو ُب غسل اٞتنابة؛ ألنو يكثر فيشقُّ لكن 
 .(ٕ)الوجوب وىو، فبقي على مقتضى األصل اٞتنابة

 ل وأدلة كل قول، أنو ليس واجبا على ا١ترأة نقض ا٦تا تقدم من األقو  الذي ترجح

ن يكون ىذا الفعل مستمحباِّ ٢تا، ، وال يعدو أىاشعر ىا إذا كان ا١تاء يصل إىل أصول ضفائر 
ث إن إعمال وعمال هبا كلها، حي ُب ذلك النصوص ما ثبت من بُت وحىت ديكن اٞتمع

 .اإمها٢تنصوص الباب أوىل من 

:للصالة تهاإقامو  أذان المرأة  

 للعلماء ُب ذلك ثالثة أقوال. 

بشرط أال ترفع صوهتا فوق ما ُتسِمع صواحبها، فإن  يستمحب األذان للنساء، القول األول:
 بصوهتا كما يفتت فتَت رفعت فوق ذلك حرم كما حيرم تكشفها ْتضرة الرجال، ألنو يُ 

 بوجهها.
                                                           

 (.ٓٚٛصٕ(. شرح النووي على صمحيح مسلم )جٕٓٔصٔفتح الباري )ج -ٔ

 (ٕٚ٘/ٔا١تغٍت) -ٕ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 .(ٕ): األذان للنساء حسنوالظاىرية وقالوا (ٔ)وهبذا قال الشافعي ُب أحد قوليو

 القول بالكراىة. القول الثاني:

، وبو قال من قويل الشافعي وظاىر مذىب مالكوىو ا١تشهور  ،وىو قول ٚتهور الفقهاء
 .(ٖ)عمر وأنس

 القول بالتمحرًن. القول الثالث:

 .(ٗ)وىو رواية ُب مذىب مالك 

 استند أصمحاب القول األول إىل:-

 اآلثار:-1

 . (٘)إذا أرادت أن تصلي(تقيم ا١ترأة لنفسها ال: )عن ابن جريج عن عطاء ق -ٔ
 .(ٙ)وقال جريج قال طاووس: )كانت عائشة تؤذن وتقيم(

                                                           
( ٖٛٛصٔالرملي: َناية احملتاج )ج ٤تمد بن أٛتد مشس الدين (ٖٚصٔالشافعي: األم )ج٤تمد بن إدريس  -ٔ

 (.ٕٚٔصٔ)ج الدين احمللي علىشرح جاللقليويب وعمَتة  ا( حاشيتٓٓٔصٖ)ج النووي: اجملموع
 (.ٜٕٔص ٖ: احمللى )جاألندلسي بن حزمعلي بن أٛتد -ٕ

( ٜٛٔصٔ)ج ُب فقو أىل ا١تدينة ( ابن عبد الرب: الكاُبٜ٘صٔا١تدونة الكربى )ج لك بن أنس:ما ا١تالكية: -ٖ
 .(ٖٕٔصٔ)ج أبو عبد اهلل: شرح ا٠ترشي على ٥تتصر خليل ا٠ترشي٤تمد 
أٛتد سالمة القليويب وأٛتد الربلسي ( ٓٓٔصٖ( النووي: اجملموع )جٖٛٛصٔالشافعية: الرملي: َناية احملتاج )ج-

 (.ٕٚٔصٔ)جشرح العالمة جالل الدين احمللي على منهاج الطالبُت حاشية قليويب وعمَتة : عمَتة
( ٓٓٔص١ٔتقنع )ج( ابن قدامة: إٓٔصٔ)ج على مت اإلقناع البهوٌب: كشاف القناع منصور بن يونس اٟتنابلة: -
 .(ٖٔٔصٔ( ابن مفلح: ا١تبدع )جٕٖٗصٔ)ج الشرح الكبَتو 
 حاشية الدسوقي  ٤تمد عرفة الدسوقي مشس الدين: (ٖ٘ٗصٔ)ج ٥تتصر خليلاٟتطاب: مواىب اٞتليل شرح  -ٗ

 (.ٜ٘ٔصٔ)جعلى الشرح الكبَت 
 (.ٕٙٔصٖصنف)جبن ا٢تمام الصنعاين: ا١ت عبد الرزاق -٘
 (.ٖٕٕصٔصنف )ج:ا١تبن أيب شيبة عبد اهلل بن ٤تمد -ٙ
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 القياس:-2
 .(ٔ)ذان ذكر هلل تعاىل فال دينع النساء من الذكراأل

 

 الثاين فاستند القائلون بو إىل: أما القول-

 من اآلثار:-1

)ليس على  عبد الرزاق عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أخرج -ٔ
 .(ٕ)النساء أذان وال إقامة(

حدثنا ٤تمد بن الفضيل عن الوليدعن قال: ) (ٖ)روى اٟتسن بن ٛتاد اٟتضرمي -ٕ

رضي اهلل قة بنت عبد اهلل بن اٟتارث ٚتيع بن عبد الرٛتن بن خالد عن أم ور 
ؤذن ٢تا وأمرىا أن تؤم وجعل ٢تا مؤذنا ي ،يزورىا ُب بيتها كان رسول اهلل )عنها

 .(ٗ)قال عبد الرٛتن: )فأنا رأيت مؤذَنا شيخا كبَتا(أىل دارىا(. 
عْرض ىذه األقوال يًتجح للباحث القول بكراىة  أذان ا١ترأة وإقامتها، ألنو يتطلب  وبعد

 رفع صوهتا، وىي مأمورة باٟتشمة والتسًت، كما أنو مناٍف لطبيعتها.

 

 

 

                                                           
 (.ٜٕٔص ٖابن حزم: احمللى )ج -ٔ
 (.ٕٚٔص ٖمصنف عبد الرزاق )ج -ٕ
 (.ٓٓٔصاإلمام القدوة احملدث األثري الثقة، ا١تعروف ب: سجَّادة )ابن حجر: تقريب التهذيب  -3
 (.ٜٕٓ-ٕٛٓص ٗرواه أبو داود ُب سننو: بذل اجملهود شرح سنن أيب داود)ج -ٗ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 :المرأة في الصالة

 عورة المرأة في الصالة-أ

 للعلماء ُب ذلك قوالن:

 .-باطنهما وظاىرمها-ىا إال وجهها وكفاا عورة ُب الصالة، ا١ترأة اٟترة كله القول األول:

ىو قول و  (ٗ)وىو اختيار ابن تيمية(ٖ)من اٟتنفية (ٕ)والصدر(ٔ)وبو قال ٚتهور الفقهاء
 .(٘)الظاىرية

 إن ا١ترأة كلها عورة ُب الصالة إال وجهها. القول الثاني:

 .(ٙ)وىذا قول اٟتنابلة ُب رواية عنهم

 
                                                           

( الزيلعي: تبيُت ٛ٘صٔالشيخ نظام: الفتاوى ا٢تندية )ج( ٘ٓٗصٔة: ابن عابدين: الدر ا١تختار )جاٟتنفي -ٔ
 (.ٓٛٔصٔم: فتح القدير )ج( ابن ا٢تمآٛٔصٔاٟتقائق )ج

 على ٥تتصر خليل منح اٞتليل ٤تمد عليش: شرح (ٕٗٔصٔية الدسوقي على الشرح الكبَت )جا١تالكية: حاش -
 .(٘ٓٔصٔ( ابن رشد: بداية اجملتهد )جٖٖٔصٔ)ج
 .(ٖٕٛصٔة الطالبُت )ج(النووي:روضٖٕٚصٔ(حاشية الباجوري )ج٘ٛٔصٔافعية:ا٠تطيب:مغٍت احملتاج )جالش-
ا١ترداوي: اإلنصاف ( ٖٖٓص ٔ( الرحيباين: مطالب أويل النهى )جٖٕٗص ٔاٟتنابلة: البهوٌب: كشاف القناع )ج -
 (.٘ٔٔص ٔابن قدامة: ا١تقنع )ج (ٕ٘ٗص ٔ)ج

عبيد اهلل بن مسعود بن ٤تمود بن أٛتد ، احملبويب ، اٟتنفي ، صدر الشريعة األصغر . فقيو ، أصويل ، جديل ،  -2
يب جده أٛتد أخذ العلم عن جده ٤تمود وعن أ ...٤تدث ، مفسر ، ٨توي ، لغوي ، أديب ، بياين ، متكلم ، منطقي

 )التنقيحة ، عنصر الوقاية ( )النقاب: )شرح الوقاية ( ،و) صانيفوت( من تلقيح العقول ُب الفروقصدر الشريعة وصاحب )
 (.ٖٗ٘صٗ)جاألعالم (الزركلي:ٜٓٔصُب تراجم اٟتنفية) الفوائد البهيةانظر ترٚتتو: اللكنوي ٤تمد عبد اٟتي: 

 مراجع الفقو اٟتنفي اليت سبق ذكرىا. -ٖ
 (.ٗٔٔصٔيمية )ج٣تموع فتاوى ابن تأٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين:  -ٗ
 (.ٕٙٔصٖابن حزم: احمللى )ج -٘
ا١تنجي التنوخي زين الدين: ا١تمتع شرح  (ٕٗٙصٔ( ابن قدامة: ا١تغٍت )جٕٖٙصٔابن مفلح: ا١تبدع )ج -ٙ

 (.ٖٖٓصٔ)ج ُب شرح غاية ا١تنتهى : مطالب أويل النهىمصطفى السيوطي ( الرحيباينٖٔٚصٔا١تقنع)ج



 14 

 ة عدم اعتبار الوجه والكفين عورة:أدل

 الكتاب والسنة:-1

 .(ٔ)چںڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ  -ٔ

ڱ    ڱ  ڱ   چقولو تعاىل:  رضي اهلل عنهمابن عباس وعائشة  فقد فسر اٟترب

 .(ٕ)بالوجو والكفُتچںڱ
ولو كان الوجو والكفان عورة  حملرِمة عن لبس القفازين والنقاب"ا َنى النيب " -ٕ

 ١تا حرَّم سًتمها.
 المعقول:-2

ان لألخذ ، وكذا الكفَّ والشهادة اٟتاجة تدعو إىل كشف الوجو للبيع والشراء
 .(ٖ)عورة والقيام ٔتختلف األعمال،فلذلك ليسا والعطاء،
 :دليل القول الثاني

 .(ٗ)ا١ترأة عورة": "حديث -ٔ
 عام ومل خيص . يرون أن اٟتديث ذا القولفالذين قالواهب

                                                           
 ٖٔسورة النور من اآلية:  -ٔ
 (.ٜٛص٘)جالقرآن العظيم تفسَت :بن كثَت اعيل بن عمرإٝت -ٕ
 (ٖٖٔصٔ( ابن مفلح: ا١تبدع )جٖٖٔصٔ( ابن مفلح: ا١تبدع )جٔٗٙصٔاٟتنابلة: ابن قدامة: ا١تغٍت )ج -ٖ
 ( ٚٙٔصٖ( النووي:اجملموع )جٙصٕة احملتاج )ج( الرملي: َناي٘ٛٔصٔافعية: ا٠تطيب: مغٍت احملتاج )جالش -
 .(ٕٗٛصٔ)ج على كنز الدقائق بن ٧تيم: البمحر الرائق عبد اهلل بن أٛتد فية:اٟتن -
 (.ٕٔ٘صٔ)ج اشرح ا١توط: ا١تنتقىأبو الوليد الباجيسليمان بن خلف ا١تالكية:  -
( وقال عند ٖٖٓصٔره األلباين ُب إرواء الغليل )ج(، وذكٙٚٗصٖرواه الًتمذي وقال: حديث حسن غريب )ج -ٗ

 صمحيح.عند ٗترجيو ُب سنن الًتمذي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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إىل ىذا اٟتديث، يظهر أنو يدل على أن وجو ا١ترأة عورة ُب  لكن بالنظر
الصالة، وأنتم تقولون أن اٟترة كلها عورة ُب الصالة إال وجهها، فكيف يكون 

 ذلك.

أن الرأي الراجح اليت استدل هبا كال الطرفُت، يتبُت للباحث  اآلثاراألحاديثو  وبالنظر إىل ىذه
 ىا.ها عورة ُب الصالة إال وجهها وكفاكل  ىو قول ٚتهور العلماء، وىو أن ا١ترأة

 :ثياب المرأة في الصالة

 ُب ثالثة أثواب: أن تصلي لمرأةل يستمحب

ا٠تمار: تغطي بو رأسها وعنقها وتديرىتمحت -الدرع: وىو قمي  تغطي بو بدَنا وقدميها.-
 : ملمحفة تلتمحف بو فوق الدرع يسًت الثياب.(ٔ)اٞتلباب-حلقها.

 وروي عن عمر بن ا٠تطاب وابنهوعائشة وعطاء (ٗ)واٟتنابلة (ٖ)والشافعية (ٕ)وىذا قول اٟتنفية
 .رضي اهلل عنهم

 :خروج المرأة للصالة في المسجد-

فهو عزدية ُب (٘)چڃ   ڃ  ڃ  چ  ، لقول اهلل تعاىل:هابيتاألصل لزوم ا١ترأة 
 حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة ال تكون إال لضرورة أو حاجة.

                                                           
ىو ثوب واسع للمرأة، دون ا١تلمحفة، أو ىو ما تغطي بو ثياهبا من فوق كا١تلمحفة. الفَتوزآبادي: القاموس احمليط  -ٔ

 (.ٚٗص ٔفصل اٞتيم باب الباء )ج
 .(ٜ٘ص ٔالشيخ نظام: الفتاوى ا٢تندية )ج -ٕ
 (.ٕٚٔ-ٔٚٔص ٖالنووي: اجملموع )ج -ٖ
 (.ٕ٘ٗص ٔ( البهوٌب:كشاف القناع )جٖٙٙص ٔا١تبدع )ج ( ابن مفلح:ٕٗٙص ٔابن قدامة: ا١تغٍت )ج-ٗ
 ٖٖسورة األحزاب من اآلية:  -٘
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 .(ٕ)والظاىرية (ٔ)الفقهاء من مهوراٞتوىو قول  القول باإلباحة. العلماءيرى فريق من 

رضي عائشة وابن مسعودوقال بو  القول بالكراىة أو التمحرًنآخر من العلماء  يرى فريقكما 
ّتواز خروج ا١ترأة فقط ُب عصر النبوة، أما بعد عصر النبوة فعلى  قاالحيث ، اهلل عنهما

أن  رضي اهلل عنهروى نافع عن عبد اهلل بن عمرحيث استندوا إىل ما  .الكراىة أو على التمحرًن
 .(ٖ)"ال ٘تنعوا إماء اهلل مساجد اهلل"قال:  رسول اهلل 

درك رسول لو أ: ) ماوأرضاه مارضي اهلل عنهابن مسعود عائشة و  قولواستند الفريق اآلخر ب
وما  .(ٗ)(ما أحدثت النساء بعده ١تنعهن من ا١تساجد كما منعت نساء بٍت إسرائيل اهلل 

ال ٘تنعوا إماء ": عندما قال لو: قال رسول اهللرضي اهلل عنهماولد ل عبد اهلل بن عمر عن ثبت 
 ."هللاهلل مساجد ا

اليت تبيح العتماده على أحاديث النيب  -القائل بإباحة خروج ا١ترأة–يًتجح القول األول 
 خروج ١ترأة للمسجد وتنهى الزوج عن عدم منعها إذا استأذنتو.

                                                           
 (.ٙٙ٘صٔ( حاشية ابن عابدين )جٜٕ٘صٔفتح القدير )جشرح فية: ابن ا٢تمام: اٟتن -ٔ
: أبو الربكات الدردير أٛتد بن ٤تمد (ٚٔٔ-ٙٔٔصٕ)جمواىب اٞتليل ( ٖٖ٘صٔا١تالكية: حاشية الدسوقي )ج- 

 (.ٙٗٗصٔ)ج على أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلمام مالك صغَتالشرح ال
( البهوٌب:  ٕٕٕصٔعمَتة على شرح اٞتالل احمللي )جقليويب و  تا( حاشئٜٜصٗوي: اجملموع )جالشافعية: النو - 

 (.ٕٔٗصٔكشاف القناع )ج
( ٔٔٙصٔ)جالرحيباين: مطالب أويل النهى ( ٛٚ٘صٔ( الفروع )جٖ٘ص ٕامة: ا١تغٍت )جاٟتنابلة: ابن قد- 

 (.ٕٕٔصٕا١ترداوي: اإلنصاف )ج
 (.ٜٕٔصٖابن حزم: احمللى )ج -ٕ
نور  ا٢تيثمي علي بن أيب بكر للفظ،( عن عمر بن ا٠تطاب هبذا إٖٚصٔشرح النووي على صمحيح مسلم )ج -ٖ

 (.ٖٖصٕ: ٣تمع الزوائد )جالدين
 .(ٜٔصٙمسند أٛتد بن حنبل )ج -ٗ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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 زكاة الذهب والفضة بما فيه الحلي المستعمل حكم: زكاة الحلي

حيرم اٗتاذه، سواء كان لرجل أو امرأة اتفق أىل العلم على وجوب زكاة اٟتلي الذي 
 وذلك ألنو يفضي إىل السرف، وا٠تيالء وكسر قلوب الفقراء. 
م كاألواين وا١تِرود وا١تكمحلة محرَّ مُ  قال ُب الشرح الصغَت: )وأَفَهم قولُو )حلي جائز( أن ال

جيب فيو الزكاة، وإن رصع باٞتواىر، أو طرز بسلوك الذىب أو الفضة  -وإن المرأة-
ثياب أو عمائم فإَنا تزكى زنتها إن علمت وأمكن نزعها بال فساد، وإال ٖترى ما فيو 

 . (ٔ)من العُت وزكى(
 الحلي المباح االستعمال حكم زكاة

 اختلف أىل العلم ُب زكاة اٟتلي خالفاً واسعاً، 
 : القائلون بعدم وجوب زكاة الحليالقول األول

قال ابن حزم ُب احمللى: )...وقال جابر بن عبد اهلل وابن عمر ال زكاة ُب اٟتلي، وىو 

رضي اهلل عه  -وىو عنها صمحيح -قول أٝتاء بنت أيب بكر الصديق، وروي أيضًا عن عائشة
 الصحابة أمجعني

 ثاني: القائلون بوجوب زكاة الحليالقول ال
عود وعبد اهلل عباس، وبو قال ابن مسروى وجوب زكاة اٟتلي عمر بن ا٠تطاب وابن 

 .(ٖ)،وإليو ذىب أبو حنيفة(ٕ)وسفيان الثوري، وداود رضىان اهلل عنهم أمجعنيبن عمرو بن العاص 

 : القائلون بعدم وجوب زكاة الحليأدلة القول األول
 أوال: األحاديث التي وردت تدل على عدم وجوب زكاة الحلي: 

قالت: خطبنا  -رضي اهلل عنهماعبد اهلل بن مسعودامرأة -روى الشيخان عن زينب -ٔ
من حليكن فإنكن أكثر أىل جهنم نساء تصدقن ولو "يا معشر الفقال: رسول اهلل 

                                                           
 (.ٚٗٔصٕالدردير: الشرح الصغَت )ج -ٔ
 ا١ترجع السابق. -ٕ
 (.ٚٔصٕجا٠تطايب: معامل السنن ) -ٖ
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 .(ٔ)يوم القيامة"
 أدلة القول الثاني: القائلون بوجوب زكاة الحلي

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ قولو تعاىل:

ڳ  ڳ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ   ڱڳ   ڳ

 .(ٕ)چڻ

 من خالل  ىذا العرض واستقصاء أقوال الفريقُت، خل  الباحث إىل أن:و

 اٟتلي نوعان:-ٔ

وما ُب حكمو ٦تا  ،الذي تتخذه من الذىب والفضة مباح: كمحلي ا١ترأة وا٠تاًب -أ
 للرجل شريطة أن يكون من الفضة. بإباحتو ورد بو ن 

 وىو سائر الذىب للرجل وما مل يرد بو ن  من الفضة بالنسبة للرجل. :و٤ترم -ب

 ُب زكاة اٟتلي ا١تباح للنساء قولُت قويُت ألىل العلم، وأن الراجح عدم إجياب الزكاة فيو. -ٕ

صمحيح ُب حيث إن األصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما مل يرد دليل شرعي 
أمر معُت، وزكاة اٟتلي تبُت ٦تا تقدم أنو مل يرد فيها دليل صريح صمحيح، وإمنا اعتمد 
القائلون بوجوب الزكاة على نصوص عامة، ًب اٞتواب عنها عند مناقشة ما اعتمدوا عليو من 

 ا للنماء وجبتعدِّ أن وجوب الزكاة يدور على النماء، فما كان ماال ناميا، أو مُ كما األدلة،  
فيو الزكاة، واٟتلي ليس مااًل ناميًا وال معدًا للنماء، ألنو معد لالستعمال واالنتفاع بو زينة 

 وٚتاال.

                                                           
 (.ٓٛصٖمسلم )جشرح النووي على ( ٜٗٔصٕج) فتح الباري -ٔ
 .   ٖ٘ -ٖٗسورة التوبة آيتان:  -ٕ
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 :الحج

 :اشتراط المحرم لسفر المرأة للحج-

للضرورة. واختلفوا ُب ما يتعلق بالسفر  ٤ترم بال ا١ترأة سفر جواز على العلم أىل أٚتع
 ٟتج الفرض.

، كما ال جيوز ٢تا سالماإل ةألداء حجولو  ال جيوز ٢تا السفر دون ٤ترم القول األول:-
 السفر دون ٤ترم ولو لغَت حج الفرض.

(ٕ)بن حنبل وأٛتد (ٔ)وبو قال أبو حنيفة وأصمحابو
 

كانت   جيوز ٢تا السفر إن عدمت ٤ترما، بشرط وجود رفقة مأمونة، ولو القول الثاني:-
 امرأة واحدة. الرفقة

 (ٗ)عنو ا١تشهور والشافعي ُب (ٖ)وىو قول مالك

 استند أصمحاب القول األول إىل:-

 باهلل تؤمن المرأة حيل "ال: قال  النيب عن عنهما اهلل رضي عمر ابن عن -ٔ
 .(5)٤ترم" ذو ومعها إال ليال مسَتة ثالث تسافر اآلخر واليوم

                                                           
 (.ٜٕٔصٕفتح القدير )ج ابن ا٢تمام: شرح -ٔ
 (.ٖٔ-ٖٓص٘ا١تغٍت )ج -ٕ
 (.ٜٗأقرب ا١تسالك ١تذىب اإلمام مالك )ص الدردير: -ٖ
 (.ٜٛٔصٔ)ج ُب اختصار السنن الكبَت ا١تهذب البيهقي: -ٗ
 (.ٙٗٔصٜشرح النووي على مسلم )ج -٘

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓٹ  چ   قول اهلل كما استند أصمحاب القول الثاين إىل:-

 .(ٔ)چ﮲  ﮳  ﮴

٦تا ًب عرضو ومناقشة األدلة يتبُت رجمحان اشًتاط احملرم لسفر ا١ترأة للمحج، ولو كان و 
 عندىا من النفقة ما يكفيها فهي عاجزة غَت مستطيعة للمحج مامل يصاحبها ٤ترم.

 

 أحكام الجنايات

 :الجناية على النفس

 جناية المرأة على الرجل-أ

 ا١ترأة بالرجل. وىذا توضيح ذلك:الفقهاء اختلفوا ُب حكم قتل 

وىو ن الرجوع إىل أوليائو بفضل الدية. تقتل ا١ترأة بالرجل، دو العلم إىل أَنذىب بعض أىل و 
تقتل ا١ترأة ذىب بعض أىل العلم إىل أَن. و (ٕ)قول اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٟتنابلة

  (ٖ)عثمان البيتِِّّ بالرجل، ويدفع إىل أوليائو نصف الدية من ما٢تا.وىو قول 

                                                           
 ٜٚسورة آل عمران من اآلية:  -ٔ
 ( ٖٓٔص ٙ( تبيُت اٟتقائق )جٖٔٔ-ٖٓٔص ٕٙاٟتنفية: ا١تبسوط )ج -ٕ
 (ٕٕٙص ٕ( الفواكو الدواين )جٕٔٔ-ٕٓٔص ٚ( ا١تنتقى )جٕٚٗص ٙا١تالكية: ا١تدونة الكربى )ج -
 ( ٖٗٗص ٕ( حاشية الباجوري )جٖٓ٘ص ٛٔ( اجملموع )جٕٔص ٙالشافعية: األم )ج -
 (ٕٗ٘ص ٘( كشاف القناع )جٜٖ٘-ٖٛ٘ص ٜ( الشرح الكبَت )جٖٚٚص ٜاٟتنابلة: ا١تغٍت )ج -
ىو عثمان بن مسلم البيت، وىو صدوق، عابوا عليو اإلفتاء بالرأي، أخرج لو أصمحاب السنن ) انظر: العباد عبد -3
(.والبيت: نسبة إىل بيع البتوت وىي الثياب، كان يبيعها بالبصرة، وجاء ُب ٖٖٖصٕٙن: شرح سنن أيب داود )جاحملس

ه. انظر: ٖٗٔ(. كانت وفاتو بالبصرة سنة ٜٛٗصٗحاشية العطار: فقيو البصرة ُب زمن أيب حنيفة )ج
 (.ٖ٘ٔصٚ)جهتذيبالتهذيب
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 .(ٕ)(ٔ)ورواية عن اٟتسن البصري

وأخذ نصف الدية إن أرادوا ذلك، أو خُيَتَّ أولياء الرجل بُت قتلها، كما يرى فريق آخر أنو 
 .(ٖ)يأخذون دية صاحبهم ويستمحيوَنا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ حجة أصمحاب القول األول قول اهلل تعاىل: -

 (ٗ)چڳگ  ڳ   ڳگ    گ  گ    کک  ک

 

 الترجيح:

وبعد ىذا العرض يظهر رجمحان ما ذىب إليو أصمحاب القول األول، الستنادىم إىل 
 كالم اهلل تعاىل، وافتقار القولُت اآلخرين إىل دليل.

 :جناية الرجل على المرأة

 ذىب الفقهاء ُب ذلك أربعة أقوال:

 الدية إىل أوليائو. دون الرجوع بفضل -إن قتلها عامدا-يقتل الرجل با١ترأة القول األول: 

 

                                                           
 بقيتا لسنتُت ولد. حجة ثقة رفيعاً  عا١تاً  كان ثابت بن زيد موىل سعيد، أبو البصرى، يسار اٟتسنأيب  بن اٟتسن ىو-1
( ٙ٘ٔ رقمٜٙصٕ)ج األعيان وفياتأٛتد بن ٤تمد بن خلكان:  :َب ترٚتة  لو هٓٔٔسنة ومات .عمر خالفة من

 اٟتفاظ تذكرة( الذىيب: ٗٗٔرقمٓ٘ٔصٔ)ج ا١تفسرين طبقات ( الداودي:ٛٛٗرقمٖٕٙصٕ)ج التهذيب وهتذيب
 .(ٙٙ رقمٔٚصٔ)ج
 .(ٜٖٔص ٔاٞتصاص: أحكام القرآن )ج -ٕ
 (.ٜٕٚصٜمصنف ابن أيب شيبة )ج -ٖ
 .ٛٚٔسورة البقرة من اآلية:  -ٗ
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 -ُب رواية عنهما–(ٔ)وعطاء لة، وعليوقال بو اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٟتناب
 .(ٗ)(ٖ)وابن سَتين (ٕ)والشعيب

 يقتل الرجل با١ترأة مامل يكن زوجا ٢تا. القول الثاني:

 .(٘)ث بن سعديوىو قول الل

                                                           
 من وىو حديث، وعامل فقيو (ه٘ٔٔوقيل  ى ٗٔٔ-ى ٕٚ) ٤تمد أبو صفوان بن أسلم رباح أيب بن عطاءىو -1

 حلية، كان مفيت مكة و٤تدثها، انظر: أبو نعيم األصفهاين: ا٢تجري والثاين األول القرن ُب والتابعُت الفقهاءأجالء 
 (.ٖٛٔصٔ)ج والوفيات( ٓٔٔصٖ)ج ولياءاأل
ىو عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو الكوُب تابعي كبَت، ٝتع عن ابن عباس وابن عمر وجابر، وروى عنو سفيان -2

 (ٓ٘ٗصٙالبخاري: التاريخ الكبَت )جه(. انظر: ٗٓٔ -هٕٓالثوري وٛتاد بن أسامة، أخرج لو الستة، )
 الرؤيا، وتعبَت والفقو، واٟتديث، التفسَت، ُب القدير واإلمام الكبَت التابعي. البصري سَتين بن ٤تمد بكر أبو ىو-3

، ا٠تطاب بن عمر خالفة من بقيتا لسنتُت ٤تمد أخي ولد: سَتين بن أنس قال الوالدين، وبر والورع الزىد ُب وا١تقدم
 الصمحابة من وكثَتًا عباس وابن ىريرة أبا ٝتع .سنة وٙتانُت نيفاً  عمره وكان يوم، ٔتائة البصري اٟتسن بعد( ى ٓٔٔ)توُب
 الستة الكتب أصمحاب لو وروى. با١تعٌت الرواية يرى ال دعابة، ذا الورع ُب رأًسا، العلم غزير إماًما فقيًها ٤تدثًا وكان
 (ٖٜٙصٕانظر: تقريب التهذيب )ج .يوماً  ويفطر يوماً  يصوم والقضاء، والفرائض، باٟتساب، عا١تاً  وكان وغَتىم

( حاشية ٘ٓٔص ٙ( تبيُت اٟتقائق )جٖٕٛ-ٖٕٚص ٚ( بدائع الصنائع )جٖٔٔص ٕٙاٟتنفية: ا١تبسوط )ج -ٗ
 .(ٖٖ٘ص ٙابن عابدين )ج

 .(ٕٙٙص ٕ( الفواكو الدواين )جٚص ٛ( ا٠ترشي )جٕٔٔص ٚا١تالكية: ا١تنتقى )ج -
 .(ٛٓٔص ٗي على ا٠تطيب الشربيٍت )ج( حاشية البجَتمٗٚٔص ٕا١تهذب )ج الشافعية: -
(الشرح ٕٗ٘-ٖٕ٘ص٘)ج على مت اإلقناع كشاف القناعالبهوٌب: (ٖٚٚصٜا١تغٍت )ج ابن قدامة: اٟتنابلة: -

 .(ٜٖٔصٔ( اٞتصاص: أحكام القرآن )جٜٖ٘-ٖٛ٘صٜجالكبَت )
 ُب اإلسالم شيخ اٟتجة، اٟتافظ الفقيو اإلمام اٟتارث أبو الفهمي عقبة بن الرٛتن عبد بن سعد بن الليثىو -5

 ُب شيوخو كبار عن العلم الليث تلقى. ى ٜٗسنة مصر بدلتا القليوبية ٤تافظة أعمال من قلقشندة قرية ُب ولد مصر،
 بن وعطاء ا١تدين، نافع أمثال ا١تصريُت غَت ومن ا١تصريُت، من وغَتمها ربيعة بن وجعفر حبيب أيب بن يزيد مثل مصر،
 قال. وغَتىم سعيد بن وحيِت وعقيل ا١تكي الزبَت وأبو مليكة أيب وابن ا١تقربي وسعيد الزىري شهاب وابن رباح أيب
 الشافعي ٝتعت: »قال حيِت، بن حرملة ثنا) .(بو يقوموا مل أصمحابو أن إال مالك، من أفقو الليث) :الشافعي اإلمام
 يوم ى  ٘ٚٔ سنة شعبان من للنصف توُب( لو فضائل كثَتة ، أنس بن مالك من لألثر أتبع سعد بن الليث) :يقول
. انظر منها أعظم جنازة شهدت فما الليث جنازةشهدت : الصدُب خالد وقال. عيسى بن موسى عليو وصلى ٚتعة
 (.ٛٔٗ صٔج)ا١تصري الصدُب يونس البن ا١تصريُت تاريخترٚتتو: 
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 .(ٕ)(ٔ)والزىري

ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  چ عموم اآلية: :حجة من قال بالقول األول

 .چڳگ  ڳ   ڳگ  گگ      کک
 حجة من قال بالقول الثاين:

 من المعقول:-
إن الرجل إذا قتل زوجتو فالنكاح يُنصَّب شبهة ُب درء القصاص عن الزوج، ألن 

 النكاح ضرب من الرق والرجل ديلك زوجتو بعقد النكاح.

القول األول الذي جييز قتل بعد عرض األدلة ومناقشتها، يتبُت من ذلك رجمحان 
 الرجل با١ترأة قصاصا.

 :دية المرأة

 مقدار دية المرأة في نفسها-أ

 اختلف الفقهاء ُب دية ا١ترأة ا١تسلمة ُب نفسها على قولُت:

 ة ا١ترأة على النصف من دية الرجل.دي القول األول:

                                                           
 ولد، الشام كنا س ا١تدين بكر أبو الزىريالقرشي  شهاب بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن مسلم بن ٤تمدىو  -1
 ٕٕٓٓ كلها الزىري أحاديث و٣تموع الثقات عن حديث ألف من أكثر أسند، معاوية خالفة آخر ُب ،هٛ٘سنة
 بن أنس :أمثال الصمحابة فمن التابعُت، وعلماء الصمحابة صغار بعض والزم العلم، على فأكب فقَتاً  نشأ .حديث
 .التابعُت كبار من وغَتىم عمر، بن اهلل وعبيد السبعة، ا١تدينة فقهاء التابعُت، ومن الساعدي، سعد بن وسهل مالك،
 خلت ليلة عشرة لسبع الثالثاء ليلة توُب .أبيو عن اهلل عبد بن سامل عن الزىري األسانيد أصح  :حنبل بن أٛتد قال
 هتذيب: حجر ابن .فلسطُت حد وأول اٟتجاز ّحد آخر بشغب،  ودفن هٕٗٔسنة رمضان من

 (.ٓ٘ٗصٜالتهذيب)ج
 (.ٓٙصٕ( أضواء البيان )جٜٕٗصٕقرآن )جالقرطيب: اٞتامع ألحكام ال -ٕ
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 .(ٔ)قال بو ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية وا١تالكية والشافعية واٟتنابلة

 دية ا١ترأة كدية الرجل ُب النفس وغَتىا سواء بسواء. القول الثاني:

 .(ٗ)(ٖ) وأبو بكر األصم (ٕ)قال بو ابن علية

بعث بكتاب إىل أىل  عمرو بن حزم أن النيب ماروى حجة من قال باألول من األقوال:
 .(٘)اليمن وقال فيو: "دية ا١ترأة على النصف من دية الرجل"

 

                                                           
 .(ٕٚٚصٓٔ( شرح العناية )جٕٛٔصٙج( تبيُت اٟتقائق )ٜٚصٕٙاٟتنفية: ا١تبسوط )ج -ٔ
واإلكليل التاج  :اهلل عبد أبو يوسف بن ٤تمد ا١تواق (ٜٓٔٔصٕ: الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة )جا١تالكية-
 .(ٕٗٚصٕرسالة )ج شرح مت ية العدوي على( حاشٕٖصٛ( ا٠ترشي )جٕٚ٘صٙ)ج
( اإلقناع ٖٛٔصٕ)ج بتخريج أحاديث الشهاب فتح الوىاب أٛتد بن ٤تمد اٟتسٍت العماري: الشافعية:-
 .(ٜٙٗج الوىاج على مت ا١تنهاج )صالسرا الغمراوي ٤تمد الزىري: ( ٖٙٔصٕ)ج
الفروع ( ٘ٗٔصٕاحملرر ُب الفقو )ج أبو الربكات ابن تيمية: (ٕٗٚانية )صأبو يعلى الفراء:األحكام السلط اٟتنابلة: -
 (.ٕٓصٙ( كشاف القناع )جٚٔصٙ)ج

: الشافعي قال .ُعلية بابن ا١تعروف األسدي، البصري إسمحاق أبو ُمْقِسم، بن إبراىيم بن إٝتاعيل بن إبراىيم:  ىو -2
 بن حيِت وقال( ُمَضللٌ  ضالٌ ): حنبل بن أٛتد وقال( الناس ُيضلّ  الضوال، باب عند جلس قد ضال، ُعليَّة ابن إنَّ )

 اٟتسن أبو وقال( فتذكره عنقو فيضرب يقدم أن نبغي مٍت إىل ٕتيء): حرب بن سليمان وقال (بشيء ليس): معُت
 السنة أىل عند ومذاىب كثَت شذوذ لو): الرب عبد ابن وقال (ملعون خبيث جهميّ : ُعلّية بن إبراىيم): العجلي
 بن ٤تمد اهلل عبد أيب مع لو وجرت القرآن، ٓتلق يقول و٦تن ا١تتكلمُت، أحد كان): البغدادي ا٠تطيب قال( مهجورة
 حجر البن ا١تيزان ولسان (ٕٕ-ٕٓصٙج) بغداد تاريخ :ُب ترٚتتو انظر (ومصر بغداد ُب مناظرات الشافعي إدريس
 ( .ٕٖ/ٔ) للزركلي واألعالم(ٕٓٔ-ٜٔٔصٔج)
 بن إٝتاعيل بن إبراىيم تالمذتو ومن.األصول ُب ا١تقاالت صاحب، ا١تعتزيل األصم أبوبكر كيسان، بن الرٛتن عبد-3
 .(ٖٕٖصٖج) للزركلي واألعالم(  ٕٓٗصٗج)ا١تيزان لسان:حجر ابن: ُب ترٚتتو انظر .ُعلية
 .(ٖٔ٘صٜ( ا١تغٍت )جٗ٘صٜٔاجملموع )ج -ٗ
)ىذه اٞتملة ليست ُب حديث عمرو بن حزم الطويل، وإمنا أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن قال ابن حجر:  -٘

 (.ٕٗصٗال يثبت مثلو( تلخي  اٟتبَت )ج جبل وقال: إسناده

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg&filetimestamp=20070428101651
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: "...وأن ُب النفس الدية مئة من قول الرسول  فمحجة أصمحابو: أما القول الثاين
 .(ٔ)اإلبل"

 وهبذا يتبُت رجمحان من قال أن دية ا١ترأة على النصف من دية الرجل ُب النفس.

 

 

                                                           
 .(ٖٚصٛ( البيهقي ُب سننو )جٜٖٚصٔ(واٟتاكم: ا١تستدرك )جٛ٘-ٚ٘صٛالنسائي: سنن النسائي )ج -ٔ

إىل أىل اليمن برواية أيب بكر بن عمرو بن حزم عن أبيو عن جده، وىو  حجر: ىذا طرف من كتاب النيب  قال ابن
وأبو داود  ا اٟتديث وإرسالو، فرواه النسائيمشهور قد رواه مالك والشافعي عنو، وقد اختلف احملدثون بُت وصل ىذ

لو كثَتون بالصمحة  مرسال، ورواه ابن حبان واٟتاكم والبيهقي موصوال مطوال. قال اٟتاكم: إن ىذا اٟتديث قد شهد 
 كعمر بن عبد العزيز وغَته. وقال الشوكاين: إنو قد صمحمحو ٚتاعة من أئمة اٟتديث منهم أٛتد واٟتاكم وابن حبان

( نيل األوطار ٜٖٚصٔ( ا١تستدرك )جٕٔ-ٛٔ-ٚٔصٗبَت )جذا الكالم: تلخي  اٟت٢ت والبيهقي. انظر تفصيال
 (.ٖٕٔصٚ)ج
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