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 بالمغة العربية الدراسةممخص 
 

كمدل تأثرىا ، الكقكؼ عمى أبرز المستجدات في أحكاـ المرأة ىىدفت الدراسة إل ىدؼ الدراسة:

 .يعة اإلسالميةكالحكـ عمييا بما يتكافؽ مع الشر ، باألعراؼ

في الكشؼ عف أبرز ، االستنباطيالمنيج االستقرائي التحميمي اعتمدت الباحثة  منيج الدراسة:
مف خالؿ دراسة بعض ، كبياف مدل تأثرىا بالعرؼ، مرأةأحكاـ ال ىالمستجدات الطارئة عم

 كالحكـ عمييا بما يتكافؽ مع الشارع الحكيـ.  ،المسائؿ

  أىـ نتائج الدراسة:

كاالقتصادية؛ لذا فإف الحكـ الذم ، قابمية العرؼ لمتطكر كفقان لتطكر الظركؼ االجتماعية -1
مف مصادر التشريع  لعرؼ مصدر ميـفا عرؼ يتغير بتغير ىذا العرؼ؛ إلىاستند 

 .اإلسالمي
األمر بالمعركؼ كالنيي  ىتقتصر عم فدعكتيا ال، المرأة تحمؿ ىـى الدعكة إلى اهلل كالرجؿ -2

بؿ تعددت كسائميا كتطكرت؛ فأصبحت المرأة تدعك بالكسائؿ الحديثة ، عف المنكر بالكممة
 ساء.بشرط دعكتيا لبني جنسيا مف الن، كفي األماكف المختمفة، عبر اإلنترنت

ف ما، إمامة المرأة لمرجاؿ محرـه شرعان  -3 فعمتو نساء ينتسبف لإلسالـ في الغرب إنما ىك  كا 
 عرفان. كغير مقبكؿ شرعان كال، الديف ىتجرؤ عم

 أىـ توصيات الدراسة:

أكصي طمبة العمـ بضركرة إعداد بحكث فقيية تطبيقية ألىـ المستجدات كالمسائؿ التي  -1
 تغير األعراؼ لمكاكبة كؿ جديد. ىنية عمخاصة منيا المببتخص المرأة ك 

كبياف  ،أف تقكـ جيات مختصة بتدكيف األعراؼ الجارية ذات صمة باألحكاـ الشرعية -2
 لتككف مرجعان معتمدان لمجميع في القضايا التي حكـ فييا بالعرؼ.، الصحيح منيا كالفاسد

 .الفقو اإلسالمي، مستجدات، العرؼ، أحكاـ، المرأةكممات مفتاحية: 
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Abstract 
   

Study Aim: This study aimed to identify the most significant developments in the 

fields of rulings related to women. The study investigated the relationship between 

these rulings and the prevailing customs ،and judged them according to the Islamic 

Sharia. 

Study Methodology: The study adopted the inductive ،analytical ،and deductive 

methods in order to identify the most the most significant developments in the fields 

of rulings related to women ،and the extent to which they have been affected by local 

customs. This has been achieved through studying some of the related issues and 

judging in accordance with the Islamic Sharia. 

Main Results: 

1. The ability of custom to evolve according to the development of socio-

economic conditions. Therefore, any Islamic ruling that was based on a 

specific custom in a specific time may vary when this custom changes. Thus, 

custom is an important source of Islamic legislation. 

2. Women bear responsibility of calling to Allah (da’wah) similar to men. 

Women practice of da’wah is not limited to verbal means but may include 

other contemporary ones such as using the Internet, and practicing da’wah in 

different places, provided that this practice is only directed to the same gender. 

3. It is forbidden for women to lead prayers in the presence of men. Any 

violation of this rule, as have been done by some misled  women in the West, 

is an anti-Islam courageous practice, which is not acceptable in the context of 

custom or Islamic jurisprudence. 

The most important recommendations of the study: 

1. The study recommends students of knowledge to prepare applied studies in 

the field of Islamic jurisprudence to study the most important developments 

and issues that concern women, especially those based on changing customs 

in order to keep pace with those developments. 

2. There is a need to appoint a competent authority to document the current 

practices of custom related to the provisions of Sharia in order to identify the 

accepted and rejected customs. This will provide a reliable reference for all 

issues that are ruled according to custom. 

Keywords: Women ،rulings ،custom ،developments ،Islamic jurisprudence. 
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م هرا لكان ، ولى شيد كرا لكان ُيستحسن، هرا لكان أحسن ِّ
د 
ُ
ولى ق

سك هرا لكان أجمل، ضلأف
ُ
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 .(1)دليل على استيالء الىقص على جملة البشس"
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 ءُ اْ دَ ىْ اإلِ 
 

 كبالقرآف دستكران ، اإلسالـ دينان كب، إلى كؿ مف آمف باهلل ربَّان 
 كرسكالن..نبيان  كبمحمد  

 يف بأمكاليـ كأنفسيـ في سبيؿ اهلل.إلى كؿ المجاىديف المضحٌ 
 اهلل تعالى.حفظو  قمبي ... كالدم العزيز ... إلى ميجة

 حفظيا اهلل تعالى. كالدتي الغالية ... إلى قرة عيني...
 .كزينب(، ريسَّ مي الدكتكرة أـ عاصـ ك ، )أـ رياض أخكاتي الحبيباتك إلى إخكاني 

 ،كريـ جابر ،عال محيسف ،مطر ريياـ لبنى جابر،) إلى صديقاتي الغاليات
 (.العيكة، عبير العثماني سكسف، أحمد ءأسما

 الدراسة كفي غيرىما. في الجامعة كفي

 .إلى مف أحبيـ في اهلل جميعان 
 أىدم ىذا الجيد المتكاضع.
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 ػرٌ وتقديػػ شكػػػرٌ 
ًَ َطيَظَّ َوَطيَذ ]: -سبحانو كتعػالى-امتثاالن لقكؿ اهلل َربِّ َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّتِيي َأْكَعْؿي

ًو َاْرَ ييوهُ  َِ [َوالِييَييَّ َوَأْن َأْطَؿييَل َحييو
َْ َرْ ييُؽُر ] -سػػبحانو كتعػػالى-كقػػكؿ اهلل ، (1)  َوَمييْن َشييَؽَر َنيينِكَّ

[لِـَْػِسييهِ 
، رىا لػػيكيٌسػػ، الدراسػػةأف مػػفَّ عمػػىَّ بإتمػػاـ ىػػذه  -سػػبحانو كتعػػالى- د اهللفػػإنني أحمػػ، (2)

 فالحمد كؿ الحمد لو كحده أكالن كآخران.
 نسألف ذكم الفضؿ ال يي  ؛ثـ إف مف تماـ شكر اهلل تعالى شكر الناس كاالعتراؼ بفضميـ

متناف لكؿ مف ي أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كاالنكاجب شكرىـ. فإن فضميـ؛ كألف ليـ عميَّ 
مػازف  خص بالذكر فضيمة األستاذ الدكتكركأ، ىذه دراستيساعدني حتى تمكنت مف إنياء 

كالذم تفضؿ بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى إعداد ىذه  -حفظو اهلل كرعاه- إسماعيؿ ىنية
سبحانو - فأسأؿ اهلل، حتى تماميا دراستيكعمى جيده الكبير في إرشادم كفي متابعة ، الدراسة

يجعؿ ذلؾ في  أفك ، لو في عممو كعممو كيبارؾى ، أف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاه -تعالىك 
 ميزاف حسناتو.

،  -حفظو اهلل- سمماف نصر الداية تكركما أتقدـ بالشكر كاالمتناف لفضيمة الدك 
عني خير  ماأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجزييك  ا الطيبة،مكالدكتكرة إيماف بركة عمى جيكدى

 الجزاء.
 كذلؾ أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف السادة أعضاء لجنة المناقشة:

 .-حفظو اهلل-مؤمف أحمد شويدحفضيمة الدكتكر: 
 .-حفظو اهلل-العؼ حسف بساـ  كفضيمة الدكتكر:
 .الدراسةلقبكليما مناقشة 

 ف أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف لمجامعة اإلسالميةأكفي ىذا المقاـ ال يسعني إال 
أف يجزم القائميف  -عز كجؿ– سائمة المكلى، كالتي منحتني فرصة إتماـ الدراسة العميا ،-بغزة-

 عمييا خيران.
 نكف ممثمة بعميدىا فضيمة الدكتكرإلى كميتي الفاضمة كمية الشريعة كالقا الن مكصك  كالشكري 

سدد خطاىـ أسأؿ اهلل أف ي، كأعضاء الييئة التدريسية فييا -حفظو اهلل -سمماف نصر الداية
 كيكفقيـ لما يحب كيرضى.

 كدعا لي بظير الغيب.، كال أنسى أف أشكر كؿ مف تمنى لي الخير
، مف اهللففما كاف مف تكفيؽ ، الدراسةفقت في ىذه ف أككف قد كي أأسأؿ اهلل العمي العظيـ 

 كالحمد هلل رب العالميف.، كما كاف مف خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف

                                                           

 [.19( ]النمؿ: (1
 [.40( ]النمؿ: (2
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 المقدمة:
رة حمػػدان كثيػػران طيبػػان مباركػػان يميػػؽ بجػػالؿ كجيػػو الحمػػد هلل الػػذم أكرمنػػا بشػػريعة سػػمحة كميسَّػػ

كمنقػػذ اإلنسػػانية مػػف الضػػالؿ كالضػػياع ، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى ىػػادم البشػػرية، كعظػػيـ سػػمطانو
 كبعد... ، ؿ الصالة كأتـ التسميـعميو أفض، المبعكث رحمةن لمعالميف

ف ك ؛ عالميػة، يػا شػريعة خالػدةتميزت الشريعة اإلسالمية الغرَّاء عف غيرىػا مػف الشػرائع بأن ا 
 بتطبيؽ تعاليمو كأحكامو العادلة.  الزماف كالمكاف ال يصمحاف إال مع كجكد اإلسالـ

خطػػػكة يػػػا ترتقػػػي ب كمػػػا زالػػػت، اىتمػػػت بػػػالمرأة مػػػف سػػػمك الشػػػريعة اإلسػػػالمية العادلػػػة أنيػػػاك 
، الشػر كالجيػؿ إلػى الخيػر كالعمػـ انتقاليا مػففي كمف ريقييا أنيا ساىمت ، درجةبكدرجة ، خطكةب

ػػ، كمػػف الظممػػات إلػػى النػػكر فػػالمرأة  ت المػػرأة بخصػػائص ككرمتيػػا بعػػد أف كانػػت ميانػػة؛كقػػد خصَّ
 جزء ال يتجزأ مف المجتمع.

كـ عمػى كثيػر مػف التعػامالت كالعالقػات كالحا، لما كاف العرؼ جكىر الحياة العممية لمناس
كػػاف ليػػذا أثػػر ممػػا يػػؤثر ، تبعػػان لتغييػػر األزمػػاف كاألمػػاكف، فقػػد اسػػتحدثت أعػػراؼ النػػاس كتغيػػرت

عمػػى كثيػػر مػػف األحكػػاـ الشػػرعية التػػي تخػػص المػػرأة؛ فالشػػارع الحكػػيـ يكافػػؽ كيؤيػػد العػػرؼ القػػكيـ 
 كالسميـ.

ف اعتػػدت بػػالعرؼ إال أن يػػا لػػـ تخضػػع لػػو بػػال ضػػكابط كشػػركط؛ فقػػد فالشػػريعة اإلسػػالمية كا 
شػػػمكليا عمػػػى  ي شػػػريعتنا دلػػػيالن كاعًتبػػػار العيػػػٍرؼ فػػػكرفضػػػت الكثيػػػر منيػػػا ، قبمػػػت بعػػػض األعػػػراؼ

كمػف بػيف  ،الكثير مف المركنة لمكاكبتيا مع العصرفيي تممؾ ، كعمكميا كصالحيا لكؿ األزماف
 .األحكاـ كتغيرىاىذه  ىتأثير العرؼ عم لكمد، ىذه األحكاـ ما يتعمؽ بالمرأة

أحكػػػاـ المػػػرأة بمػػػا يتعمػػػؽ بالعبػػػادات  ىأثػػػر العػػػرؼ المعاصػػػر عمػػػ ففػػػي ىػػػذا البحػػػث يػػػدرس
 كالحياة االجتماعية كتغير بعض العادات.
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 :الدارسةمشكمة 
األحكاـ تتغير بتغير األعراؼ؛ فالكثير مف األحكاـ التي تتأثر بتغير األعراؼ تتعمؽ 

مستجدات التي تحتاج إلى دراسة؛ فأصبحت الكثير مف مما نتج عف ذلؾ بعض ال، بالمرأة
كىذا ييفضي إلى إشكاؿ  ،األحكاـ المفرزة في كتب الفقياء نالحظ أعرافان غير األعراؼ السائدة
 يحتاج إلى عالج مف خالؿ مالحظة األعراؼ المتغيرة عمى األحكاـ.

 أسباب ودوافع اختيار الموضوع:
 في األسباب التالية: تكمف أسباب كدكافع اختيار المكضكع 

ياتيـ -1 ؿ الكثير مف شيؤكف حى كالكثير ، ألىميَّة مكضكع العيٍرؼ في حياة الناس؛ حيث يىتناكى
مف األمكر الشرعيَّة التي أحالىيىا الشارع بحكمتو إلى العيٍرؼ كالعادة؛ لييناًسب حاليـ 

 كزمانيـ.
كلمعرفة ، اإلسالمي لمكصكؿ إلى حقيقة العيٍرؼ كمىكانىًتو كمصدر مف مصادر التشريع -2

ديكًده كمجاؿ تطًبيقو  .حي
 كالتغيير الذم يترتب عميو.، أحكاـ المرأة ىتأثير العرؼ عم لالكشؼ عف مد -3
عالمية الشريعة اإلسالمية كصالحيتيا  لإثراء المكتبة الفقيية بيذا البحث الذم يبرز مد -4

 لكؿ زماف كمكاف.

 أىداؼ الموضوع: 
 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي:

 حفظ حقكقيا ككرامتيا. ىكحرصو عم اىتماـ الشريعة اإلسالمية بأحكاـ المرأة لف مدابي -1
مكافقتيا لمشريعة  لاىتماميـ بمسائؿ العرؼ كمد ابقيف فيإبراز جيكد العمماء الس -2

 اإلسالمية .
 كمستجدات العصر. العرؼ السائداألحكاـ الشرعية التي تغيرت بسبب  إبراز -3
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 الدراسات السابقة:
بذاتو يتناكؿ  مستقالن  ان عممي ان كتاب لـ أجد -عممي في حدكد–ؿ البحث كاالطالع مف خال

مكاضيع ذات صمة  ما حصمت عميو ككؿ   مكضكع أثر العرؼ عمى مستجدات أحكاـ المرأة؛
 بمكضكع البحث كمنيا:

األستاذ أحمد فيمي ، عرض نظرية في التشريع اإلسالميلعرؼ والعادة في رأى الفقياء: ا -1
 ـ.1949، مطبعة األزىر، رسالة األستاذية، أبك سنة

نشر في مجمة الحقكؽ جامعة ، األستاذ عمر عبد اهلل، العرؼ في الفقو اإلسالمي -2
 ـ1951اإلسكندرية.

 ـ.1969، رسالة دكتكراه، الدكتكر السيد صالح عكض، أثر العرؼ في التشريع اإلسالمي -3
 رسالة ماجستير.، مي سير المباركيالدكتكر أحمد بف ع، العرؼ وأثره في الشريعة والقانوف -4
 ـ.1397، لمدكتكر عبد العزيز الخياط، نظرية العرؼ  -5
سنة ، حسنيف محمكد حسنيف –الُعرؼ و العادة بيف الشريعة اإلسالمّية و القانوف  -6

 .اإلمارات العربية المتحدة –دار القمـ بدبي -ىػ 1408

 منيج البحث وطبيعة عممي فيو:
 عمى النحو التالي: فكانت، وأما خطوات العمؿ

 كمباحث.، كفصكؿ، مقدمة تقسيـ البحث: إلى -1
كثـ تنقيحيا ، بحيث يتـ جمع المعمكمات المتعمقة بالمكضكع، ئي االستنباطيمنيج االستقراال -2

 كاستخداميا بما يخدـ البحث.
 المنيج العممي القائـ عمى عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا كأرقاميا. -3
 االصطالحية الغريبة الكاردة في البحث.بياف المعاني المغكية ك  -4
كذلػػؾ بػػالرجكع إلػػى ، مراعػػاة الدقػػة العمميػػة فػػي نقػػؿ المعمكمػػات كنسػػب األقػػكاؿ إلػػى أصػػحابيا -5

 كالرجكع إلى الدراسات الحديثة المتعمقة بالبحث.، أميات الكتب كالمراجع األصمية
، كالصػػفحة فػػي اليػػكامشالفقيػػاء باإلشػػارة إلػػى اسػػـ المؤلػػؼ كاسػػـ المرجػػع كالجػػزء  آراءتكثيػػؽ  -6

ثػػـ سػػنة ، أمػػا المصػػادر كالمراجػػع فكػػاف تكثيقيػػا تبػػدأ باسػػـ الشػػيرة لممؤلػػؼ ثػػـ اسػػـ المؤلػػؼ
 كتختـ بمدينة النشر كاسـ الناشر. ،ثـ اسـ الكتاب كالمحقؽ إف كجد ،النشر
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إف كانػػػت فػػػي غيػػػر  كالحكػػػـ عمييػػػا  ،تخػػػريج األحاديػػػث النبكيػػػة الشػػػريفة الػػػكاردة فػػػي البحػػػث -7
 .الصحيحيف

مػػف ، أحكػػاـ المػػرأة كبيػػاف مػػدل تأثرىػػا بػػالعرؼ ىالكشػػؼ عػػف أبػػرز المسػػتجدات الطارئػػة عمػػ -8
 خالؿ دراسة بعض المسائؿ كالحكـ عمييا بما يتكافؽ مع الشارع الحكيـ.

كذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة مسػألة  ،مراعاة الدقة في عرض األحكاـ التي كاف لمعرؼ أثر عمييا -9
كبيػاف سػبب الخػالؼ الحاصػؿ بتحرير محؿ النػزاع،  تبدأ المسألة حيث، تطبيقية لكؿ مبحث

كمناقشػتيا كالكصػكؿ  ، ثـ أدلة كؿ مذىبثـ عرض أقكاؿ العمماء، بيف العمماء حكؿ المسألة
ثػػػـ بيػػػاف أثػػػر العػػػرؼ كمػػػدل تكافػػػؽ الشػػػريعة ، لمػػػرأم الػػػراجح الػػػذم يسػػػمـ مػػػف االعتراضػػػات

قيػؽ الضػكابط الشػرعية إف مػع  تح، اإلسالمية مع المستجدات الطارئة بسبب تغير األعػراؼ
 أمكف .

 خطة البحث:
 كمنيجو، كالدراسات السابقة، فوكأىدا، كأسباب اختياره كأىميتومشكمة البحث  :تشتمؿ عمى
 كخطة البحث.، كطبيعة عممي فيو

 الفصؿ التمييدي
 األحكاـ ىوأثره عم، ومشروعيتو وأقسامو، مفيـو العرؼ

 مبحثيف: ويشتمؿ عمى
 العرؼ كمشركعيتو كأقسامو.حقيقة  -المبحث األوؿ
 .األحكاـ أثر العرؼ عمى -المبحث الثاني

 الفصؿ األوؿ
 )المرأة( مستجدات العادات أثر العرؼ عمى

 أربعة مباحث: مىويشتمؿ ع
 . )المرأة(مستجدات المباس كالزينة أثر العرؼ عمى -المبحث األوؿ
 المرأة(.مستجدات العالقة االجتماعية ) أثر العرؼ عمى -المبحث الثاني
 .)المرأة( الكلد كالنفقة كالحضانة ىمستجدات الكالية عم أثر العرؼ عمى -المبحث الثالث



5 

 

 (.أةر مستجدات األقضية كالتحكيـ )الم أثر العرؼ عمى -المبحث الرابع
  الفصؿ الثاني

 )المرأة( مستجدات العبادات أثر العرؼ عمى
 ثالثة مباحث: ىويشتمؿ عم

 )المرأة(.كالحسبة  مستجدات الدعكة عمى لعرؼأثر ا -المبحث األوؿ
 مستجدات في الصالة كالحج )المرأة(. ؼ عمىأثر العر  -المبحث الثاني
 )المرأة(. مستجدات الجياد ىعمأثر العرؼ  -المبحث الثالث
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 الفصؿ التمييدي
، ومشروعيتو وأقسامو، رؼمفيـو الع

 األحكاـ ىوأثره عم
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 المبحث األوؿ
 قيقة العرؼ ومشروعيتو وأقساموح

كقاعدة العرؼ مف القكاعد المتسمة ، العرؼ أمر قد راعتو الشريعة اإلسالمية في تشريعاتيا
 كعب كؿ ما يستجد في حياة الناس مف نكازؿ مختمفة.تلتس، بالسعة كالشمكؿ

 كمراعاتو لو في، "اتفؽ العمماء عمى اختالؼ مذاىبيـ في أىمية اعتبار الشارع لمعرؼ
. كاعتباره دليالن مف (1)مفركغ منو" ؾ أف ىذا االعتبار أمره لذ، مف األحكاـ كالفركع كالفقيية كثير

 أدلة األحكاـ في المنطقة التي ال نص فييا.

 مفيـو العرؼ:
 تعريؼ العرؼ لغة: -أولً 

يدؿ  أحديىما عمى تتابيع ، )عيٍرؼ(: قاؿ ابف فارس: " العيف كالراء كالفاء أصالف صحيحاف
و ببعض أنينة"، الشيء متَّصالن بعضي كاآلخر عمى السككف كالط مى

(2). 

كطارى القىطا عيٍرفان أم: كيقاؿ: "، مي بذلؾ لتتابع الشعر عميوكسي ، العرؼ: عيرؼ الفرس -األوؿ
ٍمؼى بعضو  يا خى  .(3)"كجاءى القكـي عيٍرفان عيٍرفان ، بعضي

 .(4)أم: معركفان" ، ان المعرفة كالعرفاف: مف قكليـ: " أكاله عيٍرف -الثاني

 .(5)ألفَّ النفكس تسكيف إليو"  ؛كسمٍّي بذلؾ، كالعيٍرؼ: " المعركؼ

 كاطمأنت إليو نفكسيـ كتتابعكا عمى فعمو.، فالعرؼ في المغة ىك: ما تعارفو الناس كسكنكا إليو

 والتتابع، المعرفة وسكوف النفس) :معنى العرؼ يدكر في معاني كىيمما يتبيف لمباحثة أف ك 
 عمى الشيء(.

 

 
                                                           

 (.37( رضكاف، مف فمسفة التشريع اإلسالمي )ص1)
 (.4/281( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(2
 (.1081( الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ص (3
 (.467حاح )ص( أبك بكر الرازم، مختار الص(4
 (.4/281( ابف فارس، مقاييس المغة )ج(5
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 ثانيًا: تعريؼ العرؼ اصطالحًا: 
 كىي عمى النحك التالي: ،كسأعرض أشيرىا، ؼ العمماء العرؼ بعدة تعريفاتعرَّ 
 فقياء القدامى لمعرؼ:تعريؼ ال -أولً 

كتمقتو الطباع السممية  ،" العرؼ ىك ما استقر في النفكس مف جية العقكؿ قاؿ النسفي:
 .(1)بالقبكؿ"

 ونقده:، شرح التعريؼ
 (لفظ عاـ يشمؿ القكؿ :)كالفعؿ.، ما 
 (.قيد في التعريؼ يخرج ما حصؿ بطريؽ الندرة أك المصادفة :)ما استقرت في النفكس 
  :مف جية العقكؿ(: قيد ثافو في التعريؼ خرج بو عدة أمكر( 

 ما كاف منبعو األىكاء كالشيكات؛ كشرب الخمر كاعتياد الفجكر. -1
 لسنة نتيجة االختالط باألعاجـ.ما كاف سبب خاص كفساد األ -2
كتفاؤؿ قكـ أك تشاؤميـ مف أعماؿ اقترنت مصادفة بنفع ليـ أك ، ما كاف بسبب أمر اتفاقي -3

 مما أدل إلى فعميا أك تركيا.، ضر
فيككف عندىا نكران ، كتمقتو الطباع السميمة... الخ(: يخرج ما أنكرتو الطباع السميمة أك بعضيا)-

 .(2)ال عرفان 

 :(3)العتراؼ نقد ىذا 
بيامان  -  كأنو أقرب إلى التعريؼ بالمفيكـ منو إلى الحد.، أف بو غمكضان كا 
كالطباع( عمى العمكـ كالشمكؿ لعادات جميع ، ؿ( التعريؼ في كممتي )النفكساداللة ) -

 فيككف التعريؼ غير جامع.، مما يخرج العرؼ الخاص مف التعريؼ، الناس
كىذا غير صحيح ، كيكىـ أنو قسـ كاحد، أقسامان أف التعريؼ غير داؿو عمى أف لمعرؼ  -

 عندما أبيف تقسيمات العرؼ. سأكضحو
حراؽ المكتى، كىي تقبؿ عقكد الربا، كيؼ تكصؼ الطباع بالسممية - كتستسيغ كشؼ ، كا 

 .(4)العكرات؟ 

                                                           

 (.593( النسفي، كشؼ األسرار )ص(1
 (.10( أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء )ص2)
 (.1/95قكتة، العرؼ )ج( 3)
 (.1/96(، قكتة، العرؼ )ج9أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء )ص( 4)
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كالعصمة إنما ىي ، بأف الطباع السميمة كالعقكؿ السميمة تخطيء كتصيب :ونويجاب ع
 .(1)لمشرع
 عض العمماء تعريفات قريبة مف تعريؼ النسفي ومنيـ:ؼ بعر  

 .(2)كتمقتو الطبائع بالقبكؿ" ، ىك: "ما استقرت النفكس عميو بشيادة العقكؿ تعريؼ الجرجاني -
تىمىقٍَّتوي الطبائع  تعريؼ الشيخ زكريا األنصاري - مىٍيًو الن فيكس ًبشىيىادىة اٍلعيقيكؿ كى ا اٍستىقىرٍَّت عى ىك: "مى

 .(3)"ًباٍلقبيكؿً 
تىمىقٍَّتوي الطباع السميمة  تعريؼ الكفوي - ا اٍستىقر ًفي الن فيكس مف ًجيىة شىيىادىات اٍلعيقيكؿ كى ىك: " مى

 . (4)ًباٍلقبيكًؿ" 

" كيؿ  مىا عىرىفىٍتوي الن فيكسي ًممَّا ال تىريد هي الشًَّريعىةي"  :قاؿ ابف عطية
(5) . 

أال ىك عدـ معارضتو ، العتباره مؤثران في الحكـ راعى في تعريفو لمعرؼ أىـ شرط نقد تعريفو:
 لمشرع.
 تعريؼ الفقياء المعاصريف لمعرؼ: -ثانياً 

أك ، أك فعؿ، مف قكؿ، "العيرؼ ىك ما تعارفو الناس كساركا عميو خالؼ:عبد الوىاب ما عرفو 
 . (6)ترؾ"

 .(7)"بأنو عادة جميكر قـك في قكؿ أك فعؿ"  قاؿ األستاذ مصطفى الزرقا:

 التعريؼ: شرح

 قكلو )عادة(: إشارة إلى أف العرؼ نكع خاص مف العادة. -
 قكلو )جميكر(: يفيد أف تحقؽ العرؼ يعتمد عمى نصاب عددم مف الناس. -

                                                           

 (.1/96(، قكتة، العرؼ )ج9م الفقياء )صأبك سنة، العرؼ كالعادة في رأ (1)
 (.149الجرجاني، التعريفات )ص (2)
 (.72األنصارم، الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة )ص (3)
 (.617الكفكم، الكميات )ص( 4)

 (.4/448( ابف النجار، شرح الكككب المنير )ج(5
 (.89( ابف خالؼ، عمـ أصكؿ الفقو )ص (6
 (.2/872يي )ج( الزرقا، المدخؿ الفق(7
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عرفان خاصان بأىؿ بمد  بأنو قد يككف، تنكير لفظ ) قكـ(: فيو إشارة إلى قسـ مف أقساـ العرؼ -
 ؿ الناس جميعان. كما قد يككف عامان يشم، ىؿ حرفة معينةأك أ، معيف

 ؿ أك فعؿ(: فيو إشارة إلى أمريف:قكلو )في قك  -
 أال كىك ككنو عرفان قكليان أك فعميان.، تقسيـ آخر مف تقسيمات العرؼ -األوؿ -
ال كاف حادثان طبعيان عاديان ال  -الثاني - أف العرؼ ال يككف إال فيما كاف عف تفكير كاختيار كا 

 .(1)قكالن أك فعالن 
استقر في  أك ترؾ ،:  كؿ قكؿ أك فعؿعريفات العمماء لمعرؼ وىوويمكف الجمع بيف ت

 كال يتعارض مع الشرع.، كتمقتو الطبائع السممية بالقبكؿ، النفكس

 مشروعية العرؼ مف الكتاب والسنة النبوية:
 ان حرص الشرع الحكيـ عمى االمتثاؿ لتعاليـ اإلسالـ؛ فكمما كاف الحكـ الشرعي مراعي

 كامتثاليـ أكثر.، كبذلؾ تككف مخالفتيـ أقؿ، كاف أقرب إلى نفكسيـ، لمظركؼ كأكضاع الناس

، لما كاف العرؼ ىك مجمكع التصرفات كاألخالؽ المتراكمة مف طكؿ التداكؿ بيف الناس
حتى يجعمو ذلؾ في بعض األحياف عائقان دكف ، كاف لو سمطاف كبير كلمنفكس بو تعمؽه كتشبثه 

 خل ُّٱ قاؿ تعالى: قالكا:، ىـ رسكؿ يعرفيـ بربيـ كيدعكىـ إليوفكمما جاء، اتباع األمـ ألنبيائيا
فيذه عادة السابقيف: الجمكد عمى   (2)َّحن جن مم خم حم جم هل مل
 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاؿ تعالى: ، العادات

فقد جعمكا عاداتيـ ممةن كدينا ال يرضكف ، (3)َّجي يه ىه مه جه ين ىن
، ليا عمييـ سمطاف قكم، كتتخذىا منياجان لمسير عمييا، أمةفالتقاليد التي تعتادىا كؿ ، بمفارقتيا

كلشدة رسكخ العادات في أذىاف ، كيعدكنيا مف ضركريات الحياة التي ال يستغنكف عنيا...
نجد األنبياء كالداعيف إلى الشرائع يقاسكف الشدائد في حمؿ الناس عمى ، الناس كقكة تعمقيـ بيا

، فيراكحكف في سياستيـ بيف التدرج كالميف كالشدة، داتيـكفاسد عا، اإلقالع عف سيئ أعرافيـ

                                                           

 (.2/872( الزرقا، المدخؿ الفقيي )ج(1
 [. 22( ]الزخرؼ: (2
 [23]الزخرؼ: ( (3
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كتأخذ سبيميا في الرسكخ كالتكيؼ بديالن ، حتى يقيمكا عكدىـ كتألؼ نفكسيـ ىذه التعاليـ الجديدة
 .(1)لما كاف عندىـ 

اًئشىةى قالت  ٍؤًمًنيفى  السيدة عى ٍنيىا -أيٍـّ المي  َنَزؿَ  ِإن َما ..." -عف القرآف( متحدثةن ) -رىًضيى المَّوي عى
ؿَ  ؿِ  ِمفَ  ُسوَرةٌ  ِمْنوُ  َنَزؿَ  َما َأو  َحت ى ِإَذا ثَاَب الن اُس ِإَلى اإِلْساَلـِ ، ِفيَيا ِذْكُر الَجن ِة َوالن ارِ ، الُمَفص 

َؿ َشْيٍء: َل َتْشَرُبوا الَخْمرَ َوَلْو َنَزَؿ ، َنَزَؿ الَحاَلُؿ َوالَحرَاـُ  َوَلْو ، َلَقاُلوا: َل َنَدُع الَخْمَر َأَبًدا، َأو 
َنا َأَبًدا..."، َنَزَؿ: َل َتْزُنوا  .(2) َلَقاُلوا: َل َنَدُع الزٍّ

مَّـى  -قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، - رضى اهلل عنيا -عف َعاِئَشَة و  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  َيا ": -صى
َوَجَعْمُت َلَيا ، َفأَْلَزْقُتَيا ِباأْلَْرضِ ، اْلَكْعَبةَ  َلَيَدْمتُ ، ِبِشْرؾٍ  َعْيدٍ  َحِديُثو َقْوَمؾِ  َأف   َلْوَل ، َعاِئَشةُ 

َفِإف  ُقَرْيًشا اْقَتَصَرْتَيا َحْيُث ، ِزْدُت ِفيَيا ِست َة َأْذُرٍع ِمَف اْلِحْجرِ وَ ، َوَباًبا َغْرِبيًّا، َباَبْيِف: َباًبا َشْرِقيًّا
كنقميـ عما ، في أخذ الناس باألحكاـ -صمى اهلل عميو كسمـ  - . تدرج النبي(3)"َبَنِت اْلَكْعَبةَ 

 فمراعاة ما ألفت عميو النفس.، اعتادكه
أقرىا اإلسالـ؛ ألنيا تستقيـ مع  التي أخالقيـكلقد كاف مف عادات الجاىمية قبؿ اإلسالـ ك 

كفيما أكضحو الشاطبي أف الشريعة اإلسالمية التي جاء بيا رسكلنا الكريـ ، الفطرة السميمة
 فأقرت الشريعة اإلسالمية الكثير مف األحكاـ التي كانت منتشرةن ، لمكاـر األخالؽ جاءت متممةن 

كصالحيتيا ، مركنة الشريعة اإلسالمية ىؿ إنما يدؿ عمكىذا إف د، كالقسامةية في الجاىمية كالدٍّ 
 .(4)لكؿ زماف كمكاف 

 مف القرآف: -أولً 
ييوِلؾِعَ  َطيينِ  َوَأْطييِرْ   بِييوْلُعْرِ   َوْأُمييرْ  اْلَعْػييوَ  ُخيي ِ ]قػػاؿ اهلل تعػػالى:  -الػػدليؿ األوؿ- أ  [اْْلَ

ا أىٍنزىؿى المَّوي ىىًذًه اآٍليىةى ًإالَّ 199]األعراؼ:  ًؽ النَّاسً [. قىاؿ القرطبي: مى  .(5) ًفي أىٍخالى
دليؿ ظاىر لمراعاة عادة الناس كطريقتيـ التي ، كأمر بالعرؼ(في قكلو: ) وجو الدللة:

 .(6)انتظمت عندىا مصالحيـ 

                                                           

 (.41( ابف التميف، أعماؿ العرؼ في األحكاـ كالفتاكم في المذىب المالكي )ص1)
اًئًؿ القيٍرآًف/بىابي تىٍأًليًؼ القيٍرآًف 2)  [.4993ث: رقـ الحدي6/185( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي فىضى
ًبنىاًئيىا 3) /بىابي نىٍقًض اٍلكىٍعبىًة كى جٍّ  [.401: رقـ الحديث2/969( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
 (.2/524( انظر: الشاطبي، المكافقات )ج4)

 (.7/345( القرطبي، جامع ألحكاـ القرآف )ج(5
، أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ (؛ كأبك العباس القرافي7/345( انظر: القرطبي، جامع ألحكاـ القرآف )ج6)

 (.5/443)ج
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 [بِيييودَْْعُروِ   َوكِْسيييَوُنُنَّ  ِرْزُقُفييينَّ  َليييهُ  ادَْْوُليييو ِ  َوَطيييَذ ]قكلػػػو تعػػػالى:  -الػػػدليؿ الثػػػاني-ب
 [.233]البقرة: 

أكجب اهلل تعالى عمى الرجؿ نفقة زكجو الحاضنة لكلده اعتباران بالعرؼ  الدللة:وجو 
 .(1)فراط إكالعادة مف غير تفريط كال 

َّو َنْؾُقـِْػْق  ِرْزُقهُ  َطَؾْقهِ  ُقِيرَ  َوَمنْ  َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعيٍ  ُذو لُِقـِْػْق ]قكلو تعالى:  الدليؿ الثالث: -ج  آَاوهُ  ِِم

 [.7]الطالؽ:  [اهلل
، قدر كسعو ىزكجتو ككلده عم ىف الزكج ينفؽ عمفقد دلت اآلية الكريمة أ وجو الدللة:

 كال ،حسب حالو مف دكف تكميؼ ىفالنفقة عم ؛بحيث يراعي حالة الزكج إف كاف مكسران أك معسران 
 .(2)بالعرؼ كالعادة  مشقة اعتباران 

 مف السنة النبوية: -ثانياً 
 ِإف  ، اِ  َرُسوؿَ  "َياأف ىند بنت عتبة قالت: ، - عنيارضى اهلل-عف عائشة  -الدليؿ األوؿ- أ

يِؾ َوَوَلَدِؾ َقاَؿ: " ُخِذي َما َيْكفِ  َبْيِتي َيْدُخؿُ  َما ِإل   ِلي َوَلْيَس ، َشِحيحٌ  َرُجؿٌ  ُسْفَيافَ  َأَبا
 .(3)ِباْلَمْعُروِؼ"
قاؿ النككم: ك ، (4) ةاٍلًكفىاي أىنو عادةالعيًرؼى بً  ذمال قدرال معركؼًبال مرادال لدللة:وجو ا

 .(5)رعيد شيدً حٍ ًفييىا تى  سالًَّتي لي رً مك ًفي اأٍل  ؼر عال اٍعًتمىاد
رىاـً  -الدليؿ الثاني- ب ةى؛  عىٍف حى يٍّصى  َرُجؿٍ  َحاِئطَ  تْ َدَخمَ  َعاِزبٍ  ْبفِ  ِلْمَبرَاءِ  َناَقةً  "َأف  ٍبًف سىٍعًد ٍبًف ميحى

: َأف  َعَمى َأْىِؿ اْلَحَواِئِط ِحْفَظَيا - صمى ا عميو وسمـ -َفَأْفَسَدْت ِفيِو َفَقَضى َرُسوُؿ اِ 
 .(6)"اِمٌف َعَمى َأْىِمَياضَ ، ْيؿِ َوَأف  َما َأْفَسَدِت اْلَمَواِشي ِبالم  ، ِبالن َيارِ 

                                                           

(؛ كالقرطبي، جامع ألحكاـ القرآف 8/171( انظر: الكاسائي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج1)
 (. بتصرؼ.3/163)ج
 (.18/170( القرطبي، جامع ألحكاـ القرآف )ج(2
ـٍ ييٍنفً (3 لىدىىىا ( ]البخارم: الصحيح، ًكتىابي النَّفىقىاًت/بىابي ًإذىا لى ا يىٍكًفييىا كىكى ذى ًبغىٍيًر ًعٍمًمًو مى ٍرأىًة أىٍف تىٍأخي ؿي فىًمٍممى ًؽ الرَّجي

كًؼ ج  [.5364: رقـ الحديث7/66ًباٍلمىٍعري
 (.509/ 9( ابف حجر، فتح البارم )ج(4
 (.12/8( النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ )ج(5
كىاًرم(6 اءي ًفي الضَّ ًريسىًة )ج ( مالؾ بف أنس: المكطأ، اٍلقىضى (. قاؿ األلباني: ىذا سند مرسؿ 4/1082كىاٍلحى

 (.238: رقـ الحديث1/477صحيح، األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج
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 ىفال ضماف عم ،النيار مف ماؿ الغيرأفسدتو الماشية ب أف ما الحديث  بيف وجو الدللة:
 أىف أىصحاب اسنألىفَّ ًفي عيٍرًؼ ال ؛يضمنو صاحبيا كما أفسدتو الماشية بالميؿ، صاحبيا
كاف ، فمف خالؼ ىذه العادة، المراح ىنيار كيردكنيا بالميؿ إليحفظكنيا بال كالبساتيف، الحكائط

 .(1)حد التضًييًع  إلىخارجان عف رسكـ الحفظ 
مف خالؿ الكقكؼ عمي األدلة مف القراف الكريـ كالسنة النبكية أف الشريعة  :يتبيف لمباحثة

ال لكقع ، كتشريعاتيا تتسـ بالمركنة بأف راعت أعراؼ الناس كعاداتيـ ااإلسالمية في أحكامي كا 
كاتيمت الشريعة الغراء أنيا تأتي بأحكاـ فكؽ طاقات الناس كقدراتيـ ، حرجالناس بالمشقة كال

 عمييا عدـ امتثاؿ الناس لألحكاـ.كبذلؾ يترتب 

 أقساـ العرؼ: -أ
 ينقسـ العرؼ إلى أقساـ متعددة باعتبارات كثيرة منيا ما يمي:

 تقسيـ العرؼ باعتبار الموضوع:
ككؿ منيما ينقسـ إلى ، رؼ قكلي كعمميينقسـ العرؼ مف جية سببو أك مكضكعو إلى: ع

 كما ينقسـ مف حيث الصحة إلى صحيح كفاسد.، عاـ كخاص
 ينقسـ العرؼ مف حيث مكضكعو إلى قسميف: أقساـ العرؼ مف حيث الموضوع: 

كىك أف يشيع بيف الناس استعماؿ بعض األلفاظ أك التراكيب في معنى العرؼ القولي:  -أولً 
 .(2)أك عالقة عقمية، د سماعو غيره بال قرينةبحيث ال يتبادر عن، معيف

أك عالقة عقمية لـ ، إلى قرينة مقصكدهفإذا احتاج فيـ ، فيك كالمغة الخاصة بيف أصحابوً 
 .(3)يكف ذلؾ عرفان بؿ كاف مف قبيؿ المجاز

العرؼ القكلي أف تككف عادة أىؿ العرؼ يستعممكف المفظ في معنى " فو القرافي بقولو:عر  
 .(4) " يكف ذلؾ لغةمعيف كلـ 
بحيث ال يتبادر  معنىلىٍفظو ليتعارؼ قكـ إطالؽ أىٍف  : "ىكفو ابف أمير الحاج بقولووعر  

 .(5) "عند سماعو إال ذاؾ المعنى
                                                           

 (.8/236( البغكم: شرح السنة )ج(1
كؽ (؛ القرافي، الفر 115-2/114(؛ ابف عابديف، نشر العرؼ )ج617( انظر: الكفكم، الكميات )ص2)

 (.1/171)ج
 (.2/876( الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ج3)
 (.1/171( القرافي، الفركؽ )ج4)
 (.1/282( ابف أمير الحاج، التقرير كالتحبير )ج5)
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كتعارفيـ في استعماؿ المحـ عمى مأككؿ ، كتعارفيـ في استعماؿ الدابة عمى الحمار كالبغؿ
 .(1)الحيكاف كالطير دكف السمؾ 

 عرؼ العممي أو الفعمي:ال -ثانياً 

كأما العرؼ الفعمي فمعناه أف يكضع المفظ لمعنى يكثر استعماؿ أىؿ العرؼ لبعض أنكاع 
مثالو أف لفظ الثكب صادؽ لغة عمى ثياب الكتاف كالقطف ك ، ذلؾ المسمى دكف بقية أنكاعو

، األخيريف كأىؿ العرؼ إنما يستعممكف مف الثياب الثالثة األكؿ دكف، كالحرير كالكبر كالشعر
 .(2)فيذا عرؼ فعمي

" ىك اعتياد الناس عمى شيء مف األفعاؿ  فو مصطفى الزرقا رحمو ا بقولو:وعر  
 .(3)العادية أك المعامالت المدنية" 

كالمراد باألفعاؿ العادية: أفعاؿ الناس الشخصية في شؤكنيـ الحيكية مما ال يقكـ عمى 
نشاء الحقكؽ كؿ كالشرب كالمبس كالركب كالحرث كالزرع كنحك كذلؾ كاأل، تبادؿ المصالح كا 

، اعتياد الناس تعطيؿ بعض أياـ األسبكع عف العمؿ كمف أمثمة العرؼ في األفعاؿ:، ذلؾ...
أك ، ككذا اعتيادىـ في بعض األماكف نكع خاص مف المحكـ كالضأف أك المعز أك البقر

ناس في بيع بعض األشياء الثقيمة كاعتياد ال، كنحك ذلؾ، استعماؿ  نكع مف المالبس كاألدكات
كتعارفيـ في ، عمى البائع حمكلتيا إلى بيت المشترم بحيث يككفمثؿ الحطب كالفحـ كالقمح 

كتأجيؿ الباقي إلى ما بعد ، األنكحة تعجيؿ جانب معيف مف ميكر النساء كالنصؼ كالثمثيف
 .(4)الكفاة أك الطالؽ

 أقساـ العرؼ باعتبار العمـو والخصوص: 

 ـ العرؼ مف ىذه الجية إلى قسميف:ينقس
ستصناع ألنكاع مف كمثالو اال، نتشران بيف جميع الناسىك العرؼ الذم يككف م العرؼ العاـ:- أ

، يا الناس لممارسة حياتيـ اليكميةاأللبسة أك أثاث أك أحذية كغيرىا مف األشياء التي يحتاج
 .(5) معتادةألف الغالب  ؛فيذا العرؼ عامان 

                                                           

 (.7/96( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج1)
 (.1/173( القرافي، الفركؽ )ج2)
 (.2/486( الزرقاء، المدخؿ الفقيي العاـ )ج3)
 (.2/486رجع السابؽ )ج( الم4)
 (.2/487( المرجع نفسو )ج5)
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لـ يتعاممو أىؿ البالد  ما ذم يككف خاصان ببمد معيف أك حرفةىك العرؼ ال :العرؼ الخاص -ب
 .(1) جميعان 

 أقساـ العرؼ باعتبار الصحة والفساد:

 العتبار إلى قسميف: ينقسـ العرؼ بيذا

كليست فيو مخالفة ، ؼ بأنو: "ما تعارفو الناسخاٍل عبد الكىاب فو عرَّ  العرؼ الصحيح:- أ
، كتعارفيـ إطالؽ لفظ عمى معنى عرفي ليـ، كال جمب مفسدة، كال تفكيت مصمحة، لنص

 .(2)"غير معناه المغكم

فإف ، فالعرؼ الصحيح ىك الذم يتكافؽ مع قكاعد الشريعة اإلسالمية  الخاصة كالعامة
، قضية التبنيكمثاؿ ذلؾ ما كاف مكجكدان في الجاىمية  في ، خالؼ قكاعد الشريعة ال يعمؿ بو

 الشرع معني خاص بيا فإنو يحمؿ عمى المعنىكلـ يكف في ، مفظيةككذلؾ في األعراؼ ال
كتقديـ الطعاـ ، كعرؼ الناس في تقسيـ المير إلى معجؿ كمؤجؿ مثالو:، (3)العرفي السائد لو

 إلى أىؿ الميت؛ ألف عندىـ ما يشغميـ.
سالمية كمعارضان لمنصكص ىك الذم يككف مخالفان ألساسيات الشريعة اإل العرؼ الفاسد:- ب

كما يفعمو الناس اليـك في ، كعرؼ الناس في خركج النساء كاسيات عاريات مثالو:، الشرعية
فكؽ  ـكتحميمي، أىؿ الميت االحتفاؿ بالمكلد كالمنكرات في األفراح كدكر العزاء مف تكميؼ

 الطعاـ كالشراب إلشغالو بحزنو عمىتقديـ الطعاـ لمناس بدالن مف تقديـ الناس لو  مف ـطاقتي
كؿ ذلؾ ال ارؼ الناس عمى إقامة العقكبات عمى ضعفاء الناس دكف أشرافيـ ككتع، همفقكد

فال اعتبار  ان فاسد عرؼي اللذلؾ يككف ، يتكافؽ مع عدالة كنقاء كطيارة الشريعة اإلسالمية
 .(4)لو

 

 

 

                                                           

 (.19( أبك سنة، العرؼ كالعادة في رأم الفقياء )ص1)
 (.146( عبد الكىاب خالؼ، مصادر التشريع فيما ال نص فيو )ص2)
 (.262( محمد شمبي، المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالمي )ص3)
 .262( المرجع السابؽ، ص4)
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 أقساـ العرؼ باعتبار نشأتو: 

 وعادي.، ينقسـ العرؼ عمى اعتبار المنشأ إلى قسميف: شرعي

 لشرعي:العرؼ ا- أ

النيي  ىك ما أقره الدليؿ الشرعي أك نفاه فيككف الشرع قد أمر بو إيجابان أك ندبان كما في
 فيذه مف األمكر التي حسنيا الشرع أك، كفي األمر بإزالة النجاسات، عف الطكاؼ بالبيت عريانان 

ف اختمفت آ، تبديؿ ليا قبحيا فال تغيير كال  .(1)حكـ فييا ف العرؼ الشرعي قدأل ؛راء المكمفيفكا 

 العرؼ العادي:- ب
، ىك العرؼ الذم ليس في نفيو كال إثباتو دليؿ شرعي فالثابتة ككجكد شيكة الطعاـ كالشراب

 .(2) كالكالـ  كغيرىا مما اعتاده الناس

سبؽ مف أقساـ العرؼ أف ليس كؿ أنكاع العرؼ معتبران مف كجية نظر الشارع  مما
كيككف فييا ضرره بالغ عمى البعض ، فعة خاصةيا منكذلؾ ألف بعض األعراؼ تككف ب، الحكيـ
كرفع ، ىك العرؼ الصحيح الذم فيو تخفيؼ كتيسير، فالمعتبر في الشريعة اإلسالمية، اآلخر

 .(3) الحرج كالمشقة عف الناس بما يتكافؽ مع الشريعة اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.499-2/488لمكافقات )ج( انظر: الشاطبي، ا1)
 ( المرجع السابؽ.2)
 (.262( محمد شمبي، المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالمي )ص3)
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 المبحث الثاني
 األحكاـ ىأثر العرؼ عم

كمف مميزاتيا العدؿ كالكسطية؛ فيي ال تستجيب ألم نكع مف  ،الشريعة اإلسالمية ربانية
كيتعارض مع الفطرة ، كال تعترؼ بكؿ أمر ساد عميو الناس، أنكاع التغيرات في كؿ كقت كحيف

فأقرىا ، فجاء اإلسالـ ؛في المجتمع الجاىمي كلكف بعض العادات كالتقاليد كانت منتشرةن ، السميمة
 .(كغيرىا مف العادات السميمة، ظمكـكنصرة الم، إكراـ الضيؼ) :مثؿ

، عمـ أصكؿ الفقو عمـ ثابت يدكر حكؿ استنباط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا التفصيمية
كيقكؿ ، عادات العرب كأعرافيـ إلىلكي يتعرؼ ، كالقرآف الكريـ كرد بمساف عربي مبيف

فإف ، الذيف نزؿ بمسانيـكىـ العرب ، في فيـ الشريعة مف اتباع معيكد األمييف الشاطبي: "ال بدى 
ف لـ يكف ثـ ، مستمر فال يصح العدكؿ عنو في فيـ الشريعة كاف لمعرب في لسانيـ عرؼه  كا 

 .(1)عرؼ فال يصح أف يجرم في فيميا عمى ما ال تعرفو " 

كيقكؿ أيضان: " كمف ذلؾ معرفة عادات العرب في أقكاليا كأفعاليا كمجارم أحكاليا حالة 
ف لـ يكف ، التنزيؿ ال كقع في ، لمف أراد الخكض في عمـ القرآف منو ثـ سبب خاص ال بدى كا  كا 
 . (2)كاإلشكاالت التي يتعذر الخركج منيا إال بيذه المعرفة" ، الشبو

كأعرافيا كقت تنزؿ ، كقد أشار الشاطبي إلى أف الميفسر إذا كاف ال يعرؼ عادات العرؼ
فكاف لزامان عميو أف يككف ، ير مف آياتولف يستطيع أف يقؼ عمى المراد في كث، القرآف الكريـ

، كاطالع عميو حتى يككف تفسيره مكافقان لما ألفتو العرب في كالميا، عمى عمـ بذلؾ األمر
 كتصرفاتيا.

 أثر العرؼ عمى العبادات: -أولً 
اعمـ أف اعتبار العادة كالعرؼ رجع إليو في الفقو، " : فقد ذكر السيكطي فقاؿ الطيارة: - أ

فمف ذلؾ: سف الحيض، كالبمكغ، كاإلنزاؿ، كأقؿ الحيض، ؛ تعد كثرةفي مسائؿ ال 
 . (3) "كالنفاس، كالطير كغالبيا كأكثرىا، كالنجاسات المعفك عف قميميا

                                                           

 (. 2/82( الشاطبي، المكافقات )ج1)
 (.2/204( المرجع السابؽ )ج2)
 (.90( السيكطي، األشباه كالنظائر)ص3)
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مدة  اعتبارجعؿ  -صمَّى اهلل عميو كسمَّـ  -أف النبي  االستحاضة مف أثر العيٍرؼ في
 االستحاضةفي مدة  األخرلعف  كعادة النساء فقد تختمؼ كاحدة، مقدر لمعرؼ االستحاضة

 .(1)عرؼ كعادة النساء ىفالنبي ردىا إل، البعض خمسة أياـك ، فالبعض قد تستغرؽ ثمانية أياـ

 الصالة: العمؿ اليسير في الصالة.  - ب

كمف ىنا ال ، ال مجاؿ لمعقؿ في أصميا ككيفيتيا، األحكاـ الخاصة بالعبادات أحكاـ تعبدية
فيقتصر فييا عمى ما كرد؛ ، أك بياف كيفيتيا، أصؿ العبادةيككف لمعرؼ أم دكر في تشريع 

، كلكف قد يككف لمعرؼ دكر ما في العكارض الطارئة عمى العبادات غير أف دكره محدكد جدان 
أك سببان في حكـ أك مانعان منو؛ فإذا نيى الشارع عف كؿ ما ، فال يعدك أف يككف تفسيران لنص

فيأتي دكر العرؼ ليبيف نكع عدد الحركات التي ، يبطؿ الصالة مف حركات ليست مف جنسيا
 .(2) تبطؿ الصالة

حمؿ الرجؿ كلده فمثالن قد ي، بأس بو ال د بيف أف العمؿ اليسير في الصالةفالعرؼ ق
ال فإنو يكره لو في ، الصغير في الصالة فالعمؿ اليسير في الصالة مقركف بالحاجة إليو كا 

 لكف فيما يعتبر قميالن ، عيف لمحركات التي تبطؿ الصالةفميس ىناؾ عدد م، كقد يبطميا، الصالة
ة لمصالة في حيف العرؼ  فقد يككف في عرؼ بمد خمسة حركات مبطم إلىيرجع بو  ان أك كثير 

 .تبطؿ الصالة خر الآأنو في عرؼ بمد 

عف أبي ىريرة مثالو: كصكـ يكـ الشؾ لمف لو عادة: فصكـ يكـ الشؾ منيي عنو  الصياـ: - ت
مَّى- و قاؿ النًَّبيٍّ رضي اهلل عن مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى : ، -كى  ِبَصْوـِ  َرَمَضافَ  َأَحُدُكـْ  َيَتَقد َمف   لَ  »قىاؿى

ـْ َذِلَؾ الَيْوـَ ، وُ ِإل  َأْف َيُكوَف َرُجٌؿ َكاَف َيُصوـُ َصْومَ ، َأْو َيْوَمْيفِ  َيْوـٍ   .(3) «َفْمَيُص

لكف قد ، ألف فيو مخالفة جماعة المسمميف ؛منيي عنو بالسنة النبكية فصـك يكـ الشؾ
فمة كصياـ يـك االثنيف أك يعتاد بعض الناس صياـ يكـ الشؾ كأف يكافؽ ذلؾ اليكـ صياـ نا

كمف ىنا كاف ، تعارؼ عميومال ىإل ـ في يكـ الشؾ فيصكمو استنادان عتاد الصيااالخميس فمف 
 .اعتادهلمعرؼ أثر في صحة صكـ الشؾ لمف 

                                                           

 (.90( السيكطي، األشباه كالنظائر)ص1)
 (.1/44نيف الفقيية )ج( انظر: ابف جزم، القكا2)
ٍيًف 3) ػػػػػػػػٍكـً يىػػػػػػػػٍكـو كىالى يىػػػػػػػػٍكمى ػػػػػػػػافى ًبصى ـي رىمىضى : الى يىتىقىػػػػػػػػدَّ : رقػػػػػػػػـ 3/28( ]البخػػػػػػػػارم: الصػػػػػػػػحيح، كتػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػياـ/بىابه

 [.1914الحديث
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ما يباح لمنساء مف الحمي كفقان لمعادة: فيجكز لممرأة أف تمبس مف الحمي ما  مثالو: الزكاة: - ث
أما ، مبس الحميأك جكاىر في مكضع البدف المعتاد بجرت العادة بمبسو مف ذىب أك فضة 

 .(1)فيو الزكاة  تجب، لك زاد عما جرت بو العادة 

لئال ، لقد حدد الشرع مقدار الزكاة كاألصناؼ التي تصرؼ ليـ الزكاة كفؽ شركط معينة
كىذا الحمي مما تتزيف ، ي المرأة اختمفكا في إخراج زكاتولكف حم، يقع الناس في المشقة كالحرج

ي تتزيف بو الت المرأة لكف مف العمماء مف ذكر أف حمي، الماؿ خاردٌ ال ال بو المرأة عادةن 
أما إف زاد ذلؾ الحمي عما تعارؼ عميو فإنو ، المتعارؼ عميو فإنو ال زكاة عميو عمالن بالعرؼ

 .الشركط يخرج زكاتو وإذا تكافرت فييعتبر ماالن ف

العرؼ  اة حمي المرأة التي تتزيف بيا إلىالعرؼ لو أثر بأف استند في الحكـ في زكفينا 
 .المعتاد كالجارم بيف الناس

مثالو: إمكاف المسير في العادة: اشترط بعض الفقياء لكجكب الحج إمكاف المسير  ج:الح - ج
فو كمف عادتو فإذا كاف في عر ، المسير منكط بالعادة كالعرؼ انكى، إلى بيت اهلل الحراـ
كيكمؼ نفسو ، فإذا كاف ال يدرؾ الحج إال أف يسرع في المسير، ورفً عي  المسير فيرجع بو إلى

 يمزمو المسير. فال، فكؽ العادة
مكاف المسير معتبر بما جرت بو العادة، فمك أمكنو المسير "  ابف قدامة: ما قالو ومثالو كا 

بأف يحمؿ عمى نفسو كيسير سيرا يجاكز العادة، أك يعجز عف تحصيؿ آلة السفر، لـ يمزمو 
 .(2) "السعي
 أثر العرؼ في المعامالت: -ثانياً 

ظ مصالح فمف مقاصد الشريعة اإلسالمية حف، جاءت الشريعة اإلسالمية بعدة مقاصد
ألنو يمبي حاجات الناس المختمفة كيحقؽ ليـ  ؛كلذلؾ راعت العرؼ، الخمؽ كدرء المفاسد عنيـ

خبط كأىكاء لكي ال تتأثر بت، ة بضكابطالكف الشريعة اإلسالمية ضبطت تمؾ المراع، االستقرار
 أصحاب النفكس الضعيفة.

                                                           

 (، بتصرؼ.1893: رقـ 3/45( انظر: ابف قدامة، المغني )ج1)
 (.3/214( المرجع السابؽ )ج2)
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كيضع أكجو ، إذ ىك الذم ينشئ أنكاع التصرؼ ؛امالتالعرؼ لو دكر كبير في المع
كمقياس ، كضابط ما يعد نقدان ، في أثنائيا إلى عقد األمكر فييا دخؿكي، كالمعامالت، التعامؿ

 األمكاؿ الربكية.

أف اهلل "  فقد ذكر ابف قدامة:، "كاعتبار العرؼ أصؿ عظيـ مف أصكؿ فقو المعامالت
 .(1)" جب الرجكع فيو إلى العرؼأحؿ البيع، كلـ يبيف كيفيتو، فك 

 نيت عمى العرؼ:أمثمة ألحكاـ المعامالت التي بُ 

 دخوؿ األبنية واألشجار في بيع الدار لمعرؼ. -أ

ف لـ ، فإنو يدخؿ في مسمى الدار ما فييا مف أبنية كأشجار، فإذا باع أحدىما داره آلخر كا 
ء تدخؿ في عقد البيع تبعان يايصرح بذلؾ لمعرؼ الجارم بيف الناس في أف أمثمة ىذه األش

 .(2)لمدار

عميو  عارفان فإف كاف مت؛ شيء مف البيت فإنو يحكـ بالعرؼ فمك تنازع البائع كالمشترم عمى
 .فإنو يحكـ بو بالعرؼ ؛لـ يصرح بو فا  ك  شجار ضمف بيع البيت عرفان في بمدة أنيا تدخؿ األ

 كؿ شيء بحسب عرفو:قبض  -ب

كالعقارات ، ؛ فالحمي يقبض بالمناكلةلعادة كالعرؼشيء حسب ما جرت بو ايقبض كؿ 
ال فال ، فيك قبضه  الناس في العرؼ قبضان  ما عدهفكؿ ، بتمكيف القابض مف المقبض  .(3)كا 

فقد أككؿ الشارع الحكيـ في الكثير مف القضايا ، العرؼ لو أثر بالغ في المعامالت
كالرضا بما حكمو العرؼ ، متثاؿ إليياكذلؾ أقرب إلى نفكسيـ في اال، العرؼ ىع عمييا إلالمتناز 

 اإلسالمية.بما يتكافؽ مع الشريعة 

 أحكاـ األسرة: -ثالثاً 

المجتمع كما  كمنيا األسرة المسممة التي ىي أساس ،اىتـ الشارع بكافة جكانب الحياة
فال مجاؿ لمعرؼ فيو ال في ، منيا ما ليس لمعقؿ فيو مجاؿ؛ فأحكاـ األسرة يتعمؽ بيا مف أحكاـ

ف ، كمنيا ما لمعقؿ فيو مجاؿ، ألنيا مف جنسو ؛أصمو كال في عكارضو كلمعرؼ فيو مدخؿ كا 
 اختمؼ أثر العرؼ فيو مف مكضكع آلخر.

                                                           

 .(3/481( ابف قدامة، المغني )ج1)
 (.2/114( انظر: عز الديف بف عبد السالـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )ج2)
 (.2/84( المرجع السابؽ )ج3)
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فقد أحاؿ النص عمى ، الذم لمعرؼ فيو مجاؿ فتعجيؿ المير كتأجيمو ككالنفقة وأما:
 .(1) [بِودَْْعُروِ   َوكِْسَوُنُنَّ  ُقُفنَّ ِرزْ  َلهُ  ادَْْوُلو ِ  َوَطَذ ]العرؼ لتقديرىما كما في قكلو تعالى: 

ىي تمؾ األحكاـ التي يمكف أف تتغير مف ، كيالحظ أف األحكاـ التي لمعرؼ فييا مجاؿ
أما األحكاـ التي ال مجاؿ لمعرؼ ، أك فقران  كمف إقميـ آلخر كمف أسرة ألخرل غنىن  ،زمف آلخر

ف فضالن دىا فيي صالحة لكؿ زماف كمكاكمع جمك  ،فييا فيي أحكاـ جامدة ال تتبدؿ كال تتغير
 ة.عف ككنيا أحكامان تعبدي

 األحكاـ التي لمعرؼ فييا مجاؿ: ىأمثمة عم

المير كمو أك  أجازكا تأجيؿ لكف الفقياء، و معجالن كم   أف يككفى  فاألصؿ في المير :المير
معجؿ  ىمير إلالعالـ اإلسالمي تقسيـ ال دكؿمعظـ لكف الغالب اليكـ في ، بعضو عمالن بالعرؼ
فجاءت الشريعة اإلسالمية  ؛فيو مف التيسير كالتخفيؼ عف الناسكىذا ، كمؤجؿ عمالن بالعرؼ

 أقرت العرؼ السائد في تقسيـ المير لما فيو مصمحة كمنفعة لمناس.كقد 

زكجتو  الزكج نفقة ىعمذكر أف  فالشرع، زكجيا ى: كىي نفقة الزكجة ككلدىا عمالنفقة
كىذا ، كما تعارؼ عميو الناس ،العرؼ ىأنو أسند الشرع مقدار النفقة إل نيككلده بالمعركؼ بمع

 .(2) أسمـ مف الكقكع في النزاعات
أف األحكاـ التي لمعرؼ فييا مجاؿ تتغير مف مكاف آلخر حسب  :يتبيف لمباحثةمما 
األعراؼ أحكاـ الشريعة بشرط أال تخالؼ ، كألفتو نفكسيـ، بالد التي عاىدكىاأعراؼ ال

.سالميةاإل

                                                           

 [.233]البقرة:  ((1
 (.38-37( حسنيف، العرؼ كأثره في الفقو اإلسالمي )ص ص2)
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 المبحث األوؿ
 مستجدات المباس والزينة "المرأة"أثر العرؼ عمى 

منذ أف أكجد اهلل آدـ عميو السالـ؛ فمجأ  -ىسبحانو كتعال-المباس نعمة مف نعـ اهلل 
فانتقؿ المباس مف لباس بسيط ، الحيكاناتكمف ثـ جمكد ، اإلنساف بستر عكرتو بأكراؽ الشجر

، أماـ اآلخريف ونميمتو أف يحمي جسـ اإلنساف مف بركدة الشتاء كحر الصيؼ إلى كظيفة تزيي
كأنماط المباس حسب البيئة التي يعيش فييا اإلنساف فكؿ بيئة ليا ، مما أدل إلى اختالؼ أشكاؿ

رزت في اآلكنة األخيرة الكثير مف المستجدات عاداتيا كأعرافيا الخاصة بيا في المباس كالزينة فب
قد يككف  للكف في دكلة أخر ، في دكلة مقبكالن فقد يككف لباسان  لباس المرأة كزينتيا ىرات عمكالتغي

 .في البالد و يخالؼ العرؼ السائدألن ؛مرفكضان 

 :تعريؼ المباس والزينة ومقاصد مشروعيتيـ في اإلسالـ
 طالًحا:صاتعريؼ الَمباس لغة و  -أولً 

 في المغة:
مىطى كبابو ضرب ، لبس(: " لىًبس الثكب يمبىسيو بالفتح) ليٍبسا بالضـ كلىبىسى عميو األمر خى

ْؿـَوُه َحـَْعَي َلُبوٍس َلُؽمْ ]كالمَّبيكس بفتح الالـ ما ييٍمبس كقكلو تعالى: ، الخشف القصير ، (1)[َوَطؾَّ
بىسى عميو عرؼ باطنو كاٍلتى  مر خالطو كالبىسى فالنان البىسى األبَّسى باألمر كبالثكب ك كتىمى ، يعني الدرع

 .(2)" كرجؿ لىبَّاسه كال تقؿ ميمىبٍّسه التٍَّمًبيس كالتقديس كالتخميط شدد لممبالغة األمر اختمط كاشتبو ك 
ًحيحه كىاًحده  ـي كىاٍلبىاءي كىالسٍّيفي أىٍصؿه صى : الالَّ ميدىا، كقيؿ: " لىًبسى الىطىةو كى مىى ميخى مىةو يىديؿ  عى ًمٍف ، خى

كعي...، كىىيكى اأٍلىٍصؿي ، ذىًلؾى لىًبٍستي الثٍَّكبى أىٍلبىسيوي  ًمٍنوي تىتىفىرَّعي اٍلفيري ا ييٍمبىسي ًمٍف ًثيىابو ، كى : كيؿ  مى كىالمَّبيكسى
" ًدٍرعو كى
(3) . 

 في الصطالح:
حو لو ما أباك ، كيتزيف بو كيتجمى بيف الناس، كيستر بو سكأتو، ما يكارم بو اإلنساف جسده

 .(4)كلـ يتعارض مع آداب اإلسالـ كأكامره كنكاىيو" ، الشارع الحكيـ سبحانو

                                                           

 [.80( ]األنبياء: (1
 (.612( الرازم، مختار الصحاح )ص 2)
 (.5/230)ج( ابف فارس، مقاييس المغة 3)
 (.47( الغامدم، لباس الرجؿ كأحكامو كضكابطو في الفقو اإلسالمي )ص4)
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ككؿ ، كىذا عاـ يشمؿ الرجؿ كالمرأة، بيف التعريؼ أف المباس ىك كؿ ما يستتر بو اإلنساف
ألف الكثير مف  ؛كال يتعارض مع آداب اإلسالـ، يتزيف بو في إطار ما أباحو الشرعما يتجمؿ ك 
كىذا ، لكنيا ال تكافؽ الشرع، بيف الناس كتككف سائدةن ، ساترة لمجسـ كتحقؽ الزينة األلبسة تككف

لسباع فيذا ال يطمؽ عميو العرؼ الفاسد الذم ال اعتبار لو مثؿ األلبسة المصنكعة مف جمكد ا
ف كاف ف الشرع قد نيي عنو فالمؤمف يمتثؿ ألمر اهلل حتي يناؿ أل ؛سائدان  يجكز لبسو كا 

 .(1)رضاه
 تعريؼ الزينة لغة واصطالًحا: -اً ثاني

 في المغة:
كنىة ٍينىةي كالز  قىٍكليوي عىزَّ ، فانقمبت الياء كاكا ؛اسـ جامع لما تزيف بو، قمبت الكسرة ضمة": الزٍّ كى

( : ؿَّ  ؛(2)(َول ُيْبِديَف ِزيَنَتُيف  ِإل  َما َظَيَر ِمْنياكىجى
كالذم يظير ىك  كالسٍّكار، (4) خمخاؿ كالد ٍمميجكال (3)معناه ال يبديف الزينة الباطنة كالمخنقة

 .(5)" الثياب كالكجو
فالزيف  ؛يدؿ عمى حسف الشيء كتحسينو ،الزاء كالياء كالنكف أصؿ صحيحقاؿ ابف فارس:" 

  .(6) " يقاؿ زينت الشيء تزيينان  ،نقيض الشيف
 مزينة تبيف لمباحثة أف التعريفات تدكر حكؿ كؿ مامف خالؿ النظر في تعريفات العمماء ل

لتحسيف خمقتيا كىيئتيا كاستحسانان لحسف ، مف الثياب كالحمي كالكحؿ كالخضابتتزيف بو المرأة 
ليؾ التعريفات، المباحة باألشياءكبعض العمماء قيد الزينة ، المنظر  :كا 

َم ِزرـََي ] قكلو تعالى:منو  (7)ككؿ ما يتجمؿ بو، : عرفيا بأنيا الثيابالزمخشري-1 ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق  اهلل  .(8)[الَّتِي َأْخَرَج لِِعَبوِ ِه َوالطَّقَِّبوِت ِمَن الرِّ

                                                           

 (.48( الغامدم، لباس الرجؿ كأحكامو كضكابطو في الفقو اإلسالمي )ص1)
 [.31]النكر:  ((2
: ًفي ًجيًدىا ًمٍخنىقىةه 3) نًَّؽ، ييقاؿي ، كفى أٍجياًدًىفَّ مىخاًنؽي. الزبيدم، (الًمٍخنىقىةي: كًمٍكنىسىةن: الًقالدىةي الكاًقعىةي عمى الميخى

 (.25/269تاج العركس )ج
. ابف منظكر، لساف العر 4) ميٍّ دي ًمفى الحي : الًمٍعضى ، كالد ٍمميكجي ٍنعىتىوي. كالد ٍمميجي ب (دىٍممىجى الشَّيءى ًإذا سكَّاه كأىحسف صى

 (.2/276)ج
 (.13/202( ابف منظكر، لساف العرب )ج5)
 (.3/41المغة )ج ( ابف فارس، مقاييس6)
 (.2/101( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج7)

 [.32( ]األعراؼ: (8
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ٍرأىةي ًفي تىٍحًسيًف ًخٍمقىًتيىا" :عرفيا بأنيا -1 اًكليوي اٍلمى ا تيحى ابً ، مى ًميٍّ كىاٍلكيٍحًؿ كىاٍلًخضى كىالثٍّيىاًب كىاٍلحي
(1) ،

ًمٍنوي قىٍكليوي    . (2) [ ُخُذوا ِزيَنَتُكـْ ] :-انو كتعالىسبح-كى

َم ِزرـََي ]قاؿ سبحانو ك تعالى:  الشوكاني:-3 " أىٍخرىجى ، (3)[الَّتِي َأْخَرَج لِِعَبوِ هِ  اهللُقْل َمْن َحرَّ
ٍيًرًه ًمفى اأٍلىٍشيىاًء الٍ  ٍمبيكسو أىٍك غى ٍنسىافي ًمٍف مى يَّفي ًبًو اإٍلً ا يىتىزى ينىةي: مى ة" ًلًعباًدًه الزٍّ ميبىاحى

(4). 
 .  (5)الزينة ما تتزيف بو المرأة مف حمي أك كحؿ  ابف عابديف: -4

 وعية المباس والزينة في اإلسالـ:مقاصد مشر 

 : (6)مقاصد مشروعية المباس في اإلسالـ  -أولً 

المباس عبثان إنما شرعو  -سبحانو كتعالى -كما شرع اهلل ، لمباس مقاصد جميمة كعظيمة
 لعدة مقاصد أبرزىا: -الىسبحانو كتع-اهلل 

سبحانو  -قاؿ ، تحصي عمى اإلنساف التي لتعد ول العظيمة المباس نعمة مف نعـ ا-1
َروَبـِي آَ َم َقْي َأْكَزْلـَو َطَؾْقُؽْم لَِبوًسو ُرَواِري َسْوآاُِؽْم َوِررً و َولَِبوُس التَّْؼَوى َذلَِك ]: -كتعالى

ُرونَ لَ  اهللَخْرٌ َذلَِك ِمْن آَروِت  كَّ ُفْم َر َّ مف خالؿ اآلية  -سبحانو كتعالى -يبيف لنا  (7)[َعؾَّ
 ؛زينة وجماًل بدًل مف قبح التعري وشناعتو، القرآنية أنو خمؽ المباس لمناس ليستركا بو عكرتيـ

فالشرع جمع بيف الضركرة  ؛اإلنساففيو مف الميانة كانتقاص لكرامة  ألف العرم ككشؼ العكرة
ابف  كقاؿ، (8)ألف لباس الريش فيو زينة  ؛كىي لباس الريش ذلؾ، يف الكمالياتكىي الستر كب

ـٍ ًمفى المباس كالريش؛ "كثير في تفسير ىذه اآلية:  عىؿى لىيي مىى ًعبىاًدًه ًبمىا جى تىعىالىى عى يىٍمتىف  تىبىارىؾى كى

                                                           

 (.12/229( القرطبي، تفسير القرطبي )ج1)
 [.31( ]األعراؼ: (2
 [.32( ]األعراؼ: (3
 (.2/228( الشككاني، فتح القدير )ج4)
 (.3/531( ابف عابديف، حاشية ابف عابديف )ج5)
 (.302-3/299ميفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية )جالزيداف،  (6)

 [.26( ]األعراؼ: (7
 (.14/221( الرازم، مفاتيح الغيب )ج8)
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ا يي ، كىي السكآت –فالمباس لستر العكرات  : ىيكى مى يىاشي كىالرٍّيشي مَّؿي ًبًو ظىاًىرناكىالرٍّ ؿي ًمفى ، تىجى فىاأٍلىكَّ
كًريَّاتً  ري يىادىاًت"، الضَّ ًت كىالزٍّ   .(1) كىالرٍّيشي ًمفى التَّكىم الى

كخصؼ ، قاؿ الزمخشرم: كىذه اآلية كاردة عمى سبيؿ االستطراد عقيب ذكر بدك السكءات
شؼ العكرة مف الميانة كلما في العرل كك، إظياران لممنة فيما خمؽ مف المباس، الكرؽ عمييا
شعاران بأٌف التستر باب عظيـ مف أبكاب التقكل ، كالفضيحة  .(2)كا 

، : ستر البدف مف الحياء كالعفة كالطيارة مف لواـز ومقتضيات الفطرة  السميمة المباس -2
فيذا سيدنا ، ستر عكرتو فكؿ ذم فطرة سميمة يحرص عمى، ميياكىي فطرة خمؽ اهلل اإلنساف ع

ستر عكرتييما  ىو بدت ليما سكءاتيما أم عركتييما سارعا إلرب ىلما عص -السالـ عميو-دـ آ
َْ ِمْن ]: -ىسبحانو كتعال- قاؿ كما َْ َمو ُووِرَي َطـُْف قَْطوُن لُِقْبِيَي ََلُ َْ ال َّ َنَوْسَوَس ََلُ

.. َْ
َْ ]، (3)[.َسْوآِنِ َْ َسْوآُنُ َجَرَة َبَيْت ََلُ َّْ َذاَقو ال َّ َْ ِمْن َوَرِق َنَؾ َوَصِػَؼو ََيِْصَػوِن َطَؾْقِف

ـَِّي...  .(4)[اْْلَ

، فطرة السميمة األصيمة في اإلنسافف كشؼ العكرات مستقبح كينافي الأالكريمة  اآليةتبيف 
نتيجة أكميما مف الشجرة كعصيانيما ،كحكاء إلى ستر عكرتييما لما انكشفتا  دـآلذلؾ سارع 

يما في كقت انتشرت فيو الس، مباس كستر العكرة كرامة كتكريمان لإلنسانيةفاهلل يأمر بال ؛ألمر اهلل
لكي يبعدنا عف ديننا كشريعتنا ، كتقدمان كحرية شخصية كؿ ذلؾ عتبر التعرم حضارةاالرذيمة ك 

 .(5) الرحمفالتي فييا نجاتنا كفكزنا بجنة 

 :وينيي عف التعري اإلسالـ يأمر بالمباس وستر العورة-3

، مباس مف مقتضيات الفطرة األصمية كالسميمة التي فطر اهلل الناس عميياقمنا إف ال
رِن َحـِقًػو نِْطَرَت ]قاؿ تعالى: ، كاإلسالـ كىك ديف الفطرة الَّتِي َنَطَر  اهللَنَلِقْم َوْجَفَك لِؾيِّ

ْؾِق  َٓ َاْبِيرَل ِِلَ    .(6) [... اهللالـَّوَس َطَؾْقَفو 

                                                           

 (.3/399( ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج1)
 (.2/97( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج2)

 [.20(]األعراؼ: (3
 [.22( ]األعراؼ: (4
 (.220، 14/218( الرازم، مفاتيح الغيب )ج5)
(6 :  [.30( ]الرـك
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الَّػػػػًذم يىٍسػػػػتيري  عمػػػى أف المػػػػراد بالزينػػػػة ىاىنػػػا ليػػػػٍبسي الثَّػػػٍكبً  كفقػػػاؿ الػػػػرازم: " أجمػػػع المفسػػػػر 
اٍلعىٍكرىةى"
(1). 

فإف اإلسالـ كىك ديف ، ككشؼ العكرات كما بينا، ككما أف الفطرة السميمة تستقبح التعرم
 .(2)ككشؼ العكرات حتى في الخمكات إال لمضركرة ، لذلؾ نيى عف التعرم، الفطرة يستقبح ذلؾ

ي أف مظير المسمـ كالمسممة بمباس العفة كالنقاء إنما يعبر عف إيمانو مما يتبيف ل
كطريؽ الرذيمة التي يدعك ، كمنيجو القكيـ بخالؼ التعرم التي ىي سبيؿ الشيطاف، كمعتقداتو

فيي ، تستر بؿ تظير المفاتف كالعكراتً  ليا أعكاف الشيطاف اليكـ حينما صممكا أزياء كمالبس ال
مصالحيـ الشخصية كيشبعكا  لكي يحققكا، ة الرذيمة كالفاحشةادعنيـ أل ؛اإلسالـ ىحرب عم

 نزكاتيـ المنحرفة.
 مقاصد مشروعية الزينة في اإلسالـ: -ثانًيا

ظ الزينة كقد كرد لف، مييا اإلسالـ حب الزينة كالتزيفمف سنف اهلل في الككف التي فطر ع
ىي زينة ، فالزينة مف حيث نكعيا، حميكالمالبس كال، دة منيا الحسفع في القراف الكريـ بمعافو 

، كحراـ، كمكركه، كمستحبة، منيا زينة كاجبة، استعماليا حكـ كمف حيث، ينة مكتسبةخمقية كز 
 .(3)كتشبو الرجاؿ بالنساء كالعكس، كمف أمثمة الحراـ تزيف الرجؿ بالذىب

مىى": مشروعية الزينة -1 ينىًة ميبىاحه مىٍأذيكفه ًفيًو  أىفَّ ىىًذًه الشًَّريعىةى اٍلكىاًممىةى تىديؿ  عى ًميعى أىٍنكىاًع الزٍّ أىفَّ جى
ٍمنىا اٍلكيؿَّ تىٍحتى  وي الدًَّليؿي فىًميىذىا السَّبىًب أىٍدخى ـى ًزينىةى  قيؿٍ ]: تعالى قىٍكًلوً  ًإالَّ مىا خىصَّ رَّ مىٍف حى

كلـ يمنع ، "كال حرج عمى مف تزيف بشيء مف األشياء التي ليا مدخؿ في الزينة، (4)[المَّوً 
 كىذه اإلباحة في الزينة تشمؿ الرجؿ كالمرأة.، (5)منيا مانع شرعي"

فكؿ أحكامو كتشريعاتو بال استثناء ، فميس في أحكامو ما يخالؼ الفطرة، اإلسالـ ديف الفطرة -2
فكؿ أنثى مكلعة ، تمبية لفطرتيا، "كالزينة حالؿ لممرأة، تالئـ الفطرة السميمة فال تتصادـ معيا

كلكف أساسيا في ، كأف تبدك جميمة. كالزينة تختمؼ مف عصر إلى عصر، جميمةبأف تككف 
كاإلسالـ ال ، كتجميتو لمرجاؿ، ىك الرغبة في تحصيؿ الجماؿ أك استكمالو، الفطرة كاحد

                                                           

 (.14/229( الرازم، مفاتيح الغيب )ج1)
 (.302-3/299الميفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية )جزيداف،  (2)
 (.11/266( المكسكعة الفقيية الككيتية )ج3)
 (.14/231كبير )ج( الرازم، مفاتيح الغيب أك التفسير ال4)
 (.4/334، فتح البياف في مقاصد القرآف )جالًقنَّكجي( 5)



28 

 

تتبمكر في االتجاه بيا إلى كيجعميا ، كلكنو ينظميا كيضبطيا، يقاكـ ىذه الرغبة الفطرية
، يطمع أحد سكاه. كيشترؾ معو في االطالع عمى بعضيا يطمع منيا عمى ما ال، الزكج

 .(1)ممف ال يثير شيكاتيـ ذلؾ االطالع" ، المحاـر كالمذككركف في اآلية بعد

 :ضوابط لباس المرأة وزينتيا في الشرعشروط و 
ا فقد أكجب عمييا المباس كالستر ككرامتي، صكف المرأة كعفتيا ىلقد حرص اإلسالـ عم

، بؿ عفة كطيارة كنقاء، ليا كما يدعي دعاة تحرير المرأة تشددان كال ظممان ال ، حفاظان عمييا
صحاب النفكس لزكجة كاالبنة؛ فالشرع حماىا مف أفالمرأة في المجتمع ىي األـ كاألخت كا

 فالكثير مف المالبس ال ليا؛كعكرتيا كرامة  باس لستر مفاتنيامالضعيفة بأف أكجب عمييا ال
ظيار  ان كذلؾ ألف فييا كشف، الميةتتكافؽ مع شريعتنا اإلس شركط مف  لذلؾ البدى ، لمفاتف المرأة ان كا 

 كضكابط شرعية لمباس المرأة:
 شروط لباس المرأة: -أولً 

 :أف يستر جميع البدف -الشرط األوؿ

َٓ ]قاؿ اهلل تعالى:   َوُقْل لِْؾُؿْمِمـَوِت َرْغُضْضَن ِمْن َأْبَصوِرِلنَّ َوََيَْػْظَن ُنُروَجُفنَّ َو

َٓ ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ  ْبَن بُِخُؿِرِلنَّ َطَذ ُجُقوِِبِنَّ َو َّٓ َمو َضَفَر ِمـَْفو َوْلَقْْضِ َّٓ  ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ إِ إِ

ِفنَّ َأْو َأْبـَوِء ُبُعوَلتِِفنَّ َأْو إِْخوَ 
ِفنَّ َأْو آَبوِء ُبُعوَلتِِفنَّ َأْو َأْبـَوئِ

اِِنِنَّ َأْو َبـِي إِْخَواِِنِنَّ لُِبُعوَلتِِفنَّ َأْو آَبوئِ

ْرَبِي ِمنَ  ُِنُنَّ َأِو التَّوبِِعَع َغْرِ ُأوِِل اْْلِ َْ ًْ َأْر ِفنَّ َأْو َمو َمَؾَؽ
َجوِل َأِو َأْو َبـِي َأَخَواِنِنَّ َأْو كَِسوئِ  الرِّ

بْ  َٓ َرْْضِ َن بَِلْرُجؾِِفنَّ لُِقْعَؾَم َمو َُيِْػَع ِمْن ِزرـَتِِفنَّ الطِّْػِل الَِّ رَن ََلْ َرْظَفُروا َطَذ َطْوَراِت الـَِّسوِء َو

ُؽْم ُاْػؾُِحونَ  اهللَوُاوُبوا إَِغ  َه ادُْْمِمـُوَن َلَعؾَّ  .(2) [ََجِقًعو َأرُّ

َْزَواِجَك َوَبـَواَِك َوكَِسوِء ادُْْمِمـَِع ُرْيكَِع َطَؾْقِفنَّ ]كقاؿ تعالى: 
ِٕ َو الـَّبِيُّ ُقْل  ِمْن  َروَأُّيُّ

ًْ  اهللَجََلبِقبِِفنَّ َذلَِك َأْ َكى َأْن ُرْعَرْنَن َنََل ُرْمَذْرَن َوَكوَن   .(3) [َغُػوًرا َرِحق

                                                           

 (.4/2512( سيد قطب، في ظالؿ القرآف )ج1)
 [.31( ]النكر: 2)
 [.59( ]األحزاب: 3)
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فيو صيانة لما ، يأمر النساء بالستر كحفظ بدنيا اآليةفي ىذه  -ى سبحانو كتعال -فاهلل 
ء عمى أنو يجب عمى المرأة كقد اتفؽ العمما، لتجنب كقكع الفتنة كالفساد عمييا ألعراضيـ كحفاظان 

نما حصؿ االختالؼ ، أف تستر جميع بدنيا  .(1)في الكجو كالكفيف  -المعتبر-كا 
 أف ل يكوف زينة في نفسو: -الشرط الثاني

َّٓ َمو َضَفَر ِمـَْفو]قاؿ تعالى:  َٓ ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ إِ ؛ قاؿ األلباني: فإنو بعمكمو يشمؿ (2) [َو
 .(3)ا كانت مزينة تمفت أنظار الرجاؿ إليياالثياب الظاىرة إذ

ٍنًبيَّ  ك ٍبفى مىاًلؾو اٍلجى الىةي ٍبفي عيبىٍيدو ، عف عىٍمرى دَّثىوي فىضى مىٍيًو  -عىٍف رىسيكًؿ اهلًل ، حى مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى :  -كى ، َوَماَت َعاِصًيا، َوَعَصى ِإَماَموُ ، : َرُجٌؿ َفاَرَؽ اْلَجَماَعةَ " َثاَلَثٌة َل َتْسَأْؿ َعْنُيـْ أىنَّوي قىاؿى

َفاَل ، َقْد َكَفاَىا ُمْؤَنَة الدُّْنَيا َفَتَبر َجْت َبْعَدهُ ، َواْمرََأٌة َغاَب َعْنَيا َزْوُجَيا، َوَأَمٌة َأْو َعْبٌد َأَبَؽ َفَماتَ 
: َرُجٌؿ َناَزَع اَ ِرَداَءهُ َوَثاَلَثٌة َل َتسْ ، َتْسَأْؿ َعْنُيـْ  ـْ زَاَرُه اْلِعز ةُ ، َأْؿ َعْنُي ، َفِإف  ِرَداَءُه اْلِكْبِرَياُء َواِ 

 . (4) َوَرُجٌؿ َشؾ  ِفي َأْمِر اِ َواْلَقُنوُط ِمْف َرْحَمِة اِ "

يكة كالتبرج: " أف تبدم المرأة مف زينتيا كمحاسنيا ما يجب عمييا ستره مما تستدعي بو ش
فميس مف المعقكؿ أف ، إنما ىك ستر لزينة المرأة، فالمقصد مف فرض اهلل الجمباب .(5)الرجؿ"
تككف المرأة بحيث طاىر كنقي  ؛ فجماؿ الحشمة جماؿ(6)كيككف زينة في نفسو ، يسترنا نمبس ما

مييا معف عاألفعاؿ التي تي  فالكثير مف، ا الشرعيذات ذكؽ جمالي رفيع بحشمتيا كارتدائيا لزيي
سؾ؛ كؿ ذلؾ مف التبرج كتستحؽ غضب اهلل ىك ًإظيار زينتيا مف ذىب كتطيب بالم، المرأة

كىذا مما يستدعي شيكة الرجاؿ كيكقع المرأة في شباؾ الشيطاف كتصبح ، بداء لمزينةإالذم فيو 
 .(7)المرأة سمعة لممتعة فقط

                                                           

 (.5/25( أبك مالؾ، صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة )ج1)
 [.31( ]النكر: 2)
 (.120سممة في الكتاب كالسنة )ص( األلباني، جمباب المرأة الم3)
[. قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح، 23943: رقـ الحديث39/368( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج4)

رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غير عمرك بف مالؾ الجنبي، فقد ركل لو البخارم في "األدب المفرد" كأصحاب 
 السنف. 

 (.11/83رآف )ج( القنكجي، فتح البياف في مقاصد الق5)
 (.120( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص6)
 (.135( الذىبي، الكبائر )ص7)
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لؾ ألف طريؽ التبرج ذ، تؿسفكر كقرنو بالشرؾ كالزني كالقكلقد حذر اإلسالـ مف التبرج كال
ىانتيا بأف تصبح ميمتيا قضاء الشيكات ، كالفتنة كضياع المرأة ىالقتؿ كالزن ىطريؽ سيؿ إل كا 

 .فحسب
 :(2)ل يشؼ"  (1) صفيًقا"أف يكوف  -الشرط الثالث

ٍيرىةى  ،ألف الستر ال يتحقؽ إال بو كأما الشفاؼ فإنو يزيد المرأة فتنة كزينة : ، عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
ـْ َأَرُىَما»:  -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ  -َقاَؿ َرُسوُؿ اِ  ـْ ِسَياٌط ، ِصْنَفاِف ِمْف َأْىِؿ الن اِر َل َقْوـٌ َمَعُي

َماِئاَلٌت ُرُءوُسُيف  َكَأْسِنَمِة ، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُمِمياَلتٌ ، وَف ِبَيا الن اَس َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َيْضِربُ 
ف  ِريَحَيا َلُيوَجُد ِمْف َمِسيَرِة َكَذا َوَكَذا، َل َيْدُخْمَف اْلَجن َة َوَل َيِجْدَف ِريَحَيا، اْلُبْخِت اْلَماِئَمةِ   ، (3)«َواِ 

بدم زينة المرأة كتككف كيي ، مما يثير الفتنة، الذم يظير العكرة، خفيؼفالمباس الشفاؼ كال
بؿ كاعتبره بعض العمماء مف  (4) فيف كاسيات باالسـ عاريات في الحقيقة، أكثر إثارة لمشيكات

 .(5) الكبائر التي تستحؽ المعف مف اهلل كاستحقاؽ العذاب

 :(6)مف جسمياا غير ضيؽ فيصؼ شيًئا "أف يكوف فضفاضً  -الشرط الرابع
كأما ، كال يحصؿ ذلؾ إال بالفضفاض الكاسع، ألف الغرض مف الثكب إنما ىك رفع الفتنة

ف ستر لكف البشرة؛ فإنو يصؼ حجـ جسميا أك بعضو كيصكره في أعيف الرجاؿ ، الضيؽ فإنو كا 
ةى بف كقد قاؿ أيسىامى ، (7)فكجب أف يككف كاسعنا" ، كفي ذلؾ مف الفساد كالدعكة إليو ما ال يخفى

، ُقْبِطي ًة َكِثيَفًة َكاَنْت ِمم ا َأْىَداَىا ِدْحَيُة اْلَكْمِبيُّ  -َعَمْيِو َوَسم ـَ  َصم ى اُ -َكَساِني َرُسوُؿ اِ : زيد
مَّى ا، فىكىسىٍكتييىا اٍمرىأىًتي : يىا فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل صى ـٍ تىٍمبىًس اٍلقيٍبًطيَّةى؟ " قيٍمتي ا لىؾى لى : " مى مَّـى سى مىٍيًو كى هللي عى

                                                           

ًفيؽ كسىفً 1) ثىٍكبه صى . كى اًئؾي وي، كأىٍصفىقىو اٍلحى فاقةن: كثيؼ نىٍسجي فيؽى صى قىٍد صى فاقة، كى ًتيف بىيٍّفي الصَّ ًفيؽ: مى يؽ: ( ثىٍكبه صى
ٍمدي. ابف منظكر، لساف العرب )ججٌيدي النٍَّسًج. كالصَّ   (.10/204ًفيؽي: الجى

 (.131( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص2)
نَّةي يى 3) كفى كىاٍلجى بَّاري مييىا اٍلجى ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/بىابي النَّاري يىٍدخي نًَّة كى عىفى ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اٍلجى مييىا الض  اءي ٍدخي
 [.52: رقـ الحديث4/2192
 (.2/528( نقمو السيكطي في تنكير الحكالؾ في شرح مكطأ مالؾ )ج4)
 (.1/258( ابف حجر الييثمي، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر )ج5)
 (.131( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص6)
  ( المرجع السابؽ.7)
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مَّـى -كىسىٍكتييىا اٍمرىأىًتي. فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل ، رىسيكؿى اهللً  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى " ُمْرَىا َفْمَتْجَعْؿ َتْحَتَيا :  -صى
لىةن  ـَ ِعَظاِمَيا "، (1) ًغالى  . (2)ِإنٍّي َأَخاُؼ َأْف َتِصَؼ َحْج

جسميا كمفاتنو التي يحدد حجـ فالحديث يدؿ داللة كاضحة أف المرأة تستر بدنيا بثكب ال 
صمي اهلل عميو  -؛  فالنبي كقد تؤٌدم إلى حدكث الفتف كارتكاب المعاصي، تثير شيكة الرجاؿ

كىك كما ترل قد ، ثياب رقيؽ ال يستر البشرة كاممةألف القباطي  ؛قد أمر بثكب تحتو -كسمـ
 .(3)حمؿ الحديث عمى الثياب الرقيقة الشفافة التي ال تستر لكف البشرة 

 :(4)""أف ل يكوف مبخرًا مطيًبا -الشرط الخامس

 اأٍلىٍشعىًرمٍّ  عىٍف أبي مكسى، التطيب إذا خرجف مف بيكتيفاألحاديث كثيرة تنيى النساء عف 
: قىاؿى  مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َعَمى َقْوـٍ ِلَيِجُدوا  َأيَُّما اْمرََأٍة اْسَتْعَطَرْت َفَمر تْ »:  -صى

 .(5) «ِمْف ِريِحَيا َفِيَي زَاِنَيةٌ 

مدعاة لمفساد لذلؾ جاء النيي عنيا مف الشارع فالطيب كالمبخر فيو تحريؾ لمشيكة ك 
ف خرجت متعطرة بإذف  (6)منعا لمفساد كالكقكع في الرذيمة الحكيـ بؿ كاعتبره العمماء مف الكبائر كا 
 .(7)زكجيا

 :(8)أف ل يشبو لباس الرجاؿ -الشرط السادس

بَّاسو  :  -رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا -عىًف اٍبًف عى  -َعَمْيِو َوَسم ـَ  َصم ى اُ -الم ِو  َلَعَف َرُسوؿُ »قىاؿى
 .(9) «َوالُمَتَشبٍَّياِت ِمَف النٍَّساِء ِبالرٍَّجاؿِ ، الرٍَّجاِؿ ِبالنٍَّساءِ  الُمَتَشبٍِّييَف ِمفَ 

                                                           

لىةي: ًشعىاره ييٍمبى 1) ًبطىانىةه تيٍمبىسي تىٍحتى الدٍٍّرًع. ابف فارس، مقاييس المغة )ج( اٍلًغالى  (.4/377سي تىٍحتى الثٍَّكًب، كى
[. قاؿ شعيب األرناؤكط: حديث محتمؿ 21786: رقـ الحديث36/120( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد 2)

 اإلسناد ال بأس بيـ. لمتحسيف، عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ يعتبر بو في المتابعات كالشكاىد، كباقي رجاؿ
 (.2/136( الشككاني، نيؿ األكطار )ج3)
 (.150( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص4)
ا ييٍكرىهي ًلمنٍّسىاًء ًمفى الطٍّيًب 5) ينىًة/مى [. قاؿ 5126: رقـ الحديث8/153( ]النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي الزٍّ

 األلباني: حسف.
 (.2/349، فتح البارم )ج( ابف حجر6)
 (.2/71( ابف حجر الييثمي، الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر )ج7)
 (.150( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص8)
اًؿ 9) : الميتىشىبٍّييكفى ًبالنٍّسىاًء، كىالميتىشىبٍّيىاتي ًبالرٍّجى : رقـ 7/159( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المٍّبىاًس/بىابه

 [.5885الترجمة 
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لزم الرجؿ فال يحؿ ليا أف تمبس  أنو ال يجكز لممرأة أف يككف زييا مشاًبيناقاؿ األلباني: "
زاره كنحك ذلؾ كما تفعمو بعض بنات المسمميف في ىذا العصر مف لبسيف ما يعرؼ  رداءه كا 

 .(1)بػ"الجاكيت" ك"البنطمكف" 
لفطرة غ عف افيو انحراؼ كزي، كالمرأة بالرجؿ، أف تشبو الرجؿ بالمرأة :يتبيف لمباحثةمما 

لكف عند النظر في كاقعنا ، بما يتكافؽ مع طبيعتو، مييانساف عالسميمة التي فطر اهلل كؿ إ
 ككذلؾ المرأة فيذا إنما يدؿ عمى، نجد أف الرجؿ قمد المرأة في لبسيا كمشيتيا ككالمياالمرير 

كيحؿ الكفر ، اإلسالـ كمبادئو طمس إلىلزائفة التي تيدؼ كقكع المسمميف فريسة الغرب كأفكاره ا
 عف حكـ اهلل. كلمكفر بدالن  لمجيؿ كالجاىمية  ليككف الحكـ

 :أف ل يشبو لباس الكافرات -الشرط السابع

س كاقعنا نجد الكثير مف األلبسة التي ترتدييا نساء المسمميف تشبو لبا إلىعند النظر 
ف ، ىذا مف أثر غزك المكضة كالتقدـ كالتحضر، الكفر أبعد منو عف لباس التقكم  مخالفان كاف كا 

 .لمشريعة اإلسالمية

في  أكاف تقرر في الشرع أنو ال يجكز لممسمميف رجاالن كنساء التشبو بالكفار سكاءن  كلما
كىذه قاعدة عظيمة في الشريعة اإلسالمية خرج ، أزيائيـ الخاصة بيـ داتيـ أـ أعيادىـ أـعبا

حتى الذيف يعنكف منيـ بأمكر الديف كالدعكة إليو ، عنيا اليـك مع األسؼ كثير مف المسمميف
كتقاليد أكركبا حتى كاف ، أك تبعنا ألىكائيـ أك انجرافنا مع عادات العصر الحاضر، نيـجيالن بدي

قاؿ تعالى: ، (2) كسيطرة األجانب عمييـ كاستعمارىـ، ذلؾ مف أسباب ذؿ المسمميف كضعفيـ
وا َمو بَِلْكُػِسِفْم ] ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُرَغرِّ َٓ ُرَغرِّ  . (3) [إِنَّ اهللََّ 

ٍمًرك ٍبًف نصكص الشرعية تدلؿ عمى ما يتعمؽ بالثياب حديث كمف ال ٍبدى اهلًل ٍبفى عى عى
 ِإف  َىِذهِ »َفَقاَؿ: ، َعَمي  َثْوَبْيِف ُمَعْصَفَرْيفِ  -َعَمْيِو َوَسم ـَ  َصم ى اُ -َقاَؿ: رََأى َرُسوُؿ اِ ، اٍلعىاصً 

. كالمقصكد أنو ال يجكز أف تمبس المرأة ثكبنا فيو مشابية لمباس (4) «َفاَل َتْمَبْسَياِمْف ِثَياِب اْلُكف اِر 

                                                           

 (.150( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص1)
 (.161( األلباني، جمباب المرأة المسممة في الكتاب كالسنة )ص 2)

 [.11( ]الرعد: (3
ًؿ الثَّ 4) ينىًة/بىابي النٍَّيًي عىٍف ليٍبًس الرَّجي : رقـ 3/1647ٍكبى اٍلميعىٍصفىرى ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المٍّبىاًس كىالزٍّ

 [.2077الحديث
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تكرث تناسبنا كتشاكالن بيف ، كقاؿ ابف تيمية: "إف المشاركة في اليدم الظاىر، الكافرات
 .(1)كس" كىذا أمر محس، يقكد إلى مكافقة ما في األخالؽ كاألعماؿ، المتشابييف

 أف ل يكوف لباس شيرة: -الشرط الثامف

مما يمفت انتباه ، الثمف ظةأك باى، معينة صوبحيث ال يككف المباس ذا لكف غريب أك قى 
كأال يككف ، ليا عند اختيار مالبسيا أف تككف مكافقة لمزم الشرعي ؛ فالمرأة المسممة البدى الناس

 مخالفان عميو عادات المسمميف.

: قاؿ رسكؿ اهلل مىرى حديث اٍبًف عي   َمْف َلِبَس َثْوَب ُشْيَرةٍ  » -صمى اهلل عميو كسمـ-قىاؿى
ي كثىٍكًب الش ٍيرىًة: " ًإذىا كىافى الم ٍبسي ًلقىٍصًد ااًلٍشًتيىاًر فً ، (2)«اْلِقَياَمِة َثْوًبا ِمْثَموُ  أَْلَبَسُو الم ُو َيْوـَ 

ًضيًعيىا، النَّاسً  ًفيًع الثٍّيىاًب كىكى ـى ، فىالى فىٍرؽى بىٍيفى رى اًلؼً؛ أًلىفَّ التٍَّحًري ٍمبيكًس النَّاًس كىاٍلميخى كىاٍلميكىاًفًؽ ًلمى
ـٍ ييطىاًبٍؽ اٍلكىاًقع" ، يىديكري مىعى ااًلٍشًتيىارً  ٍف لى كىاٍلميٍعتىبىري اٍلقىٍصدي كىاً 

(3). 
 ضوابط زينة المرأة: -ثانياً 

لكف ، فشرع اإلسالـ الزينة ؛حب الزينة كالتزيف كخاصة النساء ىلقد فطر اهلل اإلنساف عم
كمف  كاآلخرةمصراعييا بؿ حدد ليا ضكابط مف سار عمييا فاز بسعادة الداريف الدنيا  ىليس عم

 ىذه الضكابط:
 :أل  يكوَف فيو تَشبٌُّو ِمف النٍّساِء بالرٍّجاِؿ ول العكس .1

ينبغي  و كتعالى الذكر كاألنثى كالن منيما عمى فطرة ارتضاىا اهلل لو؛ فالناخمؽ اهلل سبح
 لممرأة أف تتشبو بالرجاؿ كال العكس ألف ذلؾ اعتراض عمى قسمة اهلل كعدـ القبكؿ بحكمو.

ًف اٍبًف عىبَّاسو   ٍنييمىا- عى :  -رىًضيى المَّوي عى  -اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ  َصم ى-َلَعَف َرُسوُؿ الم ِو  »قىاؿى
 .(4) «َوالُمَتَشبٍَّياِت ِمَف النٍَّساِء ِبالرٍَّجاؿِ ، الُمَتَشبٍِّييَف ِمَف الرٍَّجاِؿ ِبالنٍَّساءِ 

 
 
 

                                                           

 (.1/44( ابف تيمية، اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ )ج1)
 [. قاؿ األلباني: حسف.4029: رقـ الحديث4/44( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب المٍّبىاًس/بىابه ًفي ليٍبًس الش ٍيرىًة 2)
 (.4029: رقـ الحديث29/ 9ف أبي داكد )جاأللباني، صحيح كضعيؼ سن 
 (.2/132( الشككاني، نيؿ األكطار )ج3)
اًؿ 4) : الميتىشىبٍّييكفى ًبالنٍّسىاًء، كىالميتىشىبٍّيىاتي ًبالرٍّجى : رقـ 7/159( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المٍّبىاًس/بىابه

 [.5885الترجمة
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 :اسأل  يكوَف فيو تَشبٌُّو بالُكف اِر ول أىِؿ الِبَدِع ول الُفس اِؽ والس ِفمِة ِمف الن   -2
الذيف يريدكف  المرأة المسممة تشبو بالكفار، كالفساؽ مف أصحاب األىكاءفي زينة فال يككف 

لممرأة المسممة أف تتخمى عف جماليا الركحي بإلتزاميا بالمعاني السامية ،كاستبداليا بزينة 
 .  فال يجكز لممرأة المسممة أف تككف تبعان لمكفار كتتشبو بيـ؛  زائفة

ًف اٍبًف عيمى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، رى عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .(1)«َفُيَو ِمْنُيـْ  َمْف َتَشب َو ِبَقْوـٍ  »: -صى
 :أل  يترت َب عمى التَزيُِّف َضَررٌ  -3

ان بالمرأة أكثر بكثير مف ضرر يتبيف أف الكثير مف أنكاع الزينة، كمستحضرات التجميؿ فييا 
نفعة الزائفة التي تحصؿ عمييا؛ فالكثير مف المساحيؽ كالمكياج كاألصباغ، التي تسبب الم

 ، فقد قاؿ فالضرر ممنكع في الشرع عمى مكاد كيماكية؛ الحتكائياالكثير مف المشاكؿ لمبشرة 
َٓ ُاْؾُؼوا بَِلْرِيرُؽْم إَِغ التَّْفُؾَؽيِ ]تعالى: سبحانو   .(2) [َو

 .(3) أف التزيف إف كاف فيو ضرر فإنو منيي عنو اآليةتبيف  َوجُو الد للِة:

 أل  يكوَف في التَزيُِّف َسَرٌؼ: -4
؛ فاإلسراؼ في الزينة قد يككف بحيث ال يككف في طمب الزينة إسراؼ عف الحد المعقكؿ

، ت التجميؿكفي مالحقة كؿ مستجدات العصر مف مستحضرا، يؿفي الحمي كفي أدكات التجم
، النيي عف إسراؼ األمكاؿ ىفمف باب أكل ؛ؼ في الطعاـ كالشرابفاإلسالـ نيانا عف اإلسرا

 فزينة المرأة المسممة في حياؤىا كتقكاىا كخكفيا مف اهلل . ؛كتبذيرىا في زينة زائفة ال تدكـ طكيالن 
ُنوا َرو َبـِي آَ َم ُخُ وا ِزرـََتُؽْم ِطـَْي ُكلِّ َمْس ]قاؿ اهلل تعالى:  َٓ ُاْْسِ ُبوا َو ِجٍي َوُكُؾوا َواْْشَ

نِعَ  َٓ َُيِىُّ ادُْْْسِ ُه   .(4) [إِكَّ

مىٍيًو -عف رىسيكؿي المًَّو ، -رضى اهلل عنيما-عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى  . (5) «َوَل َمِخيَمةٍ ، َغْيِر ِإْسرَاؼٍ ِفي  َواْلَبُسوا، َوَتَصد ُقوا، ُكُموا»:  -كى

                                                           

[. قاؿ األلباني: حسف 4031: رقـ الحديث4/44بىاًس/بىابه ًفي ليٍبًس الش ٍيرىًة ( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب المٍّ 1)
 (.4347: رقـ الحديث1246/ 2صحيح. األلباني، مشكاة المصابيح )

  [.195( ]البقرة: (2
 (.2/390( ابف عثيميف، تفسير العثيميف: الفاتحة كالبقرة )ج3)

 [.31( ]األعراؼ: (4
دىقىًة ( ]النسائي: سنف النسائي5) [. قاؿ األلباني: 2559: رقـ الحديث5/79، ًكتىابي الزَّكىاًة/ااًلٍخًتيىاؿي ًفي الصَّ

 حسف.
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 أل  يكوَف ُمَغيٍّرًا لَخمِؽ اِ تغييرًا ثابتًا: -5
ُْم َنَؾُقَبتُِّؽنَّ ]قاؿ اهلل تعالى حكايةن عف إبميسى لعنو اهللي:  ُمَرِنَّ َٔ َُمـَِّقـَُّفْم َو َٕ ـَُّفْم َو ُِ ؾَّ َٕ َو

َْكَعومِ  ْٕ نَّ َخْؾَق اهللَّ  آَذاَن ا ُ ُْم َنَؾُقَغرِّ ُمَرِنَّ َٔ  .(1) [َو
، َوالُمْسَتْوِشػػػَماتِ ، َلَعػػػَف الم ػػػُو الَواِشػػػَماتِ  : »-ورضػػػى اهلل عنػػػ-عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػعكد 

ػػٍف لىعىػػفى  .(3)«الُمَغيٍّػػرَاِت َخْمػػَؽ الم ػػِو َتَعػػاَلى، (2)َوالُمَتَفمٍَّجػػاِت ِلْمُحْسػػفِ ، َوالُمَتَنمٍَّصػػاتِ  ػػاًلي الى أىٍلعىػػفي مى مى
مَّـى -النًَّبي   سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ُسوُل َنُخُ وهُ ]كىىيكى ًفي ًكتىاًب المًَّو: ، -صى  .(4) [َوَمو آَاوُكُم الرَّ

ي أحسف تقكيـ، كصكره في أجمؿ صكرة، فميما سػعى اإلنسػاف إلػى لقد خمؽ اهلل اإلنساف ف
بحانو كتعالى تغير صكرتو التي خمقو اهلل عمييا فمف يستطيع؛ ألف الذم صكرىا ىك خالقيا اهلل س

فقػد اسػتحقت المعػف كالطػرد  ؛؛ فػإف سػعت المػرأة المسػممة فػي تغيػر خمقػة اهللفي غايػة مػف اإلتقػاف
 لكثير مف النصكص كاألحاديث التي تحذر مف تغيير خمؽ اهلل.كما كرد في ا ،مف رحمة اهلل

 أل  ُيكوَف فيو ِغشٌّ أو تدليٌس: -6
فظيرت الكثير مف األنكاع التي تخفي العيكب كتهبدم  ،تنكعت أنكاع الزينة كأشكاليا كتطكرت

المرأة عمي غير صكرتيا الحقيقية، مثؿ كضع العدسات الممكنة، كاستعماؿ أنكاع مف 
التجميؿ التي تبدك المرأة بيا أكثر جماالن مما يككف فيو تدليس كغش ألف ذلؾ  مستحضرات

الجماؿ ليس بالجماؿ الحقيقي، مما فيو خداع كتزييؼ ككذب عمى الناس كىذا منيي عنو 
 .بالنصكص كاألحاديث

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى مَّـى -: أىفَّ رىسيكؿى اهلًل عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى  . (5)«  ْف َغش َنا َفَمْيَس ِمن امَ » قىاؿى

 
                                                           

 [.119( ]النساء: (1
ةو، كىًىيى الَّ 2) ٍمعي ميتىفىمٍّجى اتي جى ٍسًف كىاٍلميتىفىمٍّجى ٍسًف(: أىٍم أًلىٍجًؿ اٍلحي اًت ًلٍمحي فىٍمجى أىٍك ًتي تىٍطميبي الٍ ( )قىٍكليوي بىابي اٍلميتىفىمٍّجى

ا بىٍيفى الثًَّنيَّتىٍيًف، كىالتَّفىم جي أىٍف ييٍفرىجى  ـً كىاٍلًجيـً اٍنًفرىاجي مى نىٍحًكًه، كىىيكى  تىٍصنىعيوي، كىاٍلفىٍمجي ًباٍلفىاًء كىالالَّ ًد كى ًصقىٍيًف ًباٍلًمٍبرى بىٍيفى اٍلميتىالى
ييٍستى  بىاًعيَّاًت، كى ادىةن ًبالثَّنىايىا كىالر  ًصقىةن ًلتىًصيرى ميٍختىصٌّ عى نىعىٍتوي اٍلمىٍرأىةي الًَّتي تىكيكفي أىٍسنىانييىا ميتىالى ٍرأىًة فىريبَّمىا صى ٍحسىفي ًمفى اٍلمى

ةن جى  اًلبنا تىكيكفي ميفىمَّجى ًغيرىةى غى ًغيرىةه؛ أًلىفَّ الصَّ ـي أىنَّيىا صى قىٍد تىٍفعىميوي اٍلكىًبيرىةي تيكًى ةن، كى ، ميتىفىمٍّجى يىٍذىىبي ذىًلؾى ًفي اٍلًكبىًر ًديدىةى السٍّفٍّ كى
تىٍحًديدي اأٍلىٍسنىاًف. ابف حجر، فتح البارم )ج  (.10/372كى

ٍسًف 3) اًت ًلٍمحي  [.5931: رقـ الحديث7/165( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المٍّبىاًس/بىابي الميتىفىمٍّجى
 [.7( ]الحشر: 4)
/بىابي 5) يمىافى مَّـى:  ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : 1/99« مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا»قٍكًؿ النًَّبيٍّ صى

 [.164رقـ الحديث 
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ـٍ كتَزيُِّف الرٍّجاِؿ بالذ َىِب وَغيرِه  -7  .(1)أل  يكوَف التَزيُُّف بُمَحر 
مف خالؿ عرض ضكابط الزينة أف الشارع الحكيـ صاف كرامة المرأة  :يتبيف لمباحثة
كقضاء الشيكات في ، كتصبح سمعة رخيصة لممتعة، لئال تقع في الفاحشة كعفتيا كطيارتيا 

، الرغـ مف كؿ المغريات ىمسممة متمسكة بشريعتيا كدينيا عمفالمرأة ال ؛ظؿ كاقعنا المعاصر
 كالفتف التي تدكر حكليا.

 :تطبيقات عمى المباس والزينة
ا لـ يكف ىناؾ انكشاؼ في البيكت م األصؿ في الشريعة أف النساء يزينف بعضيف بعضان 

 إصالحكمما دؿ عمى ىذا ، فراعت الشريعة الفطرة السميمة لممرأة في تزينيا كتجمميا، لمعكرة
اًئشىةى ف، -صمى اهلل عميو كسمـ-في زفافيا عمى النبي  -رضى اهلل عنيا-عائشة  رىًضيى -عىٍف عى

ٍنيىا َجِني الن ِبيُّ  »قىالىٍت: ، -المَّوي عى ...؛ َفِإَذا َوَأَنا ِبْنُت ِستٍّ ِسِنيفَ  -َعَمْيِو َوَسم ـَ  ُ َصم ى ا-َتَزو 
، َفَأْسَمَمْتِني ِإَلْيِيف  ، َوَعَمى َخْيِر َطاِئرٍ ، َفُقْمَف َعَمى الَخْيِر َوالَبَرَكةِ ، ِنْسَوٌة ِمَف اأَلْنَصاِر ِفي الَبْيتِ 

 .(2)«َأْصَمْحَف ِمْف َشْأِني...فَ 
كذلؾ ، فقد راعى اإلسالـ فطرة المرأة كأنكثتيا؛ فأباح ليا أف تتخذ أشكاالن مختمفة مف الزينة

كمع ازدياد كتطكر عادات المرأة في لباسيا كزينتيا في ىذا العصر كاف ، ضمف ضكابط شرعية
كتصفيؼ ، بنقش الحناء كالمكياج كذلؾ، لو أثره عمييا؛ لذا أصبحت بحاجة إلى مزينة تصمحيا

مما أدل إلى انتشار صالكنات التجميؿ؛ فاعتادت ، الشعر كما إلى ذلؾ مع اختالؼ المسميات
 النساء الذىاب إلييا.

 :لؾلمتزيف وما شابو ذ (3) صالونات التجميؿذىاب المرأة إلى  حكـ -المسألة األولى
 ير محؿ النزاع:تحر  -أولً 

لما يترتب ، صالحيا محـر قطعان ا  المرأة لمرجؿ األجنبي لتزينيا ك  اتفؽ العمماء أف ذىاب
كاختمفكا العمماء في ، (4)عميو مف الخمكة كالكقكع في الفتنة كالفاحشة كاالطالع عمى عكرة المرأة

 عمى ثالثة أقكاؿ:، ذىابيا إلى صالكنات التجميؿ التي تديرىا النساء

                                                           

 ( نقالن عف: مكقع الدرر السنية، المكسكعة الفقيية، كتاب المباس كالزينة )مكقع إلكتركني(.1)
مَّـى - ( ]البخارم: صحيح البخارم، مناقب األنصار/تىٍزًكيًج النًَّبيٍّ 2) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًدينىةى،  -صى قيديكًميىا المى اًئشىةى، كى عى

ًبنىاًئًو ًبيىا   [.3894: رقـ الحديث5/55كى
( صالكنات التجميؿ يطمؽ عمييا عدة مسميات منيا: ) الككافيرة، أك محالت تصفيؼ الشعر، أك مشاغؿ 3)

 نسائية(.
يز بف عبد اهلل بف باز، نائب الرئيس عبد الرزاؽ عفيفي، عضك عبد ( فتاكل المجنة الدائمة )الرئيس عبد العز 4)

 (.9499: رقـ الفتكم 17/228اهلل بف غدياف( )ج
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كالشيخ ، (2)كمجمة البحكث اإلسالمية، (1)كأفتت بو المجنة الدائمة لإلفتاء ، المنع -األوؿ القوؿ
 . (3)سفر عبد الرحمف الحكالي 

كبو قاؿ الشيخ عبد اهلل بف جبريف ، كراىة ذىاب المرأة إلى صالكنات التجميؿ -القوؿ الثاني
 . (4)رحمو اهلل

، (5)المعاصريف منيـ الشيخ صالح بف المنجد قاؿ بو بعض الفقياء ، الجكاز -القوؿ الثالث
 . (6)كالدكتكر عبد اهلل بف الفقيو 

 سبب الخالؼ: -ثانياً 

 يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى:
ئؿ ألنيا مف المسا ؛بالمنع لعدـ كركد نص صريح، في فيـ النصكص الكاردة اختالفيـ .1

 .فكؿ مذىب قاـ بتأكيؿ النص بما يخدـ مذىبو ؛المستحدثة
أف األثر خطير  ىالمنع نظر إل إلىفمف ذىب  ثر المترتب عمى ذىاب المرأة لمصالكناتاأل -2

تقع في  ال ضكابط كي اأما القائمكف باإلباحة فقد جعمك ، المرأة كعفتيا كطيارتيا ىجدان عم
 .المحظكر

مف قاؿ بالمنع جعؿ المقصد مف ذىابيا ، المقصد مف ذىاب المرأة لمصالكناتاختالفيـ في  -3
كاز ئمكف بالجأما القا، كفيو مضيعة لمكقت كالماؿ ،عف الفرائض االنشغاؿكنات ىك لمصال

 منظر بحيث ال يغضب اهلل. ىجعمكا المقصد ىك الظيكر بأبي

 

 

 
                                                           

( فتاكل المجنة الدائمة )الرئيس عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، نائب الرئيس عبد الرزاؽ عفيفي، عضك عبد 1)
 (.9499: رقـ الفتكم 17/228اهلل بف غدياف( )ج

 (.110ة البحكث اإلسالمية )ص( مجم2)
 ( مكقع الشبكة اإلسالمية. دركس صكتية لمشيخ سفر بف عبد الرحمف الحكالي )مكقع إلكتركني(.3)
 (.623( مكقع الشيخ ابف جبريف. )د.ت(. أنكاع الزينة، زينة شعر الرأس، )رقـ الفتكل 4)
 (.22841: رقـ السؤاؿ 252)ص( فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجكاب، بإشراؼ: الشيخ محمد صالح المنجد 5)
: رقـ الفتكل 6/3992( فتاكل الشبكة اإلسالمية، المفتي: مركز الفتكل بإشراؼ د. عبداهلل الفقيو )ج6)

45266.) 
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 األدلة ومناقشتيا: -ثالثاُ 

استدؿ القائموف بمنع ذىاب المرأة إلى صالونات التجميؿ بالسنة  -أدلة القوؿ األوؿ
 .(1)والمعقوؿ

 ة النبوية:مف السن-1

ٍمقىمىةى  -أ : ، عىٍف عى َوالُمَتَفمٍَّجاِت ِلْمُحْسِف ، الَواِشَماِت َوالُمَتَنمٍَّصاتِ ، ابف مسعود َلَعَف َعْبُد الم وِ »قىاؿى
: مىا ىىذىا؟  «الُمَغيٍّرَاِت َخْمَؽ الم وِ  ٍبدي المًَّو: فىقىالىٍت أيـ  يىٍعقيكبى ٍف لىعىفى رىسيكؿي »قىاؿى عى ا ًلي الى أىٍلعىفي مى مى كى

ًفي ًكتىاًب المًَّو؟، المَّوً  ٍدتيوي « كى ٍيًف فىمىا كىجى ا بىٍيفى المٍَّكحى قىالىٍت: كىالمًَّو لىقىٍد قىرىٍأتي مى
: " كىالمًَّو لىًئٍف  ،(2) قىاؿى

ٍدًتيًو:  ُسوُل َنُخُ وُه َوَمو َِنَوُكْم َطـُْه َنوْكَتُفواَوَمو آَاوُكُم ال]قىرىٍأًتيًو لىقىٍد كىجى  " (3) [رَّ

عز -كىك الطرد مف رحمة اهلل ، بالمعف، بياف ذـ النساء المتنمصات كالكاشماتوجو الدللة: 
، مثؿ الكشؼ عمى العكرات ،كأف عمميف يتضمف أعماؿ محرمة نيى عنيا الشارع، -كجؿ

 .(4)كغيرىا
مَّـى -فَّ رىسيكؿى اهلًل أى ، كعف أبي سعيد الخدرم -ب سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى  َل َيْنُظُر الر ُجُؿ ِإَلى»قىاؿى

َوَل تُْفِضي ، اِحدٍ َوَل ُيْفِضي الر ُجُؿ ِإَلى الر ُجِؿ ِفي َثْوٍب وَ ، ِإَلى َعْوَرِة اْلَمْرَأةِ َوَل اْلَمْرَأُة ، َعْوَرِة الر ُجؿِ 
 .(5)« اْلَمْرَأُة ِإَلى اْلَمْرَأِة ِفي الث ْوِب اْلَواِحدِ 

ألخالقيا مف كشؼ العكرات ما ال حاجة  ان أف في ذىابيا لصالكنات التجميؿ فساد وجو الدللة:
  .(6) أف تنظر المرأة إلى عكرة المرأة دكف ضركرة -صمى اهلل عميو كسمـ-إليو؛ حيث نيى النبي 

 مف المعقوؿ: استدؿ مف وجييف عمى النحو التالي:-2

 التشبو بأفعاؿ الكفار مف تسريحات كقصات لمشعر. صالكنات التجميؿالغالب في عمؿ - أ

                                                           

( فتاكل المجنة الدائمة )الرئيس عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، نائب الرئيس عبد الرزاؽ عفيفي، عضك عبد 1)
(، مكقع الشبكة 110(، كمجمة البحكث اإلسالمية )ص9499قـ الفتكم : ر 17/228اهلل بف غدياف( )ج

 اإلسالمية. دركس صكتية لمشيخ سفر بف عبد الرحمف الحكالي )مكقع إلكتركني(.
ات 2)  [.5939: رقـ الحديث7/166( ]البخارم: صحيح البخارم، المٍّبىاس/بىابي الميتىنىمٍّصى
 [.7( ]الحشر: 3)

 (.630/ 8ج( ابف حجر، فتح البارم )(4
 [.74: رقـ 1/266( ]مسمـ: صحيح مسمـ، الحيض/تىٍحًريـً النَّظىًر ًإلىى اٍلعىٍكرىاًت 5)

 (.30/ 4( النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج(6
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كلما فيو ، لزينة مؤقتة زائفة، أف في ذىابيا إلى صالكنات التجميؿ إضاعة لمماؿ دكف فائدة- ب
سراؼ الما  ؿ.مضرة لممرأة بالميث خمؼ ما يسمى بالمكضة كا 

 :(1)باألدلة التالية استدؿ القائموف بالكراىيةفقد  -أدلة القوؿ الثاني

التي فييا الكثير مف ، ذىاب المرأة لصالكنات التجميؿ فيو مف استخداـ األشكاؿ الغريبة
كتتباىي بعض النساء بذىابيا إلى ، مثؿ قص بعض الشعر كتشبييا بالكافرات، المحظكرات

 -الماشطة التي في عيد النبي  عميو كىذا خالؼ ما كانت، فصالكنات التجميؿ باىظة الثم
فإنيا كانت تيمشٍّط ًمشطة عادية ليس فييا شيء مف ىذه األعماؿ التي  -صمى اهلل عميو كسمـ 

ا، كال تأخذ أيجرة إال شيئنا يسيرنا، تعمميا الككافيرة كتيصمح ، كما زاؿ النساء ييمشٍّط بعضيف بعضن
 .إحداىف شعرىا بدكف تكمفة

 :(2)استدؿ القائموف بالجواز بالمعقوؿ مف وجييف -أدلة القوؿ الثالث

أك ييقص الشعر عمى ، كأف يككف الذم يتكلى القص رجالن ، ران محرمان ما لـ يتضمف ذلؾ أم-أ
 صفة تتضمف مشابية لمكافرات أك الفاسقات أك الرجاؿ.

 كرة.طمع فييا عمى العالحذر مف الكقكع في بعض الممارسات التي يي  -ب
 مناقشة األدلة: 

، في ذىاب المرأة إلى صالكنات التجميؿ فيو خطر عمييا ألف ؛قالكا بالمنعالقائموف بالمنع: -1
كاستغالؿ ، مع تطكر العممي كالتقدـ التكنكلكجي، أننا نعيش في زمف كثرت فيو الفتف خاصةو بك 

سقاطيف في ب، بعض النفكس الضعيفة  راثف العمالة كغيرىا.ذلؾ في ابتزاز النساء بتصكيرىف كا 

قالكا بالكراىية لما فيو إضاعة لمماؿ كمخالفة لما كانت عميو الماشطة  القائموف بالكراىية:-2
ككذلؾ مف أفعاليف التشبو بالكافرات مثؿ قصات الشعر ، -صمى اهلل عميو كسمـ–في عيد النبي 

 كغيرىا.، كالكصؿ

                                                           

 (.623( مكقع الشيخ ابف جبريف. )د.ت(. أنكاع الزينة، زينة شعر الرأس، )رقـ الفتكل 1)
: رقـ الفتكل 6/3992الفتكل بإشراؼ د. عبداهلل الفقيو )ج ( فتاكل الشبكة اإلسالمية، المفتي: مركز2)

: رقـ السؤاؿ 252(، كفتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجكاب، بإشراؼ: الشيخ محمد صالح المنجد )ص45266
22841.) 
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ذىاب المرأة  عمى أف، كبياف أدلتيـ، ألةمسمف خالؿ عرض أقكاؿ الفقياء في الالراجح:  -رابعاً 
ذا خال عف المحظكر يجكز بعدة  ؛ كا  إلى صالكنات التجميؿ إذا كقع فيو محظكر فيك محـر

 كىي كالتالي:، ضكابط

 كغيرىا.، أال تقع في محـر أك محظكر مثؿ تشبو بالكافرات ككشؼ العكرة دكف حاجة -1
 تر.أف تذىب إلى الصالكنات المعركفة باألمانة كالس -2
 كيككف معيا رفقة ثقات.، الذىاب إلى ىذه األماكف لمحاجة -3
سراؼ لمماؿ دكف ضركرة أساسية. -4  أال يككف ذىاب المرأة لمصالكنات فيو تكمفة كا 

 في ذىاب المرأة لصالونات التجميؿ: أثر العرؼ

، انتشرت صالكنات التجميؿ في اآلكنة األخيرة بشكؿ كاسع مف أجؿ جمب الماؿ كالتكسب
سقاط المرأة في براثف الشيطاف، مفساد األخالقيكمنيا ل بما أف المرأة المسممة تعيش في ، كا 

لذلؾ فإف كثرة اعتياد المرأة لصالكنات  ؛ مجتمع محافظ تقيده العادات كاألعراؼ كالتقاليد
المرأة في ف ؛التجميؿ منبكذ عرفان لما فيو مف المخاطر كالمخالفات التي تحدث داخؿ الصالكنات

كليس عادة مستمرة لممرأة مع ضركرة االلتزاـ ، إلى صالكنات التجميؿ يككف بقدر الحاجةذىابيا 
كتككف ، ىاءكصكنيا عما يخدش حيا، تيا كعفتياالتي حفظت لممرأة كرام، بالضكابط الشرعية

سراؼ لمماؿ بزينة ال حاجة إلييا.، الزينة مما يباح بأصؿ الشرع  ككذلؾ ال يككف فيو تبذير كا 

لذىابيا ، ذلؾ أف العرؼ الصحيح يكافؽ الشرع في تكريمو لممرأة كالحفاظ عمييافتبيف مف 
 إلى الصالكنات بضكابط شرعية.

، استطاعت أف تجمب المزينة أك الككافيرة إلى بيتيا في ىذه المسألة  أنو إذا قكؿيمكف الك 
ف تعذر ذلؾ  يككف ذىابيا فيذا أفضؿ كأنجع ليا مف ارتكاب المحاذير كالمخالفات الشرعية، كا 

مع االلتزاـ بالضكابط الشرعية التي ذكرت في ىذه المسألة، كتكرار  ،إلى ىذه الصالكنات لمحاجة
كاتخاذىا عادة مستمرة مدعاة لمخالفة ما جاء بو ، ىذه األماكف بغير حاجة ممحة إلىالذىاب 
 الشرع.

 :لبس المرأة الحذاء ذا الكعب العالي -المسألة الثانية

األخيرة في مجتمعاتنا اإلسالمية أنكاع كأشكاؿ مف األحذية فمنيا األحذيػة  ظير في اآلكنة
كىػػػذا غالبػػػان يخػػػص ، كقػػػد يكػػػكف لػػػو صػػػكت، رفيعػػػان  ـكػػػاف عريضػػػان أأ سػػػكاءن ، ذات الكعػػػب العػػػالي

كتماشػػيان مػػع مػػا ، أك تشػػبو بالكفػػار، كتمبسػػو ألغػػراض عػػدة منيػػا لمزينػػة كالعجػػب كالمفػػاخرة، النسػاء
ػػػػٍدًرمٍّ ف، متغريػػػػر كالتػػػػدليس لتبػػػػدك طكيمػػػػةأك ل، يسػػػػمى بالمكضػػػػة ػػػػًعيدو اٍلخي ػػػػًف النَّبًػػػػيٍّ ، عىػػػػٍف أىبًػػػػي سى  عى
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ػػػمَّـى - سى مىٍيػػػًو كى ػػمَّى اهللي عى :  -صى َمػػػَع اْمػػػرََأَتْيِف  َقِصػػػيَرٌة َتْمِشػػػي، ِإْسػػػرَاِئيؿَ  َكاَنػػػِت اْمػػػرََأٌة ِمػػػْف َبِنػػػي»قىػػػاؿى
ـ  َحَشػْتُو ِمْسػًكا، َوَخاَتًمػا ِمػْف َذَىػٍب ُمْغَمػٌؽ ُمْطَبػؽٌ ، َفات َخَذْت ِرْجَمْيِف ِمػْف َخَشػبٍ ، َمَتْيفِ َطِوي َوُىػَو ، ثُػ

ـْ َيْعِرُفوَىا، َفَمر ْت َبْيَف اْلَمْرَأَتْيفِ ، َأْطَيُب الطٍّيبِ   .(1) «َفَقاَلْت ِبَيِدَىا َىَكَذا، َفَم

" إذا كانت فعمت ىذه المرأة ىذا لتستتر ال تتميز فحسف  :-رحمو ا-قاؿ القاضي عياض
ف فعمتو لتظير نفسيا بالكماؿ لمرجاؿ كالتزيف ليـ فغير مباح فعميا في الشرع" ، ذلؾ كقالو ، (2)كا 

 .(3)بنحكه ذلؾ -رحمو اهلل-النككم

ف مكضع قدميا مف الحذاء كبيف العالي ىك عبارة عف ارتفاع في حذاء المرأة بي (4) الحذاء
فإنيا غالبان ال ، ثـ إف المرأة إذا ارتدت ىذا الحذاء، كىك ما ييسمى ب )الكعب العالي(، األرض

مما يجعؿ السير ، بؿ يظير في مشيتيا شيء مف اإلمالة كلك تعكدت لبسو، تسير بشكؿ مستقيـ
.  بو أماـ األجانب مف قبيؿ التبرج المحـر

 :ذاء ذا الكعب العاليحكـ لبس المرأة الح

 تحرير محؿ النزاع: -أولً 

أـ إذا كاف ، مف أجؿ التستر فيك مباح، نظر العمماء بأف لبس الكعب العالي كاف قديمان 
ظيار الزينة فيك حراـاالمقصد منو  كمنيـ مف يرل إف كاف لبسيا فيو خطر عمييا ، لتدليس كا 

 لي:ككانت أقكاليـ عمى النحك التا، بالسقكط فيك مكركه
 اختمؼ العمماء عمى لبس الكعب العالي عمى قوليف:

، (6)ككذلؾ أفتت بو المجنة الدائمة ، (5) -رحمو اهلل -الذىبيكبو قاؿ ، التحريـ -القوؿ األوؿ
 .(7)كابف عثيميف

                                                           

اًؿ اٍلًمٍسًؾ كىأىنَّوي أىٍطيى 1) ٍيًرىىا/باب اٍسًتٍعمى كىرىاىىًة رىدٍّ ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اأٍلىٍلفىاًظ ًمفى اأٍلىدىًب كىغى بي الطٍّيًب كى
اًف كىالطٍّيًب ج ٍيحى  [.2252: رقـ الحديث 4/1765الرَّ

 (.7/193( القاضي عياض، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )ج2)
 (.15/9( النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج3)
قىٍيت ًبًو القدىـ ًمفى 4) األىرض. ابف منظكر، لساف العرب  ( يطمؽ عمى الحذاء، النعؿ كىك: النٍَّعؿ كالنٍَّعمةي: مىا كى

 (.11/667)ج
 (.135( الذىبي، الكبائر )ص5)
 (.826-2/825( فتاكم ىيئة كبار العمماء كالمجنة الدائمة )ج6)
 (، كىي فتكل الشيخ محمد بف عثيميف.40( دليؿ الطالبة المؤمنة )ص7)
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كالشيخ عبد اهلل بف ، (1)كبو قاؿ الشيخ عبد العزيز بف باز، كراىة لبسو -القوؿ الثاني
 .(2)جبريف
 الخالؼ: سبب -ثانياً 

 :ىيرجع سبب اختالفيـ إل

اختالفيـ في قياس الكعب العالي لممرأة عمى الخمخاؿ؛ ألف كالن منيما يصدر صكتان يمفت  -1
كأف كال منيما يصدر صكتان ، الخمخاؿ ىلكعب العالي عمقاسكا ا فالقائمكف بالتحريـ ؛االنتباه
كفيو تدليس كتعريض ، المرأة أنو مضر بصحةإلى كالقائمكف بالكراىة نظركا ، االنتباهكيمفت 

 .لمرأة لميالؾ بالسقكطا
 كالسقكط كغيرىا، اختالفيـ في األثر المترتب عمى لبس الكعب العالي مثؿ التدليس -2

 .كتعريض المرأة لميالؾ
 أك التسكية بقريناتيا أال تعرؼ.، اختالفيـ في المقصد مف لبسو لمتفاخر كالزينة -3

 األدلة ومناقشتيا: -ثالثاُ 
 وؿ األوؿ:أدلة الق

 : (3)بالكتاب والمعقوؿ، موف بالتحريـاستدؿ أصحاب القوؿ األوؿ: القائ
 :مف الكتاب

َٓ َاْؼُتُؾوا َأْكُػَسُؽمْ ]قكلو تعالى:  -1 َٓ ُاْؾُؼوا بَِلْرِيرُؽْم إَِغ ]كقكلو تعالى: ، (4)[َو َو

ف لبس الكعب العالي ال يجكز؛ ألنو ييعرض المرأة لمسقك ، (5)[التَّْفُؾَؽيِ  كاإلنساف مأمكر ، طكا 
 شرعنا بتجنب المخاطر.

َٓ ]قكلو تعالى:  -2 ْبَن بُِخُؿِرِلنَّ َطَذ ُجُقوِِبِنَّ َو َّٓ َمو َضَفَر ِمـَْفو َوْلَقْْضِ َٓ ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ إِ َو

ِفنَّ َأْو آَبوِء ُبُعوَلتِِفنَّ َأوْ 
َّٓ لُِبُعوَلتِِفنَّ َأْو آَبوئِ ِفنَّ َأْو َأْبـَوِء ُبُعوَلتِِفنَّ َأْو  ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ إِ

َأْبـَوئِ

                                                           

  ( )مكقع إلكتركني(.2/87)ج( انظر: مكقع الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، فتاكل المرأة 1)
 (.2/841( انظر: فتاكم ىيئة كبار العمماء، كفتاكم المجنة الدائمة )ج2)
(، كدليؿ الطالبة 826-2/825(، كفتاكم ىيئة كبار العمماء كالمجنة الدائمة )ج135( الذىبي، الكبائر )ص3)

 (، كىي فتكل الشيخ محمد بف عثيميف.40المؤمنة )ص
 [.29]النساء:  ((4
 [.195( ]البقرة: (5
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ِفنَّ 
كلبس الكعب العالي ييظير قامة ، (1)[إِْخَواِِنِنَّ َأْو َبـِي إِْخَواِِنِنَّ َأْو َبـِي َأَخَواِنِنَّ َأْو كَِسوئِ

بداء لبعض الزينة، المرأة كعجيزتيا بأكثر مما ىي عميو التي نييت عف ، كفي ىذا تدليس كا 
بقكلو: " كأما النعاؿ المرتفعة فال  -رحمو اهلل-كقد نص ابف عثيميف ، ئيا المرأة المؤمنةإبدا

فكؿ شيء ، كأدت إلى التبرج كظيكر المرأة كلفت النظر إلييا...، تجكز إذا خرجت عف العادة
فإنو محـر كال ، التجمؿ يككف بو تبرج المرأة كظيكرىا كتميزىا مف بيف النساء عمى كجو فيو

 .(2)ليا"يجكز 
 مف المعقوؿ: 

ثـ قاؿ: " فمف ، الكبيرة الثامنة كالعشركف: " الرًَّجمىة مف النٍّساء..." -رحمو اهلل -قاؿ الذىبي
كتطيبيا بالمسؾ ، األفعاؿ التي تيمعف عمييا المرأة: إظيار الزينة كالذىب كالمؤلؤ مف تحت النقاب

اٍلمىدىاسك كلبسيا الصباغات ، كالعنبر كنحك ذلؾ
كبيف ، (4)إلى ما أشبو ذلؾ مف الفضائح"  (3) 

يمحؽ بما :  الشيخ أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ػ في تحقيقو ليذا الكتاب عمى الذىبي
ذكره المصنؼ مف فضائح لبس المداس؛ أحذية النساء في ىذا الزمف ذات ) الكعكب العالية ( 

لكي تسمع صكت خطكاتيا لتػمفت ، كجد في أسفؿ كعبيا مسمار حديدمكالتي ي، المدببة الطرؼ
كأف المرأة لتيػقبؿ عمى لباس ىذه األنكاع مف األحذية بالرغـ مف األضرار الصحية ، األنػظار إلييا

كحب الشيرة كالظيكر بمظير ، كلكنو داء التقػميد، التي تكقعيا بيا؛ ألنيا غير مريحة لمجسـ
، كىي خانعة راضخة، تعمؿ في حياتيا، ة تميث خمؼ ما يسمى بالمكضةكتصبح المرأ، األناقة

 .(5)ال تحتج كال تقكل عمى االعتراض
 
 
 
 

                                                           

 [.31( ]النكر: (1
 (.2/828( فتاكل الشيخ محمد الصالح العثيميف )ج2)
ا حمالن عمى 3) ال فالكسر أيضن : الذل ينتعمو اإلنساف فإف صحَّ سماعو فقياسو كسر الميـ، ألنو آلة كا  ( اٍلمىدىاسي

المصباح المنير في غريب الشرح  النظائر الغالبة مف العربية؛ كيجمع عمى أمدسة مثؿ سالح كأسمحة. الفيكمي،
(، كعند دكزل: ىك الصندؿ المزركش الجميؿ المنظر البارع الصنعة، يمبسو الرجاؿ كالنساء 1/203الكبير )ج

 (.153المعجـ المفصؿ )ص عمى حد سكاء. دكزم رينيارت ، 
 (.256( الذىبي، الكبائر )ص4)
 (.259( انظر: حاشية الذىبي، الكبائر )ص5)
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 أدلة القوؿ الثاني:

 :(1) بالمعقوؿ مف عدة وجوه، القائموف بالكراىية -استدؿ أصحاب القوؿ الثاني

ألنو ، ة الشرعيةمف الناحي، كىي ليست كذلؾ، أف في لبسو تمبيسان حيث تبدك المرأة طكيمة -1
 مف التبرج فإف كاف لو صكت كاف أقبح.

 .كتعريضيا لميالؾ، عمى المرأة مف السقكط ان أف فيو خطر  -2
 .كفيو إبداء لمزينة كمدعاة لمتفاخر كالتكبر، يرفع المرأة عف طكليا الحقيقي بأفلبسو في أف  -3
ك مذمكـه شرعان لعقب قدميا؛ ألنو برفعو عف مستكاه الطبيعي في مف الناحية الصحية مضره  -4

 .كليذا نيى عنو كثيره مف األطباء فضالن عف ككنو مذمكمان ، كطبان 
 مناقشة األدلة: 

كفيو إظيار ، لمسقكط ةن ؛ ألف في لبسيا لمكعب العالي عرضقالكا بالتحريـالقائموف بالتحريـ: -1
يضة التي بسبب انتشار اليكـ الكعكب العالية العر ، كىذا القكؿ ليس عمى إطالقو، بعض الزينة

كبعض ما تمبسو المرأة ، غالبان ال تتعرض فييا لمسقكط إال إذا كانت المرأة غير معتادة عمى لبسو
ككذلؾ ، فيذا األكلى بالتحريـ، اليكـ مف األحذية تككف ذات كعب عالي رفيع فتتمايؿ معو
عمى كىك يقاس ، تجذب االنتباه ان بعضيا  قد يككف ليس ليا كعب عالي إال أنيا تصدر صكت

كؿ ىذا لتبعد عف الرجاؿ كعف بتجنب  فإذا كانت المرأة مأمكرة، صكت الخمخاؿ أماـ األجانب
أيعقؿ بعد ىذا أف تترؾ لترتدم ما يشد أعناؽ الرجاؿ ، غرم الرجاؿ بياكتجتنب  كؿ ما يي ، نظرىـ
كانطالقان ، كيككف ىذا الصكت مدعاة لمفت النظر إلييا، كربما كاف مظيرىا محتشمان مستتران ، إلييا

ِػَع ِمْن ِزرـَتِِفنَّ ]: -عز كجؿ-مف قكؿ اهلل ْبَن بَِلْرُجؾِِفنَّ لُِقْعَؾَم َمو َُيْ َٓ َرْْضِ فقد كانت  ،(2)[َو
فإنيا تضرب األرض ، المرأة في الجاىمية إذا مشت كفي قدميا خمخاؿ صامت ال يعمـ صكتيا

 .(3)فنييت المؤمنات عف ذلؾ، فيسمع الرجاؿ ذلؾ، برجميا

إذا كاف شيء مف زينتيا  -أم مثؿ ذلؾ الخمخاؿ كحركتيا بو -اؿ ابف كثير: "كمثموكق
 .(4)فتحركت بحركة لتظير ما ىك خفي"، مستكرنا

                                                           

( )مكقع إلكتركني(، كفتاكم ىيئة 2/87كقع الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، فتاكل المرأة )ج( انظر: م1)
 (.2/841كبار العمماء، كفتاكم المجنة الدائمة )ج

 [.31( ]النكر: 2)
 (.6/49( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج3)
 ( المرجع السابؽ.4)
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كقد أمرىا ، (1)نيى عف المشي كسط الطريؽ لما في ذلؾ مف التبرج فإذا كانت المرأة تي 
الرجاؿ مع النساء في  حينما كاف خارجان مف المسجد فاختمط -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
اًرمٍّ ، الطريؽ ٍف أىًبي أيسىٍيدو اأٍلىٍنصى مَّـى -أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ، عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : كىىيكى ، -صى يىقيكؿي

اؿي مىعى النٍّسىاًء ًفي الطًَّريؽً  اًرجه ًمفى اٍلمىٍسًجًد فىاٍختىمىطى الرٍّجى مَّ -فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، خى مىٍيًو صى ى اهللي عى
مَّـى  سى َفَكاَنِت « َعَمْيُكف  ِبَحاف اِت الط ِريؽِ  َأْف َتْحُقْقَف الط ِريؽَ  َفِإن ُو َلْيَس َلُكف  ، اْستَْأِخْرفَ »ًلمنٍّسىاًء:  -كى

 . (2)ى ِإف  َثْوَبَيا َلَيَتَعم ُؽ ِباْلِجَداِر ِمْف ُلُصوِقَيا ِبِو"اْلَمْرَأُة َتْمَتِصُؽ ِباْلِجَداِر َحت  

كىذا القكؿ ليس عمى إطالقو إال إذا ، قالكا بالكراىية لما فيو تدليس القائموف بالكراىية:-2
، ككذلؾ قكؿ الخطر بالسقكط قميؿ مف تسقط، أخفت ىذا عف الخاطب ليا بأنيا طكيمة بمبسيا

ألف المنتشر اليـك  ؛كأما أنو في لبسو تبرج كىك مردكد، مى الغالب مف تمبسوكىذا ال يقاس ع
 الكعب العالي بيف أكساط النساء فال يمكف منعو.

بالمقابؿ ظير بعض األحذية ذات الكعب ، قكليـ بأنو فيو ضرر عمى عقب المرأة فيك صحيح
 الطبي فيك أقؿ ضرران عمييا.

س الكعب استعراض األقكاؿ العمماء في ىذه المسألة بأف لب بعد :تبيف لمباحثة الراجح:  -رابعاً 
 العالي يجكز بضكابط كىي:

 .كالخداع  أال يككف المقصد مف لبسو التدليس -1
 لمسقكط. ف في لبسو خطر عمييا في تعرضياأال يكك  -2
بداء الزينة. -3  أال يككف في لبسيا تشبو بالكافرات مف حيث تمايؿ كالمفاخرة كا 
 االنتباه.أال يصدر صكتان يمفت  -4

 :في لبس المرأة لمكعب العالي أثر العرؼ
كمنيا أنكاع كأشكاؿ مصاحبة ، في كقتنا الحاضر انتشرت أحذية ذات الكعكب العالية

كىذا يتنافى ، مما يكقع في الفتنة كتتبع النظرات المحرمة مف الرجاؿ، بأصكات تجذب االنتباه
قاس عمى ذلؾ بعض األحذية يكضع كي، مع العرؼ السائد في درء المفاسد كجمب المصالح

                                                           

عميكف بحافات الطريؽ. حقؽ ىك أف يركبف حقيا كىك كسطيا. ( قاؿ لمنساء: ليس لكف أف تحققف الطريؽ 1)
 (.1/299الزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث )ج

: رقـ 4/369( ]أبك داكد، سنف أبي داكد، األدب/باب في مشي النساء مع الرجاؿ في الطريؽ 2)
/ 2ا كفكائدىا )ج[. قاؿ األلباني: حسف. األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقيي5272الحديث
 (.856: رقـ الحديث 512



46 

 

فتان لمنظر مع اللبالستيؾ القكم الذم يحدث صكتان بنعميا قطعة مف المعدف أك يككف النعؿ مف ا
، مسمكعان بصكرة كاضحة حتى عف بعد -غالبان  -كيككف الصكت، كؿ خطكة تخطكىا المرأة

 كييحدث مشييا صكتان رتيبان ممفتان.
أف المرأة إذا لبست الحذاء ذات الكعب العالي أك العادم  كالعرؼ السائد اليكـ في مجتمعنا

كمنع التمايؿ ، مع الحفاظ عمى المشي السميـ، كالمقصد مف لبسو، الضابط لو الصكت
فانتشار الكعكب العالية إف لـ يكف  ر مف النساء في الطرقات؛كاإلغراءات التي تظيرىا كثي

استقر شرعان مف  تأثير لو عمي ما ، كبالتالي البالضكابط المذككرة فإف ىذا العرؼ يعتبر باطالن 
مة لممرأة كافؽ مع الشرع كالفطرة السمييت السميـ فالعرؼ يثير الشيكات، كيبدم الزينة؛ منع كؿ ما

 .في مقصدىا مف لبس الكعب العالي
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 المبحث الثاني
 أثر العرؼ عمى مستجدات العالقة الجتماعية "المرأة"

كبحاجة إلى الشعكر بالحب كاالنتماء كالتقدير ممف ، ف بطبيعتو كائف اجتماعياإلنسا
مف الناس كبتعدد العالقات االجتماعية يمبي اإلنساف احتياجاتو؛ فاكتشافو ألنماط مختمفة ، حكلو

ـ كال تستق، بشرية كالمجتمع البشرمحيث ال تستقر حياة ال، خريفتمكنو مف التعامؿ مع اآل
ككضع كؿ منيما في مكضعو؛ ، يكف ىناؾ عالقة صحيحة بيف الذكر كاألنثىما لـ ، أمكرىـ

كىي ، كعمؿ عمى تنظيميا مف خالؿ بناء المبنة األكلى لممجتمع، فاإلسالـ راعى ىذه الغريزة
كما في قكلو ، كاألخت، كالزكجة، كالبنت، ألنيا ىي األـ، كالمرتكز أساسي لألسرة المرأة، األسرة

َ  َرو]تعالى:  َتَعوَرُنوا إِنَّ َأُّيُّ
و َخَؾْؼـَوُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَوُكْم ُشُعوًبو َوَقَبوئَِل لِ و الـَّوُس إِكَّ

 .(1) [َأْاَؼوُكْم إِنَّ اهللََّ َطؾِقٌم َخبِرٌ  اهللَأْكَرَمُؽْم ِطـَْي 

 :مكانة المرأة ودورىا في المجتمع
مجتمع انتشر فيو الظمـ كالجيؿ؛ فعانت كيالت كانت المرأة قديمان قبؿ اإلسالـ تعيش في 

ذا ري ، الميانة كاالحتقار كالعار ، فمنيـ مف يدسيا في التراب و؛د كجيسكَّ اأحدىـ باألنثى  ؽى زً كا 
كىي متعة ، لشتر ت المرأة كأبخس سمعة تيباع كتي فكان، كمنيـ مف يذليا في الحياة كيجكر عمييا
ذ القدـ حقكقيا كافة حتى عند أصحاب الحضارات مثؿ الرجاؿ بقضاء شيكاتيـ؛ ففقدت المرأة من

كتعرض في األسكاؽ لمبيع ، اإلغريؽ كانت المرأة محتقرة؛ بؿ يسمكنيا رجسان مف عمؿ الشيطاف
نةن عظيمةن سكاءن كمنحيا مكا، كببزكغ اإلسالـ أنار لممرأة حياتيا كأعطاىا كاٌفة حقكقيا، كالشراء

، باتفميا ما ليا مف الحقكؽ كعمييا ما عمييا مف الكاج، أختان  ـأ، بنتان  ـأ، زكجةن  ـأ، أكانت أٌمان 
كأعطاىا ، عف الرَّجؿ بأٍف جعميا األـٌ اٌلتي تككف الجٌنة تحت أقداميا بؿ كأعطاىا مٌيزاتو إضافٌيةن 

كزكجيا عندما ، كتييئتو عمى أحسف كجوو  ،مف الحسنات ما استحٌقت عندما تقكـ برعاية بيتيا
كأكالدىا اٌلذيف ، كتخٌفؼ عنو عبء كظيفتو كتعب يكمو، ي الٌسراء كالٌضراءتسانده كتقؼ معو ف

 .(2)تسعى جاىدةن عمى تربيتيـ تربيةن صالحة

                                                           

 [.13( ]الحجرات: 1)
ىانة 9 -8( أبك شقة، تحرير المرأة في عصر الدراسة )ص ص2) (، المقدـ، المرأة بيف تكريـ اإلسالـ كا 

 (.47-29الجاىمية )ص ص
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ذكر القرآف الكريـ مكانة المرأة في العديد مف السكر تكضح مدل عناية اإلسالـ بالمرأة 
كاستكعبت أحكاـ ، لطالؽفسكرة البقرة اىتمت بشؤكف ا، كتييئتيا لمقياـ بالتكاليؼ المنكطة بيا

فرضت ليا حقكقان بعد أف كانت المرأة ، كسكرة النساء رتبت الميراث، اإليالء كالمحيض كالرضاع
كؿ ، كالعدة، كسكرة الطالؽ التي بينت أحكاـ الطالؽ، تكرث بعد كفاة زكجيا ان ىي نفسيا ميراث

عمى مدل عناية اإلسالـ  فيذا يدؿ، كبناء المجتمع، ذلؾ صيانة لممرأة التي ىي أساس األسرة
 كبياف دكرىا في المساىمة لبناء المجتمع.، بمكانة المرأة كحفظ حقكقيا

 ط المرأة في عالقتيا الجتماعية:ضواب
كجعؿ لممرأة ، كبيف األسرة كالمجتمع، كاألسرة، نظـ اإلسالـ العالقات االجتماعية بيف الفرد

في  ياس كالضكابط مف أجؿ أف يحفظ مكانتكبيف ليا األس، تناسب طبيعتيا اجتماعيةن  مكانةن 
 كىك عمى النحك التالي:، المجتمع

كىي التي حددىا كأشار ، المكازنة بيف مسؤكلية المرأة األساسية كبيف عالقاتيا االجتماعية-1
ًف اٍبًف عيمىرى ، إلييا الشارع ٍنييمىا-عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو ، -رىًضيى المَّوي عى مَّى -يىقيكؿي مىٍيًو صى اهللي عى

مَّـى  سى :  -كى ـْ رَاعٍ »يىقيكؿي ـْ َمْسُئوؿٌ ، ُكمُُّك َوالَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة ، ...َعْف َرِعي ِتوِ  َوُكمُُّك
 .(1) «َعْف َرِعي ِتَيا

، رد الحافظ ابف حجر أف رعاية المرأة تككف بتدبير شئكف بيتياكما أك  وجو الدللة:
كىذه المكازنة ، (2)كتحمؿ المسئكلية تجاه بيتيا، كتقديـ النصيحة لمزكج، كمراعاة أحكاؿ األكالد

كلقد اشتممت السنة النبكية عمى العديد مف المكاقؼ االجتماعية ، ىي ضابط مف الضكابط
كاشتغمف بما يناسبيف مف ، ة المجتمع كالعمؿ في الجيادفخرجت لحاج، شاركت فييا المرأة

كطبخ الطعاـ كحفظ الرجاؿ كالمشاركة بفاعمية أحيانان حتى في ، مداكاة الجرحى كسقيا العطشى
 القتاؿ.

ٍنوي -أىنىسو أخرج البخارم مف طريؽ  : ، -رىًضيى المَّوي عى اْنَيَزـَ الن اُس ، َلم ا َكاَف َيْوـُ ُأُحدٍ " قىاؿى
ن ُيَما ، َقاَؿ: َوَلَقْد رََأْيُت َعاِئَشَة ِبْنَت َأِبي َبْكرٍ ، -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َعِف الن ِبيٍّ  ـ  ُسَمْيـٍ َواِ  َوُأ

                                                           

ميعىًة ًفي القيرىل كىالميديفً 1) ميعىًة/بىابي الجي  [.893: رقـ الحديث2/5 ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الجي
 (.13/113( ابف حجر، فتح البارم )ج2)
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ـَ ُسوِقِيَما َتْنُقزَاِف الِقَربَ ، َلُمَشمٍَّرتَافِ  ـ  ، ُرُه: َتْنُقاَلِف الِقَرَب َعَمى ُمُتوِنِيَماَوَقاَؿ َغيْ ، َأَرى َخَد ُث
ـ  َتْرِجَعاِف َفَتْمََلَِنَيا، ُتْفرَِغاِنِو ِفي َأْفَواِه الَقْوـِ  ـ  َتِجيَئاِف َفُتْفرَِغاِنَيا ِفي َأْفَواِه الَقْوـِ ، ُث  .(1)"  ُث
صمى اهلل -د النبي في عي ان بارز  ان مف خالؿ ىذا الحديث تبيف أف لممرأة دكر وجو الدللة: 

بؿ كانت تشارؾ في الغزكات بتقديـ ، فمـ يقتصر دكرىا عمى االىتماـ بشئكف البيت، -عميو كسمـ
 .(2) كىذا يدؿ عمى عمك مكانة المرأة في اإلسالـ، كتضميد جراحيـ، الماء لممجاىديف

َو الـَّبِيُّ  َرو]: -عز كجؿ-االلتزاـ بالمباس الشرعي كقد قاؿ اهلل  -2 َْزَواِجَك َوَبـَواَِك  َأُّيُّ ِٕ ُقْل 

َغُػوًرا  اهللَوكَِسوِء ادُْْمِمـَِع ُرْيكَِع َطَؾْقِفنَّ ِمْن َجََلبِقبِِفنَّ َذلَِك َأْ َكى َأْن ُرْعَرْنَن َنََل ُرْمَذْرَن َوَكوَن 

 ًْ  . (3)[َرِحق
 -ـصمى اهلل عميو كسم-لمنبي ، -ىسبحانو كتعال-فيو خطاب مف اهلل  وجو الدللة:

كذلؾ صيانة ليا مف ، باس الشرعي عند خركجيف مف بيتيفكنساء المؤمنيف بالتزاميف بالم
  .(4) أصحاب النفكس الضعيفة مف خالؿ مشاركتيا في العالقات االجتماعية

ٍنييمىا-عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، البعد عف الخمكة بالرجؿ األجنبي -3   أىنَّوي: سىًمعى النًَّبيَّ ، -رىًضيى المَّوي عى
مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ، -صى  .(5)«اْمرََأٌة ِإل  َوَمَعَيا َمْحَرـٌ  َوَل ُتَساِفَرف  ، َل َيْخُمَوف  َرُجٌؿ ِباْمرََأةٍ »يىقيكؿي

مف  -اهلل عميو كسمـ صمى–تبيف مف خالؿ الحديث النبكم تحذير النبي  وجو الدللة:
  . (6) لمكقكع في الفاحشة ةن رجؿ بالمرأة؛ ألف في الخمكة مدعاخمكة ال

عىٍف أىًبي سىًعيدو ، كذلؾ سدان لذريعة الفساد كاإلفساد كالتعدم، البعد عف االختالط بالرجاؿ -4
ٍدًرمٍّ  مىيٍ -قىالىًت النٍّسىاءي ًلمنًَّبيٍّ  -رضى اهلل عنو -الخي مَّى اهللي عى مَّـى صى سى ، َغَمَبَنا َعَمْيَؾ الرٍَّجاؿُ  ": -ًو كى
"، َفَوَعَدُىف  َيْوًما َلِقَيُيف  ِفيوِ ، َلَنا َيْوًما ِمْف َنْفِسؾَ َفاْجَعْؿ   . (7) َفَوَعَظُيف  َوَأَمَرُىف 

                                                           

اًؿ 1) ًقتىاًلًيفَّ مىعى الرٍّجى : رقـ 4/33( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بىابي غىٍزًك النٍّسىاًء كى
 [.2880الحديث

 (.78/ 6( ابف حجر، فتح البارم )ج(2
 [.59( ]األحزاب: (3
 (.672م، تيسير الكريـ الرحمف )ص ( السعد(4
ةن، أىكٍ 5) اجَّ ًت اٍمرىأىتيوي حى رىجى ٍيشو فىخى ًف اٍكتيًتبى ًفي جى كىافى  ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بىابي مى

، ىىٍؿ ييٍؤذىفي لىوي   [.3006: رقـ الحديث4/59لىوي عيٍذره
 (.160 /5( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج(6
؟ 7) مىى ًحدىةو ًفي الًعٍمـً : ىىٍؿ ييٍجعىؿي ًلمنٍّسىاًء يىٍكـه عى /بىابه : رقـ 1/32( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً

 [.101الحديث
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، دينيف لتعميميف أمكرمنساء يكمان ل -صمى اهلل عميو كسمـ-خصص النبي  وجو الدللة:
 .(1) كتعريض المرأة لمفتنة أك االفتتاف بيا، بعيدان عف مزاحمة الرجاؿ

 :تطبيقات عمى مستجدات العالقات الجتماعية "المرأة"
فاإلسالـ ىك المنيج األمثؿ  ، حفظ اإلسالـ المرأة كرعاىا كأكرميا بما يتناسب مع طبيعتيا

مع تعاليمو مف خالؿ رسـ  ىا مكانة كرفع مف شأنيا بما يتماشعؿ ليكج، الذم قدىر المرأة
بخالؼ المجتمع الغربي الذم فرض عمييا أمكران ال تناسب ، عالقات اجتماعية تسمك بيا كبقدرىا

لكي ، بتحرير المرأة مف أخالقيا كنادكا، لشتر باع كتي طبيعتيا حيث تعامؿ معيا كأنيا سمعة تي 
 .ضكىا لمميانة كالتقميؿ مف شأنيافعر  تككف ألعكبة بأيدييـ

 :لمسيارة حكـ قيادة المرأة -مسألة
 تحرير محؿ النزاع: -أولً 

 اجتيد العمماء في مسألة حكـ قيادة المرأة لمسيارة؛ ألنيا لـ تكف معركفو في عيد النبي
ا ألني، محؿ خالؼ بيف العمماء لذلؾ كانت كال في عيد األئمة األربعة،،-صمى اهلل عميو كسمـ-

-مف القضايا المستجدة  فمنيـ مف أباح قيادتيا لمسيارة قياسان عمى قيادتيا لمدابة في عيد النبي 
، ألنو ذريعة إلى اختالطيا بالرجاؿ ؛كمنيـ مف منع قيادة المرأة لمسيارة، -صمى اهلل عميو كسمـ
 .كالخمكة مع بعضيـ
 :النحو التالي ىوكاف خالفيـ عم

  لمرأة لمسيارة عمى قوليف:اختمفوا العمماء في قيادة ا
كالمجنة الدائمة لمبحكث العممية ، (3)كابف عثيميف، (2)كبو قاؿ ابف الباز، المنع -القوؿ األوؿ

 .(7)كالشيخ محسف عباد، (6)كالشيخ صالح الفكزاف، (5)الشيخ ربيع المدخميك ، (4)كاإلفتاء

 

                                                           

 (.134/ 2( العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج(1
 الي )مكقع إلكتركني(.( مكقع الشيخ عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، حكـ لبس الكعب الع2)
 ( مكقع الممتقى الفقيي، آراء الفقياء المعاصريف في حكـ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.3)
( انظػػػر: فتػػػاكل المجنػػػة الدائمػػػػة لمبحػػػكث العمميػػػة كاإلفتاء/المجمكعػػػة األكلى/المجمػػػػد السػػػابع عشػػػر )الحجػػػػاب 4)

 .في الصحؼ عف المرأةكالزينة(/حجاب المرأة كلباسيا/بياف حكؿ ما نشر 
 .)15/420( مجمكع كتب كرسائؿ كفتاكل الشيخ العالمة ربيع " )ج5)
 )مكقع إلكتركني(. )504/سؤاؿ: 5( الفكزاف، صالح. سياقة المرأة / كشؼ كجو المرأة )ج6)
 ( البدر،  تحريـ قيادة المرأة السيارة كبياف خطرىا كضررىا عمى بالد الحرميف )مكقع إلكتركني(.7)
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كد. خالد ، د المحسف العبيكافكعب، د. سعكد الفنيساف كبو قاؿ، اإلباحة بشركط -القوؿ الثاني
كالشيخ أبي عبد المعتز ، (3)كالدكتكر يكسؼ القرضاكم، (2)كالشيخ عائض القرني، (1)المصمح

 .(4) -حفظو اهلل -محمد عمي فرككس 
 :سبب الخالؼ -ثانياً 

أف األثر المترتب  ىفمف قاؿ بالمنع نظر إل ؛ة لمسيارةاألثر المترتب عمى قيادة المرأ -1
قيادتيا  ىأف األثر المترتب عم ىلقائمكف باإلباحة نظركا إلكأما ا ،ـ مف المصمحةكالمفسدة أعظ

 لمسيارة أفضؿ مف رككبيا مع األجنبي.
أف المقصد مف  ىالقائمكف بالمنع نظركا إل، سيارةاختالفيـ في المقصد مف قيادة المرأة لم -2
 ىدعأكىذا ، بالرجاؿ اكاختالطيأنو خطكة لخمع المرأة كتجردىا مف حجابيا ، باحة قيادتياإ

 ما القائمكف باإلباحة أف المرأة تقكد السيارة بضكابط شرعية تحفظ لممرأة كرامتيا.أ، لالفتتاف بيا
كاستشيدكا ، بنصكص افالقائمكف بالمنع استدلك  ؛النصكص الكاردةب االستدالؿ في اختالفيـ -3

راف كالسنة يحـر ريح مف القعدـ كجكد نص ص إلىكأما القائمكف باإلباحة نظركا ، المنع ىبيا عم
 .قيادتيا لمسيارة

 األدلة ومناقشتيا: -ثالثاً 
، بويةأدلة القوؿ األوؿ: استدؿ القائموف بمنع قيادة المرأة لمسيارة مف الكتاب والسنة الن

 :(5)عد الفقييةاوالقو ، والمعقوؿ

  مف الكتاب:
َو]:ىقاؿ تعال -1 َْزَواِجَك  ُقْل  الـَّبِيُّ  َروَأُّيُّ  ِمنْ  َطَؾْقِفنَّ  ُرْيكِعَ  ادُْْمِمـِعَ  َوكَِسوءِ  ـَواَِك َوبَ  ِٕ

 . (6)[ُرْمَذْرنَ  َنََل  ُرْعَرْننَ  َأنْ  َأْ َكى َذلَِك  َجََلبِقبِِفنَّ 

                                                           

 الحكيـ، اختالؼ بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(. (1)
 ( القرني، تحريـ قيادة المرأة لمسيارة في السعكدية ال يستند إلى دليؿ )مكقع إلكتركني(.2)
 ( القرضاكل، يكسؼ، القرضاكم يدعك العاىؿ السعكدل لمسماح لممرأة بقيادة السيارة )مكقع إلكتركني(.3)
 رككس، الشيخ أبي عبد المعتز محمد عمي. حكـ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.  ( ف4)
( انظػػػر: فتػػػاكل المجنػػػة الدائمػػػػة لمبحػػػكث العمميػػػة كاإلفتاء/المجمكعػػػة األكلى/المجمػػػػد السػػػابع عشػػػر )الحجػػػػاب 5)

ائؿ كفتػاكل الشػيخ كالزينة(/حجاب المػرأة كلباسػيا/بياف حػكؿ مػا نشػر فػي الصػحؼ عػف المػرأة، مجمػكع كتػب كرسػ
)مكقػػػع  )504/سػػػؤاؿ: 5،الفػػػكزاف، صػػػالح. سػػػياقة المػػػرأة / كشػػػؼ كجػػػو المػػػرأة )ج)15/420العالمػػػة ربيػػػع " )ج

 إلكتركني(، البدر،  تحريـ قيادة المرأة السيارة كبياف خطرىا كضررىا عمى بالد الحرميف )مكقع إلكتركني(.
 [.59( ]األحزاب: 6)
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ة المرأة كقياد، كجكب تغطية المرأة لكجييا ىحيث دلت اآلية الكريمة عموجو الدللة: 
كانتشار الرذيمة  .مفتنةل ىكىذا أدع، هلل بوجاب الذم أمر اكىتؾ الح، لمسيارة سبب لكشؼ كجييا

الذيف قالكا بكجكب تغطية المرأة كجييا أماـ  ىذه كجو نظر العمماء، كشيكع التبرج كالسفكر
 .(1)األجانب

 لُِؼُؾوبُِؽمْ  َأْصَفرُ  َذلُِؽمْ  ِحَجوٍب  َوَراءِ  ِمنْ  َنوْسَلُلوُلنَّ  َمَتوًطو َسَلْلُتُؿوُلنَّ  َوإَِذا]كقكلو تعالى: -2

 .(2)[َوُقُؾوِِبِنَّ 
منع االختالط ك ، احتجاب النساء عف الرجاؿ ىحيث دلت اآلية الكريمة عم وجو الدللة:
اختالط  ىلإلخالؿ بيذه اآلية مما يؤدم إل كقيادة المرأة لمسيارة يعرضيا، بيف الرجاؿ كالنساء

  .(3) المرأة بالرجاؿ
ْبنَ ]كقكلو تعالى:  -3  .(4) [ُجُقوِِبِنَّ  َذ طَ  بُِخُؿِرِلنَّ  َوْلَقْْضِ

كقيادة المرأة لمسيارة سبب ، دلت اآلية عمى كجكب تغطية المرأة لكجيياوجو الدللة: 
 .(5) مف ناحية دعكل حاجتيا لرؤية الطريؽ، لكشؼ كجييا

ُوَغ ]كقكلو تعالى:  -4 ْٕ وِلؾِقَِّي ا َج اْْلَ ْجَن َاَزُّ َٓ َاَزَّ  .(6) [َوَقْرَن ِِف ُبُقواُِؽنَّ َو
كعدـ خركجيا منو ، كجكب لزكـ المرأة المسممة بيتيا عمىحيث دلت اآلية  وجو الدللة:

 .(7) خركجيا باستمرار لحاجة أك لغير حاجة ىسيارة ذريعة إلكقيادة المرأة لم، إال لحاجة
 مف السنة النبوية:

كمركر صفكاف بف المعطؿ ، في قصة تخمفيا عف الركب -رضي اهلل عنيا-قكؿ عائشة  -1
 .(8) "الِحَجابِ  َقْبؿَ  َرآِني " َوَكافَ  قالت:ضي اهلل عنو عمييا كتخميرىا لكجييا لما أحست بو ر 

                                                           

 (.672ف )ص ( السعدم، تيسير الكريـ الرحم(1
 [.53( ]األحزاب: 2)

 (.450/ 6ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج ((3
 [.31( ]النكر: 4)

 (.155/ 19الطبرم، جامع البياف )ج( (5
 [.33( ]األحزاب:6)

 (.537/ 3( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )ج(7
ًديثً 8)  [.4141: رقـ الحديث5/116 ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي حى
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وفَ  الرُّْكَبافُ  َكافَ  »قىالىٍت: ، -رضى اهلل عنيما - عىاًئشىةى  عىفٍ  -2 َرُسوِؿ الم ِو  َمعَ  َوَنْحفُ  ِبَنا َيُمرُّ
ـَ ُمْحِرَماتٌ  َفِإَذا َحاَذْوا ِبَنا َسَدَلْت ِإْحَداَنا ِجْمَباَبَيا ِمْف رَْأِسَيا َعَمى َوْجِيَيا ، َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 

 . (1) «َفِإَذا َجاَوُزوَنا َكَشْفَناهُ 

كممارسة المرأة ، ل المانعكف بكجكب تغطية كجو المرأةير  وجو الدللة مف الحديثيف:
 .(2) كىذا طريؽ الفتنة، لقيادة  السيارة يؤدم إلى كشؼ المرأة عف كجييا

ػػمَّـى -عػػف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  -رضػػى اهلل عنػػو -عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب -3 سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى :  -صى قىػػاؿى
ـ  ، ِبَأْصَحاِبي ُأوِصيُكـْ » ـ  ال ِذيَف َيُموَنُيـْ ، َيُموَنُيـْ  ال ِذيفَ  ُث ـ  َيْفُشو الَكِذُب َحت ى َيْحِمؼَ ، ُث الر ُجُؿ َوَل  ُث

 .(3)«َف ثَاِلَثُيَما الش ْيَطافُ ِباْمرََأٍة ِإل  َكاَأَل َل َيْخُمَوف  َرُجٌؿ ، َوَيْشَيَد الش اِىُد َوَل ُيْسَتْشَيدُ ، ُيْسَتْحَمؼُ 

كقد ، أف قيادة المرأة لمسيارة تحتاج إلى رخصة القيادة فتختمط مع الرجاؿ وجو الدللة:
كيختمط فييا السائقكف ، كأنيا تقكد السيارة في شكارع مكتظة، يؤدم إلى خمكة فتقع في الفتف

 .(4) الختالط كفسادىا كفتنتيارأة في اكؿ ذلؾ يكقع الم بالسائقات
 :(5) مف المعقوؿ

عدة  يعرضيا لمخاطرك ، رة يترتب عمى ذلؾ مفاسد عظيمةف المرأة مف قيادة السياف تمك  إ -1
 .ترتب عمييا إىانة المرأة كضياعياي

                                                           

نىاًسًؾ/بىابه ًفي اٍلميٍحًرمىًة تيغىطٍّي كىٍجيىيىا 1)  [.1833: رقـ الحديث 2/167( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلمى
حجاب المرأة المسممة" . األلباني، "قاؿ األلباني: "سنده حسف مف الشكاىد، كمف شكاىده حديث أسماء المتقدـ

ا قىالىٍت: . كحديث أى )107)ص ٍنييمى ، رىًضيى المَّوي عى اءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو كينَّا نىتىمىشَّطي »ٍسمى اًؿ، كى كينَّا نيغىطٍّيى كيجيكىىنىا ًمفى الرٍّجى
ٍحرىاـً  اهي " الحاكـ، « قىٍبؿى ذىًلؾى ًفي اإٍلً رٍّجى ـٍ ييخى لى ٍيًف، كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى المستدرؾ قاؿ الحاكـ: "ىىذىا حى
 (.1668: رقـ الحديث 1/624عمى الصحيحيف )ج

 (.204/ 17العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج ((2
ك 3) اءى ًفي ليزي /بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىاعىًة ( ]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلًفتىًف عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ـً الجى
، كقاؿ األلباني: صحيح. 2165لحديث : رقـ ا4/465 ًحيحه غىًريبه سىفه صى ًديثه حى [. قاؿ الترمذم: ىىذىا حى

 (.5/165األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم )ج

 (.331/ 9ابف حجر، فتح البارم )ج ((4
جػػػػاب ( انظػػػر: فتػػػاكل المجنػػػة الدائمػػػػة لمبحػػػكث العمميػػػة كاإلفتاء/المجمكعػػػة األكلى/المجمػػػػد السػػػابع عشػػػر )الح5)

كالزينة(/حجاب المػرأة كلباسػيا/بياف حػكؿ مػا نشػر فػي الصػحؼ عػف المػرأة، مجمػكع كتػب كرسػائؿ كفتػاكل الشػيخ 
)مكقػػػع  )504/سػػػؤاؿ: 5،الفػػػكزاف، صػػػالح. سػػػياقة المػػػرأة / كشػػػؼ كجػػػو المػػػرأة )ج)15/420العالمػػػة ربيػػػع " )ج

 مى بالد الحرميف )مكقع إلكتركني(.إلكتركني(، البدر،  تحريـ قيادة المرأة السيارة كبياف خطرىا كضررىا ع
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كفي ىذا ، ع صكرة شخصية ليا في بطاقة خاصةأف في قيادتيا لمسيارة يتطمب كض -2
 .عرضة لمفتنة بكشؼ كجييا

كأف تتكلى األعماؿ التي ىي ، في قيادة المرأة لمسيارة يستدعي اختالط المرأة بالرجاؿ أف  -3
كمف ، طبيعتيا كحشمتياكالمتالئـ مع ، عمميا الالئؽ بيا كأف تترؾ، مف اختصاص الرجاؿ

في الكقكؼ عند الكقكؼ عند إشارات الطريؽ  األعماؿ التي تخدش حشمة المرأة مثؿ:
في الكقكؼ عند رجاؿ المركر عند  –قكؼ عند نقطة التفتيش في الك  –محطات البنزيف 

 .مخالفة أك حادثالتحقيؽ في 

 تحريـ قيادة المرأة لمسيارة : عمىدللة القواعد الفقيية 

 .(1) جمب المصالح( عمىدرء المفاسد ميقدـ قاعدة ) -أولً 

فما غمبت  ،كدفع كتعطيؿ المفاسد كتقميميا، فالشريعة مبناىا جمب المصالح كتكميميا
 ىتغمب فيو المفسدة عم لمسيارةكقيادة المرأة  .(2)كما غمبت مفسدتو منعتو، و أباحتومصمحت

 .المصمحة

التحايؿ عمييا  أك، مؤدية إلى إىماؿ أكامر الشرعأك ال، سد الذرائع المفضية إلى المفاسد() -ثانياً 
الرجؿ قيادة السيارة  كلىكمف سد الذرائع التي تفضي إلى الحراـ بأف يت. (3) كلك بغير قصد

 .ألف في قيادتيا لمسيارة تعريضيا لمفتنة ؛فيو سد لمذرائع، بمحارمو

 مناقشة أدلة القوؿ األوؿ:
 أدلة المانعيف: ىاعترض عم

أف ىذه اآليات  -اهلل عميو كسمـ ىصم-ف مف كتاب اهلل كسنة رسكلو ك ما استدؿ بو المانع -1
كجكب  ىرأة مف قيادة السيارة، بؿ دلت عممنع الم ىكاألحاديث ال تدؿ بشكؿ صريح عم
لكقكعيا  ان كخركج المرأة مف بيتيا سبب، اعتبركا االختالط ،ستر المرأة كمنعيا مف االختالط 

في الفاحشة، كأف يفتتف بيا الرجاؿ لذلؾ منعكا قيادة المرأة لمسيارة، كلما كاف في قيادتيا 
 كاالفتتافأة لكجييا كاختالطيا بالرجاؿ لمسيارة يعرضيا لمكثير مف المخاطر منيا كشؼ المر 

 بيا، لذلؾ أفتي أصحاب القكؿ األكؿ بالمنع .

                                                           

 (.1/15( ابف السبكي، األشباه كالنظائر )ج1)
 (.308( محمد البرديسي، أصكؿ الفقو )ص2)
 (.4/199( الشاطبي، المكافقات )ج3)
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خر أف المرأة اليكـ تخرج مف بيتيا؛ كالعمة ليست في آالمانعيف مف كجو  ىكيعترض عم -2
خركجيا إنما في الييئة كالكيفية كالحالة التي تخرج بيا المرأة؛ فالشرع حدد ضكابط لخركج 

ف قادت المرأة  ىعم حفاظان  المرأة مف بيتيا كرامتيا، فإف خرجت المرأة متبرجة فينا اإلثـ؛ كا 
 كبضكابط الشرعية اإلسالمية فال حرج في ذلؾ.، السيارة بحشمتيا

 اعتراض عمى المعقوؿ:
كيتبيف لمباحثة: أف االستدالؿ بالمعقكؿ فيو مف األمكر التي تقع فييا المرأة مف خالؿ 

ليس عمى عمكمو ؛ فالمرأة التي تخرج مف بيتيا ضمف الضكابط مر األقيادتيا لمسيارة، لكف 
ف اختمطت بالرجاؿ يككف ضمف ضكابط   الشرعية التي حددىا اإلسالـ، كتقكد السيارة كا 

 فيو طالما أمنت عمى نفسيا الفتنة. رال ضيشرعية 
 :(1)عقوؿاستدؿ القائموف بإباحة قيادة المرأة لمسيارة مف السنة والم -أدلة القوؿ الثاني

 مف السنة النبوية:

 النٍَّساءُ » قكلو:  -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي ، -رضى اهلل عنيا-عف عائشة ما ركم -1
 .(2)«الرٍَّجاؿِ  َشَقاِئؽُ 

، مؽ كالطباعأم أمثاليـ في الخ، يعني بقكلو )شقائؽ الرجاؿ(وجو الدللة مف الحديث: 
كأف الخطاب إذا ، كفيو مف الفقو إثبات القياس كالحاؽ حكـ النظير بالنظير، كأنيا مكمفو مثمو

إال مكاضع الخصكص التي قامت أدلة التخصيص ، بمفظ الذككر كاف خطابان بالنساء كرد
 .(3)فييا
 بفً  لعىًدمٍّ شاًره بقكلو كانت، عف ميستقبىًؿ اإلسالـ -صمَّى اهلل عميو كسمَّـ-ما أخبر بو النبي  -2

َحت ى ، َتْرَتِحُؿ ِمَف الِحيَرةِ .  (4) الظ ِعيَنةَ  َلَتَرَيف  ، َحَياةٌ  ِبؾَ  َطاَلتْ  َفِإفْ " : -رضي اهلل عنو- حاتـو 
 .(5) "َل َتَخاُؼ َأَحًدا ِإل  الم وَ  َتُطوَؼ ِبالَكْعَبةِ 

                                                           

( الحكيـ، اختالؼ بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(، كالقرني، تحريـ قيادة المرأة لمسيارة 1)
ي السعكدية ال يستند إلى دليؿ )مكقع إلكتركني(، كالقرضاكل، يكسؼ، القرضاكم يدعك العاىؿ السعكدل ف

لمسماح لممرأة بقيادة السيارة )مكقع إلكتركني(، ككفرككس، الشيخ أبي عبد المعتز محمد عمي. حكـ قيادة المرأة 
 لمسيارة )مكقع إلكتركني(.  

نىاًمًو ( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىا2) ًؿ يىًجدي اٍلًبمَّةى ًفي مى  [.236: رقـ الحديث1/61ب الطَّيىارىًة/بىابه ًفي الرَّجي
 (.1/79( الخطابي، معالـ السنف )ج3)
: أداةه ذاتي 3/157( الظعينةي: المرأةي في اليكدج. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج4) (. كاليكدجي

عي عمى ظيًر ال  (.2/976جمؿ لتركب فييا النساءي. مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )جقيبَّةو تيكضى
اًت الن بيكًَّة ًفي اإًلٍسالىـً 5) نىاًقًب/بىابي عىالىمى  [.3595: رقـ الحديث4/197( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المى
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ا لمجنسيف في وجو الدللة مف الحديث : قياس عمى رككبي الدابًَّة كسىٍكقييا أمرنا مشركعن
كىذا الحكـي ، العيد األكَّؿ األصؿ أفَّ رككب السيَّارة كغيًرىا ًمفى المراكب جائزه لمذككر كاإلناث

 .(1) كتعم مييا، ياينطبؽ ًمٍف حيث السياقةي في حدٍّ ذات

 :المعقوؿمف 
تحريـ قيادة المرأة لمسيارة كبو قاؿ  ىنص صريح مف الكتاب كالسنة ينص عمعدـ كجكد  -1

  .(3)كالشيخ عائض القرني، (2)الدكتكر يكسؼ القرضاكم
 بؿ تككف بضكابط كىي: ، مصراعييا ىتككف مطمقة عم الأف قيادة المرأة لمسيارة  -2

كفصؿ معنى البيئة الصالحة ، د. سعكد الفنيسافكبو قاؿ ، يئةال مانع شريطة صالح الب-أ
كصاحبة القرار ، صالح البيئة تعتمد عمى صالح النكايا كاتفاؽ السمطات التنظيمية» بقكلو 

كتكضع األنظمة التي تضمف قيادة المرأة بشكؿ آمف كسميـ ، عمى رأم كاحد في المسألة
 .(4)«كضمف حجابيا كحشمتيا ككاقعيا

كبو قاؿ المستشار في الديكاف الممكي الشيخ عبد المحسف ، قكد السيارة في البرأف ت -ب
 .(5)العبيكاف

د. خالد ، منيـ مف أحاؿ اإلباحة إلى النظاـ الحاكـ كما يراه كىك الفيصؿ في ذلؾ قالو -ت
كبيف أف المسألة خاضعة ، يجكز اختراقو فإذا منع النظاـ قيادة المرأة لمسيارة فال، المصمح

 .(6)صريح يحـر قيادة المرأة لمسيارةجتياد لعدـ كركد نص لال

فاًسدى ، تعم ـي قيادة السيَّارة لممرأة إذا كافنو إكمنيـ مف قاؿ  -ث  كقيادتيا ييٍفضي إلى مى
كتعريض المرأة لمفتنة كاالبتزاز بيا فإنو يمنع سدان لذريعة ، كالسفكر كالتبرج كاالختالط

و قاؿ الشيخ أبي عبد المعتز محمد عمي كب، رأة ككرامتيانة كحماية لعفة المالمحـر صيا
 .(7) -حفظو اهلل-فرككس 

 
                                                           

 (.134/ 16العيني، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ج( (1
 ؼ، القرضاكم يدعك العاىؿ السعكدل لمسماح لممرأة بقيادة السيارة )مكقع إلكتركني(.( القرضاكل، يكس2)
 ( القرني، تحريـ قيادة المرأة لمسيارة في السعكدية ال يستند إلى دليؿ )مكقع إلكتركني(.3)
 ( الحكيـ، اختالؼ بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.4)
 بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.( الحكيـ، اختالؼ 5)
 ( الحكيـ، اختالؼ بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.6)
 ( فرككس، الشيخ أبي عبد المعتز محمد عمي. حكـ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.  7)
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 :مناقشة أدلة أصحاب القوؿ الثاني

 :أدلة القائموف باإلباحة بشروط ىعم اعترض

 :(1)رد الشيخ محسف عباد عمى مف أباح لممرأة قيادة السيارة مف عدة كجكه كىي
قيادة  ىيدؿ داللة كاضحة عم بحديث ال استدلك أنيـ ا ف مف السنةك ما استدؿ بو المبيح -1

 .رجؿ لمدابة داخؿ ىكدج يقكده رككبيافقد يككف رككبيا لمدابة؛  عمىبؿ يدؿ  ؛ لمدابةالمرأة 
ف في إباحة قيادة المرأة لمسيارة في البر فيو مف المحاذير كالتكسعة لذلؾ كاف يجدر بيـ إ -2

 رأة لالبتزاز أك االفتتاف بيا.ض المعرً ال يي ضمف ضكابط بحيث ، القكؿ بقيادة المرأة لمسيارة
بأف المرأة كانت قديمان ، ربرككبيا عمى البعي، المرأة لمسيارة رد البعض عمى مف قاس قيادة -3

المرأة لمسيارة فيي كىذا بخالؼ قيادة ، كلـ تخرج متزينة كتزاحـ الرجاؿ ،ال تختمط بالرجاؿ
ظيار زينتيا بخمع حجابيا كما شابو ، كالكقكؼ عند إشارات المركر، قد تصدـ باآلخريف كا 

 ذلؾ.
ىك جكاب ، ما ذكركه عف الشيخ الفنيساف مف إباحة القيادة شرعان بشرط صالح البيئة لذلؾ -4

  .(2)يفرح بو ىكاة االنفالت
 :الراجح

اختمفػػػكا فػػػي فيػػػـ النصػػػكص ، كبيػػػاف أدلػػػتيـ، مػػػف خػػػالؿ عػػػرض أقػػػكاؿ الفقيػػػاء فػػػي المسػػػألة
اإلباحػة؛ فعنػد  ـمػف قػاؿ بػالمنع أ أكػاف كا عمػى حمايػة كصػكف المػرأة سػكاءن كاتفقػ، كتأكيميا، الكاردة

 يتبػػػيففيمػػػا  .منػػػع المػػػرأة مػػػف قيػػػادة السػػػيارة ىالنظػػػر لمشػػػرع نجػػػد أنػػػو لػػػـ يكجػػػد دليػػػؿ صػػػريح عمػػػ
فمػف قػػاؿ بػالمنع خشػػي عمػى المػػرأة ، مػػف قػاؿ بػػالمنع كمػف قػػاؿ باإلباحػةفػػي الجمػع بػيف  :الباحثػة

كتحققػػت ، كمػف قػػاؿ باإلباحػة قيػده بضػكابط عػدة فػػإف أمنػت المػرأة الفتنػة ،كالمجتمػع بأكممػو الفتنػة
الػرأم باحتيػا بشػرط صػالح البيئػة فيػذا إح رأم الشػيخ فينسػياف الضكابط الشرعية فػإني أؤيػد كأرجػ

، ف المػرأة قػد تغطػي كجييػا كقػد تقػكد السػيارةحيػث إ؛فػي بالدنػا اليػـك  أقرب لمكاقع كالعرؼ السائد
مػػع القػػائمكف باإلباحػػة كىػػذا يتكافػػؽ ، الشػػرعية كبالضػػكابط  ،بمباسػػيا الشػػرعي لكػػف ضػػمف التزاميػػا

 .شرعية ضكابطضمف 
 
 

                                                           

 خطرىا كضررىا عمى بالد الحرميف )مكقع إلكتركني(. ( البدر، تحريـ قيادة المرأة السيارة كبياف1)
 ( الحكيـ، اختالؼ بيف الفقياء حكؿ قيادة المرأة لمسيارة )مكقع إلكتركني(.(2
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 :عمي قيادة المرأة لمسيارة العرؼأثر 

خاضعة لالجتياد اليكـ، كالحكـ  لـ يرد بيا نص، كبالتالي فيى التيأف ىذه المسألة مف المسائؿ 
، كالخالؼ في حكـ قيادة المرأة لساميةا د الشريعةمقاصفي  النظر عمييا يككف مف خالؿ

. في معظـً البالًد يكادي االختالطي بيف المكاف والبيئةالفصؿ في ىذا يعكد إلى أمريف:  لمسيارة،
الًجنسٍيف أف يككفى عيرفان اجتماعٌيان ميحترىمان كمحمٌيان بالنٍّظاـ، ككذلؾ سيفكري النٍّساًء عمى تفاكت بيف 

ٌف العمماء اٌلذيف يعيشكفى في تمؾى البيئات ال يركف محذكران في قيادىًة المرأًة بيئةو كأخرىل، كبالتالي فإ
ألٌف قياسى قيادًة المرأًة لمسٌيارة إلى مفسدًة االختالط المتأٌصؿ بيف الجنسيف، كمفسدًة  ؛لمسٌيارة

إلى تمؾ  بالٌنسبةً  عندىـ[ اعتياًد النٌساًء لمٌسفكر في بالدىـ يجعؿ قيادةى المرأًة ]الحاصؿ أصالن 
 .(1)المنكرات اآلنفة الذكر شيئان عرضٌيان ال ييقٌدـ كال يؤٌخر، فال غرابةى أف ييفتكا باإلباحة 

، كخاصػػة أف طبيعػػة عمػػؿ المػػرأة كانػػدماجيا فػػي المجتمػػع  السػػائد كالشػػؾ أف لمعػػرؼ مػػدخؿه
قيادتيػػا فػػي ، مػػع المحافظػػة عمػػى الضػػكابط الشػػرعيةقيػػادة المػػرأة لمسػػيارة يتنػػافي مػػع  المحمػػي، ال
تقػػكد  ففػػي كاقعنػػا اليػػكـ، ج كالسػػفكرأك التبػػر  ،تكػػكف قيادتيػػا لمسػػيارة ذريعػػة لخمػػع الحجػػاب بحيػػث ال

كذلػػػؾ أكلػػػى مػػػف رككبيػػػا مػػػع سػػػائؽ أجنبػػػي  ؛عميػػػو ان صػػػبح معتػػػادأألف ىػػػذا األمػػػر  ؛المػػػرأة السػػػيارة
 حي الحياة.ليا دكر فعاؿ في جميع منا أصبح قدمرأة تحتاج لذلؾ لطبيعة عمميا فألف ال، الكحدى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( البدر، تحريـ قيادة المرأة السيارة كبياف خطرىا كضررىا عمى بالد الحرميف )مكقع إلكتركني(.1)
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 المبحث الثالث
 أثر العرؼ عمى مستجدات الولية عمى الولد والنفقة والحضانة "المرأة"

مف أجزائيا إال كجعمت لممرأة  أنيا لـ تترؾ جزءان ، الشريعة اإلسالمية الغراءعدؿ مف كماؿ 
كأبيف تعريؼ ، كالحضانة، كالنفقة، الكالية حقيا في كمنو ،ليا في ذلؾفيو كمشاركة فعالة  حؽ
 .حكؿ ذلؾ كمشركعيتيـ كتطبيقات لما سبؽ عمى حدكؿ 

 :واصطالحاً  والحضانة لغةً ، والنفقة، الولية مفيـو
 واصطالحًا: تعريؼ الولية لغةً  -أولً 

. مً  لغة: مىى قيٍربو ًحيحه يىديؿ  عى ـي كىاٍليىاءي: أىٍصؿه صى : اٍلكىاكي كىالالَّ لىيى : اٍلقي كى ٍليي فالكالية  ، (1)ٍربي ٍف ذىًلؾى اٍلكى
كلفظيا ، (2)كالبالد التي يتسمط عمييا الكالي(، كالسمطاف، كاإلمارة، كالخطة، القرابةتطمؽ عمى )

ـي اٍلكىاًلي(، كالًفعؿ، كالقيدرة، يشعر بالتٍَّدبير) مىٍيًو اٍس ـٍ يىٍنطىًمٍؽ عى ـٍ يىٍجتىًمٍع ذىًلؾى ًفييىا لى ا لى مى كى
(3). 

 الولية اصطالحًا:

 مع تقارب في المعنى في الغالب؛ كمف تعريفاتيـ:، الكالية بعبارات مختمفةاء لعممؼ اعرَّ 

مىى اٍلغىٍيًر شىاءى أىٍك أىبىى  تعريؼ الولية عند األحناؼ: -1 يىةي: تىٍنًفيذي اٍلقىٍكًؿ عى اٍلكىالى
(4). 

 قكلو: )تنفيذ( أم ترتيب آثار الكالية.شرح التعريؼ: 

كالتنفيذ المذككر ، كالية؛ ألف الكالية صفة تقكـ بالشخصفالتنفيذ ال يعبر عف تعريؼ ال
 ال حقيقتيا.، أثرىا

كيمكف دفع ىذا االعتراض بأف أكثر الفقياء لـ يراعكا في التعريفات الدقة الفمسفية عند 
 . (5)ؼ بما يؤدم إلى تصكره بؿ اكتفكا في تعريؼ المعرٌ ، كالمتكمميف، المناطقة

كىك غير ذات الكلي؛ فيذا ال يشمؿ قكلو: )شاء أك ، عميوعمى الغير( أم المكلى قكلو: )
 كغير المميز.، أبى( أم ال يمتفت إلى رأم المكلى عميو. بؿ يجبر عمى نفاذ تصرؼ الكلي

                                                           

 (.6/141( ابف فارس، مقاييس المغة )ج1)
 (.2/1058ع المغة، المعجـ الكسيط )ج( مجم2)
 (.15/407( ابف منظكر، لساف العرب )ج3)
 (.55)صالحصكفي، الدر المختار  (4)
 (.2/350( انظر: البخارم، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )ج5)
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كقد تككف اختيارية يراعي ، مع أف الكالية قد تككف إجبارية، فيذا تعريؼ كالية اإلجبار
كما في نكاح البكر أك الثيب البالغة ، خذ القراركيككف رأيو معتبران في أ، اختيار المكلى عميو

 كىذا يقدح في التعريؼ. ، العاقمة. فالتعريؼ لـ يشمؿ جميع أنكاع الكالية

كأف األحناؼ عرفكىا في ، كيمكف أف يجاب عنو بمثؿ ما أجيب عف االعتراض السابؽ
 . (1)بياف حكـ كالية اإلجبار في النكاح

ية ىي: قياـ شخص كبير راشد عمى شخص في تدبير شئكف ) الكال قاؿ إبراىيـ النخعي: -2
، كما عبر )بقياـ شخص( بدؿ ) تنفيذ(، إال أنو لـ يشر إلى اإلجبار كاالختيار، (2)الشخصية( 
 كىك أكلى. 

كىي كثيران ما تشبو ، الكالية عمى الغير دكف نظر إلى كالية الشخص عمى نفسو كمالو
ينيما؛ فجعؿ كالية الشخص عمى نفسو كمالو مف أىمية كقد فرؽ الدكتكر حسيف خمؼ ب، السابؽ
 فقاؿ:، يتو عمى الغير ىي الكاليةككال، األداء

كالكالية: أنيا صالحية ، أنيا صالحية اإلنساف؛ ألف يباشر شئكف نفسو أىمية األداء:
كبتعبير آخر: ىي الكصؼ الشرعي الذم يممؾ بو اإلنساف ، اإلنساف؛ ألف يباشر شئكف غيره

 .(3)رضى بذلؾ أك لـ يرض، صرؼ في شئكف غيرهحؽ الت

كىذا التفريؽ لـ يعتبره غالبية الفقياء حيث إنيـ قد عبركا عف صالحية اإلنساف لمباشرة 
 .(4)فيقكلكف مثالن: الصبي ال يمي نفسو -أيضان  -شئكف نفسو بالكالية

ف عمى التصرؼ بتعريؼ جمع بيف نكعي الكالية فقاؿ: " ىي قدرة اإلنسا وقد جاء الجبوري -3
 .(5)الصحيح النافذ لنفسو أك لغيره جبران أك اختياران(

                                                           

 (.3/55( انظر، ابف عابديف، حاشية الدر المختار )ج1)
 (.2/715( قمعجي: مكسكعة فقو إبراىيـ النخعي )ج2)
( ذىب إلى ىذا التفريؽ بيف أىمية األداء كبيف الكالية الدكتكر حسيف خمؼ الجبكرم في كتابو: عكارض 3)

نما 117-116األىمية عند األصكلييف )ص (، كعزاه إلى الجرجاني؛ كلكف الجرجاني لـ يعرفيا بيذه العبارة؛ كا 
يو، كالكالية في الشرع: تنفيذ القكؿ عمى قاؿ: األىمية: عبارة عف صالحية لكجكب الحقكؽ المشركعة لو أك عم

 (.266، 54الغير شاء الغير أك أبى. التعريفات لمجرجاني )ص
 (.6/465( ابف قدامة، المغني )ج4)
 (.31( الجبكرم، الكالية عمى النفس )ص5)
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كالتعبير بسمطة أكلى مف القدرة؛ ألف الكالية ، بقدرة اإلنساف( بدؿ )سمطة(عبر ) شرح التعريؼ:
فمديو قدرة ، كالعبد البالغ الرشيد، كألنو قد تكجد القدرة كال تكجد السمطة لمفعؿ، (1)احتكاـ 
كالمعتبر ما تتكفر فيو الشركط ، ككما أنو لـ يقيدىا بالشرعية، ليس لو حؽكلكف ، لإلنشاء

ككالية اإلجبار ، كعمى غيره، كقد كضح الكالية بأنكاعيا مف كالية عمى نفسو، الشرعية الصحيحة
 كاالختيار. 

مكف صاحبيا مف مف خالؿ النظر في التعريفات يترجح بأف الكالية: ىي سمطة شرعية تي  :الراجح
 .نفسو أك لغيره جبران أك اختياران رؼ الصحيح النافذ لالتص

خاصة ، شامؿ لجميع أنكاع الكالية مف كالية قاصرة كمتعدية، فيذا التعريؼ جامع مانع
كانت ىذه الكالية ثابتة أ جبران أك اختياران. سكاءن ، ككالية عمى النفس كالماؿ بالقكؿ أك الفعؿ، كعامة

 مكتسبة كالكصي كاإلماـ. ـأ، جدكال مف قبؿ الشارع مباشرة كاألب

 :واصطالحاً  تعريؼ النفقة لغةً  -ثانياً 

 تأتي النفقة في المغة عمى عدة استعماالت منيا:تعريؼ النفقة لغة:  -1
سىاًئري اٍلبىيىاًئـً يىٍنفيؽي نيفيكقان: إذا مات.- أ  الن فيكؽ: نفؽ: نىفىؽى الفرسي كالدابةي كى
ٍمعي النَّ ، كالنٍّفاؽي - ب ـي ، كنىًفؽى الزَّادي يىٍنفىؽي نىفىقان أىٍم نىًفدى ، فىقة ًمفى الدَّرىاًىـً ًباٍلكىٍسًر: جى قىٍد أىنفىقت الدَّرىاًى كى

ؿه ًمٍنفاؽه أىٍم كىًثيري النَّفىقة، ًمفى النَّفقة ا أىنفىٍقت، كىرىجي مىى كىاٍستىٍنفىٍقتى عى ، كالنَّفىقة: مى مىى اٍلًعيىاًؿ كىعى
 .(2)نىٍفًسؾى 

فييمؾ الطعاـ ، : النفكؽ بمعنى ىالؾ الشيء كنفاذهوع البحث ىووالذي يتناسب مع موض
 باألكؿ كالمالبس باالستعماؿ.

أشير إلى أىميا ثـ أكرد التعريؼ ، عرفت النفقة فقييان بتعريفات كثيرة :النفقة في الصطالح –ب
 .المختار

 .(3) "الطعاـ كالكسكة كالسكنى" ىي: -1

، الميمات األساسية مف طعاـ ككسكة كسكنىكىذا التعريؼ غير جامع؛ ألنو اكتفى ب
 كغيرىا.، مثؿ أدكات التنظيؼ كالفرش، كأىمؿ بعض مكمالت النفقة

                                                           

 (.7/14( ابف قدامة، المغني )ج1)
 (.358-10/357( ابف منظكر، لساف العرب )ج2)
 (.257مختار )ص، الدر الالحصكفي (3)
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 .(1)"ما بو قكاـ معتاد حاؿ اآلدمي دكف سرؼ"  ىي: -2

 كىك غير مانع.، كغيره، كاألكالد كالمممكؾ، كىذا التعريؼ عاـ يشمؿ نفقة الزكجة
 . (2)كال تسقط بمضي الزماف" ، ف التمتع"معاكضة في مقابمة التمكيف م ىي: -3

ف كاف مختصان بنفقة الزكجة لكنو لـ ، ألنو نص عمى التمكيف كاالستمتاع، كىذا التعريؼ كا 
 .يتعرض لمكضكع نفقة المرأة عمى الكلد

 .(3)"كفاية مف يمكنو خبزان كأدمان ككسكة كمسكنان كتكابعيا"  ىي: -4

كلك اقتصر عمى الطعاـ دكف ، ما حقو االختصارإال أنو جمع ، كىذا التعريؼ مع شمكلو
كليذا فيستدرؾ عميو أيضان ، فضالن عف عدـ تقييده بالمعركؼ، تسمية الخبز كاألدـ لكاف أكلى

 .ترؾ التنصيص عمى الخادـ
كلذلؾ يمكف القياس عمى نفقتيا ، يشمؿ نفقة المرأة عمى الكلد ان لـ أجد تعريف التعريؼ الراجح:

ىي: ) كفاية المرأة عمى نفقة الكلد مف طعاـ ، ؿ تعريؼ النفقة عمى الزكجةمف خال، عمى الكلد
 ككسكة كسكنى كتكابعيا بالمعركؼ(.

بؿ تختمؼ ، فميس ليا قدر محدد، (: ىذا ضابط لمقدار النفقةكفاية المرأة) شرح التعريؼ:
 .كالميـ تحقيؽ قدر الكفاية لمزكجة، باختالؼ الزماف كالمكاف كالشخص كاألسعار

 .طعامان ككسكة كسكنى( ىذه الثالثة أىـ ما يصدؽ عميو اسـ النفقة فميذا نص عمييا(

 كتكابعيا بالمعركؼ( ليدخؿ فيو ما يتعارؼ الناس عمى أنو مف االحتياجات األساسية. (
 :واصطالحاً  تعريؼ الحضانة لغةً  -ثالثاً 

ٍمعي أى ، الحضانة مأخكذة مف  الًحٍضفي  :تعريؼ الحضانة لغةً  -1 كفي المغة لو ، ٍحضافكىاٍلجى
 إطالقات متعددة؛ منيا:

 يطمؽ عمى مىا ديكفي اإًلٍبط ًإلى الكىشح.- أ
ا بىٍينىييمىا - ب مى داف كى ٍدري كالعىضي : ىيكى الصَّ ًقيؿى ًمٍنوي االٍحًتضافي ، كى كىىيكى احتماليؾ الشيءى كجعميو ، كى

لىدىىىا فىتىٍحتىًمميوي ًفي  ا تىٍحتىًضفي المرأىةي كى  أىحد ًشقٍَّييا.ًفي ًحٍضًنؾ كىمى

                                                           

 (.2/729( الصاكم، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )ج1)
 (.8/302( الييثمي، تحفة المحتاج في شرح المنياج )ج2)
 (.3/225( البيكتي، شرح منتيى اإلرادات )ج3)



63 

 

ٍضنان كًحضانةن كًحضانان كحيضكنان:  - ت مىى بيًضو يىٍحضيفي حى و كىعى فى الطائري أىيضان بىٍيضى كحىضى
مَّو ًإلى نىٍفًسًو تىٍحتى  و ًإذا ضى فى الطائري بىٍيضى : حىضى ٍكىىًرم  مىٍيًو لمتٍَّفًريًخ؛ قىاؿى اٍلجى فى عى رىجى

ٍيوً  نىاحى كىذىًلؾى المرأىة ًإذا حىضى ، جى لىدىىىا...كى كَّالًف بالصبيٍّ ، نىٍت كى كالحاًضفي كالحاًضنةي: الميكى
بٍّيانو يىٍحفىظاًنًو كييرى
(1). 

فكأف الحاضف أك الحاضنة ، ء كضموفالحضانة في المغة تأتي بمعنى احتكاء الشي- ث
 يشمؿ المحضكف في رعايتو كاىتمامو.

 ة كىي عمى النحك التالي:ضانذكر الفقياء عدة تعريفات لمحتعريؼ الحضانة اصطالحًا:   -ب

كاعتزاليا إياه مف أبيو ، "ضـ األـ كلدىا إلى جنبيا عرؼ الكاساني الحضانة:، فعند األحناؼ-1
مساكو كغسؿ ثيابو" كعرفكه: " تربية األـ أك غيرىا الصغير أك ، (2)ليككف عندىا فتقكـ بحفظو كا 

 .(3) الصغيرة"

في مبيتو كمؤنة طعامو كلباسو كمضجعو كعند المالكية عرفيا الباجي: " حفظ الكلد  -2
، " حفظ الكلدكقالك أنو، (5)كىي أيضان " كفاية الطفؿ كتربيتو كاإلشفاؽ عميو" ، (4)كتنظيؼ جسمو"

كىي " حفظ ، (7) فيا النككم: " حفظ مف ال يستقؿ كتربيتو"كالشافعية عرٌ ، (6)كالقياـ بمصالحو" 
كأما الحنابمة فعرفكا ، (8)مييزه كطفؿ ككبير كمجنكف"مف ال يستًقؿ  بأمر نفسو عما يؤذيو لعدـ ت
، كغسؿ خرقو، ككحمو، كدىنو، كجعمو في سريره، الحضانة عمى أنيا: " تربية الطفؿ كحفظو

  .(11)" حفظ صغير كمعتكه كمجنكف" ، (10) كحممو"، كىي " خدمة الكلد، (9) كنحكه"

                                                           

 (.123-13/122( ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.4/40( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج2)
 (.1/480( أفندم، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر )ج3)
 (.4/207( الخرشي، شرح مختصر خميؿ )ج4)
 (.2/65( النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ج5)
 (.2/526الدسكقي، الشرح الكبير )ج (6)
 (.266( النككم، منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو )ص7)
 (.263ابف قاسـ، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب )ص (8)
 (.4/410( ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع )ج9)
 (.7/146( شمس الديف المقدسي، الفركع كتصحيح الفركع )ج10)
 (.409( أبك النجا، الركض المربع شرح زاد المستنقع )ص11)
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مسألة القياـ بجميع ما  ىنيـ نظركا إلأ، فقياء لمحضانةعرضيـ لتعريفات ال عند :يتبيف لمباحثة
الكلد  ىكلـ يقتصركا عم، كلكف الشافعية أضافكا المجنكف كالكبير، يصمح لمكلد مف رعاية كاىتماـ

 الحاضف تتمثؿ في النقاط اآلتية: ضوء ىذا التعريؼ لمحضانة يتضح أف ميمة ىكعم، فقط
كال ، مأكؿ كمشرب كممبس كنظافةالقياـ بمؤكنة المحضكف التي تمزمو في معيشتو مف  -أولً 

 شؾ أف ىذه الميمة تمثؿ الجانب التنمكم في حياتو.
 كىذه تمثؿ جانب الرعاية.، ميمة الحفظ عما يؤذيو -ثانياً 
 .(1)كاف ذلؾ في دينو أـ دنياه كذلؾ يمثؿ الجكانب االجتماعيةأ سكاءن  يصمحوالقياـ بما  -ثالثاُ 

 لية والحضانة والنفقة:مشروعية الو 
 مشركعية الكالية كالحضانة بالكتاب كالسنة كاإلجماع. -1
ًَ  َوَمو إَِلْقَك  ُكوِحقهِ  اْلَغْقِى  َأْكَبوءِ  ِمنْ  َذلَِك ]قكلو تعالى: الكتاب: فقولو تعالى: -أ  إِذْ  َلَيُّْيِمْ  ُكـْ

ُمْ  َأْقََلَمُفمْ  ُرْؾُؼونَ  ًَ  َوَمو َمْرَرمَ  َرْؽُػُل  َأُّيُّ َتِصؿُ  إِذْ  َلَيُّْيِمْ  ُكـْ  . (2) [ونَ ََيْ
 تحدثت اآلية الكريمة عف كفالة مريـ حيث أخبر اهلل وجو الدللة مف اآلية الكريمة: 

كىـ ، بأنو لـ يكف لدل أحبار أىؿ الكتاب كرىبانيـ -صمى اهلل عميو كسمـ-نبيو  -عز كجؿ-
 -عز كجؿ-بؿ أطمعو اهلل ، يجركف القرعة بينيـ أييـ يكفؿ مريـ كيحضنيا لرغبتيـ في األجر

 .(3)ككانو حاضران كشاىدان عمى أمرىـ ، عمى ذلؾ
 كردت عدة أحاديث تدؿ عمى مشركعية الحضانة منيا:السنة النبوية:  -ب
"...  أنو -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  -وُ َرِضَي الم ُو َعنْ -اْلَبرَاِء  ما ركم مف طريؽ -1

ٍـّ  َيا: َحْمَزةَ  اْبَنةُ  َفَتِبَعْتُيـْ ، -َوَسم ـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصم ى- الن ِبيُّ  َفَخَرجَ  ٍـّ  َيا َع  َأِبي ْبفُ  َعِميُّ  َفَتَناَوَلَيا، َع
: ُدوَنِؾ اْبَنَة َعمٍّؾِ ، َفَأَخَذ ِبَيِدَىا، الم ُو َعْنوُ َطاِلٍب َرِضَي  ـُ ، َحَمَمْتَيا، َوَقاَؿ ِلَفاِطَمَة َعَمْيَيا الس اَل

ـَ ِفيَيا َعِميٌّ  : َأَنا َأَحؽُّ ِبَيا َوِىَي اْبَنُة َعمٍّي، َوَجْعَفرٌ ، َوَزْيدٌ ، َفاْخَتَص َوَقاَؿ َجْعَفٌر: اْبَنُة ، َفَقاَؿ َعِميٌّ
ـَ ِلَخاَلِتَيا، َوَقاَؿ َزْيٌد: اْبَنُة َأِخي، ي َوَخاَلُتَيا َتْحِتيَعمٍّ  ، َفَقَضى ِبَيا الن ِبيُّ َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 

ٍـّ »َوَقاَؿ:   .(4)«..." الَخاَلُة ِبَمْنِزَلِة اأُل

                                                           

 (.12)ص( الشيخ أحمد، حضانة الطفؿ في الفقو اإلسالمي 1)
 [.44( ]آؿ عمراف: 2)
 (.6/404( الطبرم، جامع البياف )ج3)
فيالىفي ٍبفي في 4) ، كى الىحى فيالىفي ٍبفي فيالىفو : كىٍيؼى ييٍكتىبي ىىذىا: مىا صى ٍمًح/بىابه ، ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الص  الىفو

ـٍ يىٍنسيٍبوي ًإلىى قىًبيمىًتًو أىٍك نىسىًبًو  ٍف لى  [.2699رقـ الحديث :3/185كىاً 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1157
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كأف الخالة تقدـ عمى ، الحديث يدؿ عمى مشركعية الحضانةوجو الدللة مف الحديث: 
لمخالة بأحقيتيا إذ ىي بمثابة األـ  -صمى اهلل عميو سمـ-ريبات في حالة النزاع بدليؿ قضائو الق

 .(1) بدليؿ قكلو: " الخالة بمنزلة األـ"
ٍبدً ما ركاه  -2 ك ٍبفً  المَّوً  عى  َىَذا اْبِني ِإف  ، الم وِ  َرُسوؿَ  َيااْمرََأًة َقاَلْت: أىفَّ ، -رضى اهلل عنو - عىٍمرو

ف  َأَباُه َطم َقِني، َوِحْجِري َلُو ِحَواءً ، ِسَقاءً  َلوُ  َوَثْدِيي، ِوَعاءً  َلوُ  َبْطِني َكافَ  َوَأرَاَد َأْف َيْنَتزَِعُو ، َواِ 
ـْ َتْنِكِحي َأْنتِ : »-َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َفَقاَؿ َلَيا َرُسوُؿ الم ِو ، ِمنٍّي  .(2)«َأَحؽُّ ِبِو َما َل

كأف األـ أحؽ ، يدؿ الحديث داللة كاضحة عمى مشركعية الحضانة وجو الدللة:
 .(3) بحضانة طفميا مف أبيو ما لـ تتزكج

ًؿ ٍبًف أيسىامىةى  -3 ؿى ، ما ركم عىٍف ًىالى ًدينىًة رىجي ٍكلنى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلمى ٍممىى مى ٍيميكنىةى سى : ، ًصٍدؽو  أىفَّ أىبىا مى قىاؿى
، َوَقْد َطم َقَيا َزْوُجَيا، َمَعَيا اْبٌف َلَيا َفاد َعَياهُ  َفاِرِسي ةٌ  اْمرََأةٌ  َجاَءْتوُ ، ُىَرْيَرةَ  َأِبي َمعَ  َجاِلٌس  َأَنا َبْيَنَما

َفَقاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة: ، َزْوِجي ُيِريُد َأْف َيْذَىَب ِباْبِني، َوَرَطَنْت َلُو ِباْلَفاِرِسي ةِ ، ةَ َفَقاَلْت: َيا َأَبا ُىَرْيرَ 
َفَقاَؿ َأُبو ُىَرْيَرَة: ، َفَقاَؿ: َمْف ُيَحاقُِّني ِفي َوَلِدي، َفَجاَء َزْوُجَيا، اْسَتِيَما َعَمْيِو َوَرَطَف َلَيا ِبَذِلؾَ 

ـ  ِإنٍّي َل  َوَأَنا ، َأُقوُؿ َىَذا ِإل  َأنٍّي َسِمْعُت اْمرََأًة َجاَءْت ِإَلى َرُسوِؿ الم ِو َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ الم ُي
َوَقْد َسَقاِني ِمْف ِبْئِر َأِبي ، ِإف  َزْوِجي ُيِريُد َأْف َيْذَىَب ِباْبِني، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ الم وِ ، َقاِعٌد ِعْنَدهُ 

ـَ اْسَتِيَما َعَمْيوِ ، َوَقْد َنَفَعِني، ِعَنَبةَ  َفَقاَؿ َزْوُجَيا: َمْف ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ الم ِو َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 
 : ـَ َوَىِذِه ُأمَُّؾ َفُخْذ ِبَيِد َأيٍِّيَما ، َىَذا َأُبوؾَ »ُيَحاقُِّني ِفي َوَلِدي؟ َفَقاَؿ الن ِبيُّ َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 

 .(4) َفاْنَطَمَقْت ِبوِ ، َفَأَخَذ ِبَيِد ُأمٍّوِ ، «ِشْئتَ 
                                                           

 (.506/ 7ابف حجر، فتح البارم )ج ((1
لىًد 2) ؽ  ًباٍلكى ٍف أىحى ًؽ/بىابي مى [. قاؿ األلباني: 2276: رقـ الحديث2/283( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الطَّالى

ىك حسف لمخالؼ المعركؼ في عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده. األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة 
 (.1/710كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج

 .(282/ 3جمعالـ السنف )الخطابي،  ((3
[، ك]الترمذم: 2277: رقـ الحديث2/284( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الطالؽ/باب مف أحؽ بالكلد 4)

/بى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيًو ًإذىا سنف الترمذم، أىٍبكىابي اأٍلىٍحكىاـً عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ـً بىٍيفى أىبىكى اءى ًفي تىٍخًييًر الغيالى ابي مىا جى
قىا  [، ك]النسائي: سنف الكبرل، كتاب الطالؽ/باب إسالـ أحد الزكجيف كتخيير 1357: رقـ الحديث3/631اٍفتىرى
، كىأى 5660: رقـ الحديث5/292الكلد  ًحيحه سىفه صى ًديثه حى ٍيرىةى حى ًديثي أىًبي ىيرى ٍيميكنىةى اٍسميوي [. قاؿ الترمذم: حى بيك مى

مَّـى كىغى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًب النًَّبيٍّ صى مىى ىىذىا ًعٍندى بىٍعًض أىٍىًؿ الًعٍمـً ًمٍف أىٍصحى مىٍيـه كىالعىمىؿي عى ـي سي يَّري الغيالى ـٍ قىاليكا: ييخى ٍيًرًى
ا المينىازىعىةي ًفي الكى  قىعىٍت بىٍينىييمى ٍيًو ًإذىا كى ًغيرنا فىاأٍليـ  أىحىؽ  بىٍيفى أىبىكى لىدي صى : مىا كىافى الكى قىاالى اؽى، كى ٍسحى لىًد، كىىيكى قىٍكؿي أىٍحمىدى، كىاً 

مً  ؿي ٍبفي عى ٍيميكنىةى ىيكى ًىالى ؿي ٍبفي أىًبي مى ٍيًو ًىالى يٍّرى بىٍيفى أىبىكى ـي سىٍبعى ًسًنيفى خي  يٍّ ٍبًف أيسىامىةى.ًبًو، فىًإذىا بىمىغى الغيالى
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كأف االبف يخير بعد سف معينة ، يدؿ الحديث عمى أف الحضانة مشركعة وجو الدللة:
 كيذىب مع أييما شاء.، بيف أبكيو

َأف  ُعَمَر ْبَف ) كدليؿ ذلؾ  :د مف األئمة عمى مشركعية الحضانةال خالؼ بيف أح اإلجماع:-ج
ـ  َعاِصـٍ  -رضي ا عنو -ط اِب اْلخَ  ـ  َأتَاَىا َعَمْيَيا َوِفي ِحْجرَِىا َعاِصـٌ ، َطم َؽ ُأ َفَأرَاَد َأْف َيْأُخَذُه ، ُث
، َيا ُعَمرُ »َفَقاَؿ َلُو َأُبو َبْكٍر: ، َفاْنَطَمَقا ِإَلى َأِبي َبْكرٍ ، َفَتَجاَذَباُه َبْيَنُيَما َحت ى َبَكى اْلُغاَلـُ ، ِمْنَيا

ِبيُّ ، َوِحْجُرَىا، (1) َمْسُحَيا  .(2)(«َفَيْختَارَ ، َوِريُحَيا َخْيٌر َلُو ِمْنَؾ َحت ى َيِشب  الص 

ليو ذىب  ،دؿ الحديث عمى أف األـ إذا نكحت سقط حقيا مف الحضانة قاؿ الصنعاني: كا 
 .(3)الجماىير

كليس لو ، كال يشاركيا في القرب إال أبكه، أشفؽ عميوك ، ألنيا أقرب إليو وقاؿ ابف قدامة:
نما يدفعو إلى امرأتو، كال يتكلى الحضانة بنفسو، مثؿ شفقتيا  .(4)كأمو أكلى بو مف امرأة أبيو ، كا 

 مشروعية النفقة بالكتاب والسنة واإلجماع. -2

 أما الكتاب:-أ

َ ُلنَّ  ُرْرِ ْعنَ  َواْلَوالَِياُت ] قكلو تعالى:-1 َٓ َ وَطيَ  ُرتِمَّ  َأنْ  َأَرا َ  دَِنْ  َكوِمَؾْعِ  َحْوَلْعِ  َأْو  الرَّ

َّٓ  َكْػٌس  ُاَؽؾَُّف  َٓ  بِودَْْعُروِ   َوكِْسَوُنُنَّ  ِرْزُقُفنَّ  َلهُ  ادَْْوُلو ِ  َوَطَذ   َوالَِيةٌ  ُاَضورَّ  َٓ  ُوْسَعَفو إِ

َٓ  بَِوَلِيَلو  .(5) [بَِوَلِيهِ  َلهُ  َمْوُلو ٌ  َو

نما نص عمى كجكب النفقة ، اآلية نصت في كجكب النفقة عمى الزكجة :وجو الدللة كا 
ال عمييا حاؿ الكالدة ليدؿ عمى "أف النفقة تجب ليا حاؿ اشتغاليا عف االستمتاع بالنفاس؛ لئ

                                                           

 (.2/867المسح ىك العطؼ. أنيس آخركف، المعجـ الكسيط )ج( مسحيا: 1)
ًغيره 2) لىده صى لىيىا كى ًؿ ييطىمٍّؽي اٍمرىأىتىوي كى ا قىاليكا ًفي الرَّجي : رقـ 4/180( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، مى

ـً 19123الحديث ًؽ/بىابي اٍلغيالى ؽ  [، سعيد بف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ًكتىابي الطَّالى ا أىحى ٍيًف أىي ييمى بىٍيفى اأٍلىبىكى
 (.2/139ًبًو )ج

 (.2/331( الصنعاني، سبؿ السالـ )ج3)
 (.8/239( ابف قدامة، المغني )ج4)
 [.233( ]البقرة: 5)
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أنيا تستحؽ النفقة ليا كلكلدىا أم ، أم في حاؿ النفاس، (1) يتكىـ متكىـ أنيا ال تجب ليا"
 .تكمؼ بالمتعارؼ عميو مف دكف

َل ] قكلو تعالى: -2 َْ َنضَّ
اُموَن َطَذ الـَِّسوِء بِ َجوُل َقوَّ َْ َأْكَػُؼوا ِمْن  اهللالرِّ

َبْعَضُفْم َطَذ َبْعٍض َوبِ

مْ   .[34 ]النساء: [َأْمَواَِلِ

كجعميـ أىؿ قياـ عمييف ، أف اهلل تعالى بٌيف أنو فٌضؿ الرجاؿ عمى النساء وجو الدللة :
نفاقيـ عمييف أمكاليـ، يٌف ميكرىفبسبب "سىٍكقيـ إلي كذلؾ تفضيؿ اهلل ، ككفايتيـ إياىف ميؤىنيف، كا 

 .كلده ىكعم فدؿ عمى مشركعية النفقة عمى الرجؿ لزكجتو، (2)تبارؾ كتعالى إياىـ عمييف" 

َرُسوَؿ َيا َقاَلْت: ، ِىْنَد ِبْنَت ُعْتَبةَ أىفَّ ، -رضى اهلل عنيا -عىٍف عىاًئشىةى  :النبوية أما السنة -ب
ِإل  َما َأَخْذُت ِمْنُو َوُىَو َل ، َوَلْيَس ُيْعِطيِني َما َيْكِفيِني َوَوَلِديَرُجٌؿ َشِحيٌح  الم ِو ِإف  َأَبا ُسْفَيافَ 

 .(3)« َمْعُروؼِ ِبالْ ، ُخِذي َما َيْكِفيِؾ َوَوَلَدؾِ »َفَقاَؿ: ، َيْعَمـُ 

ليند بأف تأخذ مف ماؿ زكجيا مقدار  -صمى اهلل عميو كسمـ-رخص النبي  الدللة:وجو 
استحقاؽ كىي فتيا تدؿ عمى ، كىك ما يكفييا ككلدىا بالمعركؼ، النفقة الكاجبة ليا كلكلدىا
 الزكجة النفقة مف زكجيا.

اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب  ": قؿ عف ابف قدامة اإلجماع حيث قاؿفقد ن :أما اإلجماع –ج
 .(4)" إال الناشز منيف ، إذا كانكا بالغيف، نفقات الزكجات عمى أزكاجيف

جكب نفقة الزكجة ككلدىا ك  ىعم فييما إجماعكالسنة ، أف الكتاب :يتبيف لمباحثةكبيذا 
 .زكجيا ألنو األحؽ بكلده ىعم

                                                           

 (.11/185( العمراني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )ج1)
 (.8/290( الطبرم، جامع البياف )ج2)
ا يىٍكًفييىا ( ]البخارم: صحيح البخارم3) ذى ًبغىٍيًر ًعٍمًمًو مى ؿي فىًمٍممىٍرأىًة أىٍف تىٍأخي ـٍ ييٍنًفًؽ الرَّجي ، ًكتىابي النَّفىقىاًت/بىابي ًإذىا لى

كًؼ  لىدىىىا ًباٍلمىٍعري  [.5364: رقـ الحديث7/65كىكى
 (.8/195( ابف قدامة، المغني )ج4)
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 المرأة": عمى مستجدات الولية عمى الولد والنفقة والحضانة "تطبيقات 
 فقده:حضوف في حاؿ تعسر األب أو ولدىا الم مسألة نفِقة األـ عمى

فيي حؽ مف ، و تجاه ابنو كزكجتوتال يتجزأ مف ميم ان النفقة مف قبؿ الزكج جزء تيعد
كضمف ليـ ، بيذا األمر يككف الشرع قد كفؿ ليـ حقكقيـ، حقكقيـ ككاجب شرعي عمى الزكج

 .الكرامة

 زاع:تحرير محؿ الن -أولً 

عمى ما سبؽ مف  اتفؽ العمماء عمى أف نفقة الصغير الذم ال ماؿ لو عمى كالده بناءن 
ذلؾ أف األصؿ ، تككف نفقتو مف مالو، عمى أف الصغير الذم يممؾ الماؿكذلؾ كاتفقكا ، األدلة

اختمفكا في حاؿ عدـ كجكد األب ك ، (1)في نفقة اإلنساف أنيا مف ماؿ نفسو صغيران كاف أـ كبيران 
 قكليف: ىعم (2)ك إعساره ىؿ تجب النفقة عمى األـأ

 .(4)كالشافعية ، (3)اإلماـ أبك حنيفة  بو قاؿتجب النفقة عمى األـ ك  -القوؿ األوؿ

 .(5)اإلماـ مالؾ كبو قاؿ ، ال تجب النفقة عمى األـ -القوؿ الثاني

 األدلة:

 أدلة القوؿ األوؿ: -أولً 
 . (6)ـ بالكتاب والسنة والمعقوؿاستدؿ القائموف بوجوب النفقة عمى األ

 :الكتابمف 
 .(7) [إِْحَسوًكو َوبِوْلَوالَِيْرنِ ] قاؿ سبحانو كتعالى:

                                                           

(، كالحطاب الرعيني، مكاىب 4/101لبصائر )ج(، كالحمكم، غمز عيكف ا2/292( المرغيناني، اليداية )ج1)
 (.3/62(، كالزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج4/211الجميؿ )ج

 (.8/212( ابف قدامة، المغني )ج2)
 (.11/246العمراني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )ج، ك (5/209( السرخسي، المبسكط )ج3)
 (.11/246العمراني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )ج (4)
 (.50( ابف الجالب، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس )ص 5)
 (.5/209( السرخسي، المبسكط )ج6)
 [.83( ]البقرة: 7)
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، فبذلؾ تككف األـ كاألب، ذكر الكالديف كاإلحساف إلييما -عز كجؿ-أف اهلل  وجو الدللة:
 .(1)مى األب فإنيا تجب عمى األـ كذلؾ فكما تجب النفقة ع

 :النبوية السنةمف 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ   -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َقاَؿ: َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى َرُسوِؿ الم ِو  -َرِضَي الم ُو َعْنوُ - ىيرى
ـ  َمْف؟ َقاَؿ: « مُّؾَ أُ »َقاَؿ:  َصَحاَبِتي؟ ِبُحْسفِ  الن اسِ  َأَحؽُّ  َمفْ ، الم وِ  َرُسوؿَ  َياَفَقاَؿ:  ـ  »َقاَؿ: ُث ُث
ـ  َمْف؟ َقاَؿ: « ُأمُّؾَ  ـ  ُأمُّؾَ »َقاَؿ: ُث ـ  َمْف؟ َقاَؿ: « ُث ـ  َأُبوؾَ »َقاَؿ: ُث  .(2)« ُث

أجاب الرجؿ الذم سأؿ  -اهلل عميو كسمـ ىصم-أف النبي  يدؿ الحديث عمى وجو الدللة:
ف كاف في برىما، بكثـ ذكر األ، ؽ الصحبة كررىا ثالثان أنيا األـعف استحقا  ىكاألكل، كىذا كا 

 .(3) كلدىا ىأك أيعسر فاألـ تقكـ باإلنفاؽ عمأف األـ ىي مركز العطؼ كالحناف فإف أيعدـ األب 

 المعقوؿ:مف 

ؽ؛ كانت كاألب في كجكب ككجكب العت، بة تكجب رد الشيادةاألـ ككلدىا قرالما كاف بيف 
 األـ. ىعدـ تجب النفقة عمأك أي ، األب عسرالكلد؛ فإذا أي  ىالنفقة عم

 :(4)أدلة القوؿ الثاني -ثانياً 

 النحك التالي: ىكبيانو عم، أمو بالمعقكؿ ىضكف عماستدؿ القائمكف بعدـ كجكب نفقة المح
 :المعقوؿمف 

 العصبات. ىإذ النفقة عم، تجب عمييا النفقة كبذلؾ ال، لدىاعصبة لك  تبأف األـ ليسقالكا  -1
 الرأي الراجح:

أنو يينظر إلى حاؿ األـ مف يسار أك إعسار؛ فالقكؿ بكجكب النفقة عمى األـ  فيما يتبيف لمباحثة
جب العمؿ أك حتى التسكؿ فبذلؾ ال تك  مف لجكء إلى، قد يكقعيا في المشقة كالحرج الشديديف

فيككف ، عمى األـ نفقة ابنيا إال إذا كانت ميسكرة الحاؿ ففي ىذه الحالة ال يشؽ عمييا نفقة ابنيا
ـ كجكبيا إذا كانت فقيرة ال كعد، القكؿ الراجح كجكب النفقة عمى األـ في حالة ككنيا تممؾ الماؿ

 فميس عمييا إال قدر االستطاعة. الماؿ تممؾ
                                                           

 (.2/12القرطبي، تفسير القرطبي )ج( 1)
ٍحبىًة 2) ٍسًف الص  ؽ  النَّاًس ًبحي ٍف أىحى : مى  [.5971ث: رقـ الحدي8/2( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/بىابه

 .(331/ 1جفتح البارم )ابف حجر،  ((3
 (.50( ابف الجالب، التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس )ص 4)
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 :عمى نفقة األـ عمى ولدىا المحضوف في حاؿ تعسر األب أو فقده أثر العرؼ

شرعي عمى الزكج  أف النفقة كاجبه  بعد التفصيؿ في مسألة نفقة المرأة في الشرع كالحاصؿ
تككف ك ، الحاؿ أك معدكـى  ان يككف الزكج معسكر  دتجاه زكجتو كأكالده؛ إال أف في عرفنا السائد فق

، تطبيقان لكاقع الحاؿ اليكـ مف عمؿ كثير مف النساء، في الزكجة عاممة كصاحب حاؿ ميسكر
بكامؿ أف يككف ىذا  فال بدى كبيتيا؛  فإنيا ىي مف تنفؽ عمى نفسيا كأكالدىا الكظائؼ المختمفة،

 فإف الشرع، إف تحقؽ الرضا كالمكافقة منياف كىذا منتشر بشكؿ كبير، رغبتيا كطيب خاطر منيا
 . دال يتعارض مع ىذا العرؼ لما يحقؽ مف استقرار أسرم كتعاكف كحفظ لألكال الحكيـ
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 المبحث الرابع
 التحكيـ "المرأة"أثر العرؼ عمى مستجدات األقضية و 

كي ، زجر أىؿ الفسادكبو يي ، القضاء مف ضركريات الحياة بو يتحقؽ العدؿ بيف الناس
م كندامة يـك كخز ، كليس شرفان كال مىكريمة، يسكد األمف في المجتمع؛ فالقضاء أمانة كمسئكلية

ا استدعاه لمَّ  -رضي اهلل عنو-ـ بو حؽ القياـ؛ كىذا ما دفع اإلماـ الشافعي لمف لـ يق، القيامة
ا لمَّ ، -رضي اهلل عنو-ككذا امتنع منو اإلماـ أبك حنيفة ، المأمكف؛ لقضاء الشرؽ كالغرب

عميو اهلل  ىصم-. فالمرأة ليا دكر كبير منذ عيد النبي (1)فحبسو كضربو ، استدعاه المنصكر
 يا .كخص اإلسالـ المرأة  بالكثير مف االمتيازات التي رفعت مكانتيا كعال شأن، -كسمـ

 واصطالحًا: القضاء والتحكيـ لغةً  مفيـو
 تعريؼ القضاء لغًة واصطالحًا:-1
ٍكـكيقاؿ: ، كالقطع(، كالفصؿ، )الحكـ :يدكر معناه حكؿالقضاء في المغة: -أ ، القىضاء: الحي

قاؿ أىؿ الحجاز القاضي معناه في المغة: ، يقضي قضاء كقضيةكقىضىى عميو ، كالجمع األىٍقًضيةي 
كأصؿ )القضاء(: ، كاستقضي فالف أم جعؿ قاضيان يحكـ بيف الناس، مكر الميحكـ لياالقاطع لأل

كقضاء الشيء: إحكامو ، إذا حكـ كفصؿ، قضاء فيك قاضو يىٍقًضي يقاؿ: قضى ، القطع كالفصؿ
مضاؤه كالفراغ منو ى القاًضي بيف الخيصك كمنو ، كا  أىم قد قىطىع بينيـ في ، ـً قكليـ: قد قىضى

 .(2)الحكـ
 شرعًا: قضاءال-ب
 أنو اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ. :(4)وتبعو ابف فرحوف، (3)ابف رشدفو عر  
 .(5)ميو إمضاؤه فيو" بأنو " إظيار حكـ الشرع في الكاقعة ممف يجب ع فو ابف عبد السالـ:وعر  

                                                           

 (.4/371)جإلى معرفة معاني ألفاظ المنياج  ( الشربيني، مغني المحتاج1)
 (.187-15/186ابف منظكر، لساف العرب )ج (2)
ـي، ابف رشد: "ىك القاضي أبك الكليد، محمدي بف أح (3) ، العال ، القرطبي  ، األندلسي  مدى بًف ريٍشد، المالكي 

. كاحد آحاًد عصره ذكاءن كعممنا كاجتيادنا، كلد سنة  ، الطبيبي المشيكري في بيت فقو كقضاء قديـ".  514الفيمسكؼي
 (.330: رقـ الترجمة290القنكجي، التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ )ص

كف: ىك إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم: عالـ بحاث، كلد كنشأ ابف فىٍرحي  (4)
ثـ أصيب بالفالج في شقو األيسر،  793كمات في المدينة، كىك مغربي األصؿ، كتكلى القضاء بالمدينة سنة 

 (.1/52عامان. كىك مف شيكخ المالكية. الزركمي، األعالـ )ج 70فمات بعمتو عف نحك 
 (.6/257الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )ج( 5)
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كالحكـ فييا بما ، القضاء يعني الفصؿ بيف الخصكمات كالمنازعات كمما سبؽ يتبيف أف
تكجب لمكصكفيا نفكذ حكمو ، : القضاء صفة حكمية(1) ابف عرفةيتكافؽ مع الشرع حيث قاؿ 

 .(2)كلك بتعديؿ أك تجريح ال في عمكـ مصالح المسمميف ، الشرعي

 تعريؼ التحكيـ لغة وشرعًا: -2
، كحكمكه بينيـ" :قاؿ ابف منظكر، ىك تفكيض األمر كجعمو إلى الغير ليحكـ التحكيـ لغة:-أ

 . كقاؿ الخميؿ: "كحكمنا فالنان (3)بيننا أم أجرينا حكمو بيننا كيقاؿ: حكمنا فالنان ، أمركه أف يحكـ
 .(4)أمرنا أف يحكـ بيننا" 

 .(5)عية كالترافع إليو ليحكـ بينيما"ىك: "تراضي الخصميف بكاحد مف الر  التحكيـ اصطالحًا: -ب

أك  أم اختيار ذكم الشأف شخصان ، يحكـ بينيما بأنو: تكلية الخصميف حكمان  فو ابف نجـوعر  
 . (6)أكثر ليحكـ فيما تنازعا فيو دكف أف يككف لممحكـ كالية القضاء بينيما 

غكم بالمجمؿ؛ المي  ىاالصطالحي لمتحكيـ لـ يخرج عف المعن ىأف المعن :يتبيف لمباحثة
ف كاف المعن  المغكم أكثر شمكالن. ىكا 

 مشروعية القضاء والتحكيـ:
 مشروعية التحكيـ: -أولً 

ذلؾ  ىكقد دؿ عم، األطراؼ جائز كمشركع لتسكية المنازعات بيف باعتباره نظامان ، التحكيـ
 كعمؿ الصحابة كمف بعدىـ.، الكتاب كالسنة النبكية كاإلجماع

 ريـ:مف القرآف الك -أولً 
ًْ ِمْن َأْلؾَِفو إِْن ]قاؿ سبحانو تعالى: -1 ًْ ِمْن َأْلؾِِه َوَحَؽ َْ َنوْبَعثُوا َحَؽ َوإِْن ِخْػُتْم ِشَؼوَق َبْقـِِف

ِق  ًْ َخبًِرا اهللُرِررَيا إِْحََلًحو ُرَونِّ َْ إِنَّ اهللََّ َكوَن َطؾِق  .(7)[َبْقـَُف
                                                           

فىة: ىك محمد بف محمد ابف عرفة، أبك عبد اهلل: إماـ تكنس كعالميا كخطيبيا في عصره. الزركمي،  (1) ابف عىرى
 (.7/43األعالـ )ج

 (.6/86مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ )جالحطاب الر عيني،  (2)
 .)32-15/31ظكر، لساف العرب )ج( ابف من3)
 .)3/67( الفراىيدم، العيف ) ج4)
 .)12( عندليب، التحكيـ في الفقو اإلسالمي )ص5)
 .)7/24( ابف نجيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ)ج6)
 [.35( ]النساء: 7)
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، أخرلكتأكد ذلؾ بآية ، (1)دليؿ إثبات التحكيـ" قاؿ القرطبي:" إف ىذه اآلية  وجو الدللة:
َْ َأْن ُرْصؾَِحو ]قكلو تعالى:  ًْ ِمْن َبْعؾَِفو ُكُ وًزا َأْو إِْطَراً و َنََل ُجـَوَح َطَؾْقِف َوإِِن اْمَرَأٌة َخوَن

َْ ُحْؾًحو وَ  ْؾُح َخْرٌ َبْقـَُف  كالصمح كاإلصالح بيف الزكجيف ىك تحكيـ بينيما.، (2) [الصُّ

ًْ ]: قاؿ سبحانو كتعالى-2 َْ َننِْن َبَغ َوإِْن َصوئَِػَتوِن ِمَن ادُْْمِمـَِع اْقَتَتُؾوا َنَلْحؾُِحوا َبْقـَُف

ُْخَرى َنَؼواُِؾوا الَّتِي َاْبِغي َحتَّى َاِػيَء إَِغ َأْمِر  ْٕ و َطَذ ا َْ  اهللإِْحَياُُهَ َننِْن َنوَءْت َنَلْحؾُِحوا َبْقـَُف

 .(3) [َأْقِسُطوا إِنَّ اهللََّ َُيِىُّ ادُْْؼِسطِعَ بِوْلَعْيِل وَ 

كمنو قاـ ، يتبيف مف خالؿ اآلية أف ىذا تحكيـ بيف الجماعات كالقبائؿ وجو الدللة:
كيستدؿ عمى التحكيـ بعمـك ، في معركة صفيف -رضي اهلل عنيما-التحكيـ بيف عمي كمعاكية 

ف التحكيـ يشارؾ القضاء في ألالمنازعات؛ اآليات التي تأمر بالحكـ كالقضاء كالفصؿ في 
  .(4)ذلؾ
 :مف السنة النبوية -ثانياً 

ٍيحو بف ىانئ-1 فىدى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو عىٍف أىًبيًو ىىاًنئو ، عف شيرى مَّـى -أىنَّوي لىمَّا كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىعى  -صى
ـً  كى ـٍ يىٍكنيكنىوي ًبأىًبي اٍلحى اهي رىسيكؿي المًَّو فىدى ، قىٍكًمًو سىًمعىيي مَّـى -عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : ، -صى ِإف  الم َو ُىَو »فىقىاؿى

َلْيِو اْلُحْكـُ ، اْلَحَكـُ  ؟، َواِ  ـَ ُتْكَنى َأَبا اْلَحَكـِ ، َمُفوا ِفي َشْيٍء َأَتْوِنيَفَقاَؿ: ِإف  َقْوِمي ِإَذا اْختَ  «َفِم
ـْ َفَرِضَي ِكاَل اْلَفِريَقْيفِ  َما َأْحَسَف : »-َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َفَقاَؿ َرُسوُؿ الم ِو ، َفَحَكْمُت َبْيَنُي

؟ َفَمفْ »َقاَؿ: ، َوَعْبُد الم وِ ، َوُمْسِمـٌ ، َقاَؿ: ِلي ُشَرْيحٌ « َفَما َلَؾ ِمَف اْلَوَلِد؟، َىَذا ـْ ُقْمُت: « َأْكَبُرُى
ْمِسَمةَ »َقاَؿ َأُبو َداُوَد: « َفَأْنَت َأُبو ُشَرْيحٍ »َقاَؿ: ، ُشَرْيحٌ  َوُىَو ، ُشَرْيٌح َىَذا ُىَو ال ِذي َكَسَر السٍّ

ُو َدَخَؿ ِمْف َوَذِلؾ َأنْ ، َوَبَمَغِني َأف  ُشَرْيًحا َكَسَر َباَب ُتْسَترَ »َقاَؿ َأُبو َداُوَد: « ِمم ْف َدَخَؿ ُتْسَترَ 
 . (5)« ِسْربٍ 

                                                           

 (.5/179( القرطبي، تفسير القرطبي )ج1)
 [.128( ]النساء: 2)
 [.9( ]الحجرات: 3)

 (.5/74كاني، فتح القدير )ج( الشك (4
[. قاؿ 4955: رقـ الحديث4/289( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىدىًب/بىابه ًفي تىٍغًييًر ااًلٍسـً اٍلقىًبيًح 5)

 (.2615: رقـ الحديث8/237األلباني: صحيح األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج
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ٍدًرمَّ  -2 ٍنوي -عف أىبىي سىًعيدو الخي ٍكـً سىٍعًد ٍبًف ميعىاذو ، -رىًضيى المَّوي عى مىى حي ٍيظىةى عى : نىزىؿى أىٍىؿي قيرى ، يىقيكؿي
مَّـى -فىأىٍرسىؿى النًَّبي   سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى ًحمىارو  -صى نىا ًمفى المىٍسًجًد قىاؿى فىمىمَّا دى ، ًإلىى سىٍعدو فىأىتىى عى
اًر:  . َفَقاَؿ: َتْقُتُؿ «َىُؤَلِء َنَزُلوا َعَمى ُحْكِمؾَ »َفَقاَؿ: «. َأْو َخْيِرُكـْ ، ُقوُموا ِإَلى َسيٍِّدُكـْ »ًلأٍلىٍنصى
 .(1)« ِبُحْكـِ الَمِمؾِ »َوُرب َما َقاَؿ: « َقَضْيَت ِبُحْكـِ الم وِ »َقاَؿ: ، َوَتْسِبي َذرَاِري ُيـْ ، ُمَقاِتَمَتُيـْ 

لـ  -صمي اهلل عميو كسمـ-: يتبيف مف الحديثيف كأف النبي وجو الدللة مف الحديثيف
كأف ييكد أىؿ قريظة ، كافة األطراؼ ىدعى لحؿ النزاع برضاألنو ، يعارض التحكيـ بيف الناس

 .(2)مشركعية التحكيـ  ىنما يدؿ عمفإعاذ محكمان ليـ كىذا إف دؿ ابف مقبمكا سعد 
 أما اإلجماع: -ثالثاً 

؛ ألف ذلؾ كقع (3)فقد أجمع الصحابة رضكاف اهلل عمييـ مجتمعيف عمى جكاز التحكيـ
ٍمع مف الصحابة  .(4)كلـ ينكر مع اشتياره فكاف إجماعان ، لجى

 الفرؽ بيف التحكيـ والقضاء:

 يتضح أنيما يختمفاف في التالي: ؼ كالن مف القضاء كالتحكيـتعري ىبالنظر إل

ككالية التحكيـ خاصة عمى القضية ، إف كالية القاضي عامة كمطمقة في الدعكل جميعيا-1
 كفيما عدا الحدكد كالقصاص غالبان.، المتنازع فييا

 .عيف مف طرفي الخصكمة أك مف القاضييكالمحكـ ، القاضي معيف مف الدكلة بشركطو-2

 كحكـ المحكـك خاص عمى طرفي الخصكمة.، حكـ القاضي عاـ كيطبؽ عمى الكافة-3

  كالمحكـ غير مقيد بزماف كمكاف إال فيما يتـ االتفاؽ عميو.، القاضي مقيد بزماف كمكاف-4
كالمحكـ يمكف لطرفي الخصكمة عزلو قبؿ الحكـ في ، القاضي ال يمكف لألطراؼ عزلو-5

 القضية.

كلذلؾ ترفع قرارات التحكيـ إلى القضاء لتصديقيا ثـ ، تبة مف المحكـالقاضي أعمى مر -6
 تنفيذىا.

                                                           

مىٍخرىًجًو ( ]البخارم: صحيح البخا1) مَّـى ًمفى األىٍحزىاًب، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍرًجًع النًَّبيٍّ صى رم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي مى
ـٍ  ًتًو ًإيَّاىي رى اصى ميحى ٍيظىةى كى  [.4121: رقـ الحديث5/112ًإلىى بىًني قيرى

 (.7/412( ابف حجر، فتح البارم )ج(2
 (.21/62( السرخسي، المبسكط )ج3)
 (.10/118بف الممقف، تحفة المحتاج )ج( ا4)
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في حيف التحكيـ يعتمد عمى ، ال يشترط في القضاء رضا الخصميف في الخصكمة كالدعكل-7
 التراضي مف الخصميف.

، كيشترط في المحكـ بعض ىذه الشركط، يشترط في القاضي شركط مقررة شرعا كفقيان -8
 ا.كليس جميعي

كالمحكـ ، يمتـز القاضي بشكؿ كامؿ باألحكاـ الفقيية أك القكانيف كاألنظمة في المرافعات-9
 .(1)كلألطراؼ أف يختاركا المكاف كالزماف كاإلجراءات ، يراعي بعضيا فقط

 :مشروعية القضاء -ثانياً 

ذكا كأخ، لمياـ التي اتصؼ بيا األنبياءفيك مف ا، عد القضاء أحد ضركريات المجتمعاتيي 
كأم مجتمع بال استثناء يحتاج إلى ، كالفصؿ في أمكرىـ الحياتية، شريةالب إرشادعاتقيـ  ىعم

، كاإلجماع، الشريفةكالسنة النبكية ، كقد ثبتت مشركعية القضاء مف الكتاب الكريـ، القضاء
 النحك التالي: ىكبياف ذلؾ عم

 مف القرآف الكريـ: -1
 :ََموَكوِت إَِغ َأْلؾَِفو َوإَِذا َحَؽْؿُتْم َبْعَ الـَّوِس َأْن َرْلُمُرُكْم  اهللإِنَّ ] قكلو تعالى ْٕ وا ا َأْن ُاَم ُّ

ُؽُؿوا بِوْلَعْيِل إِنَّ  َّْ َرِعُظُؽْم بِِه إِنَّ  اهللََتْ  .(2) [َكوَن َسِؿقًعو َبِصًرا اهللكِِع

 :كقكلو تعالى [ َْ ُؿوَك نِق َٓ ُرْمِمـُوَن َحتَّى َُيَؽِّ َك  ُِيوا ِِف َنََل َوَربِّ ََ  َٓ ُُمَّ   َشَجَر َبْقـَُفْم 

 ًْ ًَ َوُرَسؾُِّؿوا َاْسؾِق َّو َقَضْق  .(3) [َأْكُػِسِفْم َحَرًجو ِِم

حكـ اهلل ف -سبحانو كتعالى-بأنو ال حكـ إال حكـ اهلل  : تبيفوجو الدللة مف اآليات
بخالؼ حكـ البشرية  اةلتحقيقو لمعدؿ كالمساك  يتبعكنو كيسممكف بوف ك ك كقضائو يمتـز بو المؤمن

 .(4)كيحقؽ الظمـ، لاتباع اليك  ىالذم يميؿ إل

 

 

                                                           

 (.29-28( الدكرم، عقد التحكيـ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي )ص ص1)
 [.58( ]النساء: 2)

 [.65( ]النساء: (3
 (.1/558( الشككاني، فتح القدير )ج4)
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 النبوية: السنة -2
مىمىةى - أ ٍنيىا-عىٍف أيٍـّ سى مَّـى -: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـْ  -صى َقاَؿ: " ِإن ُك

ِتِو ِمْف َبْعضٍ  َوَلَعؿ  َبْعَضُكـْ ، إلىَتْخَتِصُموَف  ، َفَمْف َقَضْيُت َلُو ِبَحؽٍّ َأِخيِو َشْيًئا، أَْلَحُف ِبُحج 
 . (1) ِبَقْوِلِو: َفِإن َما َأْقَطُع َلُو ِقْطَعًة ِمَف الن اِر َفاَل َيْأُخْذَىا "

يقضي كأف الحاكـ ال ، داللة الحكـ بالظاىرديث أف يتبيف مف خالؿ الح وجو الدللة:
 ىكقدرتو عم، فطنتوقد يقطع أحدىـ مف حؽ أخيو ل، الحجة كالبرىاف ىنما مستند إلبعممو إ

 .(2)بالظاىراإلقناع فيحكـ 

 .-ىسبحانو كتعال-أمتو بما أنزؿ اهلل كاف قاضيان بيف  -اهلل عميو كسمـ ىصم-أنو - ب
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ قاؿ:  -رضي اهلل عنو-كعف بيريدة - ج سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  -صى " الُقَضاُة َثاَلَثٌة: قىاؿى

ـَ َذاَؾ َفَذاَؾ فِ ، َوَقاٍض ِفي الَجن ةِ ، َقاِضَياِف ِفي الن ارِ  ، ي الن ارِ َرُجٌؿ َقَضى ِبَغْيِر الَحؽٍّ َفَعِم
ـُ َفَأْىَمَؾ ُحُقوَؽ الن اِس َفُيَو ِفي الن ارِ  َوَقاٍض َقَضى ِبالَحؽٍّ َفَذِلَؾ ِفي ، َوَقاٍض َل َيْعَم

 . (3)الَجن ِة"

د كلك كاف كؿ مجتي، يتبيف مف خالؿ الحديث أنو ليس كؿ مجتيد مصيب وجو الدللة :
نما ىك إكىذا ، ف أخطأإؿ مجتيد معذكر ف كأ ىعطنما يي إ ىمصيب لما كاف ليذا التفسير معن
لشريعة حيث ال مدخؿ فييا دكف األصكؿ التي ىي أركاف ا، في الفركع المحتممة لمكجكه المختمفة

 .(4) لمتأكيؿ
  اإلجماع: -3

ألنو مف األمكر الضركرية التي يحتاج إلييا ، فقد أجمع المسممكف عمى مشركعية القضاء
زىاؽ كما أ، المجتمع اإلسالمي كغيره جمعكا عمى تعييف القضاة لما في القضاء إحقاؽ الحؽ كا 
كيرد لو حقو المغتصب حيث ، مف حاكـ ينصؼ المظمكـ مف الظالـ الباطؿ كردء الظالـ فالبدى 

 .(5)َواْلُحْكـِ َبْيَف الن اِس"، : " َوَأْجَمَع اْلُمْسِمُموَف َعَمى َمْشُروِعي ِة َنْصِب اْلَقَضاءِ قاؿ ابف قدامة
                                                           

ـى البىيٍّنىةى  (1) ٍف أىقىا  [.2680: رقـ الحديث 3/180بىٍعدى اليىًميًف  ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الشَّيىادىاًت/بىابي مى
 .(289/ 5جفتح البارم )ابف حجر،  ((2
اءى عىٍف رىسي  (3) /بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كًؿ المًَّو ]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اأٍلىٍحكىاـً عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى

مَّـى فً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى [. قاؿ األلباني: صحيح لغيره. األلباني، صحيح 1322: رقـ الحديث3/605ي القىاًضي صى
 (.2172: رقـ الحديث 2/515الترغيب كالترىيب 

 .(381/ 10جشرح صحيح البخارل )ابف بطاؿ،  ((4
 (.10/32( ابف قدامة، المغني )ج5)
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 شػػػػروط القػػػػضػػػػاء: -ثاً ثال

مػػػػف المناصػػػب الخطيػػػرة؛ ألف بػػػػو تصػػػاف الحقػػػكؽ كتػػػػرد المظػػػالـ ألصػػػػحابيا  ييعػػػدالقضػػػاء 
كيجػػب ، كتسػػتقيـ الحيػػاة لػػذلؾ يجػػب أف يكػػكف لمػػف تػػكفرت فيػػو  شػػركط  معينػػة، كيحػػارب الفسػػاد

رد الحقػػػكؽ عمػػػي كلػػػي األمػػػر أف يػػػكلي األصػػػمح لمقيػػػاـ بالميػػػاـ المنكطػػػة إليػػػو بمػػػا يحقػػػؽ العػػػدؿ ك 
 ىك مختمؼ عميو. كمنيا ما، ىك متفؽ عميو كىذه الشركط منيا ما، ألصحابيا

  أوًل: الشروط المتفؽ عمييا ىي:

َْعَل ]:  -سبحانو كتعالى-قاؿ اإلسالـ؛  -1 ََ ؛ أم ((1[لِْؾَؽونِِررَن َطَذ ادُْْمِمـَِع َسبِقَلً  اهللَوْلن 
 ؛ فال يجكز أفف لمكافر سبيؿ عمى المؤمنيفكاليات فكيؼ يكك ؛ فالقضاء مف أعظـ ال(2)حجة

كألف غير المسمـ جاىؿ ، ألنو لف يقضي بما أمر اهلل، يتكلى غير المسمـ قضاء المسمميف
 .(3)باألحكاـ فكيؼ يفصؿ في الحكـ 

ٍيرىةى  البموغ: -2 : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل ، فعف أىًبي ىيرى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ذُ : -صى  رَْأسِ وا ِباِ ِمْف " َتَعو 
ْبَيافِ  ،الس ْبِعيفَ  كىذا الحديث يدؿ عمى أف الصبي ال يصح أف يكلى أك أف ، (4) "ِإَماَرِة الصٍّ

 .(5) يككف قاضيان كذلؾ ألنو ناقص األىمية كال يقدر المصمحة كالراشد
إذ ة تكلي الصبي لمقضاء فمف باب أكلى ال يصح تكلي المجنكف إذا قمنا بعدـ صحالعقؿ:  -3

، تقدير األمكر كتقدير المصالح أف المجنكف فاقد التميز أصالن؛ فميس لديو القدرة عمى
ليستطيع أف يفصؿ في  ستطيع مف خالليا إدراؾ المعمكماتفصاحب العقؿ تككف لديو ممكة ي

 .(6) "الحكـ

                                                           

 [.141( ]النساء: (1
 (.2/436( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج(2
 (.78( عثماف، النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ص3)
[. ذكره األلباني في صحيحو فقاؿ: حسف الحديث 8320: رقـ الحديث14/68]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد  (4)

 (.3191: رقـ الحديث7/579إف شاء اهلل. األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج
ذيكا ًبال» ةي  :«مًَّو ًمٍف رىٍأًس السٍَّبًعيفى تىعىكَّ الى مىٍيًو الصَّ فىاًتًو عى أىٍم ًمٍف ًفٍتنىةو تىٍنشىأي ًفي اٍبًتدىاًء السٍَّبًعيفى ًمٍف تىاًريًخ اٍلًيٍجرىًة، أىٍك كى

يَّاؿ غىاًر اٍلجي ًة الصٍّ كيكمى ًمٍف حي ًلًو؛ أىٍم كى ٍبيىاًف( ًبكىٍسًر أىكَّ مىارىًة الصٍّ ـي، )كىاً  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة القارم،  .كىالسَّالى
 .(2418/ 6جالمصابيح )

 (.82( عثماف، النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ص5)
 (.2/17( السبكي، األشباه كالنظائر )ج(6
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لذا فال تصح ، مى نفسو فكيؼ لو أف يتكلى القضاء عمى غيره: فالعبد ال كالية لو عالحرّية -4
 .(1)ككذا فإف الرؽ مانع لقبكؿ الشيادة فال يقبؿ منو القضاء، كاليتو

نكار؛ فال يككف قاضيان  السمع: -5  .(2)فاألصـ ال يستطيع أف يفرؽ بيف إقرار كا 
 .(3): فال ييكٌلى األعمى؛ ألٌنو ال يعرؼ الطالب مف المطمكبالبصر -6
 .(4)تنفيذ األحكاـ عمىكالقضاء يقكـ ، فألٌف األخرس ال يستطيع تنفيذ األحكاـ: النطؽ -7

 :الشروط المختمؼ فييا -ثانياً 

 عمى النحك التالي:، فقد اختمفكا فييا، كالذككرة، كاالجتياد، كالعدالة
 .(5)كىي االستقامة عمى طريؽ الحؽ؛ باجتناب ما ىك محظكر دينان العدالة: -1

؛ فال يجكز عندىـ تكلية فاسؽ كال مف كاف (6)والحنابمة، والشافعية، الكيةالمكقد اشترطيا 
َو الَِّ رَن آَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َنوِسٌق ] :مرفكض الشيادة لعدـ الكثكؽ بقكليما؛ لقكؿ اهلل تعالى َرو َأُّيُّ

فإذا لـ تقبؿ الشيادة . (7)[َنَعْؾُتْم َكوِ ِمع بِـََبنٍ َنَتَبقَّـُوا َأْن ُاِصقُبوا َقْوًمو بَِجَفوَلٍي َنُتْصبُِحوا َطَذ َمو
 .(8)فألف ال يككف قاضيان أكلى ؛مف امرئو 

فمـ يشترطكا العدالة في تكلية القضاء؛ كلكنيـ يركف أف غير العدؿ ال ، (9)أما الحنفية
فال يقـك ، ينبغي أف ييقٌمد القضاء؛ ألف القضاء أمانة يدخؿ فيو األمكاؿ كاألبضاع كاألنفس

 .(10) ائيا إال مف كاف كرعان كتقيان بكف

                                                           

، المحٌمى باآلثار )ج1)  (.8/528( ابف حـز
ردم، األحكاـ السمطانية (، كالماك 6/262)جإلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ( الشرييني، مغني المحتاج 2)

 (.112)ص
 ( المرجع السابؽ.3)
 ( المرجع نفسو.4)

 (.147( الجرجاني، التعريفات )ص(5
 (.4/243(، ابف رشد، بداية المجتيد )ج2/209( البغدادم، التمقيف في الفقو المالكي )ج6)
 [.6( ]الحجرات: 7)
 (.8/5936( الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو )ج8)
 (.5/355(، ابف عابديف، الدر المختار )ج1/211ممتقى األبحر )ج ( الحمبي،9)
 ( المرجع السابؽ.10)
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أنو ال يشترط ككف القاضي مجتيدان؛ فيصح  :والمعتمد عند المالكية الحنفيةفعند  الجتياد:-2
 .(1)عندىـ أف يككف مقمدان حتي مع كجكد مجتيد

 .(2)يشترط في القاضي أف يككف مجتيدان ف: عند الشافعية والحنابمةأما 

فأما تقميد الجاىؿ ، ف أىمية االجتياد شرط األكلكيةقاؿ صاحب اليداية: "فالصحيح أ
كىك يقكؿ: إف األمر بالقضاء يستدعي القدرة عميو ، -رحمو ا-لمشافعي فصحيح عندنا خالفا 
كىك ، كمقصكد القضاء يحصؿ بو، كلنا أنو يمكنو أف يقضي بفتكل غيره، كال قدرة دكف العمـ

 .(3) "إيصاؿ الحؽ إلى مستحقو
فيؿ يجكز لممرأة أف تتكلي منصب ، ختمفكا في شرط الذككرة لتكلي القضاءاالذكورة: -3

 كعميو فإننا سنتطرؽ إلى حكـ تكلية المرأة لمقضاء.، القضاء
 مسألة حكـ تولية المرأة القضاء: 

إف أخمص فيو  -ىحانو كتعالسب-القربات كالطاعات إلى اهلل مف أعماؿ  ييعدالقضاء 
كالمرأة في ، كأداء لمحقكؽ، كنصرة لممظمكـ، ذ فيو أمره بالمعركؼكقصد بو كجو اهلل؛ إ، القاضي

كجاىدت ، اهلل ىي مف بذلت ركحيا لمدعكة إلكدكر كبير في، شريعة اإلسالـ ليا مكانة عظيمة
 .بنفسيا في سبيؿ اهلل

 عمى مستجدات األقضية والتحكيـ " المرأة":تطبيقات 
 تحرير محؿ النزاع: -أولً 

 ىكمختمؼ عم، بعضيا ىتكلى ىذا المنصب العظيـ؛ متفؽ عملمف ي كضع الفقياء شركطان 
 بعضيا كشرط الذككرة.

في حكـ  كاختمفكا، ء إذا تحققت فيو شركطوجكاز تكلية الرجؿ لمقضا ىفقد اتفؽ العمماء عم
 ثالثة أقكاؿ: ىفقد اختمفكا في ذلؾ عم ة لمقضاء؛تكلية المرأ

                                                           

 (.2/259(، ابف رشد، المقدمات المميدات )ج4/129( الدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )ج1)
ناع عف (، البيكتي، كشاؼ الق5/216(، السنيكي، الغرر البيٌية )ج2/283( األسيكطي، جكاىر العقكد )ج2)

 (.6/286متف اإلقناع )ج
 (.3/101( المرغيناني، اليداية شرح بداية المبتدم )ج3)
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ىذا قكؿ ابف ك ، كمنيـ مف أجاز مطمقان ، قياءفمنيـ مف قاؿ بالمنع مطمقان كىـ جميكر الف
 ىكبياف ذلؾ عم، ص كأجاز في غيرىمامف فصؿ فمنع في الحدكد كالقصاكمنيـ ، حـز كالطبرم
 النحك التالي:
كالمالكية  (2)الحنابمة كالشافعية (1)كىـ مذاىب الفقياء األربعة :وىو رأي الجميور -القوؿ األوؿ

بحيث إذا كليت يأثـ الميكلي ، قالكا: بعدـ جكاز تكلي المرأة لمقضاء مطمقان  (4)لحنفيةامف  (3)زيفرك 
 .(5)فالذككرة عندىـ شرط لتكلي القضاء، كقضاؤىا غير نافذ، كتككف كاليتيا باطمة

: يقكؿ الحنفية باستثناء زيفر بجكاز كالية المرأة لمقضاء فيما وىو رأي الحنفية -القوؿ الثاني
. (6) الحدكد كالقصاص؛ ألنو ال شيادة ليا في ذلؾ كأىمية القضاء تدكر مع أىمية الشيادة سكم

، كالحرية، كاإلسالـ، كالبمكغ، قاؿ ابف نيجيـ في سياؽ ذكر شركط القضاة: "كفي الحاكـ: العقؿ
  .(7) كاالجتياد، كالسالمة عف حد القذؼ... ال الذككرة، كالنطؽ، كالبصر، كالسمع

 :رأي ابف جرير الطبري وابف حـز الظاىري -لثالقوؿ الثا
حيث بما ذلؾ الحدكد كالقصاص؛ ألنو  جكاز تكٌلي المرأة لمقضاء مطمقان  (8)ابف حـز كالطبرم لير 

 .ا عندىـ يصح أف تشيد فييما عندىـتقبؿ شيادتيا فييم
 

                                                           

 (.2/203(، أبك البركات، المحرر في الفقو )ج1/147( ابف قدامة، عمدة الفقو )ج1)
 (.5/338( زكريا األنصارم، حاشية الجمؿ عمى شرح المنيج )ج2)
ٍقًت.  ىك: زيفىري بفي الييذىٍيًؿ بًف قىٍيًس بفً ( 3) ٍكًر الًفٍقًو، كىأىٍذًكيىاًء الكى ٍمـو العىٍنبىًرم  أىبيك الييذىٍيًؿ: قاؿ الذىبي: ىيكى ًمٍف بيحي سى

كىافى يىٍدرً  ًؿ، كى مىعى بىٍيفى الًعٍمـً كىالعىمى كىافى ًممٍَّف جى ًنٍيفىةى، كىىيكى أىٍكبىري تىالىًمذىًتو، كى ييٍتًقنيوي تىفىقَّوى ًبأىًبي حى ًدٍيثى كى . الذىبي، م الحى
 (.6: رقـ الترجمة15/36سير أعالـ النبالء )ج

 (.331( المكصمي الحنفي، االختيار لتعميؿ المختار )ص4)
كمف العمماء المعاصريف الذيف أخذكا بيذا الرأم  الشيخ ابف الباز كالدكتكر مصطفي الزرقا، كالدكتكر محمػد  (5)

امعػػة األردنيػػة كالشػػيخ عطيػػة صػػقر رئػػيس لجنػػة الفتػػكم أبػػك زىػػرة رحمػػو اهلل، كالػػدكتكر محمػػد أبػػك فػػارس مػػف الج
 باألزىر سابقان كاألستاذ مصطفي السباعي. إبراىيـ، عمماء الشريعة اختمفكا حكؿ المرأة قاضية.

كمػف المعاصػريف الشػيخ محمػد الغزالػي رحمػو اهلل،  (.331( المكصمي الحنفي، االختيػار لتعميػؿ المختػار )ص6)
الػػدكتكر عبػػد الكػػريـ زيػػداف إلػػى جػػكاز تػػكلي المػػرأة القضػػاء. مكقػػع شػػبكة كمنتػػديات كالػػدكتكر يكسػػؼ القرضػػاكم، ك 

 السقيفة المرأة مف السياسة إلى الرئاسة )مكقع إلكتركني(.
 (.281-6/280( ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج(7
، المحمٌػػػػػػػى )ج8) (، ابػػػػػػػف حجػػػػػػػر، فػػػػػػػتح البػػػػػػػارم 8/304(، الشػػػػػػػككاني، نيػػػػػػػؿ األكطػػػػػػػار )ج8/427( ابػػػػػػػف حػػػػػػػـز

 (.110(، الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص13/147)ج
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 سبب الخالؼ:

 :ىجع سبب الخالؼ إلر ي
، الدكلة قاؿ بالمنع رئاسة ىفمف قاسو عمكلة؛ رئاسة الد عمىاختالفيـ في قياس القضاء  -1

 الحدكد كالقصاص. لالشيادة قاؿ بالجكاز فيما سك  ىكمف قاسو عم
كتتسع ألكثر مف ، منيا أدلة ظنية، تعارض النصكص الكاردة في تكلية المرأة لمقضاء  -2

 .كمنيا أدلة ضعيفة كغير صحيحة، اؿرأم كيتطرؽ إلييا االحتم
أف األثر  ىمنع نظر إلفمف قاؿ بال، تكلية المرأة لمقضاء ىمالمترتب عاختالفيـ في األثر  -3

أما مف قاؿ ، ؿ كالمساكاةتكلية المرأة لمقضاء أثران سمبيان ال يحقؽ العد ىالمترتب عم
تساكم الرجؿ في الحقكؽ كأف المرأة ، الحدكد كالقصاص لقاؿ فيما سك ، بالجكاز

 .كالكاجبات

 أدلة القوؿ األوؿ ومناقشتيا:

ف الكريـ كالسنة النبكٌية كاإلجماع آلي المرأة لمقضاء بأدلة مف القر انعكف لتك استدؿ الم
 عمى النحك التالي:، كالقياس كالمعقكؿ

 ف الكريـ:آمف القر 
َل ] قكؿ اهلل تعالى: -1 َْ َنضَّ

اُموَن َطَذ الـَِّسوِء بِ َجوُل َقوَّ َْ  اهللالرِّ
َبْعَضُفْم َطَذ َبْعٍض َوبِ

مْ َأْكَػُؼوا ِمْن َأمْ   .(1)[َواَِلِ
جعؿ حصر الًقكامة في الرٍّجاؿ  -ىسبحانو كتعال-يتبيف مف خالؿ اآلية أف اهلل وجو الدللة: 
عىؿ الرٍّجاؿ قكاميف عمى  -كتعالى سبحانو–كيستفاد ًمف ىذا الحصر أفَّ اهلل ، دكف النساء جى

، قكامة عمى الرجاؿ االمرأة القضاء؛ ألف في قضائيفعمى ىذا ال تىًصح  كالية ، النساء كال عكس
 كىذا مما يىتىعىارىض مع اآلية الكريمة.

اعترض عمييـ أف االستدالؿ باآلية الكريمة ليست في مكضع النزاع؛ ألٌف المراد اعتراض: 
 ذلؾ. ىكيدؿ عم، فيذه قكامة خاصة، أسرتوبالقكامة في اآلية قكامة الرجؿ في بيتو كداخؿ 

فقد جاءت ، قكامة الزكج عمى زكجتو، المراد بالقكامة يدؿ عمى أفٌ  (2) أٌف سبب نزكؿ اآليةك 
، قاؿ: بينكما القصاص، فقالت: إٌف زكجي لطـ كجيي -صمى اهلل عميو كسمـ-امرأةه إلى النبي 

                                                           

 [.34( ]النساء: 1)
 (.1/530( ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج2)
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فأمسؾ  ،(1)[َوٓ َاْعَجْل بِوْلُؼْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُرْؼَه إَِلْقَك َوْحُقهُ ]: -عز كجؿ-فأنزؿ اهلل 

اُموَن َطَذ ] حتى نزؿ قكؿ اهلل تعالى: - عميو كسمـصمى اهلل-الرسكؿ اهلل  َجوُل َقوَّ الرِّ

 .(2)[الـَِّسوءِ 
ال يسمـ إال عمى رأم ضعيؼ في عمـ ، إٌف التخصيص بسبب النزكؿ الرد عمى العتراض:

 .(3) كما ىك المعتمد عند األصكلييف، فالعبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب، أصكؿ الفقو
َصوِم َغْرُ ُمبِعٍ ]لى: قوؿ ا تعا-2

ْؾَقِي َوُلَو ِِف اِْلِ ِ َْ ُل ِِف ا  .(4) [َأَوَمْن ُرـَ َّ
ألنيا ، مجاراة الرجاؿ كمقاضاتيـ ىخالؿ اآلية أف المرأة ال تقدر عميتبيف مف  وجو الدللة:

 .(5) ال تتكمـ المرأة إال كتأتي بالحجة عمييا"قاؿ مقاتؿ: ، تربت في الزينة كالنعيـ
عمى تكلي ىذا  ف لممرأة قدرةن إ حيثي  ؛يعترض عميو بأف الكاقع يشيد بخالؼ ذلؾ تبيف  اعتراض:

 المنصب كغيره مف المناصب التي تحتاج فيمان كفطنة.
تكلي منصب القضاء كتمتعت بالفطنة؛ فيذا قميؿ  ىعم كلك كاف لممرأة قدرةه  رد عمى العتراض:ال

 .(6)لنادركالعبرة باألعـ الغالب كليس بالقميؿ ا، نادر
 .(7) [َوَقْرَن ِِف ُبُقواُِؽنَّ ]قوؿ ا تعالى: -3

فإف خرجت المرأة يككف خركجيا مخالفة ألمر ، أمر اهلل  النساء بالقرار في بيكتيف :وجو الدللة
 يتطمب أف تخرج المرأة لمفصؿ بيف المتنازعيف.، اهلل كالقضاء
ككذلؾ ، (8) بدليؿ سياؽ اآليات -كسمـ صمى اهلل عميو-أٌف اآلية خاصة بنساء النبي  اعتراض:

فمقد ، -صمى اهلل عميو كسمـ-9))ما قالو ابف حجر: أٌنو أمر حقيقي خكطب بو أزكاج النبي 
 .(10) عممنا أف المسممات في العيد األكؿ كٌف يخرجف كيشاركف في الحياة االجتماعية

                                                           

 [.114( ]طو: 1)
 [.34( ]النساء: 2)
 (.1/332( الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى عمـ األصكؿ )ج3)
 [.18( ]الزخرؼ: 4)
 (.3/268( النسفي، تفسير النسفي )ج5)
 (. 1/77القدير )ج( الشككاني: فتح 6)
 [.33( ]األحزاب: 7)
 (.4/317( الشككاني، فتح القدير )ج8)
 (.7/108( ابف حجر، فتح البارم )ج9)

 (.39( عارؼ، تكلي المرأة منصب القضاء )ص(10
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 مف الُسّنة الّنبوية:
ٍف أىًبي بىٍكرى ما ركاه البخارم بسنده -1 َقاَؿ: َلَقْد َنَفَعِني الم ُو ِبَكِمَمٍة َسِمْعُتَيا ِمْف َرُسوِؿ الم ِو ، ةى عى

ـَ الَجَمؿِ  ـَ َأي ا َقاَؿ: ، َبْعَد َما ِكْدُت َأْف أَْلَحَؽ ِبَأْصَحاِب الَجَمِؿ َفُأَقاِتَؿ َمَعُيـْ ، َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم 
ـْ ِبْنَت ِكْسَرى، َأف  َأْىَؿ َفاِرَس  -َعَمْيِو َوَسم ـَ  َصم ى اُ -َلم ا َبَمَغ َرُسوَؿ الم ِو  ، َقْد َمم ُكوا َعَمْيِي

ـُ اْمرََأةً »َقاَؿ:   .(1) «َلْف ُيْفِمَح َقْوـٌ َول ْوا َأْمَرُى

اهلل  ىصم-إلخبار النبي ، المرأة لمقضاءمنع تكلية يتبيف مف ظاىر الحديث  وجو الدللة:
لييابعدـ الفالح ، -عميو كسمـ كجاء في قكؿ ، كعدـ الفالح ضرر كالضرر منيي عنو، ًلمىف ييكى

 .(2)لمخطابي أف المرأة ال تمي اإلمارة كال القضاء

لخالفة كىنا في ا -عميو كسمـاهلل  ىصم-ذكره النبي  أف الحديث )لف يفمح قكـ ( إٌنما اعتراض:
 .(3)الحديث عف كالية القضاء

ٍيدة بف الحصيب-2 ًف النًَّبيٍّ ، عف بيرى مَّـى -عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى " اْلُقَضاُة َثاَلَثٌة: َواِحٌد ِفي قىاؿى
َوَرُجٌؿ َعَرَؼ اْلَحؽ  ، َفَأم ا ال ِذي ِفي اْلَجن ِة َفَرُجٌؿ َعَرَؼ اْلَحؽ  َفَقَضى ِبوِ ، َواْثَناِف ِفي الن ارِ ، اْلَجن ةِ 

 .(4) َوَرُجٌؿ َقَضى ِلمن اِس َعَمى َجْيٍؿ َفُيَو ِفي الن اِر "، َفُيَو ِفي الن ارِ ، َفَجاَر ِفي اْلُحْكـِ 

مف القضاة إال مف عرؼ الحؽ كعمؿ فيو داللة عمى أنو ال ينجك مف النار وجو الدللة: 
كظاىره ، كالعمدة العمؿ فإف مف عرؼ الحؽ كلـ يعمؿ فيك كمف حكـ بجيؿ سكاء في النار، بو

ذلؾ أف المرأة ال تتكلى  فالشاىد مف ف كافؽ حكمو الحؽ فإنو في النار؛كا  ، أف مف حكـ بجيؿ
 .(5) لحديث بالرجؿ الذكراالنبي صمى اهلل عميو كسمـ كلما خصص  القضاء كلك جاز لذكر ذلؾ

 
 

 

                                                           

مَّـى ًإلىى 1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رى ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي ًكتىاًب النًَّبيٍّ صى قىٍيصى : 6/8ًكٍسرىل كى
 [.4425رقـ الحديث

 (.18/59( العيني، عمدة القارم )ج2)
، المحٌمى )ج3)  (.8/528( ابف حـز
[. قاؿ 3573: رقـ الحديث3/299( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍقًضيىًة/بىابه ًفي اٍلقىاًضي ييٍخًطئي 4)

 (.4446: رقـ الحديث2/818ر كزيادتو )جاأللباني: صحيح. األلباني، صحيح الجامع الصغي
 (.9/353العظيـ آبادم، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )ج ((5
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 :بوجييف ىذا الستدلؿ عمىاعترض 
ال يفيد منع المرأة ًمف تكلي القضاء؛ ألنو قد جيء بو لبياف ، أف تخصيص الرجؿ بالذٍّكر –أ

ال لمتخصيص؛ كألف خطاب الشارع  جاء عاـ يشمؿ الرجاؿ كالنساء؛ إال إذا كجد قرينة ، الغالب
كقد ، كال قرينة ىنا تمنع مف دخكؿ النساء، فيختص بو، حكـتمنع دخكؿ غير المذككر في ال

لكنو لـ ، كقد عمؿ بو أما مف عرؼ الحؽ، مف القضاة إال مف عرؼ أكرد ابف معبكد أنو ال ينجك
 .(1)أرض الكاقع فيستحؽ مف اهلل النار ىيعمؿ بو عم

ة ليس دليالن متفقنا كمفيكـ المخالف، أف ىذا االستدالؿ مف قبيؿ االستدالؿ بمفيكـ المخالفة -ب
: كما أكرد الكردرم مف الحنفيػة أف، فال يستدؿ بو لمذىب عمى مذىب، عميو عند جميع العمماء

 .(2)"تخصيص الشيء بالذٍّكر ال يدؿ عمى نفي الحكـ عمَّا عداه في خطابات الشارع
 اإلجماع:

ـ جكاز تكليتيا ىذا احتٌج المانعكف لتكلية المرأة القضاء بأٌف اإلجماع كاف منعقدان عمى عد
ُسوَل ِمْن ]قاؿ ا تعالى: ، (3)فال يعتد بخالؼ مف خالؼ بعد ذلؾ، المنصب َوَمْن ُرَ وِقِق الرَّ

ّـََم َوَس  َيى َوَرتَّبِْع َغْرَ َسبِقِل ادُْْمِمـَِع ُكَولِِّه َمو َاَوغَّ َوُكْصؾِِه َجَف َ َلُه اَْلُ وَءْت َبْعِي َمو َاَبعَّ

 .(4)[َمِصًرا
فال يمكف لنا أف ، كعمى فرض أٌنو ممكف التحقيؽ، أف اإلجماع ال يمكف تحققواعتراض: 

كمف أيف لنا أف ابف جرير ، نعمـ بحدكثو؛ ألف مف المحتمؿ أف يككف ىناؾ مخالؼ لـ نعممو
 .(5) كالحنفية غير مسبكقيف بما ذىبكا إليو؟، كابف حـز، كابف القاسـ، الطبرم
 ف بالقياس مف ثالثة وجوه:استدؿ المانعو :القيػػاس

لي رئاسة الدكلة باإلجماع -1  َلْف ُيْفِمَح َقْوـٌ »؛ استنادان إلى حديث: (6)إفَّ المرأة ممنكعة ًمف تكٍّ
ـُ اْمرََأةً  فتككف المرأة ، بجامع أفَّ كالًّ منيما كالية عامة، فييقاس عمييا القضاء، (7)«َول ْوا َأْمَرُى

                                                           

 (.9/488( العظيـ آبادم، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد )ج1)
 (.1/101( أمير بادشاه الحنفي، تيسير التحرير)ج2)
 (.30ء في الشريعة اإلسالمية )ص(، كزيداف، نظاـ القضا27( عارؼ، تكلي المرأة منصب القضاء )ص3)
 [.115( ]النساء: 4)
 (.135( عثماف، النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ص5)
(، الرممي، نياية 135(، عكدة، اإلسالـ كأكضاعنا السياسية )ص4/243( ابف رشد، بداية المجتيد )ج6)

 (.7/409المحتاج )ج
رى ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم7) قىٍيصى مَّـى ًإلىى ًكٍسرىل كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : 6/8/بىابي ًكتىاًب النًَّبيٍّ صى

 [.4425رقـ الحديث
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كذلؾ لضعفيا ، يا ممنكعة ًمف تكلي رئاسة الدكلةكما أن، ممنكعة ًمف تكلي القضاء
  .(1)ألنو قد يعترييا مفى األمكر الخاصة بالنساء، كنقصانيا الطبيعي عًف الرجؿ

 اعتراض:

 ؛ ألٌف المعكؿ عميو كجكد القدرة.(2)األنكثة ال تصمح عمةن لمنع المرأة مف القضاء
 :المعقوؿ مف

فال يجكز ليا أف تحضر محافؿ الخصـك ، نت فتنةكربما كا، أٌف صكرة المرأة كصكتيا عكرة-1
    .(4)كبالتالي فال يجكز ليا أف تتكلى القضاء منعان لمفتنة كسٌدان لمذريعة، (3)كالرجاؿ

: -اهلل رحمو-قاؿ الغزالي ، أف صكت المرأة ليس بعكرة في غير الغناء اعتراض:
 -رضي اهلل عنيـ-مف الصحابة )كصكت المرأة في غير الغناء ليس بعكرة فمـ تزؿ النساء في ز 

 .(5)يكممف الرجاؿ في السالـ كاالستفتاء كالسؤاؿ كالمشاكرة كغير ذلؾ(

 .(6)كالمرأة ناقصة العقؿ قميمة الرأم، كتماـ العقؿ كالفطنة، أف القضاء يحتاج إلى كماؿ الرأم-2

حبة عمى أٌف المرأة صا ع نجد أف بعض المكاقؼ لمنساء تدؿعند النظر لمكاقاعتراض: 
ـٌ المؤمنيف عائشة ، فطنة كحفظ كحكمة ، استدركت بعقميا عمى الصحابة -رضي اهلل عنيا-فأ

فقد استدركت عمى ثالثة ، ما نسيو بعضيـ -صمى اهلل عميو كسمـ-فحفظت عف رسكؿ اهلل 
 .(7)عباس كابف عمر كابف عمرك كغيرىـ كعشريف مف أعالـ الصحابة مثؿ: عمر كعمي كابف

فتحدث فتنة؛ ألنيا ال بيدَّ ًمفى التَّعىر ض ، ذات جماؿ باىرإذا كانت المرأة  أفثة فيما ترل الباح-3
ا، لمرٍّجاؿ فنصؿ إلى منع المرأة مف تكلي ، كما يؤدٍّم إلى الممنكع ممنكع، فيحدث الممنكع شرعن
 القضاء.

 
                                                           

 (.139( عثماف، النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ص1)
 .140( المرجع السابؽ، ص2)
 (.30( زيداف، نظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية )ص3)
(، كالشاطبي، 1/152(، كالذخيرة )ج2/336(، كجزء مف شرح تنقيح الفصكؿ )ج2/32( القكافي، الفركؽ )ج4)

 (.2/193(، الشككاني، إرشاد الفحكؿ )ج4/59المكافقات )ج
 (.2/281( الغزالي، إحياء عمـك الديف )ج5)

 (.141( عثماف، الٌنظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ج(6
 (.57ى الصحابة )ص( الزركشي، اإلجابة لما استدركت عائشة عم(7
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 المعقوؿ: ىما تـ العتراض بو عم ىالرد عم

ـ مكرمة كجعؿ ليا الكثير مف الحقكؽ كالكاجبات؛ أف المرأة في اإلسالفيما ترى الباحثة: 
كىي تربية ، كظيفتيا األساسية ىبما ال تطيقو مما يؤثر سمبان عم فاإلسالـ ال يثقؿ كاىؿ المرأة

 . كمؼ اإلسالـ بيا المرأةجياؿ التي ىي أعظـ كأكبر كظيفة األ

 أدلة القوؿ الثاني ومناقشتيا: 

الحدكد كالقصاص بنفس أدلة  لمقضاء فيما سك جكاز تكلي المرأة لاستدؿ القائمكف ب
 الجميكر كمف األدلة: 

ككاف ، كقد استدلكا عمى عدـ جكاز تكليتيا القضاء باألدلة التي استدؿ بيا جميكر العمماء-1
إال أنيـ استدلكا ، دالة عمى عدـ صحة تكلييا القضاء مقتضى ىذا أف تككف ىذه األدلة أيضان 

 -مع إثـ مف كالىا-أم: نفاذ حكميا ، ؿ الحدكد كالقصاصعمى صحة قضائيا في غير مسائ
كالمرأة يصح ليا أف تشيد في غير الحدكد ، بأف القضاء يشارؾ الشيادة في باب الكالية

 .(1)فيصح أف تككف قاضية في غير الحدكد كالقصاص، كالقصاص

 اعتراض:

ا يستتبع نفي كىذ، أف أدلة جميكر العمماء أفادت نفي جكاز أف تتكلى المرأة القضاء
فإذا كاف الحنفية يركف كما يرل جميكر العمماء عدـ جكاز تكلي المرأة القضاء فإف ىذا ، الصحة

 .(2)يستمـز أف يككف حكميا غير صحيح

كىي كما ذكرىا ، تحقؽ ضكابط لجكاز تكلية المرأة لمقضاء مف ىذا القكؿ؛ البدى  ىكعم
 وىذه الضوابط ىي:الدكتكر يكسؼ القرضاكم 

تككف المرأة في سف قابمة؛ ألٍف تصؿ إلى ىذا األمر: فال تصؿ المرأة إلى ىذا المنصب أف  -1
 .كالخبرةف ناحية التجربة كالممارسة إال بعد أف تنضج م

أف تككف مؤىمة لمقضاء مف الناحية العممية كالنفسية كاألخالقية؛ كلدييا التجربة كالخبرة  -2
 كالممارسة العممية.

كثقافتو فال يعقؿ أف نقكؿ في ، مرأة لمقضاء متناسبان مع تطكر المجتمعأف يككف تكلية ال -3
 مجتمع يمنع المرأة مف العمؿ في التدريس بجكاز تكلييا لمقضاء.

                                                           

 (.7/298( الشككاني، فتح القدير )ج1)
 (.143( عثماف، الٌنظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي )ص2)
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 أف ال يكجد رجؿ يصمح ليذا المنصب يسد مسٌدىا. -4
، شرعيبالمباس ال مف االلتزاـ، المرأة خارج المنزؿااللتزاـ باآلداب التي رسميا الشرع لعمؿ  -5

 .(1)كاألدب في الحكار كعدـ الخضكع بالقكؿ
 أدلة القوؿ الثالث ومناقشتيا:

بالقرآف الكريـ كالسنة النبكٌية  لمذىبيـ القائموف بجواز توّلي المرأة لمقضاء مطمقاً استدؿ 
 عمى النحك التالي:، كاألثر كالمعقكؿ

 ف الكريـ:آالقر مف  -أولً 
وْا إََموَكوِت إَِغ َأْلؾَِفو َوإَِذا َحَؽْؿُتم َبْعَ  اهللإِنَّ ] :-سبحانو كتعالى-قاؿ  -1 َرْلُمُرُكْم َأن ُام ُّ

ُؽُؿوْا بِوْلَعْيِل إِنَّ  َّْ َرِعُظُؽم بِِه إِنَّ اهلّلَ َكوَن َسِؿقعًو َبِصراً  اهللالـَّوِس َأن ََتْ  .(2)[كِِع
مانة القضاء ثـ إف المفظ : أف اهلل أمر بأداء األمانات كمف أعظـ األمانات أوجو الدللة

 .(3)عاـ فيشمؿ المرأة كالرجؿ عمى حد سكاء
 اعتراض:

ألف الظاىر أف ، ىذه اآلية مف أميات اآليات المشتممة عمى كثير مف أحكاـ الشرع
، فاالعتبار بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب، الخطاب يشمؿ جميع الناس في جميع األمانات

 .(4)مطمقان  فال ينص عمى تكلية المرأة لمقضاء
 :السنة النبويةمف  -ثانياً 

في عمرة الحديبية عندما رفض أصحابو  ةألـ سمم -صمى اهلل عميو كسمـ-استشارة النبي -1
كيذبح اليدم ففعؿ عميو الصالة كالسالـ كاستجاب ، التحمؿ فأشارت عميو أف يفعؿ التحمؿ أماميـ

ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى ، بىٍيرً عيٍركىةي ٍبفي الز  عف كما جاء في الحديث ، الصحابة لو ، َوَمْرَوافَ ، عىًف الًمٍسكى
َزَمَف  -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َقاَل: َخَرَج َرُسوُؿ الم ِو ، ُيَصدٍُّؽ ُكؿُّ َواِحٍد ِمْنُيَما َحِديَث َصاِحِبوِ 

أِلَْصَحاِبِو:  -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -لم ِو َقاَؿ َرُسوُؿ ا، الُحَدْيِبَيِة َحت ى ِإَذا َكاُنوا ِبَبْعِض الط ِريِؽ...
ـ  اْحِمُقوا» تَّى قىاؿى ذىًلؾى ثىالىثى مىرَّاتو  الم وِ  َقاَؿ: َفوَ ، «ُقوُموا َفاْنَحُروا ُث ؿه حى ـٍ رىجي ـى ًمٍنيي ا قىا ـٍ ، مى فىمىمَّا لى

ـٍ  مىمىةى يىقي مىى أيٍـّ سى ؿى عى ده دىخى ـٍ أىحى ا لىًقيى ًمفى النَّاسً ، ًمٍنيي مىمىةى: يىا نىًبيَّ المَّوً ، فىذىكىرى لىيىا مى ، فىقىالىٍت أيـ  سى

                                                           

 .مكقع شبكة كمنتديات السقيفة المرأة مف السياسة إلى الرئاسة )مكقع إلكتركني( ((1
 [.58النساء: ( ]2)
 (.5/1الجامع ألحكاـ القرآف )ج( القرطبي، 3)

 (.1/555فتح القدير )ج الشككاني، ((4
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ـٍ كىًممىةن ، أىتيًحب  ذىًلؾى  دنا ًمٍنيي ـٍ أىحى رى بيٍدنىؾى ، اٍخريٍج ثيَـّ الى تيكىمٍّ تَّى تىٍنحى اًلقىؾى فىيى ، حى تىٍدعيكى حى رىجى ، ٍحًمقىؾى كى فىخى
رى بيٍدنىوي  تَّى فىعىؿى ذىًلؾى نىحى دنا ًمٍنييـٍ حى ـٍ أىحى ـٍ ييكىمٍّ مىقىوي ، فىمى اًلقىوي فىحى دىعىا حى كا ، فىمىمَّا رىأىٍكا ذىًلؾى قىاميكا، كى ري فىنىحى

ا غىمًّا ـٍ يىٍقتيؿي بىٍعضن يي تَّى كىادى بىٍعضي ا حى ـٍ يىٍحًمؽي بىٍعضن يي عىؿى بىٍعضي كىجى
(1). 

، -صمى اهلل عميو كسمـ-أف أـ سممو أظيرت حكمتيا كاستجاب ليا النبي  وجو الدللة:و 
 .(2)فدؿ عمى كجكد الحكمة عند النساء مما يؤيد تكلي المرأة لمقضاء

مف  -صمى اهلل عميو كسمـ-ىذا الحديث مف باب استشارة المرأة لما رأل النبي  اعتراض:
 .كليس تكليتيا ألمر القضاء، رجحاف عقميا

 :األثر -ثالثاً 

كم عف عمر بف الخٌطاب  أخرجو ابف أبي عاصـ -1 ٍيـه ، ما ري دَّثىنىا ديحى ؿو ، عف حى سىمَّاهي ، عىٍف رىجي
ًف اٍبًف لىًييعىةى  ًبيبو ، عى مىى الس كًؽ ، أىفَّ عيمىرى ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى ٍنوي اٍستىٍعمىؿى الشٍّفىاءى عى رىًضيى المَّوي عى

: كىالى نى  ٍيرى ىىًذًه قىاؿى مىيىا غى ـي اٍمرىأىةن اٍستىٍعمى ٍعمى
(3). 

ـي اٍمرىأىةن »أٌف ىذا مردكده بحديث:  اعتراض: لٍَّكا أىٍمرىىي سناده ضعيؼ؛ ، (4)« لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى كا 
كقد ، (6)كاالنقطاع بيف يزيد بف أبي حبيب كعمر ، (5)كضعؼ ابف لييعة ، لجيالة أحد رجالو
فال تمتفتكا ، كلـ يصح، ؿ: " كقد ركم أف عمر قدـ امرأة عمى حسبة السكؽرٌده ابف العربي كقا

 .(7) إٌنو مف دسائس المبتدعة في األحاديث"، إليو

 

 

 

                                                           

ًكتىابىًة ( ]1) ٍرًب كى ًة مىعى أىٍىًؿ الحى الىحى كًط ًفي الًجيىاًد كىالميصى كًط/بىابي الش ري البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الش ري
كًط   [.2731: رقـ الحديث 3/193الش ري

 (.18/8فتح البارم بشرح صحيح البخارم )ج( ابف حجر، 2)
 (.3179: رقـ الحديث 6/4حاد كالمثاني )ج( ابف أبي عاصـ، اآل3)
رى 4) قىٍيصى مَّـى ًإلىى ًكٍسرىل كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : 6/8 ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي ًكتىاًب النًَّبيٍّ صى

 [.4425رقـ الحديث
 (.977: رقـ الترجمة4/144( ابف عدم، الكامؿ في تاريخ الضعفاء )ج5)
 (.891: رقـ 300العالئي، جامع التحصيؿ ) ص (6)
 (.3/482( ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج7)
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 :المعقوؿ -رابعاً 

كما يجكز ، كاألجير يجكز أف يككف رجالن ، أف القاضي أجيره كعامؿ لأليمة كباقي المكظفيف-1
، (1) [َننِْن َأْرَ ْعَن َلُؽْم َنَآُاوُلنَّ ُأُجوَرُلنَّ ]: -سبحانو كتعالى–امرأة؛ لقكلو  أف يككف

 .(2)ىك المنفذ فعميًّا؛ فيك كاألجير كالحاكـ، فالقاضي يخبر عف الحكـ الشرعي
تكلي المرأة في عصرنا  ىس مع الفارؽ؛ فال يقاس القضاء عمأنو قيا اعترض عميو:

كليس كالعمؿ اإلدارم ، خاصةالحاضر بعض األعماؿ اإلدارية؛ ألف القضاء لو طبيعتو ال
 كيصبح عنكاف الحقيقة فقكؿ القاضي بات كنيائي.، العادم فعمؿ القاضي يكتسب الحجة

الفصؿ بيف الناس يككف حكمو  ىكمف تتكفر فيو القدرة عم ،القدرة ىأف القضاء يحتاج إل-2
 .(3)مانعان مف فيـ حجج المتخاصميف كالفصؿ بينيـ تيعدكاألنكثة ال ، جائزان 

َوإَِذا َحَؽْؿُتْم ]: أٌف المرأة مخاطبة باألمر بالمعركؼ كالٌنيي عف المنكر؛ لقكؿ اهلل تعالى-3

ُؽُؿوا بِوْلَعْيل ، فالمرأة كالرجؿ مخاطبة بكؿ أمر إال فيما استثناىا الدليؿ4) ) [َبْعَ الـَّوِس َأْن ََتْ
، كتأمر بالمعركؼ، ؽذكر ابف عبد البر أٌف سمراء بنت نييؾ األسدية كانت تمر في األسكا

-ككاف ذلؾ عمى عيد الٌنبي ، كتضرب الٌناس عمى ذلؾ بسكط كاف معيا، كتنيى عف المنكر
 .5) ) -صمى اهلل عميو كسمـ

 وجو الدللة:

، اليات فكما تكلت الحسبة في السكؽيتبيف مف خالؿ األثر أف المرأة قد تتكلي بعض الك 
 .6) )عركؼيمكف ليا أف تتكلي القضاء كتحكـ كتأمر بالم

 اعتراض:

 .(7)كلـ يكٌليا أحد ذلؾ األمر، أٌف تمؾ المرأة أمرت بالمعركؼ كنيت عف المنكر متطكعة
                                                           

 [.6( ]الطالؽ: (1
 (.59( الزحيمي، التنظيـ القضائي ) ص2)
 (.144( عثماف، النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي ) ص3)
 [.58( ]الٌنساء: 4)
 (.4/1863( ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج5)
 (.4/1863( ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج6)
 (.67( عارؼ، تكلي المرأة منصب القضاء )ص7)
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 القوؿ الراجح:

تبيف لنا أف األدلة التي قدميا جميكر ، مف خالؿ عرض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ كمناقشتيا
لة المذاىب األخرل التي مقارنة بأد قكية الداللة ،العمماء القائميف بمنع كالية المرأة لمقضاء مطمقان 

 قكؿ الجميكر الذم يمنع تكلي المرأة لمقضاء مطمقان.الباحثة  ترجحنكقشت؛ ف
 لألسباب التالية :

بينما ، حيث استندكا إلى النصكص الشرعية مف الكتاب أك السنة، قكة استدالالت الجميكر -1
 ياس عند التعارض.كالنص مقدَّـ عمى الق، استند الحنفية كالطبرم إلى القياس

بخالؼ تكلي ، إذ الشيادة مما ييشترط فييا العدد ؛ىناؾ فرؽ بيف تكلي القضاء كالشيادة -2
فيي مف حقكؽ ، فال يشترط فيو العدد. كما أف الشيادة مما يتعمؽ بيا حؽ آدمي، القضاء

فيي مف ، بينما تكلي القضاء مما يتعمؽ بو حؽ لممجتمع )حؽ عاـ(، العباد )حؽ خاص(
 القضاء بالشيادة قياس مع الفارؽ.اهلل؛ فقياس  حقكؽ

، كالقصاص، إف الحنفية قد قالكا مثؿ الجميكر ببطالف قضاء المرأة كشيادتيا في الحدكد -3
فيك عمة لنا في إبطاؿ قضائيا في سائر ، فما عممكا بو بطالف قضائيا في ىاتيف الصكرتيف

 األمكر.
 

 تولية المرأة القضاء: ىأثر العرؼ عم

 مفكتفكؽ المرأة في الكثير ، م نعيشونظر لمكاقع كالتطكر المجتمعي كاالنفتاح الذعند ال
كفي ، في المجالس التشريعية فقد تقمدت المرأة مناصب عدة ؛المجاالت؛ ففي كاقعنا الفمسطيني

لكف لكف أف تصبح المرأة قاضية فيذا غير مقبكؿ؛ ، لس البمدية كؿ ذلؾ كي تخدـ دينياالمجا
عاتقيا  عمىبالمختارة )المصمحة االجتماعية( كىي تأخذ  ىما يسم (ـ2012) ظيرت منذ عاـ

يكـ في بالدنا فإف العرؼ السائد ال، كالتي تكاجو النساء بشكؿ خاص، عاـحؿ المشاكؿ بشكؿ 
، لكف المرأة خاضت مجاالت عديدة، منصب القضاء لخطكرة ىذا المنصب أف المرأة لـ تتكؿى 

 .(1)ة كنجاحيا في الكثير مف المحطاتأتطكر المر  ىؾ يدؿ عمكؿ ذل
متمسؾ  أننا في مجتمع محافظ خاصةو بتمعنا ك أثر بالغ في مج لمعرؼ كالعادات كالتقاليد

لكف في اآلكنة األخيرة ، المخاتير قبؿ المجكء لمقضاء إلىبالعادات فالحؿ لممشكالت يمجأ 
ضايا التي تخص النساء لقا خاصةو بعاتقيا حؿ المشاكؿ كالمنازعات ك  عمىظيرت نساء تأخذ 

                                                           

(1 ،  )مكقع إلكتركني(.السيدات يزاحمف الرجاؿ عمى عرش المخترة ( مكقع فمسطيف اليـك
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فأصبح يطمؽ عمييا بيف أكساط المجتمع  بمقب مختارة كاف مستغربان ، غيرىاكميراث ك مف طالؽ 
سيـ في حؿ المشكالت تي  لكنيا، ؛ فالمرأة قد ال تتقمد منصب القضاءمصمحة اجتماعية

 .امكانياتيا، بما يتكافؽ مع قدراتيا ك مجاالت الحياة ىليـك رائدة في شتفالمرأة ا ؛كالنزاعات
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 أثر العرؼ عمى مستجدات 
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 المبحث األوؿ
 لعرؼ عمى مستجدات الدعوة والحسبة "المرأة"أثر ا

ىي رسالة كؿ مسمـ في ىذه الدنيا؛ فكؿ مسمـ يحمؿ  -ىسبحانو كتعال-اهلل  ىإف الدعكة إل
مكاف كال زماف معيف  ى تقتصر عمالناس؛ فالدعكة ال ىان بتبميغو إلقيدة كشريعة مأمكر ىذا الديف ع

 بؿ ىي مستمرة في كؿ كقت كحيف.

 ىكتكجييو كالسعي في تغييره إل، أة دكران ىامان في إصالح المجتمعكال شؾ أف لممر 
كالدعكة ، رأة كتأىيميا ليذا الدكر العظيـأىمية إصالح الم ىلذلؾ فإف اإلسالـ أكد عم، األفضؿ

 خاصةو بالمرأة العناية بيا ك  عمىمف أٌجؿ األمكر كأعظميا التي يجب  -ىسبحانو كتعال-اهلل  ىلإ
 لمما أد، لكثير مف الناس عف التمسؾ بالديففي عصرنا الحالي حيث انتشرت الفتف كابتعد ا

 كاألمر، رأة مساندة الرجؿ في نشر الدعكةكىذا يتطمب مف الم، انحرافات في األخالؽ كالقيـ ىإل
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

الحديث عف عدة أمكر: منيا حقيقة الدعكة كالحسبة  تتناوؿ الباحثةكفي ىذا المبحث 
 كأثر العرؼ عمييا.، محاضف الدعكةكدكر المرأة في 

 واصطالحًا: تعريؼ الدعوة والحسبة لغةً  -أولً 
 :تعريؼ الدعوة لغًة واصطالحاً  -1
، كالقائـ بيا يسمى داعية، كاالسـ: الدعكة، يدعك دعكةدعا  مشتقة مف الفعؿ :الدعوة لغةً  - أ

  .كالجمع: دعاة

، كالسؤاؿ، كالدعاء، كالتجمع، كالطمب، النداء :منيا كلكممة الدعكة في المغة عدة معافو 
 .كاالستمالة

  .(1)دعكت فالنان أم ناديتو كصحت بو قاؿ الزمخشري:

كىك مصدر ، كنا في دعكة فالف كمدعاة فالفكالدَّعكة إلى الطعاـ بالفتح يقاؿ:  وقاؿ الرازي:
 .(2(ك دعكت اهلل لو كعميو أدعكه دعاء، كالمراد بيما: الدعاء إلى الطعاـ

                                                           

 (.1/288( الزمخشرم، أساس البالغة )ج1)
 (.105( الرازم، مختار الصحاح )ص2)



94 

 

 "فػإف دعػوتيـ تحػيط مػف : المرة الكاحدة مف الدعاء كمنو الحػديث: الدعكة :جاء في لساف العرب
 .(2)اع كأحدىـ د، كالدعاة: قـك يدعكف إلى بيعة ىدل أك ضاللة، (1) "ورائيـ

بالٌضٍـّ مىمدكدان؛ )الرَّغبىةي إلى الٌمًو تعالى( فيما عندىه مف الخيًر كاالٍبتياؿ ، )الٌدعاءي( وقاؿ الزبيدي:
َٓ َُيِىُّ ادُْْعَتِيرنَ ﴿  :إليو بالٌسؤىاًؿ؛ كمنو قٍكلو تعالى ُه  ًطو َوُخْػَقًي إِكَّ ُؽْم َاَْضُّ  .(3)﴾ اْ ُطوا َربَّ

 ىالطمب كالحث عم :رض تعريفات الدعكة في المغة أنيايتضح فيما سبؽ مف خالؿ ع
 تركان. ـكاف أخذان أأ االستجابة سكاءن 

 :الدعوة اصطالحاً - ب

كبما جاءت ، رحمو اهلل  بقكلو: ىي الدعكة إلى اإليماف بو، عرَّفيا شيخ اإلسالـ ابف تيمية
 .(4) بو رسمو بتصديقيـ فيما أخبركا بو كطاعتيـ فيما أمركا

كتطبيقػػػو فػػػي كاقػػػع ، إيػػػاىـ كتعميمػػػو، د البيػػػاتكني: )ىػػػي تبميػػػغ اإلسػػػالـ لمنػػػاسفيػػػا محمػػػكعرَّ 
 .(5)الحياة(

، يتضػػػػح أنػػػػو ال منافػػػػاة بػػػػيف التعػػػػاريؼ التػػػػي ذكرىػػػػا العممػػػػاءكبػػػػالنظر فػػػػي ىػػػػذه التعريفػػػػات 
ال اختالؼ تضاد؛ فكؿ منيا اىتـ بجانب مف جكانب الدعكة كركز ، فاالختالؼ فييا اختالؼ تنكع

 عميو.
بجمع الناس ، ممية نشر اإلسالـ كتبميغ لمرسالة: عبارة عف عبأف الدعوة ىيلقكؿ كبمكف ا

باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كفؽ األسس كالمنيج ، الرشد ىكداللتيـ عم، الخير ىعم
 كتطبيقو في كاقع حياتيـ.، يتناسب مع أصناؼ المدعكيف كبما، القكيـ

 واصطالحًا: تعريؼ الحسبة لغةً  -2
، اسـ مف االحتساب كالعدة مف االعتداد، بكسر الحاء كتسكيف السيف :ي المغةالحسبة ف- أ

 كىك عمى معاف عدة منيا:، ف الحسبكاالحتساب مأخكذ م

                                                           

 (.14/258بف منظكر، لساف العرب )ج( ا1)
 (.1/162( الحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف، كقاؿ: حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه )ج2)
 [.55( ]األعراؼ: 3)
 (.158-15/157( ابف تيمية، مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ ابف تيمية )ج4)
 .)17( البياتكني، المدخؿ إلى عمـ الدعكة )ص5)
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كمنػو قػكؿ اهلل ، 1))إذا عددتػو، حسػبت الشػيء أحسػبو حسػابان كحسػبانان  :يقػاؿ العدد والحسػاب: -1
ْقَل َسَؽـوً ]: تعػالى ْحَبوِح َوَجَعَل الؾَّ ِٕ ْؿَس َواْلَؼَؿَر ُحْسَبوكًو َذلَِك َاْؼِيرُر اْلَعِزرِز  َنولُِق ا َوال َّ

 .(2) [اْلَعؾِقمِ 

اعتد فيما  إذا، اب اإلنساف األجر عند اهلل تعالىكىك احتس، كيندرج تحت ىذا المعنى العد
إني  –ضي اهلل عنور  –كطمب الثكاب كمنو حديث أبى بكر الصديؽ ، يدخره عند اهلل تعالى
 عف ابف مسعكد كما ركل ، أم أعدىا في سبيؿ اهلل تعالى كفي الحديث، هأحتسب خطام ىذ

ـُ َنَفَقًة َعَمى َأْىِموِ " :-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل  -رضى اهلل عنو-  ِإَذا َأْنَفَؽ اْلُمْسِم
 .3)) "َيا َكاَنْت َلُو َصَدَقةً ِسبُ َوُىَو َيْحتَ 

بالصبر كالتسميـ ألمر اهلل فيككف ، أٌما االعتداد في األعماؿ المكركىة التي تنزؿ باإلنساف
 تعالى.

ٍيدو  ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ كما ركل  : كينَّا ًعٍندى النًَّبيٍّ ، زى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىهي رىسيكؿي  -صى ًإٍذ جى
مَّـى -فىقىاؿى النًَّبي  ، يىٍدعيكهي ًإلىى اٍبًنيىا ًفي المىٍكتً ، بىنىاًتوً ًإٍحدىل  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ِإَلْيَيا اْرِجعْ »: -صى
َفُمْرَىا َفْمَتْصِبْر ، َشْيٍء ِعْنَدُه ِبَأَجٍؿ ُمَسمًّىَوُكؿُّ ، َأْعَطى َما َوَلوُ  َأَخذَ  َما ِلم وِ  َأف   َفَأْخِبْرَىا

 .(4)«َوْلَتْحَتِسبْ 

َوَكَفى ِبالم ِو  : -سبحانو كتعالى-ى بو كمنو قكلو فيقاؿ احتسب بكذا أم اكتف الكفاية: -2
 . ((5َحِسيباً 

 ب " مف: أم أنكر عميو قبيح عممو كتسمية اإلنكار باالحتسايقاؿ احتسب عميو اإلنكار: -3
ف أل، كىك االحتساب، لغير سبب بإزالتوألف اإلنكار عمى ا ؛قبيؿ تسمية المسبب بالسبب

ألمر بإزالتو ىك فا كالمنكر إذا فعؿ، تركو أمر بالمعركؼالمعركؼ إذا ترؾ فاألمر بإزالة 
 .(6) "النيى عف المنكر

                                                           

 (.3/164ظكر، لساف العرب )ج( ابف من1)
 [.96( ]األنعاـ: 2)
 (.1/167( ابف حجر، فتح البارم )ج3)

تىعىالىى: (4 ]ُقِؿ اْدُعوا الم َو َأِو اْدُعوا الر ْحَمَف َأيًّا ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىبىارىؾى كى
 [.7377: رقـ الحديث9/115[ 110]اإلسراء:  الُحْسَنى[ َما َتْدُعوا َفَمُو اأَلْسَماءُ 

 [.6( ]النساء: 5)
 (. 83( السنامي، نصاب االحتساب )ص(6
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بر األمكر يتد كالمحتسب، حسبة في األمر أم حسف التدبير لو: فالف حسف اليقاؿ التدبير: -4
 .(1)كفؽ القكانيف كاألنظمة

 يقاؿ خرجا يحتسباف األخبار أم :كلو معنى مجازم؛ حيث يطمؽ عمى االختبار كالسبر -5
 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:، يتعرفانيا

 تقػػػػػػػػوؿ نسػػػػػػػػاء يحتسػػػػػػػػبف مػػػػػػػػودتي

(2)لػػيعممف مػػا أخفػػى ويعممػػف مػػا أبػػدى  
 

   
ا حتػػػي يقػػػدـ عمػػػى تغييػػػر عمييػػػكيحكػػػـ ، يختبػػػرف مػػػا عنػػػد الرجػػػاؿ مػػػف تصػػػرفات أم النسػػػاء

 .المنكر

مكضكع بحثنا ىك:  فالتعريؼ األقرب إلى، خالؿ ما تـ عرضو مف معاني الحسبةمف 
 . -سبحانو كتعالى-جر كالثكاب مف اهلل طمب األ

 تعريؼ الحسبة اصطالحًا: -2

 :الحسبة تبعان لمدلكالتيا المغكيةتعددت تعريفات 

كنيي عف المنكر إذا ظير ، عركؼ إذا ظير تركوبأنيا أمر بالم :فيا جميكر الفقياءفقد عرَّ  -1
 3) .)فعمو

  5).)كالنيي عف المنكر، اب األمر بالمعركؼ: بأنيا كظيفة دينية مف ب4) )ابف خمدوف فياكعرَّ  -2

                                                           

 (.83( السماني، نصاب االحتساب )ص1)
 (.125( الزمخشرم، أساس البالغة )ص2)
صال240( الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص3) ح بيف الناس. (. كأضاؼ الشيزرم، كابف األخكة في تعريفيما كا 

ىػ لو العديد مف المؤلفات منيا: 589)الشيزرم( ىك: عبد الرحمف بف نصر بف عبد اهلل العدكل الشيزرم ت 
نياية الرتبة في طمب الحسبة، كالنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ، كاإليضاح في أسرار النكاح كغيرىا. 

(. ابف األخكة ىك: محمد بف 1/209كف)ج(، كحاجي خمفية، كشؼ الظن1/528البغدادم، ىدية العارفيف)ج 
ىػ صاحب كتاب معالـ القربة في  729محمد بف أحمد بف أبي زيد بف األخكة القرشي ضياء الديف المحدث 

 (.7/263(، الزركمي، األعالـ )ج 4/168أحكاـ الحسبة. ابف حجر، الدرر الكامنة )ج 
بف الحسف الحضرمي، اإلشبيمي األصؿ ثـ  ( ابف خمدكف ىك : عبد الرحمف بف محمد بف محمد بف محمد4)

ىػ. مف اشير مؤلفاتو كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر  808ىػ كتكفي سنة  732التكنسي ثـ القاىرم كلد سنة 
(، 4/145(، كالسخاكم، الضكء الالمع)ج 7/76في أياـ العرب كالعجـ البربر. ابف العماد، شذرات الذىب )ج 

 (.2/278ف )ج كحاجي خميفة، كشؼ الظنك 
 (.249( ابف خمدكف، المقدمة )ص5)
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عو معياران عامان يميز الحسبة مف خالؿ تعريفو لممحتسب كمف ثـ كض1) )ابف تيميوكعرؼ  -3
: " أما المحتسب فمو األمر بالمعركؼ و كاختصاصات الكالة كالقضاة فقاؿبيف اختصاصات

  2).)ة كالقضاة كأىؿ الديكاف كنحكىـكالنيي عف المنكر مما ليس مف اختصاص الكال

، كنييه عف المنكر، غاء مرضاة اهللكمما سبؽ يتبيف أف الحسبة ىي: أمره بالمعركؼ ابت
 .ي تقييدىا بما سكم اختصاص الكالةكال ينبغ

َوَمو  اهللَوَمو ُاـِْػُؼوا ِمْن َخْرٍ َنِِلَْكُػِسُؽْم َوَمو ُاـِْػُؼوَن إَّٓ اْبتَِغوَء َوْجِه ]كيؤيد ذلؾ قكلو تعالى: 

 .(3) [ُاـِْػُؼوا ِمْن َخْرٍ ُرَو َّ إَِلْقُؽْم َوَأْكُتْم ٓ ُاْظَؾُؿونَ 

 ب:شروط المحتس -ثانياً 
 :(4)أذكر أىميا في التالي، كضع العمماء لممحتسب شركطان 

 حران.، أف يككف مسممان بالغان عاقالن -1

 أف يككف عدالن عامالن بما يأمر كينيي.-2

 ليعمـ ما يأمر بو كينيي عنو.، أف يككف عالمان بالمنكرات الظاىرة-3

مع الرفؽ ، لكمة الئـ. ال يخاؼ في اهلل (5)كأف يككف ذا رأم كصرامة كخشكنة في الديف -4
 .األمر كالنييبالناس في 

 .قادران عمى إنفاذ ما أسند إليو، (6)حسف الخمؽ، أف يككف حميمان صبكران عمى األذل-5

                                                           

( ابف تيمية ىك: أبك العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ، الحرانى، الدمشقي الحنبمي مف 1)
أعالـ اإلسالـ لو العديد مف المؤلفات منيا: مجمكع الفتاكل كالحسبة في اإلسالـ كغيرىما مف المصنفات النفيسة 

(، 14/234(، كابف كثير، البداية كالنياية )ج4/29انظر: ابف رجب، الذيؿ عمى طبقات الحنابمة )جىػ. 728ت
 (.4/29ك الزركمي، األعالـ )ج

 (.15( ابف تيمية، الحسبة في اإلسالـ )ص2)
 [.272( ]البقرة: 3)
 (.324زيداف، نظاـ القضاء في اإلسالـ )ص (4)
 (.258كالقاضي أبك يعمي: األحكاـ السمطانية )ص (،241( الماركدم، األحكاـ السمطانية )ص5)
 (.2/333(، كالغزالي، إحياء عمـك الديف )ج84ابف تيمية، الحسبة في اإلسالـ )ص( 6)
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كخالؼ البعض في شرط ، (1)أف يككف المحتسب مأذكنان لو في الحسبة مف السمطاف أك نائبة-6
ألنو يتكلى كالية الحسبة مف قبؿ ، ذلؾ كلكف األكلى اشتراط، (3)كاإلذف مف اإلماـ، (2)الحرية
 الدكلة. 

 الشػػروط الموجبػػػة لإلنكػار في مجػاؿ الحػػػسبػػة: -ثالثاً 
عؿ أك قكؿ كلك ؛ ألٌف كؿ ما قبحو الشرع مف فأف يككف المنكر مكجكدان فعالن كاف أك قكالن  -1

  .(4)ؼمف مكمؼ أـ غير مكم صدرأي  لكجكب النيي عنو سكاءن ، صغيرة يسمى منكران 

أٌما إذا انقضى ، لو كقت النيي أك التغيير بأف يككف صاحبو مباشران ، أف يككف المنكر حاالن  -2
 كلممحتسب في ىذه الحاؿ أف يعظ مرتكب المنكر. ، يس ثمة مكاف لمنيي عنو أك تغييرهالمنكر فم

و الَِّ رَن رَ ]لمنيي الكارد في قكلو تعالى: ، أف يككف المنكىر ظاىران لممنًكر بغير تجسس -3 َ و َأُّيُّ

ُسوا َوٓ َرْغَتْى َبْعُضُؽْم َبْعضًو َأَُيِ  سَّ ٌم َوٓ ََتَ ُْ ىُّ آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِرًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِ

َم َأِخقِه َمْقتًو َنَؽِرْلُتُؿوُه َوااَُّؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َاوَّ  ََْ  .(5) [اٌب َرِحقمٌ َأَحُيُكْم َأْن َرْلُكَل 

ًعدى رىسيكؿي المًَّو  عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ  : صى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًفيعو  -صى ٍكتو رى ، الًمٍنبىرى فىنىادىل ًبصى
ـْ ، ِإَلى َقْمِبوِ  اإِليَمافُ  ْفضِ يُ  َوَلـْ  ِبِمَساِنوِ  َأْسَمـَ  َمفْ  َمْعَشرَ  َيا: »َفَقاؿَ  َل ُتْؤُذوا الُمْسِمِميَف َوَل ُتَعيٍُّروُى

َوَمْف َتَتب َع الم ُو َعْوَرَتُو ، َفِإن ُو َمْف َتَتب َع َعْوَرَة َأِخيِو الُمْسِمـِ َتَتب َع الم ُو َعْوَرَتوُ ، َوَل َتت ِبُعوا َعْورَاِتِيـْ 
 .(6) «ْوِؼ َرْحِموِ َيْفَضْحُو َوَلْو ِفي جَ 

فال يحتسب  ؛كأما المختمؼ فيو، عمى إنكاره بيف أئمة االجتياد أف يككف المنكر مجمعان   -4
ف كاف كٌؿ مجتيد مصيبفيو فال احتساب إزاء ، إال أف الحؽ كاحد كال نعمـ صاحبو، ان ؛ ألٌنو كا 

                                                           

 (.48-43الشياكم، الحسبة في اإلسالـ )ص ص (1)
 (.553الطريفي، القضاء في عيد عمر )ص( 2)
 (.324زيداف، نظاـ القضاء في اإلسالـ )ص (3)
 (.2/468ي، إحياء عمـك الديف)ج( الغزال4)
 [.12( ]الحجرات: 5)

اءى (6 /بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًفي تىٍعًظيـً  ( ]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الًبرٍّ كىالصٍّ
سى 2032: رقـ الحديث 4/378الميٍؤًمًف  ًديثه حى سىٍيًف [. قاؿ الترمذم: ىىذىا حى ًديًث الحي فه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى
 اٍبًف كىاًقد.
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كل ، (1)ذلؾ مَّى اهللي -وي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو أىنَّ ، -رضى اهلل عنو - العىاصً  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ كقد ري صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى :  -عى ـ   َفاْجَتَيدَ  الَحاِكـُ  َحَكـَ  ِإَذا»يىقيكؿي ـ  َأْخَطَأ ، َفَمُو َأْجرَافِ  َأَصابَ  ُث ـَ َفاْجَتَيَد ُث َذا َحَك َواِ 
 .(2) «َفَمُو َأْجرٌ 

 :تولية المرأة لمحسبة في األسواؽ مسألة عمى بيقاتتط
 -كىي أىخٌص خصائص الرسؿً ، كأىرفع العبادات، الدعكة ًإلى اهلل تعالى مف أىشرؼ األىعماؿ

َّْن َ َطو إَِغ ]عنيـ:  -سبحانو كتعالى-قاؿ ، عمييـ السالـ ًٓ ِِم َوَطِؿَل  اهللَوَمْن َأْحَسُن َقْو

ـِي  و َوَقوَل إِكَّ ًَِ  . (3) [ِمَن ادُْْسؾِِؿعَ َحو

، ككيؼ نبمٍّغيا، بيف لنا كيؼ نحمؿي الدعكة ًإلى الناس -صمى اهلل عميو كسمـ-كرسكلنا 
رجالن كاف أك ، فكؿ مسمـ مطالب باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاإلصالح بيف الناس

المفاسد التي كتعطيؿ ، امرأة حسب استطاعتو؛ فجاءت الشريعة اإلسالمية بتحصيؿ المصالح
منذ القدـ في األمر بالمعركؼ كالنيي  كبيره  فالمرأة ليا دكره ، تزداد مع تطكر الحياة كتغير الزماف

 كفي كقتنا الحالي أصبحت مسئكلية المرأة أعظـ مف ذم قبؿ.، عف المنكر

 تحرير محؿ النزاع: -أولً 

أمران بالمعركؼ كنييان  -ىسبحانو كتعال-اهلل  إلىال خالؼ في جكاز تكلي المرأة الدعكة 
كلكف الخالؼ في تكلي المرأة الحسبة في ، عف المنكر في بيتيا كمع محارميا كمع جنسيا

 :قوليف عمىالسوؽ  عمىمرأة لمحسبة فقد اختمفوا في تولية الاألسكاؽ 
 .(4) الكتاني كقاؿ بو، ال يجكز تعيينيا في حسبة السكؽ -القوؿ األوؿ

   .(5) عبد اهلل محمد عبد اهللبو قاؿ ك ، في الحسبة يجكز تعيينيا -القوؿ الثاني

 

 
                                                           

 (.2/470( الغزالي، إحياء عمـك الديف )ج1)
ابى أىكٍ (2 اًكـً ًإذىا اٍجتىيىدى فىأىصى اـً ًبالًكتىاًب كىالس نًَّة/بىابي أىٍجًر الحى  أىٍخطىأى ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي ااًلٍعًتصى
 [.7352رقـ الحديث  :9/108
 [.33]فصمت:  (3)
 (.1/285( عبد الحي الكتاني، نظاـ الحككمة النبكية )التراتيب اإلدارية( )ج4)
 (.146( عبد اهلل، كالية الحسبة في اإلسالـ )ص5)
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 سبب الخالؼ:
 :ىيرجع سبب الخالؼ إل

مكف بمنع المرأة مف تكلي الحسبة اختالفيـ في االستدالؿ بالنصكص الكاردة  فذىب القائ -1
لما جاء  تكلييا منافيان  فيككف ؛ي تجعؿ القكامة لمرجؿ دكف المرأةالنصكص الت إلى استنادان 
، مر بالمعركؼاأل عمىبعمكـ النصكص التي تحث  ستدلكاأما القائمكف بالجكاز ا، تباآليا

 ممرأة .أـ للمرجؿ  أكاف كىذا سكاءن 
ثر أف األ إلىعكف نظركا تكلية المرأة لمحسبة؛ فالمان ىاختالفيـ في األثر المترتب عم -2

؛ فنظركا المجيزكفأما ، في السكؽ سمبي إذ يعرضيا لمفتنة تكلية المرأة لمحسبة ىالمترتب عم
ف دعكتيا  تككف في األسكاؽ المغمقة الخاصة أل، المرأة في حسبتيا ىفتنة عمأنو ال  إلى

 بالنساء.
 المجيزكف بحديث ة لذلؾ استدؿاختالفيـ في صحة االستدالؿ باألثر الكارد عف الصحاب -3

يف الحسبة ب ىلية الشفاء عما أيثر عف عمر بف الخطاب مف تك مالسمراء بنت نييؾ كم
 .الناس

قدرة كبيرة كجيد  إلىعماؿ الحسبة تحتاج أف أل، في شرط الذككرية في المحتسباختالفيـ  -4
 .؛ فمف اشترط الذككرية قاؿ بالمنعكىذا متحقؽ في الذكر، كخركج مستمر مف البيت

 األدلة ومناقشتيا: 

 أدلة القائميف بالمنع ومناقشتيا: 
 النحو التالي: ىعمف والسنة؛ آاستدؿ القائميف بالمنع مف القر 

 :القراف الكريـ -أولً 
َجوُل ] :-سبحانو كتعالى-قاؿ -1 اُمونَ  الرِّ َْ  الـَِّسوءِ  َطَذ  َقوَّ

َل  بِ  َبْعضٍ  َطَذ  َبْعَضُفمْ  اهلل َنضَّ

 َْ
مْ  ِمنْ  َأْكَػُؼوا َوبِ وُت  َأْمَواَِلِ ََِ و َْ  لِْؾَغْقِى  َحونَِظوٌت  َقوكَِتوٌت  َنولصَّ

 . (1) [اهلل َحِػظَ  بِ
فال يجكز تعييف النساء عمى أمر السكؽ؛ ألف ، (2)أم: يقـك بتدبيرىا كتأديبيا: وجو الدللة

كفي ىذا محاكلة ، قكاميف عمييف-تعالى  -ىذا يجعميف قكامات عمى الرجاؿ الذيف جعميـ اهلل 
 .(3) قمب صنع اهلل الذم أتقف كؿ شيء
                                                           

 [.34( ]النساء: 1)
 (.5/148( القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج2)
 (.119كؼ كالنيي عف المنكر )ص( إليي، مسؤكلية النساء في األمر بالمعر 3)
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، األسريةكىي خاصة باألمكر  ،: أف اآلية نزلت في تأديب الرجؿ لزكجتواعتراض عميو
 السكؽ. ىكليس ليا عالقة بالحسبة عم

ـ يشمؿ كؿ قكامة بخصكص السبب كالمفظ عا : العبرة بعمـك المفظ الالعتراض ىرد عم
 .بما فييا الحسبة

ُوَغ ]  :-ىسبحانو كتعال-قاؿ -2 ْٕ وِلؾِقَِّي ا َج اْْلَ ْجَن َاَزُّ    .(1) [َوَقْرَن ِِف ُبُقواُِؽنَّ َوٓ َاَزَّ

قد أمر النساء بمالزمة  -ىلسبحانو كتعا-يتبيف مف خالؿ اآلية أف اهلل  :وجو الدللة
منيـ البر كالفاجر  بالمعركؼ في األسكاؽ بيف الرجاؿ كخركجيا يككف لحاجة فكيؼ تأمرالبيت 
 .(2)نفسيا الفتنة منو  ىتأمف المرأة عم الذم ال

  :السنة النبوية -ثانياً  

ٍف أىًبي بىٍكرىةى بخارم ما ركاه ال-1 : لىقىٍد نىفىعىًني المَّوي ًبكىًممىةو سىًمٍعتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو ، بسنده عى -قىاؿى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىؿً  -صى ـى الجى مىًؿ فىأيقىاًتؿى مىعىييـٍ ، أىيَّا اًب الجى ؽى ًبأىٍصحى ا ًكٍدتي أىٍف أىٍلحى : ، بىٍعدى مى قىاؿى

مَّـى -رىسيكؿى المًَّو  لىمَّا بىمىغى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًبٍنتى ًكٍسرىل، أىفَّ أىٍىؿى فىاًرسى  -صى مىٍيًي مَّكيكا عى : ، قىٍد مى قىاؿى
ـُ اْمرََأةً »  .(3) «َلْف ُيْفِمَح َقْوـٌ َول ْوا َأْمَرُى

أخبر بعدـ الفالح  -اهلل عميو كسمـ ىصم-: يتبيف مف خالؿ الحديث أف النبي الدللةوجو 
كالقضاء كاإلمامة ، كمنصب النبكة، (4)كالية مف الكاليات العامة تيعد كالحسبة، أمره امرأة ىلمف كل

  .(5)كىذا مختص بالرجاؿ، صغرل كالكبرلال
، بنت كسرم رئاسة الفرس ديث كرد في تكليةأف سبب كركد ىذا الح :اعترض عميو

 .(6)ككف دليالن لتكلية المرأة لمحسبةكال يصمح ألف ي، الكبرلكالحديث خاص باإلمامة 
 أمرىـ( تشمؿ جميع الكاليات.) أف لفظ الحديث في قكلو كلكاالعتراض:  عمىرد ال

                                                           

 [.33( ]األحزاب: 1)
 (.125( إليي، مسؤكلية النساء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر )ص2)
رى 3) قىٍيصى مَّـى ًإلىى ًكٍسرىل كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : 6/8 ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي ًكتىاًب النًَّبيٍّ صى

 [.4425ديثرقـ الح
 (.18/59( العيني، عمدة القارم )ج(4
 (.84( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف )ص5)

 (.305( حافظ أنكر، كالية المرأة في الفقو اإلسالمي )ص(6
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 أدلة القائموف بالجواز ومناقشتيا: 

 :بالكتاب واألثر استدؿ القائموف بالجواز؛

  :الكتاب مف -أولً 

يٌ  ِمـُْؽمْ  َوْلَتُؽنْ ]: -سبحانو كتعالى-قاؿ  -1 ْرِ  إَِغ  َرْيُطونَ  ُأمَّ  َوَرـَْفْونَ  بِودَْْعُروِ   َوَرْلُمُرونَ  اِْلَ

 .(1) [ادُْْػؾُِحونَ  ُلمُ  َوُأوَلئَِك  ادُْـَْؽرِ  َطنِ 

ف يقكمكا كأف عمى الرجاؿ كالنساء أ، : فاآلية عامة تشمؿ الرجاؿ كالنساءوجو الدللة
 .(2)األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكربكاجب 

نيا تبيف أف عمى األمة أف إ حيثي ، أف ىذه اآلية في غير محؿ النزاع :اعترض عميو
 كليست خاصة بتكلي المرأة الحسبة.، يككف منيا طائفة تدعك إلى المعركؼ كتنيى عف المنكر

بؿ قد فرض عمييف القياـ بو ، منكعبأف قياـ النساء بالحسبة غير م العتراض: عمىالرد 
 .(3)كالممنكع ىك تكليتيف كالية الحسبة، كما فرض عمى الرجاؿ

 :األثر -ثانياً 

 - النبي أدركت قد ككانت نييؾ بنت سمراء رأيت: قاؿ سميـ بف ىيحي بمج أبك ركاه ما -1
 معركؼبال كتأمر الناس تؤدب سكط بيدىا كخمار غميظ درع عمييا - كسمـ عميو اهلل صمى
 .(4)(المنكر عف كتنيى

استعمؿ الشٍّفىاء عمى السكؽ. قاؿ:  -رضي اهلل عنو  -ما ركاه يزيد بف أبي حبيب أف عمر -2
 .(5)كال نعمـ امرأة استعمميا غير ىذه 

                                                           

 [.104( ]آؿ عمراف: 1)
 (.68( إماـ، أصكؿ الحسبة في اإلسالـ )ص2)
 (.133معركؼ كالنيي عف المنكر )ص( إليي، مسؤكلية النساء في األمر بال3)
(، قاؿ األلباني: سنده جيد. انظر: األلباني، 785: رقـ الحديث 24/311( الطبراني، المعجـ الكبير )ج4)

 (.1/101جمباب المرأة المسممة )ج
 -(: كقد ركم أف عمر 3/352(، قاؿ ابف العربي في أحكاـ القرآف )ج7/728( ابف حجر، اإلصابة )ج5)

نما ىك مف دسائس المبتدعة في  -نو رضي اهلل ع قدـ امرأة عمى حسبة السكؽ كلـ يصح، فال تمتفتكا إليو، كا 
 األحاديث.
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ة في األثر األكؿ جعؿ الحسب -كسمـ اهلل عميو ىصم-أف النبي  وجو الدللة مف األثريف:
جكاز تكلي المرأة  ىفيذا يدؿ عم ؛ا عمر بف الخطاب لمشفاءكما جعمي، سمراء بنت نييؾ ىإل

الخطاب الذم عرؼ  لمحسبة كاألمر بالمعركؼ في األسكاؽ فمك لـ يكف جائزان لما كالىا عمر بف
 النساء. ىعميو الغيرة عم
 :اعترض عميو

ف صح ، استعمؿ امرأة تدعي الشٍّفىاء عمى السكؽ -رضي اهلل عنو- لـ يثبت أف عمر كا 
كىذا مف النادر الذم ال حكـ لو ألف ، (1)ستعمميا في أمر خاص بأمكر النساءعمو يككف اذلؾ ل

 .(2)حاديث أف ىذا مف دسائس المبتدعة في األ كذكر ابف العربي، الحكـ لمغالب
 الراجح في المسألة: 

يتبيف رجحاف القكؿ األكؿ القائمكف بمنع تكلي المرأة  راء العمماء كأدلتيـآبعد استعراض 
 محسبة في األسكاؽ؛ ألف في ذلؾ حماية كصيانة لممرأة مف أصحاب النفكس الضعيفة.ل

 :عند النظر بيف أقواؿ العمماء نجدأنو  :يتبيف لمباحثة مما

 :أف القائميف بالمنع

بمعنى كاليتيا  لنكع مف ، أف كالية الحسبة ىمرأة لمحسبة في األسكاؽ نظركا إلمف تكلية ال
كتأمر بالمعركؼ بيف ، ئيا منصبان يخكليا أف تتابع كتبحث عف المنكراتكاعتال، الكالية العامة

 باختالطيا  بالرجاؿ.، الرجاؿ كفي ذلؾ تعريضيا لمفتنة
 :أما القائموف بالجواز

كالتي ، األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىستدلكا بعمكـ النصكص التي تحث عما
 يطالب فييا الرجاؿ كالنساء.

بالمنع  مف تكلي المرأة لمحسبة في األسكاؽ؛ لكف لك تكلت المرأة  يفقائمأف ال :الباحثة ىتر 
كظيفتيا  ىدكف أف يؤثر عم، يف أكساط النساءلمحسبة كأمرت بالمعركؼ كنيت عف المنكر ب

قد نخرج مف ىذا الخالؼ الكاقع بيف ك ، فال خالؼ، كىي رعاية بيتيا كتربية األجياؿ، األساسية
كفي األسكاؽ التي يكثر فييا الفاجر ، أف تحتسب المرأة بيف الرجاؿالعمماء؛ ألنو مف الصعب 

                                                           

 (.1/286( عبد الحي الكتاني، نظاـ الحككمة النبكية )التراتيب اإلدارية( )ج1)
 (.3/352( القرطبي، أحكاـ القرآف )ج2)
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بيف أكساط ، اهلل بالكممة الطيبة كبالسمكؾ الحسف ىكالمتربص بالنساء سكءان؛ فالمرأة داعية إل
 النساء.

َوادُْْمِمـُيوَن ]: -سبحانو كتعالى-في قكلو  -رحمو اهلل  -قاؿ الشيخ العالمة ابف عثيميف 

يَلَة َوادُْْمِمـَ  وُت َبْعُضيُفْم َأْولَِقيوُء َبْعيٍض َريْلُمُروَن بِيودَْْعُروِ  َوَرـَْفيْوَن َطيِن ادُْـَْؽيِر َوُرِؼقُؿيوَن الصَّ

َكوَة َوُرطِقُعيوَن اهللََّ َوَرُسيوَلُه ُأوَلئِيَك َسيرافم اهلل إِنَّ اهللََّ َطِزريٌز َحؽِيقمٌ  كفػي : (1) [َوُرْمُاوَن الزَّ
كظيفػة األمػر بػػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر ليسػت خاصػة بالرجػاؿ بػػؿ  ىػذه اآليػة دليػؿ عمػى أف

لػيس فػي ك النسػاء محافػؿ  كلكف في، حتى النساء عمييف أف يأمرف بالمعركؼ كينييف عف المنكر
ذا رأت تفريطػان فػ ،سػكاؽاألمجامع الرجاؿ كفػي  فػي كاجػب تػأمر  إذا رأت المػرأة منكػرا تنيػى عنػو كا 

 . (2) يي عف المنكر عمى كؿ مؤمف كمؤمنةمر بالمعركؼ كالن؛ ألف األفيما يخص النساء  بو
 تولية المرأة لمحسبة في األسواؽ: ىأثر العرؼ عم

كال يتحقؽ ىذا الدفع ، ألذل عنيـجاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيؽ مصالح العباد كدفع ا
القدـ ليا  المرأة منذ، ال مف خالؿ الحسبة التي تحث عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرإ

ة أبنائيا كاالىتماـ تربي ىفال يقتصر دكرىا عم ؛ي عف المنكردكر عظيـ تأمر بالمعركؼ كتني
ج ي عصر يعي كخاصةن أننا نعيش ف، اهلل إلىحمؿ ىـ الدعكة  ىؾ إلذل لبؿ تعد، بشئكف بيتيا

 كمما يتطمب ذلؾ األمر، المرأة ىالمجتمع اإلسالمي السيما عم ىبالفساد كبغزك فكرم عم
، ت دعكة المرأة متنكعة كمتعددةبالكسائؿ الحديثة التي تالئـ العصر الحديث؛ فمجاال بالمعركؼ

شاعة الفضيمة ىكىك القضاء عم، مف الحسبة ىسمبما يحقؽ اليدؼ األ عبر ، المنكر كالرذيمة كا 
، ةكالمؤسسات الخيرية كاالجتماعي، كفي المساجد، كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، الكسائؿ الحديثة

اهلل في  ىيكـ الداعية إلفأصبحت لدينا ال، كصاالت األفراح التي تعج بالنساء كيكثر فييا المنكر
، صحؼ كالمجالت  كالقنكات الفضائيةكعبر ال، كالمستشفيات كالمنتزىات، كالجامعات، المدارس

مر اهلل كاأل ىالعرؼ ال يعارض الدعكة إلف، جميؿ التي يكثر تجمع النساء فيياكمراكز الت
كالمكاف المناسب كتدعك المرأة ، لكف باختيار الكسيمة المناسبة، كربالمعركؼ كالنيي عف المن

لكف ال يقبؿ أف تأمر المرأة ، مف بني جنسيا المرأة في أمكر حياتيا كفي األمكر الفقيية

                                                           

 [.71( ]التكبة: 1)
 (.4/500ف )ج( ابف عثيميف، شرح رياض الصالحي2)
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فاألسكاؽ يكثر فييا ، منعان لمفتنة كاختالطيا بالرجاؿبالمعركؼ كتنيي عف المنكر باألسكاؽ 
 .كالفاجر الصالح

ثغر مف ثغكر الدعكة  ىيقؼ عمممح كضركرم لممرأة كلمرجؿ فالجميع  ره الحسبة اليكـ أم
كحضارم كمتقدـ  نكر لكي ننعـ بمجتمع إسالمي كريـفيأمر بالمعركؼ كينيي عف الم اهلل ىإل

 .-عز كجؿ-اهلل  ىبحمؿ ىـ الدعكة إل
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 المبحث الثاني
 ()المرأة مستجدات الصالة والحج ىأثر العرؼ عم

، أساسػػيا الشػػريعة اإلسػػالمية ركػػائز أساسػػٌية ىتمػػع اإلسػػالمي مجتمػػع مػػنظـ يقػػـك عمػػالمج
 -صػػمى اهلل عميػػو كسػػٌمـ-عمػػى سػػيدنا محمػػد  -عػػز كجػػؿ-كىػػذه الشػػريعة التػػي نػػزَّؿ قكاعػػدىا اهلل 

أركػػاف  ىاف مرصػػكص عمػػيػػتتجمػػي فييػػا معنػػي العبكديػػة هلل؛ فاإلسػػالـ بن، يفليعمميػػا لمنػػاس أجمعػػ
كمػػػف أىػػػـ الفػػػرائض الدينيػػػة التػػػي فرضػػػيا اهلل الحػػػج كالصػػػالة؛ ففػػػرض اهلل الصػػػالة ، قكيػػػة كمتينػػػة

فػالحج أكبػر مػؤتمر  ؛عقيػدة كػذلؾ، -ىسػبحانو كتعػال-كتحقيقػان لمعبكديػة هلل ، كالحج تنقية لمنفػكس
ة مجاىػػدة لمػػنفس كالصػػال، كاتحػػاد المسػػمميف، إسػػالمي بػػو تتقػػارب األمػػة كمصػػدر عظمػػة اإلسػػالـ

ػػرى ، كتيػػذيب لمنفػػكس، كاتصػػاؿ بالخػػالؽ كمناجاتػػو ػػًف اٍبػػًف عيمى ػػا-، كعى ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى : قىػػاؿى  -رى قىػػاؿى
ػمَّـى -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـُ َعَمػى َخْمػٍس: َشػَياَدةِ  -صى َل ِإَلػَو ِإل  الم ػُو َوَأف   َأفْ  " ُبِنػَي اإِلْسػاَل

اَلةِ ، ُمَحم ًدا َرُسوُؿ الم وِ  َقاـِ الص  يتَاِء الز َكاةِ ، َواِ   .(1)َوَصْوـِ َرَمَضاَف"، َوالَحجٍّ ، َواِ 

 :عمى مستجدات الصالة والحج "المرأة" تطبيقات
 :ـرحْ مسألة سفر المرأة لمحج بدوف مَ  -1

كالحج عبادة ، عمى عباده المستطيعيف حٌج بيت اهلل الحراـ -سبحانو تعالى-فرض اهلل 
يمحك اهلل تعالى بيا الذنكب كالسيئات كيرفع بيا الدرجات فما أجٌميا مف ، عظيمة األجر كالثكاب

الحج ك ، طاعة كفريضة ينبغي أف يحرص المسمـ عمى أدائيا بالكيفية التي شرعيا اهلل تعالى
أف ال تسافر المرأة إال مع ذم محـر لتكافر  واألصؿ حد سكاء؛ ىالمرأة عمالرجؿ ك  ىفريضة عم

 األدلة مف السنة عمى ذلؾ كمنيا:
ٍنييمىا-عىًف اٍبًف عىبَّاسو -1 : قىاؿى النًَّبي  ، -رىًضيى المَّوي عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ُتَساِفرِ  لَ  »: -صى

: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنٍّي ، «َرُجٌؿ ِإل  َوَمَعَيا َمْحَرـٌ  َعَمْيَيا َيْدُخؿُ  َولَ ، ـٍ َمْحرَ  ِذي َمعَ  ِإل   الَمْرَأةُ  ؿه فىقىاؿى رىجي
كىذىا ٍيًش كىذىا كى جَّ ، أيًريدي أىٍف أىٍخريجى ًفي جى : ، كىاٍمرىأىًتي تيًريدي الحى  .(2)«اْخُرْج َمَعَيا»فىقىاؿى

 

                                                           

مَّـى: 1) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًف/بىابي قىٍكًؿ النًَّبيٍّ صى مىى »( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى بيًنيى اإًلٍسالىـي عى
ٍمسو   [.8: رقـ الحديث1/11« خى

جٍّ النٍّسىاًء 2)  [.1862: رقـ الحديث3/19( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب جزاء الصيد/بىابي حى
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ٍيرىةى -2 ٍنييمىا-عىٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى النًَّبي  ، -رىًضيى المَّوي عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  َيِحؿُّ  لَ  »: -صى
 .(1)« َمِسيَرَة َيْوـٍ َوَلْيَمٍة َلْيَس َمَعَيا ُحْرَمةٌ  ُتَساِفرَ  َأفْ  اآلِخرِ  َوالَيْوـِ  ِبالم وِ  ُتْؤِمفُ  ِلْمرََأةٍ 

كىي عامة في جميع أنكاع ، كقد ركيت أحاديث كثيرة في النيي عف سفر المرأة بال محـر
 السفر.
 ذم يكجب عمىكمدة السفر ال، المىٍحرىـ  أف نبيف معنىالبد بؿ الخكض في المسألة كق

 المرأة اصطحاب المىٍحرىـ:
كالخمكة بيا ، التأبيد كيجكز النظر إلييا عمىا حـر نكاحي ىك مف َمْحَرـ المرأة معنى الَمْحَرـ:-1

 . (4)كالنككم، (3)فو بذلؾ ابف حجر. كعرَّ (2)بسبب مباح لحرمتيا
 المرأة اصطحاب الَمْحَرـ: مسافة السفر التي يوجب عمى-2

 في تحديد مسافة السفر عمى أقكاؿ كىي:  اختمؼ العمماء

كالمقصكد مسافة ييسار ، كمشي األقداـ سيران معتادان ، التحديد بمسيرة ثالثة أياـ بسير اإلبؿ -1
 . (5)كىك مذىب الحنفية ، فمك أسرع فييا ككصؿ في يكميف قصر، فييا ىذا السير

 .(6)كابف المنذر، اعيكىك قكؿ األكز ، السفر الذم يجكز فيو القصر ىك مسيرة يكـ كليمة -2
كحككه عف عمي بف ، إذا جاكز البنياف، ككثيره، كعف أىؿ الظاىر أنو يجكز في قميؿ السفر -3

 .(7) -رضي اهلل عنو-كركم أيضان عف أنس بف مالؾ ، -رضي اهلل عنو-أبي طالب 

                                                           

الىةى 1) ري الصَّ ـٍ يىٍقصي : ًفي كى الىًة/بىابه : رقـ 2/43( ]البخارم: صحيح البخارم، أىٍبكىابي تىٍقًصيًر الصَّ
ٍيًرًه 1088الحديث ٍج كىغى ـو ًإلىى حى ٍرأىًة مىعى مىٍحرى /بىابي سىفىًر اٍلمى جٍّ : رقـ 2/977[، ك]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
 [.420الحديث

(. ثـ قاؿ بعدىا: " كاستثنى أحمد مف حرمت عمى التأبيد، مسممة ليا أب 4/77فتح البارم )ج( ابف حجر، 2)
 كتابي، فقاؿ: ال يككف محرمان ليا؛ ألنو ال يؤمف أف يفتنيا عف دينيا إذا خال بيا ".

 (.2/568( المرجع السابؽ )ج3)
عمى التأبيد، احتراز مف أخت المرأة (. ثـ قاؿ بعدىا: "فقكلنا: 9/105( النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج4)

كعمتيا كخالتيا كنحكىف، كقكلنا: بسبب مباح، احتراز مف أـ المكطكءة بشبية كبنتيا، فإنيما تحرماف عمى التأبيد 
كليستا محرميف؛ ألف كطء الشبية ال يكصؼ باإلباحة؛ ألنو ليس بفعؿ مكمؼ، كقكلنا: لحرمتيا، احتراز مف 

مى التأبيد بسبب مباح، كليست محرمان؛ ألف تحريميا ليس لحرمتيا؛ بؿ عقكبةن المالعنة؛ فإنيا محرمة ع
 كتغميظان".

 (.2/123(، كابف عابديف، الدر المختار )ج1/93( الكاساني، بدائع الصنائع )ج 5)
 (.4/350( ابف المنذر، األكسط )ج6)
 (.3/78( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج7)
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 :تحرير محؿ النزاع في مسألة سفر المرأة لمحج بدوف محـر -أولً 
، سفر المرأة بال محـر لمضركرة مف بمد الكفر إلى بمد اإلسالـ أىؿ العمـ عمى جكاز اتفؽ

 .(1)د المخكفة إلى حيث البالد اآلمنةكاالنتقاؿ مف البم
 :ا بمفردىا لحج الفريضة عمى قكليفكاختمفكا في سفرى

 .(3)كالحنابمة، (2)كبو قاؿ الحنفية ، عدـ جكاز سفر المرأة لمحج بدكف محـر -القوؿ األوؿ
أك رفقة مأمكنة ألداء فريضة الحج ، تحج بدكف محـر مع نسكة ثقات بالجكاز أف -يالقوؿ الثان

 أك فريضة العمرة.
كىك ، (6)ركاية عف اإلماـ أحمد رحمو اهلل ككذا في، (5)كالشافعية، (4)كبو قاؿ المالكية

 .(7)مذىب الظاىرية
 سبب الخالؼ: -ثانياً 

 :ىيرجع سبب الخالؼ إل
 ىردىا؛ فالقائمكف بالمنع نظركا إلسفرىا بمف عمىثر المترتب األ ىيرجع سبب اختالفيـ إل

كأما القائمكف بالجكاز لـ ، المنشكدة ةأف سفرىا بمفردىا يعرضيا لمفسدة أكبر مف تحقيؽ المصمح
السيما أف كسائؿ المكاصالت أصبحت أكثر ، في سفرىا مع عصبة مف النسكة الثقات فتنة يرك

 أمنان فينتفي تعرضيا لمفتنة.
 األدلة ومناقشتيا: -الثاً ث

 -أدلة القوؿ األوؿ
بالكتاب والسنة ، ة بال محـر في سفرىا لحج الفريضةاستدؿ القائموف بمنع سفر المرأ

 والمعقوؿ:
 :لقرآف الكريـا -أولً 
ًِ َمِن اْسَتَطوَع إَِلْقِه َسبِقًَل  َوهلل]: -سبحانو كتعالى-قاؿ  -1  .(8)[َطَذ الـَّوِس ِحجُّ اْلَبْق

                                                           

 (، بتصرؼ.4/500مسمـ )ج( النككم، شرح النككم عمى 1)
 (.2/428( ابف اليماـ، شرح فتح القدير)ج2)
 (.3/193ج(( ابف قدامة، المغني 3)
 (.2/440(، كعميش، شرح منح الجميؿ)ج3/488( الحطاب، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ)ج4)
 (.1/682( الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج عمى متف منياج الطالبيف )ج5)
 (.3/190( ابف قدامة، المغني )ج6)
، المحمى )ج7)  (.7/52( ابف حـز
 [.97( ]آؿ عمراف: 8)
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أف االستطاعة  اآلياتكبينت ، الرجاؿ كالنساء سكاء ىإف اهلل فرض الحج عم :الدللة وجو
بَّاسو ، (1)عمى السفر إذا كجدت كجب الحج عمى الجميع ًف اٍبًف عى ٍنييمىا-عى : ، -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى

مَّـى -قىاؿى النًَّبي   سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . (2)« ل  َمَع ِذي َمْحَرـٍ َل ُتَساِفِر الَمْرَأُة إِ  »: -صى

 :النبوية السنة -ثانياً 

ٍنييمىا-عىًف اٍبًف عىبَّاسو -1 : قىاؿى النًَّبي  ، -رىًضيى المَّوي عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َل ُتَساِفِر  »: -صى
َفَقاَؿ َرُجٌؿ: َيا َرُسوَؿ الم ِو ِإنٍّي ، «ِإل  َوَمَعَيا َمْحَرـٌ َوَل َيْدُخُؿ َعَمْيَيا َرُجٌؿ ، ُة ِإل  َمَع ِذي َمْحَرـٍ الَمْرأَ 

 .(3) «اْخُرْج َمَعَيا»َفَقاَؿ: ، رََأِتي ُتِريُد الَحج  َوامْ ، ُأِريُد َأْف َأْخُرَج ِفي َجْيِش َكَذا َوَكَذا

بضركرة  صرح -اهلل عميو كسمـ ىصم-يتبيف مف خالؿ الحديث أف النبي  :وجو الدللة
منو عند  كفيو أيضان أنو البدى ، كفيو تقديـ األىـ، كزكجيا، اصطحاب محـر ليا كابنيا كأخييا

بخالؼ الجند في الغزك؛ فينكب ، قاـ المحـركأف ال أحد يقكـ م تعارض الفرائض؛ خاصةن 
 .(4)بعضيـ عف بعض مف األمكر المتعارضة

: ، ًف اٍبًف عىبَّاسو عى -2 ًدينىةً أىنَّوي قىاؿى ؿه ًإلىى اٍلمى اءى رىجي مَّـى -فىقىاؿى النًَّبي  ، جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َأْيَف »: -صى
 .(5) «ِإل  َوَمَعَيا ُذو ُمْحِرـٍ  اْمرََأةٌ  َتُحج ف   َل  َباَبَيا َعَمْيؾَ  ْغَمْقتَ أَ : »َقاؿَ ، َقاَؿ: َعَمى ُفاَلَنةَ ، «َنَزْلَت؟

 : وجو الدللة

 .(6)كجكب المحـر لسفر المرأة في الحجالحديث صرح في 
 واعترض عميو:

كأف السفر الكاجب ، ض صحتو؛ فإنو محمكؿ عمى حج التطكعبأف الحديث عمى فر 
ككذا ، بدليؿ جكاز سفر المرأة مف دار الكفر، مخصكص مف عمكـ النيي الكارد في األحاديث

إذا انقطعت عف الرفقة فكجدت رجالن مأمكنان؛ فإنو يجكز ليا أف تسافر معو؛ فإذا كاف ىذا العمـك 

                                                           

 (.4/77( ابف حجر، فتح البارم )ج1)
جٍّ النٍّسىاًء 2)  [.1862: رقـ الحديث3/19( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب جزاء الصيد/بىابي حى
جٍّ النٍّسىاًء (]البخارم: صحيح البخارم، كتاب جزاء الصيد/بىابي 3)  [.1862: رقـ الحديث3/19حى
 (.110-9/109النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج (4)
(. قاؿ الدارقطني: رجاؿ الدارقطني 2440: رقـ الحديث3/213( الدارقطني: سنف الدارقطني، كتاب الحج )ج5)

 (.7/183ثقات. األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج
 (.3/230( ابف قدامة، المغني )ج6)
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ـى لـ يجز تخصيصو بسفرىا لحج جكاز سفرى عمىالفقياء  باتفاؽمخصكص  ا مف دار الكفر؛ فم
 .(1)"الفريضة؟" فإذا كاف عمكمو مخصكصان باالتفاؽ فميخصَّ منو حجة الفريضة

 :المعقوؿ -ثالثاً 
 ان نة؛ ألف في السفر اختالطقالكا بأف المرأة إذا سافرت بدكف محـر يخاؼ عمييا الفت

 .(3)ب القكؿ بمنعيا مف السفر دكف محـر كذلؾكلما كاف سد باب الفتنة كاجب؛ فيج، (2)بالرجاؿ
 اعتراض:

أف كسائؿ  خاصةو بكتأمف عمى نفسيا الفتنة ك ، في العصر الحالي قد تسافر المرأة
 .سافر المرأة بالطائرة كبالباخرةالمكاصالت أصبحت أكثر أمانان مف ذم قبؿ فت

 -أدلة القوؿ الثاني

ع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ألداء حج المرأة بدوف محـر م استدؿ القائموف بجواز
 :بالكتاب والسنة، فريضة الحج أو فريضة العمرة

 قرآف الكريـ:ال -أولً 

ًِ َمنِ  َوهلل]قكؿ اهلل تعالى: -1 . كحجتيـ في (4) [اْسَتَطوَع إَِلْقِه َسبِقًَل  َطَذ الـَّوِس ِحجُّ اْلَبْق
ؾ بأٌف اآلية ميخصصة لعمكـ النييذل

(5). 

فسر االستطاعة أنيا:  -صمى اهلل عميو كسمـ-يتبيف مف خالؿ اآلية أنو : وجو الدللة
؛ فيكتفي بالرفقة  )الزاد كالراحمة( كأنو ليس مف شركط االستطاعة لممرأة كجكد زكج أك مٍحـر

، األصؿ ىلفريضة أما حج النافمة؛ فيبقي عمكىذا إنما ىك في حج ا، نة في حج الفريضةالمأمك 
 .(6)اء سفرىاكىك كجكب كجكد محـر أثن

ذا كػػاف فيمػػا يػػركل عػػف النبػػي  قػػاؿ الشػػافعي: مػػا يػػدؿ  عمػػى أف  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كا 
ككانت مع ثقػةو مػف النسػاء فػي طريػؽ مأىكلػة آمنػة؛ ، ككانت المرأة تجدىما، السبيؿ الزاد كالراحمة

                                                           

 (.4/76( ابف حجر، فتح البارم )ج1)
 (.5/50( الزيمعي، نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية )ج2)
 (.3/2( الكشميرم، العرؼ الشذم )ج3)
 [.97( ]آؿ عمراف: 4)
، المحمى )ج5)  (.7/52( ابف حـز
 (.3/293( العبدرم ، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ )ج6)
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؛ ألف رسػكؿ اهلل ، فيي ممف عميو الحج ف لـ يكف معيا زكج أك محػـر  -كسػمـ صػمى اهلل عميػو-كا 
 .(1)ما يكجب الحج إال الزاد كالراحمةلـ يستثف في

ًِ َميِن اْسيَتَطوَع إَِلْقيِه  َوهلل]أف اسػتدالليـ  بقكلػو تعػالى:  :اعترض عميػو َطيَذ الـَّيوِس ِحيجُّ اْلَبْقي

عمػػػى عػػػدـ اشػػػتراط المحػػػـر لممػػػرأة فػػػي سػػػفرىا غيػػػر مسػػػمـ بػػػو؛ ألف اآليػػػة لػػػـ تقيػػػد ، (2)[َسيييبِقَلً 
فػال كجػػكب  ؛كأفػادت أف مػف لػـ يسػتطع، يف إنمػا قيػدت الكجػكب باالسػتطاعةاالسػتطاعة بنػكع معػ

فقد خصص اآلية بغير ، فمف خصص االستطاعة المطمكبة بنكع ما مف أنكاع االستطاعة، عميو
  .(3)كىك تحكـ بغير دليؿ ال يجكز، ـر في ذلؾحٍ كلـ يدخؿ المى مخصص، 
، أة كانت تحج كليس معيا زكجف المر أ، أنو ثبت في قكؿ لمشافعي العتراض: عمىرد 

، فر ليا المحـرجكاز حجيا إف لـ يتك  عمىكىذا يدؿ  ؛معيا نساء ثقات فكانت تسافر لمحجكلكف 
ركل الشافعي عف عطاءو أنو سيئؿ عف امرأة ليس معيا ذك ما كيؤيد ذلؾ  (4)لكف مع نساء ثقات

ٍكلىياتو يميف إنزاليا كحفظ، كال زكج، محـر  .(5)فمتحج، يا كرفعيا؟ قاؿ: نعـكلكف معيا كالئد كمى
  :السنة النبوية -ثانًيا
اًتـو  -1 ، َحَياةٌ  ِبؾَ  َطاَلتْ  َفِإفْ »: -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ النبي ، مف طريؽ عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف حى

  .(6) «َحت ى َتُطوَؼ ِبالَكْعَبِة َل َتَخاُؼ َأَحًدا ِإل  الم وَ ، الِحيَرةِ  ِمفَ  ِحؿُ َتْرتَ  الظ ِعيَنةَ  َلَتَرَيف  

 :وجو الدللة
 عمىخاؼ األمر الذم يجعؿ المرأة ترتحؿ دكف أف ت، انتشار األمف ىي الحديث داللة عمف

 .(7)كالفتنة منتفية ان متحقق اداـ األمفي م، جكاز حجيا بال محـر أك زكج ىشارة إلإنفسيا؛ كفي ىذا 
يمـز منو  بأمر سيقع في المستقبؿ ال -اهلل عميو كسمـ ىصم-خبار النبي إ :اعترض عميو
 .(8)التحريـ أك الجكاز

                                                           

 (.2/117( الشافعي، األـ )ج1)
 [.97( ]آؿ عمراف: 2)

 (.1/416( الشككاني، فتح القدير )ج(3
 (.2/117( الشافعي، األـ )ج4)
 ( المرجع السابؽ.5)
ػػػػػػػػػاًت الن بيػػػػػػػػػكًَّة ًفػػػػػػػػػي اإًلٍسػػػػػػػػػالىـً 6) نىاًقًب/بىػػػػػػػػػابي عىالىمى  : رقػػػػػػػػػـ 4/197( ]البخػػػػػػػػػارم: صػػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػػارم، ًكتىػػػػػػػػػابي المى

 [.3595الحديث 
 (.1/104كد، دائرة معارؼ األسرة المسممة )ج( الشح(7
 (.4/91(، كابف حجر، فتح البارم )ج1/159( النككم، شرح مسمـ )ج8)
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 وأجيب عف ذلؾ:

؛ حيث إنو خبره في (1)قكم االستدالؿ بو عمى الجكازأف القرينة المذككرة في الحديث تي 
 .(2)زكج أك محـر فيحمؿ عمى جكاز حج المرأة بال ، سياؽ المدح

قىاؿى  -2 مَّدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ًلي قاؿ البخارم: كى ًقي   ىيكى  ميحى دَّثىنىا: األىٍزرى ـي  حى دٍّهً  عىفٍ ، أىًبيوً  عىفٍ ، ًإٍبرىاًىي ، جى
ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  عيمىري  أىًذفى » مَّى النًَّبيٍّ  أًلىٍزكىاجً ، عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ةو  آًخرً  ًفي كى جَّ يى  حى جَّ  فىبىعىثى ، احى

ٍبدى ، عىفَّافى  ٍبفى  عيٍثمىافى  مىعىييفَّ   .(3) «عىٍكؼو  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  كىعى

  :وجو الدللة

استيًدؿَّ بو عمى جكاز حج المرأة بغير محـر مع مف تثؽ بو؛ التفاؽ عمر كعثماف و يتبيف أن
غيرىـ مف  كعدـ نكير، عمى ذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ-كنساء النبي ، كعبد الرحمف بف عكؼ

 .(4)الصحابة عمييف في ذلؾ 

 اعترض عميو:

كقد قاؿ ، فيـ محاـر ليف ىف أميات المؤمنيف -صمى اهلل عميو كسمـ-أف أزكاج النبي 
َفوُنُمْ ]تعالى:  ذا عمى أحد القكليف عند كى، (5) [الـَّبِيُّ َأْوَغ بِودُْْمِمـَِع ِمْن َأكُػِسِفْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
 .  (6)العمماء

عمى فرض أف الصحابة أقركا ذلؾ؛ ألنو مف العاـ -فال تعارض ، كأما عمى القكؿ اآلخر 
 .-صمى اهلل عميو كسمـ-، فيككف ىذا خاصان بأزكاج النبي، كال تعارض بينيما، كالخاص

 :العتراض ىرد عمال

-ر عمكلك كاف محهرمان لما بعث ، ىك تشريعه ألمتو -اهلل عميو كسمـ ىصم-أف فعؿ النبي 
 .-رضى اهلل عنيما-معيف عثماف كعبد الرحمف بف عكؼ  -رضي اهلل عنو 

                                                           

 (.1/159(، كالنككم، شرح مسمـ )ج4/91( ابف حجر، فتح البارم )ج1)
 ( المرجع السابؽ.2)
جٍّ النٍّسىاًء 3)  [.1860قـ الحديث: ر 3/19( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب جزاء الصيد/بىابي حى
 (.4/91( ابف حجر، فتح البارم )ج4)
 [.6( ]األحزاب: 5)
باحة  (.14/110( القرطبي، تفسير القرطبي )ج 6) ، كا  قاؿ القرطبي: "كاختمؼ في ككنيف كاألميات في المحـر

 .النظر عمى كجكىف"
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 الرأي الراجح:

بعد عرض أقواؿ العمماء وأدلتيـ تبيف رجحاف القوؿ القائؿ بجواز حج المرأة مع نسوة 
 وذلمؾ لألسباب التالية :، ثقات دوف محـر لحج الفريضة

كمساعدتيا في قضاء ، عمييا أف سبب اشتراط المحـر لممرأة مف باب الحرص كالخكؼ -1
 حكائجيا.

كتطكرىا كسرعة الكصكؿ في أقؿ كقت كأقؿ ، ألمف كالراحة في كسائؿ المكاصالتتكفر ا -2
 جيد.

 تككف عصبة قكية في حماية المرأة مف االفتتاف بيا.، أف رفقة مجمكعة مف النساء الثقات -3
  لبعض مصالحيا. ان عمييا كتضييع ان تضييق، محـر عند سفر المرأةأف في اشتراط ال -4

:حج المرأة بمفردىا  ىأثر العرؼ عم  دوف محـر

كذىاب كثير مف ، بتطكر كسائؿ السفر بتقريب المسافات -ىسبحانو كتعال-أنعـ اهلل 
االخكؼ كالميالؾ التي  كتكافر كافة المستمزمات كسيكلة ، كانت تصيب الناس في سفرىـ قديمن

في كما كاف يقطع ، قطارات السريعة كنحك ذلؾكال، الحصكؿ عمييا عبر سفر الناس بالطائرات
كؿ ذلؾ كاف لو أثره في تغير نظرة الناس ، يقطع في ساعات معدكدة أياـ كأسابيع أصبح

 . (1)الحديث الخاص بسفر المرأة كحدىا في فيـ، كالعمماء

، كقطع المسافات الطكيمة عبر الصحارم كالمدف، قد تككف العمة مف التحريػػػـ ىي السفػر
ف ضعيفة ال تستطيع الدفاع عف كىي ، كانت الحكمة المحافظة عمى المرأة مف الفتنة كالضياع كا 

فمعؿ الحكمة ، منةآكالطريؽ غير ، مان كانت صعبةأف كسائؿ المكاصالت قدي كخاصةن ، نفسيا
كال تستطيع الدفاع ، فتنةمف تعرضيا لالعتداء أك ال، في ذلؾ الكقت المرأة ىالمحافظة عمىي 

 .عف نفسيا

في رفقة مف الرجاؿ  المرأة فتسافر، أف السفر يككف بالطائرةنجد  إلى كاقعنا ظر اليكـالنفب
خر ليا في المطار آكيستمميا محـر  ،المطار ىفيكصميا محرميا إل، طاقـ الطائرةك ، كالنساء

ال  فالعرؼ اليكـ ؛مانان كحماية كحفاظان عمييافيككف فيو أكثر أ  ؛اآلخر أك الرفقػػة المأمكنػة
ليو إكذلؾ ألف التطكر الذم كصمنا ، ميـيعارض سفر المرأة مع نساء ثقات لمحج أك لمدراسة كالتع

مسفر بالطائرة مع رفقة مأمكنة مف للمرأة فتسافر ا، كأمانان  ائؿ المكاصالت أكثر سرعةن جعؿ كس

                                                           

 .)1/15( رستـ باز، شرح المجمة العدلية )ج1)
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أف يككف سفرىا  ليا فالمرأة البدى  ؛فظ عمى المرأة كتصكنياالنساء كعائمة مثالن بالضكابط التي تحا
كحيثما ، يصبح السفر عادة لممرأة كقتما شاءت ال ىحت، الشرعية ضكابطالب لحاجة ممتزمة

 كمف تمؾ الضكابط:، شاءت
نفسيا في  ىحيث تأمف عمأك الدراسة أك لمعالج ب، ا كانت ىناؾ حاجة ممحة كسفر لمحجإذ -1

  .البمد التي تسافر إلييا ىالذىاب إل
يككف السفر ذريعة لممرأة بأف تخرج كتسافر  حتي ال، ىا  في سفرىاأف تستأذف كلي أمر  -2

 كقتما شاءت.
كنحف شعب محاصر فتضطر المرأة ، في كقتنا خاصةو بك ، يصعب عمى المحـر مرافقتيا -3

 نفسيا. عمىلكي تأمف الفتنة ، السفر بحيث تحرص أف تككف مع رفقة ثقة مف النساء أك عائمة
خاصة أف الحالة التي  إليو البمداف مف التطكر الحضارمما كصمت يتبيف لمباحثة أف 

ض ال يعار يككف عمييا التنظيـ الدكلي لممطارات ، كخطكط الطيراف تكاد تككف أكثر أمنان؛ فيذا 
كاف أ سكاءن ، ككانت برفقة ثقة مف النساء، نفسيا ىطالما أمنت عم أك لمدراسة، سفر المرأة لمحج

ف لـ يتكفر  كاف سفر المرأة لمعالج أما اف لحج الفريضة؛ ـلمدراسة أ ؛ فال حرج في ذلؾ كا 
المحـر طالما أمنت عمى نفسيا الفتنة؛ كبيذا يتحقؽ مقصكد الشارع مف اصطحاب المحـر 

 جمعاء.فإسالمنا ديف يسر كرحمة لمبشرية صيانة لممرأة مف الفتنة؛ 

 :مسألة حكـ إمامة المرأة لمرجاؿ في الصالة -2

كما اختص النساء ، كاألحكاـجاؿ ببعض الخصائص كالفضائؿ اختص اهلل تعالى الر 
  .مما يتكافؽ مع طبيعتو كقدرتو فمـ يكمؼ اهلل المرأة بما ال تطيؽ ككذلؾ الرجاؿ، ببعضيا

رادة كالجياد، أف العبادات التي تحتاج إلى قكة، فمما خص اهلل تعالى بو الرجاؿ ، كقدرة كا 
فعة كصيانة كر ، ساء ال إنقاصان مف حقيف؛ كلكف تكريمان دكف الن، أك اإلمامة  اختص بيا الرجاؿ

، الرغـ مف تكريـ اإلسالـ لممرأة إال أنو ظيرت بادرة خطيرة في زمننا ىذا ىكعم، لعفتيا ككرامتيا
كالقضاء ، ة المسمميفكتفكيؾ كحد، محاكلة بائسة مف أعداء اإلسالـ لطمس اليكية اإلسالمية

نساء كىي إمامة المرأة لمرجاؿ في الصالة؛ فظيرت بعض ال ،كالتي تفاجئنا بيا، عقيدتيـ عمى
بما فييا ، ردف مساكاتيف بالرجاؿ في كؿ شيءمما يي ، اإلسالـ ىإل سبفمف المسممات التي ينت

لمصالة  لكتقدمت أخر ، لتؤذف لمناس بالصالةاإلمامة في الصالة فتقدمت إحداىف في أمريكا 
 .(1)كنساءن يا في الصالة رجاالن بيـ؛ فكاف مف نتيجتيا أف كاف المقتدم ب

                                                           

 مسممة أمريكية تصر عمى الصالة في صفكؼ الرجاؿ )مكقع إلكتركني(. ( مكقع العربية نت، بعد اإلمامة:1)
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 تحرير محؿ النزاع:

ككذلؾ إمامة المرأة لمنساء في ، لمنساء في الصالةجكاز إمامة الرجاؿ  عمىالعمماء  اتفؽ
 مامة المرأة لمرجاؿ عمى ثالثة أقواؿ:إاختمؼ العمماء في ك، الصالة

ذىب كىك الم، (3)كالشافعية ، (2)كالمالكية ، (1)مف  الحنفية ، ذىب جميكر الفقياء -القوؿ األوؿ
تصح إمامة  أنو ال ىإل، (6)كغيرىـ، (5)كىك قكؿ الظاىرية، (4)اختاره معظميـ، عند الحنابمة
، كما ال تصح إمامة الخنثى المشكؿ لمرجؿ كالخنثى المشكؿ، كالخنثى المشكؿ، المرأة لمرجؿ

كيستكم في ذلؾ ، أـ غير بالغ بالغان ، أـ مع النساء، المقتدم كاحدان أـ أكثر الرجؿأكاف  سكاءن 
 أكانت الصالة فرضان أـ نفالن؛ فصالة الذككر غير مجزئة خمؼ المرأة.  كسكاءن ، المحاـر كغيرىـ

 ، إلى أنو يجكز أف تؤـ المرأة الرجاؿ مطمقان  (7)أبك ثكر كالمزني كالطبرم ذىب -القوؿ الثاني
 .في فرض أـ نفؿ أكاف سكاءن 

مرأة لمرجاؿ في كبعض الحنابمة إلى أنو تجكز إمامة ال ،ي ركايةأحمد فكذىب  -القوؿ الثالث
 .(8)دكف الفرض، النفؿ

 سبب الخالؼ:

 :ىيرجع سبب الخالؼ إل

فالقائمكف بالجكاز ، مامة المرأة لمرجاؿإالكاردة في  حديث أـ كرقة اختالفيـ في تعدد ألفاظ -1
احتجكا فقد الذيف استدلكا بالمنع  كأما، مطمقان استدلكا بالركاية التي تكضح إمامتيا في الصالة

كالقائمكف بالجكاز قيدكه في النافمة دكف ، بالركاية التي تبيف إمامتيا لمنساء دكف الرجاؿ
 الفريضة.

                                                           

 (.1/75(، كالمكصمي الحنفي، االختيار )ج1/426( الكاساني، بدائع الصنائع )ج1)
 (.2/22( الخرشي، حاشية الخرشي عمى مختصر خميؿ )ج2)
 (.1/164(، كالشافعي، األـ )ج1/35( النككم، ركضة الطالبيف )ج3)
(، كالمرداكم، اإلنصاؼ 2/72(، كابف مفمح، المبدع )ج2/72(، كالمغني )ج1/206ة، المقنع )ج( ابف قدام4)

 (.2/263)ج
، المحمى )ج5)  (.3/135( ابف حـز
 (.1/250( الشككاني، السيؿ الجرار )ج6)
 (.2/302(، كأبك الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، عكف المعبكد )ج2/199ابف قدامة، المغني )ج (7)
 (.2/264(، كالمرداكم، اإلنصاؼ )ج2/72(، كابف مفمح، المبدع )ج2/199ابف قدامة، المغني )ج (8)
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 ىالقائمكف بالمنع نظركا إل، مامة المرأة لمرجاؿ في الصالةإ ىاختالفيـ في األثر المترتب عم -2
أما القائمكف ، أكثر مف المصمحة التي تحققيا، كفتنة إمامتيا لمرجاؿ لكحدىا فيو مفسدةأف 

 . فتنة لممرأة كفيو تحقيؽ لممساكاةبالجكاز أنو ال 
 األدلة ومناقشتيا: -ثالثاً 

 -أدلة القوؿ األوؿ

 والمعقوؿ: ، بالسنة النبوية، القائموف بالمنعاستدؿ 

 :السنة النبوية -أولً 

: لىقىٍد نىفىعىًني ا، عىٍف أىًبي بىٍكرىةى  -1 مَّـى -لمَّوي ًبكىًممىةو سىًمٍعتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  -صى
مىؿً  ـى الجى مىًؿ فىأيقىاًتؿى مىعىييـٍ ، أىيَّا اًب الجى ؽى ًبأىٍصحى ا ًكٍدتي أىٍف أىٍلحى : لىمَّا بىمىغى رىسيكؿى المًَّو ، بىٍعدى مى -قىاؿى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًبٍنتى ًكٍسرىل، أىٍىؿى فىاًرسى أىفَّ  -صى مىٍيًي مَّكيكا عى :، قىٍد مى  َول ْوا َقْوـٌ  ُيْفِمحَ  َلفْ » قىاؿى
ـُ اْمرََأةً   .(1)«َأْمَرُى

ٍبًد المًَّو -2 اًبًر ٍبًف عى طىبىنىا رىسيكؿي المَّوً ، -رضى اهلل عنو-كلحديث جى : خى مىٍيًو - قىاؿى مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى :  -كى  .(2)« َرُجاًل  اْمرََأةٌ  َتُؤم ف   َل  َأَل  »فىقىاؿى

 وجو الدللة مف الحديثيف: 
 ،عف تكلي المرأة إلمامة الرجاؿ في الصالة ىني -اهلل عميو كسمـ ىصم-يتبيف أف النبي 

 ككالية النساء ال تصح.، كأف اإلمامة ىي نكع كالية، كذلؾ ألف الصالة مف أرفع األمكر
ُروُىف   »: -رضى اهلل عنو-ما ركاه عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو -3 َرُىف   َحْيثُ  َأخٍّ  . (3)«الم وُ  َأخ 
 
 

                                                           

رى 1) قىٍيصى مَّـى ًإلىى ًكٍسرىل كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : 6/8 ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابي ًكتىاًب النًَّبيٍّ صى
 [.4425رقـ الحديث 

ميعىػػػًة ( ]ابػػػف ماجػػػو: سػػػنف 2) ػػػنَّةي ًفييىا/بىػػػابه ًفػػػي فىػػػٍرًض اٍلجي ًة، كىالس  ػػػالى ػػػًة الصَّ : رقػػػـ 1/343ابػػػف ماجػػػو، ًكتىػػػابي ًإقىامى
 : 2/303[. قػػاؿ األلبػػاني: ضػػعيؼ. األلبػػاني، إركاء الغميػػؿ فػػي تخػػريج أحاديػػث منػػار السػػبيؿ )ج1081الحػػديث

 (.524رقـ 
ًديثه 5115: رقـ الحديث3/149( ]عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني 3) [. قاؿ الزيمعي، حى

ا. الزيمعي، نصب الراية )ج ٍرفيكعن (. قاؿ األلباني: ال أصؿ لو مرفكعان.  األلباني، سمسمة األحاديث 2/36غىًريبه مى
 (.918: رقـ الحديث 2/319الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج
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 وجو الدللة:
حداىف لخالفت ىذا إفمك أمتيـ ، أمر بتأخير النساء -صمى اهلل عميو كسمـ-ف النبي أ

كعميو فال تجكز ، أمر بتأخيرىف -صمى اهلل عميو كسمـ–ألف اإلمامة تقدـ كالنبي  ؛التكجيو النبكم
 إمامة النساء.

حدث في لـ يك ، أنو أجاز إمامة المرأة لمرجاؿ -اهلل عميو كسمـ ىصم-لـ يثبت عف النبي  -4
 .(1)منع إمامتيا لمرجاؿ ىإنما يدؿ عمفيذا إف دؿ  ؛عصره كال عصر الصحابة

ًميعو عف  -5 ًليدي ٍبفي جى قىةى ، عىٍف أيمٍّوً ، اٍلكى ٍف أيٍـّ كىرى مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  َأِذفَ  » -صى
 .(2) « َساَءَىانِ  َوَتُؤـ   َوُيَقاـَ  َلَيا ُيَؤذ فَ  َأفْ  َلَيا

 وجو الدللة:

ليا  قد أذف ألـ كرقة أف ييؤىذَّفى  -اهلل عميو كسمـ ىصم-يتبيف مف خالؿ الحديث أف النبي 
 خالؼ فيو. كىذا ال، ءكىي إمامتيا لمنسا، نكع اإلمامة كتـؤ نساءىا؛ فقد خصص الحديث

  :المعقوؿ -ثانياً 
مف  بدى فاستحداث أم أمر ال، (3)التكقؼ ىلعبادات التي األمر فييا مبني عمالصالة مف ا -1

 .(4)ة جائزة لنقؿ ذلؾ عف الصدر األكؿف أك السنة فمك كانت إمامة المرأآالرجكع لمقر 
لصالة بعد صفكؼ الرجاؿ؛ قد جعؿ صفكفيف في ا -صمى اهلل عميو كسمـ-أف رسكؿ اهلل  -2

تأخيرىف عف  -عميو كسمـاهلل  ىصم-فمك جاز ليف اإلمامة الرجاؿ لما كاف مف سنة النبي 
 . (6)الرجؿ بالمرأة خالؼ ما يفيده ىذا. كذلؾ ألنيف عكرات كائتماـ (5)الرجاؿ

 أف المشرع الحكيـ ىك الذم حدد لنا إمامة الرجاؿ كلـ يثبت أف المشرع قد حددىا ليف -3
يفة في ف اإلمامة خطة شر ؛ ألكالمشرع كحده ىك الذم يحددىا كما حدد لنا إمامة الرجاؿ فقط

 .(7)الديف كمف شرائع المسمميف

                                                           

 (.1/250( الشككاني، السيؿ الجرار)ج1)
اـً 2) مى ًصفىًة اإٍلً ًة كىأىٍىًميىا كى مىاعى ًة/بىابه ًفي ًذٍكًر اٍلجى الى : رقـ 2/21( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي الصَّ

 (.592/رقـ الحديث 2قاؿ األلباني: حسف. األلباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )ص [.1084الحديث
 (.7/391( فتاكل المجنة الدائمة )ج3)
 (.1/227داية المجتيد )ج( ابف رشد، ب4)
 ( المرجع السابؽ.5)
 (.1/250( الشككاني، السيؿ الجرار)ج6)
 (.1/205)ج النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني(7)
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 أدلة القوؿ الثاني:
 والمعقوؿ:، بالسنة النبوية، استدؿ القائموف بالجواز مطمقاً 

 :السنة النبوية -أولً 
كم أبك داكد -1 قىةى ًبٍنًت عىبٍ  ري اًرثً عىٍف أيٍـّ كىرى َصم ى اُ َعَمْيِو -َوَكاَف َرُسوُؿ الم ِو ، ًد المًَّو ٍبًف اٍلحى

 .(1)" َدارَِىا َأْىؿَ  َتُؤـ   َأفْ  َوَأَمَرَىا، َلَيا ُيَؤذٍّفُ  ُمَؤذًٍّنا َلَيا َوَجَعؿَ  َبْيِتَيا ِفي َيُزوُرَىا -َوَسم ـَ 
مىٍيعو  ،كالبييقي، ركل الحاكـ-2 ًليدي ٍبفي جي اًلؾو ، عف اٍلكى اًلدو ، عىٍف لىٍيمىى ًبٍنًت مى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف خى كىعى

اًرمٍّ  اًريَّةً ، اأٍلىٍنصى قىةى اأٍلىٍنصى ٍف أيٍـّ كىرى مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :يىقيك ، كىافى  -صى  ؿي
ـى  « ِإَلى الش ِييَدِة َفَنُزوُرَىا ِبَنا اْنَطِمُقوا» تيقىا َـّ أىٍىؿى دىاًرىىا ًفي اٍلفىرىاًئضً ، كىأىمىرى أىٍف ييؤىذَّفى لىيىا كى تىؤي كى

(2). 
 وجو الدللة:

كال فرؽ ، ككاف مف ضمنيـ المؤذف، كانت تؤـ أىؿ دارىادلت األحاديث عمى أف أـ كرقة 
فإذا صحت إمامة أـ كرقة بإذف ، كما كرد لفظ " الفريضة"، الركايةبيف الفرض كالنفؿ إلطالؽ 

.، صحت إمامة امرأة لمرجؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل   ألف العبرة بالعمـك
 
 

                                                           

ًة النٍّسىاًء )ج1) امى ًة/بىابي ًإمى الى اني: (. قاؿ األلب592: رقـ الحديث1/162( ]أبك داكد: سنف أبي داكد ًكتىاب الصَّ
كردت ركايات بمفظ قريب منيا  [.592/رقـ الحديث2حسف. األلباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )ص

، "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ـ  كىانىٍت تىؤي قىةى كى مَّـى -كىي: عىٍف أيٍـّ كىرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  «.َأِذَف َلَيا َأْف َتُؤـ  َأْىَؿ َدارَِىا» -صى
اًمًيفَّ ]الدراقطني: سنف الد ٍكًقًؼ ًإمى مى مىاعىةن كى ًة النٍّسىاًء جى الى ًة/بىابي صى الى : رقـ الحديث 2/261ارقطني، ًكتىابي الصَّ

ٍرأى 1506 ًة اٍلمى امى ٍيًرىىا/بىابي ًإٍثبىاًت ًإمى ٍرأىًة كىغى ًة اٍلمى امى مَّاعي أىٍبكىاًب ًإٍثبىاًت ًإمى : 3/186ًة [، ك]البييقي، السنف الكبرل، جي
: 2/255[. قاؿ األلباني: حسف. األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج5353رقـ الحديث
كىانىٍت قىٍد قىرىأىًت اٍلقيٍرآفى فىاٍستىٍأذىنىًت النًَّبيَّ  (.493رقـ الحديث مَّـى -كبمفظ فيو: "كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىٍف تىتًَّخذى ًفي  -صى

ذٍّننا، فىأىًذفى  ًة النٍّسىاًء  لىيىا". دىاًرىىا ميؤى امى ًة/بىابي ًإمى الى [. 591: رقـ الحديث1/161]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الصَّ
(. 256: رقـ الحديث2/256قاؿ األلباني: حسف. األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج

مَّ -بمفظ "كىافى رىسيكؿي المًَّو ك  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى َـّ أىٍىؿى  -ـى صى ذٍّفي لىيىا، كىأىمىرىىىا أىٍف تىؤي ذٍّننا ييؤى عىؿى لىيىا ميؤى كريىىا ًفي بىٍيًتيىا كىجى يىزي
ًة النٍّسىاًء  دىاًرىىا" قاؿ عبد الرحمف فأنا رأيت مؤذنيا شيخان كبيران". امى ًة/بىابي ًإمى الى ]أبك داكد: سنف أبي داكد ًكتىاب الصَّ

/رقـ 2ؿ األلباني: حسف. األلباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )ص[. قا592: رقـ الحديث 1/162
 (.592الحديث 

مَّاًع 730: رقـ الحديث 1/320( ]الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف 2) [، كالبييقي: السنف الكبرل، ًذٍكري جي
ًة ًفي اٍلبي  قىامى ًة/بىابي سينًَّة اأٍلىذىاًف كىاإٍلً قىامى ٍيًرىىا أىٍبكىاًب اأٍلىذىاًف كىاإٍلً [. كقاؿ الذىبي: 1909: رقـ الحديث 1/597ييكًت كىغى

 [.1909: رقـ الحديث 1/597احتج مسمـ بالكليد. ك]البييقي: السنف الكبرل 
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 اعترض عميو:

كلـ يقؿ بإمامتيا ، فقط؛ ألنيا كانت تؤـ في الفرائضأف الخبر يحمؿ عمى إمامتيا لمنساء  -1
، كال يمـز مف ككف المؤذف رجالن أف تؤمو، لمرجؿ في الفرائض أحد إال مف شٌذ عف اإلجماع
 .(1)كعمى تقدير اقتدائو بيا فإنو  قد يككف خاصان بيا 

 سناده؛ كما قاؿإاالحتجاج بو مف ناحية الحديث مختمؼ في صحتو حيث يرتقي لدرجة  -2
فتعددت طرقو كميا  كتبيف أنيا كانت تؤـ أىؿ دارىا ، أما متف الحديث، األلباني: بأنو حسف

َـّ ًنسىاءىىىا، في بيتيا تىؤي كفي الركاية لمدارقطني فإف فييا: "كى
قيٍطًنٌي: ، (2) قىاؿى الدَّارى " إن َما َأِذَف كى

إطالؽ الركايات األخرل مقيَّد بيذه  كعمى ذلؾ فإف، (3) َلَيا َأْف َتُؤـّ ِنَساَء َأْىِؿ َدارَِىا"
 الركاية.

ألنو ، كعميو فال يجكز لممرأة أف تككف إمامان في الصالة إال عمى بني جنسيا مف النساء
 كبطالف صالة مف صمى خمفيا.، حرمت إمامتيا بالرجاؿ

 -أدلة القوؿ الثالث ومناقشتيا

في التراكيح دكف الفرائض بحديث بجكاز إمامة المرأة  لمرجؿ في النفؿ أك  استدؿ القائمكف 
 .تكثيقو في ص كذا مف البحث  .(4)أـ كرقة السابؽ

، كالمؤذف مف ضمنيـ، أذف ليا أف تـؤ أىؿ دارىا -صمى اهلل عميو كسمـ–حيث إف النبي 
 كال تصح إمامتيا لو في الفرائض فتككف في النفؿ أك التراكيح.

 اعترض عميو:

 -صمى اهلل عميو كسمـ-كألنو ، في بعض الركايات أنيا كانت تؤـ في الفرائض كما كرد
 .(5)فال كجو لتخصيص النفؿ،  لمفرائضكاألذاف ال يككف إال، أذف ليا باألذاف

                                                           

(: ) باإلجماع في الرجؿ بالمرأة 2/170(، كقاؿ الرممي في نياية المحتاج )ج2/199( ابف قدامة، المغني )ج1)
 .إال مف شذ كالمزني( أم في االقتداء

اـً 2) مى ًصفىًة اإٍلً ًة كىأىٍىًميىا كى اعى مى ًة/بىابه ًفي ًذٍكًر اٍلجى الى : رقـ الحديث 2/21( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي الصَّ
1084.] 

 (.3/196( الشككاني، نيؿ األكطار )ج3)
ًة كى 4) اعى مى ًة/بىابه ًفي ًذٍكًر اٍلجى الى اـً ( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي الصَّ مى ًصفىًة اإٍلً : رقـ الحديث 2/21أىٍىًميىا كى

1084.] 
 (.2/199( ابف قدامة، المغني )ج5)
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 : الراجح

مرجاؿ في الصالة لة عرض أدلة كؿ فريؽ يتبيف رجحاف القكؿ القائؿ بمنع إمامة المرأبعد 
 :كذلؾ لما يمي

؛ أما دليؿ أدلة غيرىـ ىضكحيا؛ كطركء االحتماؿ عمكك ، عكفاألدلة التي استند إلييا المان -1
 القكؿ الثاني كالثالث فال تنيض حجة لما فيو مف احتماالت.

 جاء بو اإلجماع. كما -اهلل عميو كسمـ ىصم-أف في إمامتيا مخالفة لمنبي  -2
 .ئع كمنعان لمفتنة كاالفتتاف بيافسدان لمذرا ؛اإلسالـ كـر المرأة كحفظ كرمتيا أف -3

 :مامة المرأة لمرجاؿ في الصالةإ ىؼ عمأثر العر 

 كعمييا مسئكلية خدمة دينيا كمجتمعان ، ككاجبات ان جعؿ لممرأة حقكق، متكامؿاإلسالـ ديف 
لكف عندما أشرؽ ، ؽعند النظر لممرأة قديمان كانت ميضكمة الحقك ، بما يتكافؽ مع طبيعتيا

، ؿ طالما أنيا ممتزمة بشريعة ربياتعمكتخرج كتتعمـ ك ، فأصبحت المرأة ليا كيانيا ؛اإلسالـ بنكره
فيناؾ فرؽ بيف عرؼ  ،مع الشرع في إعطاء المرأة حقكقيافال اعتراض عميو فالعرؼ يتكافؽ 
بالرجاؿ أف تخرج المرأة كتؤـ  عرؼ البالد اإلسالمية، ففيالبالد العربية، كالبالد األجنبية؛ 

؛ كلـ تتجرأ عميو أحد مف النساء، ان كال عرف، تخطب الجمعة غير مقبكؿ ال شرعان  لكتؤذف كأخر 
لكف  جاء في صحيح األحاديث مف عدـ قبكؿ إمامة المرأة لمرجاؿ، فالعرؼ ىنا يتكافؽ مع ما

الكبير  االنفتاحمف حالة  يعيش الكثير مف الجاليات المسممة ىناؾاألجنبية، دكؿ عرؼ الفي 
، يرت بادرة خطيرة في دكؿ الغربلذلؾ ظ، بمساكاة الرجؿ بالمرأة في كؿ شيءينادكف ك ،  لممرأة

كيصمي خمفيا رجاؿ ، كخركج امرأة مسممة تصمي جماعة بالرجاؿ كتككف إمامتيـ في الصالة
عمى مكاجية  ال يقكلإال أف ىذا العرؼ  ؛اسـ اإلسالـ كاإلسالـ برمء منيـ كفى عي كنساء يدَّ 

أة لمرجاؿ ر مة المصريح النصكص الصحيحة، كما تـ اإلجماع عميو عند العمماء مف عدـ إما
ألنيا أمانة ، لممرأة ، كال انتقاصان كال ظممان ، كال تجبران ، بالرجاؿ ال تعسفان  إلمامة خاصةن كأف ا

، كاإلسالـ قدر ًعظـ ىذه األمانة حمؿ ىذه األمانة ىعظيمة كطبيعة المرأة الضعيفة ال تقدر عم
المرأة لمرجاؿ كىذا يتكافؽ مع ما  كلـ ييًكمؼ المرأة بما ال تطيؽ، فالعرؼ السميـ ال يقبؿ بإمامة

 .جاء بو الشارع الحكيـ
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 مبحث الثالثال
 مستجدات أحكاـ الجياد )المرأة( ىأثر العرؼ عم

آيات  ىالة عظيمة لنشر أسميحمؿ رس ان كمتماسك، ان منظم ان المجتمع اإلسالمي مجتمعيعد 
، مسؤكلية إعالء كممة اهلل كعميو، شر اإلسالـ كتحقيؽ األمف كاألماففي نكىدفو كاضح ، الرحمة

هلل ال ينفؾ عف المجتمع كعمييا مسئكلية الدعكة  كتطبيؽ شريعة اهلل في األرض؛ فالمرأة جزءه 
فيك ليس مجتمعان محدكد اليدؼ تنتيي كظيفتو عند تكفير العيش كاألمف ، كالمجاىدة في سبيمو

ؽ كالعدؿ كالحرية في العالـ كمو بؿ إنو يقكـ بدكر الرقيب عمى تطبيؽ قيـ الح ؛كاالرتياح ألفراده
ذا كانت المرأة جزءان ال يتجزأ مف المجتمع اإلسالمي أـ أنيا ،فيؿ  تقؼ مكقؼ المتفرج ، كا 

أراضييـ أك  ىالمسمميف قد يقع عم العتداء عمىفا، ؟كيقع عمييا مسؤكلية نشر الدعكة، تجاىد
حقكقيا ككرامتيا لرد فتيب األمة لمدفاع عف  يـ؛ عمى شيء مف حقكقيـ أك ييدد مصالح

عاتقيا الذكد عف  عمىفإنو يقع ، المرأة مسئكلة  كالرجؿ عف حفظ الحقكؽك ، االعتداء األثيـ
ة األجياؿ؛ فإف المسئكليات كككف المسئكلية األساسية المناطة بيا ىي تربي، حياض اإلسالـ

كؿ يمكف الق كمع ذلؾ ال جية اإلباحة ال الكجكب؛ ىعم ىيبقكالجياد في سبيؿ اهلل  لاألخر 
 .بجكاز خركجيا لمجياد بال قيكد

 شروط خروج المرأة لجياد الكفاية: -أولً 
 مف تكافر الشركط التالية: كلجكاز خركجيا البدى ، كما سبؽ كأف أشرت الجياد بالنسبة لممرأة مباح

 أف يكوف الخروج بإذف زوجيا أو الولي: -1

 اجبات الزكج مقدـه ألف القياـ بك ، ف الزكجشارؾ في القتاؿ إال بعد إذيجكز لممرأة أف يي  ال
 .(1)بحقيا فرض كفاية ييعدٌ  الجياد الذم ىعم
 أف يكوف في خروجيا مصمحة: -2

، كتكفير الطعاـ كالشراب ليـ، متيـبخد، كأف يككف خركجيا يحقؽ مصمحة لممجاىديف
ألف درء ، مفسدةترتب عمى خركجيا  إفيجكز ليا الخركج  الف .(2)ألنيـ مشغكلكف بالجياد

  .(3)مف جمب المصالح ىالمفاسد أكل
                                                           

 (.7/98( الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج1)
 (.1/185( الشيباني، شرح كتاب السير الكبير )ج2)
 ( المرجع السابؽ.3)
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 إذف اإلماـ لممرأة بالخروج: -3

مف إذف اإلماـ فيك الذم أيضان  البدى  كىنا، زكجتو فيأذف ليا بالخركج ىالزكج لو سمطة عم
تقدير  ىالراعي لمصالح الرعية كاألقدر عمألف اإلماـ ىك ، يأذف لممرأة في الخركج مع المقاتميف

رنانس بف مالؾ قاؿ: عف أ، المصمحة نىٍيفو ًخٍنجى ذىٍت يىٍكـى حي مىٍيـو اتَّخى فىرىآىىا أىبيك ، فىكىافى مىعىيىا، فأيَـّ سي
ةى  َقاَلْت: ات َخْذُتُو ِإْف: « َما َىَذا اْلِخْنَجُر؟: »-َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َفَقاَؿ َلَيا َرُسوُؿ اِ ، طىٍمحى

 -َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ -َفَجَعَؿ َرُسوُؿ اِ ، َبَقْرُت ِبِو َبْطَنوُ ، ُمْشِرِكيفَ َدَنا ِمنٍّي َأَحٌد ِمَف الْ 
َصم ى -َزُموا ِبَؾ؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ اِ اْقُتْؿ َمْف َبْعَدَنا ِمَف الطَُّمَقاِء اْنيَ ، َقاَلْت: َيا َرُسوَؿ اِ ، َيْضَحؾُ 

ـ  ُسَمْيـٍ : »-اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ   .(1)« ِإف  اَ َقْد َكَفى َوَأْحَسفَ ، َيا ُأ

 ىألـ سميـ دليؿ عم -اهلل عميو كسمـ ىصم-يتبيف مف خالؿ الحديث أف سؤاؿ الرسكؿ 
 ـ.كتقديـ المساعدة لي، إذنو ليا بالخركج مع المقاتميف

 أعماؿ المرأة في الجياد: -ثانياً 

ذا اشتركت المرأة مع الرجؿ في الجياد ؛ فإف دكرىا يتحدد في ة الذكربالشركط سابق، كا 
 عدة أمكر؛ كىي: 

 سقي المقاتميف:-1

ٍف أىنىسو  ٍنوي -عى : ، -رىًضيى المَّوي عى َصم ى -َعِف الن ِبيٍّ  اْنَيَزـَ الن اُس ، َلم ا َكاَف َيْوـُ ُأُحدٍ " قىاؿى
ن ُيَما، َقاَؿ: َوَلَقْد رََأْيُت َعاِئَشَة ِبْنَت َأِبي َبْكرٍ ، -اُ َعَمْيِو َوَسم ـَ  ـ  ُسَمْيـٍ َواِ  ـَ ، َلُمَشمٍَّرتَافِ  َوُأ َأَرى َخَد

ـ  ُتْفرَِغاِنِو ِفي َأْفَواِه الَقْوـِ ، اَؿ َغْيُرُه: َتْنُقاَلِف الِقَرَب َعَمى ُمُتوِنِيَماَوقَ ، ُسوِقِيَما َتْنُقزَاِف الِقَربَ  ـ  ، ُث ُث
ـ  َتِجيَئاِف َفُتْفرَِغاِنَيا ِفي َأْفَواِه الَقْوـِ "، َتْرِجَعاِف َفَتْمََلَِنَيا  . (2) ُث

 

                                                           

اًؿ ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسٍّيىرً 1)  [.134: رقـ الحديث 3/1442/بىابي غىٍزكىًة النٍّسىاًء مىعى الرٍّجى
اًؿ 2) ًقتىاًلًيفَّ مىعى الرٍّجى : رقـ 4/33( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بىابي غىٍزًك النٍّسىاًء كى

اًؿ [، ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بى 2880الحديث : رقـ 3/1443ابي غىٍزكىًة النٍّسىاًء مىعى الرٍّجى
 [.136الحديث
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  وتطبيبيـ:، مداواة الجرحي -2

بىيًٍّع ًبٍنًت مي  ذو حديث الر  َنْسػِقي َوُنػَداِوي  -َصػم ى اُ َعَمْيػِو َوَسػم ـَ -ُكن ا َمَع الن ِبػيٍّ »قىالىٍت: ، عىكٍّ
: ، (1)«َوَنُردُّ الَقْتَمى ِإَلى الَمِديَنةِ ، الَجْرَحى  .(2)"نٍَّساِء الَجْرَحى ِفي الَغْزوُمَداَواِة الكبكب عميو" بىابي

 :وجو الدللة مف الحديثيف

كىي ، النساء كف يخرجف مع المقاتميف لمصمحة يتبيف مف خالؿ النصكص السابقة أف
كانت تسقي  - عنيارضي اهلل-كالسيدة عائشة ، ـمني الجرحىسقاية المقاتميف كمداكاة 
 المجاىديف في المعركة.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف عمؿ المرأة مقصكر عمى ما صرحت بو األدلة مف سقي 
ف حضرت النساء المعركة ، كصنع الطعاـ، كالقياـ عمى المرضى، كمداكاة الجرحى، المقاتميف كا 

كاف يعزؿ  -ميو كسمـصمى اهلل ع-مع الرجاؿ؛ فإنيف يكف في مؤخرة الجيش؛ ألف رسكؿ اهلل 
كعند تتبع مشاركة النساء ، كيجعؿ صفكفيف في المؤخرة كما في الصالة، النساء عف الرجاؿ
 احتيجكلكف إف ، أف األصؿ في خركجيف إنما ىك لمسقاية كاإلطعاـ كالمداكاة، لمرجاؿ في القتاؿ

كيدؿ ، الحاؿ يف بما يتناسب كطبيعةمشاركتيف القتالية؛ فيشرع ليف ذلؾ حسب قكة تحمم ىإل
 ذلؾ:  ىعم

ا يىٍصنىعي النَّاسي  ما دو كىأىنىا أىٍنظيري مى ؿى النَّيىاًر ًإلىى أيحي رىٍجتي أىكَّ كل أف أـ عيمىارىةى  قالت:" خى ري
مىًعي ًسقىاءه ًفيًو مىاءه  اًبوً ، -صمى اهلل عميو كسمـ - فىاٍنتىيىٍيتي ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً ، كى ، كىىيكى ًفي أىٍصحى

يحي ًلٍمميٍسًمًميفى كىالد كى  ٍزتي ًإلىى رىسيكًؿ المَّوً ، لىةي كىالرٍّ ـى اٍلميٍسًمميكفى اٍنحى ، -صمى اهلل عميو كسمـ - فىمىمَّا اٍنيىزى
عىٍمتي أيبىاًشري اٍلًقتىاؿى كىأىذيب  عىٍف رىسيكًؿ المَّوً  كىأىٍرًمي ًباٍلقىٍكًس ، ًبالسٍَّيؼً  -صمى اهلل عميو كسمـ -فىجى

مىصىتٍ  تَّى خى ..." إلى حى رَّاحي ٍيئىةى ليا، اٍلجى -كحتى قاؿ ليا رسكؿ اهلل ، ثـ ذكر قصة جرح اٍبفي قيمى
ـ  ُعَماَرةَ  »: " -صمى اهلل عميو كسمـ كجرحت يـك أحد ثالثة عشر  "«؟َوَمْف ُيِطيُؽ َما ُتِطيِقيَف َيا ُأ

 .(3)رحان ج

كالقتاؿ لمدفاع عف نفسيا كما ، كفي ىذا دليؿ عمى أف لممرأة أف تحمؿ السالح في الجياد
 أك عند الحاجة كككف الدائرة عمى المسمميف كما فعمت أـ عمارة.، فعمت أـ سميـ

                                                           

ى ًفي الغىٍزًك 1) ٍرحى  [.2882: رقـ الحديث4/34(]البخارم: صحيح البخارم، بىابي ميدىاكىاًة النٍّسىاًء الجى
 (.4/34( المرجع السابؽ )ج2)
 (.414-8/412( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)
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 مسألة: مشاركة المرأة في التمريض واإلسعاؼ في الحروب:
عػػرؼ التػػاريخ نسػػاء عربيػػات مارسػػف مينػػة لقػػد بػػرز دكر التمػػريض  كالممرضػػة منػػذ القػػدـ ك 

صػمى اهلل -كذلػؾ مػف خػالؿ تطػكع بعػض الصػحابيات المؤمنػات فػي غػزكات الرسػكؿ ، التمريض
احتسػػػابان لألجػػػر ، االىتمػػػاـ بمرضػػػاىـ كمػػػداكاة جرحػػػاىـك ، بقصػػػد خدمػػػة المجاىػػػديف -عميػػػو كسػػػمـ

كرعايػة ، بتربية أطفػاليف مفبيكت يقي لمات يربمصمي كجانب كاجبيف األ إلىذلؾ ، كالثكاب مف اهلل
، كيحممػف الميػاه كمػا يحتػاج إليػو الجػريح مػف أربطػة كجبػائر، أزكاجيف ككف يصػاحبف المجاىػديف

لجػػراح لمجرحػػى القيػػاـ بػػدكرىا مػػف تضػػميد ا ىسػػعاؼ التػػي تسػػاعدىا عمػػمػػف أدكات اإلكغيػػر ذلػػؾ 
سعافيـ كت العديػد مػف شػار ، -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ذلؾ أنو في عيد الرسػكؿ  ىكما يدؿ عم، كا 

ككػاف ليػف دكر فػي ، -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-الصحابيات كأميات المؤمنيف في غزكات الرسكؿ 
كعػػالج المرضػػى كتضػػميد الجرحػػى؛ فاإلسػػالـ يفسػػح المجػػاؿ لممػػرأة ، إسػػعاؼ كخدمػػة المجاىػػديف

اديػة كاف بالقتاؿ ضد قكل الكفر بالقيػاـ بالميمػات الجيأ لممساىمة في  خدمة دينيا ككطنيا سكاءن 
مػف خػالؿ تقػديـ المسػاعدة  أـ، كطبيعتيا كال تؤثر عمػى دكرىػا التي ال تتعارض مع ظركؼ المرأة

؛ فالناظر في تاريخ اإلسالـ المشػرؽ يجػد نمػاذج كثيػرة مػف مسػاىمة المػرأة فػي لمجرحى كمداكاتيـ
 تطبيب كمداكاة الجرحى.

سعاؼ  خالؿ نماذج مف مساىمة المرأة في الحروب مف  : رحىالجمداواة وا 

التي تككؿ لمنسػاء فػي عصػر النبػي عميػو ، تمريض المرضى كمداكاة الجرحى كانت مف الميمات
 ذلؾ: عمىكعصر الخمفاء مف بعده كيدؿ ، الصالة كالسالـ

كم عىفً  -1 َبيٍّعِ  ما ري ذٍ  ِبْنتِ  الرُّ ، -َوَسػم ـَ  َعَمْيػوِ  اُ  َصػم ى- الن ِبػيٍّ  َمعَ  ُزوَنغْ  ُكن ا »قىالىػٍت: ، (1)ُمَعوٍّ
 .(2)«الَمِديَنةِ  ِإَلى َوالَقْتَمى الَجْرَحى َوَنُردُّ ، َوَنْخُدُمُيـْ ، الَقْوـَ  َفَنْسِقي

ػػػٍف  مػػػا -2 كم عى ٍـّ َعِطي ػػػري    َعَمْيػػػوِ  اُ  َصػػػم ى- اِ  َرُسػػػوؿِ  َمػػػعَ  َغػػػَزْوتُ  » قىالىػػػٍت:، (3)َة اأْلَْنَصػػػاِري ةِ ُأ

                                                           

بف عفراء بف حزاـ بف جندب األنصارية النجارية، مف المبايعات بيعة الشجرة، كغزت مع  ( الٌربٌيع بنت معٌكذ1)
: رقـ 8/132. ابف عبد البر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج-صٌمى المَّو عميو كسٌمـ-رسكؿ المَّو 

 (.11172التجمة
دٍّ ال2) ًدينىًة ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بىابي رى ى كىالقىٍتمىى ًإلىى المى ٍرحى : رقـ 4/34نٍّسىاًء الجى

 [.2883الحديث 
( أـ عطية األنصارية: اسميا نسيبة بنت الحارث، تعد أـ عطية في أىؿ البصرة، كانت مف كبار نساء 3)

تمرض  -صمى اهلل عميو كسمـ-الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، ككانت تغزك كثيران مع رسكؿ اهلل 
 (.2/132لمرضى، كتداكم الجرحى. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )جا
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 َعَمػى َوَأقُػوـُ ، اْلَجْرَحػى َوُأَداِوي، الط َعػاـَ  َلُيػـُ  َفَأْصػَنعُ ، ِرَحػاِلِيـْ  ِفػي ُمُفُيػـْ َأخْ ، َغػَزَواتٍ  َسػْبعَ  -َوَسم ـَ 
 .(1)«اْلَمْرَضى

اًزـو  -3 ٍف أىًبي حى ٍرًح رىسيكًؿ المًَّو ، أىنَّوي سىًمعى سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو ، عى مىٍيًو -كىىيكى ييٍسأىؿي عىٍف جي مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى : "، -كى ٍرحى رىسيكًؿ المًَّو  فىقىاؿى ىٍعًرؼي مىٍف كىافى يىٍغًسؿي جي ا كىالمًَّو ًإنٍّي ألى مىٍيًو -أىمى مَّى اهللي عى  صى
مَّـى  سى مىٍف كىافى يىٍسكيبي المىاءى ، -كى ًبمىا ديكًكمى ، كى  َرُسوؿِ  ِبْنتُ  الس اَلـُ  َعَمْيَيا َفاِطَمةُ  َكاَنتْ : َقاؿَ ، كى
فٍّ  الَماءَ  َيْسُكبُ  َطاِلٍب  َأِبي ْبفُ  َوَعِميُّ ، َتْغِسُموُ  َوَسم ـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصم ى الم وِ  فىمىمَّا رىأىٍت ، (2)ًباٍلًمجى

ـى  ، َفَأْحَرَقْتَيا َوأَْلَصَقْتَيا، َأَخَذْت ِقْطَعًة ِمْف َحِصيرٍ ، ًإالَّ كىٍثرىةن  فىاًطمىةي أىفَّ المىاءى الى يىًزيدي الدَّ
ـي  بىاًعيىتيوي ، فىاٍستىٍمسىؾى الدَّ كيًسرىٍت رى كى

ًئذو  (3) ًرحى كىٍجييوي ، يىٍكمى كيًسرىتٍ ، كىجي بىاًعيىتيوي  كى رى
مىى رىٍأًسًو " (4) عى

(5). 
ةى بنت سيريف -4 ٍفصى ، اْمرََأةٌ  َفَقِدَمتِ ، الِعيَدْيفِ  ِفي َيْخُرْجفَ  َأفْ  (6)َعَواِتَقَنا َنْمَنعُ  ُكن ا: َقاَلتْ ، عىٍف حى

 َعَمْيوِ  اُ  َصم ى الن ِبيٍّ  َمعَ  َغزَا ُأْخِتَيا َزْوجُ  َوَكافَ ، ُأْخِتَيا َعفْ  َثتْ َفَحد  ، َخَمؼٍ  َبِني َقْصرَ  َفَنَزَلتْ 
الكىٍممىى ُنَداِوي ُكن ا: َقاَلتْ ، ِست   ِفي َمَعوُ  ُأْخِتي َوَكاَنتْ ، َغْزَوةً  َعْشَرةَ  ِثْنَتيْ  َوَسم ـَ 

نىقيكـي ، (7) كى
مىى المىرٍ  ى"عى  .(8)ضى

ٍف يىًزيدى ٍبًف ىيٍرميزى  -5  اْبفُ : َفَقاؿَ ، ِخاَلؿٍ  َخْمسِ  َعفْ ، َيْسأَُلوُ  َعب اسٍ  اْبفِ  ِإَلى َكَتبَ ، َنْجَدةَ  َأف  ، عى
 َكافَ  َىؿْ  َفَأْخِبْرِني، َبْعدُ  َأم ا: َنْجَدةُ  ِإَلْيوِ  َكَتبَ ، ِإَلْيوِ  َكَتْبتُ  َما ِعْمًما َأْكُتـَ  َأفْ  َلْوَل : َعب اسٍ 
؟ كىىىٍؿ كىافى  ِبالنٍَّساِء؟ َيْغُزو َوَسم ـَ  َعَمْيوِ  اُ  َصم ى اِ  َرُسوؿُ  كىىىٍؿ كىافى يىٍضًربي لىييفَّ ًبسىٍيـو

مىتىى يىنٍ  ؟ كى ٍبيىافى : يىٍقتيؿي الصٍّ بَّاسو ؟ فىكىتىبى ًإلىٍيًو اٍبفي عى ٍمًس ًلمىٍف ىيكى ؟ كىعىًف اٍلخي ـي اٍليىًتيـً قىًضي ييٍت

                                                           

خي لىييفَّ كىالى ييٍسيىـي، كىالنٍَّييً 1) ٍف قىٍتًؿ ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىاًد كىالسٍّيىًر/بىابي النٍّسىاًء اٍلغىاًزيىاًت ييٍرضى  عى
ٍرًب   [.1812ديث : رقـ الح3/1447ًصٍبيىاًف أىٍىًؿ اٍلحى

 (.12/400( المجف: الترس. ابف منظكر، لساف العرب )ج2)
بىاًعيىتيوي: إحدل األسناف األربع التي تمي الثنايا بيف الثنية كالناب تككف لإلنساف. ابف منظكر، لساف العرب 3) ( رى

 (.8/108)ج
ةي: كسرت الخكذة. ابف منظكر، لساف العرب )ج4) ًت البىٍيضى  (.12/611( كيًسرى
 [.4075: رقـ الحديث 5/101]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىغىاًزم/بىابه  (5)
(، كىف: البنات 3/353( العكاتؽ: جمع عاتؽ كىي المرأة الشابة أكؿ ما تدرؾ. الشككاني، نيؿ األكطار )ج6)

 (.2/65األبكار البالغات كالمقاربات لمبمكغ. الصنعاني، سبؿ السالـ )ج
 (.4/199كميـ كىك الجريح. ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج ( الكىٍممىى: جمع7)
يىٍعتىًزٍلفى الميصى 8) ، كى دىٍعكىةى الميٍسًمًميفى اًئًض الًعيدىٍيًف كى ٍيض/بىابي شيييكًد الحى مَّى ( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
 [.324: رقـ الحديث 1/72
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مَّـى -كىتىٍبتى تىٍسأىليًني ىىٍؿ كىافى رىسيكؿي اهلًل  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ك ًبالنٍّسىاًء؟  -صى " َوَقْد َكاَف َيْغُزو يىٍغزي
..."، ْيَف ِمَف اْلَغِنيَمةِ َوُيْحذَ ، َفُيَداِويَف اْلَجْرَحى، ِبِيف   ـْ َيْضِرْب َلُيف  َوَأم ا ِبَسْيـٍ َفَم

(1). 
ٍندىًؽ فىثىقيؿى  -6 ؿي سىٍعدو يىٍكـى اٍلخى : لىمَّا أيًصيبى أىٍكحي ليكهي ًعٍندى اٍمرىأىةو ييقىاؿي لىيىا: ، مىٍحميكًد ٍبًف لىًبيدو قىاؿى كَّ حى

ريفىٍيدىةي 
كى ، (2) ىكى ٍرحى مَّـى -فىكىافى النًَّبي  ، انىٍت تيدىاًكم اٍلجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًإذىا مىرَّ ًبًو يىقيكؿي:  -صى

َذا، «َأْمَسْيَت؟ َكْيؼَ » امرأة تداوي يدة ككانت رف" .(3) َفُيْخِبُرهُ" «َأْصَبْحَت؟ َكْيؼَ : »َأْصَبحَ  َواِ 
 .(5)مف المسمميف (4)ضيعةكتحتسب بنفسيا عمى خدمة مف كانت بو ، الجرحى

كجى ًإلى  -صٌمى اهلل عميو كسمـ-قىالىٍت: لىمَّا أىرىادى رىسيكؿي المًَّو  (6)اأٍلىٍسمىًميَّةً  ًسنىافو  أيٍـّ  عىفٍ  -7 ري ى اٍلخي
زي  : يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍخريجي مىعىؾى ًفي كىٍجًيؾى ىىذىا أىٍخري ٍيبىرى ًجٍئتيوي فىقيٍمتي خى
َوُأَداِوي  (8)السٍّقىاءى  (7)

 اْخُرِجي: »الم وِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ ، (9)ٍحؿى كىالى تىكيكفي كىأىٍبصيري الرَّ  َواْلَجِريَح ِإْف َكاَنْت ِجرَاحٌ  اْلَمِريَض 
ًمٍف غى  َقْوَمؾِ  ِمفْ  َلُيف   َوَأِذْنتُ  َكم ْمَنِني َقدْ  َصَواِحبَ  َلؾِ  َفِإف   الم وِ  َبَرَكةِ  َعَمى ـٍ فىًإٍف ًشٍئًت كى ٍيًرًى
ٍف ًشٍئًت فىمىعىنىافىمىعى قى  : مىعىؾى «ٍكًمًؾ كىاً  : ، . قيٍمتي ٍـّ َسَمَمَة َزْوَجِتي َفُكوِني»قىاؿى قىالىٍت: ، «َمَع ُأ

فىكيٍنتي مىعىيىا
(10). 

                                                           

ٍف قىٍتًؿ  ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًجيىادً 1) خي لىييفَّ كىالى ييٍسيىـي، كىالنٍَّيًي عى كىالسٍّيىًر/بىابي النٍّسىاًء اٍلغىاًزيىاًت ييٍرضى
ٍرًب   [.1812: رقـ الحديث 3/1444ًصٍبيىاًف أىٍىًؿ اٍلحى

( رفيدة األنصارية األسممية امرأة مف أسمـ، ليا صحبة، كانت تداكم الجرحى. ابف حجر، اإلصابة في تمييز 2)
 (.7839: رقـ الترجمة 35/174(، كالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8/136صحابة )جال
؟ )ص3) : كىٍيؼى أىٍصبىٍحتى (. كذكره األلباني في سمسمة 1129: رقـ الحديث385( البخارم، األدب المفرد، بىابي

اديث الصحيحة كشيء مف األحاديث الصحيحة، فقاؿ: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات. األلباني، سمسمة األح
 (.1158: رقـ الحديث3/149فقييا كفكائدىا )ج

( ضيعة: أم ذا عياؿ كالضيعة تطمؽ عمى المعاش كالمقصكد ىنا مف لـ يكف عنده معاش لفقر أك قصر 4)
 (.231-8/230حاؿ. ابف منظكر، لساف العرب )ج

 (.8/136( ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج5)
فو اأٍلىٍسمىًميًَّة: ىي أـ ثبيتة بنت حنظمة، كانت مف المبايعات بعد اليجرة كليا ركاية عف النبي صمى ( أيٍـّ ًسنىا6)

 (.4/1941(، كابف عبد البر، االستيعاب )ج8/411اهلل عميو كسمـ. ابف حجر، اإلصابة في تميز الصحابة )ج
: أم أخيط القرب لمماء، كالخرز خياطة الجمكد. ابف منظك 7) زي  (. 5/344ر، لساف العرب )ج( أىٍخري
(، الرازم، مختار 14/392( السٍّقىاءى ظٍرؼي الماء مف الجمد كييجمع عمى أسقية. ابف منظكر، لساف العرب )ج8)

 (.1/128الصحاح )ج
: مسكف الرجؿ كما يستصحبو مف األثاث كالمراد المتاع. الرازم، مختار الصحاح )ج9)  (.1/100( الرٍَّحؿى
(، قاؿ األلباني، صحيح. األلباني، سمسمة األحاديث الصحيحة 8/292ات الكبرل )ج( ابف سعد، الطبق10)

 (.2740: رقـ الحديث6/547كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج
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 :وجو الدللة مف األحاديث
نت في الحركب كاظيفة المرأة  قديمان في التمريض يتبيف مف خالؿ األحاديث أف ك 

سعاؼ المرضى، عمى مداكاة الجرحىمقتصرة   كقدرة عمى، ى معرفة كشجاعةكىذا يحتاج إل، كا 
ثـ إف بعض الركايات بينت بخركج حاالت فردية كجماعية مف النساء ، المصابيفمعالجة 
 ألف الرجاؿ مشغكلكف بالقتاؿ. ؛ان قديمان فقد كاف ضركري لمجرحىفمداكاة الصحابيات ، لمتمريض

 :واإلسعاؼ في الحروب مشاركة المرأة في التمريض ىعمعرؼ أثر ال
إذ لـ يكف التعاكف ، مثاالن لمتعاكف كالتكافؿ بيف أفراده رجاالن كنساءييعد المجتمع اإلسالمي 

ة كالممرضة كقد ظيرت في عصرنا الطبيب، مقتصران عمى حالة الحرب فقط بؿ تناكؿ السمـ أيضان 
ضمف إدارة طبية ، كتداكييـ كتغيب عف بيتيا األياـ ىراحة المرض ىالتي تسير الميالي عم

حياة  ىعم اعتداءاتما نتج عنيا مف ، السيما في كاقع كثرت فيو الحركب، منظمة كمتكاممة
اإلنساف؛ كليس بالضركرة أف تككف المرأة في ميداف القتاؿ حقيقة؛ بؿ يككف كجكدىا حكميان؛ 

مداكاة الجرحى؛ فالطبيب يداكم  ىقكـ عمفت، كدكر الرعاية الصحية، يبتكاجدىا في المشاف
 .األمر ذلؾ ىكتداكم الرجاؿ إف اقتض، م النساءكالمرأة تداك ، الرجاؿ

 ؛المستشفى ىكالجرحى إل ىـز ذىابيا لممعركة بؿ يحضر المرضفعالجيا لمجرحى ال يستم
كم الرجاؿ إف كتدا، كالمرأة تداكم النساء، فالطبيب يداكم الرجاؿ، مداكاتيـ كمعالجتيـ ىفتقكـ عم
 قديمان يتبيف أنو مختمؼ تمامان ؛ فعند النظر في مداكاة الصحابيات لمجرحى ناؾ ضركرةكاف ى

؛ فكانت الصحابيات عمما  ىعم كفي مكاف ، عيد رسكؿ اهلل تخرج مع محارميف ىنحف فيو اليـك
ه ىذ ىفكانت تقكـ عم، ال عند الضركرةإجاؿ كال يدخمف لتطبيب المجاىديف منفصؿ عف الر 
 .(1)الكبيرات في السف منيف لبالميمة في الغا

داكة يككف معظميا في ساحة فقد كاف لمضركرة الممحة لعدـ كجكد مستشفيات كأطباء كالم
كليس ىناؾ  ،نيا مسألة حياة كمكت؛ فالرجاؿ مشارككف في القتاؿإ حيثي ، فيذا البأس بو ؛القتاؿ

 ء. مف يقـك بعالجيـ فكانت ىناؾ ضركرة لمشاركة النسا

، فمف ختمؼ عما كاف عميو قديمان أف أعراؼ الحركب كالقتاؿ اليكـ ت يتبيف لمباحثة امم 
ف لـ يحمؿ السالح ؛ فكؿ مف يي  ـ الدعـ قدً يتكاجد في معسكر الجيش يعتبر مقاتالن حتى كا 

لرجاؿ في أرض المعركة لمتطبيب ألف اليكـ ا  ، كعميو فال تشارؾ المرأةالمكجستي يعتبر مقاتالن 
شابو إال إف كاف ذلؾ لضركرة، كال ضركرة اليكـ ألف  يعرضيا لمكقكع في األسر، كالقتؿ كما ذلؾ

                                                           

 (.5/80( ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم )ج1)
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كالمرضى داخؿ  ،فممكف أف تطبب المرأة الجرحى ؛تطكرتأعراؼ القتاؿ المعاصرة قد 
تطكر المرأة  فالعرؼ المعاصر لو أثر في؛ بما يتكافؽ مع تعاليـ الشريعة اإلسالمية؛ المستشفيات
تخرج مف بيتيا إلى أف المرأة لمرجاؿ في الكثير مف مجاالت الحياة، لكف عمى  كمشاركتيا

، في عدـ إثارتيا لمفتف بالتبرج ممتزمة بالضكابط كاآلداب التي حث عمييا الشارع الحكيـ ،العمؿ
، مياديف الحياة مع الرجاؿ ىأف المرأة تعمؿ في شت ،ينادم بو دعاة االختالط كالسفكر كىذا ما

 يـ دكف مراعاة الحدكد كالضكابط التي كضعيا اإلسالـ.كتختمط ب
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 الخاتمة
كالصالة كالسالـ عمى خير األناـ محمد بف عبد ، الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات

 أما بعد...، كعمى آلو كمف سار عمى دربيـ إلى يـك الديف، كسمـ اهلل صمى اهلل عميو

كىي عمى  ،فإني قد خرجت ببعض النتائج كالتكصيات، ييت مف كتابة ىذا البحثبعد أف انت
 النحك التالي: 

 النتائج التي توصمت إليو الباحثة مف خالؿ الدراسة:  -أولً 

كأحكامو مرنة كصالحة لكؿ زماف ، ىالتشريع اإلسالمي تشريع رباني مف اهلل سبحانو كتعال -1
 .كاآلخرةالسعادة لممؤمف في الداريف الدنيا  بحيث ال يككف فيو مشقة كيحقؽ، كمكاف

لذا فإف الحكـ الذم  كاالقتصادية؛، قابمية العرؼ لمتطكر كفقان لتطكر الظركؼ االجتماعية -2
لعرؼ مصدر ميـ مف مصادر التشريع فا عرؼ يتغير بتغير ىذا العرؼ؛ إلىاستند 

 اإلسالمي.
يتكافؽ  بما، الخالؼ بيف الناسالعرؼ معيار كضابط في الرجكع إليو عند حدكث النزاع ك  -3

سمطاف في كىذا مف سماحة الشريعة اإلسالمية بأف جعمت لمعرؼ ، مع الشريعة اإلسالمية
 .فض النزاعات إذا تكافؽ مع الشرع

، حفاظان عمييا كسدان لذريعة الفساد ،االجتماعيةجعؿ اإلسالـ لممرأة ضكابط في عالقاتيا  -4
 ط شرعية.كمف ذلؾ قيادة المرأة لمسيارة بضكاب

المعركؼ كالنيي األمر ب ىتقتصر عم فدعكتيا ال، اهلل كالرجؿ إلىالمرأة تحمؿ ىـى الدعكة  -5
بؿ تعددت كسائميا كتطكرت؛ فأصبحت المرأة تدعك بالكسائؿ الحديثة ، عف المنكر بالكممة

 بشرط دعكتيا لبني جنسيا مف النساء.، كفي األماكف المختمفة، عبر اإلنترنت
لكي ننعـ بمجتمع إسالمي كحضارم  رم كميمحه لمغاية لمرجؿ كالمرأة سكاءالحسبة أمر ضرك  -6

 يطبؽ شريعة ربو.
ف ما، إمامة المرأة لمرجاؿ محرـه شرعان  -7 فعمتو نساء ينتسبف لإلسالـ في الغرب إنما ىك  كا 

 عرفان. كغير مقبكؿ شرعان كال، الديف عمىتجرؤ 
كمداكاتيـ كتقديـ  الجرحىمان إسعاؼ خرجت مع المجاىديف قدي األصؿ في أعماؿ المرأة إذا -8

يجب عمييا القتاؿ ابتداءن لتكفر عنصر الرجاؿ لكف إف  كالمرأة ال، الطعاـ كالشراب ليـ
 يتناسب مع قدرتيا كطبيعتيا. المسمميف فتقاتؿ بما عمىدارت الدائرة 

  مع تغير أدكات القتاؿ نجد المرأة في عصرنا تحمؿ السالح كتقاتؿ. -9
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المزيفة التي تستنفذ الكقت  ،االعتداؿ في الزينة كاالبتعاد عف الزينة عمىاإلسالـ حث  -10
أشكاؿ المباس كأنكاع  ىفي قبكؿ التغيرات كالمستجدات عم ان حيث إف لمعرؼ أثر ، كالماؿ

 ، الزينة بما يتكافؽ مع الشريعة اإلسالمية
رأة عفتيا بما يحفظ لمم، جكاز ذىاب المرأة لصالكنات التجميؿ لمحاجة كفؽ ضكابط شرعية -11

 ككرامتيا كدينيا.
لذلؾ تتكلي المرأة اليـك الكثير مف المناصب كالمجالس  ،القضاء أمانة كمسئكلية خطيرة -12

 .لخطكرة ىذا المنصب لكف ال تتكلي القضاء ،النيابية
كخاصة إذا كانت عاممة كصاحبة حاؿ ميسكر سكاء ، لمعرؼ أثره في إنفاؽ األـ عمى كلدىا -13

 فقدانو.حاؿ إعسار األب أك  في
األمف  فانتشار ،الشرع ال ينافي العرؼ الصحيح في تحقيؽ المصمحة ألفراد مجتمعو -14

نفسيا  ىكاألماف أجاز لممرأة أف تسافر بمفردىا لمتعميـ أك لمعالج أك لمحج طالما أمنت عم
 الفتنة.
 التوصيات:

 التيؿ أكصي طمبة العمـ بضركرة إعداد بحكث فقيية تطبيقية ألىـ المستجدات كالمسائ-1
 تغير األعراؼ لمكاكبة كؿ جديد. عمىخاصة منيا المبنية بك تخص المرأة، 

كبياف  ،صمة باألحكاـ الشرعيةالأف تقكـ جيات مختصة بتدكيف األعراؼ الجارية ذات -2
 لتككف مرجعان معتمدان لمجميع في القضايا التي حكـ فييا بالعرؼ.، الصحيح منيا كالفاسد

ف مف قبميا بتثقيؼ المرأة المسممة يبتعييف مكظف الدينيةكف ؤ كالش أف تقـك كزارة األكقاؼ-3
 ككعظ الناس بالترغيب كالترىيب.، كتكعيتيا مف خالؿ محاضرات كندكات كمنشكرات دعكية

 
ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.، كأخيران فإف أصبت فمف اهلل عز كجؿ  كا 

  
 ف.كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالمي
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 ،صيدر اباد. 2. طمحمد عبد المعيد ضاف: مراقبةك  ،تحقيؽ. في أعياف المائة الثامنة
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كشؼ األسرار شرح  . )د.ت(.خارمعبد العزيز بف أحمد بف محمد، عالء الديف الب، الحنفي
 .دار الكتاب اإلسالمي. )د.ط(. أصكؿ البزدكم
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الخرشي عمى مختصر سيدم ق(. 5452. )عمي العدكم -محمد أبك عبد اهلل سيد  ،الخرشي
المطبعة . 2. طحالة الفيرسة: مفيرس فيرسة كاممة. خميؿ كبيامشو حاشية العدكم

 .األميرية الكبر

معالـ السنف،  ـ(.5442. )د بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستيأبك سميماف حم، الخطابي
 .المطبعة العممية. حمب: 5. طكىك شرح سنف أبي داكد

أبريؿ  1. تاريخ االطالع: زكج أك مىٍحرـى بغير المرأة حجـ(. 2255) غالب. الخطيب، أحمد
  edn32 -http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=18ـ، المكقع:  2252

فيما ال نص فيو: محاضرات ألقاىا  اإلسالميمصادر التشريع  ـ(5411. )عبد الكىاب، خالؼ
 .، جامعة الدكؿ العربية، معيد الدراسات العربية العاليةعمى طمبة قسـ الدراسات القانكنية

 . مصر: دار القمـ.3. طعمـ أصكؿ الفقو (.ت)د. .كىابعبد ال ،خالؼ

. تحقيؽ: عبد اهلل محمد 5. طمقدمة ابف خمدكفـ(. 2221عبد الرحمف بف محمد. ) ،ابف خمدكف
 (. دار يعرب.ـالدركيش. )د.

. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كأحمد برىكـ. سنف الدارقطنيـ(. 2221الدارقطني، عمي بف عمر. )
 الرسالة.. بيركت: مؤسسة 5ط

مجمع األنير في  . )د.ت(.عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده، داماد أفندم
 .دار إحياء التراث العربي. )د.ط(. شرح ممتقى األبحر

. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. سنف أبي داكدأبك داكد، سميماف بف األشعث. )د.ت(. 
 )د.ط(. بيركت: المكتبة العصرية.

حاشية الدسكقي عمى الشرح  ـ(.2222. )الدسكقي، العالـ شمس الديف الشيخ محمد عرفة
 .الكبير، البي البركاف سيدم أحمد الدردير بيامشو الشرح المذككر مع تقديرات العالمة

دار )د.ط(. لبناف، بيركت: سيدم الشيخ محمد عميش شيخ السادة المالكية،  :تحقيؽ
  .الفكر

. عقد التحكيـ في الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي ـ(.2222. )اف عبد الرَّحمفقىحطى  ،الد ٍكًرمٌ 
 . عماف، األردف: دار الفرقاف.2ط

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=18%20-%20edn32
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أكـر . المترجـ: د. المعجـ المفصؿ بأسماء المالبس عند العرب . )د.ت(.دكزم رينيارت
ربية يصدرىا المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الكطف العربي جامعة الدكؿ الع .فاضؿ
 .الرباط

. 4. تحقيؽ: د. شعيب األرناؤكط. طسير أعالـ النبالءـ(. 5431الذىبي، محمد بف أحمد. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

 .دار الكتب العممية. )د.ط(. القاىرة: الكبائر ـ(.2221. )، محمد بف أحمدالذىبي

مختار  (.ـ5444) .يزيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنف ،الرازم
بيركت . 1. طالدار النمكذجية -المكتبة العصرية ، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد. الصحاح

  .صيدا –

الذيؿ عمى طبقات الحنابمة )ت: ـ(. 2221. )عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي ،بف رجبا
 .1عدد المجمدات: . 5. طتحقيؽ: عبد الرحمف بف سميماف العثيميف العثيميف(

 دار الثقافة لمتكزيع كالنشر. :(ـ)د.ط(. )د.. شرح المجمة العدلية(. ت)د. سميـ ،زرستـ با

تحقيؽ: الدكتكر . المقدمات المميدات ـ(.5433. )محمد بف أحمد القرطبي الكليد أبك ،بف رشدا
 .دار الغرب اإلسالمي. لبناف، بيركت: 5. طمحمد حجي

 ـ(.2221. )مد بف رشد القرطبي الحفيدالكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أح أبك ،ابف رشد
 .دار الحديث. )د.ط(. القاىرة: بداية المجتيد كنياية المقتصد

  .دار الكتاب العربي، لبناف: مف فمسفة التشريع اإلسالمي ـ(.5414. )فتحي ،رضكاف

نياية  ـ(.5431. )شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف ،الرممي
 .دار الفكر. )الطبعة األخيرة(. بيركت: ى شرح المنياجالمحتاج إل

مجمة البحكث  . )د.ت(.الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد
مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء . اإلسالمية

 .552(، ص 12. العدد )كالدعكة كاإلرشاد

سينٌي الٌزبيدم. )د.ت(. الزبيدم . )د.ط(. تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمَّد مرتضى الحي
 الككيت: مطبعة حككمة.

 .2عدد المجمدات: . 2. طمدخؿ الفقيي العاــ(. 2221. )مصطفى أحمد ،الزرقا
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. تحقيؽ اإلجابة لما استدركت عائشة عمى الصحابةـ(. 2225الزركشي، محمد بف عبد اهلل. )
مكتبة  :. القاىرة5د رفعت فكزم عبد المطمب، أستاذ الشريعة بجامعة القاىرة. ط كتخريج:
 الخانجي.

 . بيركت: دار العمـ لممالييف.51. طاألعالــ(. 2222الزركمي، خير الديف بف محمكد. )

الغرر  . )د.ت(.زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي
 .المطبعة الميمنية. 1. )د.ط(. العددح البيجة الكرديةالبيية في شر 

الكشاؼ عف . ىػ(143أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل )المتكفى:  ،الزمخشرم
 .دار الكتاب العربي: بيركت .4. طحقائؽ غكامض التنزيؿ

. غةأساس البال ـ(.5443. )أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، جار اهلل ،الزمخشرم
 .دار الكتب العممية. لبناف، بيركت: 5. طتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد

، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. الفائؽ في غريب الحديث . )د.ت(.محمكد بف عمر ،الزمخشرم
 .دار المعرفةلبناف:  .محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

. ـ في الشريعة اإلسالميةالمفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسم ـ(.5444. )عبد الكريـ ،زيداف
 . مؤسسة الرسالة.5ط

مطبعة دار . بغداد: 5. طنظاـ القضاء في الشريعة اإلسالمية. )د.ت(. عبد الكريـ ،زيداف
 .العاني

نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي ـ(. 5442الزيمعي، عبد اهلل بف يكسؼ. )
 . بيركت: مؤسسة الرياف.5. تحقيؽ: محمد عكامة. طفي تخريج الزيمعي

. )د.ط(. بيركت: الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسعالسخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )د.ت(. 
 دار مكتبة الحياة.

 . )د.ط(. بيركت:المبسكط ـ(.5444. )محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة ،السرخسي
 .دار المعرفة

. تحقيؽ: إحساف عباس. بيركت: 5. طبرلالطبقات الكـ(. 5413ابف سعد، محمد بف سعد. )
 دار صادر.
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تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ  ـ(.2222. )عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل ،السعدم
 .مؤسسة الرسالة. 5. طتحقيؽ: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ. المناف

. 4ظمي. ط. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعسنف سعيد بف منصكرـ(. 5431سعيد بف منصكر. )
 بيركت. دار الكتب العممية.

فتكحات الكىاب  . )د.ت(.سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم، المعركؼ بالجمؿ
)منيج الطالب اختصره زكريا بتكضيح شرح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ 

دار . )د.ط(. األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو في شرح منيج الطالب(
 .الفكر

تحقيؽ: مريزف سعيد . نصاب االحتساب ـ(.5431. )عمر بف محمد بف عكض، السنامي
  (. ف)د.. 5. طمريزف عسيرم

عرض نظرية في  :العرؼ كالعادة في رأم الفقياء. )د.ت(. عصمة أحمد فيمي ،سنة أبك
 .دائر البصائر. )د.ط(. بيركت: اإلسالميالتشريع 

  .دار الشركؽ. مصر: 42ط .ففي ظالؿ القرآ ـ(.5441. )سيد قطب

. بيركت: 5ط .األشباه كالنظائر. ـ(5442عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف ) ،السيكطي
 .دار الكتب العممية

. تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ ـ(.5414. )عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف، السيكطي
 .المكتبة التجارية الكبرل :مصر

المحقؽ: أبك  .المكافقات ـ(.5442. )ف مكسى بف محمد المخمي الغرناطيإبراىيـ ب، الشاطبي
 .دار ابف عفاف. الجيزة: 5. طعبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف

أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد  ،الشافعي
 .دار المعرفةت: . )د.ط(. بيرك األـ ـ(.5442. )مناؼ المطمبي القرشي المكي

 ـ.دار القمالككيت:  .1. طتحرير المرأة في عصر الرسالة ق(.5122. )عبد الحميـ ،شقة أبك

المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسالمي كقكاعد الممكية كالعقكد ـ(. 5431. )محمد مصطفى ،شمبي
 .دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع)د.ط(.  .فيو
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مغني المحتاج إلى معرفة  ـ(.5441. )أحمد الخطيب الشربيني الشافعي شمس الديف، محمد بف
 ة.دار الكتب العممي. 5. طمعاني ألفاظ المنياج

تحقيؽ: . الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرةـ(. 5435. )أبك الحسف عمي بف بساـ ،الشنتريني
 .الدار العربية لمكتاب. ليبيا، تكنس: 5. الجزء5. طإحساف عباس

. تحقيؽ: نيؿ األكطارـ(. 5444. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمنيالشككاني، 
 . مصر: دار الحديث.5عصاـ الديف الصبابطي. ط

إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ  ـ(.5444. )محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني ،الشككاني
قدـ لو: . اكفر بطن -دمشؽ  .تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية. الحؽ مف عمـ األصكؿ

 .دار الكتاب العربي. 5. طالشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر

السيؿ الجرار المتدفؽ عمى  )د.ت(.. محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني ،الشككاني
 .دار ابف حـز. 5. طحدائؽ األزىار

دار : بيركت. 5ط .القدير فتح. (د.ت) .محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني ،الشككاني
 .ابف كثير

 .شرح كتاب السير الكبير ـ(.5442. )محمد بف أحمد السرخسي ،محمد بف الحسف ،الشيباني
 .دار الكتب العممية. 5. طتحقيؽ: محمد حسف محمد حسف الشافعي. )ط. العممية(

مد عكامة. . تحقيؽ: محمصىنَّؼ ابف أبي شيبةـ(. 2221أبي عبد اهلل بف محمد. ) ،ابف شيبة
 (. دار القبمة.ـ. )د.5ط

)رسالة ماجستير غير  حضانة الطفؿ في الفقو اإلسالميـ(. 2224. )ستنا إبراىيـ ،الشيخ أحمد
، جامعة الخرطكـ.  منشكرة(. الخرطـك

جكاىر العقكد ـ(. 5441األسيكطي. )الشيخ العالمة شمس الديف محمد بف أحمد المنياجي 
حققيا كخرج أحاديثيا: مسعد عبد الحميد محمد . كدكمعيف القضاة كالمكقعيف كالشي

 .دار الكتب العممية . لبناف، بيركت:5. طالسعدني

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ  . )د.ت(.أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، صاكم المالكي
المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير 

(لكتابو الم مىاـً مىاًلؾو  .دار المعارؼ)د.ط(.  .سمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإلًٍ
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. 2. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي. طمصنؼ عبد الرزاؽالصنعاني. عبد الرزاؽ بف ىماـ. 
 بيركت. المكتب اإلسالمي.

مكتبة مصطفى . 1. طسبؿ السالـ ـ(.5412. )محمد بف إسماعيؿ األمير الكحالني ،الصنعاني
 .بي الحمبيالبا

. تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي. المعجـ الكبيرالطبراني. سميماف بف أحمد. )د.ت(. 
 . القاىرة. مكتبة ابف تيمية.2ط

. تحقيؽ: محمكد محمد جامع البياف عف تأكيؿ آيات القرآفالطبرم، محمد بف جرير. )د.ت(. 
 . القاىرة. مكتبة ابف تيمية.2شاكر. ط

رد . ـ(5442أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي ) محمد ،ابف عابديف
  .دار الفكر: بيركت. 2ط .المحتار عمى الدر المختار

تكلي المرأة منصب القضاء بيف تراثنا الفقيي كالكاقع ـ(. 5444. )عارؼ، عارؼ عمي
 .دار الفجر. )د.ط(. المعاصر

. تحقيؽ: د. باسـ فيصؿ 5. طكالمثانياآلحاد ـ(. 5442أبي أحمد بف عمرك. ) ،ابف عاصـ
 الجكابرة. الرياض: دار الراية. 

المصباح المنير في غريب  . )د.ت(.أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم ،العباس أبك
 .المكتبة العممية . بيركت:الشرح الكبير

يؽ: عمي . تحقاالستيعاب في معرفة األصحابـ(. 5442يكسؼ بف عبد اهلل. ) ،ابف عبد البر
 . بيركت: دار الجيؿ.5محمد البجاكم. ط

ٌي بف عبد الكبير بف محمد الحسني اإلدريسي، عبد الحي الكتاني ٍبد الحى  . )د.ت(.محمد عى
التراتيب اإلدارية كالعماالت كالصناعات كالمتاجر كالحالة العممية التي كانت عمى عيد 

. 2. طتحقيؽ: عبد اهلل الخالدم. ةتأسيس المدنية اإلسالمية في المدينة المنكرة العممي
 .دار األرقـبيركت: 

ميدم  تحقيؽ: د. كتاب العيفـ(. 5442. )الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،عبد الرحمف كأب
عمي عندليب، التحكيـ في الفقو اإلسالمي، مجمة التكحيد  إبراىيـ السامرائي كد. ،المخزكمي

 دار كمكتبة اليالؿ.. 32العدد
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 .شرح مختصر خميؿ لمخرشي. )د.ت(. مد بف عبد اهلل الخرشي المالكيمح ،عبد اهلل أبك
 .دار الفكر لمطباعة)د.ط(. بيركت: 

الييئة العامة لدار الكتب )د.ط(.  .اإلسالـ فيكالية الحسبة . )د.ت(. محمد عبد اهلل ،عبد اهلل
 .كالكثائؽ القكمية بالتعاكف مع المجمس األعمى لمثقافة

. د بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكيمحم ،العبدرم الغرناطي
 .دار الكتب العممية. 5. طالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ـ(.5441)

تبييف الحقائؽ شرح )د.ت(.  .عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي
ٍمًبيٍّ   .كنز الدقائؽ كحاشية الشٍّ

 .دار البياف. بنغازم: 2. طالنظاـ القضائي في الفقو اإلسالميـ(. 5441. )محمد رأفت ،عثماف

مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد ق(. 5154) .محمد بف صالح بف محمد ،عثيميفابف 
. الطبعة األخيرة. جمع كترتيب: فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف. بف صالح العثيميف

 .دار الثريا ،دار الكطف

. المممكة 5. طتفسير الفاتحة كالبقرة ق(.5124. )محمد بف صالح بف محمد ،عثيميفابف 
 .دار ابف الجكزمالعربية السعكدية: 

. )د.ط(. الرياض: شرح رياض الصالحيف ق(.5121. )محمد بف صالح بف محمد ،عثيميفابف 
 .دار الكطف لمنشر

: عادؿ أحمد عبد . تحقيؽالكامؿ في ضعفاء الرجاؿـ(. 5442أحمد بف عدم. ) ،ابف عدم
 . بيركت: دار الكتب العممية.5عمي محمد معكض. ط-المكجكد

أحكاـ  ـ(.2224. )المالكي األشبيميالقاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر المعافرم  ،بف العربيا
. لبناف، 4. طراجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر عطا. القرآف

 .دار الكتب العمميةبيركت: 

. ـ(5445أبك محمد بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي )، عز الديف بف عبد السالـ
: القاىرة ، راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد. قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ

 . مكتبة الكميات األزىرية
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، محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ ،العظيـ آبادم
عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب  ق(.5151. )الصديقي

يضاح عممو كمشكالتو  .دار الكتب العممية. بيركت: 2. طسنف أبي داكد كا 

اإلنصاؼ في معرفة  ـ(.5441. )عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف أحمد المىٍرداكم
تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد . قنع كالشرح الكبير(الراجح مف الخالؼ )المطبكع مع الم

. جميكرية مصر العربية، القاىرة: 5. طالدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك ،المحسف التركي
 .ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف

الدر المختار ـ(. 2222. )محمد بف عمي بف محمد الًحٍصني الحنفي، عالء الديف الحصكفي
دار الكتب . 5. طتحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ. ر األبصار كجامع البحارشرح تنكي
 .العممية

. تحقيؽ: حمدم جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿـ(. 5431العالئي، خميؿ بف كيكمدم. )
 . بيركت: دار الكتب.2عبد المجيد السمفي. ط

. األحكاـبناء بعض  نشر العرؼ في. )د.ت(. بف عمر ابف عابديف أميفمحمد  عمي العرؼ
 .مكتبة الحرميف الرياض: )د.ط(.

منح الجميؿ شرح مختصر  ـ(.5434. )محمد بف أحمد بف محمد، أبك عبد اهلل المالكي ،عميش
 . : دار الفكر. )د.ط(. بيركتخميؿ

. 5. طشذرات الذىب في أخبار مف ذىبـ(. 5431ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد. )
 كثير. ابفرناؤكط . دمشؽ: دار تحقيؽ: محمكد األ

مؤسسة . )د.ط(. لبناف، بيركت: اإلسالـ كأكضاعنا السياسية ـ(.5435. )عبد القادر ،عكدة
 .الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع

. أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف ي،العين
 .دار إحياء التراث العربي. )د.ط(. بيركت: بخارمعمدة القارم شرح صحيح ال )د.ت(.

 جزء مف شرح تنقيح الفصكؿ في عمـ األصكؿ(. ـ2222)ناصر بف عمي بف ناصر  ،الغامدم
 ، السعكدية، جامعة أـ القرل.(غير منشكرة )رسالة ماجستير. لمقرافي

فقو لباس الرجؿ أحكامو كضكابطو في ال ق(.5141الغامدم، ناصر بف محمد بف مشرم. )
 .مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء. 4. طاإلسالمي
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دار . )د.ط(. بيركت: إحياء عمكـ الديف)د.ت(. أبك حامد محمد بف محمد الطكسي  ،الغزالي
 ة.المعرف

. 5. تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف. طمقاييس المغةـ(. 5424أحمد بف فارس. ) ،ابف فارس
 بيركت: دار الفكر. 

قاـ بجمعيا : أبك ، بإشراؼ: الشيخ محمد صالح المنجد)د.ت(.  ؿ كجكابفتاكل اإلسالـ سؤا
كقاـ بفيرستيا: أبك عمر عفا اهلل عنو كعف ، يكسؼ القحطاني عفا اهلل عنو كعف كالديو

 كالديو.

بإشراؼ: ، ىذه فتاكل مف مركز الفتكل بمكقع الشبكة اإلسالمية، فتاكل الشبكة اإلسالمية معدلة
فتكل مستخمصة  115112كىي فتاكل شرعية مؤصمة تصؿ إلى قرابة  ،عبداهلل الفقيو د.

ىػ، ككؿ فتكل يسبقيا عنكانيا كرقميا كتبكيبيا 5122إلى آخر جمادل األكلى تقريبان لعاـ 
 كتاريخيا.

أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم خطيب  ،فخر الديف الرازم
 .دار إحياء التراث العربي : بيركت  .4. طبمفاتيح الغي. ىػ(5122الرم )

رقـ  .حكـ قيادة المرأة لمسيارة ـ(.2221. )الشيخ أبي عبد المعتز محمد عمي ،فرككس
 المكقع: .ـ2252مارس  2تاريخ االطالع:  (،114الفتكل)

535-https://ferkous.com/home/?q=fatwa  
مارس  1. تاريخ االطالع: سياقة المرأة / كشؼ كجو المرأةـ(. 2252. )صالح ،الفكزاف

 http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=120996 المكقع: .ـ2252

 (. ف)د.ط(. )د. .فتاكل الفكزافالمنتقى مف  . )د.ت(.صالح، الفكزاف

. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في القامكس المحيطـ(. 2221الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب. )
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.3مؤسسة الرسالة. بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي. ط

يع في فقو التفر ـ(. 2222. )عبيد اهلل بف الحسيف بف الحسف بف الجالب البصرم ،القاسـ أبك
 ة.دار الكتب العممي. لبناف، بيركت: 5. طتحقيؽ: سيد كسركم. اإلماـ مالؾ بف أنس

 
مرقاة ـ(. 2002القارم، عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المال اليركم القارم. )

 . بيركت، لبناف: دار الفكر.1طالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
 

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-553
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-553
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=120996


147 

 

شىرٍحي صىًحيح ميٍسًمـً ًلمقىاًضى ًعيىاض الميسىمَّى ـ(. 5443) القاضي عياض. عياض بف مكسى.
اًعيؿ. طًإكمىاؿي الميعًٍمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ . مصر. دار الكفاء 5. تحقيؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمى
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 ـ(.2222. )أبك محمد مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد المقدسي ،بف قدامةا
قدـ لو كترجـ لمؤلفو: عبد . المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني رحمو اهلل تعالى

. 5. طحققو كعمؽ عميو: محمكد األرناؤكط، ياسيف محمكد الخطيب. القادر األرناؤكط
 .مكتبة السكادم لمتكزيعجدة، المممكة العربية السعكدية: 

اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ  أبك محمد مكفؽ الديف عبد ،قدامة ابف
 .مكتبة القاىرةالقاىرة: )د.ط(.  .المغني. الدمشقي الحنبمي

محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ  أبك ،ابف قدامة
تحقيؽ: أحمد . وعمدة الفق ـ(.2221. )الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي

 .المكتبة العصرية. )د.ط(. محمد عزكز

أنكار (. ت)د.. أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي ،القرافي
 .)د.ط(. عالـ الكتب. البركؽ في أنكاء الفركؽ

. لمسماح لممرأة بقيادة السيارة ميدعك العاىؿ السعكدالقرضاكم  ـ(.2255، يكسؼ. )القرضاكل
المكقع:  .ـ2252مارس  1تاريخ االطالع: 

http://www.masress.com/youm7/524170  
. أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف، القرطبي
براىيـ أطفيش. الجامع ألحكاـ القرآف(. ـ5411) : القاىرة .2. طتحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .دار الكتب المصرية

. تاريخ تحريـ قيادة المرأة لمسيارة في السعكدية ال يستند إلى دليؿ ـ(.2255. )عائض ،القرني
المكقع:  .ـ2252مارس  52االطالع: 

https://www.alarabiya.net/articles/2011/05/30/151163.html  
مؾ جامعة الم. السعكدية: 5ط .مكسكعة فقو إبراىيـ النخعي ـ(.5424. )محمد ركاس ،قمعجي

 .عبد العزيز
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. أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم ،الًقنَّكجي
طبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف . فتحي البياف في مقاصد القرآف ـ(.5442)

ارم  .المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر :بىيركت .إبراىيـ األنصى

. أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم ،الًقنَّكجي
. ابف. دار 5. طالكشي المرقـك في بياف أحكاؿ العمـك  ـأبجد العمك ق(. 5124)  حـز

. محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي ،الًقنَّكجي
كزارة األكقاؼ . قطر: 5. طآثر الطراز اآلخر كاألكؿالتاج المكمؿ مف جكاىر م ـ(.2222)

 .كالشؤكف اإلسالمية

في فقو المعامالت  كأثرهالعرؼ حجيتو ق(. 5153. )عادؿ بف عبد القادر بف محمد كلي ،قكتة
، الشيخ عبد اهلل بف بيو :ـ لوكقدٍّ  أهقر . تطبيقية تأصيميةدراسة نظرية  المالية عند الحنابمة
 .المكتبة المكية. 5. طعمي القرم كالشيخ محمد بف ،اهلل بف حميد كالشيخ احمد بف عبد

بدائع الصنائع في (. ـ5431. )عالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي ،الكاساني
  .دار الكتب العممية . بيركت:2. طترتيب الشرائع

تفسير القرآف . ـ(5444) .أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم ثـ الدمشقي ،كثير بفا
 .دار طيبة لمنشر كالتكزيع. 2. طالمحقؽ: سامي بف محمد سالمة .العظيـ

. )د.ـ(: 5. تحقيؽ: عمي شيرم. طالبداية كالنيايةـ(. 5433إسماعيؿ بف عمر. ) ،ابف كثير
 دار إحياء التراث العربي.

نف العرؼ الشذم شرح س ـ(.2221. )محمد أنكر شاه بف معظـ شاه اليندم ،الكشميرم
 .دار التراث العربي. لبناف، بيركت: 5. طتصحيح: الشيخ محمكد شاكر. الترمذم

الكميات معجـ في  .(. أبك البقاء الحنفيت)د.. أيكب بف مكسى الحسيني القريمي ،الكفكم
مؤسسة : بيركت ،محمد المصرم -المحقؽ: عدناف دركيش  .المغكية المصطمحات كالفركؽ

 .الرسالة

دار  . )د.ط(. بيركت:شرح فتح القدير . )د.ت(.عبد الكاحد السيكاسي كماؿ الديف محمد بف
 .الفكر
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جمع ، المجمكعة األكلى ،فتاكل المجنة الدائمة. )د.ت(. المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء
. الناشر: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء. كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش

 .العامة لمطبعاإلدارة  الرياض:

جمع . المجمكعة األكلى ،فتاكل المجنة الدائمة . )د.ت(.المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء
 .كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش

. 5. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ. طماجو ابفسنف ـ(. 5442محمد بف يزيد. ) ،ابف ماجو
 (.ف)د.

 . دمشؽ. دار القمـ.5تقي الديف الندكم. ط :يؽ. تحقالمكطأـ(. 5442أنس. ) ،بف مالؾا

حالة . صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمةـ(. 2224. )كماؿ السيد سالـ ،مالؾ أبك
 . المكتبة التكفيقية.5. طالفيرسة: مفيرس فيرسة كاممة

. حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير . )د.ت(.محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي، المالكي
 .دار الفكر)د.ط(. 

األحكاـ  . )د.ت(.الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الماكردم
 .دار الحديث. )د.ط(. القاىرة: السمطانية

محمد بف قاسـ بف محمد بف محمد، أبك عبد اهلل، شمس الديف الغزم، كيعرؼ بابف قاسـ كبابف 
شرح ألفاظ التقريب = القكؿ المختار في  فتح القريب المجيب فيـ(. 2221. )الغرابيمي

بعناية: بساـ عبد  .شرح غاية االختصار )كيعرؼ بشرح ابف قاسـ عمى متف أبي شجاع(
الجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر، دار ابف حـز . لبناف، بيركت: 5. طالكىاب الجابي

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

، شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل
كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعالء الديف عمي بف سميماف  ـ(.2224. )الحنبمي
 .مؤسسة الرسالة. 5. طتحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. المرداكم

ار . تحقيؽ: بشتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 5432المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.5عكاد معركؼ. ط
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المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى ـ(. 2221مسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المشيكر بػ: صحيح مسمـ

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.5ط

. تحقيؽ: مجمع المغة العربية. )د.ط(. دار المعجـ الكسيطف. )د.ت(. مصطفى، إبراىيـ. كآخرك 
 الدعكة.

ىانة الجاىمية )ص ـ(.2252) محمد بف أحمد ،المقدـ (، 12-24المرأة بيف تكريـ اإلسالـ كا 
: المكقع. ـ2252مايك  21. تاريخ االطالع: كنقالن: عف مقاؿ )دكر المرأة في المجتمع(

http://mawdoo3.com/ 

 ق(.5121. )سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم، ابف الممقف
تحقيؽ: عبد اهلل بف سعاؼ . تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج )عمى ترتيب المنياج لمنككم(

 .دار حراء. مكة المكرمة: 5. طالمحياني

( .  . بيركت: دار صادر.4. طلسافي العرب(. ق5151ابف منظكر، محمد بف مكـر

 .الككيت –(. كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ت)د.. المكسكعة الفقيية الككيتية

 ـ(.5442. )عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد البمدحي. مجد الديف أبك الفضؿ ،المكصمي الحنفي
)مف عمماء الحنفية  عمييا تعميقات: الشيخ محمكد أبك دقيقة. االختيار لتعميؿ المختار

)كصكرتيا دار الكتب . مطبعة الحمبي)د.ط(. القاىرة:  كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا(
 .بيركت، كغيرىا( -العممية 

ينة . )د.ت(.الدرر السنية مكقع تاريخ  .ي المكسكعة الفقيية، كتاب المباس كالزينة، الباب الثاني: الزٍّ
 http://www.dorar.net/enc/feqhia/3226: المكقع. ـ2252يكليك  2االطالع: 

/ 24)ج دركس صكتية لمشيخ سفر بف عبد الرحمف الحكالي ـ(.2252. )مكقع الشبكة اإلسالمية
: المكقع. ـ2252أغسطس  4تاريخ االطالع: (، 22رقـ الدرس 

http://www.islamweb.net 
(، بياف 124أنكاع الزينة، زينة شعر الرأس، )رقـ الفتكل . )د.ت(. لشيخ ابف جبريفامكقع 

 : المكقع. ـ2252مايك  21تاريخ االطالع:  .كراىية الذىاب إلى الككافيرة
 jebreen.com/fatwa/home/view/623#.WX41dbZ7Ndg-http://cms.ibn 
تاريخ . حكـ لبس الكعب العاليـ(. 2252. )عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز الشيخمكقع 

 a/370http://www.binbaz.org.sa/fataw: المكقع. ـ2252أغسطس  1االطالع: 

http://mawdoo3.com/
http://www.dorar.net/enc/feqhia/3226
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/view/623#.WX41dbZ7Ndg
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/370
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بعد اإلمامة: مسممة أمريكية تصر عمى الصالة في صفكؼ ـ(. 2221مكقع العربية نت )
ـ، المكقع: 2252فبراير  24. تاريخ االطالع: الرجاؿ

mlhttps://www.alarabiya.net/articles/2005/06/27/14393.ht 
. تاريخ آراء الفقياء المعاصريف في حكـ قيادة المرأة لمسيارةـ(. 2254مكقع الممتقى الفقيي. )

 المكقع: .ـ2252يكليك  51االطالع: 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7076 

محمد عبد  :المرأة مف السياسة إلى الرئاسة، نقؿ ـ(.2252. )كة كمنتديات السقيفةشبمكقع 
 www.arabicmagazine.com: المكقع. 2252أبريؿ  21تاريخ االطالع: المجيد الفقي، 

( . تاريخ االطالع: . مخترةالسيدات يزاحمف الرجاؿ عمى عرش الـ(. 2251مكقع فمسطيف اليـك
 https://paltoday.ps/ar/post/188540: المكقع. 2252سبتمبر  52

مكتبة . )د.ط(. القضاء في عيد عمر بف الخطاب. )د.ت(. ناصر بف عقيؿ بف جاسر الطريفي
 .التكبة لمنشر كالتكزيع

-ىػ5153)أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي تقي الديف  ،ابف النجار
. السعكدية: 2. طالمحقؽ: محمد الزحيمي ك نزيو حماد. شرح الكككب المنير(. ـ5442

 .مكتبة العبيكاف

. البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ . )د.ت(.زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المصرم ،ابف نجيـ
 .حر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرمكفي آخره: تكممة الب

 .دار الكتاب اإلسالمي. 2. طكبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف

. 2. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. طالسنف الصغرلـ(. 5431النسائي، أحمد بف شعيب. )
 حمب: مكتب المطبكعات اإلسالمية.

. 5. تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي. طلسنف الكبرلاـ(. 2225النسائي، أحمد بف شعيب. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

كشؼ األسرار شرح )د.ت(.  أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف ،النسفي
 .المصنؼ عمى المنار

تفسير النسفي  ـ(.5443. )أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف ،النسفي
راجعو كقدـ . حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم. نزيؿ كحقائؽ التأكيؿ()مدارؾ الت

 .دار الكمـ الطيب. بيركت: 5. طلو: محيي الديف ديب مستك

https://www.alarabiya.net/articles/2005/06/27/14393.html
https://www.alarabiya.net/articles/2005/06/27/14393.html
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7076
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7076
http://www.arabicmagazine.com/
https://paltoday.ps/ar/post/188540
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 ـ(.1995. )أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ بف مينا، شياب الديف األزىرم المالكي، النفراكم
  .دار الفكر)د.ط(.  .الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني

. ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ـ(.5445. )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،النككم
 .المكتب اإلسالمي. بيركت، دمشؽ، عماف: 4. طتحقيؽ: زىير الشاكيش

منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في  ـ(.2221. )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، النككم
 .دار الفكر. 5. ط: عكض قاسـ أحمد عكضتحقيؽ. الفقو

صحيح مسمـ بشرح النٌككم المعركؼ بالمنياج شرح صحيح النَّككٌم، يحيى بف شىرىؼ. )د.ت(. 
 . )د.ط(. القاىرة: المطبعة المصرية باألزىر.مسمـ بف الحجاج

األكسط في السنف كاإلجماع  ـ(.5431. )أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر ،النيسابكرم
: . الرياض، السعكدية5. طتحقيؽ: أبك حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ. كاالختالؼ
 .دار طيبة

. تحفة المحتاج في شرح المنياجـ(. 5434. )أحمد بف محمد بف عمي بف حجر، الييتمي
المكتبة . )د.ط(. مصر: ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء

 .التجارية الكبرل
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 فيرس اآليات الكريمات
 رقـ الصفحة رقـ اآلية اآليػػػة ـ.

 سورة البقرة 

 66، 21، 12 233 ...َوَطَذ اْدَْوُلوِ  لَُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُنُنَّ بِوْدَْعُروِ  ]  .1

َٓ ُاْؾُؼوا بِ ]  .2  42، 34 195 ...َلْرِيرُؽْم إَِغ التَّْفُؾَؽيِ َو

 68 83 ...َوبِوْلَوالَِيْرِن إِْحَسوًكو]  .3

 97 272 ...َوَمو ُاـِْػُؼوا ِمْن َخْرٍ َنِِلَْكُػِسُؽْم َوَمو ُاـِْػُؼوَن إَّٓ اْبتَِغوءَ ]  .4

 سورة اؿ عمراف

ًَ لََيُّْيِمْ ]  .5  64 44 ...َذلَِك ِمْن َأْكَبوِء الَْغْقِى ُكوِحقِه إَِلْقَك َوَمو ُكـْ

ْرِ َوَرْلُمُروَن بِوْدَْعُروِ  ]  .6 ٌي َرْيُطوَن إَِغ اِْلَ  102 104 ...َوْلَتُؽْن ِمـُْؽْم ُأمَّ

ًِ َمِن اْستََطوَع إَِلْقِه َسبِقًَل َطَذ الـَّ  هللوَ ]  .7  110، 108 97 ...وِس ِحجُّ اْلَبْق

 سورة النساء

َْكَعومِ ]  .8 ْٕ ُْم َنَؾُقَبتُِّؽنَّ آَذاَن ا ُمَرِنَّ َٔ َُمـَِّقـَُّفْم َو َٕ ـَُّفْم َو ُِ ؾَّ َٕ  35 119 ...َو

 42 29 ...َٓ َاْؼُتُؾوا َأْكُػَسُؽمْ وَ ]  .9

َل ]  .10 َْ َنضَّ اُموَن َطَذ الـَِّسوِء بِ َجوُل َقوَّ ، 82، 81، 67 34 ...َبْعَضُفمْ  اهللالرِّ
100 

ًْ ِمْن َأْلؾِهِ َوإِْن ِخْػتُْم ِشَؼو]  .11 َْ َنوْبَعثُوا َحَؽ  72 35 ...َق َبْقـِِف

ًْ ِمْن َبْعؾَِفو ُكُ وًزا َأْو إِْطَراً و]  .12  74 128 ...َوإِِن اْمَرَأٌة َخوَن

ََموَكوِت إَِغ َأْلؾَِفو َوإَِذا اهللإِنَّ ]  .13 ْٕ وا ا  87، 75 58 ...َرْلُمُرُكْم َأْن ُاَم ُّ

َْ َشَجرَ ]  .14 ُؿوَك نِق َٓ ُرْمِمـُوَن َحتَّى َُيَؽِّ  75 65 ...َبْقـَُفمْ  َنََل َوَربَِّك 
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َْعَل ]  .15 ََ  77 141 ...لِْؾَؽونِِررَن َطَذ اْدُْمِمـَِع َسبِقَلً  اهللَوْلن 

َيى]  .16 َ َلُه اَْلُ ُسوَل ِمْن َبْعِي َمو َابَعَّ  84 115 ...َوَمْن ُرَ وقِِق الرَّ

 95 6 ...َحِسقبوً وهلل َوَكَػى بِ ]  .17

 األنعاـسورة 

ْؿَس َواْلَؼَؿرَ ]  .18 قَْل َسَؽـوً َوال َّ ْحَبوِح َوَجَعَل الؾَّ ِٕ  95 96 ...َنولُِق ا

 األعراؼسورة 

وِلؾِعَ ]  .19  11 199 ...ُخِ  الَْعْػَو َوْأُمْر بِوْلُعْرِ  َوَأْطِرْ  َطِن اْْلَ

َم ِزرـََي ]  .20  25، 24 32 ...الَّتِي َأْخَرَج لِِعَبو ِِه َوالطَّقَِّبوِت  اهللُقْل َمْن َحرَّ

 34، 25 31 ...ُخُ وا ِزرـَتَُؽمْ ]  .21

 25 26 ...َروَبـِي آَ َم َقْي َأْكَزْلـَو َطَؾقُْؽْم لِبَوًسو ُرَواِري َسْوآاُِؽْم َوِررً و]  .22

َْ َمو]  .23 ْقَطوُن لِقُْبِيَي ََلُ َْ ال َّ َْ  َنَوْسَوَس ََلُ  26 20 ...ُووِرَي َطـُْف

َْ َوَصِػَؼو ََيِْصَػوِن ]  .24 َْ َسْوآُنُ َجَرَة َبَيْت ََلُ َّْ َذاَقو ال َّ  26 22 ...َنَؾ

َٓ َُيِىُّ ادُْْعَتِيرنَ ]  .25 ُه  ًطو َوُخْػقًَي إِكَّ ُؽْم َاَْضُّ  94 55 ...اْ ُطوا َربَّ

 سورة التوبة

 104 71 ...َواْدُْمِمـُوَن َواْدُْمِمـَوُت َبْعُضُفْم َأْولَِقوُء َبْعٍض َرْلُمُروَن ]  .26

 سورة الرعد

وا َمو بَِلْكُػِسِفمْ ]  .27 ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُرَغرِّ َٓ ُرَغرِّ  32 11 ...إِنَّ اهللََّ 

 سورة طو

 82 114 ...َوٓ َاْعَجْل بِوْلُؼْرآِن ِمْن َقبِْل َأْن ُرْؼَه إَِلقَْك َوْحُقهُ ]  .28
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 األنبياءسورة 

ْؿـَوُه َحـَْعَي َلُبوٍس َلُؽمْ ]  .29  23 80 ...َوَطؾَّ

 سورة النور

َّٓ َمو َضفَ ]  .30 ْبَن بُِخُؿِرِلنَّ  َر ِمـْفوَوٓ ُرْبِيرَن ِزرـََتُفنَّ إِ ، 29، 28، 24 31 ...َوْلَقْْضِ
42 

ِػَع ِمْن ِزرـَتِِفنَّ ]  .31 ْبَن بَِلْرُجؾِِفنَّ لُِقْعَؾَم َمو َُيْ َٓ َرْْضِ  44، 28 31 ...َو

 النمؿسورة 

  ح 19 َربِّ َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿتََك ]  .32

َْ َرْ ُؽرُ ]  .33   ح 40 َوَمْن َشَؽَر َننِكَّ

 سورة الرـو

رِن َحـِقًػو نِْطَرَت ]  .34  26 30 ...الَّتِي َنَطَر الـَّوَس  اهللَنَلقِْم َوْجَفَك لِؾيِّ

 األحزابسورة 

َْزَواِجَك َوَبـَواَِك َوكَِسوِء ادُْْمِمـَِع ُرْيكِعَ ]  .35 ِٕ َو الـَّبِيُّ ُقْل   51، 49، 28 59 ...َروَأُّيُّ

 52 53 ...نَّ ِمْن َوَراِء ِحَجوٍب َوإَِذا َسَلْلُتُؿوُلنَّ َمَتوًطو َنوْسلَلُولُ ]  .36

ُوَغ ]  .37 ْٕ وِلؾِقَِّي ا َج اْْلَ ْجَن َاَزُّ َٓ َاَزَّ  101، 82، 52 33 ...َوَقْرَن ِِف ُبُقواُِؽنَّ َو

َفوُنُمْ الـَّبِيُّ َأْوَغ بِوْدُْمِمـَِع مِ ]  .38  112 6 ...ْن َأكُػِسِفْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

 سورة فصمت

َّْن َ َطو إَِغ ]  .39 ًٓ ِِم و اهللَوَمْن َأْحَسُن َقْو ًَِ  99 33 ...َوَطِؿَل َحو

 سورة الزخرؼ

 10 22 ...حم جم هل مل خل ُّٱ  .40
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 10 23 ...حم جم يل ىل مل خل ٱُّ  .41

َصوِم َغْرُ ُمبِعٍ ]  .42
ْؾَقِي َوُلَو ِِف اِْلِ ِ َْ لُ ِِف ا  82 18 ...َأَوَمْن ُرـَ َّ

 سورة الحجرات

و َخَؾْؼـَوُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْكَثى َوَجَعْؾـَوُكمْ ]  .43 َو الـَّوُس إِكَّ  47 13 ...َروَأُّيُّ

44.  [ َْ َػَتوِن ِمَن اْدُْمِمـَِع اْقَتتَُؾوا َنَلْحؾُِحوا َبْقـَُف
 73 9 ...َوإِْن َصوئِ

و الَِّ رَن آَمـُوا إِْن َجوَءُكْم َنوِسٌق بِـََبنٍ َنَتَبقَّـُوا]  .45 َ  78 6 ...َرو َأُّيُّ

و الَِّ رَن آَمـُوا ا]  .46 َ  98 12 ...ْجَتـُِبوا َكثِرًا ِمَن الظَّنِّ َرو َأُّيُّ

 سورة الحشر

ُسوُل َنُخُ وُه َوَمو َِنَوُكْم َطـُْه َنوْكتَُفوا]  .47  38، 35 7 ...َوَمو آَاوُكُم الرَّ

 سورة الطالؽ

 12 7 ...ْن ُقِيَر َطَؾقِْه ِرْزُقُه َنْؾُقـِْػْق لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍي ِمْن َسَعتِِه َومَ ]  .48

 89 6 ...َننِْن َأْرَ ْعَن َلُؽْم َنَآُاوُلنَّ ُأُجوَرُلنَّ ]  .49
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 واآلثار فيرس األحاديث
 الصفحة الراوي طرؼ الحديث واآلثار  الرقـ

ٍذتيوي ًإٍف: دىنىا ًمنٍّي أى   (1) ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اتَّخى  522 أنس بف مالؾ ...حى
كىاًحبى   (2) كىًة المًَّو فىًإفَّ لىًؾ صى مىى بىرى  521  أـ سناف األسممية ...اٍخريًجي عى
رىىيفَّ المَّوي   (3) ٍيثي أىخَّ كىيفَّ حى ري  551 ابف مسعكد ...أىخٍّ
مىى أىٍىًموً   (4) ـي نىفىقىةن عى  41 ابف مسعكد ...ًإذىا أىٍنفىؽى اٍلميٍسًم
ـي فىاٍجتىيىدى   (5) اًك ـى الحى كى  44 عمرك بف العاص ...ًإذىا حى
ٍنوي، أًلىٍزكىاجً  المَّوي  رىًضيى  عيمىري  أىًذفى   (6)  112 البخارم ...عى

َـّ ًنسىاءىىىا  (7) تىؤي ـى كى ييقىا  552 الكليد بف جميع ...أىًذفى لىيىا أىٍف ييؤىذَّفى لىيىا كى
 41 أسامة بف زيد ...اٍرًجٍع ًإلىٍييىا فىأىٍخًبٍرىىا أىفَّ ًلمَّوً   (8)
، فىًإنَّوي لىٍيسى لىكيفَّ اسٍ   (9)  11 أبي أسيد األنصارم ...تىٍأًخٍرفى
مىٍيؾى بىابىيىا الى تىحيجَّفَّ اٍمرىأىةه   (10)  524 ابف عباس ...أىٍغمىٍقتى عى
 551 جابر بف عبد اهلل ...أىالى الى تىؤيمَّفَّ اٍمرىأىةه رىجيالن   (11)
ـي   (12) ٍك لىٍيًو اٍلحي ـي، كىاً  كى  24 ىانئ ...ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلحى
ٍنوي اٍستىٍعمىؿى الشٍّفىاءى   (13) ، رىًضيى المَّوي عى  522 يزيد بف حبيب  ...أىفَّ عيمىرى

، رىًضيى المَّ   (14) ٍنوي اٍستىٍعمىؿى الشٍّفىاءى أىفَّ عيمىرى  33 عمر بف الخطاب ...وي عى

مىتٍ   (15)  52 حراـ بف سعيد بف محيصة ...أىفَّ نىاقىةن ًلٍمبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو دىخى
 521 حفصة بنت سيريف ...أىٍف يىٍخريٍجفى ًفي الًعيدىٍيًف، فىقىًدمىًت اٍمرىأىةه   (16)
كريىىا  (17)  553 الكليد بف جميع ...اٍنطىًمقيكا ًبنىا ًإلىى الشًَّييدىًة فىنىزي
ـٍ   (18) كي لىعىؿَّ بىٍعضى ـٍ تىٍختىًصميكفى إلى، كى  21 أـ سممة ...ًإنَّكي
ؿى   (19) ا نىزىؿى أىكَّ ا نىزىؿى ًمٍنوي  ًإنَّمى  55 السيدة عائشة ...مى
اًبي، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ   (20) ـٍ ًبأىٍصحى  14 عمر بف الخطاب ...أيكًصيكي
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ا اٍمرىأىةو اٍستىٍعطىرىٍت فىمىرَّتٍ   (21)  45 أبي مكسى األشعرم ...أىي مى
: شىيىادىةً   (22) ٍمسو مىى خى  521 ابف عمر ...بيًنيى اإًلٍسالىـي عى
ٍيرىةى   (23) اًلسه مىعى أىًبي ىيرى ا أىنىا جى  11 ىالؿ بف أسامة ...بىٍينىمى
ًني النًَّبي    (24) كَّجى مَّى اهللي -تىزى  41 اهلل عنيا عائشة رضي ...صى
ذيكا ًباهلًل ًمٍف رىٍأسً   (25)  22 أبي ىريرة ...تىعىكَّ
ٍنييـٍ   (26) ثىةه الى تىٍسأىٍؿ عى  24 عمرك بف مالؾ الجنبي ...ثىالى

مَّى   (27) مَّى اهللي صى مَّـى  اهللي رىأىل رىسيكؿي اهلًل صى سى مىٍيًو كى عى
... 

عبد اهلل بف عمرك بف 
 العاص

42 

 522 يحيى بمج أبك ...أدركت قد ككانت نييؾ بنت سمراء رأيت  (28)

ـٍ   (29) اًصٍنفىاًف ًمٍف أىٍىًؿ النَّاًر لى  42 أبي ىريرة ...أىرىىيمى
ٍكتي مىعى رىسيكًؿ اهلًل   (30) مَّـى -غىزى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  521 أـ عطية األنصارية ...صى
اؿي   (31) مىٍيؾى الرٍّجى مىبىنىا عى  14 أبي سعيد الخدرم ...غى
يىفَّ   (32) يىاةه، لىتىرى  555، 11 عدم بف حاتـ ...الظًَّعينىةى تىٍرتىًحؿي  فىًإٍف طىالىٍت ًبؾى حى
مَّى اهللي   (33) رىجى النًَّبي  صى مىٍيوً  فىخى ، فىتىًبعىٍتييـٍ  عى مَّـى سى  11 البراء رضي اهلل عنو ... كى
ثىةه: قىاًضيىاًف ًفي النَّارً   (34) اةي ثىالى  21 بريدة رضي اهلل عنو ...القيضى
نَّةً   (35) ثىةه: كىاًحده ًفي اٍلجى اةي ثىالى  34 بريدة بف الحصيب ...اٍلقيضى
، أى   (36) ـٍ ـٍ قيكميكا ًإلىى سىيًٍّدكي ٍيًركي  21 أبي سعيد الخدرم ...ٍك خى

كا ثيَـّ اٍحًمقيكا  (37) ري  ...قيكميكا فىاٍنحى
عركة بف الزبير، المسكر بف 

 محرمة
32 

كفى ًبنىا  (38) ٍكبىافي يىمير   14 عائشة رضي اهلل عنيا ...كىافى الر 
 15 أبي سعيد الخدرم كىانىًت اٍمرىأىةه ًمٍف بىًني  (39)
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ـي ًبٍنتي رىسيكًؿ المَّوً   (40) مىٍييىا السَّالى  521 أبي حاـز ...كىانىٍت فىاًطمىةي عى
مَّى اهللي   (41)  42 أسامة بف زيد ...كىسىاًني رىسيكؿي اهلًل صى
ـٍ مىٍسئيكؿه   (42) كيم كي ، كى ـٍ رىاعو  13 ابف عمر ...كيم كي

دَّقيكا، كىاٍلبىسيكا  (43) تىصى عبد اهلل بف عمرك بف  ...كيميكا، كى
 العاص

41 

مَّى اهللي عى -كينَّا مىعى النًَّبيٍّ   (44) مَّـى صى سى  524 الربيع بنت معكذ مىٍيًو كى
ك مىعى النًَّبيٍّ   (45) مَّـى -كينَّا نىٍغزي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  521 الربيع بنت معكذ ...صى
؟  (46) ذىا أىٍصبىحى «كىٍيؼى أىٍمسىٍيتى  521 مىٍحميكًد ٍبًف لىًبيدو  ...، كىاً 
ـو   (47) ٍرأىةي ًإالَّ مىعى ًذم مىٍحرى ؿي  كىالى  الى تيسىاًفًر المى  524، 521 ابف عباس ... يىٍدخي
ٍكـً يىٍكـو   (48) افى ًبصى ـٍ رىمىضى ديكي  53 أبي ىريرة ...الى يىتىقىدَّمىفَّ أىحى
 522 أبي ىريرة ...الى يىًحؿ  اًلٍمرىأىةو تيٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاليىٍكـً اآلًخرً   (49)
ؿه ًباٍمرىأىةو   (50) فَّ رىجي  14 ابف عباس ...الى يىٍخميكى
ؿي ًإلىى  (51)  43 ي سعيد الخدرمأب ...الى يىٍنظيري الرَّجي
 41 عبد اهلل بف مسعكد ...لىعىفى المَّوي الكىاًشمىاتً   (52)
مَّى اهللي   (53) مَّـى  لىعىفى رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى  44، 45 ابف عباس ...عى
ٍبدي المًَّو ابف مسعكد  (54)  43 عمقمة ...لىعىفى عى
ـى النَّاسي   (55) ، اٍنيىزى دو  522، 13 أنس رضي اهلل عنو ...لىمَّا كىافى يىٍكـي أيحي

لٍَّكا   (56) ـي اٍمرىأىةن لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى ، 525، 34 أبي بكر ...أىٍمرىىي
551 

لىٍكالى أىٍف أىٍكتيـى ًعٍممنا مىا كىتىٍبتي ًإلىٍيًو، كىتىبى ًإلىٍيًو   (57)
 521 يزيد بف ىرمز ...نىٍجدىةي 

ى ًفي الغىٍزك  (58) ٍرحى  524 الربيع بنت معكذ ...ميدىاكىاًة النٍّسىاًء الجى
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ٍف تىشىبَّوى ًبقىٍكـو   (59)  41 ابف عمر ...مى
 41 أبي ىريرة ...مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا  (60)
اؿً   (61)  11 عائشة ...النٍّسىاءي شىقىاًئؽي الرٍّجى
ابً   (62) كىافى رىآًني قىٍبؿى الًحجى  12 عائشة ...كى
ا تيًطيًقيفى يىا أيَـّ عيمىارىةى   (63) مىٍف ييًطيؽي مى  524 أـ عمارة ...كى
ؿه شىًحيحه  رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى يىا   (64)  12 عائشة ...رىجي
ؿه  يىا رىسيكؿى اهلًل، ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى   (65)  52 عائشة رضي اهلل عنيا ...شىًحيحه  رىجي
 11 بف عمرك عبد اهلل ...يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ اٍبًني  (66)
ٍف أىحىؽ    (67)  14 أبي ىريرة ...يىا رىسيكؿى المًَّو، مى
ًديثيك  (68)  55 عائشة رضي اهلل عنيا ...يىا عىاًئشىةي، لىٍكالى أىفَّ قىٍكمىًؾ حى
ٍف أىٍسمىـى   (69)  43 ابف عمر ...ًبًمسىاًنوً  يىا مىٍعشىرى مى

ذٍّننا  (70) عىؿى لىيىا ميؤى كريىىا ًفي بىٍيًتيىا كىجى  ...يىزي
ٍبًد المًَّو ٍبًف  قىةى ًبٍنًت عى أيٍـّ كىرى

اًرًث   اٍلحى
553 
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  فيرس األعالـ  
 رقـ الصفحة السـ

 96 ابف األخكة 
 126 أيٍـّ ًسنىاف

اًريَّةً   124 أيٍـّ عىًطيَّةى اأٍلىٍنصى
 97  ةابف تيمي

 96 ابف خمدكف 
ذ بىيًٍّع ًبٍنًت ميعىكٍّ  124 الر 

 71 رشد  ابف
 126 ريفىٍيدىةي 
 80 زيفر

 96 الشيزرم
 72 ابف عرفة 

 71  فرحكف ابف
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 معاني الكمماتفيرس 
 رقـ الصفحة الكممة

زي   126 أىٍخري
 41 الحذاء
 24 الد ٍمميج
بىاًعيىتيوي   125 رى
 126 الرٍَّحؿى 
 126 السٍّقىاءى 

 36 صالكنات التجميؿ
 30 صفيؽن 
 126 ضيعة
 55 الظًَّعينىةى 

 125 عكاتؽال
لىةن   31 ًغالى
 125 كيًسرىتٍ 
 125 الكىٍممىى

ٍسفً  اًت ًلٍمحي  35 الميتىفىمٍّجى
فٍّ   125 اٍلًمجى
 24 الًمٍخنقة
 43 اٍلمىدىاس
يىا  66 مىٍسحي
 55 اليكدج

 77 رىٍأًس السٍَّبًعيف
ٍبيىاف مىارىًة الصٍّ  22 كىاً 

 


