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بســــم اهللا واحلمــــد هللا والصــــالة والســــالم عــــىل رســــول اهللا صــــىل اهللا عليــــه      
 .ِوسلم

 :أما بعد     
 مـن فقـه الطهـارة ومـا يتعلـق بـه مـن أحكـام –  تعـاىل بفضل اهللا–     فقد انتهينا 

 عــز وجــل أن ـيـيرس فقــه هــذا الـبـاب فقــه الصــالة, ســائلني اهللاختــص املــرأة, ونرشع يف 
 .العظيم وسائر أبواب الفقه للمسلامت إنه عىل كل يشء قدير

ñý—Ûa@Ñí‹ÈmZ@

òÌÜÛa@À@ñý—ÛaZالدعاء . 
≅Èe ®: قال اهللا تعاىل |¹uρ öΝ Îγø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ : التوبة [〉 ;°

 ).٣/٣٠٠(  مقاييس اللغة − هلمُأي ادع] ١٠٣
 خمتتمة , مفتتحة بالتكبري معلومة,أقوال وأفعال بعبد هللا تعاىل الت:ًرشعا
ئط خمصوصة,  مع النية ,بالتسليم , الرشح املمتع )١/٣٧٧( مواهب اجلليل  − برشا

)٢/٥.( 
 الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم بعد النطق بالشهادتني,  شك أن وال     

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم : لديث ابن عمر, ريض اهللا عنهام قـاحكام يف 
ا رســــول اهللا, وإقــــام ًشــــهادة أن ال إهل إال اهللا وأن حممــــد: بـنـــي اإلســــالم عــــىل مخــــس"

, ومسلم )٨(البخاري : أخرجه − "الصالة, وإيتاء الزكاة, واحلج, وصوم رمضان 
)١٩.( 



 ٢

ضــا عمــود اإلســالم      الم, رأس األمــر اإلســ«:  قــال صــىل اهللا عليــه وســلم;ًوهــي أ
,  وابن ماجه )٢٦١٦(الرتمذي : أخرجه − »وعموده الصالة, وذروة سنامه اجلهاد

 ).٢/١٣٨(, واأللباين يف اإلرواء )١١٣٣٠(, والنسائي )٣٩٧٣(
  عــن أيب هريــرة بــدليل مــا جــاء,  الصــالةوأول مــا حياســب عليــه العبــد يــوم القيامــة     

ن أول مـا حياسـب بـه العبـد يـوم إ«: ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال
جــح, وإن فســدت فقــد خــاب  القيامــة مــن عملــه صــالته, فــإن صــلحت فقــد أفلــح وأ

والطــــــرباين يف األوســــــط ) ٣٢٢(, والنســــــائي )٤١٣(الرتمــــــذي  أخرجــــــه − »وخرس
 ).١٣٣٠(وصححه األلباين يف املشكاة ) ٣٧٨٢(

ñý—Ûa@À@ñc‹¾a@éÔÐi@òÔÜÈn¾a@âbØyþaZ@

bÛëc@ZäÛa@óÜÇ@Ýç_òßbÓgë@æaˆc@õb@

طاوس ما روي عن إال  ,النساءعىل  واإلقامة حديث صحيح يوجب األذانمل يرد 
وعبد ) ١٩٢٢( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى »كانت عائشة تؤذن وتقيم«: قال

 ومل يرد , بعض أهل العلم هذا احلديثضعفقد و ,)٥٠١٦(الرزاق يف املصنف 
ضًنص  . ينهى النساء عن ذلكاًا أ

ëòÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcë@ÑÜÛa@åÇ@p†Šë@ónÛa@ŠbqŁa@Èi@ïç@bçN@

: سأل ابن عمر هل عىل النساء أذان فغضب وقال«: عن وهب بن كيسان قال
, قال األلباين يف متام املنة )١/٢٢٣(ابن أيب شيبة صنف م −»!أهنى عن ذكر اهللا?

 .إسناده جيد) ١٥٣(
 أخرجه عبد −»إذا أرادت أن تصيلتقيم املرأة لنفسها «: عن عطاء قالو

 .)٣/١٢٦(الرزاق يف املصنف 
 −"ليس عىل النساء أذان وال إقامة: "وعن سعيد بن املسيب واحلسن قاال

) ١/٢٢٢(ابن أيب شيبة يف املصنف و )١٩٢٠( البيهقي يف السنن الكربى أخرجه



 ٣

 .)٣/١٢٧(وعبد الرزاق يف املصنف 
òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Z@

ia@ÞbÓ@óÜa@À@ây@åIROQVY@H@òÛdßSRPZ@

أن أمر :  برهان ذلك; فإن أذن وأقمن فحسن,وال أذان عىل النساء وال إقامة
  الصالة يف مجاعة  باألذان إنام هو ملن افرتض عليهم رسول اهللا رسول اهللا 

ْفليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم«: بقوله  ْ َّ ْ ُْ ْ ُُ َ َ َُ ُُ ََ َ َ ُْ َ ُْ ْ ِّ . لنساء ممن أمرن بذلكوليس ا » َ
 . فاألذان ذكر اهللا تعاىل واإلقامة كذلك, فهام يف وقتهام فعل حسن,فإذا هو قد صح

@òãë‡¾a@À@õbuIQOQXUZH@

 .وإن أقامت املرأة فحسن: ليس عىل النساء أذان وال إقامة قال: قال مالك
@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIQOQWQZH@

 وال جتهر ,وإن أذن فأقمن فال بأس ,ليس عىل النساء أذان وإن مجعن الصالة
 وكذلك تقيم إذا , وتسمع صواحبتها إذا أذنت, وتؤذن يف نفسها,املرأة بصوهتا

 وكذلك إن تركت اإلقامة مل أكره هلا من تركها ما أكره للرجال وإن كنت ,أقامت
 .أحب أن تقيم

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓIQOSPQZH@

س وسعيد ابن  وكذ,ليس عىل النساء أذان وال إقامة لك قال ابن عمر وأ
املسيب واحلسن وابن سريين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي 

 ًوال أعلم فيه خالفا, وهل يسن هلن ذلك?
ه قال إن فعلن فال بأس  وقال , وإن مل يفعلن فجائز,فقد روي عن أمحد أ

 وبه قال عطاء ,هنا تقيم وعن جابر أ, عىل روايتني? هل يستحب هلا اإلقامة:القايض
 . فال بأسَوأقمن َّإن أذن:  وقال الشافعي,وجماهد واألوزاعي

bĆîãbq@ZñŠìÈÛa@@lìuëë@ñý—Ûa@À@ñc‹¾a@lbîqZ@

  يصىل الفجر فيشهد معه نساء من لقد كان رسول اهللا «: عن عائشة قالت
ِاملؤمنات متلفعات يف مروطهن ِ ُ َُ َ َثم يرجعن إىل بيوهتن ال ي َ َُ  أخرجه − »عرفهن أحدْ

 .)٦٤٥( ومسلم ,)٣٧٢(: البخاري



 ٤

أمرنا أن نخرج احليض يوم العيدين وذوات اخلدور, «: عن أم عطية قالت
يا : فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوهتم ويعتزل احليض عن مصالهن قالت امرأة

َلتلبسها « : رسول اهللا إحدانا ليس هلا جلباب قال ْ ِ ْ ُ َصاحبتها من جلباهباِ ِ َ ْ َ َ َْ ِ ِ  أخرجه −»ُِ
 .)٨٩٠( ومسلم ,)٣٥١(: البخاري

ñc‹¾a@lbîq@À@ÑÜÛa@åÇ@ŠbqŁa@Èi@‹×‰ãëZ@

إذا صلت املرأة فلتصل يف ثياهبا كلها الدرع «: عن نافع عن ابن عمر قال
, قال األلباين يف متام )٦١٧٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  −»واخلامر وامللحفة

 .إسناده صحيح) ١٦٢(نة امل
 .اجللباب: أي: امللحفة

ُإين امرأة حبىل وإنه يش: قالت امرأة أليب«: عن عروة قال  أن أصيل يف َّق عيلَ
ْأفأصيل يف درعق املنط ًنعم إذا كان الدرع سابغا: ومخار قال ِ ْ  ,إسناده صحيح − ِّ

 .)٤٧٥ (ومالك يف املوطأ) ٣/١٣٠(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 
 .ما يشد به الوسط: أي: نطقامل

 .ةئالعبابما يسمى  وهو قميصال: أي: الدرع
 .ًساترا: أي: ًسابغا

 أخرجه عبد الرزاق يف املصنف −»تصيل املرأة يف درع ومخار«: عن احلسن قال
)٣/١٢٨(. 

 إال الوجه والكفني,  وجوب سرت جسد املرأة كلهإىلذهب مجهور العلامء 
 إال الوجه والكفني  سرت جسد املرأة كلهجيبم وقال أبو حنيفة وشيخ اإلسال

 .والقدمني
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Èi@bäèç@ÝÔäãëN@

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓIRORTQ@H@òÛdßSTYÒ‹—ni@N@

من املرأة مجيع : والعورة املفرتض سرتها عىل الناظرين ويف الصالة قال
 وال فرق, ثم  واحلرة واألمة سواء يف كل ذلك,جسمها حاشا الوجه والكفني فقط

وهذا أمر بلبسهن ) ٢٤٨ص (ذكر حديث أم عطية املتقدم يف الباب ثم قال 



 ٥

  هو ما اجلالبيب للصالة واجللباب يف لغة العرب التي خاطبن هبا رسول اهللا 
 .غطى مجيع اجلسم ال بعضه فصح ما قلنا

وعن حممد بن أيب بكر عن أمه أهنا سألت أم سلمة أم املؤمنني يف كم تصيل 
 .»يف الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها ويف اخلامر«: رأة? قالتامل

@†ìjÈ¾a@æìÇ@À@õbuIRORTSZH@

َ  أتصيل املرأة يف درع, ومخار ليس ذكر حديث أم سلمة أهنا سألت النبي  ْ َ ََ ٍ َ ِ ٍ ْ ِْ ِ ُ َُ ََ ْ ِّ
َعليها إزار? قال ََ ٌ َ َِ َ َإذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور «: ْ َ ُْ ُ ُُ ِّ َ ََ ً ِ ِّ َ َقدميهاِ ْ َ َ ضعفه كثري من أهل −»َ

ه موقوف) ١/٦٦٨(العلم وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص    .ـه. االصواب أ
قال ويف اخلرب دليل عىل صحة قول من مل جيز صالهتا إذا انكشف من بدهنا 

َإذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها« : يشء, أال تراه عليه السالم يقول ْ ُ َُ َ ََ َ ُ ِّ َ ََ ً ِ َ  منه فجعل » ِ
 .انتهى. رشط جواز صالهتا لئال يظهر من أعضائها يشء

ويف إسناده عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار وفيه مقال ومل يذكر : قال املنذري
 أي مل يرفع أحد منهم هذا احلديث بل قرصوا به أي وقفوه عىل أحد منهم النبي 

  .أم سلمة أي جعلوه قوهلا ال قول النبي 
¾a@‹’@À@õbu@ïãbÓŠÜÛ@d ìIQOSURZH@

 :قال ابن املنذر
بعد أن حكى عن اجلمهور أن الواجب عىل املرأة أن تصيل يف درع ومخار, 

 , فغطت رأسها بفضله جازاًدهنا ورأسها فلو كان الثوب واسعاملراد بذلك تغطية ب
ه قال: قال وعن ابن سريين » تصيل يف درع ومخار وإزار«: وما رويناه عن عطاء أ
 .ً فإين أظنه حمموال عىل االستحباب,وزاد وملحفة ,مثله

@òîàîm@åiü@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@õbuIRROQQT@Z@QQU@HÒ‹—niZ@

 ,الوجه واليدان والقدمان ليس هلا أن تبدي ذلك لألجانب عىل أصح القولني
بخالف ما قال قبيل النسخ بل ال تبدي إال الثياب وأما سرت ذلك يف الصالة فال 

لمني بل جيوز هلا إبداؤمها يف الصالة عند مجهور العلامء كأيب حنيفة جيب باتفاق املس
فكذلك القدم جيوز إبداؤه عند . والشافعي وغريمها وهو إحدى الروايتني عن أمحد



 ٦

 .أيب حنيفة وهو األقوى
ه ليس عليها يف الصالة أن تلبس اجللباب  وباجلملة قد ثبت بالنص واإلمجاع أ

وحينئذ فتصيل يف بيتها وإن .يتها وإنام ذلك إذا خرجتالذي يسرتها إذا كانت يف ب
َرئي وجهها ويداها وقدماها ُِ. 

@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓIQOQYXZH@

 واملراد كشفه عند صالهتا ,ويباح كشف وجه املرأة حيث مل يأت دليل بتغطيته
 وأما عورهتا بالنظر إىل نظر , فهذه عورهتا يف الصالة,بحيث ال يراها أجنبي

 .األجنبي إليها فكلها عورة
@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIQOQXQZH@

 .وعىل املرأة أن تغطي يف الصالة كل بدهنا ما عدا كفها ووجهها
|îu‹më@kîÔÈmZ@

:  أن الصواب ما ذهب إليه مجاهري العلامء منهم− واهللا تعاىل أعلم−أرى
ا وسائر الشافعي ومالك وابن حزم وغريهم من وجوب تغطية املرأة بدهنا ورأسه

اهللا  من أدلة عىل ذلك, وجسدها بثوب واسع, ويستثنى الوجه والكفني ملا تقدم
 .تعاىل أعلم

 
                      من فقه املرأةقالة اخلامسة عرشامل −جملة التوحيد
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