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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  مقدمة 

احلمد هللا الذي قدر فهدى، وخلق الزوجني الذكر واألنثى، من نطفة إذا متىن، وأشهد 
ألوىل، وأشهد أن حممدا عبده أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له احلمد يف اآلخرة وا

ورسوله عرج به إىل السماء فرأى من آيات ربه الكربى، صلى اهللا عليه وعلى آله 
  . وأصحابه أويل املناقب والنهى، وسلم تسليما كثريا مؤبدا

فلما كانت املرأة املسلمة هلا مكانتها يف اإلسالم، وقد أنيط ا كثري من : أما بعد
ص النساء بتوجيهات، وأوصى ن يف خطبته يف عرفات، مما يدل  خيr املهام، وكان النيب

على وجوب العناية ن يف كل زمان، وال سيما يف هذا الزمان الذي غزيت فيه املرأة 
املسلمة بصفة خاصة؛ لسلبها كرامتها، وإنزاهلا من مكانتها، فكان ال بد من توعيتها 

  . باخلطر، ووصف طريق النجاة هلا
رجو أن يكون عالمة على هذا الطريق مبا تضمنه من ذكر بعض وهذا الكتاب أ

األحكام اخلاصة ا، وهو إسهام ضئيل، لكنه جهد املقل، وأرجو أن ينفع اهللا به على 
قدره، وهو خطوة أوىل يف هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأمشل، إىل ما هو 

  . أحسن وأكمل
  : لفصول التاليةوما قدمته يف هذه العجالة يتكون من ا

  . أحكام عامة:  الفصل األول- ١
  . يف بيان أحكام ختتص بالتزين اجلسمي للمرأة:  الفصل الثاين- ٢
  . أحكام ختتص باحليض واالستحاضة والنفاس:  الفصل الثالث- ٣
  . أحكام ختتص باللباس واحلجاب:  الفصل الرابع- ٤
  . يف صالايف بيان أحكام ختتص باملرأة :  الفصل اخلامس- ٥
  . أحكام ختتص باملرأة يف باب أحكام اجلنائز:  الفصل السادس- ٦
  . أحكام ختتص باملرأة يف باب الصيام:  الفصل السابع- ٧
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٣  

  . أحكام ختتص باملرأة يف احلج والعمرة:  الفصل الثامن- ٨
  . أحكام ختتص بالزوجية وبإائها:  الفصل التاسع- ٩

  .  يف بيان أحكام حتفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها: الفصل العاشر اخلتامي- ١٠
  املؤلف 
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٤  

  الفصل األول
   أحكام عامة 

  : مكانة املرأة قبل اإلسالم -١
ويراد مبا قبل اإلسالم عصر اجلاهلية اليت كان يعيشها العرب بصفة خاصة، ويعيشها 

، وقد أهل األرض بصفة عامة، حيث كان الناس يف فترة من الرسل، ودروس من السبل
 فمقتهم عرم وعجمهم إال بقايا من أهل - كما جاء يف احلديث -نظر اهللا إليهم 

 خصوصا يف -الكتاب، وكانت املرأة يف هذا الوقت يف األغلب األعم تعيش فترة عصيبة 
 حيث كانوا يكرهون والدا، فمنهم من كان يدفنها وهي حية حىت -اتمع العريب 

: اىلــن يتركها تبقى يف حياة الذل واملهانة، كما قال تعمتوت حتت التراب، ومنهم م
}   #så Î) ur tçÏe±ç0 Nèd ßâym r& 4Ós\RW{ $$ Î/ ¨@ sß ¼çmßgô_ ur #tä uqó¡ãB uqèd ur ×LìÏàx. ÇÎÑÈ  3ìuëºuqtG tÉ z̀ ÏB ÏQöqs)ø9 $# Ï̀B Ïäþqßô 

$ tB uéÅe³ç0 ÿ¾ÏmÎ/ 4 ¼çmä3Å¡ôJ ãÉr& 4í n? tã Acqèd ôQr& ¼ çmîô ßâtÉ íÎû É>#uéóI9 $# 3 üwr& uä!$ yô $tB tbqßJ ä3øtsÜ ÇÎÒÈ { )١(  .  

(såÎ#  {: وقال تعاىل ur äoyä¼âäöqyJ ø9 $# ôMn=Í´ ßô ÇÑÈ  Ädìr'Î/ 5=/R så ôMn=ÏG è% ÇÒÈ { )٢( .  

 هي البنت تدفن حية حىت متوت حتت التراب، وإذا سلمت من الوأد :واملوؤودة
وعاشت فإا تعيش عيشة املهانة، فليس هلا حظ من مرياث قريبها مهما كثرت أمواله، 

ما عانت من الفقر واحلاجة؛ ألم خيصون املرياث بالرجال دون النساء، بل إا كانت ومه
تورث عن زوجها امليت كما يورث ماله، وكان اجلمع الكثري من النساء يعشن حتت زوج 
واحد حيث كانوا ال يتقيدون بعدد حمدد من الزوجات غري عابئني مبا يناهلن من جراء 

  . جات والظلمذلك من املضايقات واإلحرا
  : مكانة املرأة يف اإلسالم -٢

فلما جاء اإلسالم رفع هذه املظامل عن املرأة، وأعاد هلا اعتبارها يف اإلنسانية، قال 

                                         
  .  ٥٩،  ٥٨، اآليتان  سورة النحل) ١(
  .  ٩،  ٨، اآليتان   سورة التكوير) ٢(
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٥  

$  {: تعاىل pköâr'̄» tÉ â¨$ ¨Z9 $# $̄R Î) / ä3» oYø)n=yz Ï̀iB 9çx.så 4Ós\Ré&ur  { )ا شريكة الرجل )١فذكر سبحانه أ 

ô  {: يف مبدأ اإلنسانية، كما هي شريكة الرجل يف الثواب والعقاب على العمل t̀B ü@ ÏJ tã 
$ [sÎ=» |¹ Ï̀iB @ç ü2 så ÷rr& 4Ós\Ré& uqèd ur Ö Ï̀B÷sãB ¼ çm̈ZtèÍã ós ãZn=sù Zo4quã ym Zpt6ÍhäsÛ ( óOßg̈YtÉÌì ôf uZs9 ur Nèd tç ô_r& Ç |̀¡ôm r'Î/ $ tB 

(#qçR$ ü2 tbqè=yJ ÷è tÉ ÇÒÐÈ  {  )٢(   .  

<z   {: اىلـوقال تع É jã yè ãã Ï j9 ª! $# tûü É) Ïÿ» uZ ßJ ø9 $# ÏM» s) Ïÿ» oY ßJ ø9 $# ur öúü Å2 Îé ô³ ßJ ø9 $# ur 

ÏM» x. Îé ô³ ßJ ø9 $# ur  {  )٣(   .  

$  {: وحرم سبحانه اعتبار املرأة من مجلة موروثات الزوج امليت، فقال تعاىل ygïÉr'̄» tÉ 

z̀ ÉÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw ë@ ÏtsÜ öNä3s9 b r& (#qèOÌç s? uä!$ |¡ÏiY9 $# $\d öç x. ( { )٤(  .  

فضمن هلا استقالل شخصيتها، وجعلها وارثة ال موروثة، وجعل للمرأة حقا يف 
%ÉA   {: املرياث من مال قريبها، فقال تعاىل y` Ì hç= Ï j9 Ò=ä ÅÁ tR $ £J Ï iB x8 tç s? Èb# t$ Î!º uq ø9 $# tbq ç/ tç ø% F{ $# ur 

Ïä !$ |¡ Ï iY= Ï9 ur Ò=ä ÅÁ tR $ £J Ï iB x8 tç s? Èb# t$ Î!º uq ø9 $# öcq ç/ tç ø% F{ $# ur $ £J ÏB ¨@ s% çm ÷Z ÏB ÷r r& ué èY x. 4 $ Y7ä ÅÁ tR $ ZÊr ãç øÿ ¨B 

ÇÐÈ  {  )وقال تعاىل)٥  :}   ÞO ä3ä Ï¹q ãÉ ª! $# þí Îû öN à2 Ïâ» s9 ÷r r& ( Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Å eá ym Èû ÷ü uã sVR W{ $# 4 
b Î* sù £` ä. [ä !$ |¡ ÎS s- öq sù Èû ÷ü tG t^ øO $# £` ßg n= sù $ sV è= èO $ tB x8 tç s? ( b Î) ur ôM tR% x. Zo yâ Ïmº ur $ yg n= sù ß# óÁ Ï iZ9 $# 4  {  )٦( 

  . إىل آخر ما جاء يف توريث املرأة أما وبنتا وأختا وزوجة

                                         
  .  ١٣، اآلية   سورة احلجرات) ١(
  .  ٩٧، اآلية  رة النحلسو) ٢(
  .   ٧٣، اآلية  سورة األحزاب) ٣(
  .   ١٩، اآلية  سورة النساء) ٤(
  .  ٧، اآلية  سورة النساء) ٥(
  .   ١١، اآلية  سورة النساء) ٦(
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٦  

ويف جمال الزوجية حصر اهللا الزواج على أربع حدا أعلى، بشرط القيام بالعدل 
£   {: املستطاع بني الزوجات، وأوجب معاشرن باملعروف، فقال سبحانه è̀drçéÅ°$ tã ur 

Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ 4 {  )وجعل الصداق حقا هلا، وأمر بإعطائها إياه كامال إال ما مسحت به عن )١ 

$!qè?#uäur uä#)  {: طيب نفس، فقال |¡ÏiY9 $# £ Í̀kÉJ» s%ßâ|¹ \'s# øtÏU 4 b Î* sù tû÷ùÏÛ öNä3s9 t̀ã &äóÓx« çm÷ZÏiB $ T¡øÿtR 

çnqè=ä3sù $ \«ÿã ÏZyd $\«ÿÉÍê£D ÇÍÈ { )وجعلها اهللا راعية آمرة ناهية يف بيت زوجها أمرية على )٢ 

، وأوجب  )٣( }  بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتهااملرأة راعية يف { r أوالدها، قال

  . على الزوج نفقتها وكسوا باملعروف
ما يريده أعداء اإلسالم وأفراخهم اليوم من سلب املرأة كرامته وانتزاع  - ٣

  : حقوقها
 بل أعداء اإلنسانية اليوم من الكفار واملنافقني والذين يف قلوم -إن أعداء اإلسالم 

 نالته املرأة املسلمة من كرامة وعزة وصيانة يف اإلسالم؛ ألن أعداء  غاظهم ما-مرض 
اإلسالم من الكفار واملنافقني يريدون أن تكون املرأة أداة تدمري، وحبالة يصطادون ا 
ضعاف اإلميان وأصحاب الغرائز اجلاحنة، بعد أن يشبعوا منها شهوام املسعورة، كما قال 

ßâÉÌç  {: تعاىل ãÉur öúïÏ%©!$# tbqãè Î7G tÉ ÏNºuqpk¤¶9 $# br& (#qè=äÏÿ sC ¸xøätB $ VJä Ïàtã ÇËÐÈ  { )٤(  .  

والذين يف قلوم مرض من املسلمني يريدون من املرأة أن تكون سلعة رخيصة يف 
الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون معرض أصحاب الشهوات والرتعات 

جبمال منظرها، أو يتوصلون منها إىل ما هو أقبح من ذلك؛ ولذلك حرصوا على أن خترج 

                                         
  .   ١٩، اآلية  سورة النساء) ١(
  .  ٤، اآلية  سورة النساء) ٢(
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(ذي اجلهاد ، الترم )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٣(

  .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
  .   ٢٧، اآلية  سورة النساء) ٤(
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٧  

من بيتها لتشارك الرجال يف أعماهلم جنبا إىل جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة يف 
ة املختلطة، أو املستشفى، أو مضيفة يف الطائرة، أو دارسة أو مدرسة يف فصول الدراس

ممثلة يف املسرح، أو مغنية، أو مذيعة يف وسائل اإلعالم املختلفة سافرة فاتنة بصوا 
وصورا، واختذت االت اخلليعة من دور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج 
جمالم وتسويقها، واختذ بعض التجار وبعض املصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج 

ئعهم، حيث وضعوا هذه الصور على معروضام ومنتجام، وبسبب هذه اإلجراءات بضا
اخلاطئة ختلت املرأة عن وظيفتها احلقيقية يف البيت، مما اضطر أزواجهن إىل جلب 
اخلادمات األجنبيات لتربية أوالدهم، وتنظيم شؤون بيوم، مما سبب كثريا من الفنت، 

  . وجلب عظيما من الشرور
  :نع من عمل املرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط اآلتيةال ما -٤

 أن حتتاج إىل هذا العمل أو حيتاج اتمع إليه حبيث ال يوجد من يقوم به من - ١
  . الرجال
  .  أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها األساسي- ٢
بيب أو متريض النساء،  أن يكون هذا العمل يف حميط النساء؛ كتعليم النساء وتط- ٣

  . ويكون منعزال عن الرجال
 كذلك ال مانع بل جيب على املرأة أن تتعلم أمور دينها، وال مانع أن تعلم من - ٤

أمور دينها ما حتتاج إليه، ويكون التعليم يف حميط النساء، وال بأس أن حتضر الدروس يف 
ء ما كانت النساء يف صدر املسجد وحنوه، وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال، على ضو

  . اإلسالم يعملن ويتعلمن وحيضرن إىل املساجد
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٨  

  الفصل الثاين
   يف بيان أحكام ختتص بالتزين اجلسمي للمرأة 

  : يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما خيتص ا ويليق ا -١
خصال من قص األظافر وتعاهدها؛ ألن تقليم األظافر سنة بإمجاع أهل العلم؛ ألنه من 

الفطرة الواردة يف احلديث، وملا يف إزالتها من النظافة واحلسن، وما يف بقائها طويلة من 
التشويه، والتشبه بالسباع، وتراكم األوساخ حتتها، ومنع وصول املاء إىل ما حتتها، وبعض 

  . املسلمات قد ابتلني بتطويل األظافر؛ تقليدا للكافرات، وجهال بالسنة
 شعر اإلبطني والعانة؛ عمال باحلديث الوارد يف ذلك، وملا فيه من ويسن للمرأة إزالة

  . التجمل، واألحسن أن يكون ذلك كل أسبوع، أو ال يترك أكثر من أربعني يوما
ما يطلب منها وما متنع منه يف شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم اخلضاب وصبغ  -٢

  : الشعر
  . عليها حلقه إال من ضرورة يطلب من املسلمة توفري شعر رأسها، وحيرم -أ 

وأما شعر : قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحه اهللا
 ورواه البزار t رؤوس النساء فال جيوز حلقه؛ ملا رواه النسائي يف سننه بسنده عن علي

ى  {:  قالواt  ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمةt بسنده يف مسنده عن عثمان

 فإنه يقتضي r ، والنهي إذا جاء عن النيب )١( }   أن حتلق املرأة رأسهاr رسول اهللا

  . التحرمي ما مل يرد له معارض
أن حتلق املرأة رأسها؛ وذلك : قوله]:  املرقاة شرح املشكاة  [قال مال علي قاري يف 

  .   )٢(  انتهى..  كاللحى للرجال يف اهليئة واجلمالألن الذوائب للنساء

                                         
  .  )٥٠٤٩(، النسائي الزينة  )٩١٤(الترمذي احلج ) ١(
  .  )٤٩ / ٢] ( جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) [٢(
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٩  

وأما قص شعر رأسها فإن كان حلاجة غري الزينة؛ كأن تعجز عن مؤنته، أو يطول 
 يفعلنه r كثريا ويشق عليها فال بأس بقصه بقدر احلاجة، كما كان بعض أزواج النيب

   .بعد وفاته، لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر
وأما إن كان قصد املرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات، أو التشبه 
بالرجال فهذا حمرم بال شك؛ للنهي عن التشبه بالكفار عموما، وعن تشبه املرأة بالرجال، 

  . وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه ال جيوز
إن العرف  ( ]: أضواء البيان  [ يف قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا

الذي صار جاريا يف كثري من البالد بقطع املرأة شعر رأسها إىل قرب أصوله سنة إفرجنية 
خمالفة ملا كان عليه نساء املسلمني ونساء العرب قبل اإلسالم، فهو من مجلة االحنرافات 

: اب عن حديث، مث أج)  اليت عمت البلوى ا يف الدين واخللق والسمت وغري ذلك
بأن أزواج :  )١( }  يأخذن من رؤوسهن حىن تكون كالوفرةr أن أزواج النيب  {

 إمنا قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن كن يتجملن يف r النيب
 فلهن حكم خاص ن ال تشاركهن r أما بعد وفاتهحياته، ومن أمجل زينتهن شعورهن، 

فيه امرأة واحدة من نساء مجيع أهل األرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من 
التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي ال ميكن أن خيالطه طمع، فهن كاملعتدات احملبوسات 

$  {:  إىل املوت، قال تعاىلr بسببه tBur öc% x. öNà6 s9 br& (#rèå ÷sè? ö^qßô uë «! $# Iwur b r& 

(#þqßs Å3Zs? ¼çmy_ºurøór& . Ï̀B ÿ¾ÍnÏâ÷è t/ #́ât/r& 4 ¨b Î) öNä3Ï9ºså tb% ü2 yâZÏã «! $# $̧Jä Ïàtã ÇÎÌÈ  { )واليأس من )٢ 

                                         
  .   )٣٢٠(مسلم احليض ) ١(
  .   ٥٣ية ، اآل سورة األحزاب) ٢(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٠  

ترخيص يف اإلحالل بأشياء من الزينة ال حتل لغري ذلك الرجال بالكلية قد يكون سببا لل
  .  )١( انتهى. السبب

فعلى املرأة أن حتتفظ بشعر رأسها وتعتين به وجتعله ضفائر، وال جيوز هلا مجعه فوق 
  . الرأس أو من ناحية القفا

كما يقصد بعض ):   ١٤٥ /٢٢ ( ] جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
  . ن تضفر شعرها ضفريا واحدا مسدوال بني الكتفنيالبغايا أ

وأما ما يفعله بعض : وقال الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية رمحه اهللا
نساء املسلمني يف هذا الزمن من فرق الرأس من جانب ومجعه من ناحية القفا أو جعله 

ن التشبه بنساء الكفار، وعن فوق الرأس كما تفعله نساء اإلفرنج فهذا ال جيوز، ملا فيه م
صنفان من أهل النار مل  { r قال رسول اهللا:  يف حديث طويل قالt أيب هريرة

 قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات،: أرمها
مائالت مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، وإن 

مائالت :  وقد فسر بعض العلماء قوله)٣( )٢( } رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

مميالت بأن يتمشطن املشطة امليالء، وهي مشطة البغايا، وميشطن غريهن تلك املشطة، 
  .   )٤( ومن حيذو حذوهن من نساء املسلمنيوهذه مشطة نساء اإلفرنج 

وكما متنع املرأة املسلمة من حلق شعر رأسها، أو قصه من غري حاجة؛ فإا متنع من 
 الواصلة r لعن رسول اهللا {: وصله والزيادة عليه بشعر آخر؛ ملا يف الصحيحني

                                         
، وال جيوز هلا أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك؛ ألنه ال طاعة ملخلوق   )٦٠١ - ٥٩٨ / ٥] (  أضواء البيان ) [١(

  .   يف معصية اخلالق
  .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٤٤٠(، أمحد   )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  ٨٥، ص  للشيخ محود التوجيري]  اإليضاح والتبيني  [ر ، وانظ )٤٧ / ٢(،  جمموع فتاوى الشيخ) ٤(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١١  

، والواصلة هي اليت تصل شعرها بشعر غريها، واملستوصلة هي اليت  )١( } واملستوصلة

يعمل ا ذلك؛ ملا يف ذلك من التزوير، ومن الوصل احملرم لبس الباروكة املعروفة يف هذا 
 خطب ملا قدم املدينة وأخرج كبة t الزمان، روى البخاري ومسلم وغريمها أن معاوية

؟ مسعت  ل نسائكم جيعلن يف رؤوسهن مثل هذاما با: من شعر، أو قصة من شعر، فقال
ما من امرأة جتعل يف رأسها شعرا من شعر غريها إال كان  {:  يقولr رسول اهللا

   .شعر صناعي يشبه شعر الرأس، ويف لبسها تزوير: ، والباروكة )٢( } زورا

 وحيرم على املرأة املسلمة إزالة شعر احلاجبني أو إزالة بعضه بأي وسيلة من -ب 
احللق أو القص، أو استعمال املادة املزيلة له أو لبعضه؛ ألن هذا هو النمص الذي لعن 

النامصة هي اليت تزيل ، و  )٣(  }  النامصة واملتنمصةr لعن { من فعلته فقد r النيب

شعر حاجبيها أو بعضه للزينة يف زعمها، واملتنمصة اليت يفعل ا ذلك، وهذا من تغيري 
   {: خلق اهللا الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بين آدم، حيث قال كما حكاه اهللا عنه

öNåk̈XzêßD Uyur ûcçéÉiçtó ãän=sù öYù=yz «! :  أنه قالt  ويف الصحيح عن ابن مسعود)٤(  } 4 #$

لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن،   {

                                         
، النسائي الزينة  )١٧٥٩(، الترمذي اللباس  )٢١٢٤(، مسلم اللباس والزينة   )٥٥٩٣(البخاري اللباس ) ١(

  .   )٢/٢١(، أمحد  )١٩٨٧(، ابن ماجه النكاح  )٤١٦٨(، أبو داود الترجل  )٥٠٩٥(
  .  )٤/١٠١(، أمحد   )٥٠٩٣(، النسائي الزينة  )٣٢٩٩(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(
  .  )٥١٠١(النسائي الزينة ) ٣(
  .   ١١٩، اآلية  سورة النساء) ٤(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٢  

 وهو يف كتاب r أال ألعن من لعن رسول اهللا: ، مث قال  )١(  }  U  املغريات خلق اهللا

$!   {:  يعين قولهU اهللا tBur ãNä39 s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù $tBur öNä39 pktX çm÷Ytã (#qßgtFR $$sù 4  { )٢(  .  

  . طبعة دار األندلس)  ٣٥٩ /٢ ( ] تفسريه [ذكر ذلك ابن كثري يف 
وقد ابتلي ذه اآلفة اخلطرية اليت هي كبرية من كبائر الذنوب كثري من النساء اليوم، 
حىت أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، وال جيوز هلا أن تطيع زوجها إذا أمرها 

  . بذلك؛ ألنه معصية
رم على املرأة املسلمة تفليج أسناا للحسن بأن تربدها باملربد حىت حتدث  وحي-ج 

بينها فرجا يسرية رغبة يف التحسني، أما إذا كانت األسنان فيها تشويه وحتتاج إىل عملية 
تعديل إلزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إىل إصالحها من أجل إزالة ذلك فال 

  . الج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة خمتصةبأس؛ ألن هذا من باب الع
 لعن الوامشة واملستومشة، r  وحيرم على املرأة عمل الوشم يف جسمها؛ ألن النيب-د 

والوامشة هي اليت تغرز اليد أو الوجه باإلبر، مث حتشو ذلك املكان بالكحل أو املداد، 
وكبرية من كبائر الذنوب؛ ألن واملستومشة هي اليت يفعل ا ذلك، وهذا عمل حمرم 

  .  لعن من فعلته أو فعل ا، واللعن ال يكون إال على كبرية من الكبائرr النيب
قال :  اخلضاب- ١:  حكم اخلضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب-هـ 

أما خضاب اليدين والرجلني باحلناء ):   ٣٢٤ /١ ( ] اموع [اإلمام النووي يف 
انتهى، يشري إىل ما رواه أبو .. جة من النساء؛ لألحاديث املشهورة فيهفمستحب للمتزو

ال بأس به، : أن امرأة سألت عائشة رضي اهللا عنها عن خضاب احلناء، فقالت {: داود

                                         
، النسائي الزينة  )٢٧٨٢(، الترمذي األدب  )٢١٢٥(، مسلم اللباس والزينة  )٥٥٨٧(البخاري اللباس ) ١(

، الدارمي االستئذان  )١/٤٣٤(، أمحد  )١٩٨٩(، ابن ماجه النكاح  )٤١٦٩(، أبو داود الترجل  )٥٠٩٩(
)٢٦٤٧(  .  

  .   ٧، اآلية  سورة احلشر) ٢(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٣  

، ورواه النسائي، وعنها  )١(  }   يكره رحيهr ل اهللاولكين أكرهه، كان حبييب رسو

 r  إىل رسول اهللا- بيدها كتاب -أومأت امرأة من وراء ستر  {: رضي اهللا عنها قالت

لو : قال: بل يد امرأة: ؟ قالت  يد امرأةما أدري أيد رجل أم:  يده وقالr فقبض النيب
، لكن ]  أخرجه أبو داود والنسائي  [- )٢(  } باحلناء:  يعين-كنت امرأة لغريت أظفارك 

  .  )٣( ال تصبغ أظفارها مبا يتجمد عليها ومينع الطهارة
فإن كان شيبا فإا تصبغه بغري السواد؛ لعموم :  وأما صبغ املرأة شعر رأسها- ٢

  .  الصبغ بالسواد عن rيه
ي الرجل واملرأة  ( ، باب٦٢٦صفحة ]  رياض الصاحلني  [قال اإلمام النووي يف 
وال فرق يف املنع من ):   ٣٢٤ /١ ( ] اموع  [، وقال يف   )  عن خضاب شعرمها بالسواد

  . انتهى.. اخلضاب بالسواد بني الرجل واملرأة، هذا مذهبنا
د؛ ليتحول إىل لون آخر، فالذي أرى أن هذا ال وأما صبغ املرأة لشعر رأسها األسو

جيوز؛ ألنه ال داعي إليه؛ ألن السواد بالنسبة للشعر مجال وليس تشويها حيتاج إىل تغيري، 
  . وألن يف ذلك تشبها بالكافرات

 ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة مبا جرت به العادة، وهذا بإمجاع - ٣
ن تظهر حليها للرجال غري احملارم، بل تستره، خصوصا عند العلماء، لكن ال جيوز هلا أ

اخلروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها؛ ألن ذلك فتنة، وقد يت أن تسمع 
  ؟   فكيف باحللي الظاهر)٤(  الرجال صوت حليها الذي يف رجلها حتت الثياب

                                         
  .  )٦/١١٧(، أمحد   )٤١٦٤(، أبو داود الترجل  )٥٠٩٠(النسائي الزينة ) ١(
  .  )٦/٢٦٢(، أمحد   )٤١٦٦(، أبو داود الترجل  )٥٠٨٩(النسائي الزينة ) ٢(
  .  كالصبغة املسماة باملناكري) ٣(
  .  ]  ٣١:  النور  [ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن :  قال تعاىل) ٤(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٤  

  الفصل الثالث
   أحكام ختتص باحليض واالستحاضة والنفاس 

  : يض احل:أوال
  : تعريف احليض -١

دم خيرج من قعر رحم املرأة يف أوقات : احليض يف اللغة هو السيالن، واحليض شرعا
معلومة من غري مرض وال إصابة، وإمنا هو شيء جبل اهللا عليه بنات آدم، خلقه اهللا يف 

رأة الرحم لتغذية الولد يف الرحم وقت احلمل، مث يتحول لبنا بعد والدته، فإذا مل تكن امل
حامال وال مرضعا بقي هذا الدم ال مصرف له، فيخرج يف أوقات معلومة، تعرف بالعادة 

  . أو الدورة الشهرية
  : سن احليض -٢

غالبا أقل سن حتيض فيه املرأة تسع سنني إىل مخسني : السن الذي حتيض فيه املرأة
ë  {: سنة، قال تعاىل Ï«̄» ©9 $#ur z̀ ó¡Í³ tÉ z̀ ÏB ÇÙäÅs yJ ø9$# Ï̀B ö/ ä3Í¬ !$|¡ÎpS ÈbÎ) óOçF ö; s? öë $# £ å̀kèE£âÏè sù èpsW» n=rO 9çßgô©r& 

ë Ï«¯»©9 $#ur óOs9 z̀ ôÒÏtsÜ 4 {  )هن : من بلغن مخسني سنة، والالئي مل حيضن:  فالالئي يئسن)١

  . الصغار دون التسع
  :   احلائضأحكام -٣

   : حيرم يف حال احليض وطؤها يف الفرج-أ 
öÅ   {: لقوله تعاىل tRq è= t« ó¡ oÑ ur Ç` tã ÇÙä Ås yJ ø9 $# ( ö@ è% uq èd ì ]å r& (#q ä9 Íî tI ôã $$ sù uä !$ |¡ Ï iY9 $# í Îû 

ÇÙä Ås yJ ø9 $# ( üw ur £` èdq ç/ tç ø) s? 4Ó ®L ym tb öç ßg ôÜ tÉ ( # så Î* sù tb öç £g sÜ s?  Æ èdq è? ù' sù ô` ÏB ß] øã ym ãN ä. tç tB r& ª! $# 4 ¨b Î) 

©! $# è= Ït äÜ tûü Î/º §q G9 $# è= Ït äÜ ur öúï Ìç Î dg sÜ tF ßJ ø9 $# ÇËËËÈ  {  )ويستمر هذا التحرمي إىل أن ينقطع )٢ 

                                         
  .  ٤، اآلية   سورة الطالق) ١(
  .  ٢٢٢، اآلية   سورة البقرة) ٢(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٥  

£ üwur {: عنها خروج دم احليض وتغتسل منه؛ لقوله تعاىل è̀dqç/tç ø)s? 4Ó®L ym tb öç ßgôÜ tÉ ( #så Î* sù 

tb öç £gsÜ s?  Æèdqè? ù'sù ô Ï̀B ß]øã ym ãNä.tç tBr& ª! ، ويباح لزوج احلائض أن يستمتع منها مبا   )١(  } 4 #$

  .   )٣(  )٢(  } اصنعوا كل شيء إال النكاح { r دون اجلماع يف الفرج؛ لقوله

  :  احلائض الصوم والصالة يف مدة حيضهاتترك -ب 
أليس إذا حاضت املرأة مل تصل   { r وحيرم عليها فعلهما، وال يصحان منها؛ لقوله

 متفق عليه، فإذا طهرت احلائض فإا تقضي الصوم وال تقضي الصالة؛ )٤( }  ؟  ومل تصم

 فكنا نؤمر بقضاء r كنا حنيض على عهد رسول اهللا {: شة رضي اهللا عنهالقول عائ

  .  متفق عليه)٥( } الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة

ا؛ للحرج واملشقة يف ذلك  أن الصالة تتكرر فلم جيب قضاؤه- واهللا أعلم -والفرق 
  . خبالف الصوم

  حيرم على احلائض مس املصحف من غري حائل  -ج 
¼ûw ÿ  {: لقوله تعاىل çmè¡yJ tÉ ûwÎ) tbrãç £gsÜ ßJ ø9 $# ÇÐÒÈ  { )وملا يف الكتاب الذي كتبه )٦ 

 وهو يشبه )١(  )٧(  } ال ميس املصحف إال طاهر {:  لعمرو بن حزمr رسول اهللا

                                         
  .  ٢٢٢:   سورة البقرة آية) ١(
، أبو داود  )٣٦٩(الستحاضة ، النسائي احليض وا )٢٩٧٧(، الترمذي تفسري القرآن  )٣٠٢(مسلم احليض ) ٢(

  .   )١٠٥٣(، الدارمي الطهارة  )٣/١٣٣(، أمحد  )٦٤٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢١٦٥(النكاح 
  .  رواه مسلم) ٣(
  .  )٨٠(، مسلم اإلميان  )٢٩٨(البخاري احليض ) ٤(
الصيام ، النسائي   )١٣٠(، الترمذي الطهارة   )٣٣٥(، مسلم احليض   )٣١٥(البخاري احليض ) ٥(

، الدارمي   )٦/٢٣٢(، أمحد   )٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٦٢(، أبو داود الطهارة   )٢٣١٨(
  .   )٩٨٦(الطهارة 

  .  ٧٩، اآلية  سورة الواقعة) ٦(
  .   )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ٧(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٦  

مذهب األئمة : املتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  . األربعة أنه ال ميس املصحف إال طاهر

، وأما قراءة احلائض للقرآن من غري مس املصحف فهي حمل خالف بني أهل العلم
  . أا ال تقرأ القرآن إال عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، واهللا أعلم: واألحوط

  :  حيرم على احلائض الطواف بالبيت -د 
بيت حىت افعلي ما يفعل احلاج، غري أال تطويف بال {:  لعائشة ملا حاضتr لقوله

  .   )٣(  )٢( } تطهري

  :  حيرم على احلائض اللبث يف املسجد -هـ 
إين ال أحل املسجد حلائض وال  { r حيرم على احلائض اللبث يف املسجد؛ لقوله

  .  )٧( )٦( } إن املسجد ال حيل حلائض وال جنب { r  وقوله)٥( )٤( }  جلنب

: حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت {وجيوز هلا املرور من املسجد من غري لبث؛ 

إن حيضتك : إين حائض، فقال: ن املسجد، فقلت ناوليين اخلمرة مr قال رسول اهللا
  .   )١( )٨( } ليست بيدك

                                                                                                                     
  .  رواه النسائي وغريه) ١(
، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(ناسك احلج ، النسائي م )١٢١١(، مسلم احلج  )٢٩٩(البخاري احليض ) ٢(

، الدارمي املناسك  )٩٤١(، مالك احلج  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٣٠٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٧٧٨(
)١٨٤٦(  .  

  .   متفق عليه) ٣(
  .   )٢٣٢(أبو داود الطهارة ) ٤(
  .   رواه أبو داود) ٥(
  .  )٦٤٥(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٦(
  .  رواه ابن ماجه) ٧(
، أبو داود الطهارة  )٣٨٤(، النسائي احليض واالستحاضة   )١٣٤(، الترمذي الطهارة   )٢٩٨(مسلم احليض ) ٨(

  .   )١٠٦٥(، الدارمي الطهارة   )٦/١٠٦(، أمحد  )٦٣٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٦١(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٧  

وال بأس أن تأيت احلائض باألذكار الشرعية من التهليل والتكبري والتسبيح واألدعية، 
وأن تأيت باألوراد الشرعية املشروعة يف الصباح واملساء، وعند النوم واالستيقاظ، وال بأس 

  . ري واحلديث والفقهأن تقرأ يف كتب العلم؛ كالتفس
  : فائدة يف حكم الصفرة والكدرة

شيء كلون املاء الوسخ الكدر، فإذا : شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة: الصفرة
خرج من املرأة كدرة أو صفرة يف وقت عادا فإا تعتربمها حيضا يأخذان أحكامه 

تربمها شيئا، وتعترب نفسها السابقة، وإن خرجا من املرأة يف غري وقت العادة فإا ال تع
كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه : طاهرا؛ لقول أم عطية رضي اهللا عنها
، وهذا له حكم الرفع عند أهل ) بعد الطهر ( :أبو داود، ورواه البخاري دون لفظ

ض  ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيr احلديث؛ ألنه يعترب تقريرا من النيب
  . تأخذان أحكامه

  ؟ ما الذي تعرف به املرأة اية حيضها:  س :فائدة أخرى
نزول القصة : العالمة األوىل: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد عالمتني: ج

ماء أبيض يتبع احليض، يشبه ماء اجلص، وقد تكون بغري لون : البيضاء، وهي بفتح القاف
  . وال النساءالبياض، فقد خيتلف لوا باختالف أح

اجلفوف، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة يف فرجها، مث خترجها جافة ليس : العالمة الثانية
  .عليها شيء، ال من الدم، وال من الكدرة أو الصفرة

                                                                                                                     
  .  )١٤٠ / ١(رواه اجلماعة إال البخاري :   ]  املنتقى [قال يف ) ١(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٨  

  :  ما يلزم احلائض عند اية حيضها-٤
  :   إذا طهرت احلائض أو النفساء قبل غروب الشمس:تنبيه مهم

ها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل املاء بنية الطهارة يف يلزم احلائض عند اية حيض
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي  { r مجيع بدا؛ لقوله

  .   )٢(  )١( } وصلي

بسم اهللا، مث : ة وحنوها، مث تقولأن تنوي رفع احلدث أو الطهارة للصال: وصفته
تفيض املاء على مجيع جسمها، وتروي أصول شعر رأسها، وال يلزمها نقضه إن كان 
مضفورا، وإمنا ترويه باملاء، وإن استعملت السدر أو املواد املنظفة مع املاء فحسن، 
ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غريه من الطيب جتعلها يف فرجها بعد االغتسال؛ 

  .   )٣(  أمساء بذلكr مرهأل
لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر 
لزمها أن تصلي املغرب والعشاء من هذه الليلة؛ ألن وقت الصالة الثانية وقت للصالة 

  . األوىل يف حال العذر
وهلذا كان ):   ٤٣٤ /٢٢ ( ] الفتاوى  [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

 إذا طهرت احلائض يف آخر النهار صلت - كمالك والشافعي وأمحد -مجهور العلماء 
الظهر والعصر مجيعا، وإذا طهرت يف آخر الليل صلت املغرب والعشاء مجيعا، كما نقل 
ذلك عن عبد الرمحن بن عوف وأيب هريرة وابن عباس؛ ألن الوقت مشترك بني الصالتني 

                                         
، النسائي احليض واالستحاضة   )١٢٥(، الترمذي الطهارة  )٣٣٣(، مسلم احليض   )٣١٤(يض البخاري احل) ١(

، مالك الطهارة  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٦٢٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٢(، أبو داود الطهارة  )٣٦٤(
  .  )٧٧٤(، الدارمي الطهارة  )١٣٧(

  .   رواه البخاري) ٢(
  .  رواه مسلم) ٣(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

١٩  

ذا طهرت يف آخر النهار فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا يف حال العذر، فإ
  . انتهى. طهرت يف آخر الليل، فوقت املغرب باق يف حال العذر، فتصليها قبل العشاء

وأما إذا دخل عليها وقت صالة مث حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح 
تها مث حاضت أو نفست قبل أن أنه ال يلزمها قضاء تلك الصالة اليت أدركت أول وق

  . تصليها
يف هذه )  ٣٣٥ /٢٣ ( ] جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

أا ال يلزمها شيء؛ ألن القضاء إمنا : واألظهر يف الدليل مذهب أيب حنيفة ومالك: املسألة
ا جائزا فهي غري جيب بأمر جديد، وال أمر هنا يلزمها بالقضاء، وألا أخرت تأخري

 فإن ما يفعله ليس قضاء، بل - وإن كان غري مفرط أيضا -مفرطة، وأما النائم أو الناسي 
  . انتهى. ذلك وقت الصالة يف حقه حني يستيقظ ويذكر



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٢٠  

  :   االستحاضة:ثانيا
  :  أحكام االستحاضة- ١

، سيالن الدم يف غري وقته على سبيل الرتيف من عرق يسمى العاذل: االستحاضة
  . واملستحاضة أمرها مشكل الشتباه دم احليض بدم االستحاضة

فإذا كان الدم يرتل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتربه منه حيضا وما 
الذي تعتربه استحاضة ال تترك من أجله الصوم والصالة، فإن املستحاضة يعترب هلا أحكام 

  . الطاهرات
أن تكون هلا عادة : احلالة األوىل: ا ثالث حاالتوبناء على ذلك فإن املستحاضة هل

معروفة لديها قبل إصابتها باالستحاضة، بأن كانت قبل االستحاضة حتيض مخسة أيام أو 
مثانية أيام مثال يف أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه جتلس قدر عادا، 

نتهت عادا اغتسلت وصلت وتدع الصالة والصيام، وتعترب هلا أحكام احليض، فإذا ا
امكثي قدر ما كانت حتبسك  {:  ألم حبيبةr واعتربت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله

إمنا ذلك  {:  لفاطمة بنت أيب حبيشr  ولقوله)٢(  )١(  } حيضتك، مث اغتسلي وصلي

  .  )٤( )٣( } عرق، وليس حبيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة

إذا مل يكن هلا عادة معروفة ولكن دمها متميز بعضه حيمل صفة احليض : احلالة الثانية
ض بأن يكون أمحر ليس بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته ال حتمل صفة احلي

له رائحة وال ثخينا ففي هذه احلالة تعترب الدم الذي حيمل صفة احليض حيضا، فتجلسه 

                                         
  .  )٦/٢٢٢(، أمحد  )٢٧٩(، أبو داود الطهارة  )٢٠٧(، النسائي الطهارة   )٣٣٤ (مسلم احليض) ١(
  .  رواه مسلم) ٢(
، النسائي احليض واالستحاضة   )١٢٥(، الترمذي الطهارة  )٣٣٣(، مسلم احليض  )٢٢٦(البخاري الوضوء ) ٣(

، مالك الطهارة  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٦٢٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٢(، أبو داود الطهارة  )٣٦٤(
  .  )٧٧٤(، الدارمي الطهارة  )١٣٧(

  .   متفق عليه) ٤(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٢١  

وتدع الصالة والصيام، وتعترب ما عداه استحاضة تغتسل عند اية الذي حيمل صفة 
إذا كان  {:  لفاطمة بنت أيب حبيشr احليض، وتصلي وتصوم وتعترب طاهرا؛ لقوله

احليض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصالة، فإذا كان اآلخر فتوضئي 
  .  ففيه أن املستحاضة تعترب صفة الدم، فتميز ا بني احليض وغريه)٢(  )١( } وصلي

دة تعرفها وال صفة متيز ا احليض من غريه فإا جتلس إذا مل يكن هلا عا: احلالة الثالثة
 r غالب احليض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ ألن هذه عادة غالب النساء؛ لقوله

ن، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، مث إمنا هي ركضة من الشيطا {: حلمنة بنت جحش

وعشرين أو ثالثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة 
  .  )٤( )٣(  } ذلك جيزئك، وكذلك فافعلي كما حتيض النساء

واحلاصل مما سبق أن املعتادة ترد إىل عادا، واملميزة ترد إىل العمل بالتمييز، والفاقدة 
 يف r  ستا أو سبعا، ويف هذا مجع بني السنن الثالثة الواردة عن النيبهلما حتيض
  . املستحاضة

إما العادة، فإن : والعالمات اليت قيل ا ست: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
العادة أقوى العالمات؛ ألن األصل مقام احليض دون غريه، وإما التمييز؛ ألن الدم األسود 

أوىل أن يكون حيضا من األمحر، وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ ألن األصل والثخني املننت 
إحلاق الفرد باألعم األغلب، فهذه العالمات الثالث تدل عليها السنة واالعتبار، مث ذكر 

وأصوب األقوال اعتبار العالمات اليت جاءت : بقية العالمات اليت قيل ا، وقال يف النهاية
  . انتهى..  سوى ذلكا السنة، وإلغاء ما

                                         
  .   )٦/٤٦٤(، أمحد  )٦٢٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٨٠(، أبو داود الطهارة   )٢١٥(النسائي الطهارة ) ١(
  .  ، وصححه ابن حبان واحلاكم رواه أبو داود والنسائي) ٢(
  .  )٦/٤٣٩(، أمحد   )٦٢٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٨٧( أبو داود الطهارة ، )١٢٨(الترمذي الطهارة ) ٣(
  .   ، وصححه الترمذي رواه اخلمسة) ٤(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٢٢  

  : ما يلزم املستحاضة يف حال احلكم بطهارا -٢
  .  جيب عليها أن تغتسل عند اية حيضتها املعتربة حسبما سبق بيانه-أ 

 تغسل فرجها إلزالة ما عليه من اخلارج عند كل صالة، وجتعل يف املخرج قطنا -ب 
 تتوضأ عند دخول وقت كل وحنوه مينع اخلارج وتشد عليه ما ميسكه عن السقوط، مث

تدع الصالة أيام أقرائها، مث تغتسل وتتوضأ عند كل :  يف املستحاضةr لقوله {صالة؛ 

، والكرسف  )٣( } أنعت لك الكرسف حتشني به املكان { r  وقال)٢( )١( }  صالة

  . القطن، وميكن استعمال احلفائظ الطبية املوجودة اآلن

                                         
، الدارمي الطهارة  )٦٢٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٩٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٦(الترمذي الطهارة ) ١(

)٧٩٣(  .  
  .   حديث حسن:  ، وقال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي) ٢(
  .  )٦/٤٣٩(، أمحد   )٦٢٢(، ابن ماجه الطهارة وسننها   )٢٨٧(، أبو داود الطهارة  )١٢٨(الترمذي الطهارة ) ٣(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٢٣  

  :  النفاس:ثالثا
  :  تعريفه ومدته-أ 

النفاس هو الدم الذي يرتل من الرحم للوالدة وبعدها، وهو بقية الدم احملتبس وقت 
ذا الدم شيئا فشيئا، وما تراه قبل الوالدة من خروج احلمل يف الرحم، فإذا ولدت خرج ه

الدم مع أمارة الوالدة فهو نفاس، وقيده الفقهاء بيومني أو ثالثة أيام قبل الوالدة، والغالب 
أن بدايته تكون مع الوالدة، واملعترب والدة ما تبني فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبني فيها 

لبها ثالثة أشهر، فإذا سقط منها شيء قبل هذه املدة خلق اإلنسان واحد ومثانون يوما، وأغ
وحصل معه دم فإا ال تلتفت إليه، وال تدع الصالة والصيام من أجله؛ ألنه دم فاسد 

  . ونزيف، فيكون حكمها حكم املستحاضة
وأكثر مدة النفاس يف الغالب أربعون يوما، ابتداء من الوالدة أو قبلها بيومني أو ثالثة 

كانت النفساء جتلس على عهد  {:  حلديث أم سلمة رضي اهللا عنها- كما سبق -

  .  )٢( )١( }  أربعني يوماr رسول اهللا

وأمجع على ذلك أهل العلم، كما حكاه الترمذي وغريه، ومىت طهرت قبل األربعني 
الدم فإا تغتسل وتصلي، فال حد ألقله؛ ألنه مل يرد حتديده، وإذا بأن انقطع عنها خروج 

متت األربعون ومل ينقطع عنها خروج الدم فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن مل 
يصادف عادة احليض واستمر ومل ينقطع فهو استحاضة، ال تترك من أجله العبادة بعد 

  . يصادف عادة فمحل خالفاألربعني، وإن زاد عن األربعني ومل يستمر ومل 
  : األحكام املتعلقة بالنفاس -ب

  :أحكام النفاس كأحكام احليض فيما يلي

                                         
، الدارمي  )٦/٣٠٠(، أمحد  )٦٤٨(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣١٢(، أبو داود الطهارة  )١٣٩(الترمذي الطهارة ) ١(

  .   )٩٥٥(الطهارة 
  .  الترمذي وغريهرواه ) ٢(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٢٤  

 حيرم وطء النفساء، كما حيرم وطء احلائض، ويباح االستمتاع الذي دون - ١ 
  . الوطء
  .  حيرم على النفساء أن تصوم أو تصلي، أو تطوف بالبيت كاحلائض- ٢
  . صحف وقراءة القرآن ما مل ختش نسيانه كاحلائض حيرم على النفساء مس امل- ٣
  .  جيب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته يف النفاس كاحلائض- ٤
 جيب على النفساء أن تغتسل عند اية النفاس كما جيب ذلك على احلائض، - ٥

  :واألدلة على ذلك
كانت النفساء جتلس على عهد رسول  {: عن أم سلمة رضي اهللا عنها)  ١ ( 

  .  )٢( )١( }   أربعني يوماr اهللا

: ومعىن احلديث: قلت):  ١٨٤ /١ ( ] املنتقى [قال اد ابن تيمية رمحه اهللا يف 
تتفق عادة نساء كانت تؤمر أن جتلس إىل األربعني، لئال يكون اخلرب كذبا، إذ ال ميكن أن 

  . انتهى. عصر يف نفاس أو حيض
 تقعد يف r كانت املرأة من نساء النيب {: عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت)  ٢ (

  .  )٤( )٣( }  النفاس بقضاء صالة r النفاس أربعني ليلة ال يأمرها النيب

  : إذا انقطع الدم عن النفساء قبل األربعني
إذا انقطع الدم عن النفساء قبل األربعني واغتسلت وصلت وصامت مث عاد : فائدة

عليها الدم قبل األربعني فالصحيح أنه يعترب نفاسا جتلسه، وما صامته يف وقت الطهر 
 /٢ ( ]  الشيخ حممد بن إبراهيمجمموع فتاوى [املتخلل فهو صحيح ال تقضيه، انظر 

                                         
، الدارمي  )٦/٣٠٠(، أمحد  )٦٤٨(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣١٢(، أبو داود الطهارة  )١٣٩(الترمذي الطهارة ) ١(

  .   )٩٥٥(الطهارة 
  .   رواه اخلمسة إال النسائي) ٢(
  .   )٣١٢(أبو داود الطهارة ) ٣(
  .   رواه أبو داود) ٤(
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جملة  (  لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي طبعته]   الفتاوى [ و)١( ) ١٠٢
رسالة يف  [، و)  ٤٠٥ /١  ( ]  حاشية ابن قاسم على شرح الزاد [، و) ٤٤ /١  ( ) الدعوة

  . ١٣٧ص ]  الفتاوى السعدية [، و٥٦، ٥٥ ص )٢( ] الدماء الطبيعية للنساء
  اس سببه الوالدة ودم االستحاضة دم عارض ودم احليض هو الدم األصلي دم النف

فظهر مما تقدم أن دم : قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهللا:  فائدة أخرى
النفاس سببه الوالدة، وأن دم االستحاضة دم عارض ملرض وحنوه، وأن دم احليض هو الدم 

  .  )٣( األصلي، واهللا أعلم
 بأس أن تتناول املرأة ما مينع عنها نزول احليض إذا كان ذلك ال ال: تناول احلبوب

يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع احليض عنها فإا تصوم وتصلي وتطوف، ويصح ذلك 
  . منها، كغريها من الطاهرات
أيتها املسلمة إنك مؤمتنة شرعا على ما خلق اهللا يف رمحك من : حكم اإلجهاض

üw   {: ل اهللا عر وجلاحلمل، فال تكتميه، قا ur ë@ Ït sÜ £` çl m; b r& z` ôJ çF õ3tÉ $ tB t, n= y{ ª! $# þí Îû 
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بأي وسيلة، فإن اهللا سبحانه رخص لك باإلفطار يف رمضان إذا كان الصوم يشق عليك 
يف حالة احلمل أو كان الصوم يضر حبملك، وإن ما شاع يف هذا العصر من عمليات 
اإلجهاض عمل حمرم، وإذا كان احلمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب اإلجهاض، فإن 

اهللا قتلها بغري حق، ورتب على ذلك أحكام املسئولية ذلك يعترب قتال للنفس اليت حرم 
اجلنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل يف مقدارها، ومن حيث وجوب الكفارة عند 

                                         
، وهي كلمة جمملة مل يبني الصوم الذي تقضيه هل هو ما صامته أيام   لصالةوتقضي الصوم دون ا:  لكنه قال) ١(

  .  ؟ ولعل هذا هو املقصود  الطهر املتخلل أو ما تركته بعد عود الدم عليها
  .  للشيخ حممد بن صاحل العثيمني) ٢(
  .   ٢٤، صفحة  ]  إرشاد أويل األبصار واأللباب [انظر كتاب ) ٣(
  .  ٢٢٨، اآلية   سورة البقرة) ٤(
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بعض األئمة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، وقد مسى بعض 
جمموع  [راهيم رمحه اهللا يف العلماء هذا العمل باملوؤودة الصغرى، قال الشيخ حممد بن إب

أما السعي إلسقاط احلمل فال جيوز ذلك ما مل يتحقق موته، فإن ):  ١٥١/ ١١ ( ] فتاويه
  . انتهى. حتقق ذلك جاز

 هـ ما ١٤٠٧/ ٦/ ٢٠وتاريخ )  ١٤٠ (  وقد قرر جملس هيئة كبار العلماء رقم
  :يلي

ي، ويف حدود ضيقة  ال جيوز إسقاط احلمل يف خمتلف مراحله إال ملربر شرع- ١ 
  . جدا

 وكان يف إسقاطه يف - وهي مدة األربعني - إذا كان احلمل يف الطور األول - ٢
هذه املدة خشية املشقة يف تربية األوالد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم 

  . وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء مبا لدى الزوجني من األوالد فغري جائز
جيوز إسقاط احلمل إذا كان علقة أو مضغة حىت تقرر جلنة طبية موثوقة أن  ال - ٣

استمراره خطر على سالمة أمه، بأن خيشى عليها اهلالك من استمراره جاز إسقاطه بعد 
  . استنفاد كافة الوسائل لتاليف تلك األخطار

ر مجع  بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر احلمل ال حيل إسقاطه حىت يقر- ٤
من األطباء املتخصصني املوثوقني أن بقاء اجلنني يف بطن أمه يسبب موا، وذلك بعد 
استنفاد كافة الوسائل إلنقاذ حياته، وإمنا رخص يف اإلقدام على إسقاطه ذه الشروط؛ 

  . دفعا ألعظم الضررين، وجلبا لعظمى املصلحتني
 هذا األمر، واهللا املوفق، وصلى والس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى اهللا والتثبت يف

  . انتهى. اهللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم
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أنه إذا : لفضيلة الشيخ حممد بن عثيمني]  رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء [وجاء يف 
قصد من إسقاطه إتالفه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بال ريب؛ ألنه قتل 

  .  )١( النفس احملرمة حرام بالكتاب والسنة واإلمجاعنفس بغري حق، وقتل 
ملا كان : ١٠٩، ١٠٨صفحة ]   أحكام النساء [وقال اإلمام ابن اجلوزي يف كتاب 

موضوع النكاح لطلب الولد، وليس من كل املاء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل 
 أول احلمل فقبل نفخ املقصود، فتعمد إسقاطه خمالفة ملراد احلكمة، إال أنه إن كان ذلك يف

الروح فيه إمث كبري؛ ألنه مترق إىل الكمال، وسار إىل التمام، إال أنه أقل إمثا من الذي نفخ 
så#  {: فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن، وقد قال تعاىل Î) ur 

äoyä¼âäöqyJ ø9 $# ôMn=Í´ ßô ÇÑÈ  Ädìr'Î/ 5=/R så ôMn=ÏG è% ÇÒÈ { )انتهى)٢  .  

فاتقي اهللا أيتها املسلمة، وال تقدمي على هذه اجلرمية ألي غرض من األغراض، وال 
  . تنخدعي بالدعايات املضللة والتقاليد الباطلة اليت ال تستند إىل عقل أو دين

                                         
  .   من الرسالة املذكورة٦٠انظر صفحة ) ١(
  .  ٩،  ٨، اآليتان   سورة التكوير) ٢(
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  الفصل الرابع
   باللباس واحلجاب  أحكام ختتص

   : صفة اللباس الشرعي للمسلمة:أوال
 جيب أن يكون لباس املرأة املسلمة ضافيا يستر مجيع جسمها عن الرجال الذين - ١

ليسوا من حمارمها، وال تكشف حملارمها إال ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها 
  . وقدميها
  . يرى من ورائه لون بشرا أن يكون ساترا ملا وراءه، فال يكون شفافا - ٢
 أنه r عن النيب]  صحيح مسلم [كون ضيقا يبني حجم أعضائها، ففي يأال - ٣

لناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا ا: صنفان من أهل النار مل أرمها {: قال

ونساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن 
، قال شيخ   )١(  } اجلنة، وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

 r وقد فسر قوله):   ١٤٦/ ٢٢ ( ] جمموع الفتاوى [اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
 ال يسترها، فهي كاسية وهي يف احلقيقة عارية، مثل من كاسيات عاريات بأن تكتسي ما

تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرا، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، 
مثل عجيزا وساعدها وحنو ذلك، وإمنا كسوة املرأة ما يسترها، فال يبدي جسمها، وال 

  . انتهى. حجم أعضائها؛ لكونه كثيفا واسعا
 املتشبهات من النساء بالرجال، r به بالرجال يف لباسها، فقد لعن النيب أال تتش- ٤

ولعن املترجالت من النساء، وتشبهها بالرجل يف لباسه أن تلبس ما خيتص به نوعا وصفة 
  . يف عرف كل جمتمع حبسبه

، ١٤٩، ١٤٨/ ٢٢  ( ] جمموع الفتاوى  [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
ق بني لباس الرجال والنساء يعود إىل ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، فالفار):  ١٥٥

                                         
  .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٤٤٠(، أمحد   )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ١(
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وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء، فالنساء مأمورات باالستتار 
واالحتجاب دون التربج والظهور؛ وهلذا مل يشرع هلا رفع الصوت يف األذان، وال التلبية، 

وال التجرد يف اإلحرام كما يتجرد الرجل، فإن الرجل وال الصعود إىل الصفا واملروة، 
مأمور أن يكشف رأسه، وأال يلبس الثياب املعتادة، وهي اليت تصنع على قدر أعضائه، فال 

وأما املرأة فإا مل تنه : إىل أن قال... يلبس القميص وال السراويل وال الربنس وال اخلف
واالحتجاب فال يشرع هلا ضد ذلك، لكن عن شيء من اللباس؛ ألا مأمورة باالستتار 

منعت أن تنتقب، وأن تلبس القفازين؛ ألن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو وال حاجة 
وإذا تبني : إىل أن قال يف النهاية... مث ذكر أا تغطي وجهها بغريمها عن الرجال... ا إليه

ه الرجال عن النساء، وأن أنه ال بد من أن يكون بني لباس الرجال والنساء فرق يتميز ب
 أصل هذا )١( يكون لباس النساء فيه من االستتار واالحتجاب ما حيصل مقصود ذلك ظهر

فإذا : إىل أن قال.. الباب، وتبني أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال يت عنه املرأة
  . ىانته. اجتمع يف اللباس قلة الستر واملشاة ي عنه من الوجهني، واهللا أعلم

 أال يكون فيه زينة تلفت األنظار عند خروجها من املرتل؛ لئال تكون من - ٥
  . املتربجات بالزينة

   : احلجاب معناه وأدلته وفوائده:ثانيا
أن تستر املرأة بدا عن الرجال الذين ليسوا من حمارمها، كما قال : معناه: احلجاب

üwur öúïÏâö7  {: تعاىل ãÉ £ ß̀gtF t̂ ÉÎó ûwÎ) $tB tç ygsß $ yg÷YÏB ( tûøóÎéôØ uã ø9 ur £ Ï̀d Ìç ßJ èÉ¿2 4í n?tã £ Í̀kÍ5qãäã_ ( üwur 
öúïÏâö7 ãÉ £ ß̀gtF t̂ ÉÎó ûwÎ)  ÆÎgÏF s9qãè ç7 Ï9 ÷rr&  ÆÎgÍ¬ !$ t/#uä ÷rr& Ïä!$ t/#uä  ÆÎgÏG s9qãè ç/ ÷rr&  ÆÎgÍ¬ !$ oYö/r& ÷rr& Ïä!$ oYö/r& 

 ÆÎgÏG s9qãè ç/ ÷rr& £ Î̀gÏRºuq÷zÎ)  {  )وقال تعاىل)٢  :}  #så Î) ur £ è̀dqßJ çG ø9 r'yô $Yè» tF tB  Æèdqè=t«ó¡sù Ï̀B Ïä!#uë ur 

                                         
  .  جواب إذا السابق) ١(
  .  ٣١، اآلية  سورة النور) ٢(
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5>$ pgÉo 4 {  )ما يستر املرأة؛ من جدار، أو باب، أو لباس، ولفظ اآلية ، واملراد باحلجاب  )١ 

 فإن حكمه عام جلميع املؤمنات؛ ألنه علل ذلك بقوله r وإن كان واردا يف أزواج النيب
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):  ١١١، ١١٠/ ٢٢ ( ] جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
اإلزار، : الرداء، وتسميه العامة: واجللباب هو املالءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغريه

 أبو عبيدة وغريه أا تدنيه وهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها وسائر بدا، وقد حكى
  . انتهى. من فوق رأسها فال تظهر إال عينها، ومن جنسه النقاب

حديث : ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية املرأة وجهها عن غري حمارمها
 حمرمات، r كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا {: عائشة رضي اهللا عنها قالت

فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا 
  .  )٥( )٤( } كشفناه

وأدلة وجوب ستر وجه املرأة عن غري حمارمها من الكتاب والسنة كثرية؛ وإين أحيلك 
لشيخ ]  حجاب املرأة ولباسها يف الصالة [ على رسالة أيتها األخت املسلمة يف ذلك

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ]   حكم السفور واحلجاب [اإلسالم ابن تيمية، و
للشيخ محود بن عبد اهللا ]  الصارم املشهور على املفتونني بالسفور  [بن باز، ورسالة 

                                         
  .   ٥٣:  سورة األحزاب آية) ١(
  .   ٥٣ية ، اآل سورة األحزاب) ٢(
  .   ٥٩، اآلية  سورة األحزاب) ٣(
  .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك   )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ٤(
  .   ، وابن ماجه  ، وأبو داود رواه أمحد) ٥(
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لعثيمني، فقد تضمنت هذه الرسائل للشيخ حممد بن صاحل ا]   رسالة احلجاب [التوجيري، و
  . ما يكفي

واعلمي أيتها األخت املسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون 
قوهلم مرجوحا قيدوه باألمن من الفتنة، والفتنة غري مأمونة، خصوصا يف هذا الزمان الذي 

ه دعاة الفتنة، وتفننت النساء قل فيه الوازع الديين يف الرجال والنساء، وقل احلياء، وكثر في
بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إىل الفتنة، فاحذري من ذلك أيتها األخت 
املسلمة، والزمي احلجاب الواقي من الفتنة بإذن اهللا، وال أحد من علماء املسلمني املعتربين 

سلمات من يستعملن قدميا وال حديثا يبيح هلؤالء املفتونات ما وقعن فيه، ومن النساء امل
النفاق يف احلجاب، فإذا كن يف جمتمع يلتزم احلجاب احتجنب، وإذا كن يف جمتمع ال يلتزم 
باحلجاب مل حيتجنب، ومنهن من حتتجب إذا كانت يف مكان عام، وإذا دخلت حمال جتاريا 
أو مستشفى، أو كانت تكلم أحد صاغة احللي أو أحد خياطي املالبس النسائية كشفت 

ا وذراعيها كأا عند زوجها أو أحد حمارمها، فاتقني اهللا يا من تفعلن ذلك، ولقد وجهه
شاهدنا بعض النساء القادمات يف الطائرات من اخلارج ال حيتجنب إال عند هبوط الطائرة 

  . يف أحد مطارات هذه البالد، وكأن احلجاب صار من العادات ال من املشروعات الدينية
جاب يصونك من النظرات املسمومة الصادرة من مرضى القلوب أيتها املسلمة إن احل

وكالب البشر، ويقطع عنك األطماع املسعورة، فالزميه ومتسكي به، وال تلتفيت للدعايات 
: املغرضة اليت حتارب احلجاب أو تقلل من شأنه فإا تريد لك الشر، كما قال اهللا تعاىل

}   ßâÉÌç ãÉur öúïÏ%©!$# tbqãè Î7 G tÉ ÏNºuqpk¤¶9 $# br& (#qè=äÏÿ sC ¸xøätB $ VJä Ïàtã ÇËÐÈ {  )١(   .  

                                         
  .   ٢٧، اآلية  سورة النساء) ١(
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٣٢  

  الفصل اخلامس
   يف بيان أحكام ختتص باملرأة

   يف صالا 
واجباا، حافظي أيتها املسلمة على صالتك يف أوقاا مستوفية لشروطها وأركاا و

z̀  {: يقول اهللا تعاىل ألمهات املؤمنني ôJ Ï%r&ur no4qn=¢Á9 $# öúüÏ?#uäur no4qü2̈ì9 $# z̀ ÷è ÏÛr&ur ©! $# ÿ¼ã&s!qßô uë ur 

ن الثاين من أركان اإلسالم، وهي  وهذا أمر للمسلمات عموما، فالصالة هي الرك)١( } 4

عمود اإلسالم، وتركها كفر خيرج من امللة، فال دين وال إسالم ملن ال صالة له من 
: الرجال والنساء، وتأخري الصالة عن وقتها من غري عذر شرعي إضاعة هلا، قال اهللا تعاىل

}   * y# n= sÉ mú .` ÏB öN Ïd Ïâ ÷è t/ ì# ù= yz (#q ãã$ |Ê r& no 4q n= ¢Á9 $# (#q ãè t7 ¨? $# ur ÏNº uq pk ¤¶9 $# ( t$ öq |¡ sù tb öq s) ù= tÉ $ Üã xî 
ÇÎÒÈ  ûw Î) ` tB z>$ s? z` tB# uä ur ü@ ÏH xå ur $ [s Î=» |¹ y7 Í´ ¯» s9 'ré' sù tbq è= äz ôâ tÉ sp ¨Y pg ø: $# üw ur tbq ßJ n= ôà ãÉ $ \« øã x© 

ÇÏÉÈ  {  )٢(   .  

وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف تفسريه عن مجع من أئمة املفسرين أن معىن إضاعة 
إضاعة مواقيتها، بأن تصلى بعدما خيرج وقتها، وفسر الغي الذي يلقونه بأنه : الصالة

  . د يف جهنماخلسار، وفسر بأنه وا
ليس على املرأة   : وللمرأة أحكام يف الصالة ختتص ا عن الرجل، وإيضاحها كما يلي          

  أذان وال إقامة 
 ليس على املرأة أذان وال إقامة؛ ألن األذان شرع له رفع الصوت، واملرأة ال جيوز - ١

  . خالفاال نعلم فيه ):   ٦٨/ ٢ ( ] املغين [هلا رفع صوا، وال يصحان منها، قال يف 

                                         
  .   ٣٣، اآلية  سورة األحزاب) ١(
  .  ٦٠،  ٥٩، اآليتان  سورة مرمي) ٢(
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  : كل املرأة عورة يف الصالة إال وجهها - ٢
ويف كفيها وقدميها خالف، وذلك كله حيث  ،كل املرأة عورة يف الصالة إال وجهها

ال يراها رجل غري حمرم هلا، فإن كان يراها رجل غري حمرم هلا وجب عليها سترها، كما 
 من تغطية رأسها ورقبتها جيب عليها سترها خارج الصالة عن الرجال، فال بد يف صالا

:  يعين-ال يقبل اهللا صالة حائض   { r ومن تغطية بقية بدا حىت ظهور قدميها، قال

ما يغطي الرأس والعنق، وعن أم سلمة :  واخلمار)٢( )١( }   إال خبمار-من بلغت احليض 

إذا  {:  أتصلي املرأة يف درع ومخار بغري إزار؟ قالr ضي اهللا عنها أا سألت النيبر

  .   )٤(  )٣(  } كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

 دل احلديثان على أنه ال بد يف صالا من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث
عائشة، ومن تغطية بقية بدا حىت ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة، ويباح 

  . كشف وجهها حيث ال يراها أجنيب؛ إلمجاع أهل العلم على ذلك
فإن املرأة ):  ١١٤، ١١٣/ ٢٢ (  ]  جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

ة جيوز هلا كشف رأسها يف لو صلت وحدها كانت مأمورة باالختمار، ويف غري الصال
بيتها، فأخذ الزينة يف الصالة حق هللا، فليس ألحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان 

فليست العورة يف الصالة : وحده بالليل، وال يصلي عريانا ولو كان وحده، إىل أن قال
  . انتهى. مرتبطة بعورة النظر ال طردا وال عكسا

                                         
  .  )٦/٢٥٩(، أمحد  )٦٥٥(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٦٤١(، أبو داود الصالة   )٣٧٧(مذي الصالة التر) ١(
  .  رواه اخلمسة) ٢(
  .  )٣٢٦(، مالك النداء للصالة  )٦٤٠(أبو داود الصالة ) ٣(
  .  ، وصحح األئمة وقفه  أخرجه أبو داود) ٤(
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أما سائر بدن املرأة احلرة فيجب ستره يف الصالة، و):  ٣٢٨/ ٢ ( ] املغين [قال يف 
وإن انكشف منه شيء مل تصح صالا إال أن بكون يسريا، وذا قال مالك واألوزاعي 

  . والشافعي
  :  أن املرأة جتمع نفسها يف الركوع والسجود بدال من التجايف - ٣

والسجود بدال من أن املرأة جتمع نفسها يف الركوع ):  ٢٥٨/ ٢ ( ] املغين [ذكر يف 
التجايف، وجتلس متربعة، أو تسدل رجليها وجتعلهما يف جانب ميينها بدال من التورك 

  . واالفتراش؛ ألنه أستر هلا
]:   املختصر  [قال الشافعي رمحه اهللا يف ):  ٤٥٥/ ٣  ( ] اموع [وقال النووي يف 

ب هلا أن تضم بعضها إىل وال فرق بني الرجال والنساء يف عمل الصالة إال أن املرأة يستح
بعض، أو تلصق بطنها بفخذيها يف السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك هلا يف الركوع 

  . انتهى. ويف مجيع الصالة
  : صالة النساء مجاعة بإمامة إحداهن فيها خالف - ٤

صالة النساء مجاعة بإمامة إحداهن، فيها خالف بني العلماء بني مانع وجميز، واألكثر 
 وبعضهم يرى )١(   أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارهاr ه ال مانع من ذلك؛ ألن النيبعلى أن

أنه غري مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه يف النفل دون الفرض، 
، )  ٢٠٢/ ٢  (  ]  املغين  [ولعل الراجح استحبابه، وملزيد الفائدة يف هذه املسألة يراجع 

  ).  ٨٥، ٨٤/ ٤ ( للنووي]   اموع [و
  . وجتهر املرأة بالقراءة إذا مل يسمعها رجال غري حمارم

  :  يباح للنساء اخلروج من البيوت للصالة مع الرجال يف املساجد - ٥
يباح للنساء اخلروج من البيوت للصالة مع الرجال يف املساجد، وصالن يف بيون 

ال متنعوا إماء اهللا مساجد   {:  أنه قالr خري هلن، فقد روى مسلم يف صحيحه عن النيب

                                         
  .   ، وصححه ابن خزمية  رواه أبو داود) ١(
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ال متنعوا النساء أن خيرجن إىل املساجد، وبيون خري  { r ، وقال )١( }  اهللا

  .  وصالن فيها أفضل هلن من أجل التستر فبقاؤهن يف البيوت)٣( )٢(  } هلن

 أن تكون -أ : وإذا خرجت إىل املسجد للصالة فال بد من مراعاة اآلداب التالية
كان النساء يصلني مع  {: متسترة بالثياب واحلجاب الكامل، قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .   )٥(  )٤( }  مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلسr رسول اهللا

ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وليخرجن  { r  أن خترج غري متطيبة؛ لقوله-ب 

قال :  قالt غري متطيبات، وعن أيب هريرة: أي " تفالت  " ومعىن )٧( )٦( } تفالت

 )٩( )٨( } خبورا فال تشهدن معنا العشاء اآلخرةأميا امرأة أصابت  { r رسول اهللا

إذا شهدت إحداكن املسجد فال   {: وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود

  .  )١٠( }  متس طيبا

                                         
، أبو  )٧٠٦(، النسائي املساجد  )٥٧٠(، الترمذي اجلمعة  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(ي اجلمعة البخار) ١(

  .   )٤٤٢(، الدارمي املقدمة   )٢/٣٦(، أمحد  )١٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٦٨(داود الصالة 
  .  )٥٦٧(أبو داود الصالة ) ٢(
  .  رواه أمحد وأبو داود) ٣(
، النسائي   )١٥٣(، الترمذي الصالة  )٦٤٥(لم املساجد ومواضع الصالة ، مس )٨٢٩(البخاري األذان ) ٤(

، مالك وقوت  )٦/٢٥٩(، أمحد  )٦٦٩(، ابن ماجه الصالة  )٤٢٣(، أبو داود الصالة  )٥٤٥(املواقيت 
  .  )١٢١٦(، الدارمي الصالة  )٤(الصالة 

  .   متفق عليه) ٥(
  .  )١٢٧٩(رمي الصالة ، الدا )٢/٤٣٨(، أمحد  )٥٦٥(أبو داود الصالة ) ٦(
  .  رواه أمحد وأبو داود) ٧(
  .   )٢/٣٠٤(، أمحد  )٤١٧٥(، أبو داود الترجل   )٥١٢٨(، النسائي الزينة  )٤٤٤(مسلم الصالة ) ٨(
  .  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي) ٩(
  .  )٦/٣٦٣(، أمحد   )٥١٣٣(، النسائي الزينة  )٤٤٣(مسلم الصالة ) ١٠(
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فيه دليل على أن ):   ١٤١، ١٤٠/ ٣ (  ] نيل األوطار [قال اإلمام الشوكاين يف 
خروج النساء إىل املساجد إمنا جيوز إذا مل يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو يف حتريك 

وقد حصل من األحاديث أن اإلذن للنساء من الرجال إىل : البخور، وقالالفتنة حنو 
  . انتهى. املساجد إذا مل يكن يف خروجهن ما يدعو إىل الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة

لو أن :  أال خترج متزينة بالثياب واحللي، قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها-ج 
أينا ملنعهن من املسجد كما منعت بنو إسرائيل  رأى من النساء ما رr رسول اهللا

  .  )١( نساءها
: يعين)   لو رأى ما رأينا (  :على قول عائشة]  نيل األوطار [قال اإلمام الشوكاين يف 

من حسن املالبس والطيب والزينة والتربج، وإمنا كان النساء خيرجن يف املرط واألكسية 
  . والشمالت الغالظ

ينبغي : ٣٩صفحة ]   أحكام النساء [ي رمحه اهللا يف كتاب وقال اإلمام ابن اجلوز
للمرأة أن حتذر من اخلروج مهما أمكنها، إن سلمت يف نفسها مل يسلم الناس منها، فإذا 
اضطرت إىل اخلروج خرجت بإذن زوجها يف هيئة رثة، وجعلت طريقها يف املواضع 

مشت يف جانب الطريق ال اخلالية دون الشوارع واألسواق، واحترزت من مساع صوا، و
  . انتهى. يف وسطه

 حني t حلديث أنس { إن كانت املرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال؛ -د 

قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من :  قالr صلى م رسول اهللا
  .  )٣( )٢( }  ائناور

                                         
  .   متفق عليه) ١(
، النسائي  )٢٣٤(، الترمذي الصالة  )٦٥٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٣٧٣(البخاري الصالة ) ٢(

، الدارمي الصالة  )٣٦٢(، مالك النداء للصالة  )٣/١٣١(، أمحد  )٦١٢(، أبو داود الصالة  )٨٠١(اإلمامة 
)١٢٨٧(  .  

  .  رواه اجلماعة إال ابن ماجه) ٣(
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 )١( } - أم سليم - وأمي خلفنا r صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النيب {: وعنه

  . رواه البخاري
وإن كان احلضور من النساء كثر من واحدة فإن يقمن صفا أو صفوفا خلف 

 كان جيعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف r ل؛ ألنهالرجا
خري صفوف الرجال  { r قال رسول اهللا:  قالt الغلمان، رواه أمحد، وعن أيب هريرة

  .   )٣(  )٢( } وخري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلاأوهلا، وشرها آخرها، 

ففي احلديثني دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال، وال يصلني متفرقات إذا 
  . صلني خلف الرجال، سواء كانت صالة فريضة أو صالة تراويح

؛  إذا سهى اإلمام يف الصالة فإن املرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على األخرى-هـ 
 وهذا )٥( )٤(  }  إذا نابكم يف الصالة شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء { r لقوله

إذن إباحة هلن يف التصفيق يف الصالة عند نائبة تنوب، ومنها سهو اإلمام؛ وذلك ألن 
  . ال، فأمرت بالتصفيق وال تتكلمصوت املرأة فيه فتنة للرج

 إذا سلم اإلمام بادرت النساء باخلروج من املسجد وبقي الرجال جالسني؛ لئال -و 
إن النساء كن إذا سلمن من املكتوية : يدركوا من انصرف منهن؛ ملا روت أم سلمة قالت

                                         
، النسائي   )٢٣٤(، الترمذي الصالة  )٦٦٠(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦٩٤(البخاري األذان ) ١(

  .  )١٢٨٧(، الدارمي الصالة  )٣٦٢(، مالك النداء للصالة   )٦١٢(، أبو داود الصالة  )٨٠١(اإلمامة 
، ابن  )٦٧٨(، أبو داود الصالة  )٨٢٠(، النسائي اإلمامة  )٢٢٤(، الترمذي الصالة  )٤٤٠(مسلم الصالة ) ٢(

  .  )١٢٦٨(، الدارمي الصالة  )٢/٤٨٥(، أمحد  )١٠٠٠(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
  .  رواه اجلماعة إال البخاري) ٣(
، ابن   )٩٤٠(، أبو داود الصالة  )٧٨٤(، النسائي اإلمامة  )٤٢١(، مسلم الصالة  )١١٧٧(البخاري اجلمعة ) ٤(

، الدارمي الصالة  )٣٩٢(، مالك النداء للصالة   )٥/٣٣٣(، أمحد   )١٠٣٥(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
)١٣٦٤(  .  

  .  رواه أمحد) ٥(
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 قام r  ومن صلى من الرجال ما شاء اهللا، فإذا قام رسول اهللاr قمن وثبت رسول اهللا
  . الرجال

 أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، - واهللا أعلم -فنرى ذلك : قال الزهري
  ).   ١/٤٢٢ ( ] الشرح الكبري على املقنع  [رواه البخاري، انظر 

احلديث فيه أنه يستحب ):   ٣٢٦/ ٢  (  ]  نيل األوطار [قال اإلمام الشوكاين يف 
 يف اجتناب ما قد يفضي إىل احملظور، واجتناب لإلمام مراعاة أحوال املأمومني واالحتياط

  . انتهى. مواقع التهم، وكراهة خمالطة الرجال للنساء يف الطرقات فضال عن البيوت
وخيالف النساء الرجال يف ):   ٤٥٥/ ٣ ( ] اموع [قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف 

  . الرجالال تتأكد يف حقهن كتأكدها يف : أحدها: صالة اجلماعة يف أشياء
  . تقف إمامتهن وسطهن: الثاين

  . تقف واحدن خلف الرجل ال جبنبه، خبالف الرجل: الثالث
  . انتهى. إذا صلني صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو هلا: الرابع

  . ومما سبق يعلم حترمي االختالط بني الرجال والنساء
أمرنا  {:  اهللا عنها قالتعن أم عطية رضي:  خروج النساء إىل صالة العيد-ز 

العواتق، واحليض، وذوات اخلدور، فأما :  أن خنرجهن يف الفطر واألضحىr رسول اهللا
 ويشهدن اخلري، ودعوة -املصلى :  ويف لفظ-احليض فيعتزلن الصالة 

  .  )٢( )١( } املسلمني

واحلديث وما يف معناه من األحاديث قاضية مبشروعية خروج النساء : قال الشوكاين
يف العيدين إىل املصلى من غري فرق بني البكر والثيب والشابة والعجوز واحلائض وغريها 

                                         
، النسائي صالة العيدين  )٥٣٩(، الترمذي اجلمعة   )٨٩٠(، مسلم صالة العيدين  )١٥٦٩(البخاري احلج ) ١(

،  )٥/٨٤(، أمحد   )١٣٠٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١١٣٩(، أبو داود الصالة  )١٥٥٨(
  .  )١٦٠٩(الدارمي الصالة 

  .   رواه اجلماعة) ٢(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٣٩  

نيل   [انظر . انتهى.. ما مل تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان هلا عذر
  ).  ٣/٣٠٦  ( ] األوطار

فقد أخرب املؤمنات ):  ٤٥٩، ٦/٤٥٨ ( ] اموع [وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
أن صالن يف البيوت أفضل هلن من شهود اجلمعة واجلماعة إال العيد، فإنه أمرهن 

أنه يف السنة مرتني، فقبل خبالف : األول:  ألسباب- ولعله واهللا أعلم -باخلروج فيه 
  . اجلمعة واجلماعة

أنه ليس له بدل، خبالف اجلمعة واجلماعة فإن صالا يف بيتها الظهر هو : ثاينال
  . مجعتها

أنه خروج إىل الصحراء لذكر اهللا، فهو شبيه باحلج من بعض الوجوه؛ وهلذا : الثالث
  . انتهى. كان العيد األكرب يف موسم احلج موافقة للحجيج

  . ات اهليئاتوقيد الشافعية خروج النساء لصالة العيد بغري ذو
: قال الشافعي واألصحاب رمحهم اهللا):  ١٣/ ٥ (  ]  اموع [قال اإلمام النووي يف 

يستحب للنساء غري ذوات اهليئات حضور صالة العيد، وأما ذوات اهليئات فيكره 
وإذا خرجن استحب خروجهن يف ثياب بذلة، وال يلبسن ما : إىل أن قال.. حضورهن

 باملاء، ويكره هلن الطيب، هذا كله حكم العجائز اللوايت يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن
ال يشتهني وحنوهن، وأما الشابة وذات اجلمال ومن تشتهي فيكره هلن احلضور؛ ملا يف 

: هذا خمالف حديث أم عطية املذكور، قلنا: ذلك من خوف الفتنة عليهن ون، فإن قيل
 ما أحدث r أدرك رسول اهللالو : ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

النساء ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل، وألن الفنت وأسباب الشر يف هذه األعصار 
  . انتهى. كثرية خبالف العصر األول، واهللا أعلم

  . ويف عصرنا أشد: قلت



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٠  

قد بينا أن : قلت: ٣٨ص ]  أحكام النساء  [وقال اإلمام ابن اجلوزي يف كتاب 
، لكن إذا خيفت الفتنة ن أو منهن فاالمتناع من اخلروج أفضل؛ ألن خروج النساء مباح

  . انتهى.. نساء الصدر األول كن على غري ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال
  . يعين كانوا على ورع عظيم

ومن هذه النقوالت تعلمني أيتها األخت املسلمة أن خروجك لصالة العيد مسموح به 
اللتزام، واالحتشام، وقصد التقرب إىل اهللا، ومشاركة املسلمني يف دعوام شرعا؛ بشرط ا

  . وإظهار شعار اإلسالم، وليس املراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة، فتنبهي لذلك



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤١  

  الفصل السادس
   أحكام ختتص باملرأة

   يف باب أحكام اجلنائز 
  {: البقاء، قال تعـاىل كتب اهللا املوت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعاىل ب      

4í s+ö7 tÉur çmô_ ur y7În/uë rèå È@» n=pgø:$# ÏQ#tç ø.M}$#ur ÇËÐÈ { )واختص جنائز بين آدم بأحكام جيب على        )١ 

سيل جيب أن يتوىل تغ   : األحياء تنفيذها، وحنن نذكر يف هذا الفصل ما خيتص بالنساء، منها          
  املرأة امليتة النساء 

  :جيب أن يتوىل تغسيل املرأة امليتة النساء -١
وال جيوز للرجال أن يغسلوها، إال الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتوىل تغسيل 
الرجل امليت الرجال، وال جيوز للنساء تغسيله، إال الزوجة فإن هلا أن تغسل زوجها؛ ألن 

 ورضي اهللا عنها، وأمساء بنت عميس r  اهللا غسل زوجته فاطمة بنت رسولt عليا
  . رضي اهللا عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه

  : يستحب تكفني املرأة يف مخسة أثواب بيض -٢
إزار تؤزر به، ومخار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتني تلف ما فوق ذلك؛ ملا 

 عند وفاا، r كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اهللا {: روت ليلى الثقفية قالت

 احلقى، مث الدرع، مث اخلمار، مث امللحفة، مث أدرجت r وكان أول ما أعطانا رسول اهللا
  .  واحلقى هو اإلزار)٣( )٢( }  بعد ذلك يف الثوب اآلخر

                                         
  .  ٢٧، اآلية  سورة الرمحن) ١(
  .  )٦/٣٨٠(، أمحد  )٣١٥٧(أبو داود اجلنائز ) ٢(
  .  رواه أمحد وأبو داود) ٣(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٢  

واحلديث يدل على أن املشروع يف كفن ]:  نيل األوطار  [إلمام الشوكاين يف قال ا
/ ٤  (  ]  نيل األوطار . [انتهى. أن يكون إزارا ودرعا ومخارا وملحفة ودرجا: املرأة
٤٢   .(  
  : ما يصنع بشعر رأس املرأة امليتة -٣

 r حلديث أم عطية يف صفة غسل بنت النيب {جيعل ثالث ضفائر، وتلقى خلفها؛ 

  .   )٢( )١( } فضفرنا شعرها ثالثة قرون، وألقيناه خلفها

  : حكم اتباع النساء للجنائز -٤
 )٣( }  ينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا  {: عن أم عطية رضي اهللا عنها قالت

قال عنه شيخ اإلسالم ابن )   مل يعزم علينا ( :متفق عليه، النص ظاهره التحرمي، وقوهلا
قد يكون مرادها مل يؤكد النهي، ):  ٣٥٥/ ٢٤ ( ] جمموع الفتاوى  [تيمية رمحه اهللا يف 

 r ي ظنت أنه ليس بنهي حترمي، واحلجة يف قول النيبوهذا ال ينفي التحرمي، وقد تكون ه
  . ال يف ظن غريه

   : حترمي زيارة القبور على النساء -٥
  .  )٥( )٤( } لعن زوارات القبور { r  أن رسول اهللاt عن أيب هريرة

إذا فتح هلا هذا الباب أخرجها ومعلوم أن املرأة : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
إىل اجلزع والندب والنياحة؛ ملا فيها من الضعف، وكثرة اجلزع، وقلة الصرب، وأيضا فإن 

                                         
، ابن  )٣١٤٥ (، أبو داود اجلنائز )٩٩٠(، الترمذي اجلنائز  )٩٣٩(، مسلم اجلنائز   )١٢٠٤(البخاري اجلنائز ) ١(

  .   )٦/٤٠٧(، أمحد  )١٤٥٩(ماجه ما جاء يف اجلنائز 
  .   متفق عليه) ٢(
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز   )٣١٦٧(، أبو داود اجلنائز  )٩٣٨(، مسلم اجلنائز  )١٢١٩(البخاري اجلنائز ) ٣(

  .   )٦/٤٠٨(، أمحد  )١٥٧٧(
  .   )٢/٣٥٦(، أمحد  )١٥٧٦(جلنائز ، ابن ماجه ما جاء يف ا )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ٤(
  .   رواه أمحد وابن ماجه والترمذي وصححه) ٥(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٣  

ذلك سبب لتأذي امليت ببكائها، والفتتان الرجال بصوا وصورا، كما جاء يف حديث 
 مظنة - للقبور -، وإذا كانت زيارة النساء   } حلي وتؤذين امليتفإنكن تفنت ا {: آخر

 فإنه ال ميكن - واحلكمة هنا غري مضبوطة -وسببا لألمور احملرمة يف حقهن وحق الرجال 
أن حيد املقدار الذي ال يفضي إىل ذلك، وال التمييز بني نوع ونوع؛ ومن أصول الشريعة 

ة علق احلكم مبظنتها، فيحرم هذا الباب؛ سدا أن احلكمة إذا كانت خفية أو غري منتشر
للذريعة، كما حرم النظر إىل الزينة الباطنة؛ ملا يف ذلك من الفتنة، وكما حرم اخللوة 

 من املصلحة ما -زيارا للقبور :  أي-باألجنبية وغري ذلك من النظر، وليس يف ذلك 
انتهى، . لك ممكن يف بيتهايعارض هذه املفسدة، فإنه ليس يف ذلك إال دعاؤها للميت، وذ

  ).   ٣٥٦، ٢٤/٣٥٥ ( ] جمموع الفتاوى  [من 
  : حترمي النياحة -٦

رفع الصوت بالندب، وشق الثوب، ولطم اخلد، ونتف الشعر، وتسويد الوجه : وهي
ومخشه؛ جزعا على امليت، والدعاء بالويل، وغري ذلك مما يدل على اجلزع من قضاء اهللا 

:  قالr أن رسول اهللا: حرام وكبرية ملا يف الصحيحنيوقدره، وعدم الصرب، وذلك 
، وفيهما أيضا   )١(  } ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية  {

، والصالقة هي اليت ترفع صوا عند  )٢( } بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة { r أنه

املصيبة، واحلالقة اليت حتلق شعرها عند املصيبة، والشاقة اليت تشق ثياا عند املصيبة، ويف 
، أي اليت تقصد مساع النياحة   )٣(  }  لعن النائحة واملستمعة { r أنه]   صحيح مسلم [

  . وتعجبها
                                         

، ابن   )١٨٦٠(، النسائي اجلنائز   )٩٩٩(، الترمذي اجلنائز  )١٠٣(، مسلم اإلميان  )١٢٣٢(البخاري اجلنائز ) ١(
  .   )١/٤٦٥(، أمحد  )١٥٨٤(ماجه ما جاء يف اجلنائز 

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز   )٣١٣٠(، أبو داود اجلنائز   )١٨٦٧(ي اجلنائز ، النسائ )١٠٤(مسلم اإلميان ) ٢(
  .   )٤/٣٩٧(، أمحد  )١٥٨٦(

  .  )٣/٦٥(، أمحد  )٣١٢٨(أبو داود اجلنائز ) ٣(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٤  

فيجب علبك أيتها األخت املسلمة جتنب هذا العمل احملرم عند املصيبة، وعليك بالصرب 
  . واالحتساب، حىت تكون املصيبة يف حقك تكفريا لسيئاتك، وزيادة يف حسناتك

Nä3̄R  {: قال اهللا تعاىل uqè=ö7 oYs9 ur &äóÓý Î/ z̀ ÏiB Å$öqsÉø:$# Æíqàf ø9 $#ur <Èø)tR ur z̀ ÏiB ÉAºuqøBF{ $# Ä§àÿR F{ $#ur 
ÏNºtç yJ ¨W9 $#ur 3 Ìç Ïe±o0ur öúïÎéÉ9» ¢Á9 $# ÇÊÎÎÈ  tûïÏ%©!$# !#så Î) Nßg÷F u;» |¹r& ×pt7äÅÁïB (#þqä9$ s% $ ¯RÎ) ¬! !$̄R Î) ur Ïmøã s9Î) tbqãè Å_ºuë 

ÇÊÎÏÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& öNÍköé n=tæ ÔNºuqn=|¹ Ï̀iB öNÎgÎn/§ë ×pyJ ôm uë ur ( öÅÍ´ ¯» s9 'ré&ur ãNèd tbrßâtG ôgßJ ø9 $# ÇÊÎÐÈ { )١(  .  

 حمرمة، وال تسخط من قضاء اهللا نعم، جبوز البكاء الذي ليس معه نياحة، وال أفعال
وقدره؛ ألن البكاء فيه رمحة للميت ورقة للقلب، وأيضا هو مما ال يستطاع رده، فكان 

  . مباحا وقد يكون مستحبا، واهللا املستعان

                                         
  .  ١٥٧ - ١٥٥، اآليات   سورة البقرة) ١(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٥  

  الفصل السابع
   أحكام ختتص باملرأة يف باب الصيام 

م ومبانيه صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أحد أركان اإلسال
$  {: العظام، قال اهللا تعاىل ygïÉr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNà6 øã n=tæ ãP$ uã Å_Á9$# $yJ x. |=ÏG ä. í n?tã 

öúïÏ%©!$# Ï̀B öNà6 Î=ö7 s% öNä3ª=yè s9 tbqà)G s? ÇÊÑÌÈ { )فرض، فإذا بلغت الفتاة ):  كتب (  ومعىن)١

احليض، فإنه يبدأ وجوب : سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها، ومنها
الصوم يف حقها، وقد حتيض وهي يف سن التاسعة، وقد جتهل بعض الفتيات أنه جيب عليها 

الصيام، وهذا تفريط الصيام حينذاك، فال تصوم؛ ظنا منها أا صغرية، وال يأمرها أهلها ب
عظيم بترك ركن من أركان اإلسالم، ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم 
الذي تركته من حني بداية احليض ا، ولو مضى على ذلك فترة طويلة؛ ألنه باق يف 

  .   )٢(  ذمتها
  ؟ من جيب عليه رمضان

ني إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغني صحيحني مقيم
صيامه، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا يف أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر 

ỳJ  {: من أيام أخر، قال اهللا تعاىل sù yâÍky ãNä3YÏB tç ök¤¶9 $# çmôJ ÝÁuäù=sù ( t̀Bur tb$ü2 $³ÒÉÍêsD ÷rr& 

4í n? tã 9ç xÿyô ×o£âÏè sù ô Ï̀iB BQ$ Ér& tç yzé& 3 { )كما أن من أدركه الشهر وهو كبري هرم ال يستطيع )٣ 

الصيام أو مريض مرضا مزمنا ال يرجى ارتفاعه عنه يف وقت من األوقات من رجل أو 
: هللا تعاىلامرأة فإنه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قال ا

                                         
  .  ١٨٣، اآلية   سورة البقرة) ١(
  .  م نصف صاع من الطعاموجيب عليها مع القضاء إطعام مسكني عن كل يو) ٢(
  .  ١٨٥، اآلية   سورة البقرة) ٣(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٤٦  

}   í n?tã ur öúïÏ%©!$# ¼ çmtRqà)ã ÏÜ ãÉ ×ptÉôâÏù ãP$ yèsÛ &ûüÅ3ó¡ÏB (  { )قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا )١ 

ال يرجى برؤ هي للكبري الذي ال يرجى برؤه، رواه البخاري، واملريض الذي : عنهما
  . يتجشمونه)  يطيقونه ( مرضه يف حكم الكبري، وال قضاء عليهما؛ لعدم إمكانه، ومعىن

  ختتص املرأة بأعذار تبيح هلا اإلفطار يف رمضان 
وختتص املرأة بأعذار تبيح هلا اإلفطار يف رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك 

  . األعذار من أيام أخر
  :وهذه األعذار هي

حيرم على املرأة الصوم أثناءمها، وجيب عليها القضاء من أيام :  احليض والنفاس- ١ 
كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال  {: أخر؛ ملا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ما بال احلائض تقضي الصوم : تها امرأة فقالت، وذلك ملا سأل )٢( } نؤمر بقضاء الصالة

  . ؟ بينت رضي اهللا عنها أن هذا من األمور التوقيفية اليت يتبع فيها النص وال تقضي الصالة
/ ٢٥  (  ]  جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف : حكمة ذلك

تصوم يف غري والدم الذي خيرج باحليض فيه خروج الدم، واحلائض ميكنها أن  ( ): ٢٥١
أوقات الدم يف حال ال خيرج فيها دمها، فكان صومها يف تلك احلال صوما معتدال ال 
خيرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها يف احليض يوجب أن خبرج فيه 
دمها الذي هو مادا، ويوجب نقصان بدا وضعفها وخروج صومها عن االعتدال، 

  . انتهى)    أوقات احليضفأمرت أن تصوم يف غري
اللذان حيصل بالصيام فيهما ضرر على املرأة، أو على طفلها، :  احلمل واإلرضاع- ٢

أو عليهما معا، فإا تفطر يف حال محلها وإرضاعها، مث إن كان الضرر الذي أفطرت من 

                                         
  .  ١٨٤، اآلية   سورة البقرة) ١(
، أبو داود  )٢٣١٨(، النسائي الصيام  )١٣٠(، الترمذي الطهارة  )٣٣٥(، مسلم احليض  )٣١٥(البخاري احليض ) ٢(

  .  )٩٨٦(ي الطهارة ، الدارم )٦/٢٣٢(، أمحد  )٦٣١(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٦٢(الطهارة 
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٤٧  

أجله حيصل على الطفل فقط دوا فإا تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن 
ان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول احلامل واملرضع يف عموم قوله ك

í  {: تعاىل n?tã ur öúïÏ%©!$# ¼ çmtRqà)ã ÏÜ ãÉ ×ptÉôâÏù ãP$yè sÛ &ûüÅ3ó¡ÏB ( { )١(   .  

ومما يلتحق ذا املعىن احلامل ):  ٣٧٩/ ١ (  ري رمحه اهللا يف تفسريهقال احلافظ ابن كث
  . انتهى. واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما

إن كانت احلامل ختاف على جنينها فإا : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
. تفطر، وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطال من خبز

  ).  ٣١٨/ ٢٥ ( .انتهى
  : تنبيهات
 جيب - كما سبق -وهي اليت يأتيها دم ال يصلح أن يكون حيضا :  املستحاضة- ١

  . عليها الصيام، وال جيوز هلا اإلفطار من أجل االستحاضة
خبالف   ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ملا ذكر إفطار احلائض قال

 أوقات الزمان، وليس هلا وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان االستحاضة، فإن االستحاضة تعم
ذلك ال ميكن االحتراز منه، كذرع القيء، وخروج الدم باجلراح والدمامل، واالحتالم، 
وحنو ذلك مما ليس له وقت حمدد ميكن االحتراز منه، فلم جيعل هذا منافيا للصوم كدم 

  ).  ٢٥١/ ٢٥ ( انتهى)   احليض
لى احلامل واملرضع إذا أفطرن قضاء ما أفطرنه فيما بني  جيب على احلائض، وع- ٢

رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، واملبادرة أفضل، وإذا مل يبق على رمضان القادم 
إال قدر األيام اليت أفطرا فإنه جيب عليهن صيام القضاء حىت ال يدخل عليهن رمضان 

 يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن اجلديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله، فإن مل
صيام من رمضان الذي قبله وليس هلن عذر يف تأخريه وجب عليهن القضاء، وإطعام 

                                         
  .  ١٨٤، اآلية   سورة البقرة) ١(
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٤٨  

مسكني عن كل يوم، وإن كان لعذر فليس عليهن إال القضاء، وكذلك من كان عليها 
قضاء بسبب اإلفطار ملرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت حليض على التفصيل 

  . السابق
ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إال بإذنه؛ ملا روى  - ٣

ال حيل المرأة أن تصوم  {:  قالr  أن النيبt البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة

إال رمضان، :  عند أمحد وأيب داود، ويف بعض الروايات )١( }  وزوجها شاهد إال بإذنه

أما إذا مسح هلا زوجها بالصيام تطوعا، أو مل يكن حاضرا عندها، أومل يكن هلا زوج فإا 
يستحب هلا أن تصوم تطوعا، خصوصا األيام اليت يستحب صيامها؛ كيوم االثنني، ويوم 

وبوم عرفة، اخلميس، وثالثة أيام من كل شهر، وستة أيام من شوال، وعشر ذي احلجة، 
ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، إال أنه ال ينبغي هلا أن تصوم تطوعا وعليها قضاء 

  . واهللا أعلم. من رمضان حىت تصوم القضاء
 إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار من رمضان فإا متسك بقية يومها وتقضيه مع - ٤

يوم الذي طهرت فيه جيب عليها؛ احتراما األيام اليت أفطرا باحليض، وإمساكها بقية ال
  . للوقت

                                         
  .  )٢/٣١٦(، أمحد   )١٠٢٦(، مسلم الزكاة  )٤٨٩٩(البخاري النكاح ) ١(
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٤٩  

  الفصل الثامن
   أحكام ختتص باملرأة يف احلج والعمرة 

احلج إىل بيت اهللا احلرام كل عام واجب كفائي على أمة اإلسالم، وجيب على كل 
مسلم توفرت فيه شروط وجوب احلج أن حيج مرة يف العمر، وما زاد عن ذلك فهو 

كان اإلسالم، وهو نصيب املرأة املسلمة من اجلهاد؛ حلديث عائشة تطوع، واحلج أحد أر
نعم، عليهن : ؟ قال يا رسول اهللا، هل على النساء جهاد {: رضي اهللا عنها أا قالت

يا رسول اهللا،  {:  وللبخاري عنها أا قالت)٢(  )١( }  احلج والعمرة:جهاد ال قتال فيه

  .   )٣(  } لكن أفضل اجلهاد حج مربور: ؟ قال نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد

  تص املرأة يف احلج أحكام خت
   : احملرم – ١

اإلسالم، والعقل، واحلرية، والبلوغ، : احلج له شروط عامة للرجل واملرأة وهي
واالستطاعة املالية، وختتص املرأة باشتراط وجود احملرم الذي يسافر معها للحج، وهو 
زوجها أو من حترم عليه حترميا مؤبدا بنسب؛ كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح؛ 

  . يها من الرضاع، أو زوج أمها، أو ابن زوجهاكأخ
:  خيطب، يقولr والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مسع النيب

 املرأة إال مع ذي حمرم، فقام رجل ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر  {

: يا رسول اهللا إن امرأيت خرجت حاجة، وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا، قال: فقال

                                         
  .  )٦/١٦٥(، أمحد   )٢٩٠١(ابن ماجه املناسك ) ١(
  .  رواه أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح) ٢(
  .   )٢٦٢٨(، النسائي مناسك احلج  )١٤٤٨(البخاري احلج ) ٣(
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٥٠  

قال رسول :  وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال)٢( )١( } فانطلق فحج مع امرأتك

  .  )٤( )٣( } فر املرأة ثالثا، إال معها ذو حمرمال تسا  { r اهللا

واألحاديث يف هذا كثرية تنهى عن سفر املرأة للحج وغريه بدون حمرم؛ ألن املرأة 
ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض واملصاعب يف السفر ال يقوم مبواجهتها إال الرجال، 

  . ن أذاهممث هي مطمع للفساق، فال بد من حمرم يصوا وحيميها م
ويشترط يف احملرم الذي تصحبه املرأة يف حجها العقل والبلوغ واإلسالم؛ ألن الكافر 

  . ال يؤمن عليها، فإن أيست من وجود احملرم لزمها أن تستنيب من حيج عنها
  :  إذا كان احلج نفال اشترط إذن زوجها هلا باحلج - ٢

فأما حج التطوع فله منعها ):   ٢٤٠ /٣ ( ] املغين [ألنه يفوت به حقه عليها، قال يف 
أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من اخلروج إىل : منه، قال ابن املنذر

حج التطوع؛ وذلك ألن حق الزوج واجب فليس هلا تفويته مبا ليس بواجب كالسيد مع 
  . انتهى. عبده
  :  يصح أن تنوب املرأة عن الرجل يف احلج والعمرة - ٣

جيوز ):  ١٣ /٢٦ ( ] جمموع الفتاوى  [اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف قال شيخ 
للمرأة أن حتج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غري بنتها، وكذلك 

 r أمر النيب  {جيوز أن حتج املرأة عن الرجل عند األئمة األربعة ومجهور العلماء، كما 

يا رسول اهللا إن فريضة اهللا يف احلج على عباده : املرأة اخلثعمية أن حتج عن أبيها ملا قالت

                                         
  .   )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٩٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٣٤١(، مسلم احلج  )١٧٦٣(البخاري احلج ) ١(
  .   متفق عليه) ٢(
  .   )٢/١٩(، أمحد  )١٧٢٧(، أبو داود املناسك  )١٣٣٨(، مسلم احلج  )١٠٣٦(البخاري اجلمعة ) ٣(
  .   متفق عليه) ٤(
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 أن حتج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل r أدركت أيب وهو شيخ كبري، فأمرها النيب
  .  انتهى)١(  } .أكمل من إحرامها

  :  ذا اعترى املرأة وهي يف طريقها إىل احلج حيض أو نفاس فإا متضي يف طريقهاإ - ٤
فإن أصاا ذلك عند اإلحرام فإا حترم كغريها من النساء الطاهرات؛ ألن عقد 

  . اإلحرام ال تشترط له الطهارة
ومجلة ذلك أن االغتسال مشروع للنساء عند ):  ٢٩٤، ٢٩٣ /٣  (  ]  املغين  [قال يف 

ام كما يشرع للرجال؛ ألنه نسك وهو يف حق احلائض والنفساء آكد؛ لورود اخلرب اإلحر
حىت أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر،  {: فيهما، قال جابر

اغتسلي، واستثفري بثوب، : ؟ قال   كيف أصنعr فأرسلت إىل رسول اهللا
النفساء واحلائض إذا أتيا على   {:  قالr  وعن ابن عباس عن النيب)٣( )٢( } وأحرمي

 r  وأمر النيب)٥(  )٤( } بيتالوقت حيرمان ويقضيان املناسك كلها غري الطواف بال

  . انتهى. عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض
واحلكمة يف اغتسال احلائض والنفساء لإلحرام التنظيف، وقطع الرائحة الكريهة لدفع 
أذاها عن الناس عند اجتماعهم، وختفيف النجاسة، وإن أصاما احليض أو النفاس ومها 

 فتبقيان حمرمتني، وجتتنبان حمظورات اإلحرام، وال تطوفان حمرمتان مل يؤثر على إحرامهما،
بالبيت حىت تطهرا من احليض أو النفاس وتغتسال منهما، وإن جاء يوم عرفة ومل تطهرا 

                                         
، أبو داود املناسك   )٩٢٨(رمذي احلج ، الت  )١٣٣٤(، مسلم احلج   )١٤٤٢(البخاري احلج ) ١(

  .   )١٨٣٣(، الدارمي املناسك   )١/٢١٣(، أمحد   )٢٩٠٩(، ابن ماجه املناسك   )١٨٠٩(
، أبو داود املناسك  )٢٧٦١(، النسائي مناسك احلج   )١٢١٨(، مسلم احلج  )١٦٩٣(البخاري احلج ) ٢(

  .  )١٨٥٠(مي املناسك ، الدار )٣/٣٢١(، أمحد  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٩٠٥(
  .   متفق عليه) ٣(
  .   )١٧٤٤(أبو داود املناسك ) ٤(
  .   رواه أبو داود) ٥(
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٥٢  

وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتني ا إىل احلج فإما حترمان باحلج، وتدخالنه على 
  . العمرة، وتصبحان قارنتني

أن عائشة رضي اهللا عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل   {والدليل على ذلك 

هذا شيء : نعم، قال: ؟ قالت ما يبكيك لعلك نفست:  وهي تبكي، قالr عليها النيب
 ويف )٢( )١( } احلاج غري أن ال تطويف بالبيتقد كتبه اهللا على بنات آدم، افعلي ما يفعل 

ما :  على عائشة فوجدها تبكي، فقالr مث دخل النيب {: حديث جابر املتفق عليه

ومل أطف بالبيت، والناس شأين أين قد حضت، وقد حل الناس ومل أحلل : ؟ قالت  شأنك
إن هذا أمر قد كتبه اهللا على بنات آدم، فاغتسلي، مث أهلي : يذهبون إىل احلج اآلن، فقال

: ففعلت ووقفت املواقف كلها، حىت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة، مث قال
  .  انتهى)٣(  } قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا

واألحاديث الصحيحة ):  ٣٠٣ /٢  ( ]  ب السننذي  [قال العالمة ابن القيم يف 
 ملا حاضت أن ل باحلج فصارت r صرحية بأا أهلت أوال بعمرة مث أمرها رسول اهللا

 حلجك يكفيك طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة  { r قارنة؛ وهلذا قال هلا النيب

  .  انتهى)٤(  } وعمرتك

                                         
، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج  )١٢١١(، مسلم احلج  )٢٩٩(البخاري احليض ) ١(

  .  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٢٩٦٣(، ابن ماجه املناسك  )١٧٨٢(
   . أخرجه البخاري ومسلم) ٢(
، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج   )١٢١٣(، مسلم احلج  )١٦٩٣(البخاري احلج ) ٣(

  .  )٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك  )١٧٨٥(
  .   )١٨٩٧(أبو داود املناسك ) ٤(
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  : ما تفعله املرأة عند اإلحرام - ٥
تفعل كما يفعل الرجل من حيث االغتسال والتنظيف بأخذ ما حتتاج إىل أخذه من 
شعر وظفر وقطع رائحة كريهة؛ لئال حتتاج إىل ذلك يف حال إحرامها وهي ممنوعة منه، 

 من خصائص اإلحرام، وال بأس أن وإذا مل حتتج إىل شيء من ذلك فليس بالزم، وليس هو
كنا خنرج مع  {: تتطيب يف بدا مبا ليس له رائحة ذكية من األطياب؛ حلديث عائشة

دانا سال على وجهها،  فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام، فإذا عرقت إحr رسول اهللا
  .   )٢(  )١(  }  فال ينهاناr فرياها النيب

 يدل على اجلواز؛ ألنه ال r سكوته):  ١٢ /٥  (  ]  نيل األوطار [قال الشوكاين يف 
  . انتهى. يسكت على باطل

  : عند نية اإلحرام ختلع الربقع والنقاب - ٦
 على العينني تنظر املرأة إن كانت البسة هلما قبل اإلحرام، ومها غطاء للوجه فيه نقبان

 رواه البخاري، والربقع أقوى من النقاب، )٣( }  ال تنتقب احملرمة { r منهما؛ لقوله

 ومها شيء - إن كانت قد لبستهما قبل اإلحرام -وختلع ما على كفيها من القفازين 
جهها بغري النقاب والربقع بأن تضع عليه  وتغطي و-يعمل لليدين يدخالن فيه يسترمها 

اخلمار أو الثوب عند رؤية الرجال غري احملارم هلا، وكذا تغطي كفيها عنهم بغري القفازين، 
بأن تضفي عليهما ثوبا؛ ألن الوجه والكفني عورة جيب سترمها عن الرجال يف حالة 

  . اإلحرام وغريمها
 املرأة فإا عورة؛ فلذلك جاز هلا أن تلبس وأما: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 أن تنتقب، أو تلبس القفازين، r الثياب اليت تستتر ا، وتستظل باحململ، لكن اها النيب

                                         
  .  )٦/٧٩(، أمحد   )١٨٣٠(أبو داود املناسك ) ١(
  .   رواه أبو داود) ٢(
  .  )٢/١١٩(، أمحد   )٢٦٨١(، النسائي مناسك احلج  )٨٣٣(ذي احلج ، الترم )١٧٤١(البخاري احلج ) ٣(
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والقفازان غالف يصنع لليد، ولو غطت املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه جاز باالتفاق، 
ة أن جتايف سترا عن الوجه ال وإن كان ميسه فالصحيح أيضا أنه جيوز، وال تكلف املرأ

 سوى بني وجهها ويديها، وكالمها كبدن r بعود وال بيد وال غري ذلك، فإن النيب
 كن يسدلن على وجوههن من غري مراعاة اافاة، ومل r الرجل ال كرأسه، وأزواجه

بعض إحرام املرأة يف وجهها، وإمنا هذا قول :  أنه قالr ينقل أحد من أهل العلم عن النيب
  . انتهى. السلف

 حرف r وليس عن النيب):   ٣٥٠ /٢  (  ]  ذيب السنن [قال العالمة ابن القيم يف 
: إىل أن قال.. واحد يف وجوب كشف املرأة وجهها عند اإلحرام إال النهي عن النقاب

كان الركبان  {: وقد ثبت عن أمساء أا كانت تغطي وجهها وهي حمرمة، وقالت عائشة

 حمرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من r ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا
  . انتهى.  )٢( )١( } رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزنا كشفناه

الوجه والكفني مبا خيط هلما خاصة فاعلمي أيتها املسلمة احملرمة أنك ممنوعة من تغطية 
كالنقاب والقفازين، وأنه جيب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غري احملارم خبمارك 
وثوبك وحنومها، وأنه ال أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن مالمسة الوجه، ال بوضع عود 

  . وال عمامة وال غريمها
املالبس النسائية اليت ليس فيها جيوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من  - ٧

   :زينة
وال مشاة ملالبس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، وال شفافة ال تستر 

  . ما وراءها، وليست قصرية تنحسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة

                                         
  .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك   )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ١(
  .   ذكره أبو داود) ٢(
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٥٥  

وأمجع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع : قال ابن املنذر
  ).  ٣٢٨ /٣ ( ] املغين [انتهى من . راويالت واخلمر واخلفافوالس

وال يتعني عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كاألخضر، وإمنا تلبس ما شاءت من 
  . األلوان املختصة بالنساء أمحر أو أخضر أو أسود، وجيوز هلا أن تستبدهلا بغريها إذا أرادت

  :  ما تسمع نفسهايسن هلا أن تليب بعد اإلحرام بقدر - ٨
أمجع العلماء على أن السنة يف املرأة أن ال ترفع صوا، وإمنا عليها : قال ابن عبد الرب

أن تسمع نفسها، وإمنا كره هلا رفع الصوت خمافة الفتنة ا؛ وهلذا ال يسن هلا أذان وال 
 /٢  (  ]  املغين  [انتهى من . إقامة، واملسنون هلا يف التنبيه يف الصالة التصفيق دون التسبيح

٣٣٠،٣٣١  .(  
  :  جيب عليها يف الطواف التستر الكامل - ٩

وخفض الصوت، وغض البصر، وأال تزاحم الرجال، وخصوصا عند احلجر أو الركن 
اليماين، وطوافها يف أقصى املطاف مع عدم املزامحة أفضل هلا من الطواف يف أدناه قريبا 

م، ملا فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة من الكعبة مع املزامحة؛ ألن املزامحة حرا
وتقبيل احلجر فهما سنتان مع تيسرمها، وال ترتكب حمرما ألجل حتصيل سنة، بل إنه يف 

  . هذه احلالة ليس سنة يف حقها؛ ألن السنة يف حقها يف هذه احلالة أن تشري إليه إذا حاذته
ال يستحب للنساء : صحابناقال أ):  ٣٧ /٨ ( ] اموع [قال اإلمام النووي يف 

تقبيل احلجر، وال استالمه إال عند خلو املطاف يف الليل أو غريه؛ ملا فيه من ضررهن 
  . انتهى. وضرر غريهن
ويستحب للمرأة الطواف ليال؛ ألنه أستر هلا وأقل ):   ٣٣١ /٣  ( ] املغين [وقال يف 

  . انتهى. للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم احلجر
  : طواف النساء وسعيهن مشي كله - ١٠

: وطواف النساء وسعيهن مشي كله، قال ابن املنذر):  ٣٩٤ /٣ ( ] املغين [قال يف 
أمجع أهل العلم على أنه ال رمل على النساء حول البيت وال بني الصفا واملروة، وليس 
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٥٦  

نساء، عليهن اضطباع؛ وذلك ألن األصل فيهما إظهار اجللد، وال يقصد ذلك يف حق ال
  . انتهى. وألن النساء يقصد فيهن الستر، ويف الرمل واالضطباع تعرض للكشف

  :  ما تفعله املرأة احلائض من مناسك احلج وما ال تفعله حىت تطهر - ١١
تفعل احلائض كل مناسك احلج؛ من إحرام، ووقوف بعرفة، ومبيت مبزدلفة، ورمي 

افعلي ما يفعل  {: ئشة ملا حاضت لعاr للجمار، وال تطوف بالبيت حىت تطهر؛ لقوله

 فاقضي ما {:  وملسلم يف رواية)٢( )١( } احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري

  .   )٣(  } يقضي احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي

واحلديث ظاهر يف ي احلائض عن ):  ٤٩ /٥ ( ] نيل األوطار  [قال الشوكاين يف 
الطواف حىت ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد املراد يف البطالن، فيكون 

  . انتهى. طواف احلائض باطال، وهو قول اجلمهور
 r  بني الصفا واملروة؛ ألن السعي ال يصح إال بعد طواف نسك؛ ألن النيبوال تسعى

  . مل يسع إال بعد طواف
فرع لو سعى قبل الطواف مل يصح )   ٨٢ /٨ ( ] اموع  [قال اإلمام النووي يف 

سعيه عندنا، وبه قال مجهور العلماء، وقدمنا عن املاوردي أنه نقل اإلمجاع فيه، وهو 
أنه : نيفة وأمحد، وحكى ابن املنذر عن عطاء وبعض أهل احلديثمذهب مالك وأيب ح

  . يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود

                                         
، أبو داود املناسك  )٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج  )١٢١١(، مسلم احلج  )٢٩٩(البخاري احليض ) ١(

، الدارمي املناسك  )٩٤١(، مالك احلج  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٣٠٠٠(اجه املناسك ، ابن م )١٧٧٨(
)١٨٤٦(  .  

  .   متفق عليه) ٢(
،   )١٧٨٢(، أبو داود املناسك  )٢٩٠(، النسائي الطهارة  )١٢١١(، مسلم احلج  )٢٩٠(البخاري احليض ) ٣(

  .  )٦/٢٧٣(، أمحد  )٢٩٦٣(ابن ماجه املناسك 
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٥٧  

، وأما  }  لتأخذوا عين مناسكم { r  سعى بعد الطواف، وقالr أن النيبدليلنا 

 حاجا، فكان الناس r خرجت مع رسول اهللا {:  قالt حديث ابن شريك الصحايب

يا رسول اهللا سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، : يأتونه، فمن قائل
ال حرج إال على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظامل، فذلك الذي : فكان يقول

 كل رجاله رجال الصحيح إال أسامة ، فرواه أبو داود بإسناد صحيح )١( } هلك وحرج

: بن شريك الصحايب، وهذا احلديث حممول على ما محله اخلطايب وغريه، وهو أن قوله
  . انتهى. سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة: سعيت قبل أن أطوف، أي

 /٥ ( ] أضواء البيان : [قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه
اعلم أن مجهور أهل العلم على أن السعي ال يصح إال بعد طواف، فلو سعى قبل ):  ٢٥٢

الطواف مل يصح سعيه عند اجلمهور، ومنهم األئمة األربعة، ونقل املاوردي وغريه اإلمجاع 
: فقوله: عليه، مث نقل كالم النووي الذي مر قريبا، وجوابه عن حديث ابن شريك، مث قال

طواف اإلفاضة الذي هو ركن، وال ينايف ذلك أنه سعى بعد طواف : قبل أن أطوف يعين
  . انتهى. القدوم الذي هو ليس بركن

والسعي تبع للطواف، ال يصح إال : - طبعة هجر -)  ٢٤٥ /٥  (  ]  املغين  [وقال يف 
أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله مل يصح، وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، 

جيزئه إن كان ناسيا، وإن كان عمدا مل جيزئه سعيه؛ ألن : ه، وعن أمحدجيزئ: وقال عطاء
ال حرج، ووجه : حال اجلهل والنسيان قال ملا سئل عن التقدمي والتأخري يف r النيب

 )٢( } لتأخذوا عين مناسككم {:  إمنا سعى بعد طوافه وقد قالr أن النيب: األول

  . انتهى

                                         
  .   )٢٠١٥(أبو داود املناسك ) ١(
  .  )٣/٣٣٧(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )٣٠٦٢(، النسائي مناسك احلج  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ٢(
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٥٨  

فعلم مما سبق أن احلديث الذي استدل به من قال بصحة السعي قبل الطواف ال داللة 
إما أنه فيمن سعى قبل اإلفاضة وكان قد سعى للقدوم : فيه؛ ألنه حممول على أحد أمرين

فيكون سعيه واقعا بعد طواف، أو أنه حممول على اجلاهل والناسي دون العامد، وإمنا 
لة ألنه قد ظهر اآلن من يفيت جبواز السعي قبل الطواف مطلقا، واهللا أطلت يف هذه املسأ

  . املستعان
  :  تنبيه

لو طافت املرأة، وبعد أن انتهت من الطواف أصاا احليض فإا يف هذه احلالة تسعى؛ 
أكثر أهل العلم يرون ):  ٢٤٦ /٥ ( ] املغين [ألن السعي ال تشترط له الطهارة، قال يف 

لطهارة للسعي بني الصفا واملروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي أن ال تشترط ا
إذا طافت املرأة : مسعت أمحد يقول: قال أبو داود: إىل أن قال.. وأبو ثور وأصحاب الرأي

بالبيت مث حاضت سعت بني الصفا واملروة مث نفرت، وروي عن عائشة وأم سلمة أما 
 ركعتني مث حاضت فلتطف بالصفا واملروة رواه إذا طافت املرأة بالبيت وصلت: قالتا

  . انتهى. األثرم
  : جيوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من املزدلفة بعد غيبوبة القمر - ١٢

  . ويرمني مجرة العقبة عند الوصول إىل مىن؛ خوفا عليهن من الزمحة
ممن كان وال بأس بتقدمي الضعفة والنساء، و):  ٢٨٦ /٥  (  ]  املغين  [قال املوفق يف 

يقدم ضعفة أهله عبد الرمحن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي، وال نعلم فيه خمالفا، وألن فيه رفقا م، ودفعا ملشقة الزحام عنهم، 

  . انتهى.   r واقتداء بفعل نبيهم
تدل على أن وقت واألدلة )  ٧٠ /٥  (  ]  نيل األوطار [وقال اإلمام الشوكاين يف 

 كالنساء وغريهن -الرمي بعد طلوع الشمس ملن كان ال رخصة له، ومن كان له رخصة 
  . انتهى.  جاز قبل ذلك-من الضعفة 
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٥٩  

السنة : قال الشافعي واألصحاب):   ١٢٥ /٨  ( ]  اموع [وقال اإلمام النووي يف 
إىل مىن؛ لريموا مجرة تقدمي الضعفاء من النساء وغريهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل 

  . العقبة قبل زمحة الناس، مث ذكر األحاديث الدالة على ذلك
  : املرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أمنلة - ١٣

  . رأس األصبع من املفصل األعلى: ال جيوز هلا احللق، واألمنلة
ري دون احللق، ال خالف يف واملشروع للمرأة التقص):  ٣١٠ /٥  (  ]  املغين  [قال يف 

أمجع على هذا أهل العلم؛ وذلك ألن احللق يف حقهن مثلة، وقد : ذلك، قال ابن املنذر
ليس على النساء حلق، إمنا على النساء   { r قال رسول اهللا: روى ابن عباس قال

 )٤( )٣( }  أن حتلق املرأة رأسها  rى رسول اهللا {:  وعن علي قال)٢( )١( } التقصري

تقصر من كل قرن قدر األمنلة، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق : وكان أمحد يقول
نعم، : رأسها، قالمسعت أمحد سئل عن املرأة تقصر من كل : وأيب ثور، وقال أبو داود

  . انتهى. جتمع شعرها إىل مقدم رأسها، مث تأخذ من أطراف شعرها قدر أمنلة
أمجع العلماء على أنه ال ):   ١٥٤، ١٥٠ /٨ ( ] اموع  [قال اإلمام النووي يف 

  . ألنه بدعة يف حقهن وفيه مثلة.... تؤمر املرأة باحللق، بل وظيفتها التقصري من رأسها
  : ائض إذا رمت مجرة العقبة وقصرت من رأسها فإا حتل من إحرامهااملرأة احل - ١٤

وحيل هلا ما كان حمرما عليها باإلحرام، إال أا ال حتل للزوج، فال جيوز هلا أن متكنه 
من نفسها حىت تطوف بالبيت طواف اإلفاضة، فإن وطئها يف هذه األثناء وجبت عليها 

  . لى مساكني احلرم؛ ألن ذلك بعد التحلل األولالفدية، وهي ذبح شاة يف مكة توزعها ع

                                         
  .  )١٩٠٥(، الدارمي املناسك   )١٩٨٤(أبو داود املناسك ) ١(
  .   رواه أبو داود) ٢(
  .  )٥٠٤٩(، النسائي الزينة  )٩١٤(الترمذي احلج ) ٣(
  .  رواه الترمذي) ٤(
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٦٠  

إذا حاضت املرأة بعد طواف اإلفاضة فإا تسافر مىت أرادت ويسقط عنها  - ١٥
  : طواف الوداع

ت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، حاض  {: حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت

يا رسول اهللا إا قد : ؟ قلت  أحابستنا هي:  فقالr فذكرت ذلك لرسول: قالت
  .  )٢( )١( } فلتنفر إذن: أفاضت وطافت بالبيت، مث حاضت بعد اإلفاضة، قال

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن املرأة  {: وعن ابن عباس

 رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف r أن النيب {:  وعنه أيضا)٤(  )٣(  } احلائض

  .  )٦( )٥( }  طافت يف اإلفاضةبالبيت إذا كانت قد

وذا قال عوام أهل : قال ابن املنذر):  ٢٨١ /٨ ( ] اموع [قال اإلمام النووي يف 
. مالك واألوزاعي والثوري وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغريهم: العلم، منهم

  . انتهى
واحلكم يف : لهذا قول عامة فقهاء األمصار، وقا):  ٤٦١ /٣  (  ]  املغين  [قال يف 

  . انتهى. النفساء كاحلكم يف احلائض؛ ألن أحكام النفاس أحكام احليض فيما جيب ويسقط

                                         
،  )٦/٨٢(، أمحد   )٣٠٧٢(، ابن ماجه املناسك   )٢٠٠٣(، أبو داود املناسك  )١٦٧٠(خاري احلج الب) ١(

  .  )١٩١٧(الدارمي املناسك 
  .   متفق عليه) ٢(
  .  )١٩٣٤(، الدارمي املناسك  )٦/٤٣١(، أمحد  )١٣٢٨(، مسلم احلج  )١٦٦٨(البخاري احلج ) ٣(
  .   متفق عليه) ٤(
  .  )١/٣٧٠(د ، أمح )١٣٢٨(مسلم احلج ) ٥(
  .  رواه أمحد) ٦(
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٦١  

  :)١(املرأة تستحب هلا زيارة املسجد النبوي  -١٦
للصالة فيه والدعاء، لكن ال جيوز هلا زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألا منهية 

  . عن زيارة القبور
جمموع  [ن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعودية رمحه اهللا يف قال الشيخ حممد ب

والصحيح يف املسألة منعهن من زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم؛ ):  ٢٣٩ /٣ ( ] فتاويه
عموم األدلة، والنهي إذا جاء عاما فال جيوز ألحد ختصيصه إال بدليل، مث : أوال: ألمرين

  .   )٢( انتهى.. العلة موجودة هنا
 r  ملا ذكر زيارة قرب الرسول)٣(  قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف منسكهو

وهذه الزيارة إمنا تشرع يف حق الرجال خاصة، أما النساء : ملن زار مسجده الشريف، قال
زوارات القبور من لعن  { أنه r فليس هلن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النيب

  .  )٤( } النساء، واملتخذين عليها املساجد والسرج

 والدعاء فيه، وحنو ذلك مما يشرع يف r وأما قصد املدينة للصالة يف مسجد الرسول
  . انتهى. سائر املساجد فهو مشروع يف حق اجلميع

                                         
  .  مع حمرمها) ١(
  .   يعين العلة اليت من أجلها منعت املرأة من زيارة القبور) ٢(
  .  )١٩(ص ]  التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة [كتاب ) ٣(
  .   )٢/٣٥٦(، أمحد  )١٥٧٦(جلنائز ، ابن ماجه ما جاء يف ا )١٠٥٦(الترمذي اجلنائز ) ٤(
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  الفصل التاسع
   أحكام ختتص بالزوجية وإائها 

ô  {: يقول اهللا تعاىل Ï̀Bur ÿ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷br& t,n=y{ / ä3s9 ô Ï̀iB öNä3Å¡àÿR r& % [`ºurøór& (#þqãZä3ó¡tF Ïj9 $ ygøäs9 Î) ü@ yèy_ ur 

Nà6 uZ÷èt/ Zo¨ä uq̈B ºpyJ ôm uë ur 4 ¨b Î) í Îû y7Ï9ºså ;M» tÉUy 5Qöqs)Ïj9 tbrãç ©3xÿtG tÉ ÇËÊÈ { )١(  .  

qßs#)  {: ويقول تعاىل Å3R r&ur 4ë yJ» tÉF{$# óOä3ZÏB tûüÅs Î=» ¢Á9 $#ur ô Ï̀B ö/ ä.Ïä$ t6Ïã öNà6 Í¬!$ tBÎ) ur 4 b Î) 

(#qçRqä3tÉ uä!#tç s)èù ãNÎgÏYøó ãÉ ª! $# Ï̀B ¾Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#ur ìì Åôºur ÒOäÎ=tæ ÇÌËÈ  { )٢(  .  

هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إىل : يقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
يا معشر الشباب، من استطاع  {: وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله

منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه 
  .  أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن مسعود)٣(  } له وجاء

 bÎ) (#qçRqä3tÉ uä!#tçs)èù ãNÎgÏYøóãÉ ª!$# Ï̀B  {: مث ذكر أن الزواج سبب للغىن، مستدال بقوله تعاىل

¾Ï&Î#ôÒsù 3 { )وذكر عن أيب بكر الصديق)٤  tأطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكاح :  أنه قال

 bÎ) (#qçRqä3tÉ uä!#tçs)èù ãNÎgÏYøóãÉ ª!$# Ï̀B ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$#ur  {: ينجز لكم ما وعدكم من الغىن، قال تعاىل

ììÅôºur ÒOäÎ=tæ ÇÌËÈ { )٥(  .  

                                         
  .   ٢١، اآلية  سورة الروم) ١(
  .  ٣٢، اآلية  سورة النور) ٢(
، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٨(البخاري النكاح ) ٣(

رمي النكاح ، الدا )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(، أبو داود النكاح  )٢٢٤٠(
)٢١٦٥(  .  

  .  ٣٢، اآلية  سورة النور) ٤(
  .  ٣٢:  سورة النور آية) ٥(
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bÎ) (#qçRqä3tÉ uä!#tç   {: التمسوا الغىن يف النكاح، يقول اهللا تعاىل: وعن ابن مسعود s)èù 

ãNÎgÏYøó ãÉ ª! $# Ï̀B ¾Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#ur ìì Åôºur ÒOäÎ=tæ ÇÌËÈ  { )رواه ابن جرير، وذكر البغوي عن عمر )١ 

  . طبعة دار األندلس)  ٩٥، ٩٤ /٥ ( ] تفسري ابن كثري [انتهى من . حنوه
فأباح اهللا سبحانه ):  ٩٠ /٣٢ ( ] جمموع الفتاوى  [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

للمؤمنني أن ينكحوا، وأن يطلقوا، وأن يتزوجوا املرأة املطلقة بعد أن تتزوج بغري زوجها، 
والنصارى حيرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح مل يبيحوا له الطالق، 

ري زوجها حرمت عليه عندهم، واليهود يبيحون الطالق، لكن إذا تزوجت املطلقة بغ
والنصارى ال طالق عندهم، واليهود ال مراجعة بعد أن تتزوج غريه عندهم، واهللا تعاىل 

  . انتهى. أباح للمؤمنني هذا وهذا
مبينا منافع اجلماع )  ١٤٩ /٣ ( ]  اهلدي النبوي [وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف 

 وضع يف األصل لثالثة أمور، هي مقاصده فإن اجلماع: الذي هو أحد مقاصد الزوجية
حفظ النسل، ودوام النوع إىل أن تتكامل العدة اليت قدر اهللا بروزها إىل : أحدها: األصلية

  . هذا العامل
  . إخراج املاء الذي يضر احتباسه واحتقانه جبملة البدن: الثاين

  . انتهى. قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة: الثالث
  . أنه وقاية من الزىن، وقصر للنظر عن احلرام: اج فيه منافع عظيمة أعظمهافالزو
  . حصول النسل وحفظ األنساب: ومنها
  . حصول السكن بني الزوجني واالستقرار النفسي: ومنها
تعاون الزوجني على تكوين األسرة الصاحلة اليت هي إحدى لبنات اتمع : ومنها

  . املسلم

                                         
  .  ٣٢:  سورة النور آية) ١(
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الة املرأة وصيانتها، وقيام املرأة بأعمال البيت، وأداؤها قيام الزوج بكف: ومنها
لوظيفتها الصحيحة يف احلياة، ال كما يدعيه أعداء املرأة وأعداء اتمع من أن املرأة شريكة 
الرجل يف العمل خارج البيت، فأخرجوها من بيتها، وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة، 

ها؛ فاختل نظام األسرة، وساء التفاهم بني وسلموها عمل غريها، وسلموا عملها إىل غري
  . الزوجني، مما يسبب يف كثري من األحيان الفراق بينهما أو البقاء على مضض ونكد

 /٣ ( ] أضواء البيان  [قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه 
اخلاطئة اخلاسئة، واعلم وفقين اهللا وإياك ملا حيبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة  ( ): ٤٢٢

املخالفة للحس والعقل، وللوحي السماوي، وتشريع اخلالق البارئ من تسوية األنثى 
بالذكر يف مجيع األحكام وامليادين فيها من الفساد واإلخالل بنظام اتمع اإلنساين ما ال 
 خيفى على أحد إال من أعمى اهللا بصريته؛ وذلك ألن اهللا جل وعال جعل األنثى بصفاا

اخلاصة ا صاحلة ألنواع من املشاركة يف بناء اتمع اإلنساين صالحا ال يصلح له غريها 
كاحلمل والوضع واإلرضاع، وتربية األوالد، وخدمة البيت، والقيام على شؤونه من طبخ 
وعجن وكنس وغري ذلك، وهذه اخلدمات اليت تقوم ا للمجتمع اإلنساين داخل بيتها يف 

ف وحمافظة على الشرف والفضيلة والقيم اإلنسانية ال تقل عن خدمة ستر وصيانة وعفا
الرجل باالكتساب، فزعم أولئك السفلة اجلهلة من الكفار وأتباعهم أن املرأة هلا من 
احلقوق يف اخلدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أا يف زمن محلها وإرضاعها ونفاسها 

، كما هو مشاهد، فإذا خرجت هي وزوجها ال تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة
بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ األوالد الصغار، وإرضاع من هو يف زمن 
الرضاع منهم، ويئة األكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله، فلو أجر إنسانا يقوم 

عادت مقامها لتعطل ذلك اإلنسان يف ذلك البيت التعطل الذي خرجت املرأة فرارا منه ف
  . انتهى).  النتيجة يف حافرا، على أن خروج املرأة وابتذاهلا، فيه ضياع املروءة والدين

فاتقي اهللا أيتها األخت املسلمة، وال تنخدعي ذه الدعاية املغرضة، فإن واقع النساء 
الاليت اخندعن ا خري شاهد على فسادها وفشلها، والتجربة خري برهان، بادري أيتها 
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ملسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة، وال تؤخريه من أجل مواصلة دراسة أو األخت ا
عمل يف وظيفة، فإن الزواج املوفق هو سعادتك وراحتك، وهو يعوض عن كل دراسة 

  . ووظيفة، وال يعوض عنه دراسة وال وظيفة مهما بلغا
ياة وال قومي بعمل بيتك وتربية أوالدك، فإن هذا هو عملك األساسي املثمر يف احل

 r تطليب عنه بديال، فإنه ال يعدله شيء، ال تفويت الزواج بالرجل الصاحل، فإن الرسول
رض إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األ {: يقول

  .   )٢(  )١(  } وفساد

  أخذ رأي املرأة يف تزوجيها 
إما أن تكون صغرية بكرا، وإما أن تكون : اليت يراد تزوجيها ال ختلو من ثالث حاالت

  . بالغة بكرا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص
ا؛  فأما البكر الصغرية فال خالف أن ألبيها أن يزوجها بدون إذا؛ ألنه ال إذن هل- ١

 وهي بنت ست r  زوج ابنته عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللاt ألن أبا بكر الصديق
  .  )٣( سنني، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنني

يف احلديث دليل على ):  ١٢٩، ١٢٨ /٦ ( ] نيل األوطار [قال اإلمام الشوكاين يف 
لى أنه جيوز تزويج فيه دليل ع: أنه جيوز لألب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وقال أيضا

]   الفتح [الصغرية بالكبري، وقد بوب لذلك البخاري، وذكر حديث عائشة، وحكى يف 
  . انتهى.. اإلمجاع على ذلك

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل : قال ابن املنذر):   ٤٨٧ /٦ ( ] املغين [وقال يف 
  . انتهى. العلم أن إنكاح األب ابنته الصغرية جائز إذا زوجها من كفء

                                         
  .  )١٠٨٥(الترمذي النكاح ) ١(
  .  رواه الترمذي وحسنه وله شواهد) ٢(
  .   متفق عليه) ٣(
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 لعائشة رضي اهللا عنها وهي بنت ست سنني من t  ويف تزويج أيب بكر: أقول
 أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغرية من الكبري، ويشوهون ذلك، r النيب

  . ويعتربونه منكرا، وما هذا إال جلهلهم، أو أم مغرضون
وال تنكح  { r  أما البكر البالغة فال تزوج إال بإذا، وإذا صماا؛ لقوله- ٢

 فال بد )٢( )١( }  أن تسكت: ؟ قال  يا رسول اهللا فكيف إذا: البكر حىت تستأذن، قالوا

  . من إذا، ولو كان املزوج هلا أبوها على الصحيح من قويل العلماء
وهذا قول مجهور السلف، ومذهب ):  ٩٦ /٥ (  ] اهلدي [لعالمة ابن القيم يف قال ا

أيب حنيفة وأمحد يف إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين هللا به، وال نعتقد سواه، 
  . انتهى.  وأمره ويهr وهو املوافق حلكم رسول اهللا

  . ف البكر، فإذا الصمات وأما الثيب فال تزوج إال بإذا، وإذا بالكالم، خبال- ٣
أما الثيب فال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن إذا ):  ٤٩٣ /٦ ( ] املغين [قال يف 

الكالم للخرب، وألن اللسان هو املعرب عما يف القلب، وهو املعترب يف كل موضع يعترب فيه 
  . انتهى. اإلذن

):  ٤٠، ٣٩ /٣٢  (  ]  اوىجمموع الفت  [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
 فإن كرهت ذلك مل جترب على r املرأة ال ينبغي ألحد أن يزوجها إال بإذا، كما أمر النيب

النكاح إال الصغرية البكر، فإن أباها يزوجها، وال إذن هلا، وأما البالغ الثيب فال جيوز 
البالغ ليس لغري تزوجيها بغري إذا ال لألب وال لغريه بإمجاع املسلمني، وكذلك البكر 

  . األب واجلد تزوجيها بدون إذا بإمجاع ملسلمني، فأما األب واجلد فينبغي هلما استئذاا
  ؟  واختلف العلماء يف استئذاا هل هو واجب أو مستحب

                                         
، أبو داود النكاح  )٣٢٦٥(، النسائي النكاح  )١١٠٧(، الترمذي النكاح  )٤٨٤٣(البخاري النكاح ) ١(

  .  )٢١٨٦(، الدارمي النكاح  )٢/٤٣٤(، أمحد  )١٨٧١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٩٢(
  .   متفق عليه) ٢(
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والصحيح أنه واجب، وجيب على ويل املرأة أن يتقي اهللا فيمن يزوجها به، وينظر يف 
  . انتهى.  فإنه يزوجها ملصلحتها ال ملصلحتهالزوج هل هو كفء أو غري كفء،

  اشتراط الويل يف تزويج املرأة وحكمته 
ليس معىن إعطاء املرأة حق اختيار الزوج املناسب هلا، إطالق العنان هلا يف أن تتزوج 
من شاءت، ولو كان يف ذلك ضرر أقارا وأسرا، وإمنا هي مربوطة بويل يشرف على 

رها، ويتوىل عقد تزوجيها، فال تعقد لنفسها، فإن عقدت لنفسها اختيارها ويرشدها يف أم
أميا امرأة نكحت نفسها  {: فعقدها باطل؛ ملا يف السنن من حديث عائشة رضي اهللا عنها

 احلديث، قال )١( } .ها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطلبغري إذن وليها فنكاح

، دل احلديثان  )٢( }  ال نكاح إال بويل {: حديث حسن، ويف السنن األربع: الترمذي

وما جاء مبعنامها أنه ال يصح النكاح إال بويل؛ ألن األصل يف النفي نفي الصحة، وقال 
العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وغريهم،  ( :الترمذي

، وهو قول  )٣( } ال نكاح إال بويل {: وهكذا روي عن فقهاء التابعني أم قالوا

  ).   ٤٤٩ /٦  (  ]  املغين  [وانظر ).  الشافعي وأمحد وإسحاق
  دف من أجل إعالن النكاح حكم ضرب النساء لل

يستحب ضرب النساء للدف حىت يعرف النكاح ويشتهر، ويكون ذلك بني النساء 
خاصة، وال يكون مصحوبا مبوسيقى، وال بآالت هلو، وال أصوات مطربات، وال بأس 

                                         
،  )٦/٦٦(، أمحد  )١٨٧٩(، ابن ماجه النكاح   )٢٠٨٣(، أبو داود النكاح  )١١٠٢(الترمذي النكاح ) ١(

  .  )٢١٨٤(الدارمي النكاح 
، الدارمي  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٢(

  .  )٢١٨٢(النكاح 
، الدارمي  )٤/٤١٨(، أمحد  )١٨٨١(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٥(، أبو داود النكاح  )١١٠١(الترمذي النكاح ) ٣(

  .  )٢١٨٢(النكاح 



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٦٨  

فصل   { r بإنشاد النساء الشعر ذه املناسبة حبيث ال يسمعهن الرجال، فال رسول اهللا

  .  )٢( )١( }  ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح

يف ذلك دليل على أنه جيوز يف ):  ٢٠٠ /٦ ( ] نيل األوطار [قال الشوكاين يف 
ه، ال أتيناكم أتيناكم وحنو: النكاح ضرب األدفاف ورفع األصوات بشيء من الكالم حنو

باألغاين املهيجة للشرور، واملشتملة على وصف اجلمال والفجور ومعاقرة اخلمور، فإن 
  . انتهى. ذلك حيرم يف النكاح كما حيرم يف غريه، وكذلك سائر املالهي احملرمة

أيتها املسلمة ال تسريف يف شراء احللي واألقمشة مبناسبة الزواج، فإن هذا من اإلسراف 
¼ üwur (#þqèùÎéô£è@ 4  {:  وأخرب أنه ال حيب أهله، قال تعاىلالذي ى اهللا عنه، çm̄R Î) üw è=ÏtäÜ 

öúüÏù Îéô£ßJ ø9 $# ÇÊÍÊÈ { )٣(   .  

  . عليك باالعتدال وترك املباهاة
  ها له وجوب طاعة املرأة لزوجها وحترمي معصيت

قال :  قالt جيب عليك أيتها املرأة املسلمة طاعة زوجك باملعروف، عن أيب هريرة
إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت   { r رسول اهللا

 r  أن رسول اهللاt  وعن أيب هريرة)٤( } واب اجلنة شاءتبعلها دخلت من أي أب

شاهد إال بإذنه، وال تأذن يف بيته إال ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها  {: قال

إذا دعا الرجل امرأته إىل  { r قال رسول اهللا:  قالt  وعن أيب هريرة)٦( )٥(  } بإذنه

                                         
  .  )١٨٩٦(، ابن ماجه النكاح  )٣٣٦٩(، النسائي النكاح  )١٠٨٨(الترمذي النكاح ) ١(
  .  ، وحسنه الترمذي رواه اخلمسة إال أبا داود) ٢(
  .  ١٤١، اآلية   سورة األنعام) ٣(
  .   رواه ابن حبان يف صحيحه) ٤(
  .  )٢/٣١٦(، أمحد   )١٠٢٦(، مسلم الزكاة  )٤٨٩٩(البخاري النكاح ) ٥(
  .  رواه البخاري ومسلم) ٦(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٦٩  

 ويف رواية )٢( )١( }  فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح

والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل  { r للبخاري ومسلم، قال رسول اهللا

  .  )٣( }  فراشه، فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها

 r ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيته وأن ال خترج منه إال بإذنه، قال
 ومن حقه عليها أن تقوم )٥( )٤( }  واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها  {

بعمل البيت وال حتوجه إىل جلب خادمة يتحرج منها ويتعرض بسببها للخطر يف نفسه 
  . وأوالده

):  ٢٦١، ٢٦٠ /٣٢ ( ] جمموع الفتاوى [قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 
«àM  {: قوله تعاىل ys Î=» ¢Á9 $$ sù ìM» tG ÏZ» s% ×M» sàÏÿ» ym É=øã tó ù=Ïj9 $ yJ Î/ xáÏÿym ª!  يقتضي )٦( }  4 #$

عه، ومتكني له، وغري ذلك، كما دلت وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر م
  . انتهى.   r عليه سنة رسول اهللا

واحتج من أوجب اخلدمة بأن ):  ١٨٩، ١٨٨ /٥ ( ] اهلدي [وقال العالمة ابن القيم يف 
هذا هو املعروف عند من خاطبهم اهللا سبحانه بكالمه، وأما ترفيه املرأة وخدمة الزوج هلا 

: ولـوقيامه خبدمة البيت فمن املنكر، واهللا تعاىل يقوكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه 

                                         
، الدارمي  )٢/٤٣٩(، أمحد  )٢١٤١(، أبو داود النكاح  )١٤٣٦(، مسلم النكاح  )٣٠٦٥(البخاري بدء اخللق ) ١(

  .  )٢٢٢٨(النكاح 
  .   رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٢(
  .   )١٧٣٦(مسلم النكاح ) ٣(
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٤(

  .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(يء والف
  .  رواه البخاري ومسلم) ٥(
  .   ٣٤، اآلية  سورة النساء) ٦(



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٧٠  

}  £ ç̀lm;ur ã@÷WÏB ìÏ%©!$# £ Í̀köén=tã Å$ráè÷èpRùQ$$Î/ 4 { )الـــ وق)١  :}  ãA% ỳ Ìhç9 $# öcqãBº§qs% í n?tã 

Ïä!$ |¡ÏiY9 :  وإذا مل ختدمه املرأة بل يكون هو اخلادم هلا فهي القوامة عليه، إىل أن قال)٢(  }  #$

فإمنا أوجب اهللا سبحانه نفقتها وكسوا ومسكنها يف مقابلة استمتاعه ا وخدمتها وما 
  . زواججرت به عادة األ

وأيضا فإن العقود املطلقة إمنا ترتل على العرف، والعرف خدمة املرأة وقيامها مبصاحل 
وال يصح التفريق بني شريفة ودنيئة، وفقرية وغنية، فهذه أشرف : البيت الداخلة، وقال

 تشكو إليه r  كانت ختدم زوجها، وجاءته- يعين فاطمة رضي اهللا عنها -نساء العاملني 
  . انتهى.  يشكهااخلدمة، فلم

إذا رأت املرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف تعاجل  :س
  ؟ املوقف
(ÈbÎ  {: يقول اهللا تعاىل: ج ur îor&zêöD $# ôMsù% s{ . Ï̀B $ ygÎ=÷è t/ #·óqà±çR ÷rr& $ZÊ#{èôã Î) üxsù yy$ oYã_ !$ yJ Íköé n=tæ 

b r& $ys Î=óÁãÉ $yJ æh uZ÷èt/ $ [s ù=ß¹ 4 ßxù=êÁ9 $#ur ×éöçyz 3 {  )إذا خافت املرأة : قال احلافظ ابن كثري.   )٣

من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو 
عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فال حرج عليها يف كسوة أو مبيت أو غري ذلك من حقوقها 

$üxsù yy  {: بذهلا ذلك له، وال حرج عليه يف قبوله منها؛ وهلذا قال oYã_ !$ yJ Íköé n=tæ br& $ ys Î=óÁãÉ 

$ yJ æh uZ÷èt/ $[s ù=ß¹ 4 ßxù=êÁ9 $#ur ×éöçyz 3  {  )مث ذكر قصة سودة بنت زمعة ... خري من الفراق:  أي)٤

ميسكها،  على فراقها صاحلته على أن r رضي اهللا عنها، وأا ملا كربت وعزم رسول اهللا

                                         
  .  ٢٢٨، اآلية   سورة البقرة) ١(
  .   ٣٤، اآلية  سورة النساء) ٢(
  .   ١٢٨، اآلية  سورة النساء) ٣(
  .   ١٢٨، اآلية  سورة النساء) ٤(
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٧١  

 /٢ ( ] تفسري ابن كثري [انظر . وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها، وأبقاها على ذلك
   .الطبعة األخرية)  ٤٠٦
  ؟  كانت املرأة مبغضة للزوج وال تريد البقاء معه فماذا تفعلإذا: س

b÷  {: يقول اهللا تعاىل: ج Î* sù ÷LäêøÿÅz ûwr& $ uKã É)ãÉ yärßâãn «! $# üxsù yy$ oYã_ $ yJ Íköé n=tã $uKã Ïù ôNyâtG øù $# 

¾ÏmÎ/ 3 { )١(  .  

وأما إذا تشاقق الزوجان، ومل تقم  ( ): ٤٨٣ /١  (  قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه
املرأة حبقوق الرجل، وأبغضته ومل تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه مبا أعطاها، وال 

  . انتهى، وهذا هو اخللع. حرج عليها يف بذهلا له، وال حرج عليه يف قبول ذلك منها
  ؟  طلبت منه الفراق من غري عذر فماذا عليها من الوعيدإذا: س

أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما  {:  قالr  عن النيبt عن ثوبان: ج

ألن أبغض احلالل إىل اهللا الطالق، وإمنا ؛ وذلك   )٣( )٢( } بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

يصار إليه عند احلاجة، أما بدوا فإنه مكروه ملا بترتب عليه من األضرار اليت ال ختفى، 
واحلاجة اليت تلجئ املرأة إىل طلب الطالق أن ميتنع من القيام حبقها عليه على وجه تتضرر 

*øBÎ¡|$88   {: بالبقاء معه، قال اهللا تعاىل sù >$ráè÷è oÿ Ï3 ÷rr& 7xÉÎéô£s? 9`» |¡ôm Î* Î/ 3 { )وقال تعاىل)٤  :

}   tûïÏ%©# Ïj9 tbqä9 ÷sãÉ Ï̀B öNÎgÍ¬ !$ |¡ÎpS ßÈö/tç s? Ïpyè t/öë r& 9ç åkô r& ( b Î* sù râä!$ sù ¨bÎ* sù ©!$# Öëqàÿxî ÒOã Ïm §ë ÇËËÏÈ  ÷b Î) ur 

(#qãBtì tã t,» n=©Ü9 $# ¨bÎ* sù ©! $# ììãÏÿ xú ÒOäÎ=tæ ÇËËÐÈ  {  )٥(  .  

                                         
  .  ٢٢٩، اآلية   سورة البقرة) ١(
، الدارمي  )٥/٢٧٧(، أمحد  )٢٠٥٥(، ابن ماجه الطالق  )٢٢٢٦(، أبو داود الطالق  )١١٨٧ (الترمذي الطالق) ٢(

  .  )٢٢٧٠(الطالق 
  .  ، وحسنه ابن حبان يف صحيحه رواه أبو داود والترمذي) ٣(
  .  ٢٢٩، اآلية   سورة البقرة) ٤(
  .  ٢٢٧،  ٢٢٦، اآليتان   سورة البقرة) ٥(
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  :  ما جيب على املرأة عند انتهاء عقد الزواج
فرقة باملوت، ويف : فرقة يف احلياة، والثانية: أحدمها: الفرقة بني الزوجني على نوعني

كال الفرقتني جتب عليها العدة، وهي تربص حمدود شرعا، واحلكمة فيها أا حرم النقضاء 
النكاح ملا كمل، واسترباء للرحم من احلمل لئال يطأها غري املفارق هلا فيحصل االشتباه 

نساب، وفيها احترام لعقد النكاح السابق، واحترام حلق الزوج املفارق، وإظهار وتضيع األ
  . للتأثر من فراقه

  : العدة أربعة أنواع
  :  عدة احلامل:النوع األول

وهي بوضع احلمل مطلقا، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة يف احلياة أو متوىف عنها، قال 
«àM  {: اهللا تعاىل s9 'ré&ur ÉA$ uH÷qF{ $# £ ß̀gè=y_ r& b r& z̀ ÷è üÒtÉ £ ß̀gn=÷Hxq 4  { )١(  .  

   : عدة املطلقة اليت حتيض:النوع الثاين
«àM   {:  وهي ثالثة قروء، كما قال تعاىل s) ¯= sÜ ßJ ø9 $# ur öÆ óÁ / ué tI tÉ £` Îg Å¡ àÿR r' Î/ sp sW» n= rO 

&ä ÿr ãç è% 4  {  )ثالث حيض:  أي)٢ .  

  :   اليت ال حيض هلا:النوع الثالث
صغرية ال حتيض، وكبرية قد يئست من احليض، فبني اهللا سبحانه عدة : وهي نوعان

ë  {: النوعني بقوله Ï«¯»©9 $#ur z̀ ó¡Í³ tÉ z̀ ÏB ÇÙäÅs yJ ø9 $# Ï̀B ö/ ä3Í¬!$ |¡ÎpS ÈbÎ) óOçF ö; s? öë$# £ å̀kèE£âÏè sù èpsW» n=rO 9ç ßgô©r& 

ë Ï«¯»©9 $#ur óOs9 z̀ ôÒÏtsÜ 4 {  )ن كذلك:  أي)٣فعد .  

                                         
  .  ٤، اآلية   سورة الطالق) ١(
  .  ٢٢٨، اآلية   سورة البقرة) ٢(
  .  ٤، اآلية   سورة الطالق) ٣(
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٧٣  

  :  املتوىف عنها زوجها:النوع الرابع
tûïÏ%©!$#ur tböq©ùuqtFãÉ öNä3ZÏB tbrâëxãtÉur %[`ºurøór& z̀  {: بني عدا بقوله óÁ/uétItÉ £ Î̀gÅ¡àÿRr'Î/ spyèt/öër& 9çåkôr& 

#Zéô³tãur ( { )ا وغري)١ ا  فهذا يتناول املدخولها والصغرية والكبرية، وال تدخل فيه احلامل؛ أل

£ #$}àM»s9'ré&ur ÉA$uH÷qF  {: خرجت بقوله تعاىل ß̀gè=y_r& br& z̀ ÷èüÒtÉ £ ß̀gn=÷Hxq 4 { )من .  انتهى. )٢

  . الطبعة احملققة)  ٥٩٥، ٥٩٤ /٥ ( يمالبن الق]  اهلدي النبوي [
  : ما حيرم يف حق املعتدة

  :  حكم خطبتها - ١
حترم خطبتها تصرحيا وتعريضا، ألا يف حكم الزوجات، فال :  املعتدة الرجعية-أ 

  . جيوز ألحد أن خيطبها؛ ألا ما زالت يف عصمة زوجها
 üwur  {: ؛ لقوله تعاىلحترم خطبتها تصرحيا ال تعريضا:  املعتدة غري الرجعية-ب 

yy$ oYã_ öNä3øã n=tæ $yJä Ïù OçG ôÊ §ç tã ¾ÏmÎ/ ô Ï̀B Ïpt7 ôÜ Åz Ïä!$ |¡ÏiY9  والتصريح إظهار الرغبة يف )٣( } #$

 احلرص على الزواج على اإلخبار أريد أن أتزوجك؛ ألنه قد حيملها: تزوجها، كأن يقول
بانقضاء عدا قبل انقضائها فعال، خبالف التعريض، فإنه غري صريح ببيان تزوجها فال 

  . يترتب عليه حمذور، وملفهوم اآلية الكرمية
 ويباح للمعتدة غري الرجعية - مثال -إين يف مثلك لراغب : أن يقول: ومثال التعريض

ال حيل هلا أن جتيب عن التصريح، وال يباح للرجعية أن أن جتيب عن التعريض تعريضا، و
  . جتيب من خطبها، ال تصرحيا وال تعريضا

                                         
  .  ٢٣٤، اآلية   سورة البقرة) ١(
  .  ٤:  سورة الطالق آية) ٢(
  .  ٢٣٥، اآلية   سورة البقرة) ٣(
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٧٤  

  :  حيرم العقد على املعتدة من الغري - ٢
üwur (#qãBÌì  {: لقوله تعاىل ÷è s? noyâø)ãã Çy%x6 ÏiZ9 $# 4Ó®L ym x÷ è=ö6tÉ Ü=» tFÅ3ø9 $# ¼ ã&s# y_r& 4 { )١(   .  

وال تعقدوا العقدة بالنكاح حىت تنقضي : يعين):  ٥٠٩ /١ ( قال ابن كثري يف تفسريه
  . انتهى. العدة، وقد أمجع العلماء على أنه ال يصح العقد يف مدة العدة

  : فائدتان
$  {: لقوله تعاىلمن طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة؛ : األوىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 

#så Î) ÞOçF ós s3tR ÏM» oYÏB÷sßJ ø9 $# ¢OèO £ è̀dqßJ çG ø)̄=sÛ Ï̀B È@ ö6s% b r&  Æèdqè¡yJ s? $yJ sù öNä3s9 £ Î̀gøän=tæ ô Ï̀B ;o£âÏã 

$ pktXrëâtF ÷è s? ( { )٢(  .  

أن املرأة إذا : هذا أمر جممع عليه بني العلماء):  ٤٧٩ /٥ ( قال ابن كثري يف تفسريه
  . طلقت قبل الدخول ا فال عدة عليها، فتذهب فتتزوج يف فورها من شاءت

أن من طلقت قبل الدخول وقد مسي هلا مهر فلها نصفه، ومن مل يسم هلا مهر : الثانية
  . تعة مبا تيسر من كسوة وحنوهافلها امل

$ûw yy   {: ومن طلقت بعد الدخول فلها املهر، قال تعاىل uZ ã_ ö/ ä3 øã n= tæ b Î) ãL äê ø) ¯= sÛ 
uä !$ |¡ Ï iY9 $# $ tB öN s9 £` èdq è¡ yJ s? ÷r r& (#q àÊ Ìç øÿ s? £` ßg s9 Zp üÒÉ Ìç sù 4 £` èdq ãè Ï nF tB ur í n? tã Æì Åôq çR ùQ $# ¼ çn âë yâ s% í n? tã ur 

Îé ÏI ø) ßJ ø9 $# ¼ çn âë yâ s%  {  )إىل قوله تعاىل)٣  :}   b Î) ur £` èdq ßJ çF ø) ¯= sÛ ` ÏB È@ ö6 s% b r& £` èdq è¡ yJ s? ôâ s% ur 

óO çF ôÊ tç sù £` çl m; Zp üÒÉ Ìç sù ß#óÁÏYsù $tB ÷LäêôÊ tç sù {  )ليس عليكم يا معشر األزواج جناح :  أي)٤

بتطليق النساء قبل املسيس وفرض املهر، وإن كان يف ذلك كسر هلا فإنه ينجرب باملتعة، 

                                         
  .  ٢٣٥، اآلية   سورة البقرة) ١(
  .   ٤٩، اآلية  سورة األحزاب) ٢(
  .  ٢٣٦، اآلية   سورة البقرة) ٣(
  .  ٢٣٧، اآلية   سورة البقرة) ٤(
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وهي من كل زوج حبسب حاله عسرا ويسرا مبا جرى به العرف، مث ذكر سبحانه اليت 
  . ر بإعطائها نصفهمسي هلا مهر وأم

 أمر - واحلالة هذه -وتشطري الصداق ):  ٥١٢ /١ ( قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه
  . انتهى. جممع عليه بني العلماء ال خالف بينهم يف ذلك

  : حيرم على املعتدة من وفاة مخسة أشياء تسمى باحلداد - ٣
ا، وال تستعمل األشياء فال تتطبب يف بدا، وال ثو: الطيب جبميع أنواعه: أحدها

  .  )١( } وال متس طيبا {:  يف احلديث الصحيحr املطيبة؛ لقوله

فيحرم عليها اخلضاب، وكل أنواع التزين كاالكتحال وأنواع : الزينة يف بدا: الثاين
ها أن تكتحل ليال األصباغ اجللدية، إال إذا اضطرت إىل االكتحال تداويا ال زينة، فل

  . ومتسحه ارا، وال بأس أن تداوي عينيها بغري الكحل مما ال زينة فيه
التزين بالثياب املعدة للزينة مما صنع للزينة، وتلبس من الثياب ما ال زينة فبه، : الثالث

  . وال يتعني لون خاص مما جرت العادة بلبسه
  . لبس احللي جبميع أنواعه حىت اخلامت: الرابع

املبيت يف غري مرتهلا الذي تويف زوجها وهي فيه، وال تتحول عنه إال بعذر : امساخل
شرعي، وال خترج لعيادة مريض، وال لزيارة صديق أو قريب، ويباح هلا اخلروج يف النهار 

  . حلاجاا الضرورية، وال متنع من غري هذه األشياء اخلمسة مما أباح اهللا
وال متنع من تقليم األظافر، ):  ٥٠٧ /٥ ( ]  النبوياهلدي [قال اإلمام ابن القيم يف 

. ونتف اإلبط، وحلق الشعر املندوب إىل حلقه، وال من االغتسال بالسدر واالمتشاط به
  . انتهى

                                         
، أبو داود الطالق  )٣٥٣٤(، النسائي الطالق  )٩٣٨(، مسلم الطالق   )٥٠٢٨(البخاري الطالق ) ١(

  .  )٢٢٨٦(، الدارمي الطالق  )٥/٨٥(، أمحد  )٢٠٨٧(، ابن ماجه الطالق  )٢٣٠٢(
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وجيوز هلا أن ):   ٢٧،٢٨ /٣٤ ( ] جمموع الفتاوى [وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
شرب ما يباح من األشربة، إىل أن تأكل كل ما أباحه اهللا كالفاكهة واللحم، وكذلك 

وال حيرم عليها عمل شغل من األشغال املباحة مثل التطريز واخلياطة والغزل وغري : قال
ذلك مما تفعله النساء، وجيوز هلا سائر ما يباح هلا يف غري العدة مثل كالم من حتتاج إىل 

سنة رسول كالمه من الرجال إذا كانت متسترة وغري ذلك، وهذا الذي ذكرته هو 
  . انتهى.  الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهنr اهللا

أا تغطي وجهها عن القمر، وال تصعد لسطح املرتل، وال تكلم : وما يقوله العوام
  . واهللا أعلم. الرجال، وتغطي وجهها عن حمارمها، وغري ذلك كله ال أصل له
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  الفصل العاشر
   يف بيان أحكام حتفظ للمرأة

  رامتها وتصون عفتها  ك
   :املرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج - ١

@  {: قال اهللا تعاىل è% öúüÏZÏB÷sßJ ù=Ïj9 (#qëÒäó tÉ ô Ï̀B ôMÏd Ìç» |Áö/r& (#qÝàxÿøtsÜur óOßgy_rãç èù 4 y7Ï9ºså 4í s1 øór& 
öNçl m; 3 ¨b Î) ©!$# 7éçÎ7 yz $yJ Î/ tbqãèoYóÁtÉ ÇÌÉÈ  @è%ur ÏM» uZÏB÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒàÒøó tÉ ô Ï̀B £ Ï̀d Ìç» |Áö/r& z̀ ôàxÿøtsÜur 

£ ß̀gy_rãç èù {  )١(   .  

أمر ]:  أضواء البيان [مني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه قال شيخنا الشيخ حممد األ
اهللا جل وعال املؤمنني واملؤمنات بغض البصر، وحفظ الفرج، ويدخل يف حفظ الفرج 

إىل أن ... حفظه من الزىن واللواط واملساحقة، وحفظه من اإلبداء للناس واالنكشاف هلم
ية، من الرجال والنساء باملغفرة واألجر وقد وعد اهللا تعاىل من امتثل أمره يف هذه اآل: قال

 (bÎ¨  {: العظيم، إذا عمل معها اخلصال املذكورة يف سورة األحزاب، وذلك يف قوله تعاىل

öúüÏJ Î=ó¡ßJ ø9 $# ÏM» yJ Î=ó¡ßJ ø9 $#ur  { )إىل قوله)٢  :}  öúüÏàÏÿ» ptø:$#ur öNßgy_rãç èù ÏM» sàÏÿ» ys ø9 $#ur 

öúïÌç Å2º©%!$#ur ©!$# #ZéçÏVx. ÏNºtç Å2º©%!$#ur £âtã r& ª! $# Mçl m; Zotç Ïÿøó ¨B #·ç ô_ r&ur $VJã Ïàtã ÇÌÎÈ  { )انتهى)٣  .

  ).  ١٨٧، ١٨٦ /٦ (  ] يانأضواء الب  [من 
واملساحقة، املساحقة هي إتيان املرأة املرأة باملدالكة، وذلك جرمية عظيمة : قوله

  . تستحق عليها الفاعلتان تأديبا رادعا

                                         
  .  ٣١،   ٣٠، اآليتان  سورة النور) ١(
  .   ٣٥:  سورة األحزاب آية) ٢(
  .   ٣٥، اآلية  ابسورة األحز) ٣(
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وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان؛ ملا روي ):  ١٩٨ /٨ ( ] املغين [قال يف 
، وعليهما التعزير؛ ألنه زنا  } ملرأة فهما زانيتانإذا أتت املرأة ا {:  أنه قالr عن النيب

  .  )١(  انتهى. ال حد فيه
  . فلتحذر املرأة املسلمة خصوصا الشابات من فعل هذا املنكر القبيح

صفحة ]  اجلواب الكايف  [وأما عن غض البصر، فقد قال عنه العالمة ابن القيم يف 
، وحفظها أصل حفظ الفرج، وأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسوهلا: ١٣٥، ١٢٩

يا علي، ال تتبع النظرة   { r فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد اهلالك، وقد قال النيب

ويف : نظرة الفجأة اليت تقع بدون قصد، قال:  املراد ا)٢( }  النظرة فإمنا لك األوىل

والنظر : إىل أن قال...  }  النظر سهم مسموم من سهام إبليس { r عنه]  سندامل [

أصل عامة احلوادث اليت تصيب اإلنسان، فإن النظرة تولد اخلطرة، مث تولد اخلطرة فكرة، 
 عزمية جازمة، فيقع الفعل وال مث تولد الفكرة شهوة، مث تولد الشهوة إرادة، مث تقوى فتصري

الصرب على غض البصر أيسر من الصرب على أمل ما : بد ما مل مينع منه مانع؛ وهلذا قيل
  . انتهى. بعده

فعليك أيتها األخت املسلمة بغض البصر عن النظر إىل الرجال، وعدم النظر يف الصور 
فاز أو الفيديو تسلمي من الفاتنة اليت تعرض يف بعض االت، أو على الشاشات يف التل

  . سوء العاقبة، فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة، والنار من مستصغر الشرر
  : من أسباب حفظ الفرج االبتعاد عن استماع األغاين واملزامري - ٢

):  ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٤٨، ٢٤٢ /١ (  ] إغاثة اللهفان [قال اإلمام العالمة ابن القيم يف 
د ا من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد ا قلوب ومن مكائد الشيطان اليت كا

                                         
، كما جاء يف  وعلى هذا فاملرأة املساحقة زانية:  )٣٢١ / ١٥] (  جمموع الفتاوى [قال الشيخ ابن تيمية يف ) ١(

  .  زنا النساء سحاقهن:  احلديث
  .   )٢٧٠٩(، الدارمي الرقاق  )١/١٥٩(أمحد ) ٢(
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اجلاهلني واملبطلني مساع املكاء والتصدية والغناء باآلالت احملرمة الذي يصد القلوب عن 
القرآن، وجيعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، واحلجاب الكثيف 

إىل ... ال العاشق الفاسق من معشوقه غاية املىنعن الرمحن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ين
إىل أن .. وأما مساعه من املرأة أو األمرد فمن أعظم احملرمات وأشدها فسادا للدين: أن قال

وال ريب أن كل غيور جينب أهله مساع الغناء، كما جينبهن أسباب الريب، وقال : قال
على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت ومن املعلوم عند القوم أن املرأة إذا استصعبت : أيضا

الغناء، فحينئذ تعطي الليان؛ وهذا ألن املرأة سريعة االنفعال لألصوات جدا، فإذا كان 
فأما إذا : من جهة الصوت، ومن جهة معناه، قال: الصوت بالغناء دار انفعاهلا من وجهني

لت املرأة من اجتمع إىل هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حب
  . انتهى! ؟ غناء حلبلت من هذا الغناء، فلعمر اهللا كم من حرة صارت بالغناء من البغايا

فاتقي اهللا أيتها املرأة املسلمة، واحذري هذا املرض اخللقي اخلطري، وهو استماع 
األغاين اليت تروج بني املسلمني مبختلف الوسائل وأنواع األساليب، مما جعل كثريا من 

  . ات اجلاهالت يطلبنها من مصادرها، ويتهادينها بينهنالفتي
  : من أسباب حفظ الفروج منع املرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم - ٣

ومن أسباب حفظ الفروج، منع املرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم يصوا وحيميها من 
  : أطماع العابثني والفسقة

ما رواه ابن عمر : ون حمرم، منهافقد جاءت األحاديث الصحيحة متنع سفر املرأة بد
ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي   { r قال رسول اهللا: رضي اهللا عنهما قال

ى أن تسافر املرأة  { r  أن النيبt  متفق عليه، وعن أيب سعيد اخلدري)١( }  حمرم

                                         
  .   )٢/١٤٣(، أمحد  )١٧٢٧(ك ، أبو داود املناس )١٣٣٨(، مسلم احلج  )١٠٣٦(البخاري اجلمعة ) ١(
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 متفق عليه، وعن أيب )١( } مسرية يومني أو ليلتني إال ومعها زوجها، أو ذو حمرم

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم ولبلة  { r  عن النيبt هريرة

  .  متفق عليه)٢( } إال مع ذي حمرم عليها

والتقدير يف األحاديث بثالثة األيام واليومني واليوم والليلة املراد به ما كان على 
اديث يف وسائل النقل مما هو معروف آنذاك من سري األقدام والرواحل، واختالف األح

هذا التقدير بثالثة أيام أو يومني أو يوم وليلة، وما هو أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه 
  . ليس املراد ظاهره، وإمنا املراد كل ما يسمى سفرا فاملرأة منهية عنه

أن كل ما : فاحلاصل):  ١٠٣ /٩ ( ] شرح صحيح مسلم [قال اإلمام النووي يف 
 بغري زوج أو حمرم، سواء كان ثالثة أيام أو يومني أو يوما أو يسمى سفرا تنهى عنه املرأة

ال  {: بريدا أو غري ذلك؛ لرواية ابن عباس املطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة

.  أعلم، وهذا يتناول مجيع ما يسمى سفرا، واهللا )٣( } تسافر امرأة إال مع ذي حمرم

  . انتهى
وأما من أفىت جبواز سفرها مع مجاعة من النساء للحج الواجب فهذا خالف السنة، 

وقد : ابن القيم]   ذيب [مع )  ٢٧٧، ٢٧٦ /٢ ( ] معامل السنن [قال اإلمام اخلطايب يف 
 عليها أن تسافر إال ومعها رجل ذو حمرم منها، فإباحة اخلروج هلا يف سفر r حظر النيب

 خالف السنة، فإذا كان خروجها مع غري ذي r  مع عدم الشريطة اليت أثبتها النيباحلج
  . انتهى. حمرم معصية مل جيز إلزامها احلج، وهو طاعة بأمر يؤدي إىل معصية

                                         
،   )١٧٢٦(، أبو داود املناسك   )١١٦٩(، الترمذي الرضاع   )٨٢٧(، مسلم احلج  )١٧٦٥(البخاري احلج ) ١(

  .  )٢٦٧٨(، الدارمي االستئذان  )٣/٣٤(، أمحد  )٢٨٩٨(ابن ماجه املناسك 
، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٢(

  .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢٣(
  .   )٣/٧١(، أمحد  )٨٢٧(، مسلم احلج  )١٧٦٥(البخاري احلج ) ٣(
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وهم مل يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون حمرم مطلقا، وإمنا أباحوا هلا ذلك يف : أقول
  . سفر احلج الواجب فقط

وال جيوز يف التطوع وسفر التجارة ):  ٢٤٩ /٨  ( ]  اموع [ النووي يف يقول اإلمام
  . انتهى. والزيارة وحنومها إال مبحرم

فالذين يتساهلون يف هذا الزمان يف سفر املرأة بدون حمرم يف كل سفر ال يوافقهم عليه 
  . أحد من العلماء الذين يعتد بقوهلم

 يستقبلها حمرمها اآلخر عند وصوهلا إىل البلد إن حمرمها يركبها يف الطائرة مث: وقوهلم
  . الذي تريده؛ ألن الطائرة مأمونة بزعمهم ملا فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء

كال، فالطائرة أشد خطرا من غريها؛ ألن الركاب خيتلطون فيها، ورمبا : نقول هلم
 مطار آخر، فال جتلس إىل جنب رجل، ورمبا يعرض للطائرة ما يصرفها عن اجتاهها إىل

جتد من يستقبلها فتكون معرضة للخطر، وماذا تكون املرأة يف بلد ال تعرفه، وال حمرم هلا 
  ؟   فيه
   :من أسباب حفظ الفروج منع اخللوة بني املرأة والرجل الذي ليس حمرما هلا - ٤

 r قال: ومن أسباب حفظ الفروج منع اخللوة بني املرأة والرجل الذي ليس حمرما هلا
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها، فإن ثالثهما   {

أال ال خيلون رجل  { r قال رسول اهللا: ، وعن عامر بن ربيعة قال  )١(  } الشيطان

روامها ]:  املنتقى [، قال اد يف  )٢( }  بامرأة ال حتل له، فإن ثالثهما الشيطان، إال حمرم

  . أمحد، وقد سبق معناه البن عباس يف حديث متفق عليه
واخللوة باألجنبية جممع على ):  ١٢٠ /٦ ( ] نيل األوطار [قال اإلمام الشوكاين يف 

، وعلة التحرمي ما يف احلديث من كون ]  الفتح [حترميها، كما حكى ذلك احلافظ يف 

                                         
  .  )٣/٣٣٩(أمحد ) ١(
  .  )١/١٨(، أمحد  )٢١٦٥(الترمذي الفنت ) ٢(
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الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما يف املعصية، وأما مع وجود احملرم فاخللوة باألجنبية 
  . انتهى. جائزة؛ المتناع وقوع املعصية مع حضوره

 خلوة املرأة مع -أ : بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من اخللوة وهيوقد يتساهل 
 r قريب زوجها وكشف وجهها عنده، وهذه اخللوة أعظم خطرا من غريها، قال النيب

؟   يا رسول اهللا أفرأيت احلمو: ل من األنصارإياكم والدخول على النساء، فقال رج  {

هو أخو الزوج، كأنه كره أن : يقال: ومعىن احلمو:  وقال)٢( )١( }  املوت: احلمو: قال

  . خيلو ا
اتفق أهل العلم : قال النووي):  ٣٣١ /٩  ( ] فتح الباري [قال احلافظ ابن حجر يف 

عمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه أقارب زوج املرأة؛ كأبيه و: باللغة على أن األمحاء
املراد به يف احلديث أقارب الزوج غري آبائه وأبنائه؛ ألم حمارم : وحنوهم، وقال أيضا

وجرت العادة بالتساهل، فيخلو : للزوجة جيوز هلم اخللوة ا، وال يوصفون باملوت، قال
  . انتهى. األخ بامرأة أخيه، فشبهه باملوت، وهو أوىل باملنع

اخلوف : املوت، أي: احلمو: قوله):   ١٢٢ /٦  ( ] نيل األوطار  [وكاين يف وقال الش
  . انتهى. منه أكثر من غريه، كما أن اخلوف من املوت أكثر من اخلوف من غريه

فاتقي اهللا أيتها املسلمة، وال تتساهلي يف هذا األمر، وإن تساهل به الناس؛ ألن العربة 
  . حبكم الشرع ال بعادة الناس

اهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب املرأة وحدها يف السيارة مع سائق غري  تتس-ب 
  . حمرم هلا مع أن ذلك خلوة حمرمة

                                         
، الدارمي  )٤/١٤٩(، أمحد  )١١٧١(، الترمذي الرضاع  )٢١٧٢(، مسلم السالم  )٤٩٣٤(البخاري النكاح ) ١(

  .  )٢٦٤٢(االستئذان 
  .   رواه أمحد والبخاري والترمذي وصححه) ٢(
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جمموع  [قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت البالد السعودية رمحه اهللا يف 
واآلن مل يبق شك يف أن ركوب املرأة األجنبية مع صاحب ):  ٥٢ /١٠  ( ] الفتاوى
 منفردة بدون حمرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد ال يستهان ا سواء السيارة

 والرجل الذي يرضى ذا حملارمه ضعيف الدين، ناقص )٢(  أو برزة)١( كانت املرأة خفرة
ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما  { r الرجولة، قليل الغرية على حمارمه؛ وقد قال

، وركوا معه يف السيارة أبلغ من اخللوة ا يف بيت وحنوه؛ ألنه يتمكن   )٣(  } الشيطان

من الذهاب ا حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على 
  . انتهى. ذلك من املفاسد أعظم ما يترتب على اخللوة اردة

وال بد أن يكون الشخص الذي تزول به اخللوة كبريا، فال يكفي وجود الطفل، وما 
  . تظنه بعض النساء أا إذا استصحبت معها طفال زالت اخللوة ظن خاطئ

وأما إذا خال األجنيب باألجنبية من غري ثالث معهما ):   ١٥٩ /٩ ( قال اإلمام النووي
عهما من ال يستحى منه لصغره ال تزول به فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان م

  . اخللوة احملرمة
 تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول املرأة على الطبيب حبجة أا حباجة إىل -ج 

  . العالج، وهذا منكر عظيم، وخطر كبري، ال جيوز إقراره والسكوت عليه
وعلى ):  ١٣ /١٠ (  ]  جمموع الفتاوى [قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يف 

ال  {: كل حال، فاخللوة باملرأة األجنبية حمرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعاجلها حلديث

، فال بد من حضور أحد معها، سواء  )٤( } خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان

                                         
  .   صبية ذات وقار:   خفرة) ١(
  .  برزة عفيفة تربز للرجال وتتحدث معهم) ٢(
  .  )٣/٣٣٩(أمحد ) ٣(
  .  )٣/٣٣٩(أمحد ) ٤(
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حمارمها الرجال، فإن مل يتهيأ فلو من أقارا النساء، فإن مل يوجد كان زوجها أو أحد 
أحد ممن ذكر وكان املرض خطرا ال ميكن تأخريه فال أقل من حضور املمرضة وحنوها؛ 

  . انتهى. تفاديا من اخللوة املنهي عنها
وكذا ال جيوز خلوة الطبيب باملرأة األجنبية منه، سواء كانت طبيبة زميلة له أو 

ة، وال خلوة املدرس الكفيف أو غريه بالطالبة، وال خلوة املرأة املضيفة بالطائرة مع ممرض
رجل أجنيب منها، وهذه األمور قد تساهل فيها الناس باسم احلضارة الزائفة والتقليد 
  . األعمى للكفار، ولعدم املباالة باألحكام الشرعية، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

خلوة الرجل باخلادمة اليت ختدم يف بيته، وال خلوة املرأة صاحبة البيت وال جتوز 
باخلادم، ومشكلة اخلدم مشكلة خطرية ابتلي ا كثري من الناس يف هذا الزمان، بسبب 
انشغال النساء بالدراسات واألعمال خارج البيوت، وذلك مما يوجب على املؤمنني 

  . لالزمة، وأن ال يتجاروا مع العادات السيئةواملؤمنات شدة احلذر، وعمل االحتياطات ا
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   : حيرم على املرأة أن تصافح رجال ليس من حمارمها:تتمة
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية 

ة الذي طبعته مؤسسة الدعوة اإلسالمي]  الفتاوى [واإلفتاء والدعوة واإلرشاد رمحه اهللا يف 
ال جتوز مصافحة النساء غري احملارم مطلقا، سواء كن شابات أم ):   ١٨٥ /١ (  الصحفية

عجائز، وسواء كان املصافح شابا أو شيخا كبريا؛ ملا يف ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، 
، وقالت عائشة  )١( }  إين ال أصافح النساء {:  أنه قالr وقد صح عن رسول اهللا

 يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إال r ما مست يد رسول اهللا  {: رضي اهللا عنها

، وال فرق بني كوا تصافحه حبائل أو بغري حائل لعموم األدلة، ولسد   )٢( } بالكالم

  . انتهى. ع املفضية إىل الفتنةالذرائ
، ٦٠٢ /٦ ( ] أضواء البيان  [قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسريه 

اعلم أنه ال جيوز للرجل األجنيب أن يصافح امرأة أجنبية منه، وال جيوز له أن ميس ):  ٦٠٣
  :شيء من بدنه شيئا من بدا، والدليل على ذلك أمور

 )٣(  }  ..إين ال أصافح النساء  {:  ثبت عنه أنه قالr ن النيبأ: األمر األول 

%ôâs)©9 tb  {:  يقولU احلديث، واهللا x. öNä3s9 í Îû ÉAqßô uë «! $# îouqóô é& ×puZ|¡ym  { )فيلزمنا أال )٤ 

 واحلديث املذكور قدمناه موضحا يف سورة احلج يف الكالم r نصافح النساء؛ اقتداء به
على النهي عن لبس املعصفر مطلقا يف اإلحرام وغريه للرجال، ويف سورة األحزاب يف آية 

  ال يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل الr احلجاب هذه، وكونه
                                         

، مالك  )٦/٣٥٧(، أمحد   )٢٨٧٤(، ابن ماجه اجلهاد   )٤١٨١(ائي البيعة ، النس  )١٥٩٧(الترمذي السري ) ١(
  .  )١٨٤٢(اجلامع 

  .  )٦/٢٧٠(، أمحد  )٢٨٧٥(، ابن ماجه اجلهاد   )١٨٦٦(، مسلم اإلمارة  )٤٦٠٩(البخاري تفسري القرآن ) ٢(
، مالك  )٦/٣٥٧(محد ، أ  )٢٨٧٤(، ابن ماجه اجلهاد   )٤١٨١(، النسائي البيعة   )١٥٩٧(الترمذي السري ) ٣(

  .  )١٨٤٢(اجلامع 
  .   ٢١، اآلية  سورة األحزاب) ٤(
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بصافح املرأة، وال ميس شيء من بدنه شيئا من بدا؛ ألن أخف أنواع اللمس املصافحة، 
 يف الوقت الذي يقتضيها وهو وقت املبايعة، دل ذلك على أا ال جتوز، r فإذا امتنع منها

  . وليس ألحد خمالفته صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه هو املشرع ألمته بأقواله وأفعاله وتقريره
هو ما قدمناه من أن املرأة كلها عورة، جيب عليها أن حتتجب، وإمنا أمر : لثايناألمر ا

بغض البصر خوف الوقوع يف الفتنة، وال شك أن مس البدن للبدن أقوى يف إثارة الغريزة، 
  . وأقوى داعيا إىل الفتنة من النظرة بالعني، وكل منصف يعلم صحة ذلك

 باألجنبية؛ لقلة تقوى اهللا يف هذا الزمان، أن ذلك ذريعة إيل التلذذ: األمر الثالث
وضياع األمانة، وعدم التورع عن الريبة، وقد أخربنا مرارا أن بعض األزواج من العوام 

 -  احملرم باإلمجاع -يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل 
ه التباعد عن مجيع الفنت قبلها، فاحلق الذي ال شك في: سلم عليها يعنون: سالما، فيقولون

والريب وأسباا، ومن كربها ملس الرجل شيئا من بدن األجنبية، والذريعة إىل احلرام جيب 
  . انتهى.. سدها
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  : وختاما
@  {: أيها املؤمنون واملؤمنات أذكركم بوصية اهللا لكم يف قوله è% öúüÏZÏB÷sßJ ù=Ïj9 (#qëÒäó tÉ 
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  .لى اهللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلمواحلمد هللا رب العاملني، وص

                                         
  .  ٣١،   ٣٠، اآليتان  سورة النور) ١(
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  فهرس اآليات

  ٣٢.................إال من تاب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا
  ٧٧...........................إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات

  ٤٧، ٤٦................ على سفر فعدة من أيام أخرأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو
  ٤٤....................................الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون

  ٧٠، ٦٩................الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا
  ٧١................الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا

  ٢٧، ٤..................................................................بأي ذنب قتلت
  ٤٥................ان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقانشهر رمض

  ٣٢.............فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
  ٨٧، ٧٧............قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا

  ٧٤.................. فريضةال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن
  ١٥.................................................................ال ميسه إال املطهرون

  ٨٥...................لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
  ٧١........................للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور

  ٥...............للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
  ٥........................قني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللاليعذب اهللا املناف

  ١٢.........................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
  ٥...................من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
  ٦.....................وآتوا النساء صدقان حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا

  ٢٧، ٤..............................................................وءودة سئلتوإذا امل
  ٤.....................................وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

  ٧٠..................وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا
  ٧٤...........وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم

  ٧١...................................................وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم
  ٦٣، ٦٢..............نكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراءوأنكحوا األيامى م

  ٧٣.....................والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
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  ٧٣، ٧٢، ١٤.............والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر
  ٣١، ٦.....................واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا

  ٧٢، ٧٠، ٢٥.......واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق
  ٣٢.....................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني

  ٨٧، ٧٧، ٢٩......وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
  ١١.......................ن آذان األنعام وآلمرم فليغرينوألضلنهم وألمنينهم وآلمرم فليبتك

  ٧٤، ٧٣..............وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم
  ٤٤................ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات

  ٦٢....................ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
  ٦٨..................ت معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفاوهو الذي أنشأ جنا

  ٤١..................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
  ١٤...............ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن

  ٧٤...................ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن
  ٤٥....................ام كما كتب على الذين من قبلكمياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصي

  ٣٠، ٢٩، ٩...............ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام
  ٦، ٥.......................ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن

  ٥....................ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
  ٣٠..........................نيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن منياأيها ال

  ٤...................يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب
  ٥.....................يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق
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٩٠  

  فهرس األحاديث
  ٦٥.........تنة يف األرض وفسادإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن ف

  ٦٨................... تأته، فبات غضبان عليها لعنتها٩٤إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فلم 
  ٣٥..............................................إذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا

  ٦٨.........إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت
  ٢١....ان اآلخر فتوضئي وصليإذا كان احليض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصالة، فإذا ك

  ٣٣..............................................إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
  ٣٧................................إذا نابكم يف الصالة شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء

  ٨١.........................أال ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له، فإن ثالثهما الشيطان، إال حمرم
  ١٥.............................................أليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم ؟

  ٦٠.................... بالبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائضأمر الناس أن يكون آخر عهدهم
  ٥٠.........................أمر النيب املرأة اخلثعمية أن حتج عن أبيها ملا قالت يا رسول اهللا إن

  ٣٨................أمرنا رسول اهللا أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق، واحليض، وذوات
  ٩...................................أن أزواج النيب يأخذن من رؤوسهن حىن تكون كالوفرة

  ١٦...................................................جنبإن املسجد ال حيل حلائض وال 
  ٦٠....أن النيب رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت يف اإلفاضة

  ١٢...............أن امرأة سألت عائشة رضي اهللا عنها عن خضاب احلناء، فقالت ال بأس به،
  ٥٢............أن عائشة رضي اهللا عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النيب وهي

  ٢٢...................................................أنعت لك الكرسف حتشني به املكان
  ٢٠..........................إمنا ذلك عرق، وليس حبيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة

  ٢١..................إمنا هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، مث اغتسلي،
  ١٦.............................................. ال أحل املسجد حلائض وال جلنب٢٥إين 

  ٨٥..................................................................إين ال أصافح النساء
  ١٣...............يده من وراء ستر  بيدها كتاب  إىل رسول اهللا فقبض النيب ٢٠أومأت امرأة 

  ٨٢..................إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من األنصار يا رسول اهللا أفرأيت
  ٣٥...................................أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهدن معنا العشاء اآلخرة

  ٧١...................أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة
  ٦٧......حها باطل، فنكاحها باطلأميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل، فنكا
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٩١  

  ١٥...........................................................اصنعوا كل شيء إال النكاح
  ٥٦، ١٦............................افعلي ما يفعل احلاج، غري أال تطويف بالبيت حىت تطهري

  ٦..........................................املرأة راعية يف بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها
  ٧٨....................................................النظر سهم مسموم من سهام إبليس

  ٥١...................غريالنفساء واحلائض إذا أتيا على الوقت حيرمان ويقضيان املناسك كلها 
  ٢٠................................امكثي قدر ما كانت حتبسك حيضتك، مث اغتسلي وصلي

  ٤٣.....................................................بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة
  ٥٢..............مث دخل النيب على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك ؟ قالت شأين أين قد

  ٦٠..... ذلك لرسول فقال أحابستنا٨٢حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت 
  ٥١..................فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلتحىت أتينا ذا احلليفة 

  ٥٧...........خرجت مع رسول اهللا حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل يا رسول اهللا سعيت
  ٣٧.......خري صفوف الرجال أوهلا، وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا

  ٣٧................................صليت أنا واليتيم يف بيتنا خلف النيب وأمي خلفنا  أم سليم
  ٢٨، ١٠..............نفان من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون اص

  ١٨..........................فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
  ٤٣........................................................فإنكن تفنت احلي وتؤذين امليت

  ٥٦............................فاقضي ما يقضي احلاج، غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي
  ٦٨................................... يف النكاحفصل ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت

  ٥٤، ٣٠...............٤٣كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا حمرمات، فإذا حاذوا بنا 
  ٣٥.........كان النساء يصلني مع رسول اهللا مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس

  ٢٤.......................كانت املرأة من نساء النيب تقعد يف النفاس أربعني ليلة ال يأمرها النيب
  ٢٤، ٢٣..............................ى عهد رسول اهللا أربعني يوماكانت النفساء جتلس عل

  ٤٦.........................................كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة
  ١٥...........كنا حنيض على عهد رسول اهللا فكنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة
  ٥٣............كنا خنرج مع رسول اهللا فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام، فإذا عرقت إحدانا

  ٤١...............ت رسول اهللا عند وفاا، وكان أول ما أعطاناكنت فيمن غسل أم كلثوم بن
  ٥٠..................................................ال تسافر املرأة ثالثا، إال معها ذو حمرم

  ٧٩................................................ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم
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٩٢  

  ٨٠........................................................ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم
  ٣٤...........................................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

  ٣٥.........................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وليخرجن تفالت
  ٣٥.................................عوا النساء أن خيرجن إىل املساجد، وبيون خري هلنال متن

  ٥٣......................................................................ال تنتقب احملرمة
  ٦٧.....................................................................ال نكاح إال بويل

  ٦٨، ٤٨....................................ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه
  ٨٠.......................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم ولبلة إال مع

  ٨٣..........................................ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان
  ٤٩......................ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي

  ٣٣...............................ال يقبل اهللا صالة حائض  يعين من بلغت احليض  إال خبمار
  ١٥............................................................ال ميس املصحف إال طاهر

  ٥٧...............................................................لتأخذوا عين مناسككم
  ٤٢.........حلديث أم عطية يف صفة غسل بنت النيب فضفرنا شعرها ثالثة قرون، وألقيناه خلفها

  ٣٦............... قمت أنا واليتيم وراءه وقامت٥١حلديث أنسحني صلى م رسول اهللا قال 
  ١٦.............حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ناوليين اخلمرة من املسجد،

  ١١............لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن،
  ٤٣................................................................لعن النائحة واملستمعة

  ١١................................................................تنمصةلعن النامصة وامل
  ١٠....................................................لعن رسول اهللا الواصلة واملستوصلة

  ٦١، ٤٢..............................................................لعن زوارات القبور
  ٢٢.............لقوله يف املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها، مث تغتسل وتتوضأ عند كل صالة

  ٥٩..........................................ليس على النساء حلق، إمنا على النساء التقصري
  ٤٣...........................ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

  ٨٥..........................ت يد رسول اهللا يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إال بالكالمما مس
  ١١............................ما من امرأة جتعل يف رأسها شعرا من شعر غريها إال كان زورا

  ٨١.................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها،
  ٧٩................... حمرمى أن تسافر املرأة مسرية يومني أو ليلتني إال ومعها زوجها، أو ذو
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٩٣  

  ٥٩، ٨................................................ى رسول اهللا أن حتلق املرأة رأسها
  ٤٢...................................................ينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا

  ٦٩..................والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه، فتأىب عليه إال كان
  ٦٩.......................................واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

  ٧٥........................................................................وال متس طيبا
  ٦٦.............لوا يا رسول اهللا فكيف إذا ؟ قال أن تسكتوال تنكح البكر حىت تستأذن، قا

  ٤٩.....يا رسول اهللا، نرى اجلهاد أفضل العمل، أفال جناهد ؟ قال لكن أفضل اجلهاد حج مربور
  ٤٩......يا رسول اهللا، هل على النساء جهاد ؟ قال نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة

  ٧٨............................................يا علي، ال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل
  ٦٢.............يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن

  ٥٢..............................يكفيك طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة حلجك وعمرتك
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٩٤  

  الفهرس
  ٢.................................................................................مقدمة

  ٤.................................................................الفصل األول  أحكام عامة

  ٤........................................................:  مكانة املرأة قبل اإلسالم-١

  ٤.........................................................:  مكانة املرأة يف اإلسالم-٢

  ٦......:   ما يريده أعداء اإلسالم وأفراخهم اليوم من سلب املرأة كرامته وانتزاع حقوقها- ٣

  ٧.......................: ال مانع من عمل املرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط اآلتية-٤

  ٨........................................الفصل الثاين  يف بيان أحكام ختتص بالتزين اجلسمي للمرأة

  ٨......................:  يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما خيتص ا ويليق ا-١

:  ما يطلب منها وما متنع منه يف شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم اخلضاب وصبغ الشعر-٢
...................................................................................٨  

  ١٤.....................................الفصل الثالث  أحكام ختتص باحليض واالستحاضة والنفاس

  ١٤....................................................................:  احليض: أوال

  ١٤............................................................:  تعريف احليض-١

  ١٤...............................................................:  سن احليض-٢

  ١٤...........................................................:  أحكام احلائض-٣

  ١٨...........................................:   ما يلزم احلائض عند اية حيضها-٤

  ٢٠................................................................:  االستحاضة: ثانيا

  ٢٠.......................................................:   أحكام االستحاضة- ١

  ٢٢..................................:  ما يلزم املستحاضة يف حال احلكم بطهارا-٢

  ٢٣....................................................................: النفاس: ثالثا

  ٢٣.............................................................:  تعريفه ومدته-أ 

  ٢٣..................................................:  األحكام املتعلقة بالنفاس-ب

  ٢٤.........................................: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل األربعني

  ٢٥.......دم النفاس سببه الوالدة ودم االستحاضة دم عارض ودم احليض هو الدم األصلي

  ٢٨...............................................الفصل الرابع  أحكام ختتص باللباس واحلجاب

  ٢٨................................................:صفة اللباس الشرعي للمسلمة: أوال

  ٢٩.................................................:احلجاب معناه وأدلته وفوائده: ثانيا
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٩٥  

  ٣٢........................................الفصل اخلامس  يف بيان أحكام ختتص باملرأة  يف صالا

  ٣٣.........................................:  كل املرأة عورة يف الصالة إال وجهها- ٢

  ٣٤.....................:  أن املرأة جتمع نفسها يف الركوع والسجود بدال من التجايف- ٣

  ٣٤................................:  صالة النساء مجاعة بإمامة إحداهن فيها خالف- ٤

  ٣٤..................:  يباح للنساء اخلروج من البيوت للصالة مع الرجال يف املساجد- ٥

  ٤١....................................الفصل السادس  أحكام ختتص باملرأة  يف باب أحكام اجلنائز

  ٤١..........................................: جيب أن يتوىل تغسيل املرأة امليتة النساء-١

  ٤١.....................................:  يستحب تكفني املرأة يف مخسة أثواب بيض-٢

  ٤٢................................................: أة امليتة ما يصنع بشعر رأس املر-٣

  ٤٢....................................................:  حكم اتباع النساء للجنائز-٤

  ٤٢.................................................:  حترمي زيارة القبور على النساء-٥

  ٤٣................................................................:  حترمي النياحة-٦

  ٤٥............................................الفصل السابع  أحكام ختتص باملرأة يف باب الصيام

  ٤٥............................................................؟  من جيب عليه رمضان

  ٤٦........................................ختتص املرأة بأعذار تبيح هلا اإلفطار يف رمضان

  ٤٧........................................................................: تنبيهات

  ٤٩...........................................أحكام ختتص باملرأة يف احلج والعمرةالفصل الثامن  

  ٤٩.........................................................يف احلج أحكام ختتص املرأة

  ٤٩...................................................................:  احملرم– ١

  ٥٠.............................:  إذا كان احلج نفال اشترط إذن زوجها هلا باحلج- ٢

  ٥٠............................:  يصح أن تنوب املرأة عن الرجل يف احلج والعمرة- ٣

  ٥١.:  إذا اعترى املرأة وهي يف طريقها إىل احلج حيض أو نفاس فإا متضي يف طريقها- ٤

  ٥٣................................................:  ما تفعله املرأة عند اإلحرام- ٥

  ٥٣........................................: اإلحرام ختلع الربقع والنقاب عند نية - ٦

: جيوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من املالبس النسائية اليت ليس فيها زينة- ٧
..............................................................................٥٤  

  ٥٥...........................: هلا أن تليب بعد اإلحرام بقدر ما تسمع نفسها يسن - ٨

  ٥٥......................................:  جيب عليها يف الطواف التستر الكامل- ٩

  ٥٥........................................:  طواف النساء وسعيهن مشي كله- ١٠
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٩٦  

  ٥٦..............:  ما تفعله املرأة احلائض من مناسك احلج وما ال تفعله حىت تطهر- ١١

  ٥٨.........................................................................: تنبيه

  ٥٨..............:  جيوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من املزدلفة بعد غيبوبة القمر- ١٢

  ٥٩........:  املرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أمنلة- ١٣

  ٥٩..:   املرأة احلائض إذا رمت مجرة العقبة وقصرت من رأسها فإا حتل من إحرامها- ١٤

 إذا حاضت املرأة بعد طواف اإلفاضة فإا تسافر مىت أرادت ويسقط عنها طواف - ١٥
  ٦٠.......................................................................: الوداع

  ٦١...................................:() املرأة تستحب هلا زيارة املسجد النبوي -١٦

  ٦٢...............................................الفصل التاسع  أحكام ختتص بالزوجية وإائها

  ٦٥..........................................................أخذ رأي املرأة يف تزوجيها

  ٦٧...............................................اشتراط الويل يف تزويج املرأة وحكمته

  ٦٧.....................................جل إعالن النكاححكم ضرب النساء للدف من أ

  ٦٨........................................وجوب طاعة املرأة لزوجها وحترمي معصيتها له

  ٧٠؟ يف تعاجل املوقفإذا رأت املرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فك: س

  ٧١.....................؟ إذا كانت املرأة مبغضة للزوج وال تريد البقاء معه فماذا تفعل: س

  ٧١........................؟ عليها من الوعيدإذا طلبت منه الفراق من غري عذر فماذا : س

  ٧٢..........................................: ما جيب على املرأة عند انتهاء عقد الزواج

  ٧٢................................................................:  العدة أربعة أنواع

  ٧٢......................................................: عدة احلامل: النوع األول

  ٧٢..............................................:عدة املطلقة اليت حتيض: النوع الثاين

  ٧٢.................................................: اليت ال حيض هلا: النوع الثالث

  ٧٣................................................: املتوىف عنها زوجها: النوع الرابع

  ٧٣............................................................:  ما حيرم يف حق املعتدة

  ٧٣...........................................................:  حكم خطبتها- ١

  ٧٤............................................:  حيرم العقد على املعتدة من الغري- ٢

  ٧٤.........................................................................: فائدتان

  ٧٥.........................:  حيرم على املعتدة من وفاة مخسة أشياء تسمى باحلداد- ٣

  ٧٧...............................الفصل العاشر  يف بيان أحكام حتفظ للمرأة  كرامتها وتصون عفتها

  ٧٧................................: املرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج- ١



  تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات

٩٧  

  ٧٨....................:  من أسباب حفظ الفرج االبتعاد عن استماع األغاين واملزامري- ٢

  ٧٩...................: أسباب حفظ الفروج منع املرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم من - ٣

  ٨١.........: من أسباب حفظ الفروج منع اخللوة بني املرأة والرجل الذي ليس حمرما هلا- ٤

  ٨٥...............................:حيرم على املرأة أن تصافح رجال ليس من حمارمها: تتمة

  ٨٧.............................................................................:  وختاما

  ٨٨.........................................................................فهرس اآليات

  ٩٠.......................................................................فهرس األحاديث

  ٩٤..............................................................................الفهرس

  


