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بسم هللا الرحمن الرحٌم
ّلل
﴿أَ َف َال ٌَ َتدَ َّب ُرونَ ٱ ۡلقُ ۡر َءانَ َولَ ۡو َكانَ م ِۡن عِ ن ِد َغ ٌۡ ِر ٱ َّ ِ
لَ َو َجدُوا فٌِ ِه ٱ ۡخ ِت َٰلَ ٗفا َكث ٌِٗراَ ٢٨وإِ َذا َجا َٓءهُمۡ أَ ۡمر ِّمنَ ٱ ۡۡلَ ۡم ِن
ول َوإِلَ َٰ ٓى أُولًِ ٱ ۡۡلَ ۡم ِر
لر ُ
أَ ِو ٱ ۡل َخ ۡوفِ أَ َذا ُعوا ِب ِهۦۖ َولَ ۡو َردُّوهُ إِلَى ٱ َّ
س ِ
م ِۡن ُهمۡ لَ َعلِ َم ُه ٱلَّذٌِنَ ٌَ ۡس َت ۢن ِب ُطو َن ُهۥ م ِۡن ُهمۡ َو َل ۡو َل َف ۡ
ّلل
ضل ُ ٱ َّ ِ
َعلَ ٌۡ ُكمۡ َو َر ۡح َم ُت ُهۥ َلَ َّت َب ۡع ُت ُم ٱل َّ
ش ٌۡ َٰ َطنَ إِ َّل َقل ٌِٗال﴾٢٤
[سورة النساء]٢٤-٢٨ :

أ

اإلهداء..
إلى :من ٌسعد قلبً بلقٌاها ..إلى :روضة الحب التً تنبت أزكى األزهار ..إلى :من
سهرت وتعبت من أجل راحتً:
والدتً الغالٌة
إلى :سبب وجودي فً الحٌاة ..إلى :من تعب من أجل راحتً ..إلى :من أنار لً
درب النجاح ..إلى :من حصد األشواك عن دربً؛ لٌمهد لً طرٌق العلم :
والدي العزٌز
إلى  :رفٌق دربً فً هذه الحٌاة ..إلى :صاحب المواقف النبٌلة ،الذي وقف معً فً
درب النجاح:
زوجً الغالً
إلى :فلذة كبدي فً هذه الدنٌا أوالدي األحباء:
أسامة و الٌمان
إلى :القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة ..إلى :رٌاحٌن حٌاتً:
إخوتً الغالٌن
إلى :أخواتً الذٌن لم تلدهم أمً ..إلىٌ :نابٌع الصفاء:
صدٌقاتً العزٌزات
إلى :جمٌع من وقف بجانبً ولو بدعوة صادقة أهدي هذا البحث المتواضع.

ب

شكر وثناء..

اعترا ًفا بالفضل ألهله؛ أتقدم بوافر الشكر ،وجزٌل الثناء ،وخالص
الدعاء ،لكل من م ّد ٌد العون والمساندة ،إلتمام هذا البحث وأخص
بالذكر أستاذاتً القدٌرات ومشرفً الذٌن لم ٌدخروا جهداً فً إتمام
هذا البحث ووصولً لهذه المرحلة  ،لهم جمٌعا ً أقدم الشكر والثناء
سائلً هللا -تعالى -أن ٌجزٌهم عنً خٌر الجزاء ،وأن ٌحسن عاقبتنا
وعاقبتهم ،إنه على ما ٌشاء قدٌر وباإلجابة جدٌر

ج

المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن وأفضل الصلة وأتم التسلٌم على سٌدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعٌن.
وبعد .
فإن اإلسلم قد أعطى المرأة المسلمة مكانة رفٌعة ،فكرمها أما ً وكرمها بنتا ً وكرمها
ً
زوجة وكرمها أختاً ،وٌظهر ذلك جلٌا ً فً نصوص الكتاب والسنة ،ومع هذه المكانة
التً جعلها اإلسلم للمرأة المسلمة جعل لها حقوقا ً وأوجب علٌها واجبات ،ومن هذه
الحقوق التً جعلها اإلسلم للمرأة حق التفقه فً الدٌن وتعلم ما ٌجب لها وما ٌجب
علٌها ،لذلك أردت أن أكتب بحثا ً فً فقه المرأة المسلمة فكتبت هذا البحث وأسمٌته
( أحكام دخول النساء إلى المساجد فً الفقه اإلسالمً ) ،وسبب إختٌاري لهذه
الموضوع أنً أسكن مع زوجً فً بٌت ملحق بالمسجد؛ لذلك أردت أن أعرف
أحكام دخول النساء إلى المساجد وأُعرّف النساء بهذه األحكام .
مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة هذا البحث فً معرفة المسائل التً تختلف فٌها النساء عن الرجال
فً أحكام دخول المساجد فً الفقه اإلسلمً.
أهمٌة الموضوع:
تتلخص أهمٌة هذا الموضوع فً النقاط التالٌة:
ٔ .إبراز مكانة المرأة فً اإلسلم حٌث أن اإلسلم إهتم بؤدق التفاصٌل التً
تخص المرأة المسلمة.
ٕ .معرفة أوجه إختلف النساء عن الرجال فً أحكام دخول المساجد.
ٔ

ٖ .تعرٌف المرأة المسلمة بما ٌجب علٌها من حقوق وشروط وآداب عند
خروجها إلى المسجد.
ٗ .تحفٌز الباحثٌن على الكتابة فً المسائل التً تتعلق بالمرأة المسلمة وعدم
إهمال هذا الجانب .
أهم المشاكل التً واجهتنً فً كتابة هذا البحث:
ٔ .ضٌق الوقت وتزامن كتابة البحث مع وقت اإلمتحانات والتطبٌق فً
المدارس.
ٕ .قلة المصادر التً إختصت فً بحث أحكام دخول النساء إلى المساجد فغالب
الكتب التً وقفت علٌها فً هذا الموضوع مخصصة للفتاوى.
منهج البحث:
ٔ .أذكر عنوان المسؤلة التً أرٌد أن أدرسها ثم أمهد لها إن إحتاجت إلى ذلك.
ٕ .أذكر خلف العلماء فً المسؤلة إن وجد فؤذكر القول األول ومن قال به من
الفقهاء .
ٖ .أذكر دلٌل أصحاب القول األول ووجه الداللة منه ثم أناقشه من حٌث
صلحٌته لإلحتجاج.
ٗ .أذكر القول الثانً فً المسؤلة ومن قال به من الفقهاء.
٘ .أذكر دلٌل أصحاب القول الثانً ووجه الداللة منه ثم أناقشه من حٌث
صلحٌته لإلحتجاج .
 .ٙقد أذكر فً المسؤلة أكثر من قولٌن إن وجد وبنفس الطرٌقة السابقة .
 .7أقوم بالموازنة بٌن األقوال ثم أرجح ما أراه راجحا ً حسن قوة الدلٌل ،وما
تطمئن إلٌه النفس أن هذا الرأي هو األكثر ملئمة لروح الشرٌعة الغراء.

ٕ

 .8اإلعتماد على أمهات المصادر والمراجع األصلٌة فً التحرٌر والتوثٌق
والتخرٌج والجمع.
 .9ترقٌم اآلٌات وبٌان سورها .
ٓٔ.

تخرٌج األحادٌث وبٌان ما ذكره أهل الشؤن فً درجتها ما أمكن إن لم

تكن فً الصحٌحٌن .
ٔٔ.

تخرٌج اآلثار من مصادرها األصلٌة والحكم علٌها ما أمكن .

ٕٔ.

تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث ٌعطً فكرة واضحة عما

تضمنه هذا البحث مع إبراز أهم النتائج .
ٖٔ.

إتباع البحث بفهرس المثادر والمراجع .

خطة البحث:
وقد قسمت بحثً إلى مقدمة ووأربعة مباحث وخاتمة  ،وقد ذكرت فً المقدمة سبب
إختٌاري للموضوع ،ومشكلة البحث ،وأهمٌة الموضوع ،والمشاكل التً واجهتنً
فً كتابة هذا البحث ،ومنهج البحث.
المبحث اۡلول :صلة النساء فً المساجد وآدابها.
المبحث الثانً :دخول الحائض والنفساء إلى الساجد.
المبحث الثالث :إعتكاف النساء فً المسجد.
المبحث الرابع :صفوف النساء فً المساجد.

ٖ

المبحث اۡلول
صالة النساء فً المساجد وآدابها
وفٌه مسألتان

المسألة اۡلولى  :حكم صالة النساء فً المساجد .
إختلف العلماء فً حكم خروج المرأة إلى المسجد على ثلثة أقوال وهً على النحو
التالً :
المذهب اۡلول  :ذهب أبو حنٌفةٔ والصاحبانٕ والشافعٌةٖ إلى كراهة خروج المرأة
الشابة التً تشتهى إلى المسجد ،وأما الكبٌرة فٌجوز لها الخروج إلى المسجد عند
ابً حنٌفة فً صلة العٌدٌن والفجر والعشاء فقط ،وال تخرج لصلة الجمعة والظهر
والعصر والمغرب سواء أكانت تشتهى أو ال تشتهى ،وذهب الصاحبان والشافعٌة
إلى أن المرأة الكبٌرة إن كانت تشتهى كره خروجها ،وإن كانت ال تشتهى فٌجوز
خروجها،
وذهب متؤخرو الحنفٌة إلى كراهة خروج النساء فً هذا الزمان مطبقا ً لفساد
الزمان.

ٗ

ٔ ٌنظر الدر المختار وحاشٌة إبن عابدٌن ٔ. ٘ٙٙ_٘ٙ٘ /
ٕ ٌنظر المبسوط للسرخسً ٕ. ٗٔ/
ٖ ٌنظر نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج ٕ. ٖ9ٖ/
ٗ ٌنظر المبسوط للسرخسً ٕ. ٗٔ/

ٗ

وحجتهم فٌما ذهبوا إلٌه َ :عنْ َعم َْر َة َ ،عنْ َعا ِئ َش َة َرضِ ًَ ه
هللا ُ َع ْن َها َقالَ ْ
ك
ت  :لَ ْو أَ ْد َر َ
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َما أَحْ د َ
َث ال ِّن َسا ُء لَ َم َن َعهُنه َك َما ُم ِن َع ْ
ت ِن َسا ُء َبنًِ
َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ت ل َِعم َْر َة  :أَ َو ُمنِعْ َن ؟ َقالَ ْ
إِسْ َرائٌِ َل ،قُ ْل ُ
ت َ :ن َع ْم.

٘

ووجه الداللة  :أن عائشة أفتت بمنع النساء من الخروج إلى المسجد.

ٙ

المذهب الثانً  :ذهب المالكٌة إلى التفصٌل فً أحكام النساء فً الخروج إلى
المساجد فجعلوا النساء أربعة أقسام: 7
القسم األول  :عجوز إنقطعت حاجة الرجال عنها ،فهذه ٌجوز لها الخروج الى
الفرائض والى الجمعة وصلة العٌدٌن وصلة اإلستسقاء وإلى دروس العلم والوعظ
وصلة الجنازة ولقضاء حوائجها.
القسم الثانً  :مسنة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج إلى الفرائض
ودروس العلم والوعظ وال تكثر من الخروج لقضاء حوائجها .
القسم الثالث  :شابة غٌر فارهة بالشباب والنجابة فهذه تخرج للفرائض ولجنازة
أقاربها وال تخرج للعٌدٌن وال لإلستسقاء وال لدروس العلم والوعظ.
القسم الرابع  :شابة فارهة بالشباب والنجابة فهذه ال تخرج أصلً.
المذهب الثالث  :ذهب الحنابلة  8إلى جواز خروج النساء إلى صلة الجماعة.
وحجتهم فٌما ذهبوا إلٌه ما ٌؤتً :
صلهى ه
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َسله َم َقا َل َ " :ال َتمْ َنعُوا إِ َما َء
ٔ .و َعنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة  ،أَنه َرسُو َل ه ِ
هللا َ
9
هللاَ ،ولَكِنْ لِ ٌَ ْخرُجْ َن َوهُنه َتف َِلت ".
هللا َم َسا ِج َد ه ِ
هِ
٘
َ
اإل َم ِام ْال َعال ِِم.
ار ال هن ِ
صحٌح البخاري ِ -ك َتابُ ْاأل َذ ِ
اس َق ٌَا َم ْ ِ
ان َ -بابُ ا ْنت َِظ ِ
( 8ٙ9المجلد  ٔ :الصفحة )ٔ7ٖ :
ٌ ٙنظر فتح الباري ٕ.ٗ7ٔ/
ٌ 7نظر حاشٌة الصاوي على الشرح الصغٌر ٔ.ٗٗ7_ٗٗٙ/
ٌ 8نظر المغنً ٕٔٗ9/
9
ُوج ال ِّن َسا ِء إِلَى ْال َمسْ ِج ِد
سنن أبً داود ِ -ك َتابُ الص َهل ِة َ -باب َ :ما َجا َء فًِ ُخر ِ
٘( ٘ٙالمجلد  ٔ :الصفحة )ٕ7ٔ :

٘

ووجه الداللة فٌه أن النبً نهى الرجل عن منع النساء من المساجد إذا
إستؤذن.

ٓٔ

صلهى ه
ٕ .عن إبن عمر رضً هللا عنه قالَ :سمِعْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم
ت َرسُو َل ه ِ
هللا َ
ٌَقُو ُل َ " :ال َتمْ َنعُوا ِن َسا َء ُك ُم ْال َم َسا ِج َد إِ َذا اسْ َتؤْ َذ هن ُك ْم إِلَ ٌْ َها "َ .قا َل َ :ف َقا َل ِب َل ُل بْنُ
هللاَ ،ف َس هب ُه َس ًّبا َس ٌِّ ًئا َما َسمِعْ ُت ُه
هللا لَ َن ْم َن ُعهُنه َ .قا َل َ :فؤ َ ْق َب َل َعلَ ٌْ ِه َع ْب ُد ه ِ
هللا َ :و ه ِ
َع ْب ِد ه ِ
صلهى ه
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َسله َمَ ،و َتقُو ُل :
ُول ه ِ
هللا َ
َس هب ُه م ِْثلَ ُه َق ُّطَ ،و َقا َل  :أ ُ ْخ ِب ُر َ
ك َعنْ َرس ِ
هللا َل َنمْ َن ُعهُنه .
َو ه ِ

ٔٔ

ووجه الداللة فٌه أن المرأة ال تمنع من الذهاب الى المسجد ولكن ذهابها
ٌكون بشروط .
الترجٌح :
الذي ٌترجح هو ما ذهب إلٌه الحنابلة فً جواز خروج النساء إلى المساجد بشروط؛
وذلك ألن المرأة تحتاج إلى سماع القرأن والحدٌث ودروس العلم والوعظ كما ٌحتاج
إلى ذلك الرجال وخاصة فً هذا الزمان .
المسألة الثانٌة  :شروط وأداب خروج النساء إلى المساجد.
ذكر الشٌخ العلمة بكر أبو زٌد رحمه هللا شروطا ً وأدابا ً لخروج النساء إلى المساجد
ونحن نذكرها فً هذه المسؤلة ٕٔعلى النحو التالً :
ٔ  -أن تإمن الفتنة بها وعلٌها.
ٕ  -أن ال ٌترتب على حضورها محذور شرعً.
ٖ  -أن ال تزاحم الرجال فً الطرٌق وال فً الجامع.
ٗ  -أن تخرج تفلة غٌر متطٌبة.
٘  -أن تخرج متحجبة غٌر متبرجة بزٌنة.
ٓٔ ٌنظر المغنً ٕٔٗ9/
ٔٔ صحٌح مسلم ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ َ -باب ُ :خرُو ُج ال ِّن َسا ِء إِلَى ْال َم َسا ِج ِد
ٕٗٗ ( ٖ٘ٔ ) (المجلد  ٕ :الصفحة )ٖٕ :
ٕٔ حراسة الفضٌلة لبكر أبو زٌد .ٙ8

ٙ

 - ٙإفراد باب خاص للنساء فً المساجدٌ ،كون دخولها وخروجها معه ،كما ثبت
الحدٌث بذلك فً سنن أبً داود وغٌره.
 - 7تكون صفوف النساء خلف الرجال.
 - 8خٌر صفوف النساء آخرها بخلف الرجال.
 - 9إذا ناب اإلمام شًء فً صلته سبح رجل ،وصفقت امرأة.

7

المبحث الثانً
دخول الحائض والنفساء إلى الساجد
وفٌه مسألتان
المسألة اۡلولى  :مكث الحائض والنفساء فً المسجد.
إتفق جمهور العلماء من الحنفٌةٖٔ والمالكٌةٗٔوالشافعٌة٘ٔ والحنابلة ٔٙعلى حرمة
مكث المرأة الحائض أو النفساء فً المسجد وهذه القول مروي عن ابن عباس وابن
مسعود من الصحابة  ،ٔ7ولَم ٌخالف فً هذه المسؤلة إال الظاهرٌة.ٔ8
وفٌما ٌؤتً أدلة الفرٌقٌن .
أوالً  :أدلة الجمهور ومناقشتها .
ٔ .قول هللا تعالىٌ{ :ا أٌها الذٌن آمنوا ال تقربوا الصلة وأنتم سكارى حتى
تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبٌل حتى تغتسلوا }...
ووجه الداللة  :قالوا :المراد بالصلة :مواضع الصلة وهً المساجد.

ٔ9

وأجٌبوا عن هذا بؤن هذا أحد تؤوٌلً السلف لمعنى اآلٌة ،والتؤوٌل اآلخر أن
المراد الصلة ذاتها ال المسجد فٌكون المعنى :وال تقربوا الصلة جنبا إال بعد
أن تغتسلوا إال فً حال السفر فصلوا بالتٌمم ولذا قال بعدها{ :وإن كنتم
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغآئط أو المستم النساء فلم تجدوا
ماء فتٌمموا}.

ٖٔ ٌنظر فتح القدٌر للكمال إبن الهمام ٔ ،ٔٙ٘/مراقً الفلح شرح نور اإلٌضاح ٕ.ٙ
ٗٔ ٌنظر بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ٔ. ٘٘_٘ٗ/
٘ٔ ٌنظر الحاوي الكبٌر للماوردي ٕ.ٕٙ7/
ٌ ٔٙنظر العدة شرح العمدة ٔ.ٕ٘/
ٌ ٔ7نظر المغنً ٔ.ٔٓ7/
ٌ ٔ8نظر المحلى باألثار ٔ=ٓٓٗ_ٕٓٗ.
ٌ ٔ9نظر األم للشافعً ٔ.7ٔ/

8

ثم فً قٌاس الحائض على الجنب نظر ،ألن الحائض معذورة وال ٌمكن أن
تغتسل قبل أن تطهر وال تملك رفع حٌضتها ،بخلف الجنب فٌمكنه
االغتسال.

ٕٓ

ت َعا ِئ َش َة َرضِ ًَ ه
اج َة َ ،قالَ ْ
ت َ :سمِعْ ُ
ٕ .عن َجسْ َرةُ ِب ْن ُ
هللا ُ َع ْن َها َتقُو ُل َ :جا َء
ت د َِج َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َووُ جُوهُ ُبٌُو ِ َ
صلهى ه
ار َعة فًِ ْال َمسْ ِجدِ،
َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ت أصْ َح ِاب ِه َش ِ
صلهى ه
َف َقا َل َ " :وجِّ هُوا َه ِذ ِه ْال ُبٌ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ُوت َع ِن ْال َمسْ ِج ِد "ُ .ث هم دَ َخ َل ال هن ِبًُّ َ
صةَ ،ف َخ َر َج إِلٌَ ِْه ْم َبعْ ُد
ٌِه ْم ر ُْخ َ
َو َسله َم َولَ ْم ٌَصْ َن ِع ْال َق ْو ُم َش ٌْ ًئا ؛ َر َجا َء أَنْ َت ْن ِز َل ف ِ
َف َقا َل َ " :وجِّ هُوا َه ِذ ِه ْال ُبٌ َ
ِض َو َال
ُوت َع ِن ْال َمسْ ِج ِد ؛ َفإِ ِّنً َال أ ُ ِح ُّل ْال َمسْ ِج َد ل َِحائ ٍ
ٕٔ
ُج ُن ٍ
ب ".
وأجٌبوا بؤن الحدٌث ضعٌف كما بٌنا .

َٖ .عنْ أ ُ ِّم َعطِ هٌ َة َقالَ ْ
ورَ .و َعنْ
ت  :أ ُ ِمرْ َنا أَنْ ُن ْخ ِر َج ْال َع َوات َِق َو َذ َوا ِ
ت ْال ُخ ُد ِ
ت:
ص َةَ ،قا َل  :أَ ْو َقالَ ِ
ص َة ِب َنحْ ِوهَِ .و َزادَ فًِ َحدٌِ ِ
ث َح ْف َ
ُّوب َ ،عنْ َح ْف َ
أٌَ َ
ُصلهى.
ْال َع َوات َِق َو َذ َوا ِ
ورَ .و ٌَعْ َت ِز ْل َن ْال ُحٌهضُ ْالم َ
ت ْال ُخ ُد ِ

ٕٕ

ووجه الداللة أن الحٌض ٌعتزلن مصلى العٌد فاعتزالهن للمسجد من باب
أولى .

ٖٕ

وأجاب المبٌحون :بؤن المراد بالمصلى فً الحدٌث :الصلة ،فإن النبً صلى
هللا علٌه وسلم وأصحابه كانوا ٌصلون العٌد فً الفضاء ال فً المسجد،
واألرض كلها مسجد وال ٌجوز أن ٌخص المنع بعض المساجد دون
البعض.

ٕٗ

ٕٓ ٌنظر المحلى باألثار ٔ ،ٗٓٓ/وصحٌح فقه السنة ٔ.ٔ8ٗ/
ٕٔ سنن أبً داود ِ -ك َتابُ ه
ب ٌَ ْد ُخ ُل ْال َمسْ ِجدَ ٕٖٕ (المجلد  ٔ :الصفحة :
ار ِة َ -باب  :فًِ ْالجُ ُن ِ
الط َه َ
 )ٔٔٙوهو ضعٌف ٌنظر التلخٌص الحبٌر ٔ.ٕٖٗ/
ٕٕ
ُصلهى.
هض إِلَى ْالم َ
رُوج ال ِّن َسا ِء َو ْالحُ ٌ ِ
صحٌح البخاري ِ -ك َتابُ ْالعٌِدَ ٌ ِ
ْن َ -بابُ ُخ ِ
ٗ( 97المجلد  ٕ :الصفحة )ٕٔ :
ٖٕ ٌنظر المجموع شرح المهذب ٕ.ٔ8ٓ/
ٕٗ ٌنظر صحٌح فقه السنة ٔ.ٔ8٘/

9

ثانٌا ً  :أدلة الظاهرٌة ومناقشتها.
ٔ .البراءة األصلٌة النه لم ٌؤتً نهً صرٌح من الشارع ٌحرم على الحائض
والنفساء دخول المسجد.

ٕ٘

ٕ .حدٌث عائشة« :أن ولٌدة سوداء كانت لحً من العرب ،فؤعتقوها ،فجاءت
إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤسلمت ،فكان لها خباء فً المسجد»

ٕٙ

ووجه الداللة فٌه أن هذه المرأة كانت تسكن المسجد ومن المعهود على
النساء الحٌض ولَم ٌمنعها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من المكث فً
المسجد اٌّام حٌضها.

ٕ7

وأجاب الجمهور عن ذلك بؤن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌمنعها من المكث
فً المسجد أٌام حٌضها ألنها ال تملك سكنا ً غٌر المسجد فكان ذلك من باب
اإلضطرار.
ٖ .حدٌث عائشة قالت :قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :ناولٌنً
الخمرة من المسجد» فقلت :إنً حائض ،قال« :إن حٌضتك لٌست فً
ٌدك»

ٕ8

وهذا مشعر أن الخمرة كانت فً المسجد فؤصر على دخولها المسجد لمناولته
الخمرة.
وأجاب المانعون :بؤن الحدٌث ورد بلفظ آخر« :بٌنما رسول هللا فً المسجد
فقالٌ« :ا عائشة ناولٌنً الثوب» فقالت :إنً حائض ،فقال« :إن حٌضتك
لٌست فً ٌدك» وهو صرٌح أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان فً المسجد
وكانت عائشة والخمرة خارجه .فؤمرها بإدخال ٌدها ال بؤن تدخل بنفسها.

ٕ٘ ٌنطر المحلى باألثار ٔٗٓٓ/
 ٕٙصحٌح البخاري ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ َ -بابُ َن ْو ِم ْال َمرْ أَ ِة فًِ ْال َمسْ ِجدِ)9٘/ٔ ( ٖٗ9.
ٌ ٕ7نظر المحلى باألثار ٔ.ٗٓٔ/
ٕ8
س َز ْو ِج َها َو َترْ ِجٌلِ ِه
ِض َر ْأ َ
صحٌح مسلم ِ -ك َتاب ْ :ال َحٌْضُ َ -باب َ :ج َوا ُز َغسْ ِل ْال َحائ ِ
( ) ٔٔ ( ٕ98المجلد  ٔ :الصفحة )ٔٙ8 :
ٌ ٕ9نظر صحٌح فقه السنة ٔٔ87/

ٓٔ

ٕ9

الترجٌح :
لقوة أدلة الفرٌقٌن فالتوقف فً هذه المسؤلة أولى وهللا أعلم .

المسألة الثانٌة :حكم مرور الحائض والنفساء بالمسجد:
ٌتفق فقهاء المذاهب األربعةٖٓ فً الجملة على أن الحائض لها أن تمر
بالمسجد وتعبر فً حالة الضرورة والعذر والخوف على النفس ،من سبع
أو لص أو برد أو عطش ،أو نحوها من األعذار ،واتفقوا على منع
الحائض من المرور بالمسجد إن لم تؤمن تلوٌثه.
أما إذا لم ٌكن هناك عذر وال ضرورة وأمنت تلوٌث المسجد ،فهل ٌجوز
للحائض أن تعبر وتمر بالمسجد؟ خلف بٌن الفقهاء على مذهبٌن:
المذهب اۡلول :ال ٌجوز مرور الحائض بالمسجد لغٌر حاجة .وهو قول
الحنفٌةٖٔ ،والمالكٌةٕٖ ،ورواٌة للحنابلةٖٖ ،إال أن الحنفٌة منعوا المرور
مطلقا فإن كان البد فإنها تتٌمم ثم تدخلٖٗ.
دلٌل أصحاب هذا القول:
استدل القائلون بمنع مرور الحائض بالمسجد بنفس األدلة التً إستدلوا بها
على منع مكث الحائض فً المسجد كما بٌناها فً المسؤلة السابقة .
المذهب الثانًٌ :جوز للحائض المرور فً المسجد ،وهو قول للمالكٌةٖ٘،
وقول الشافعٌة ،ٖٙومذهب الحنابلة ،ٖ7وقول ابن حزم.ٖ8
ٖٓ ٌنظر اإلختٌار لتعلٌل المختار ٔ ،ٖٔ/بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ٔ ،٘٘/الحاوي الكبٌر
ٕ ،ٕٙ٘/مطالب أولً النهى شرح غاٌة المنتهى ٔ.ٕٗٔ/
ٖٔ ٌنظر بدائع الصنائع ٔ.ٖ8/
ٕٖ ٌنظر شرح مختصر خلٌل للخرشً ٔ.ٔ7ٗ/
ٖٖ ٌنظر اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخلف ٕ.ٖٙ9/
ٖٗ ٌنظر بدائع الصنائع ٔ.ٖ8/

ٔٔ

إال أن الشافعً صرح بالكراهة.

ٖ9

واستدل أصحاب هذا المذهب بنفس األدلة التً إستدل بها إبن حزم فً
جواز مكث الحائض فً المسجد كما بٌنها فً المسالة السابقة .
الترجٌح:
الراجح هو ما ذهب إلٌه أصحاب المذهب الثانً القائلٌن بجواز مرور
مرور الحائض بالمسجد إن أمنت تلوٌثه حتى ولو من غٌر ضرورة؛ وذلك
لقوة األدلة التً إستدلوا بها وألن أدلة المذهب األول منها ما هو ضعٌف
ومنها ما هو محتمل منع المرور وجوازه فخرج من محل النزاع وهللا
أعلم .

ٖ٘ ٌنظر شرح مختصر خلٌل للخرشً ٔ.ٔ7ٗ/
ٌ ٖٙنظر روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن ٔ.ٖٔ٘/
ٌ ٖ7نظر اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخلف ٕ.ٖٙ9/
ٌ ٖ8نظر المحلى باألثار ٔ.ٗٓٓ/
ٌ ٖ9نظر األم للشافعً ٔ.7ٔ/

ٕٔ

المبحث الثالث
إعتكاف النساء فً المسجد
وفٌه مسألتان

المسألة اۡلولى :إعتكاف النساء فً المسجد .
ٌشرع للنساء اإلعتكاف فً المسجد ف َعنْ َعا ِئ َش َة َرضِ ًَ ه
هللاُ َع ْن َها ،أَنه َرسُو َل
صلهى ه
ان،
هِ
ض َ
ِف ْال َع ْش َر ْاألَ َواخ َِر ِمنْ َر َم َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َذ َك َر أَنْ ٌَعْ َتك َ
هللا َ
ص ُة َعا ِئ َش َة أَنْ َتسْ َتؤْذ َِن لَ َها َف َف َعلَ ْ
َفاسْ َتؤْ َذ َن ْت ُه َعا ِئ َش ُة َفؤَذ َِن لَ َهاَ ،و َسؤَلَ ْ
ت،
ت َح ْف َ
ت ِب ِب َنا ٍء َف ُبن ًَِ لَ َهاَ ،قالَ ْ
ش أَ َم َر ْ
َفلَمها َرأَ ْ
ان َرسُو ُل
ت َ :و َك َ
ت َذل َِك َز ٌْ َنبُ ْب َن ُة َجحْ ٍ
صلهى ه
ف إِلَى ِب َنا ِئهَِ ،ف َبص َُر ِب ْاألَ ْب ِن ٌَ ِة َف َقا َل :
هِ
ص َر َ
صلهى ا ْن َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم إِ َذا َ
هللا َ
صلهى ه
بَ .ف َقا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ص َة َو َز ٌْ َن َ
" َما َه َذا ؟ " َقالُوا ِ :ب َنا ُء َعا ِئ َش َة َو َح ْف َ
هللاُ
ف
َع َل ٌْ ِه َو َسله َم ْ " :آل ِبره أَ َر ْد َن ِب َه َذا ؟ َما أَ َنا ِبمُعْ َتكِفٍ " َف َر َج َعَ ،ف َلمها أَ ْف َط َر اعْ َت َك َ
ال.
َع ْشرً ا ِمنْ َشوه ٍ

ٓٗ

صلهى ه
صلهى ه
وعنها َرضِ ًَ ه
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم ،أَنه ال هن ِبًه َ
هللاُ َع ْن َها َز ْو ِج ال هن ِبًِّ َ
هللاُ
ان َح هتى َت َو هفاهُ ه
هللاُُ ،ث هم
ض َ
ان ٌَعْ َتكِفُ ْال َع ْش َر ْاألَ َواخ َِر ِمنْ َر َم َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َك َ
ف أَ ْز َوا ُج ُه ِمنْ َبعْ ِد ِه.
اعْ َت َك َ

ٔٗ

ٓٗ
ِف.
صحٌح البخاري  -أَبْواب ِ :االعْ ِت َكافُ َ -بابُ َمنْ أَ َرادَ أَنْ ٌَعْ َتك َ
ٕ٘ٗٓ (المجلد  ٖ :الصفحة )٘ٔ :
َ
ْ
ْ
ْ
ٔٗ متفق علٌه صحٌح البخاري  -أَبْواب ِ :االعْ ِت َكافُ َ -بابُ ِاالعْ ِت َكافِ فًِ ال َعش ِر األ َواخ ِِرٕٕٓٙ.
(المجلد  ٖ :الصفحة ،)ٗ7 :
َ
ْ
ْ
ان) ٘ ( ٔٔ7ٕ.
ض َ
صحٌح مسلم ِ -ك َتاب ِ :االعْ تِ َكافُ َ - .باب  :اعْ ِت َكافُ ال َع ْش ِر األ َواخ ِِر مِنْ َر َم َ
(المجلد  ٖ :الصفحة )ٔ7٘ :

ٖٔ

وٌشترط العتكاف النساء فً المسجد شرطانٕٗ:
الشرط اۡلول :إذن زوجها :ألنها ال تخرج من بٌتها إال بإذنه ،وقد تقدم فً
حدٌث عائشة أنها استؤذنت النبً صلى هللا علٌه وسلم وكذا حفصة وزٌنب
ألجل االعتكاف.
فائدة :إذا أذن لها الزوج فً االعتكاف ،فهل له أن ٌخرجها منه؟
 إذا كان اعتكافها تطوعا فله أن ٌخرجها منه ،فإن النبً صلى هللا علٌهوسلم لما استؤذنته عائشة فً االعتكاف وتبعتها حفصة ثم زٌنب ،خاف أن
ٌكن غٌر مخلصات فً االعتكاف بل أردن القرب منه لغٌرتهن علٌه،
فؤخرجهن وقال ...« :آلبر أردت؟ ما أنا بمعتكف »...

ٖٗ

 وإذا كان اعتكافها واجبا (كالنذر مثل) :فإما أن ٌكون نذرا متتابعا (نذرتاعتكاف العشر األواخر) وأذن زوجها فلٌس له أن ٌخرجها منه ،وإن لم
تكن اشترطت التتابع فً نذرها فله أن ٌخرجها ثم تستدرك فٌما بعد بقٌة
النذر.
الشرط الثانً :أن ال ٌكون فً اعتكافها فتنة:
فالمرأة تعتكف ما لم ٌكن فً اعتكافها فتنة ،فإن ترتب على اعتكافها فتنة
لها أو للرجال ،فتمنع وال تمكن منه ،فإن النبً صلى هللا علٌه وسلم منع
أزواجه من االعتكاف فٌما دون ذلك كما تقدم فً حدٌث عائشة.

ٕٗ ٌنظر صحٌح فقه السنة ٕ.ٕٔ٘/
ٖٗ
ِف.
صحٌح البخاري  -أَبْواب ِ :االعْ ِت َكافُ َ -بابُ َمنْ أَ َرادَ أَنْ ٌَعْ َتك َ
ٕ٘ٗٓ (المجلد  ٖ :الصفحة )٘ٔ :

ٗٔ

المسألة الثانٌة :ما ٌبطل إعتكاف المرأة فً المسجد.
أوالً :الجماع .
ال خلف بٌن العلماء على أن الجماع فً االعتكاف حرام وٌبطل
اإلعتكاف سواء لٌلً أو نهاراًٗٗ لقول هللا تعالى { وال تباشروهن وأنتم
عاكفون فً المساجد }

٘ٗ

وأما دواعً الجماع من لمس أو تقبٌل أو المباشرة بما دون الجماع فقد
وقع الخلف فً إفسادها وإبطالها للعتكاف فذهب الحنفٌة ٗٙوالحنابلة

ٗ7

إلى أنها تفسد االعتكاف إن رافقها إنزال.
وذهب المالكٌة إلى أن القبلة واللمس إن كان بلذة فسد االعتكاف وإن لم
ٌكن بلذة لم ٌفسد االعتكاف.ٗ8
وللشافعٌة ٗ9فً هذه المسؤلة ثلثة أقوال.
القول األول :أن دواعً الجماع إن رافقها إنزال بطل االعتكاف وإال فل
ٌفسد وهذا هو القول األظهر عندهم .
القول الثانً :أنه ٌبطل مطلقا ً .
القول الثالث :ال ٌبطل .

ٗٗ ٌنظر الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ٘.ٕٔ9/
٘ٗ سورة البقرة من األٌة.ٔ87
ٌ ٗٙنظر المبسوط ٖ.ٕٖٔ/
ٌ ٗ7نظر المغنً ٖ.ٔ98/
 ٗ8الذخٌرة للقرافًٕ.٘ٗٗ/
 ٗ9الحاوي الكبٌر ٖ.ٗ99_ٗ98/

٘ٔ

ثانٌا ً :الحٌض والنفاس.
ذهب جمهور العلماء القائلٌن بؤن الحائض والنفساء ال ٌجوز لها المكث فً
المسجد إلى أن الحائض والنفساء ٌبطل إعتكافها وقد بٌنا هذه األمر سابقا ً
فل حاجة إلعادته هنا خشة التكرار .

ٔٙ

المبحث الرابع
صفوف النساء فً المساجد
وفٌه مسألتان

المسألة اۡلولى :صفوف النساء .
لقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم أن خٌر أفضل صفوف النساء مع
الرجال أخرها وشرها أولها ألن ذلك أستر لهن ف َعنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة َ ،قا َل :
صلهى ه
ال أَوه لُ َهاَ ،و َشرُّ َها
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َ " :خٌْرُ ُ
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
صفُوفِ الرِّ َج ِ
ٓ٘
صفُوفِ ال ِّن َسا ِء آخِرُ َهاَ ،و َشرُّ َها أَوه لُ َها ".
آخِرُ َهاَ .و َخٌْرُ ُ
وأما إن كان النسوة منعزالت عن الرجال فتبقى أفضلٌة الصف األول
فٌكون خٌر صفوف النساء أولها إن كن منعزالت عن الرجال.

ٔ٘

ولو حضر اإلمام ومعه امرأة فإنها تقف خلفه ولو كانت من محارمه ،ولو
حضر رجلن أو أكثر وإمرأة مع اإلمام فإن الرجال ٌقفون فً الصف
الذي ٌلً اإلمام وتقف خلفهم المرأة ،وأما إذا حضر مع اإلمام رجال
وصبٌان ونساء فٌصف الرجال وخلفهم الصبٌان وخلف الصبٌان النساء
صلهى ه
ْن َمالِكٍ أَنه َج هد َت ُه ُملَ ٌْ َك َة دَ َع ْ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم
ت َرسُو َل ه ِ
هللا َ
سب ِ
ف َعنْ أَ َن ِ

ٕ٘

صلِّ ًَ لَ ُك ْم "َ .قا َل أَ َنسُ بْنُ
ص َن َع ْتهَُ ،فؤ َ َك َل ِم ْن ُهُ .ث هم َقا َل  " :قُومُواَ ،فؤ ُ َ
ل َِط َع ٍام َ
ٌر لَ َنا َق ِد اسْ َو هد ِمنْ ُ
َمالِكٍ َ :فقُمْ ُ
ضحْ ُت ُه ِب َما ٍءَ ،ف َقا َم
سَ ،ف َن َ
ول َما لُ ِب َ
ط ِ
ت إِلَى َحصِ ٍ
صلهى ه
ص َف ْف ُ
ت أَ َنا َو ْال ٌَتٌِ ُم َو َرا َءهُ َو ْال َع ُجو ُز
َعلَ ٌْ ِه َرسُو ُل ه ِ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َمَ ،و َ
هللا َ
صفُوفِ َوإِ َقا َم ُت َها َو َفضْ ُل ْاألَ هو ِل َف ْاألَوه ِل ِم ْن َها
ٓ٘ صحٌح مسلم ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ َ -باب َ :تسْ ِو ٌَ ُة ال ُّ
ٓٗٗ ( ٕٖٔ ) (المجلد  ٕ :الصفحة )ٖٕ :
ٔ٘ ٌنظر الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة .ٖ8/ٕ7
ٕ٘ ٌنظر المصدر نفسه.

ٔ7

صلهى ه
ْنُ ،ث هم
صلهى لَ َنا َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ِمنْ َو َرا ِئ َناَ ،ف َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َر ْك َع َتٌ ِ
ٖ٘
ف.
ص َر َ
ا ْن َ
المسألة الثانٌة :حكم مرور المرأة بٌن ٌدي المصلً وبٌن ٌدي الصف.
من المعلوم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد نهى عن المرور بٌن ٌدي
صلهى ه
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم  " :لَ ْو
المصلً كما فً حدٌث أي جُ هٌم َقا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ٌِن َخٌْرً ا لَ ُه ِمنْ أَنْ
ِف أَرْ َبع َ
ان أَنْ ٌَق َ
ُصلًِّ َما َذا َعلَ ٌْ ِه لَ َك َ
ٌَعْ لَ ُم ْال َمارُّ َبٌ َْن ٌَدَيِ ْالم َ
ٌِن ٌَ ْومًا أَ ْو َشهْرً ا أَ ْو
ٌَمُره َبٌ َْن ٌَ َد ٌْ ِه "َ .قا َل أَبُو ال هنضْ ِر َ :ال أَ ْد ِري أَ َقا َل أَرْ َبع َ
ً ٗ٘
َس َنة.
فإذا كان المرور بٌن ٌدي المصلً منهً عنه فهل ٌبطل الصلة؟ والجواب
على ذلك نقول ال خلف بٌن العلماء فً أن مرور الرجل بٌن ٌدي المصلً
ال ٌبطل الصلة وإنما حدث الخلف فً مرور المرأة والكلب األسود
والحمار بٌن ٌدي المصلً على مذهبٌن :
المذهب األول :ذهب جمهور العلماء من الحنفٌة٘٘ والمالكٌة ٘ٙوالشافعٌة

٘7

إلى أنه ال ٌبطل الصلة مرور شًء وحجتهم فٌما ذهبوا إلٌه ما ٌؤتً:
ش َ ،عنْ إِب َْراهٌِ َم َ ،ع ِن ْاألَسْ َو ِد َ ،عنْ
َٔ .عنْ َعا ِئ َش َة َ .و َح هد َث َنا َع ِن ْاألَعْ َم ِ
ون ْ ٌَ :ق َط ُع الص َهل َة ْال َك ْلبُ َو ْال ِح َما ُر
َعا ِئ َش َة َ ،قا َل َ :بلَ َغ َها أَنه َناسًا ٌَقُولُ َ
ت َعا ِئ َش ُة َ :ع ْ
َو ْال َمرْ أَةَُ ،ف َقالَ ْ
ٌِر ،لَ َق ْد َرأٌَ ُ
ْت
دَل ُتمُو َنا ِب ْالك َِل ِ
ب َو ْال َحم ِ
ٖ٘ صحٌح مسلم ِ -ك َتاب ْ :ال َم َسا ِج ُد َو َم َواضِ ُع الص َهل ِة َ -باب َ :ج َوا ُز ْال َج َما َع ِة فًِ ال هنا ِفلَةِ،
ٌر
َوالص َهلةُ َعلَى َحصِ ٍ
( ) ٕٙٙ ( ٙ٘8المجلد  ٕ :الصفحة )ٕٔ7 :
ٗ٘
ْ
ْ
ْ
ْ
ُصلًِّ.
ُصلًَِّ - .بابُ إِث ِم ال َمارِّ َبٌ َْن ٌَدَيِ الم َ
صحٌح البخاري ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ  -أَب َْوابُ ُس ْت َر ِة الم َ
ٓ( ٘9المجلد  ٔ :الصفحة )ٔٓ8 :
٘٘ ٌنظر المبسوط للسرخسً ٔ.ٔ9ٔ/
ٌ ٘ٙنظر المعونة على مذهب عالم المدٌنة ٔ.ٕ9٘/
ٌ ٘7نظر تحفة المحتاج شرح المنهاج وحواشً الشروانً والعبادي ٕ.ٔٙٓ/

ٔ8

صلهى ه
ٌر َوأَ َنا َعلَ ٌْ ِه َب ٌْ َن ُه
َرسُو َل ه ِ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم ٌ َ
هللا َ
ُصلًِّ ُم َق ِاب َل الس ِهر ِ
َ
ٌر َك َرا ِه ٌَ َة
َو َبٌ َْن ْال ِق ْبلَةَِ ،ف َت ُكونُ لًِ ْال َحا َج ُةَ ،فؤ ْن َس ُّل ِمنْ ِق َب ِل ِرجْ ِل الس ِهر ِ
٘8
أَنْ أَسْ َت ْق ِبلَ ُه.
ووجه الداللة فٌه أن عائشة ردت على من قرن النساء بالكلب
والحمٌر فً قطع الصف .

٘9

وأجٌبوا بؤن هذا الحدٌث لٌس بحجة ألن المار غٌر االبث ،وهو فً
ٓٙ

التطوع وهو أسهل والفرض أكد.
صلهى ه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َ " :ال ٌَ ْق َط ُع
َٕ .عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد َقا َل َ :قا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
الص َهل َة َشًْ ءَ ،و ْاد َرءُوا َما اسْ َت َطعْ ُت ْم ؛ َفإِ هن َما ه َُو َش ٌْ َطان ".

ٔٙ

وأجٌبوا بؤن هذا الحدٌث ضعٌف .
صلهى ه
َٖ .عنْ أ ُ ِّم َسلَ َم َة َ ،قالَ ْ
صلًِّ فًِ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم ٌُ َ
ان ال هن ِبًُّ َ
ت َ :ك َ
هللا ،أَ ْو ُع َمرُ بْنُ أَ ِبً َسلَ َم َةَ ،ف َقا َل
حُجْ َر ِة أ ُ ِّم َسلَ َم َةَ ،ف َمره َبٌ َْن ٌَ َد ٌْ ِه َع ْب ُد ه ِ
ض ْ
ِب ٌَ ِدهَِ ،ف َر َج َع َف َمره ْ
ت َز ٌْ َنبُ ِب ْن ُ
تَ ،فلَمها
ت أ ُ ِّم َسلَ َم َةَ ،ف َقا َل ِب ٌَ ِد ِه َه َك َذاَ ،ف َم َ
ٕٙ
صلهى ه
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َقا َل  " :هُنه أَ ْغلَبُ ".
صلهى َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
َ
ووجه الداللة فٌه أنه ٌدل على أن المرأة ال تبطل الصلة بمرورها
بٌن ٌدي المصلً.

ٖٙ

ٌق َرضِ ًَ ه
هللا ُ َع ْن َها
ت ال ِّ
 ٘8مسند أحمد  -مُسْ َن ُد ال ِّ
ص ِّدٌ َق ِة َعا ِئ َش َة بِ ْن ِ
ص ِّد ِ
( ٕ٘9ٕ9المجلد  ٖٗ :الصفحة )9ٙ :
ٌ ٘9نظر المبسوط للسرخسًٔ.ٔ9ٔ/
ٌٓ ٙنظر المغنً ٕ.ٔ8ٗ/
ب ال ُّس ْت َر ِة َ -باب َ :منْ َقا َل َ :ال ٌَ ْق َطعُ الص َهل َة َشًْ ء
ٔ ٙسنن أبً داود ِ -ك َتابُ الص َهل ِة َ -ت ْف ِرٌ ُع أَب َْوا ِ
( 7ٔ9المجلد  ٔ :الصفحة  )ٖٕٗ :وهو ضعٌف ٌنظر نصب الراٌة ٕ.77/
َ
ٕ ٙسنن ابن ماجه ِ -ك َتاب  :إِ َقا َم ُة الص َهل ِة َوال ُّس هن ُة فٌِ َهاَ - .باب َ :ما ٌَ ْق َطعُ الصهل َة( 9ٗ8 .المجلد :
صلهى ه
ٕ الصفحة  ،)ٔ97 :ومسند أحمد  -مُسْ َن ُد ال ِّن َسا ِءَ - .حد ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ٌِث أ ُ ِّم َسلَ َم َة َز ْو ِج ال هن ِبًِّ َ
َو َسله َم( ٕٕٖٙ٘.المجلد  ٗٗ :الصفحة  )ٖٔٗ :وهو ضعٌف ٌنظر نصب الراٌة ٕ..8٘/
ٌٖ ٙنظر المبسوط ٔ.ٔ9ٔ/

ٔ9

وأجٌبوا بؤن هذا الحدٌث ضعٌف.
هاس َقا َل  :أَ ْق َب ْل ُ
ان َوأَ َنا ٌَ ْو َم ِئ ٍذ
َٗ .عنْ َع ْب ِد ه ِ
ار أَ َت ٍ
ْن َعب ٍ
ت َرا ِكبًا َعلَى ِح َم ٍ
هللا ب ِ
صلهى ه
َق ْد َنا َه ْز ُ
ُصلًِّ ِب ِم ًنى
ت ِاالحْ ت َِل َم َ ،و َرسُو ُل ه ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم ٌ َ
هللا َ
ض الصهفِّ َوأَرْ َس ْل ُ
دَارَ ،ف َم َررْ ُ
ان
ت ْاألَ َت َ
ت َبٌ َْن ٌَدَيْ َبعْ ِ
إِلَى َغٌ ِْر ِج ٍ
َترْ َتعُ َ ،فد ََخ ْل ُ
ك َعلًَه .
ت فًِ الصهفِّ َفلَ ْم ٌُ ْن َكرْ َذلِ َ
ووجه الداللة فٌه أن فٌه دلٌل على أن الحمار ال ٌقطع الصلة.
وأجٌبوا بؤن هذا لٌس بحجة ألن سترك اإلمام سترة لمن خلفه.

ٗٙ

٘ٙ

المذهب الثانً  :ذهب الحنابلة ٙٙإلى أنه ال ٌبطل المصلى إال مرور الكلب
األسود البهٌم وهذا هو المشهور عن أحمد ،وأما الرواٌة الثانٌة عنه فان
مرور المرأة والكلب األسود والحمار بٌن ٌدي المصلً ٌبطل الصلة،
وحجتهم فٌما ذهبوا إلٌه ما ٌؤتً:
صلهى ه
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم " :
َٔ .عنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة َ ،قا َل َ :قا َل َرسُو ُل ه ِ
هللا َ
ٌَ ْق َطعُ الص َهل َة ْال َمرْ أَةُ َو ْال ِح َمارُ َو ْال َك ْلبُ َ ،و ٌَقًِ َذل َِك م ِْث ُل م ُْإخ َِر ِة
الره حْ ِل ".

ٙ7

هللا
ْن الصها ِم ِ
ت َ ،عنْ أَ ِبً َذر َ ،قا َل َ :قا َل َرسُو ُل ه ِ
َٕ .عنْ َع ْب ِد ه ِ
هللا ب ِ
صلهى ه
ان
ُصلًَِّ ،فإِ هن ُه ٌَسْ ُترُ هُ إِ َذا َك َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم  " :إِ َذا َقا َم أَ َح ُد ُك ْم ٌ َ
َ
َبٌ َْن ٌَ َد ٌْ ِه م ِْث ُل آخ َِر ِة الره حْ ِل َ ،فإِ َذا لَ ْم ٌَ ُكنْ َبٌ َْن ٌَ َد ٌْ ِه م ِْث ُل آخ َِر ِة
ص َل َت ُه ْال ِح َمارُ َو ْال َمرْ أَةُ َو ْال َك ْلبُ ْاألَسْ َو ُد " .قُ ْل ُ
ت
الره حْ ِلَ ،فإِ هن ُه ٌَ ْق َطعُ َ
ٌٗ ٙنظر المبسوط ٔ.ٔ9ٔ/
ٌ٘ ٙنظر المغنً ٕ.ٔ8ٗ/
ٌ ٙٙنظر المصدر السابق ٕ.ٔ8ٖ/
ٙ7
ُصلًِّ
صحٌح مسلم ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ َ -باب َ :ق ْدرُ َما ٌَسْ ُت ُر ْالم َ
ٔٔ٘ ( ( ) ٕٙٙالمجلد  ٕ :الصفحة )٘9 :

ٕٓ

ب
ب ْاألَحْ َم ِر م َِن ْال َك ْل ِ
ب ْاألَسْ َو ِد م َِن ْال َك ْل ِ
ٌَ :ا أَ َبا َذرَ ،ما َبا ُل ْال َك ْل ِ
صلهى ه
ْاألَصْ َف ِر ؟ َقا َل ٌَ :ا اب َْن أَخًَِ ،سؤ َ ْل ُ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه
ت َرسُو َل ه ِ
هللا َ
َو َسله َم َك َما َسؤ َ ْل َتنًَِ ،ف َقا َل ْ " :ال َك ْلبُ ْاألَسْ َو ُد َش ٌْ َطان ".
ان َ ،قا َل َ :رأٌَ ُ
ُوك ُم ْق َع ًداَ ،ف َقا َل :
ْت َرج ًُل ِب َتب َ
ِمْر َ
ْن ن َ
َٖ .عنْ ٌَ ِزٌ َد ب ِ
صلهى ه
َم َررْ ُ
ار َوه َُو
ت َبٌ َْن ٌَدَ يِ ال هن ِبًِّ َ
هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسله َم َوأَ َنا َعلَى ِح َم ٍ
ص َل َت َنا الله ُه هم ا ْق َطعْ أَ َث َرهُ "َ .ف َما َم َشٌ ُ
ْت َعلَ ٌْ َها
صلًَِّ ،ف َقا َل َ " :ق َط َع َ
ٌُ َ
ٙ8

َبعْ ُد.

ٙ9

وٌجاب علٌهم بؤن الحدٌث ضعٌف .
الترجٌح :
الراجح هو ما ذهب إلٌه أصحاب المذهب الثانً لقوة األدلة التً إستدلوا
بها؛ وألن غالب األدلة التً إستدل بها أصحاب المذهب األول ضعٌفة .
فائدتان:
الفائدة األولى :ال خلف بٌن العلماء فً أن مرور المرأة بٌن ٌدي الصف
فً الصلة ال ٌبطل الصلة؛ ألن سترة اإلمام سترة لمن خلفه .
الفائدة الثانٌة :مرور المرأة بٌن ٌدي المرأة فً الصلة ال ٌبطل صلة
المرأة على الراجح.

ٙ8
ُصلًِّ ٓٔ٘ ( ٘( ) ٕٙالمجلد ٕ :
صحٌح مسلم ِ -ك َتاب  :الص َهلةُ َ -باب َ :ق ْدرُ َما ٌَسْ ُت ُر ْالم َ
الصفحة )٘9 :
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ب ال ُّست َر ِة َ -باب َ :ما ٌَقطعُ الص َهل َة ٘ٓ( 7المجلد :
 ٙ9سنن أبً داود ِ -ك َتابُ الص َهل ِة َ -تف ِرٌ ُع أب َْوا ِ
ٔ الصفحة  )ٖٕٓ :وهو ضعٌف

ٕٔ

الخاتمة

ٕٕ

الخاتمة
فً ختام هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إلٌه من نتائج وهً على النحو
التالً :
ٔ .هناك مسائل تختلف فٌها المرأة عن الرجل فً أحكام دخول النساء
إلى المساجد.
ٌٕ .جوز للمرأة الخروج إلى المساجد من أجل الصلة أو دروس العلم
ولكن هذا الخروج مقٌد بشروط وأداب دل علٌها الشرع الحنٌف.
ٖ .مكث المرأة الحائض والنفساء فً المسجد من المسائل التً خالف
فٌها الظاهرٌة المذاهب األربعة ولكنهم جاءوا بؤدلة قوٌة جعلتنً
أتوقف فً ترجٌح هذه المسؤلة .
ٌٗ .جوز للحائض والنفساء المرور فً المسجد إن أمنت تلوٌثه .
ٌ٘ .جوز للمرأة المسلمة اإلعتكاف فً المسجد ولكن بشروط وآداب دل
علٌها الشرع الحنٌف .
 .ٙالجماع ٌبطل إعتكاف المرأة فً المسجد بل خلف ،ووقع الخلف
فً المباشرة دون الجماع .
 .7خٌر صفوف النساء آخرها وشرها أولها إن كانت الصفوف متصلة
مع صفوف الرجال ،وأما إن كانت الصفوف منعزلة فصفوف النساء
األولى خٌر من الصفوف األخٌرة.
 .8مرور المرأة بٌن ٌدي الرجل فً الصلة ٌبطل صلته على الراجح.
 .9مرور المرأة بٌن ٌدي الصف فً الجماعة ال بٌطل الصلة ألن
سترة اإلمام سترة لمن خلفه.
ٖٕ

ٓٔ.

مرور المرأة بٌن ٌدي المرأة فً الصلة ال ٌبطل الصلة على

الراجح.

ٕٗ

المصادر والمراجع

ٕ٘

المصادر والمراجع
القرآن الكرٌم.
ٔ .االختٌار لتعلٌل المختار المإلف :عبد هللا بن محمود بن مودود
الموصلً البلدحً ،مجد الدٌن أبو الفضل الحنفً (المتوفىٙ8ٖ :هـ)
علٌها تعلٌقات :الشٌخ محمود أبو دقٌقة (من علماء الحنفٌة ومدرس
بكلٌة أصول الدٌن سابقا) الناشر :مطبعة الحلبً  -القاهرة
(وصورتها دار الكتب العلمٌة  -بٌروت ،وغٌرها) تارٌخ النشر:
 ٖٔ٘ٙهـ  ٔ9ٖ7 -م.
ٕ .األم المإلف :الشافعً أبو عبد هللا محمد بن إدرٌس بن العباس بن
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبً القرشً
المكً (المتوفىٕٓٗ :هـ) الناشر :دار المعرفة  -بٌروت الطبعة:
بدون طبعة سنة النشرٔٗٔٓ :هـٔ99ٓ/م.
ٖ .اإلنصاف فً معرفة الراجح من الخلف (المطبوع مع المقنع
والشرح الكبٌر) المإلف :علء الدٌن أبو الحسن علً بن سلٌمان بن
أحمد ال َمرْ داوي (المتوفى 88٘ :هـ) تحقٌق :الدكتور عبد هللا بن عبد
المحسن التركً  -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر :هجر
للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعلن ،القاهرة  -جمهورٌة مصر
العربٌة الطبعة :األولى ٔٗٔ٘ ،هـ  ٔ99٘ -م.
ٗ .بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد المإلف :أبو الولٌد محمد بن أحمد بن
محمد بن أحمد بن رشد القرطبً الشهٌر بابن رشد الحفٌد (المتوفى:

ٕٙ

٘٘9هـ) الناشر :دار الحدٌث  -القاهرة الطبعة :بدون طبعة تارٌخ
النشرٕٔٗ٘ :هـ  ٕٓٓٗ -م.
٘ .بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع المإلف :علء الدٌن ،أبو بكر بن
مسعود بن أحمد الكاسانً الحنفً (المتوفى٘87 :هـ) الناشر :دار
الكتب العلمٌة الطبعة :الثانٌةٔٗٓٙ ،هـ ٔ98ٙ -م.
 .ٙتحفة المحتاج فً شرح المنهاج المإلف :أحمد بن محمد بن علً بن
حجر الهٌتمً روجعت وصححت :على عدة نسخ بمعرفة لجنة من
العلماء الناشر :المكتبة التجارٌة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى
محمد الطبعة :بدون طبعة عام النشر ٖٔ٘7 :هـ  ٔ98ٖ -م (ثم
صورتها دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت ،بدون طبعة وبدون
تارٌخ).
 .7التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر المإلف :أبو
الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلنً
(المتوفى8ٕ٘ :هـ) تحقٌق :أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب
الناشر :مإسسة قرطبة  -مصر الطبعة :األولىٔٗٔٙ ،هـٔ99٘/م.
 .8الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً وهو شرح مختصر
المزنً المإلف :أبو الحسن علً بن محمد بن محمد بن حبٌب
البصري البغدادي ،الشهٌر بالماوردي (المتوفىٗ٘ٓ :هـ) المحقق:
الشٌخ علً محمد معوض  -الشٌخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر:
دار الكتب العلمٌة ،بٌروت  -لبنان الطبعة :األولى ٔٗٔ9 ،هـ -
 ٔ999م.

ٕ7

 .9ح َِرا َس ُة ْال َفضِ ٌلَ ِة المإلف :بكر بن عبد هللا أبو زٌد بن محمد بن عبد
هللا بن بكر بن عثمان بن ٌحٌى بن غٌهب بن محمد (المتوفى:
ٕٔٗ9هـ) الناشر :دار العاصمة للنشر والتوزٌع ،الرٌاض الطبعة:
الحادٌة عشر ٕٔٗٙ ،هـ  ٕٓٓ٘ -م عدد األجزاء[ ٔ :ترقٌم الكتاب
موافق للمطبوع]
ٓٔ.

الذخٌرة المإلف :أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس بن

عبد الرحمن المالكً الشهٌر بالقرافً (المتوفىٙ8ٗ :هـ) المحقق:
جزء ٔ :ٖٔ ،8 ،محمد حجً جزء ٕ :ٙ ،سعٌد أعراب جزء ٖ -
٘ :ٕٔ - 9 ،7 ،محمد بو خبزة الناشر :دار الغرب اإلسلمً-
بٌروت الطبعة :األولى ٔ99ٗ ،م.
ٔٔ.

رد المحتار على الدر المختار المإلف :ابن عابدٌن ،محمد

أمٌن بن عمر بن عبد العزٌز عابدٌن الدمشقً الحنفً (المتوفى:
ٕٕ٘ٔهـ) الناشر :دار الفكر-بٌروت الطبعة :الثانٌةٕٔٗٔ ،هـ -
ٕٔ99م.
ٕٔ.

روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن المإلف :أبو زكرٌا محًٌ

الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي (المتوفىٙ7ٙ :هـ) تحقٌق :زهٌر
الشاوٌش الناشر :المكتب اإلسلمً ،بٌروت -دمشق -عمان الطبعة:
الثالثةٕٔٗٔ ،هـ ٔ99ٔ /م.
ٖٔ.

سنن أبً داود المإلف :أبو داود سلٌمان بن األشعث بن

إسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو األزدي ال ِّس ِجسْ تانً (المتوفى:
ٕ٘7هـ) المحقق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد الناشر :المكتبة
العصرٌة ،صٌدا  -بٌروت.
ٕ8

ٗٔ.

سنن ابن ماجه المإلف :ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد

القزوٌنً ،وماجة اسم أبٌه ٌزٌد (المتوفىٕ7ٖ :هـ) تحقٌق :محمد
فإاد عبد الباقً الناشر :دار إحٌاء الكتب العربٌة  -فٌصل عٌسى
البابً الحلبً عدد األجزاء[ ٕ :ترقٌم الكتاب موافق للمطبوع ،وهو
ضمن خدمة التخرٌج وهو متن مرتبط بشرح (السٌوطً وآخرٌن)
وبشرح السندي]
٘ٔ.

سنن الترمذي المإلف :محمد بن عٌسى بن َس ْورة بن موسى

بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عٌسى (المتوفىٕ79 :هـ) تحقٌق
وتعلٌق :أحمد محمد شاكر (جـ ٔ )ٕ ،ومحمد فإاد عبد الباقً (جـ
ٖ) وإبراهٌم عطوة عوض المدرس فً األزهر الشرٌف (جـ ٗ)٘ ،
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً  -مصر
الطبعة :الثانٌة ٖٔ9٘ ،هـ  ٔ97٘ -م.
.ٔٙ

شرح مختصر خلٌل للخرشً المإلف :محمد بن عبد هللا

الخرشً المالكً أبو عبد هللا (المتوفىٔٔٓٔ :هـ) الناشر :دار الفكر
للطباعة  -بٌروت الطبعة :بدون طبعة وبدون تارٌخ.
.ٔ7

صحٌح فقه السنة وأدلته وتوضٌح مذاهب األئمة المإلف :أبو

مالك كمال بن السٌد سالم مع تعلٌقات فقهٌة معاصرة :فضٌلة الشٌخ/
ناصر الدٌن األلبانً فضٌلة الشٌخ /عبد العزٌز بن باز فضٌلة
الشٌخ /محمد بن صالح العثٌمٌن الناشر :المكتبة التوفٌقٌة ،القاهرة -
مصر عام النشر ٕٖٓٓ :م.
.ٔ8

فتح الباري شرح صحٌح البخاري المإلف :أحمد بن علً بن

حجر أبو الفضل العسقلنً الشافعً الناشر :دار المعرفة  -بٌروت،
ٕ9

 ٖٔ79رقم كتبه وأبوابه وأحادٌثه :محمد فإاد عبد الباقً قام
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدٌن الخطٌب علٌه
تعلٌقات العلمة :عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز.
فتح القدٌر المإلف :كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد

.ٔ9

السٌواسً المعروف بابن الهمام (المتوفى8ٙٔ :هـ) الناشر :دار
الفكر الطبعة :بدون طبعة وبدون تارٌخ.
المبسوط المإلف :محمد بن أحمد بن أبً سهل شمس األئمة

ٕٓ.

السرخسً (المتوفىٗ8ٖ :هـ) الناشر :دار المعرفة  -بٌروت
الطبعة :بدون طبعة تارٌخ النشرٔٗٔٗ :هـ ٔ99ٖ -م.
المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكً والمطٌعً)

ٕٔ.

المإلف :أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي (المتوفى:
ٙ7ٙهـ) الناشر :دار الفكر.
المحلى باآلثار المإلف :أبو محمد علً بن أحمد بن سعٌد بن

ٕٕ.

حزم األندلسً القرطبً الظاهري (المتوفىٗ٘ٙ :هـ) الناشر :دار
الفكر -
ٖٕ.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل المإلف :أبو عبد هللا أحمد بن

محمد بن حنبل بن هلل بن أسد الشٌبانً (المتوفىٕٗٔ :هـ)
المحقق :شعٌب األرنإوط  -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد
هللا بن عبد المحسن التركً الناشر :مإسسة الرسالة الطبعة :األولى،
ٕٔٗٔ هـ  ٕٓٓٔ -م.
ٕٗ.

مطالب أولً النهى فً شرح غاٌة المنتهى المإلف :مصطفى

بن سعد بن عبده السٌوطً شهرة ،الرحٌبانى مولدا ثم الدمشقً
ٖٓ

الحنبلً (المتوفىٕٖٔٗ :هـ) الناشر :المكتب اإلسلمً الطبعة:
الثانٌةٔٗٔ٘ ،هـ ٔ99ٗ -م.
ٕ٘.

المعونة على مذهب عالم المدٌنة «اإلمام مالك بن أنس»

المإلف :أبو محمد عبد الوهاب بن علً بن نصر الثعلبً البغدادي
ّ
الحق الناشر:
المالكً (المتوفىٕٕٗ :هـ) المحقق :حمٌش عبد
المكتبة التجارٌة ،مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة أصل الكتاب:
رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
.ٕٙ

المغنً البن قدامة المإلف :أبو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً،
الشهٌر بابن قدامة المقدسً (المتوفىٕٙٓ :هـ) الناشر :مكتبة
القاهرة الطبعة :بدون طبعة.
.ٕ7

منهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن فً الفقه المإلف :أبو زكرٌا

محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي (المتوفىٙ7ٙ :هـ) المحقق:
عوض قاسم أحمد عوض الناشر :دار الفكر الطبعة :األولى،
ٕ٘ٗٔهـٕٓٓ٘/م.
.ٕ8

الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة صادر عن :وزارة األوقاف

والشئون اإلسلمٌة  -الكوٌت عدد األجزاء ٗ٘ :جزءا الطبعة( :من
ٗٓٗٔ  ٕٔٗ7 -هـ) ..األجزاء ٔ  :ٕٖ -الطبعة الثانٌة،
دارالسلسل  -الكوٌت ..األجزاء ٕٗ  :ٖ8 -الطبعة األولى ،مطابع
دار الصفوة  -مصر ..األجزاء  :ٗ٘ - ٖ9الطبعة الثانٌة ،طبع
الوزارة تنبٌه :تراجم الفقهاء فً األصل الورقً ملحقة بآخر كل
مجلد ،فجُمعت هنا  -فً هذا الكتاب اإللكترونً  -فً آخر
ٖٔ

الموسوعة تٌسٌرا للوصول إلٌها ،مع الحفاظ على ترقٌم الصفحات
[ترقٌم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذٌل بالحواشً]
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نصب الراٌة ألحادٌث الهداٌة مع حاشٌته بغٌة األلمعً فً

تخرٌج الزٌلعً المإلف :جمال الدٌن أبو محمد عبد هللا بن ٌوسف
بن محمد الزٌلعً (المتوفى7ٕٙ :هـ) قدم للكتاب :محمد ٌوسف
ال َب ُنوري صححه ووضع الحاشٌة :عبد العزٌز الدٌوبندي الفنجانً،
إلى كتاب الحج ،ثم أكملها محمد ٌوسف الكاملفوري المحقق :محمد
عوامة الناشر :مإسسة الرٌان للطباعة والنشر  -بٌروت -لبنان /دار
القبلة للثقافة اإلسلمٌة -جدة  -السعودٌة الطبعة :األولى،
ٔٗٔ8هـٔ997/م.
ٖٓ.

نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج المإلف :شمس الدٌن محمد

بن أبً العباس أحمد بن حمزة شهاب الدٌن الرملً (المتوفى:
ٗٓٓٔهـ) الناشر :دار الفكر ،بٌروت الطبعة :ط أخٌرة -
ٗٓٗٔهـٔ98ٗ/م.
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