
 

 

 

 

 

 

 

 

أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها 
 اليت عليها العمل عند الفقهاء

 ة فقهية حديثيةــدراس
 

 

 

 

 إعداد

 أستاذ الفقه املشارك جبامعة ُأمِّ القرى



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    12



 13         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

 أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها 

 حديثية دراسة فقهية اليت عليها العمل عند الفقهاء

 البحث ملخص

ِللةـة    –هذا البحث مداره على مخسة أحاديث روتها ُأمُّ عطية األنصـارية   علـى 
عليها العمل والفتوى عند فقهاء األمصار ِـداا  وحـديًا ، وِـد     -روايتها عن النيب 

الفقـ    اشتمل على مبحث متهيدي، ومخسة مباحث رئيسة رتَّبُتهـا علـى ترتيـت  تـت    
مبتدئا  حبديًها يف احليض، ثم يف صـال  العيـدين، ثـم يف ائنـائفي وفيـ  حـديًان، ثـم        

 اإلحداد.

جاء املبحث التمهيدي يف ترمجة خمتصر  أُلمِّ عطية. أمـا املبحـث األوف فنـان     
حديًها يف احليض، وانتظم  مخسة مطالت  األوف  بيان املفردات الغريبة يف احلـديث.  

احلديث ل  حنم الرفع. الًالث  حنم الندر  والصـفر  ِبـل احلـيض.    الًاني  يف أن 
الرابع  حنم الندر  والصفر  أثناء احليض. اخلامس  حنـم النـدر  والصـفر  بعـد     

  طالـت ة مأربعـ  وانتظمـ   ،حديًها صـال  العيـدين  نان الًاني  ف حثأما املباحليض. 
  ًالـث الو   العيـد.   حنم حضور النساء لصـال نيالًاو حنم صال  العيدين. األوف 

  مثـر  حضـور النسـاء لصـال      رابـع الو احلنمة من األمر باجتناب احُلـيَّض املصـلةى.  
ة تسـ  انتظمـ  و ،الًالـث  فنـان حـديًها يف ائنـائف     حـث أمـا املب  العيدين يوم القيامة.

  ًالثالو   السبت يف وجوب غسل امليت.نيالًاو األوف  حنم غسل امليت.  طالتم
س  السـنة البـداء    اماخلـ و    ـم عـدد الغسـالت    رابـع الو سل املـرأ   أوىل النساء بغ

  نقض شعر املرأ  وجعل  ثالثـة ِـرون وقلقـا ه    دسالساو بامليامن ومواضع الوضوء.
ة ثالثـ  انتظمـ  و، حديًها يف النهي عن اتباع ائنـائف نان الرابع  ف حثوأما املب خلفها.
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  ًالثالو حنم اتباع النساء ائنائف.  نيالًاو األوف  احلديث ل  حنم الرفع.  طالتم
  احلنمة من نهي النساء عن اتباع ائنائف.

  طالـت ة متسانتظم  و ،اخلامس واألخري  فهو حديًها يف اإلحداد حثوأما املب
  ًالـث الو  احلديث ل  حنم الرفع. نيالًاو يف احلديث. الغريبةفردات بيان املاألوف  

س  ما متتنع عن  املـرأ   اماخلو مشروعية اإلحداد.  احلنمة من رابعالو حنم اإلحداد.
ثم ُختم البحـث بـمهم      التنبي  على أمور خمالفة للشرع يف اإلحداد.دسالساو احلادَّ .

   النتائج يف نقاط خمتصر ، ُذيلةت مبصادر ومراجع البحث. واحلمد هلل أوال  وآخرا .
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Abstract: 

This paper studies five Hadeeth’s narrated by Umm-Atyyia 

Al-Ansaryyia (despite her little narrations to the Prophet, may 

Allah’s Salaam be upon Him); of which Global Fiqh scholars 

worked and made Fatwa accordingly, both in the past and 

nowadays. 

The study has a preface and five chapters, that were put in the 

same order as Fiqh Books; namely starting with her Hadeeth 

concerning menstruation, then Eed Prayers, then Funeral (two 

Hadeeth’s), and finally widowhood.  

The preface introduces briefly Umm-Atyyia Al-Ansaryyia. 

The first chapter depicts her Hadeeth concerning menstruation, and 

illustrates it in five sections. The first, clarifies its wording. The 

second, rules that it is treated as endorsed to the Prophet, may 

Allah’s Salaam be upon Him. The next three sections are for the 

rulings of unclearness and yellowness that shows up before, during, 

and after menstruation, respectively. 

The second chapter depicts her Hadeeth concerning Eed 

prayers. It illustrates it in four sections. The first is for the ruling of 

Eed prayers. The second is for the ruling of women attendance to 

Eed Prayers. The third is for the wisdom behind ordering women in 

menstruation to avoid prayer places. The fourth is for the benefit in 

the judgment day to women attending Eed prayers. 
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The third chapter depicts her Hadeeth concerning Funeral. It 

is illustrated in six sections. The first is for the ruling of washing 

the dead. The second is for the reason behind ordering to wash the 

dead. The third, clarifies who is the most appropriate woman to 

wash a dead woman. The fourth is for the counts of washings. The 

fifth, clarifies that it is of Sunnah to start washing right members as 

well as Wodo members. The sixth is for disbanding the hair of a 

dead woman and making it in three branches thrown behind her. 

The fourth chapter depicts her Hadeeth concerning women 

ordered not to follow Funeral. It is illustrated in three sections. The 

first, rules that it is treated as endorsed to the Prophet, may Allah’s 

Salaam be upon Him. The second is for the ruling concerning 

women following Funeral. The third is for the wisdom behind 

women ordering not to follow Funeral. 

The fifth (last) chapter depicts her Hadeeth concerning 

widowhood. It is illustrated in six sections. The first, clarifies its 

wording. The second, rules that it is treated as endorsed to the 

Prophet, may Allah’s Salaam be upon Him. The third is for the 

ruling of widowhood. The fourth is for the wisdom behind ordering 

widowhood. The fifth is for things that widows should avoid. The 

sixth, clarifies some widowhood habits which are not in agreement 

with Shareeah. 

The study concludes with a listing of most important results. 

References are finally appended. Thanks to Allah at start and end. 
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 :مقدِّمة

احلمد هلل وحده، والصال  والسالم على من ال نيب بعده، نبيِّنا حممد، وعلى آل  
 وصحب  أمجعني.

 انوا أبرَّ الناس، وأفقههم، وأعلمهم بسنة رسوف  فإن أصحاب النيب  وبعد 
وما دلةت علي ، وذلك لقربهم من  علي  الصال  والسالم، وأخذهم عن  مباشر   اهلل 

 بال واسطة.

ومن تلك الًلة املبار ةي الصحابية ائليلة ُأمُّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها، 
فلقد  انت من فضليات الصحابيات، ومن الفقيهات العاملات، فإن أحاديًها اليت 

عليها املدار يف العمل والفتوى  -وخباصة ما رواه الشيخان  - روتها عن الرسوف 
 عند الفقهاء وأهل العلم.

مر هو الذي دعاني للنتابة يف فق  ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها، ومجع وهذا األ
يف ، ويةالفقه املدوناتأحاديًها اليت عليها العملي وهلذا لن ختطيء عني القارئ يف 

شروح احلديث حديًا  أُلمِّ عطية األنصارية ُيجمع أهل العلم على االستدالف ب ، وبناء 
 أحنام فقهية علي .

 ل التمًيل ومن ذلك على سبي

ليس يف حديث غسل امليت أرفع من   »-رمح  اهلل تعاىل  –ِوف اإلمام أمحد 
حديًها أصل يف ». وِاف احلافظ ابن عبد الرب  (1)«حديث ُأمِّ عطية، وال أحسن من 

قال »... وِاف البيهقي تعليقا  على حديًها يف النهي عن اتباع ائنائف   .(2)«غسل امليت
 . ونظائر ذلك  ًري.(3)«ذلك صرحيا  حديث ُأمِّ عطية أن أصحَّ ما روي يف
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متهيدي، اشتمل  ل  حث، تقدَّمها مباحثوِد جعلت البحث يف مخسة مب
 ، ثم ختمت  خبامتة أوردت فيها أبرز نتائج البحث. لتاطعلى عد  م حثمب

 املطالت فهي اآلتية وأما املباحث 

 يف ترمجة ُأمِّ عطية األنصارية. متهيدي  حثمب

  لتاطة ممخس. وفي  .األوف  فهو حديًها يف احليض حثأما املب *
 .يف احلديث الغريبةفردات بيان امل األوف  طلتامل
 احلديث ل  حنم الرفع.  نيالًا طلتامل

 حنم الندر  والصفر  ِبل احليض.  ًالثال طلتامل
 حنم الندر  والصفر  أثناء احليض.  رابعال طلتامل
 ر  والصفر  بعد احليض.حنم الند  امساخل طلتامل

  لتاطم ةأربع. وفي  .النساء لصال  العيدينالًاني  فهو حديًها يف قخراج  حثأما املب *
 حنم صال  العيدين. األوف  طلتامل
 حنم حضور النساء لصال  العيد.  نيالًا طلتامل

 احلنمة من األمر باجتناب احُليَّض املصلةى.  ًالثال طلتامل
   حضور النساء لصال  العيدين يوم القيامة.مثر  رابعال طلتامل

  لتاطة مت. وفي  س.الًالث  فنان حديًها يف ائنائف حثأما املب *

 حنم غسل امليت. األوف  طلتامل
 السبت يف وجوب غسل امليت.  نيالًا طلتامل
 أوىل النساء بغسل املرأ    ًالثال طلتامل
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  م عدد الغسالت   رابعال طلتامل
 السنة البداء  بامليامن ومواضع الوضوء.  ساماخل طلتامل
 نقض شعر املرأ  وجعل  ثالثة ِرون وقلقا ه خلفها.  دسالسا طلتامل

  لتاطة مثالث. وفي  .الرابع  فهو حديًها يف النهي عن اتباع ائنائف حثوأما املب *
 احلديث ل  حنم الرفع. األوف  طلتامل
 حنم اتباع النساء ائنائف.  نيالًا طلتامل
   احلنمة من نهي النساء عن اتباع ائنائف.ًالثال طلتامل

  لتاطة مت. وفي  س.اخلامس واألخري  فهو حديًها يف اإلحداد حثوأما املب *
 يف احلديث.الغريبة فردات بيان امل األوف  طلتامل
 احلديث ل  حنم الرفع.  نيالًا طلتامل

 حنم اإلحـــداد.  ًالثال طلتامل
 نمة من مشروعية اإلحداد.احل  رابعال طلتامل
 ما متتنع عن  املرأ  احلادَّ . س اماخل طلتامل

 التنبي  على أمور خمالفة للشرع يف اإلحداد.  دسالسا طلتامل

أحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها اليت عليها العمل عند » * وِد أمسيت   
 .« دراسة فقهية حديًية –الفقهاء 
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 :منهج البحث

  يف حبًي على منهج علمي ُأخلِّص  يف اآلتي سرُت
مما رواه الشيخان البخاري  –مجعت أحاديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها املشهور   – 1

 اليت عليها العمل عند الفقهاء.  -ومسلم 
 .. وهنذا..رتَّبت األحاديث على  تت الفق  مبتدئا  باحليض، ثم صال  العيدين، – 2
 انا  بارزا  يدف على موضوع  ومسائل .جعلت لنل حديث عنو – 3

ذ رت اخلالف يف املسائل اليت دفَّ عليها احلديث، مع قيراد أدلة  لِّ فريق حست  - 4
 اإلمنان.

 أوردت وج  الداللة من  لِّ دليل أسوِ . – 5
 .األدلة، وائواب عنها ِدر االستطاعة واملناِشات اليت ِد ترد على أوردت االعرتاضات – 6

، ثم »...«لت ما نقلت  من أِواف أهل العلم بالنص بني عالميت التنصيص جع – 7
ُاذيِّل ذلك يف اهلامش بذ ر املصدر مباشر . وأما ما أنقل  باملعنى فإني ال أجعل  

 ..«..انظر  ذا»بني عالميت التنصيص، ثم ُأذيِّل ذلك يف اهلامش بعبار   

 درها األصيلة. وثَّقت األِواف واملذاهت والنصُّوص من مصا – 8
عفوت اآليات القرآنية قىل مواضعها يف القرآن العظيم، ملتفما  بإيرادها بالرسم  - 9

 العًماني، مع ذ ر اسم السور  ورِم اآلية عقت االستشهاد بها.

خرَّجت األحاديث واآلثار الوارد  يف البحث من مصادر السنة املعتمد ، فإن  – 10
أو أحدهما اِتصرت علي ، منتفيا  بذ ر « حيحنيالصَّ» ان احلديث أو األثر يف 

فإني أحاوف « السُّنن»ائفء والصفحة ورِم احلديث. وقن  ان يف غريهما من 
 نقل تصحيح أو تضعيف علماء احلديث واملشتغلني بالسُّنَّة ل .
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 عرَّفت باملصطلحات الفقهية واألصولية. – 11
 من مصادرها.ُعنيت عناية فائقة بشرح النلمات الغريبة  – 12
 مل ُأترجم ألحد من األعالم. – 13

 ختمت البحث خبامتة، ذ رت فيها أبرز ما توصلت قلي  من نتائج وأحنام. – 14
 

 واحلمد هلل أوال  وآخرا ،،،
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 (4)مبحث متهيدي: يف ترمجة أمِّ عطية األنصارية
عنها، قذ مل حتفل املصادر اليت ترمجت أُلمِّ عطية رضي اهلل عنها مبعلومات وافية 

أنها شحيحة قذا ِوبلت ببعض تراجم الصحابيات رضي اهلل عنهن، مع أنها  انت 
، ومن الفقيهات »(5)من فاضالت الصحابيات، والغازيات منهن مع رسوف اهلل »

 العاملات. 

 امسها ونسبها: 

بفتح  –. وِيل  َنسليَبة -بنون وسني مهملة وباء موحد  مصغَّر  –هي ُنَسْيَبة 
بنت احلارث األنصارية. وِيل  بنت  عت. وهي غري َنسليبة بنت  - سر السني النون و

 .(6)، ولذا أننره ابن عبد الرب«ُأمِّ عمار » عت املعروفة بـ 
وِد تردَّد املرتمجون هلا يف ذلك، فبعضهم جعلها شخصية واحد ، وبعضهم 

 ِوا بينهما. فرَّ (9)، وابن ائوزي(8)، والنالباذي(7)فرَّق بينهما، فابن ما وال
هذه ُأم عطية،  وحيتمل أن تنون ُنسيبة»وتردَّد أبو الوليد الباجي فيهما فقاف  

تهذيت ». وأشار النووي يف (10)«وحيتمل أن تنون ُأم عمار . واهلل أعلم وأحنم
 يرجِّح أحد القولني. قىل اخلالف فيها ومل (11)«األمساء

عقت ترمجة ُأمِّ عطية  (12)«صابةاإل»جدير بالذ ري أن احلافظ ابن حجر أورد يف 
 ، وفرَّق بينهما.«ُأمَّ عطية اخلافضة»األنصارية صحابية أخرى مسَّاها 

 : ذكر من روت عنه

 .، وعن عمر بن اخلطاب روت عن النيب 

  :ذكر من روى عنها

مسع منها من الصحابة أنس بن مالك. ومن التابعني  حممد بن سريين، وُأخت  
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مُّ شراحيل، وعلي بن األِمر، وقمساعيل بن عبد الرمحن بن حفصة بنت سريين، وُأ
 عطية، وعبد امللك بن عمري، وغريهم.

 : مناقبها

  انت الصحابية ائليلة ُأمُّ عطية رضي اهلل عنها من فقهاء الصحابة 
. وِاف (13)«من فقهاء الصحابة، هلا عّد  أحاديث»وعلمائهم، وصفها الذهيب بقول   

. وتقدَّم اإلشار  (14)«من  بار نساء الصحابة رضوان اهلل عليهم»لرب  احلافظ ابن عبد ا
 .»(15)من فاضالت الصحابيات، والغازيات منهن مع رسوف اهلل »لقوف النووي  

أصل السنة » وِد  انت من أعلم الناس بغسل املوتى، وحديًها يف غسل بنت النيب 
 .(16)«يف غسل املوتى، وعلي  عوَّف العلماء

. وتبع  النووي (17)ابن عبد الرب يف ترمجتها بمنها  انت غاسلة امليتات وِد جفم
 .(18)«شرح مسلم»يف 

مجاعة من الصحابة وعلماء التابعني بالبصر  يمخذون عنها َغْسل »وهلذا  ان 
. وممن أخذ عنها حديث َغْسل امليت حممد بن سريين، فنان أعلم التابعني (19)«امليت

، وأخذه عن  أبو أيوب السِّختياني فنان أعلم الناس بعمل املوتى وما يتعلق بهم
 .(20)بتغسيل املوتى بعد شيخ  ابن سريين

   ومن مناِبها رضي اهلل عنها

، تقوم بمدوار جليلة يف أنها  انت من اجملاهدات الغازيات مع رسوف اهلل 
الغفو، حتفظ للمجاهدين أمتعتهم ورواحلهم، وتصنع هلم الطعام، وتداوي جرحاهم، 

غفوت   »(21)«صحيح مسلم»وتشرف على مرضاهم. تقوف رضي اهلل عنها  ما يف 
سبع غفوات، أخلفهم يف رحاهلم، وأصنع هلم الطعام، وُأداوي  مع رسوف اهلل 

 «.(22)ائرحى، وأِوم على الفَّْمنى
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  :وفاتها

ذ رت املصادر أن ُأمَّ عطية رضي اهلل عنها انتقلت قىل البصر  يف آخر حياتها 
وهي باملدينة ِدوم  وهو  هافبلغ ،-فقدم البصر    ان غازيا  –عن ولد هلا هناك تبحث 

مريض، فرحلت قلي  فمات ِبل أن تلقاه، و ان ِدومها البصر  بعد موت  بيوم أو 
. ويبدو أنها استقرت هناك، فمخذ عنها البصريون حديًها، وما َرَوْت عن (23)يومني

فاتها على وج  التحديد، وِد أشار احلافظ . ومل تذ ر املصادر سنة ورسوف اهلل 
الذهيب أنها عاشت قىل حدود سنة سبعني من هجر  النيب 

(24). 
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 (25)املبحث األول: حديثها يف احَلْيض

يف احليض مشهور عند أهل العلم، علي   –رضي اهلل عنها  –عطية  حديث ُأمِّ
 وُيستدف فيها العمل عند فقهاء اإلسالم، فال ختلو فتوى من فتاوى احليض قال

أن يتجاهل حديًها يف الُندر  والصُّفر ، وهو  حبديًها، وال انن لشارح منت فقهيٍّ
صريح فيما دفَّ علي ، مع التنوي  قىل أن مسائل الصُّفر  والُندر  من املسائل اليت متسُّ 

 حاجة النساء قليها. 

وِوع ، وتنًر  اعلم أن مسائل الصُّفر  مما يعمُّ«  »اجملموع»ِاف النووي يف 
ومعلوم أن احليض من األمور العامة املتنرر ، . »(26)«احلاجة قلي ، ويعظم االنتفاع ب 

ويرتتت علي  ما ال ُيحصى من األحنام،  الطهار  والصال  والقراء  والصوم 
واالعتناف واحلج والبلوغ والوطء واخللع واإليالء و فار  القتل وغريها، والعد  

 .(27)«لك من األحنامي فيجت االعتناء مبا هذه حال واالسترباء، وغري ذ

اعلم أن باب احليض من عويص األبواب، ومما غلط في   ًريون من »وِاف  
 .(28)«النبار لدِة مسائلة، واعتنى ب  احملققون، وأفردوه بالتصنيف يف  تت مستقلة

در  ، يدف على أن النساء ِد يرين دما  خالصا ، ويرين   – ما سيمتي  –واحلديث 
 . (29)ا أبيَض، وهو الَقصَّة البيضاءويرين صفر  ، وهناك ِسم رابعي يرين ماًء

 نَّا ال »عن حممد بن سريين، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت    نصُّ احلديث
. (31)«بعد الطهر شيئا ». ولفظ أبي داود  (30)رواه البخاري« نعدُّ الُنْدَرَ  والصُّْفرَ  شيئا 

  .(32)«بعد الغسل شيئا   »وعند الدارمي
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 احلديث: لباطم

 يف احلديث. الغريبةفردات بيان امل: ولاأل طلبامل

يف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها مفردات البد من التعريف بها  مصطلحات 
ومفردات هلا صلة بذات «. الطُّْهر»، و«التَِّريَّة»، و«الصُّْفر »، و«الُنْدَر »فقهية، مًل  
 ي لينون القارئ على معرفة بها.«اُئُفوف»، و«الّقصَّة البيضاء»املوضوع  ـ 

بضم الناف، وسنون الداف املهملة، ثم راء مفتوحة فتاء، ممخوذ  من   الُنْدَر  – 1
الَنَدٍر، وهو يف األصل نقيض الصَّفاء، واالسم  الُنْدر  والُنُدور . والندر  من 

وبعضهم جيعل الندر  يف اللون خاصة، األلوان  ما حنا حنو السَّواد والُغْبر . 
 . (33)والُنُدور  يف املاء والعيشي والَنَدُر يف  لٍّ

. (34)أن ينون لون الدم متندرا ، وشبهوه بغسالة اللحم واملراد بها يف احلديث 
  الُندر »ِاف العالةمة الُعًيمني   .(35)وحقيقتها  اللون األمحر الذي يضرب حنو الفساد

 ، وأحيانا  افج بعروق محراء  العلقة، فهو  الصَّديد ينون ممتفجا  مباء ماء ممفوج حُبمر
 .(36)«بيضاء وبدم

بضم الصاد املهملة، وسنون الفاء املوحد ، ثم راء مفتوحة بعدها تاء.   الصُّفر  – 2
. وِيل  هي اللون (37)املاء الذي تراه املرأ   الصَّديد يعلوه اصفرار واملراد بها 

، بني (38)يل قىل البيا،، فهو أمحر غري ِاٍن ينون بلون الذهتاألمحر الذي ا
 .(40)«اُئروحماء أصفر  ماء   الصُّفر »ِاف العالةمة الُعًيمني   .(39)بيا، وسَّواد

تشب  ُغسالة   -بتشديد التاء الفوِية و سر الراء وتشديد الياء التحتية  –التَِّريَّة  – 3
احليض واالغتساف من ، من  در  أو صفر .  ، وهي ما تراه املرأ  بعد(41)اللحم

وِيل  هي البيا، الذي تراه عند الطهر. وِيل  هي اخلرِة اليت تعرف بها املرأ  
 . (42)حيضها من طهرها
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أِـّل مـن الصُّـفر      -التَِّريَّة يف بقية حيض املرأ  »ِاف أبو ُعبيد القاسم بن سالةم  
لــتعلم أنهــا ِــد طهــرت مــن تراهــا املــرأ  عنــد طهرهــا  –والُنــدر  وأخفــى 

 .(43)«حيضها

أن لفظة )التَِّريَّة( وردت يف بعض ألفاظ حديث ُأمِّ عطية رضي  يجتدر اإلشار 
، تقوف رضي اهلل عنها  (44)«غريت احلديث»اهلل عنها، رواها قبراهيم احلربي يف 

 «.  نَّا ال نعدُّ التَِّريَّة الصُّفر  والُندر »

ض احليض والنجاسة، وائمع أطهاري واألطهار  أيام نقي  -بالضم  –الطُّْهر  – 4
طهر املرأ ، قذا انقطع دمها واغتسلت من احليض. يقاف  املرأ  طاهر من احليض، 
وطاهر  من النجاسة والعيوب. وطهرت املرأ ، وهي طاهر  انقطع عنها الدم 

ھ  ھ  ٹ ٹ چ  .(45)ورأت الطهر، فإذا اغتسلت ِيل  َتَطهَّرت واطةهَّرت

 [.222]البقر   آية  چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇے  
الطُّهر املطلق ما ال ينون حيضا  »خالف احليض. ِاف البلر وي   والطُّهر شرعا  

 .(46)«وال نفاسا 

هي أحد عالميت الطُّهر عند غالت النساء، وهي ماء رِيق أبيض   الَقصَّة الَبْيضاء – 5
. وِيل (47)لبياض  بالَقصِّ، وهو اَئصُّ يدفع  الرَّحم عند انقطاع احليض، ُيشبَّ 

 . (48) ماء الَقصَّة وهي ائري

أن خترج القطنة أو اخلرِة اليت حتتشي بها احلائض  من  ِصَّة بيضاء  واملراد بها 
ال خيالطها صفر . وِيل  الَقصَّة شيء  اخليط األبيض خيرج بعد انقطاع الدم 

 . (49) لِّ 

، ليس (51)، بمن ُتدخل املرأ  اخلرِة فتخرجها جافةة(50)فاُئُفو والعالمة الًانية  - 6
 ب  أثر الدم.
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عالمة الطهر معروفة عند النساء، وهو سائل أبيض »ِاف العالةمة الُعًيمني  
خيرج قذا توِةف احليض، وبعض النساء ال ينون عندها هذا السائل، فتبقى قىل احليضة 

ها أنها قذا احتشت بقطنة بيضاء، أي الًانية دون أن ترى هذا السائل، فعالمة طهر
 .(52)«أدخلتها حملَّ احليض ثم أخرجتها ومل تتغيَّر، فهو عالمة طهرها

 : احلديث له حكم الرفع.نيب الثاطلامل

اختلف أهل العلم يف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنهاي هل هو مرفوع أو 
فهو  ىل النيب موِوف  ويرتتت على هذا حنم االحتجاج ب ، فإن  ان مرفوعا  ق
 .(53)حجة، وقن  ان موِوفا  على ُأمِّ عطيَة فهو رأي واجتهاد ِابل للنقاش

، على أن .. «. نا ال نعدُّ »ثون فإنهم جيعلون ما شاب  ِوف ُأمِّ عطية  أما احملدِّ
مع علم  بذلك، فينون تقريرا  من  علي  الصال  والسالم.  معناه، أي يف زمن النيب 

ري حيث جعل مًل هذه الصيغة تعد يف املرفوع ولو مل يصرِّح وهو مذهت البخا
ألن »ي (54). وجفم ب  احلا م وغريه من علماء احلديثالصحابي بذ ر النيب 

 . (55)«ووجوده عندهم وقِراره هلم الصَّحابية حتني حاف نساء الصحابة زمن النيب 

 : حكم الُكْدَرة والصُّفرة قبل احليض.ثالثال طلبامل

 الُندر  والصُّفر  ِبل احليض حيضا ي ألنها ليست يف أيام احليض. وهو ال تعترب
 .(56)ِوف أ ًر الفقهاء،  ابن املسِّيت، وعطاء، والًوري، واألوزاعي،  ما نقل  البغوي

قن احليض قمنا هو الدم األسود »وب  يقوف الظاهرية، ِاف ابن حفم الظاهري  
 .(57)«ق وليس حيضا وحده، وأن احُلمر  والصُّفر  والُندر  عر

 اعتنفْت مع رسوف اهلل »* واستدلوا حبديث عائشة رضي اهلل عنها ِالت  
 .(58)«امرأ  من أزواج ، فنانت ترى الصُّفر  والدم والطةْست حتتها وهي تصلي
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 تصريح عائشة رضي اهلل عنها بمن قحدى زوجات النيب  ووج  الداللة من  
مع نفوف دمها وال تعتّد بذلك وال تعتربه  -ر  وحنوها الُند – انت ترى الصُّفر  

شيئا ، بإِرار النيب علي  الصال  والسالمي فدفَّ على أن احليض املعترب شرعا  هو الدم 
، واختاره (60). وذ ره شيخ اإلسالم ابن تيمية وجها  للحنابلة(59)األسود اخلالص
 .(61)العالمة الُعًيمني

أنها قذا رأت الصُّفر  والُندر  يف  وذهت القاضي أبو يوسف من احلنفية قىل
أوف أيامها مل تنن حيضا ، وقن رأتها يف آخر أيامها  انت حيضا . وعلةل ذلك بمن 
خروج الُندر  يتمخر عن الصايف، فإذا تقدَّمها دم أمنن جعلها حيضا  تبعا ، وأما قذا مل 

 .(62)يتقدمها دم فلو جعلناها حيضا   انت متبوعة ال تبعا 

 : حكم الُكْدَرة والصُّْفرة أثناء احليض.رابعلا طلبامل

على أن  ال حنم للُندر  والصُّفر  بعد الطُّهر وظهور  (63)دفَّ منطوق احلديث
على أن الُندر  والصُّفر  وِت  (64)عالمت ، واالغتساف من احليض. ودفَّ مبفهوم 

 . (65)احليض حيض،  ما ذهت قلي  ائمهور

 بالنتاب، والسنة، واملعقوف  واستدف مجهور الفقهاء على ذلك

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ أما النتاب فقوف اهلل تعاىل  –1

 .[222]البقر   آية  چھھ   ھ  ھ  ے  ے

  وج  الداللة من اآلية من وجهني 

أن اآلية دلةت بعمومها على أن اخلارج من الفرج زمن العاد   الوج  األوف 
 .(66)فر حيض، وهذا يتناوف الُندر  والصُّ

أن اهلل تعاىل جعل احليض أذًى، واسم )األذى( ال يقتصر على  الوج  الًاني 
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 .(67)الدم األسود، وقمنا يشمل الُندر  والصُّفر  أيضا 

رواية علقمة بن أبي علقمة، عن ُأمِّ  موال  عائشة ُأمِّ املؤمنني أنها  ومن السنة  - 2
 (69)فيها الُنْرُسُف (68)ْرَجةاملؤمنني بالدَّ ان النساء يبعًن قىل عائشَة ُأمِّ »ِالت  

في  الصُّفر  من دم احليضة يسملنها عن الصَّال ، فتقوف هلنَّ  ال تعجلَن حتى ترين 
 .(70)«الَقصَّة البيضاء، تريد بذلك الطُّهر من احليضة

أن عائشة رضي اهلل عنها أخربت أن ما سوى البيا،  وج  الداللة من  
ي ألن  حنم ال ُيدرك ا ِالت ذلك مساعا  من رسوف اهلل حيض، والظاهر أنها قمن

   .(71)باالجتهاد

 وأما املعقوف فمن أربعة أوج   – 3

 .(72)أن ينون حيضا  -العاد   –أن األصل فيما تراه املرأ  زمن اإلمنان  األوف 

 .(73)األسودأن الُندر  والصُّفر  يف زمن احليض حيضي ألنهما دٌم أشب   الوج  الًاني 

أن الُندر  والصُّفر  خرجا من الرَّحم، وهما منتنا الـرِّيح، فحنمهمـا    الوج  الًالث 
 .(74)حنم احليض

 .(75)أن  دم يف وِت  قال أن  ممتفج مباء الوج  الرابع 

 س: حكم الُكْدرة والصُّفرة بعد احليض.اماخل طلبامل

ت من حيضتها ال ُيلفت للُندر  والصُّفر  بعد الطهر حبافي ألن املرأ  قذا طهر
واغتسلت ثم رأت صفر   أو  در   فإنها ال تعتربها شيئا ، والواجت  -ومًل  النفاس  –

 يف حقها أن تتوضم وتصلي.

ذهت قىل ذلك طائفة من السلف،  إبراهيم النخعي، ومحاد، وعطاء، وسفيان 
. (76)بن مهدي، واألوزاعي، وسعيد بن املسيِّت رمحهم اهلل تعاىلاالًوري، وعبدالرمحن 
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، (79)، والشافعية(78)، واملالنية(77)وعلي  مجهور فقهاء املذاهت األربعة، احلنفية
 .(80)واحلنابلة

. (81)«وقن رأت  بعد أيام حيضها مل يعتّد ب . نصَّ علي  أمحد«  »املغين»ِاف يف 
 .(82)«ُيلتفت قليهاي خلرب ُأمِّ عطية وعائشةوقن طهرت ثم رأت  در   أو صفر   مل »وِاف  

 لوا على ما ذهبوا قلي  مبا يمتي واستد

ويف رواية «.  نَّا ال نعدُّ الُنْدَرَ  والصُّْفرَ  شيئا »حبديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها   - 1
 .(83)«بعد الطهر شيئا »أبي داود املتقدمة  

 .(84)، فإن الدم الفائد على الطهر املعتاد ليس حبيضووج  الداللة من  ظاهر

يف املرأ  ترى ما ُيريبها بعد   عنها ِالت  ِاف رسوف اهلل وعن عائشة رضي اهلل – 2
، وابن (86)، وأبو داود(85)رواه اإلمام أمحد«. قمنا هو علْرق، أو ُعُروق»الطهر  

 .(87)ماج 

هو من األدلة الدالة على عدم االعتبار »ما ِال  الشو اني   وج  الداللة من  
 .(88)«مبا ترى املرأ  بعد الطهر

يًبت  -زمن احليض  –أن الصُّفر  والُندر  ِبل الطُّهر  – ما سبق  –تقرَّر وألن   – 3
يًبت تبعا  ما ال هلا أحنام احليض تبعا  للحيضي قذ من القواعد الفقهية املقرر  )

، أما بعد الطُّهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي ِاف اهلل (89)(يًبت استقالال 

 السائالت  سائر والصُّفر  الُندر  فصارت ،[222  البقر ] چۀ  ہ چ في  
 .املرأ  فرج من خترج اليت

 .(90)وألن  دم ليس في  أمار  احليضي فلم ينن حيضا  – 4

وألن  دم زائد على العاد ، فلم يًبت حتى ايف بالتنرار،  الفائد على العاد  يف  – 5
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 .(91)حق االستحاضة

ءي ألن بعـض النسـاء   يف احلقيقة مع وضوح  وبيانـ  أريـح للنسـا   »وهذا القوف 
 مـا   –تبقى معها الصُّفر  ملد  طويلة بعد الدم، فإذا ِلنا  احليض هو الـدم املعـروف   

يف اللغة العربية، نقـوف  هـذا شـيء معـروف وال حيتـاج قىل       -ِاف ابن حفم رمح  اهلل
ــ  شــيئا ، فهــو أصــوب وأِــرب    ــَة أنهــم ال يعدُّون قشــناف، ويؤيــده حــديث ُأمِّ عطي

 وباهلل تعاىل التوفيق.،،، (92)«للصواب

 ( 93)املبحث الثاني: حديثها يف صالة العيدين

من أحاديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها اليت عليها عمـل الفقهـاء ِـداا  وحـديًا ،     
، واحُلـّيض،  (94)سلفا  وخلفا ي حديًها يف صال  العيدين، وفي  األمـر بـإخراج العواتـق   

 عو  املسلمني.للصال ، وشهود اخلري، ود (95)وذوات اخُلُدور

عن حفصة بنت سريين، عن ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا ِالـت       نصُّ احلديث 
أن ُنخِرجهنَّ يف الفطر واألضحىي الَعواتلـق واحُلـيَّض وذواتل    أَمَرنا رسوف اللة  »

ِلـت  يـا   «. اخُلُدوِر، فممَّا احُليَّض فيعتِفلن الصَّال ، ويشهدَن اخلري، ودعو  املسـلمني 
متفق «. للُتْلبلْسَها ُأخُتها من جلبابها». ِاف  (96) ! قحدانا ال ينون هلا جلباٌبرسوف اللة

 .(97)علي 

 احلديث: طالبم

 األول: حكم صالة العيدين. طلبامل

 . (98)اإلمجاع منعقد بني أهل العلم على مشروعية صال  العيدين

[، وهي 2]النوثر   چژ  ژ  ڑچ واألصل يف ذلك ِوف اهلل تعاىل 
العيد يف ِوف طائفة من السلف،  عنرمة، وعطاء، وِتاد . وهي من أعالم صال  



 33         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

 .(99)الدين الظاهر ، وشعائره الواضحة

 واختلفوا يف فرضيتها ووجوبها على ثالثة أِواف 

 أن صال  العيدين فر،  فاية. القوف األوف 

وهو ظاهر مذهت احلنابلة، قذا ِام بها البعض سقط اإلثم عن الباِني، وأن 
. وِاف بالوجوب أبو سعيد (100)بلد لو تر وها وجت على اإلمام ِتاهلم أهل

 .(101)اإلصطخري من الشافعية

 واستدلوا على وجوبها مبا يمتي  

، واألمـر  [2]النوثر   چژ  ژ  ڑچ السابقة بممر اهلل تعاىل بها يف اآلية  - 1
 . (102)يقتضي الوجوب

أن ُنخـِرجهنَّ يف   َرنا رسوف اللةـ   أَم»وحبديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها، وفي    – 2
أمـر   وقذا  ـان الـنيب   »واألمر يقتضي الوجـوب  ـذلك.   «. الفطر واألضحى

 .(103)«االجتماع النساء، فالرجاف من باب أوىلي ألن األصل يف النساء أنهن لسن من أهل
 على فعلها، و ذا خلفا ه الراشدون.  ومبداومة النيب  - 3

ين الظـاهر ، وأعـالم الـدين الظـاهر  فـر،،  ـاألذان،       وألنهـا مـن أعـالم الـد     -4
 واإلِامة، وائمعة. 

وألنها لو مل جتت مل جيت ِتاف تار يها،  سائر السُّنن، حيقق  أن القتاف عقوبة ال  - 5
 تتوج  قىل تارك مندوب  القتل والضرب.

 أنها واجبة على األعيان.  القوف الًاني 

إلمام أمحد، اختارها شيخ اإلسالم ابن ، ورواية عن ا(104)وهو مذهت األحناف
 .(105)تيمية
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ِاف احلنفية  هي واجبة على  ل من وجبت علي  صال  ائمعة. وأشار ابن 
ِدامة أنها واجبة على األعيان وليست فرضا ي ألنها صال  شرعت هلا اخلطبة فنانت 

 .(106)واجبة على األعيان وليست فرضا   ائمعة

 .أنها سنة مؤ د  القوف الًالث 

، وهو رواية ثالًة عند (108)، وعلي  أ ًر الشافعية(107)وهو مذهت املالنية
 .(109)احلنابلة

 واستدلوا على استحبابها وعدم وجوبها مبا يمتي  

حبديث األعرابي حني علةم  فرائض اإلسالم، ومنها الصلوات اخلمس، فسمل   - 1
 .(110)«قال أن تطةوَّعال، »األعرابي  هل عليَّ غريها  فقاف علي  الصال  والسالم  

أن احلديث عام تدخل في   ل صال  غري الصلوات  ووج  الداللة من  
 .(111)صريح يف أنها غري واجبة« ال  »اخلمس، وِول  

 هلا مجاعة، ومواظبت  عليها.  وبفعل النيب  - 2

 . (112)وأنها صال  مؤِتة ال تشرع هلا اإلِامة، فلم جتت بالشرع  صال  الضُّحى - 3

أنها فر،  فاية، قذا ِام بها البعض  –واهلل أعلم  –الذي يظهر لي  جيح الرت
 سقط اإلثم عن الباِني.

 : حكم حضور النساء لصالة العيد.نيالثا طلبامل

ظاهر حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها في  األمر بإخراج النساء شيبا  وصغارا  
وفي  نظري ألن من مجلة »لصال  العيد ووجوب ذلك عليهن، ِاف احلافظ ابن حجر  

من ُأمر بذلك َمْن ليس مبنلةف، فظهر أن القصد من  قظهار شعار اإلسالم باملبالغة يف 
 .(113)«االجتماع، ولتعمَّ ائميع الرب ة
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 وِد اختلف العلماء يف هذا على ثالثة أِواف 

 وجوب خروج النساء للعيدين. القوف األوف 

، وعبد اهلل بن أبو بنر، وعمر، وعلي  وب  يقوف اخللفاء الراشدون الًالثة  
 .(114). وعلقمة، واألسود من التابعنيعمر 

 ومن أدلتهم 

أخرجوا »حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها املتقدِّم، ويف بعض روايات احلديث   – 1
العواتَق وذواتل اخُلُدوِر ليشهدَن العيَد، ودعو  املسلمني، ليجتننَب احُليَّض مصلةى 

 .(115)«الناس

ُيخرج بنات  ونساءه   ان رسوف اهلل »حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف   – 2
 .(116)«قىل العيدين

 ،وهو ظاهر يف اسـتمرار ذلـك منـ    »ما ِال  الصنعاني   ووج  االستدالف من  
 .(117)«وهو عام ملن  انت ذات هيئة وغريها، وصريح يف الشواّب ويف العجائف باألوىل

 اب خروج النساء لصال  العيد.استحب القوف الًاني 

 . (118)وهو حمني عن بعض السلف. وِاف ب  ابن حامد من احلنابلة

وهؤالء محلوا أحاديث األمـر بـإخراجهن للعيـد علـى النـدب واالسـتحباب،       
علةل خروجهن بشهود دعو  اخلري ودعو  املسـلمني، ولـو  ـان     ويقولون بمن النيب 

 ن ألداء الواجت عليهن المتًاف األمر.واجبا  ملا علةل بذلك، ولنان خروجه

وفي  تمملي فإن  ِد يعّلل الواجـت مبـا فيـ  مـن     »وأجاب عن  الصنعاني بقول   
وخصَّ الشافعي استحباب حضور النسـاء غـري ذوات    .(119)«الفوائد وال يعّلل بمدائ 

 فًينـره،  –وهن اللواتي ُيشـتهني ئمـاهلن    –اهليئات لصال  العيد، أما ذوات اهليئات 
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و ذلك املرأ  الشابةي ملا يف ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. وهذا هو املذهت عند 
 .(120)الشافعية، وب  ِطع مجهورهم

 . راهية خروج النساء لصال  العيد بعد النيب  القوف الًالث 

وِاف ب  مجاعة من السلف، فقد  ره  عـرو  بـن الـفبري، والقاسـم بـن حممـد،       
. وهو (121)ألنصاري، وسفيان الًوري، وعبد اهلل بن املباركوقبراهيم النخعي، وحييى ا

وج  عند الشافعية، حناه الرافعي عنهم، حبيث قن  ال يستحت هلن اخلروج حبـاف مـن   
 .(122)األحواف

وألن »ما مل ينـن موجـودا  يف زمنـ .     وذلك ملا أحدث النساء بعد عهد النيب 
. ِالت عائشـة  (123)«صدر األوفالفنت وأسباب الشر يف هذه األعصار  ًري  خبالف ال

ما أحدث النساء ملنعهن املساجد  ما ُمنعت  لو أدرك رسوف اهلل »رضي اهلل عنها  
 .(124)«نساء بين قسرائيل

وسـملت  عـن النسـاء خيـرجن قىل     »ِاف اإلمام أمحد  ما يف مسائل ابنـ  صـا     
ألنهـن  »اهلل   . زاد يف روايـة ابنـ  عبـد   (125)«ِاف  ال يعجبين يف زماننـا هـذا   العيدين 

 ان النساء يرخَّص هلن يف اخلروج قىل العيد، فمما »وِاف اإلمام أبو حنيفة   .(126)«فتنة
 .(127)«اليوم فإني أ ره ، وأ ره هلن شهود ائمعة

بمن  ال يدف على حتريم خروج  جيت عن حديث عائشة رضي اهلل عنهاوُأ
مل انعهن،  ُيمنعني ألن   النساء، وال على نسخ األمر ب ، بل في  دليل على أنهن ال

 .(128)بل أمر بإخراجهن، فليس ألحد أن انعهن

 أن خروج النساء للعيدين منسوخ. القوف الرابع 

وهو ما ذهت قلي  الطحاوي، حبيث قن األمر خبروج النساء للعيد  ان يف أوف 
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ا  ًر اإلسالم لالحتياج قليهن لتنًري سواد املسلمنيي لينون في  قرهاب للعدو، ثم ملة
 . (129)املسلمون ُنسلَخ

ومل أَر من ِاف بهذا الرأي سواه، وهو متعقةت بمن النسخ جمرد دعوى، ويردُّه 
  (130)ثالثة أمور

أن ابن عباس رضي اهلل عنهما شهد خروج النساء للعيدين وهو صغري، و ان  األوف 
 ذلك بعد فتح منة، وال حاجة قليهن لقو  اإلسالم حينئذ.

عليـ  الصـال  والسـالم علةـل يف حـديث ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا          أن الـنيب  الًاني 
 حضورهن لشهود اخلري ودعو  املسلمني.

مبد ،   أن ُأمَّ عطية رضي اهلل عنها أفتت خبروج النساء للعيد بعد وفا  النيب  الًالث 
 .ومل خيالفها أحد من الصحابة 

قـوف الًـاني، وهـو    هـو ال  –واهلل أعلـم بالصـواب    –الـذي يظهـر    الرتجيح 
استحباب خروجهن لصال  العيد، حبيـث حتمـل أحاديـث القـائلني بـالوجوب علـى       

علةل خروجهن بشهود اخلري ودعو  املسلمني، ولو  ـان   االستحبابي ألن الرسوف 
ملا علةل بذلك حبيث ينون خروجهن ألداء الواجت جملـرد األمـر.    ا خروجهن هلا واجب

 هذا من جهة.

فنما أشار احلافظ ابن حجر فإن بعض من ُأمرن باخلروج  ومن جهة أخرىي
 ،  احليَّض، فدفَّ ذلك على انصراف األمر على االستحباب.اٍتغري منلةف

أما حديث عائشة رضي اهلل عنها يف منع النساء من اخلروج مطلقا  ففي  نظر 
ر احلنمي قذ ال يرتتت على ذلك تغيُّ» بري. ِاف احلافظ ابن حجر معلقا  على احلديث  

فيقاف «. لو رأى ملنع»ألنها علةقت  على شرط مل يوجد، بناء على ظن ظنت  فقالت  
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علي   مل يَر ومل انع! فاستمرَّ احلنم، حتى قن عائشة مل تصرِّح باملنع، وقن  ان  المها 
 ُيشعر بمنها  انت ترى املنع.

مبنعهن، ولو  ان ما وأيضا  فقد علم اهلل سبحان  ما سُيحدلثن فما أوحى قىل نبي  
أحدثن يستلفم منعهن من املساجد لنان منعهن من غريها  األسواق أوىل. وأيضا  
فاإلحداث قمنا وِع من بعض النساء ال من مجيعهني فإن تعيَّن املنع فلينن ملن 

قىل ذلك مبنع  أحدثْت، واألوىل أن ينظر قىل ما خيشى من  الفساد فيجتنت إلشارت  
 .(131)«و ذلك التقيد بالليل التطيت والفينة،

أحق أن ُتتبع، وِوف عائشة خمتص مبن  وسنة رسوف اهلل »وِاف ابن ِدامة  
أحدث دون غريها، والشك بمن تلك ينره هلا اخلروج، وقمنا يستحت هلن اخلروج 
غري متطيبات، وال يلبسن ثوب شهر  وال زينة، وال خيرجن يف ثياب البذلة، لقوف 

. وال خيالطن الرجل، بل ينّن ناحية (132)«جن َتفلالتوليخر  »رسوف اهلل 
 .(133)«منهم

 : احلكمة من األمر باجتناب احُليَّض املصلَّى.ثالثال طلبامل

مجهور الشافعية على أن املنع للُحيَّض من اجتناب مصلى العيد منُع تنفي  ال 
ة وال حتريم، ووج  ذلك الصيانة واالحرتاز من خمالطة النساء للرجاف من غري حاج

وليس للتحريمي ألن املصلةى ليس  - ما ِالوا  -صال . ووج   ون املنع للتنفي  
وينقل بعض فقهاء الشافعية أن  حيرم املنث على احلائض  ما حيرم منًها يف  مسجدا .

 .(134)«والصواب األوف»املسجدي ألن  موضع للصال  فمشب  املسجد. ِاف النووي  
احلنمة يف اعتفاهلن أن يف وِوفهن وهن ال »  -تعاىل رمح  اهلل  –وِاف ابن املنري 

  .(135)«فاستحتَّ هلن اجتناب ذلك ييصلني قظهار استهانة باحلاف

وأما أمر احلائض باعتفاف املصلى، فقد »  -رمح  اهلل  –وِاف احلافظ ابن رجت 



 39         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

وِد ِيل  قن » «.ِيل  بمن مصلى العيدين مسجد، فال جيوز للحائض املنث في 
نون ل  حنم املساجد يف يوم العيدين خاصة يف حاف اجتماع الناس في  دون املصلى ي

واألظهر أن أمر احُليَّض باعتفاف املصلى قمنا هو حاف »ثم ِاف  ..«. .غريه من األوِات
الصال ي ليتسع على النساء الطاهرات منان صالتهن، ثم خيتلطن بهن يف مساع 

 . (136)«اخلطبة

 لنساء لصالة العيدين يوم القيامة.: مثرة حضور ارابعال طلبامل

عن ابن عباس رضي اهلل  –رمح  اهلل تعاىل  –ذ ر شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عنهما أن النساء يرين اهلل تعاىل يف األعياد، وأشار أن أحاديث ر ية اهلل تعاىل يوم 

 القيامة تشمل املؤمنني مجيعا  من الرجاف والنساء.

نهما أن سبت ذلك أن الر ية املعتاد  العامة وُروي عن ابن عباس رضي اهلل ع
يف اآلخر  تنون حبست الصلوات العامة املعتاد ، فلما  ان الرجاف ِد ُشرع هلم يف 
الدنيا االجتماع لذ ر اهلل ومناجات ، وترائي  بالقلوب والتنعم بلقائ  يف الصال   ل 

 نت  والتمتع بلقائ .مجعةي جعل هلم يف اآلخر  اجتماعا  يف  ل مجعة ملناجات  ومعاي

وملا  انت السنة ِد مضت بمن النساء يؤمرن باخلروج يف العيـد حتـى العواتـق    
خيـرج عامـة نسـاء املـؤمنني يف العيـد جعـل        واحُليَّض، و ان على عهد رسوف اهلل 

 .(137)عيدهن يف اآلخر  بالر ية على مقدار عيدهن يف الدنيا

 (138)املبحث الثالث: حديثها يف اجلنائز

ورضي اهلل  ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها يف غسل زينت بنت النيب  حديث
من أشهر األحاديث اليت روتها عن رسوف اهلل  (139)عنها

، وهو خمرَّج يف (140)
، ظهر فيها «الصحيح»وغريهما. ورواه البخاري يف عد  مواضع من « الصحيحني»
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 من خالف تبويب . -على عادت   –فقه  

 حديث غسل امليت أرفع من حديث ُأمِّ عطية، وال ليس يف»ِاف اإلمام أمحد  
 .(141)«أحسن من 

ليس يف أحاديث الغسل للميت أعلى من حـديث ُأمِّ عطيـة،   »وِاف ابن املنذر  
 .(143)«حـديًها أصـل يف غسـل امليـت    »وِاف ابن عبد الرب   .(142)«وعلي  عوَّف األئمة

يف ذلك على حـديث ُأمِّ  وأما صفة الغسل فينبغي االعتماد »وِاف القاضي الشو اني  
 .(144)«عطية الًابت يف الصحيحني

عن حممد بن سريين، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت  دخل   نصُّ احلديث
اغسلنها ثالثا  أو مخسا  أو أ ًر من ذلك »وحنن نغسل ابنت  فقاف   علينا رسوف اهلل 

، فلمَّا فرغنا آذنَّاه، فملقى «آذّنينمباء وسلْدٍر، واجعلَن يف اآلخر   افورا ، فإذا فرغُتنَّ ف
 «.أشعْرنها قياه»فقاف   (145)قلينا حلْقوه

مبًل حـديث حممـد، و ـان يف حـديث      (147)  وحدَّثتين حفصة(146)فقاف أيوب
و ـان فيـ  أنـ  ِـاف      «. ثالثا  أو مخسا  أو سـبعا  »و ان في   «. اغسلنها وترا »حفصة  

أن ُأمَّ عطيـة ِالـت  ومشـطناها    »ان في   و «. ابدأوا مبيامنها ومواضع الوضوء منها»
 .(148)«ثالثة ِرون

 :احلديث طالبم

 حكم غسل امليت. :األول طلبامل

ذهــت مجهــور الفقهــاء قىل أن غســل امليــت مــن فــرو، النفايــات. ِــاف بــ  
. حتى (152)، واحلنابلة(151)، والشافعية(150)، واملالنية يف املشهور عندهم(149)األحناف

لو ُدفن من ِبل الُغسـل مـن أمنـن ُغسـل  لـفم نبشـ  علـى          -أعين احلنابلة  -ِالوا 
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 . (153)الصحيح من املذهت

. ورجَّح  القـرطيب  (155)ويف ِوف للمالنية هو سنة .(154)وهو مذهت الظاهرية
 .(156)املالني يف شرح  ملسلم

  واستدلوا على ذلك بالسنة واملعقوف

ثالثـا  أو مخسـا  أو    اغسـلنها »يف حديث أمِّ عطية رضي اهلل عنها، وفي    ِول   – 1
 «.أ ًر من ذلك

، واألصل يف األمر الوجوب قذا ورد أمٌر« اغسلنها»أن ِول   ووج  الداللة من  
 .(157)متجردا  عن القرائن

بعرفَة  وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف  بينما رجٌل واٌِف مع رسوف اللة ل  – 2
َِْعَص َِْصَعْت ، أو ِاف  فم اغسلوه   »، فقاف رسوف اهلل (158)ْت ِقذ وِع من راحلت  فم

بلماء وسلْدر، و فِّنوه يف ثوبني، وال حتنِّطوه، وال ختمِّروا رأس ي فإن اهلل يبعً  يوم 
 .(159)متفق علي «. القيامة ملبِّيا 

أن النيب علي  الصال  والسالم أمر بغسل امليت احملرم بقول    وج  الداللة 
 للوجوب. -سبق  ما  -، واألمر «اغسلوه مباء وسدر»

- بل هو من أعظم احلقوق -أن غسل امليت من حقوق املسلم على أخي   ومن املعقوف  – 3
 .(160)أن يقّدم اإلنسان أخاه قىل رب  تبارك وتعاىل على أ مل ما ينون من الطهار  ي

 : السبب يف وجوب غسل امليت.نيالثا طلبامل

 على أربعة آراء  اختلفت مذاهت العلماء يف السبت يف وجوب غسل امليت

أن غسل  غسل تعبدي، يشرتط في  ما يشرتط يف بقية األغساف  الرأي األوف 
 .(161)الواجبة واملستحبة. وأشار احلافظ ابن حجر أن  املشهور عند ائمهور
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أو ل الغسل يف عدده قىل اجتهاد ُأّم عطية وصواحباتها  وعور، بمن النيب 
 .(162)واختيارهن ما و ل  قىل نظرهنغسل عباد  حبست ما يرون من النظافة، فلو  ان ال

 أن غسل امليت قمنا ُشرع للتنظيف.  الرأي الًاني 

، فإن  مشعر بمن غسل  للتنظيف ال «مباء وسلْدر»يف حديًها   ويدف علي  ِول  
، (165)، والشـافعية (164). وب  يقوف املالنيـة (163)للتطهريي ألن املاء املضاف ال يتطهر ب 

 نهم حينمون بطهار  اآلدمي حيًّا وميتا .ي أل(166)واحلنابلة

 أن غسل امليت شرع من أجل النجاسة. الرأي الًالث 

فـذهت   وهذا مبين على اخلالف يف ميتـة اآلدمـي هـل هـي طـاهر  أم  سـة       
احلنفية قىل أنها  سة  اسة خبث تطهر بالغسلي ألن اآلدمي حيـوان دمـوي فيـنجس    

وهـو   .(167)ة مشايخ األحناف، وهـو األظهـر  باملوت  سائر احليوانات، وهو ِوف عام
. (168)رواية ضعيفة عند املالنية، ِاف ب  ابن القاسم، وابن شعبان، وابـن عبـد احلنـم   

. وبعـدم جـواز غسـل امليـت مبـاء زمـفم       (169)وهلذا ِـالوا بنجاسـة الـذي ُينشَّـف بـ      
 .(171). وهو رواية ضعيفة عند الشافعية(170)لنجاست 

املرفوع يردُّ هذا السبت، وهو ِول   ير  وأجاب ائمهور بمن حديث أبي هر
«  (172)متفق علي «. قن املؤمن ال ينجس . 

أن صفة اإلاان ال ُتسلت باملوت، وقذا  انت باِيـة فهـو    ووج  االستدالف ب  
 . (173)غري  س

وبمن امليت لو  س باملوت مل يطهر بالغسـل  احليوانـات الـيت تـنجس، وألنـ       
. وألن غسـل  وق رامـ  بالصـال  عليـ  يـمبى      (174)هيدآدمي فلم ينجس بـاملوت  الشـ  

تنجيس ، قذ ال معنى لغسل امليتـة الـيت هـي مبنفلـة الَعـذلر . ولصـالت  عليـ  الصـال          
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ِبَّل عًمان بن مظعون بعـد   والسالم على سهل بن بيضاء يف املسجد. وملا ثبت أن  
 .(175)املوت، ولو  ان  سا  ملا فعل علي  الصال  والسالم ذلك

 أن غسل امليت ُشرع احتياطا  الحتماف أن ينون علي  جنابة.  أي الرابعالر

ما مـن ميـت اـوت قال    »وب  يقوف بعض املالنية، ويروون في  حديًا  مرفوعا   
. واختلفوا يف معناه  فقيل  قن  من شد  النفع. وِيل  قن امليت (176)«جينت عند املوت

وتعقةب  احلافظ ابن حجر بـمن   .(177)فمنفف قذا فارِت  الروح وارتاح من شد  النفع التذَّ
  .(178)ألن الزم  أن ال يشرع غسل من هو دون البلوغ، وهو خالف اإلمجاع يفي  نظرا 

 ومجيع اآلراء يف نظري صاحلة ألْن تنون سببا  يف وجوب غسل امليت. 

 ؟أوىل النساء بغسل املرأة :ثالثال طلبامل

ائنس، حبيث يغسِّل الذ ر الذ ر،  األصل يف تغسيل امليت أن ائنس ُيغسِّل
ألن حلَّ املسِّ من غري شهو   ي- (179)وهو حمّل اتفاق بني العلماء –واألنًى األنًى 

وعلي  حيرم عند ائماهري تغسيل  .(180)ثابت للجنس حالة احليا  و ذا بعد املوت
قطع ي ألن الفوجية ال تن(181)ائنس خالف ائنس، قال املرأ  لفوجها، والفوج المرأت 

، قال أن احلنفية جييفون غسل املرأ  لفوجها، وليس للفوج (182)حقوِها باملوت
وأوىل الناس بغسل املرأ  األِرب فاألِرب من نسائهاي ُأّمها، ثم جدَّتها،  !(183)غسلها

 .(184)ثم ابنتها، ثم األِرب فاألِرب، ثم األجنبيات  الرجل

 ؟كم عدد الغسالت :رابعال املطلب

، على أن  «اغسلنها ثالثا  أو مخسا  أو سبعا »ية رضي اهلل عنها  دفَّ حديث ُأّم عط
جيت ذلك العدد، والظاهر اإلمجاع على قجفاء الواحد ، فاألمر بذلك حمموف على 

  .(185)الندب
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الواجت يف غسل امليت مر  واحد ي ألن  غسل واجت   »(186)«املغين»ِاف يف 
واملستحت أن ُيغسل  «.بة واحليضعن غري  اسة أصابت  فنان مر  واحد   غسل ائنا

امليت ثالثا ، فإن مل حتصل النظافة واإلنقاء زاد حتى حتصل وحيصل اإلنقاء، فإن حصل 
واحلنمة في  »، على أن ُيجعل يف الغسلة األخري  النافور، (187)بشفع اسُتحتَّ اإليتار

فيفا ، أن  يطيِّت رائحة املوضع ألجل من حضر من املالئنة وغريهم، مع أن في  جت
وتربيدا ، وِوَ  نفوذ، وخاصية  يف تصليت جسد امليت، وصرف اهلوام عن ، ومنع ما 
يتحلةل من الفضالت، ومنع قسراع الفساد قلي ، وهو أِوى الروائح الطيبة يف ذلك، 

  . وِول (188)«وهذا هو السر يف جعل  يف اآلخر ي قذ لو  ان يف األوىل مًال  ألذهب  املاء
، هو حبست احلاجة للنظافة قىل الفياد  على الًالث مع رعاية «ذلك ... أو أ ًر من»

 .(189)الوتر، وليس ذلك للتخيري

واملراد اغسلنها وترا ، ولينن ثالثا ، فإن احتجنت قىل زياد  عليها »ِاف النووي  
لإلنقاء فلينن مخسا ، فإن احتجنت قىل زياد  اإلنقاء فلينن سبعا ، وهنذا أبدا . وحاصل  

يتار مممور ب ، والًالث مممور بها ندبا ، فإن حصل اإلنقاء بًالث مل تشرع أن اإل
 . (190)«الرابعة، وقال زيد حتى حيصل اإلنقاء، ويندب  ونها وترا 

والصحيح من مذهت احلنابلة الفياد  على سبع غسالت قىل أن ُينقي ويقطع 
 . (191)لسبععلى وتري ألن الفياد  على الًالث من أجل اإلنقاء فنذا ما بعد ا

 السنة البداءة بامليامن ومواضع الوضوء. :امساخل طلبامل

مجاهري الفقهاء على أن السنة يف غسل امليت البداء  بامليامن ومواضع الوضوء، 
ي (192)حبيث ُيوضم يف البداية وضوءه للصال ، ثم يغسل شّق  األان، ثم شّق  األيسر

ابدأوا مبيامنها ومواضع الوضوء »لورود ذلك يف حديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها  
وألن هذا سنة االغتساف يف احليا  فنذلك بعد املماتي ألن الغسل يف «. منها
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. (193)املوضعني ألجل الصال ، قال أن  ال ُيمضمض امليت وال ُيستنشق لتعذُّر ذلك
 .(194)واحلنمة يف األمر بالوضوء جتديد أثر مسة املؤمن يف ظهور أثر الغر  والتحجيل

 وإلقاؤه خلفها. (195)نقض شعر املرأة وجعله ثالثة قرون :دسالسا بطلامل

من األحنام اليت دفَّ عليها حديث ُأّم عطية رضي اهلل عنها أن املرأ  ُينقض 
شعرها ِبل الغسل، ثم ُيجعل ثالثة ضفائر وُيلقى خلفها. ولذا بوَّب اإلمام البخاري 

ِاف  )باب ُيجعل شعر املرأ  . وباب آخر (196)علي  بقول   )باب نقض شعر املرأ (
  .(198). وعلى ائفئية األخري  بوَّب  باب ُيلقى شعر املرأ  خلفها(197)ثالثة ِرون(

 وِد اختلف الفقهاء فيما دفَّ علي  حديًها على ِولني 

 استحباب نقض شعر امليتة وجعل  ثالثة ِرون وقلقا ه خلفها. القوف األوف 

عطية رضي اهلل عنها   ، لقوف ُأمِّ(200)، واحلنابلة(199)وهو مذهت الشافعية
 «.ومشطناها ثالثة ِرون»

أن ُأّم عطيَة صرَّحت بمنهن َمَشْطَن شعر زينت رضي اهلل عنها  وج  الداللة من  
 ، وجعلن  ثالث ضفائر، أو برأيهني لنن علم  النيب -وهذا يقتضي نقض   –

 وأِّرهن علي . 

   (201)ونوِش هذا الدليل من ثالثة وجوه* 

قىل ما ِلتم ب ، وقمنا  أن احلديث ليس في  قشار  من رسوف اهلل  وف األ
املذ ور في  اإلخبار من ُأّم عطية أنها مشطت شعرها ثالثة ِرون، وأنها فعلت ذلك 

 احتمافي واحلنم ال يًبت باالحتماف. بممر النيب 

ن هلن بضفر شعرها يف رواية اب بمن  جاء التصريح بممر النيب  وُأجيت عن  
 . (202)«... واجعلن هلا ثالثة ِرون»حبان  
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أن ما ذ رمتوه من جعل الشعر خلف امليتة يعترب من الفينة،  الوج  الًاني 
 وامليت مستغن عنها وممنوع منها.

أن ضفر شعر امليتة حيتاج قىل تسريح، وب  ينقطع شعرها  الوج  الًالث 
 ، فال يشرع واحلالة هذه.(203)وُينتف

استحباب َضْفر شعر امليتة، وقمنا ُيرسل مع خدَّيها من بني  عدم القوف الًاني 
 يديها من ائانبني.

 .(205)، واملالنية(204)وب  يقوف احلنفية

واستدلوا بقوف عائشة رضي اهلل عنها وِد رأت امرأ  يندُّون رأسـها فقالـت    
 .(207)«ميتنم ! (206)عالم تُنصُّون»

من ِوهلا أن امليت ال حيتاج  أن عائشة رضي اهلل عنها أرادت وج  الداللة من  
 .(208)قىل التسريح وحنوهي ألن  للبللى والرتاب

بمن األثر ضعيف، في  انقطـاع بـني قبـراهيم النخعـي وعائشـة       ونوِش الدليل
 رضي اهلل عنها، فال تقوم ب  احلجَّة.

وذلك أن ضفر شعرها وقرسال  خلفها من الفينة، وِد استغنى عنها  وباملعقوف 
 . (209)ملرأ  يف الغسل  حنم الرجل، فال يرسل شعرهاامليت، وحنم ا

والراجح عندي القوف األوف، لداللة حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها   الرتجيح
الغاسالت بذلك  ما يف رواية ابن حبان، وقما  علي ، وهو  ما مضى قما بممر النيب 

 هلن بذلك. واهلل تعاىل أعلم. برأيهني وقِرار الرسوف 
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 الرابع: حديثها يف النَّهي عن اتِّباع اجلنائزاملبحث 

نهى النساء املؤمنات عن اتباع  عطية رضي اهلل عنها أن النيب  روت ُأمُّ
، فهو صريح يف -رمحهم اهلل تعاىل  –ائنائف، وحديًها هذا أخذ ب  مجهور العلماء 

 ، وعلي  عمل الفقهاء ِداا  وحديًا .- ما سيمتي –النهي 

ُنِهينا »، عن ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها ِالت  (210)عن ُأمِّ اهُلَذيل  نصُّ احلديث
 نا ». ولفظ رواية أخيها حممد، عن ُأمِّ عطية  (211)«عن اّتباع ائنائف، ومل ُيعفم علينا

 .(212)قىل آخره« ...ُنْنَهى عن اّتباع ائنائف

 :احلديث طالبم

 احلديث له حكم الرفع. األول: طلبامل

..( ل  حنم . نا ال نعدُّحديًها يف احليض أن ِوف الراوي  )مضى النالم عند 
، -رمح  اهلل تعاىل  -الرفع. وأنقل هاهنا  الم العالةمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

ِول  يف حديث ُأمِّ عطية  )ُنهينا عن اتباع ائنائف، ومل ُيعفم علينا(  أي »فإن  يقوف  
صولية  )قذا ِاف الصحابي  ُأمرنا، أو ُنِهينا، أو من ي ألنَّ القاعد  األنهانا رسوف اهلل 

 .(213)اهـ« السُّنَّةي فاحلديث مرفوع(

عن اتباع  وِد جاء عن أمِّ عطية رضي اهلل عنها التصريح بنهي النيب  ِلت 
ملا »ائناز ، من طريق قمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية، عن جدت  ُأمِّ عطية ِالت  

نَة مجع النساء يف بيت، ثم بعث قلينا عمر بن اخلطاب فقام املدي دخل رسوف اهلل 
قلينن ألبايعنن على أن ال  على الباب، فسلةم ثم ِاف  قني رسوُف رسوِف اهلل 

تسرِن، وال تفنني، وال تقتلن أوالد ن، وال تمتني ببهتان تفرتين  بني أيدينن 
خارج الباب وأخرج وأرجلنن، وال تعصين  يف معروف. ِالت  فمخرجنا أيدينا من 
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ونهانا أن خنرَج يف يده، فبايعناه. ِالت  وأمرنا أن خنرج يف العيدين العواتَق واحُليَّض، 
 . (214)«، أو نمتي مجعةجناز 

(، رأيٌّ هلا رضي اهلل عنها، ومل يعفم عليناأن ِوهلا  ) –واهلل أعلم  –والظاهر 
ظّن غريهي ِال  العالةمة عبد ظنَّت أن  ليس نهي حتريم، واحلجَّة يف ِوف الشارع ال 

هذا تفقٌُّ  منها رضي اهلل عنها، وال ». وِاف الشيخ الُعًيمني  (215)الرمحن بن ِاسم
هو الذي نهاهن ومل يعفم عليهن، أم هي اليت فهمْت أن  مل يعفم  ندري هل الرسوف 

  .(216)«على النساء برتك اتباع ائنائف

 ئز.: حكم اتباع النساء للجنانيالثا طلبامل

 اختلف أهل العلم يف حنم اتباع النساء للجنائف على ثالثة أِواف 

 حتريم اتباع النساء للجنائف. القوف األوف 

، واختـاره شـيخ   (218)، وروايـة عـن اإلمـام أمحـد    (217)وهو مـذهت األحنـاف  
، والشيخان (221)، والعالةمة أمحد شا ر(220)، وتلميذه ابن القيم(219)اإلسالم ابن تيمية

 .(223)ابن عًيمني، و(222)ابن باز

. وِـاف بـدر   (224)«ِاف مجهور العلماء مبنعهن من اتباعها»ِاف القاضي عيا،  
وأحسن حاالت املرأ  مع ائنـاز  أنهـا ال توجـد يف حضـورها. وِـاف      »الدين العيين  

 .(225)«احلازمي  أما باتباع ائناز  فال رخصة هلن في 

 واستدلوا على التحريم بالسنة واملعقوف 

 مِّ عطية رضي اهلل عنها.حديث ُأ – 1

داٌف على التحريمي فإن « ُنهينا عن اتباع ائنائف»أن ِوهلا   ووج  الداللة من  
 األصل يف النهي التحريم  ما تقدَّم مرارا .
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 وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ِاف  بينما حنن نسري مع رسوف اللة   – 2
فلمَّا توسَّط الطريق وِف حتى انتهت قلي ، قذ َبُصَر بامرأ  ال تظنُّ أن  عرفها، 

«. ما أخرجكل من بيتك يا فاطمة »، ِاف هلا  فإذا فاطمة بنت رسوف اللة  
لعلةكل »ِالت  أتيت أهل هذا امليت، فرتحَّمُت قليهم، وعفَّيتهم مبيتهم، ِاف  

ك ، ِالت  معاذ اللة ل، أن أ ون بلغُتها وِد مسعُت« (226)بلغتل معهم الُنَدى
لو بلغتلها معهم ما رأيتل ائنَة حتى يراها جدُّ »تذ ر يف ذلك ما تذ ر، فقاف هلا  

 .(227)«أبيك

 دفَّ احلديث على التشديد يف زيار  النساء للقبور، فإن النيب  وج  الداللة 
 .(228)أننر على فاطمة الوصوف للمقابر ومل ُيننر عليها التعفية

خرج يف جناز  فرأى نسو   جلوسا    أن النيب وعن علي بن أبي طالت  – 3
ِلن  ال. «. أحتملَن فيمن حيمل !»فقلن  ائناز . فقاف  «. ما جيلسنن !»فقاف  
ِلن  «. أفتغسلَن فيمن يغسل !»ِلن  ال. ِاف  «. أفُتدلنَي فيمن ُيدلي !»ِاف  

 . (229)«فارجعَن ممزوراٍت غري ممجورات»ال. ِاف  

دف على أن اتباعهن ائناز  وزٌر ال أجر هلن ي»أن احلديث  وج  الداللة من  
ي ِال  «في ، قذ ال مصلحة هلن وال للميت يف اتباعهن هلا، بل في  مفسد  للحي وامليت

 .(230)ابن القيِّم

زائرات القبور،  لعن رسوف اهلل »وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ِاف   – 4
 .(231)«واملتَّخذين عليها املساجَد والسُُّرج

أن هذا صريح يف لعن من تفور املقابر، واللعن على  ستدالف من  ووج  اال
الفعل من الدالئل على التحريم، والسيما وِد ِرن  يف اللعن باملتخذين عليها املساجد 

 .(233)«والفيار  من جنس االتباع. »(232)والسُُّرجي وهذا حمنم غري منسوخ
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ن  جاء يف رواية   بمن اللعن يصدق يف حق من تنًر زيار  القبوري ألونوِش
، أما من مل ُتنًر من (234)«زوَّارات القبور لعن رسوف اهلل »بلفظ   أبي هرير  

 الفيار  فجائف فعلها، وال ُتنهى عن ذلك.

بمن احلديث عام يف مطلق الفيار ، والشك أن اللعن ألصق بـ  وُأجيت عن  
   )الفوَّارات( للقبور، املنًرات الرتيادها.

أشاروا قلي  من اختالف الفمان الذي ذ رت  عائشة رضي اهلل ما  ومن املعقوف 
ما أحدث النساء ملنعهن املساجد  ما ُمنعت نساء  لو أدرك رسوف اهلل »عنها بقوهلا  
وهذا يف نساء زمانها، فما ظنك بنساء ». ِاف ابن عابدين  (235)«بين قسرائيل

يف نساء ذلك الفمان، وأما  واعلم أن اخلالف»وِاف ابن احلاج املالني   .(236)«زماننا!
خروجهن يف هذا الفمان فمعاذ اهلل أن يقوف أحد من العلماء، أو من ل  مروء ، أو 

 .(237)«غري  يف الدين جبوازه
  راهة اتباع النساء للجنائف من غري حتريم. القوف الًاني 

. وب  ِاف ابـن مسـعود، وابـن عمـر، وأبـو ُأمامـة، وعائشـة مـن الصـحابة          
نخعي، واحلسن، وحممد بن سريين من التابعني. وب  يقـوف األوزاعـي،   ومسروق، وال

، وعلي  مذهت (239). وهو منصوص اإلمام أمحد يف قحدى الروايات عن (238)وقسحاق
 .(241). وهو مذهت الشافعية(240)احلنابلة

 (. ومل ُيعفم عليناودليل هذا القوف حديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها يف ِوهلا  )
 .(242)أن  دافٌّ على أن النهي للنراهة التنفيهية   ووج  الداللة من

وائواب عن  بمن ُيقاف  قن هذا ال يدف على جواز اتباع ائنائف للنساءي ألن 
 اٍف يف املنع، وِوف ُأمِّ عطية األنصارية مبين على اجتهادها  صدور النهي عن  

 .(243)بازوظنها، واجتهاُدها ال ُيعار، بها السنةي ِال  مساحة الشيخ ابن 
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 جواز اتباع النساء للجنائف من غري  راهة. القوف الًالث 

وب  يقوف ابن عباس، والقاسم، وسامل بن عبد اهلل، وابن شهاب الفهري، 
، وب  يقوف (245). وهو رواية عن أمحد(244)وربيعة الرأي، وأبو الفناد، ومالك بن أنس

 .(246)الظاهرية

نا   ان يوسِّع للنساء يف اخلروج من ِوف القاسمي أن مال (247)«املدونة»جاء يف 
مع ائنائف. ِاف اإلمام مالك  ِد  ان النساء خيرجن ِداا ، وال أرى بذلك بمسا  قال يف 
األمر املستننر. وخالف  غريه من أصحاب  و ره  مطلقا  لظاهر حديث ُأمِّ عطية 

 .(248)األنصارية

 واستدلوا على ذلك بالسنة واملعقوف 
اتقي اللة  »بامرأ  تبني عند ِرب، فقاف   ِاف  مرَّ النيب  عن أنس بن مالك  - 1

ِالت  قليك عين، فإنك مل ُتَصْت مبصيبيت، ومل تعرف ! فقيل هلا  قن  «. واصربي
قمنا »فلم جتد عنده بوَّابني، فقالت  مل أعِرْفك. فقاف   ، فمتْت باَب النيب النيب 

 .(249)«الصَّرب عند الصَّدمة األوىل

مل ُيننر على املرأ  ِعودها عند القرب، أن النيب  لة من احلديث وج  الدال
 .(250)وتقريره علي  الصال  والسالم حجةي ِال  احلافظ

مل ُيقرها، بل أمرها بتقوى اهلل اليت فعل ما أمر ب ،  بمن النيب  وُأجيت عن  
م أن ومعلو«. اصربي»وترك ما نهى عن ، ومن مجلتها النهي عن الفيار  وِاف هلا  

 جميئها قىل القرب وبناءها مناٍف للصربي هذا من وج .
فإن هذه القضية ال ُيعلم أنها  انت بعد لعن  زائرات القبور،  ومن وج  آخر 

فهي قما أن تنون دالة على ائواز فال داللة على تمّخرها عن أحاديث املنع، أو تنون 
 . (251)ى ائوازي ِال  ابن القيِّمدالة على املنع بممرها بتقوى اهلل، فال داللة فيها عل
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ِالت   يف أِوف يا رسوف  -يف حديث طويل  –وعن عائشة رضي اهلل عنها  – 2
ِولي  السَّالم على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهلل »اهلل  ِاف  

 .(252)«املستقدمني منا واملستمخرين، وقنا قن شاء اهلل بنم لالحقون

علةمها الدعاء الذي تقول  قذا زارت املقابر بعد  ن النيب أ وج  الداللة من  
سؤاهلا عن ، فدفَّ على جواز زيار  النساء هلا، والفيار  من جنس االتباع، فينون 

  الهما جائفا .

وعن ابن أبي ملينة، أن عائشة رضي اهلل عنها أِبلت ذات يوم من املقابر، ِاف   – 3
أين أِبلتل  ِلت  من ِرب أخي عبد الرمحن بن أبي  فقلت هلا  يا ُأمَّ املؤمنني! من

نهى عن زيار  القبور  ِالت  نعم،  بنر. فقلت هلا  أليس  ان رسوف اهلل 
 .(253) ان ِد نهى ثم أمر بفيارتها

أن عائشة زارت ِرب أخيهاي ألنها ترى أن النساء داخالت يف  وج  الداللة من  
 ع، فدفَّ على ائواز.عموم اإلذن بالفيار ، وهي من جنس االتبا

  (254)وُأجيت عن  من وجهني

أن عائشة رضي اهلل عنها مل تقصد زيار  ِرب أخيها عبد الرمحن، وقمنا ِدمت  أوهلما 
منة للحج فمرَّت على ِرب أخيها يف طريقها فوِفت علي . وهذا البمس ب ، قمنا النالم 

 يف ِصدهنَّ اخلروج لفيار  القبور.

لو »نها ِصدت زيارت ، فإنها ِالت يف بعض روايات احلديث  لو افرتضنا أ ثانيهما 
وهذا يدف على أن  من املستقر املعلوم عندها أن النساء ال يشرع «. شهدُتك ملا زرُتك

 هلن زيار  القبور، وقال مل ينن لقوهلا ذلك معنًى.

 .(255)«ففوروها نت نهيُتنم عن زيار  القبور »ِاف   ، عن النيب وعن بريد   – 4
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أن هذا اخلطاب عام، يتناوف النساء بعموم ، وهو صريح يف  وج  الداللة 
النسخ، والنساء  الرجاف ُنهنَي عن زيار  القبور فيتناوهلن اإلذن بالفيار ، وهي  ما 

 سبق من جنس االتباع.

  (256)وُأجيت عن  من وجهني

 صيغة تذ ري، فهي تتناوف الرجاف بالوضع.« ففوروها»أن ِول    األوف 

أن النساء لو  ن داخالت يف اخلطاب لنان مستحبا  هلن زيار  القبور،  ما هو  ًاني ال
فإنها »علةل بعلة تقتضي االستحباب، وهي ِول    احلاف بالنسبة للرجافي ألن النيب 

 .(257)«تذ ر م اآلخر 

أنها  انت تفور ِرب عمِّها محفَ   ل مجعة، فتصلي »وعن فاطمة رضي اهلل عنها،  – 5
 .(258)«يوتبن

أن زيار  القبور واتباع ائنائف للنساء جائف، فهاهي فاطمة  وج  الداللة من  
 بصور  متنرر .  انت تفور ِرب عمِّها محف  بن عبد املطلت  بنت النيب 

بمن احلديث ضعيف ال تقوم ب  حجَّة، فإن علي بن احلسني مل يدرك  ونوِش
     .(259)فاطمة رضي اهلل عنها، فهو مرسل

 املعقوف فمن ثالثة وجوه  أما 

أن اهلل تعاىل أباح للنساء اخلروج قىل املساجد، وخروجهن للجنائف واتباعها  األوف 
 .(260)خروج قىل صال  ُسنَّ هلن الرباز ،  اخلروج قىل املساجد

 .(261)أن تعليل زيار  القبور بتذ ري، وهو أمر يشرتك في  الرجاف والنساء الًاني 

 هي حممولة على زيارتهن حملرَّم،  النَّوح وغريه.أن أحاديث الن الًالث 
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هو القوف األوف، وأن النساء  –واهلل تعاىل أعلم  –الذي يرتجح لي  الرتجيح 
ال جيوز هلن اتباع ائنائف مطلقا ، وذلك لداللة حديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل 

، مع ما ُيخشى من نيب ل  حنم الرفع قىل ال« ُنهينا»عنها على التحريمي ألن ِوهلا  
حدوث  عند خروجها للجنائف من ائفع، ورفع الصوت بالبناء والصِّياح، وشقِّ 

 ائيت، والنياحة!

  (262)وهذا القوف علي  أئمة السلف وفقها هم

   ليس للنساء يف ائنائف نصيت»ِاف ابن عمر رضي اهلل عنهما.» 

  ،لباطل ال ندع حقا »ويقوف   فإذا مل يرجعن مل يرجع،و ان احلسن البصري يطردهن.» 

  رجع. الرتاب ويطردهن، فإن رجعن وقال األجدع ُيحًي يف وجوههنو ان مسروق بن 

   انوا قذا خرجوا بائنائف أغلقوا األبواب على النساء»وِاف قبراهيم النخعي .» 

   خروج النساء على ائنائف بدعة»وِاف الشعيب.» 

 َيْفتلنَّ»اء على ائنائف  ِاف  وِاف ابن جريج، ِلت لعطاء  خروج النس.» 

عمــد  »ورحــم اهلل العالةمــة احملقــق أمحــد شــا ري فإنــ  نقــل  ــالم العــيين يف  
أن زيـار  القبـور منروهـة    وحاصل النـالم مـن هـذا  لِّـ       »ما نصُّ    (263)«القاري

، والسيما نساء مصري ألن خروجهن على وجـ  فيـ    للنساء، بل حرام يف هذا الفمان
فتنة، وقمنا ُرخِّصـت الفيـار  لتـذ ر أمـر اآلخـر ، ولالعتبـار مبـن مضـى،         الفساد وال

 «.وللتفهد يف الدنيا

هذا ِوف العيين يف منتصف القرن التاسع، فماذا يقوف لو »ثم عقةت علي  بقول   
والقـوف  رأى ما رأيناه يف منتصف القرن الرابـع عشـر، وقنـا هلل وقنـا قليـ  راجعـون.       

، فإن النهي ورد خاصـا   م زيار  القبور على النساء مطلقا الصحيح الذي نرضاه حتري
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بهن، واإلباحة ورد لفظها عام، والعام ال ينسـخ اخلـاص، بـل اخلـاص حا مـا  عليـ        
 .(264)«ومقيد ل 

ِلت  يـا ليـت األمـر بقـي     »وعقةت علي  الشيخ حممد اخلضر الشنقيطي بقول   
الفنـا، والشُّـرب، ومجيـع     على ما  ان يف زمنـ ! فـاليوم صـار حمـل القبـور هـو حمـل       

 اهـ. (265)«الفواحش

، ما ذ ره بعض أهل العلم من الرتخـيص  ومما ُيختم ب  النالم يف هذا املبحث
للنساء يف زيار  ِرب النيب 

-رمح  اهلل تعاىل  –. ومع هذا يقوف العالةمة السعدي (266) 
وِد تعبنـا  يارت ، ، وِربي صاحبي ، فقالوا  يباح هلن زواستًنى العلماء ِرب النيب »  

 .(267)!«بطلت الدليل على استًنائ ، فلم  د لذلك دليال 

 .- تعاىل رمح  اهلل –واألمر  ما ِاف الشيخ ابن سعدي  ِلت 

 احلكمة من نهي النساء عن اتباع اجلنائز. :ثالثال طلبامل

أن الشريعة اإلسالمية ال متنع من شيء أو تنهى عن  قال وفي  شر  ًري،  الشكة
في  أدنى مصلحة، ومن ذلك النهي عن اتباع النساء ائنائف، ملا في  من درء ليس 

 مفاسد  ًري  حتصل بفيارتهن وخروجهن قىل املقابر.. ومن ذلك 

فمن املعلوم أن الشريعة مبناها على حتريم الفعل قذا  انت  محاية جناب التوحيد  –1
قبور ال ختفى على مفسدت  أرجح من مصلحت ، ورجحان مفسد  زيار  النساء لل

أحد، فينون منع النساء من الفيار  من حماسن الشريعة. وتقرير ذلك بمن يقاف  
نهى يف أوف اإلسالم عن زيار  القبور صيانة للتوحيد، وِطعا  للتعلُّق  قن النيب 

باألموات، وسدا  لذريعة الشرك اليت أصلها تعظيم القبور وعبادتها، فلما متنةن 
هم، واضمحلَّ الشرك، واستقر الديني أذن يف زيار  حتصل بها التوحيد من ِلوب

مفيد اإلاان، وتذ ري ما ُخلق العبد ل  من دار البقاءي فنان نهي  عنها للمصلحة، 
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وأما النساء فإن هذه املصلحة وقن  انت مطلوبة فيهني  وقذن  فيها للمصلحة.
لعام من الفتنة لألحياء، لنن ما ُيقارن زيارتهن من املفاسد اليت يعلمها اخلاص وا

 .(268)وقيذاء األموات، والفساد الذي ال سبيل لدفع  قال مبنعهن من الفيار 

ِاف عالةمة القصيم عبد الرمحن السعدي   التحرُّز مما ِد تفعل  املرأ  عند القرب  – 2
واحلنمة يف نهي النساء عن اتباع ائنائفي أن  لضعف عقوهلن ورِةتهن ال يؤمن »

مننر من أفعاف ائاهلية،  تهييج احلفن، أو التسخُّط من ِضاء اهلل  من وِوع
 .(269)«وِدره، وحنو ذلك

احلنمـة يف منـع النسـاء    »وِاف الشيخ عبد اهلل البسام تبعا  لشيخ  ابن سعدي  
عن زيار  القبور هي ما لديهن من الضعف والرِّة، وعدم الصرب واالحتماف، فيخشى 
ــرب      ــن الص ــرجهن ع ــا خي ــاف م ــواف واألفع ــن األِ ــمتني م ــارتهن قىل أن ي ــرَّ زي أن جت

 اهـ. واحلمد هلل رب العاملني. (270)«الواجت

 بحث اخلامس: حديثها يف احإحــدادامل

من أحاديث ُأمِّ عطية رضي اهلل عنها اليت عليها عمل الفقهاء ِداا  وحديًا ي 
حديًها يف اإلحداد وأحنام احملادَّ ، وفي  داللة ظاهر  على وجوب  على من مات عنها 

 فمِل. أياموعلى جوازه على أب أو ابن أو أخ أو ِريت ثالثة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، 

عن حفصة بنت سريين، عن ُأمِّ عطيـة رضـي اهلل عنهـا ِالـت       احلديث  نصُّ
 نَّا ُنْنهى أن ُنحلدَّ على ميت فوق ثالث قال علـى زوج أربعـَة أشـهر وعشـرا ، وال     »

ننتحَل وال نطةيَت، وال نلبَس ثوبا  مصبوغا ، قال ثوَب َعْصت. وِد ُرخَِّص لنـا عنـد   
ويف روايـة   .(271)«حدانا من حميضها يف ُنْبذ  مـن ُ ْسـت أظفـار   الطُّهر قذا اغتسلت ق

ال حيّل المرأ  تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتدَّ فـوق ثـالث، قال علـى    »مرفوعة هلا  
 . (272)«زوج
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 :احلديث طالبم

 يف احلديث. الغريبةفردات بيان املاألول:  طلبامل

نعي ألن احملادَّ  ُتمنع من الفينة، اإلحداد لغة   ممخوذ من احلدِّ، وهو امل أن َنُحدَّ 
، ومل جيوِّز -بضم احلاء و سرها  –يقاف  أحدَّتل املرأ  قحدادا ، وحدَّْت َتُحدُّ وُتحلدُّ 

 .(273)األصمعي قال )أحدَّت(. وهي حادٌّ، وال يقاف  حادَّ 

االمتناع من الطيت والفينة بالًياب واحُللي الداعية قىل  ويف االصطالح 
 .(275). وهو يف عد  الوفا  باتفاق العلماء(274)ُدمن يف العدَّ األزواج ما 

  وهو املفتوف -بعني مفتوحة، ثم صاد سا نة مهملتني –الَعْصت  ثوب َعْصت ،
من برود اليمن، ُيعصت غفهلا ثم يصبغ معصوبا ، ثم تنسج، وهذه الًياب فيها 

 بيا، وسواد.

  طعة والشيء اليسري.  الق-بضم النون  -النبذ   ُنْبذ  من ُ ْست أظفار  

 بنـاف مضـمومة بـدف     -، ويقـاف فيـ   )ُ ْسـت(    -فبضم القـاف   - وأما الُقْسط
القاف، وبتاء بدف الطاء، وهو واألظفار نوعان معروفان من البخور، القطعـة منـ    

( علـى  ظلَفـار ويف بعـض األلفـاظ  )   على شنل الظفر، وليسا من مقصود الطيت.
 .(276)وزن جذام  ساحل من سواحل عدن

الرائحـة   وقمنا رخَّص في  للحادَّ  قذا اغتسلت من احليض إلزالة»ِاف احلافظ ابن حجر  
 .(277)«النريهة. ِاف املهلت  رخَّص يف التبخر لدفع رائحة الدم عنها ملا تستقبل  من الصال 

 : احلديث له حكم الرفع.نيالثا طلبامل

(، ل  ُرخِّص لنا(، وِوهلا  )ى نَّا ُنْنهِوف ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنها  )
 .تقدَّم بيان . وحنم الرفع قىل النيب 
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 : حكم احإحـــداد.ثالثال طلبامل

اإلحداد واجت على احلر  واألمة، والصغري  والنبري ، واملسلمة والذميةي 
 –، على ذلك عامة الفقهاء مل خيالف في  قال احلسن البصري (278)لعموم احلديث فيهن

أمجع املسلمون على أن اإلحداد واجت على النساء »ف ابن رشد  ِا .-رمح  اهلل 
ال نعلم بني أهل »وِاف ابن ِدامة   .(279)«احلرائر يف عد  الوفا  قال احلسن وحده

العلم خالفا  يف وجوب  على املتوفى عنها زوجها قال احلسني فإن  ِاف  ال جيت 
 .(280)«نة فال يعرَّج علي اإلحداد، وهو ِوف شذَّ ب  عن أهل العلم، وخالف ب  الس

أمجعوا أن اإلحداد واجت على ما ذ رنا قال احلسن »وِاف ابن عبد الرب  
 .(281)«البصري

ٱ  ٻ  چ دفَّ على وجوب  على املرأ  املتوفى عنها زوجهاي ِول  تعاىل 

 [. 234]البقر   آية  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

ن مات عنها زوجها َوَجَت عليها أنها نصَّت على أن م ووج  الداللة من اآلية 
 مد  أربعة أشهر وعشر  أيام. –والرتبص االنتظار  –أن ترتبص 

وهذا يف حق املرأ  اليت حتيض، والنبري  والصغري ، أما احلامل فـإن عـدتها أن   

]الطـالق    چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ   تضع محلها،  ما ِاف اهلل تعاىل 
 [.4آية 

 :(282)وعية احإحداد: احلكمة من مشررابعال طلبامل

من متام حماسن الشريعة وحنمتها رعايتها ملصا  العباد على أ مل الوجوه، 
ومن ذلك ما يتعلق باإلحدادي فإن ل  حنما  عظيمة  اجتهد العلماء يف استنباطها 
وتقريرها، وما سوف أسوِ  هاهنا غيض من فيض، ونقطة من حبر من حلَنِم هذا 
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 –عاملني مل تقرتح شيئا  أحسن من ي  ما يقوف ابن القيم التشريع، فلو اِرتحت عقوف ال
، مع التنوي  قىل أن الواجت على املسلم أن يعمل باألحنام الشرعية -رمح  اهلل تعاىل 

 علم احلنمة أو مل يعلمها! مع اإلاان بمن اهلل سبحان  حنيم يف  ل ما شرع  وِدَّره.

هلل أمر ب  يف  تاب  مد  أربعة أشهر . فإن ا أوهلا  تعظيم أمر اهلل تعاىل ورسول 
 وعشر  أيام، وصحَّت السنة املطهر  باألمر ب  وقجياب  حتما  على املرأ . ِاف اهلل تعاىل 

[. وِــاف 30]احلــج  آيــة   چڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  ســــــبحان   

 [.36ب  آية ]األحفا  چٺ

فإن هذه املرأ  اننها الفواج من آخـر بعـد    ن من خلو رحم املرأ .يقُّثانيها  التَّ
موت زوجها وبلوغ النتاب أجل ، فالبد من التيقن من خلـو رمحهـا حتـى ال ختـتلط     

 األنساب، وحيصل بذلك الفساد.

ة فـإنَّ الرابطـ   ثالًها  رعاية حق الفوج املتـوفى وقظهـار احلـفن علـى فراِـ .     
الفوجية أِدس رباط، فال يصحُّ شرعا  وال أدبا  أن تنسى ذلك ائميل، وتتجاهل حق 
الفوجية اليت  انت بينهما. وليس من الوفاء أن اوت زوجها من هنا، ثم تنغمس فلـي  
الفينة، وترتدي الًياب الفاهية املعطةر ، وتتحوَّف عن منفف الفوجية،  منَّ مل تنن بينهما 

 بقي وفيا  معاشرا  لفوجت  ومل يفرِّق بينهما قال املوت. عشر ، فإن الفوج

فإن  من الصـعت أن تـرى والـد  امليـت أو      رابعها  مراعا  حق أِارب امليت.
زوجة ابنها أو أخيهم وِد تفيَّنت وا تحلـت ووضـعت    –على سبيل املًاف  –أخوات  

م النفسـية  املساحيق على وجهها وِد جتهفت للُخطةاب! فمن أجـل مراعـا  مشـاعره   
 شرع اهلل تعاىل اإلحداد على املرأ  ليفوف يف فرتت  ما  ان يف نفوسهم.
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فإن  بهذا اإلحداد املشروع على الفوج امليت من  خامسا   تعظيم مصيبة املوت.
تعظيم مصيبة املوت اليت  ان أهل ائاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغـة، وُيضـيفون قىل   

وحلق الشـعور، والـدعاء بالويـل والًبـور، ومتنـث       ذك شقَّ ائيوب، ولطم اخلدود،
وال تدهن وال تغتسل، قىل غـري ذلـك    املرأ  سنة يف أضيق بيت وأوحش ي ال متّس طيبا 

 مما هو تسخُّط على اهلل تعاىل وأِداره.

حبيث قن  سادسا   اإلحداد على الفوج تابع للعدَّ  ومن مقتضياتها ومنّمالتها.
تفين والتجمل والتعطـر لتتحبَّـت قىل زوجهـا، وتـرد هلـا نفسـ ،       املرأ  قمنا حتتاج قىل ال

وحيسن ما بينهما من العشر ي فإذا مات الفوج واعتـدَّت منـ  وهـي مل تصـل قىل زوج     
آخر فاِتضى متام حق وتم يد املنع من الًاني ِبـل بلـوغ النتـاب أجلـ  أن ُتمنـع ممـا       

 تصنع  النساء ألزواجهن.

فإنهـا قذا ُمنعـت    ع املرأ  يف الرجاف وطمعهم فيها.سابعا   سدُّ الذريعة قىل طم
من الفينـة واخلضـاب والتطيـت  ـان ذلـك أدعـى لُبعـدها عـن الرغبـة يف األزواج،          
والعنس بالعنس، فإذا بلغ النتاب أجل  صارت حمتاجـة قىل مـا يرغِّـت يف نناحهـا،     

 فُمبيح هلا من ذلك م ُيباح لذات الفوج.

فإن النفوس البشرية ِد تتمثر تمثرا   بريا   لفطر  اإلنسانية.ثامنا   موافقة ائلبللةة وا
بسبت موت القريت، وخباصة الفوجة على فراق زوجهـا، فمبـاح اهلل اإلحـداد علـى     
امليت أيا   ان أبا  أو أخا  أو ابنا  ثالثة أيام فمِل موافقة  للطبيعة البشرية، فقد ال يستطيع 

 ذه املد  بسبت عظم املصيبة. اإلنسان أن يقابل الناس يف بيت  يف ه

 : ما متتنع عنه املرأة احلادَّة.امساخل طلبامل

من املقرَّر عند أهل العلم أن املرأ  امُلحدِّ  متتنع عن  ل ما يعترب زينـة شـرعا  أو   
عرفا ، سواء  ان يتصـل بالبـدن أو الًيـاب، أو يلفـت األنظـار قليهـا،  ـاخلروج مـن         
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. وتفصـيل ذلـك   (283)وهذا ِدر جممع علي  يف ائملةمسننها، أو التعر، للُخطةابي 
    (284)مبا يمتي

فال تلبس ثوبا  يعد ثوب زينة، فيدخل في  الًياب املصبوغة، أوال  لباس الفينة. 
ِـاف ابـن    أما الًياب العادية فلها أن تلبسها بمي لون  ان، أصفر، أو أمحر، أو أخضر.

ة، وقن  ان رِيقا ي ألن حسن  من أصل ال ُتمنع من حسان الًياب غري املصبوغ»ِدامة  
خلقت  فال يلفم تغيريه،  ما أن املرأ  قذا  انت حسنة اخللقة ال يلفمهـا أن تغيِّـر لونهـا    

 .(285)«وتشوِّه نفسها

دهنا ، أو خبورا ، أو مشاً، أو غري ذلك، ال تتطيت الًاني  الطيت جبميع أنواع . 
شيئا  يسريا  مـن الطيـت تتطيـت بـ  أي     قطالِا ، قال قذا طهرت من احليض فإنها تمخذ 

تطيِّت حمل اخلبث حتى ال ينـون هلـا رائحـة. وممـا يـدخل يف الطيـت غسـل ائسـم         
بالصابون والشمبو اللذين فيهما طيت، وشرب القهو  اليت فيهـا زعفـراني ألن ذلـك    

 يدخل يف االستعماف. 

ت أو الفضة، فال تلبس احللي سواء  ان من الذهالًالث  احُللي جبميع أنواع . 
ال يف القدمني، وال يف النفني، وال يف الرِبة، وال يف األذنني، وال على الصدر. أي 
نوع من أنواع احللي فإنها ال تلبس ، حتى لو  انت تلبس سنًّا من ذهت فإنها ختلع ، 
قذا مل ينن عليها مضر ، فإن  ان عليها مضر  فلتحرص على أن ختفي  بمن تقلل 

 ر السِّن ويتبني للناس. الضحك حتى ال تظه

لضرور  يف الليل، أو حاجة الرابع  أال خترج من البيت قال لضرور  أو حاجة. 
بالنهار، وأما بدون حاجة وال ضرور  فال جيوز أن خترج من بيتها الذي مات زوجها 

 وهي في ، فيجت عليها أن تبقى يف البيت فال خترج. 

فال تتنحل احملادَّ  قال بصلْبٍر ل. اخلامس  التحسني والتجميل والتنحل بالنح
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ومما أو شبه  مما ال لون ل ، تفعل  بالليل ومتسح  بالنهاري هذا قن احتاجت وقال فال. 
استعماف املنياج، واألصباغ اليت  ًر استعماف النساء هلا يف هذا  يدخل يف الفينة 

ل يف ذلك  ويدخ الوِت، مما يضعن  على اخلدَّين والشِّفاه وبقية أجفاء ائسم.
اخلضاب،  احلناء، وتسويد الشعر، ومًلهما ما يستعمل   ًري من النساء اليوم من 

 على األظفار.« املنا ري»تشقري الشعر، أو صبغ  بملوان أخرى. ومًل  ما يسمى بـ 

 : التنبيه على أمور خمالفة للشرع يف احإحداد. دسالسا طلبامل

اء جيت أن جتتنبها املرأ  احملدَّ ، قما يظن بعض املغالني يف اإلحداد أن هناك أشي
أن هذه  جديٌر بالذ رألجل أن بعض النساء ِد اعتدن على فعلها، أو على اجتنابها. 

  (286)األشياء ليس هلا أصٌل يف الشرع، بل هي من البدع احملرمة

فال جيت على املرأ  أن تنتسي بالسواد زمن اإلحداد، وال  أوال   لبس السَّواد.
ن األلوان غريه، وقمنا الواجت عليها اجتناب لباس الفينة فقط، وتلبس ما بمي لون م

، (287)«لبس السَّواد عند املصائت شعار باطل ال أصل ل ...»شاءت من ثيابها، فإنَّ 
 .(288)«وهو أمر باطل ومذموم»و

ثانيا   املنع من اخلروج قىل ساحة املنفف، أو الصعود قىل سطح ، أو ر ية القمر. 
ى أن الواجت عليها أن تبقى يف ِعر دارها مطلقا ، وأن القمر )ذ ر(، فال وذلك بدعو

 جيوز أن تنظر قلي  من  انت يف عد  الوفا ، وال خترج يف نوره مطلقا !

 اعتقادهم أن ال جيوز هلا تنليم  ثالًا   منعها من أشياء مل يرد الشرع مبنعها منها 
يراها أحد، وال ترى هي أحدا ، وال  الرجاف مطلقا ، واالعتفاف عن الناس، حبيث ال

ترد على مساعة اهلاتف، وال متسك هاتفها ائواف وال ترد علي ، و ونها ال تغتسل يف 
 األسبوع قال مر  واحد ، وأنها ال متشي يف بيتها حافية. واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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 ةــــــــــامتـاخل

 .ى رسول  املصطفى محدا  هلل تعاىل على املنتهى، وصال  وسالما  عل

 فهذه خامتة ُأخلِّص فيها أبرز نتائج البحث يف نقاط عجلى 

وامسهـا ُنسـيبة بنـت     –التم يد على أن الصحابية ائليلـة ُأمَّ عطيـة األنصـارية     أوال  
ي  انت من فضليات الصحابيات العاملات الفقيهات، من  بار نسـاء  -احلارث 

 .الصحابة 

ت النسـاء لـ  عالمتـان، ُيعـرف بهمـا أو بمحـدهما  القصَّـة        أن الطهر عند غالـ  ثانيا  
 البيضاء، واُئُفوف.

ألنها ليست يف أيام احلـيض،   يتبيَّن أن الندر  والصفر  ِبل احليض ال حنم هلا ثالًا  
  ما هو مذهت أ ًر الفقهاء. 

أن الندر  والصفر  اليت خترج من املرأ  أثناء احليض حيٌض،  مـا هـو مـذهت     رابعا  
 ائمهور.

 ال ُيلتفت للندر  والصفر  بعد الطهر حباف من األحواف. خامسا  

، ومـا  «ُرخِّص لنا» ، أم « ُنهينا»أو  ،« نا نفعل»الصواب أن ِوف الصحابي   سادسا  
 .أشب  ذلكي أن ل  حنم الرفع قىل النيب 

 املرجَّح من أِواف أهل العلم أن صال  العيد فر،  فاية. سابعا  

 استحباب خروج النساء لصال  العيدين من أجل شهود اخلري ودعو  املسلمني. ثامنا  

 غسل امليت من فرو، النفايات،  ما هو مذهت مجاهري الفقهاء. تاسعا  
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األصل يف تغسـيل امليـت أن ائـنس يغسِّـل ائـنس، قال املـرأ  فإنهـا تغسـل          عاشرا  
 زوجها، والفوج امرأت .

 البداء  بامليامن ومواضع الوضوء. السنة يف غسل امليت حادي عشر 

ال جيوز للنساء اتباع ائنائف، وال زيار  القبور، وذلك لرِة ِلوبهن، و ًر  ثاني عشر  
 جفعهن، واحتماف حصوف مننرات من أفعاف ائاهلية.

 وجوب اإلحداد على من مات عنها زوجها مد  أربعة أشهر وعشر  أيام. ثالث عشر 

 على األب واألخ واالبن والقريت ثالثة أيام فمِل.جواز اإلحداد  رابع عشر 

جيت على النساء احملدَّات مراعا  ما أوجبـ  الشـرع يف اإلحـداد  لـفوم      خامس عشر 
. وترك ما مل يوجب ،  لبس السواد، واملنع من اخلـروج قىل  .البيت، وترك الفينة

 ساحة املنفف، وما أشب  ذلك. 

 واحلمد هلل ربِّ العاملني،،،
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 :اتـوالتعليق شـاماهلو

                              (.3/8)« االستذ ار»انظر   (1)

       (.4/1947« )االستيعاب يف معرفة األصحاب»انظر   (2)

          (.4/131« )السنن النربى»انظر   (3)

البن أبي حامت  «ائرح والتعديل»(، 8/455) البن سعد «الطبقات النربى» انظر ترمجتها يف  (4)
ــ  »(، 9/465) ــن خــّرج ل ــاجي «البخــاري يف ائــامع الصــحيح  التعــديل والتجــريح مل  للب
 «صفة الصفو »(، 4/1947) البن عبد الرب «االستيعاب يف معرفة األصحاب»(، 3/1288)

تهذيت النماف يف »(، 2/626)للنووي  «تهذيت األمساء واللغات»(، 2/71) البن ائوزي
صـابة يف  اإل»(، 2/318) للـذهيب  «سري أعالم النـبالء »(، 35/315) للمفي «أمساء الرجاف
قسـعاف  »،  الهمـا البـن حجـر    (12/482« )تهذيت التهذيت»(، 8/437) «متييف الصحابة

                               (.36)صللسيوطي  «املبطم برجاف املوطم

                               (.3/262للنووي )« تهذيت األمساء واللغات»ما بني احلاصرتني من  (5)

                              (.4/1947« )يعاباالست»انظر   (6)

« اإل ماف يف دفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء والننـى واألنسـاب      »انظر   (7)
(7/259.)                               

                              (.2/853« )رجاف صحيح البخاري»انظر   (8)

                              (.2/71) «صفة الصفو »انظر   (9)

                               (.3/1288« )التعديل والتجريح»انظر   (10)

(11)  (2/627.)                              

(12) (8/438.)                               

                               (.2/318« )سري أعالم النبالء»انظر   (13)

                              (.4/1947« )االستيعاب» (14)
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                              (، مرجع سابق.3/262« )تهذيت األمساء واللغات» (15)

                               (.9/445) «التوضيح لشرح ائامع الصحيح»  انظر (16)

                               (.3/128« )فتح الباري»نقل  احلافظ ابن حجر يف  (17)

                               (.7/3« )صحيح مسلم بشرح النووي»انظر   (18)

                              (، مرجع سابق.35/316« )تهذيت النماف»انظر   (19)

                               (، مرجع سابق.464و 9/450« )شرح البخاري»انظر   (20)

                              (.1812(، رِم )3/1447) (21)

هم املبتلون بالعاهات، يقاف  رجل َزملٌن، أي مبتلى بـيِّن الفََّمانـة. والفََّمانـة  العاهـة.      الفَّْمنى  (22)
                             (، ماد  )ك.د.ر(.5/134« )لسان العرب»انظر  

                               (.3/127« )حيح البخاريفتح الباري شرح ص»انظر   (23)

                              (.2/318« )سري أعالم النبالء»انظر   (24)

 السيالن.  احليض يف اللغة  (25)

عبار  عـن الـدم الـذي ينفضـ  رحـم بالغـة سـليمة عـن الـداء والصـغر. انظـر              يف الشرع  
 (.127)ص «التعريفات»

حترير »احليض، والطمث، والعراك، والضحك، واإل بار، واإلعصار. انظر   اء ول  ستة أمس 
                              (.44)ص« ألفظ التنبي 

                              (.2/390« )اجملموع شرح املهذب»  انظر (26)

                               (.2/378« )اجملموع»ما بني احلاصرتني من  (27)

                              املصدر السابق. (28)

 (.  1/709« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (29)

مـع الفـتح(، رِـم     -1/426يف  تاب احليض، باب الصفر  والندر  يف غـري أيـام احلـيض )    (30)
(326.)                               
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(، 1/83الطهار ، باب يف املرأ  ترى الندر  والصفر  بعد الطهـر ) أخرج  أبو داود يف  تاب  (31)
                              ( من رواية أم اهلذيل حفصة بنت سريين، عن أُم عطية.307رِم )

(، رِـم  1/155أخرج  الدارمي يف  تـاب الصـال ، بـاب النـدر  قذا  انـت بعـد احلـيض )        (32)
                              األثر...« .ندر  والصفر  نا ال نعتدُّ بال»(، ولفظ   875)

 (، ماد  )ك.د.ر(.5/134« )لسان العرب»انظر   (33)

 (.1/708« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (34)

 (.1/402) للبسام «توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (35)

                               (.1/498« )عالشرح املمتع على زاد املستقن»انظر   (36)

 (.1/426« )فتح الباري بشرح صحيح البخاري»انظر   (37)

 (.1/402« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (38)

 (.457)صللمناوي  «التعاريف»انظر   (39)

                               (.1/498« )الشرح املمتع على زاد املستقنع»انظر   (40)

 (.1/537)للحطاب  «مواهت ائليل لشرح خمتصر خليل»انظر   (41)

 (، ماد  )ت.ر.ا(.1/189« )النهاية يف غريت احلديث واألثر»انظر   (42)

 (، ماد  )ر.أ.ي(.5/134« )لسان العرب»انظر   (43)

 (، من طريق محاد بن زيد، عن هشام، عن حفصة، عنها.2/779) (44)

 (، ماد  )ط.هـ.ر(.505-4/504« )لسان العرب»انظر   (45)

 (.18/292« )النويتية املوسوعة الفقهية»انظر   (46)

 (.1/325« )االستذ ار»انظر   (47)

 (.1/96« )عقد ائواهر الًمينة يف مذهت عامل املدينة»انظر   (48)

وضــبطها شــيخ  (، مــاد  )ق.ص.ص(.4/71« )النهايــة يف غريــت احلــديث واألثــر»انظــر   (49)
 (.1/507« )شرح العمد »بضم القاف )الُقصَّة البيضاء(،  ما يف اإلسالم ابن تيمية 
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 ُجُفوفا  وجفافا   يبس، وجتفف وفي  بعض النداو . انظر  -بالفتح  –جفَّ الشيء جيفُّ وجيف  (50)
 (، ماد  )ج.ف.ف(.9/28« )لسان العرب»

 (.1/96« )عقد ائواهر الًمينة»انظر   (51)

                               (.1/498« )املستقنعالشرح املمتع على زاد »انظر   (52)

 (.1/709« )فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام»انظر   (53)

 (. 1/274« )نيل األوطار»و، (1/213« )سبل السالم»و ،(1/426« )فتح الباري»انظر   (54)

 (.1/403« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (55)

                              (.2/396« )عاجملمو»  انظر (56)

 (.1/383« )احمللى باآلثار»انظر   (57)

مع الفتح(، برِم  -1/411أخرج  البخاري يف  تاب احليض، باب االعتناف للمستحاضة ) (58)
(310.)                               

 (.1/380« )احمللى باآلثار»انظر   (59)

 .(1/376« )اإلنصاف»انظر   (60)

 (.1/710« )فتح ذي ائالف واإل رام»انظر   (61)

 (.1/29« )ائوهر  النري »انظر   (62)

 ما دفَّ علي  اللفظ يف حمل النطق. وهو ِسمان  املنطوق  (63)

 ما حيتمل  التمويل، )وهو الظاهر(. الًاني  ما ال حيتمل التمويل )وهو النص(. األوف 

 (.203)ص« وفقرشاد الفحوف قىل حتقيق علم األص»انظر  

 ما دفَّ علي  اللفظ ال يف حمل النطق. وهو ِسمان  املفهوم  (64)

 مفهوم خمالفة. الًاني     مفهوم موافقة. األوف 

 (.203)ص« قرشاد الفحوف»انظر  
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القوانني » وللمالنية (. 1/55« )تبيني احلقائق»و ،(1/39« )بدائع الصنائع» للحنفية انظر  (65)
(. 1/263« )روضة الطالبني» وللشافعية (. 1/536« )هت ائليلموا»و ،(38)ص« الفقهية
 ،(52)ص« زاد املستقنع» وللحنابلة (. 1/113« )مغين احملتاج»و«. بال خالف » ِاف  

 (.1/376« )اإلنصاف»و

 (.1/350) للعمراني «البيان يف مذهت اإلمام الشافعي»انظر   (66)

 (.1/39« )بدائع الصنائع»انظر   (67)

  مجع ُدْرج، هو  السِّْفط الصغري تضع في  املرأ  خلفَّ -بنسر الداف وفتح الراء  - َرجةالدِّ (68)
  وأصل  شيء ُيدرج، أي يلفُّ -بضم الداف وسنون الراء  –الدُّْرجة متاعها وطيبها. وِيل 

« ةالنهاي»فيدخل يف حياء الناِة، ثم ُيخرج وُيرتك على حوار فتشمُّ  فتظن  ولدها فرتأم . انظر  
هي حنو خرِة  قطنة (  »1/113« )مغين احملتاج»ِاف الشربيين يف  (، ماد  )د.ر.ج(.2/111)

 «. تدخلها املرأ  فرجها ثم خترجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو ال

 (، ماد  )ك.ر.س.ف(.4/163« )النهاية»القطن. انظر   النــُْرُسف  (69)

 ( باإلسناد املتقدم. 128(، رِم )1/59« )املوطم»أخرج  اإلمام مالك يف  (70)

 (. 1/39« )بدائع الصنائع يف ترتيت الشرائع»انظر   (71)

 (. 1/113« )مغين احملتاج»انظر   (72)

 (.1/64« )النايف يف فق  اإلمام أمحد»انظر   (73)

 (. 1/498« )الشرح املمتع»انظر   (74)

 (.1/402« )توضيح األحنام من بلوغ املرام»انظر   (75)

« عبدالرزاقمصنف »(. وراجع  2/237« )األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف» ر ظان (76)
 (، باب يف املرأ  تطهر ثم ترى الصفر  بعد الطهر.1/116)

 (. 1/39« )عبدائع الصنائ»انظر   (77)

 (.1/536« )مواهت ائليل»انظر   (78)
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 (. 1/491« )احلاوي النبري»انظر   (79)

 (.1/376« )اإلنصاف»انظر   (80)

 (.1/241« )املغنـي»انظر   (81)

 املصدر السابق. (82)

 .طلتتقدم خترجيهما أوف امل (83)

 (.1/504« )شرح العمد »انظر   (84)

(، من طريق حييى 25845و 25308و 24472(، رِم )215و 160و 6/71« )مسند أمحد» (85)
 .. فذ رت ..هابن أبي  ًري، عن أبي سلمة، عن ُأم بنر أنها أخربتها عائشة رضي اهلل عن

باب من روى أن املستحاضة تغتسل لنل صال ،  -(، يف  تاب الطهار  293(، رِم )1/78) (86)
  (.278(، برِم )1/58« )صحيح سنن أبي داود»بنحو قسناد أمحد. وصحح  األلباني يف 

باب ما جاء يف احلائض ترى بعد الطهر  –(، يف  تاب الطهار  وسننها 646(، رِم )1/212) (87)
هذا (  »1/83« )مصباح الفجاجة»لصفر  والندر ، باإلسناد املتقدم. ِاف البوصريي يف ا

قسناد صحيح رجال  ثقات، ول  شاهد من حديث ُأمِّ عطيةي رواه أبو داود والنسائي 
 (.528(، برِم )1/107« )صحيح سنن ابن ماج »وصحح  األلباني يف «. والبخاري

 (.1/346« )نيل األوطار»انظر   (88)

 (.133(. ِاعد  رِم )363)ص« القواعد الفقهية»انظر   (89)

  ومن فروع هذه القاعد  على سبيل التمًيل  

 . ثبوت النست بشهاد  النساء بالوالد ، وال يًبت بشهادتهن استقالال 

 .ومن ذلك  ِبوف شهاد  املرأ  بالرضاع، ويتفرع علي  انفساح النناح 

 ال ، وجيوز قذا  ان تبعا  لغريه وائهالة يسري  ومن ذلك  عدم جواز بيع اجملهوف استقال
  مساسيات احليطان.

 . ومن ذلك  عدم جواز بيع احلمل يف البطن استقالال ، لنن جيوز تبعا  أُلّم 
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 .ومن ذلك  عدم جواز أ ل احلشرات منفرد ، وجيوز أ ل الدود وحنوه تبعا  للًمر  وحنوها 

  (.2/415« )اجملموع شرح املهذب»  انظر (90)

 (.1/504)البن تيمية « شرح العمد »انظر   (91)

 (.1/710للعًيمني )« فتح ذي ائالف واإل رام»ما بني احلاصرتني من  (92)

العيد مشتق من الَعْود، وهو الرجوع واملعاود ي ألن  يتنرر. وِيل  ألن  يعود بالفرح والسرور.  (93)
لنًر  عوائد اهلل تعاىل في  على عباده. وهو وِيل  مّسي ب  تفا ال  ليعود ثانية،  القافلة. وِيل  

من عاد يعود، فهو االسم من ،  القيل من القوف، وصار علما  على اليوم املخصوص. انظر  
  (.50-2/49« ) شاف القناع» ،(1/310« )مغين احملتاج»، (2/178« )املبدع»

بلوغ، ِالوا  مسيت عاتقا ي مجع عاتق، وهي ائارية البالغة. وِيل هي اليت ِاربت ال العواتق  (94)
ألنها عتقت من امتهانها يف اخلدمة واخلروج قىل احلوائج. وِيل ِاربت أن تتفوج فتعُتق من 

 (.6/178« )شرح صحيح مسلم»ِهر أبويها وأهلها وتستقل يف بيت زوجها. انظر  

                            البيوت. وِيل  اخلدر سرت ينون يف ناحية البيت. املرجع السابق. اخُلُدور  (95)

هو امُلالء  املغطية للبدن  ل ، ُتلبس فوق الًياب، وتسمِّيها العامة )اإلزار(. انظر   ائلْلَباب  (96)
                        (.1/507« )فتح الباري يف شرح صحيح البخاري»

عتفاف احلّيض (،  تاب العيدين، باب ا981مع الفتح(، رِم ) – 2/470أخرج  البخاري ) (97)
(،  تاب صال  العيدين، باب ذ ر قباحة خروج 890(، رِم )2/606املصلى. ومسلم )

                              النساء يف العيدين قىل املصلى وشهود اخلطبة مفارِات للرجاف.

 (. 2/111« )املغنـي»انظر   (98)

 (. 2/178« )عاملبد»، و(2/111« )املغنـي»، و(5/1« )عاجملمو»انظر   (99)

                              (.2/109« )الفروع»، (2/420« )اإلنصاف»انظر   (100)

                           (.1/310« )مغين احملتاج»، (5/1« )اجملموع»  انظر (101)

 (.  170)ص« روضة الناظر وُجنة املناظر»انظر   (102)
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هــ( مـن  تابـ     1421بـن صـا  العًـيمني )ت   ما بني احلاصرتني من  ـالم العالةمـة حممـد     (103)
                              (.5/149« )الشرح املمتع»

                            (.2/165« )الدر املختار»، و(1/223« )تبيني احلقائق»  انظر (104)

                          «.ِد يقاف بوجوبها على النساء وغريهن»(. وِاف ابن تيمية  2/420« )اإلنصاف»انظر   (105)
 (. 2/111« )املغنـي»انظر   (106) 

                           (.1/489« )حاشية العدوي»، و(77)صالبن عبد الرب  «النايف»  انظر (107)

                               (.1/118ل  )« املهذب»و ،(45)صللشريازي  «التنبي »انظر   (108)

                              (.2/420« )اإلنصاف»انظر   (109)

(، وغـريه مـن املواضـع.    46مـع الفـتح(، بـرِم )    -1/106متفق علي . أخرج  البخـاري )  (110)
 (.11(، برِم )1/40ومسلم )

                              (.5/151« )الشرح املمتع»انظر   (111)

                         (.1/310« )مغين احملتاج»  انظر (112)

                          (.2/470« )فتح الباري»  انظر (113)

                        (.5789و 5786و 5785و 5784(، برِم )2/3« )مصنف ابن أبي شيبة» انظر أِواهلم يف (114)
أخرج  ابن ماج  يف  تاب قِامة الصـال  والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء يف خـروج النسـاء يف          (115) 

هذا قسناد ضعيف لتدليس حجَّاج بن »ِاف البوصريي   (.1308(، برِم )1/415العيدين )
                          (.1/428« )مصباح الفجاجة»انظر  «. أرطا 

أخرج  ابن ماج  يف  تاب قِامة الصـال  والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء يف خـروج النسـاء يف          (116)
( بـاب مـن رخـص يف خـروج     2/3(. وابن أبـي شـيبة )  1309(، برِم )1/415العيدين )

(، من طريق حجَّاج بن أرطا ، عن عبد الرمحن بن عـابس،  5783النساء قىل العيدين، برِم )
                        عن ابن عباس.

 (. 2/65« )مسبل السال»انظر   (117)
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 (.1/232« )النايف»(، و2/115« )املغنـي»انظر   (118)

 (. 2/65« )سبل السالم»انظر   (119)

 (.5/12« )اجملموع»ظر  ان (120)

                         (.5796و 5795و 5793(، برِم )2/3« )مصنف ابن أبي شيبة» انظر أِواهلم يف (121)
 (.5/12« )اجملموع»انظر   (122) 

 (.5/13« )املصدر السابق» (123)

مـع   – 2/349) أخرج  البخاري يف  تاب األذان، بـاب انتظـار النـاس ِيـام اإلمـام العـامل       (124)
                          (.869الفتح(، برِم )

 (. 402)مسملة رِم  «رواية ابن  أبي الفضل صا  –مسائل اإلمام أمحد »انظر   (125)

 (. 480)مسملة رِم  «رواية ابن  عبد اهلل –مسائل اإلمام أمحد »انظر   (126)

 (. 1/560) «الفتاوى التاتارخانية»انظر   (127)

 (. 2/66)« سبل السالم»انظر   (128)

 (. 66-2/65« )املرجع السابق» انظر  (129)

 «.  املرجع السابق» (130)

                          (.2/350« )فتح الباري»  انظر (131)

(، بـرِم  1/155أخرج  أبو داود يف الصال ، باب مـا جـاء يف خـروج النسـاء قىل املسـجد )      (132)
(. 529بـرِم ) « أبـي داود صـحيح سـنن   »،  مـا يف  «حسن صـحيح »(. ِاف األلباني  565)

(، مـن  2214(، بـرِم ) 5/592(، وابن حبان )1679(، برِم )3/90وأخرج  ابن خفاة )
 . حديث أبي هرير  

أي غري متطيبات، ويقاف  امرأ  َتفلَلة قذا  انت   -بفتح املًنا  و سر الفاء  – ومعنى )تلفلالت( 
 (.2/349« )الفتح»ِال  احلافظ ابن حجر يف  يمتغري  الريح

 (.  2/116« )املغين» انظر  (133)
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  (.6/179« )شرح مسلم»  انظر (134)

  (.1/424« )فتح الباري»  انظر (135)

 (.1/508)البن رجت « فتح الباري»انظر   (136)

                               (.6/420) «جمموع الفتاوى»  انظر (137)

 . مشتقة من َجَنَف َيْجُنُف، قذا ُستلَر.-فتحها بنسر ائيم و -مجع جلَناز    -بفتح ائيم  -اَئنائف (138)
   (.94)ص« حترير ألفظ التنبي »وِيل بالفتح للميت، وبالنسر للنَّعش. وِيل عنس . انظر  

اليت غسـلتها أم عطيـة وصـواحباتها هـي زينـت       مجهور شرَّاح احلديث على أن بنت النيب  (139)
« الصـحيح »ها يف روايـة عنـد مسـلم يف    رضي اهلل عنها. وِد صرَّحت أم عطية رضي اهلل عن

، ِاف لنـا  َلمَّا ماتت زينت بنت رسوف اهلل »( بمنها زينتي ونصُّ   939(، رِم )2/648)
                              احلديث.« رسوف اهلل  اغسلنها وترا ، ثالثا  أو مخسا ...

 (. 2/627« )تهذيت األمساء واللغات»انظر   (140)

  (.3/8« )ستذ اراال» انظر  (141)

                              (، مرجع سابق.3/127« )فتح الباري»نقل  احلافظ يف  (142)

                               (، مرجع سابق.4/1947« )االستيعاب» (143)

                               (.1/345) «السيل ائرار املتدفق على حدائق األزهار»انظر   (144)

اإلزار، واألصـل فيـ  معقـد اإلزار، ومجعـ   أحـّق، وأحقـاء، ثـم مسـي بـ  اإلزار           احللْقــو  (145)
 (، ماد  )ح.ق.ا(. 1/417« )النهاية»للمجاور . انظر  

                             هو أيوب السِّختياني الراوي عن ابن سريين. (146)

                             هي حفصة بنت سريين الراوية عن ُأم عطية. (147)

باب  –(، يف  تاب ائنائف 1254مع الفتح(، رِم ) -3/130أخرج  البخاري ) متفق علي . (148)
(. ويف 1253ما يستحت أن يغسل وترا . ويف باب غسل امليت ووضوئ  باملاء والسدر، رِم )

اب (. ويف بـ 1256(. ويف باب مواضع الوضوء، رِـم ) 1255باب ُيبدأ مبيامن امليت، رِم )
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(. ويف بـاب جيعـل النـافور يف آخـره، رِـم      1257هل تنفن املـرأ  يف قزار الرجـل، رِـم )   
(. ويف باب  يف اإلشـعار للميـت، رِـم    1260(. ويف باب نقض شعر املرأ ، رِم )1258)
(. ويف بـاب ُيلقـى شـعر    1262(. ويف باب هل ُيجعل شعر املرأ  ثالثة ِرون، رِم )1261)

 .(1263املرأ  خلفها، رِم )

                              (.939(، رِم )2/646باب يف غسل امليت ) –وأخرج  مسلم يف ائنائف  

                      .(1/382) «النهر الفائق شرح  نف الدِائق»انظر   (149)

                                (.53)ص« منار السالك على أِرب املسالك ملذهت اإلمام مالك» انظر  (150)

                              (.1/332« )مغين احملتاج»انظر   (151)

                               (.1/344« )شرح منتهى اإلرادات»انظر   (152)

                             (.143و 2/86« ) شاف القناع» ،(2/470« )اإلنصاف» ،(2/218« )الفروع»انظر   (153)
                               (.3/333) «احمللى»انظر   (154) 

                              (.53)ص« منار السالك»انظر   (155)

                               (.3/125البن حجر )« فتح الباري»انظر   (156)

 (.  170)ص« روضة الناظر وُجنة املناظر»انظر   (157)

ان ، يقاف  ِعصت  وأِعصت ، قذا ِتلت  ِـتال  سـريعا .   أن ُيضرب اإلنسان فيموت من الَقْعـُص  (158)
  (، ماد  )ق.ع.ص(.4/88« )النهاية»هـ(، 606انظر  ابن األثري ائفري )ت

(، ويف 1265مع الفتح(، رِم ) –3/135أخرج  البخاري يف ائنائف، باب النفن يف ثوبني ) (159)
 يـف ينفـن امليـت      (، ويف بـاب 1266مع الفتح(، رِـم )  –3/136باب احلنوط للميت )

(. ومسـلم يف احلـج، بـاب مـا يفعـل بـاحملرم قذا مـات        1267مع الفتح(، رِم ) –3/137)
                              (.1206(، رِم )2/865)

                              (.5/263« )الشرح املمتع»انظر   (160)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (161)
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                              (.2/167« )عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي»انظر   (162)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (163)

                       (.1/53« )حاشية الدسوِي على الشرح النبري»انظر   (164)

                               (.2/518« )موعاجمل»  انظر (165)

                               (.1/107« )شرح منتهى اإلرادات»انظر   (166)

                               (.2/194« )حاشية ابن عابدين» ،(1/382« )النهر الفائق» انظر  (167)

                            (.1/53« )حاشية الدسوِي»انظر   (168)

                              (.1/254« )عقد ائواهر الًمينة»انظر   (169)

                             (.3/4، )«مواهت ائليل»انظر   (170)

                              (.2/518« )اجملموع»انظر   (171)

مـع   –1/390 يـنجس ) أخرج  البخاري يف  تاب الغسل، باب عرق ائنـت وأن املسـلم ال   (172)
(، 1/282(. ومسلم يف احليض، باب الدليل على أن املسلم ال يـنجس ) 279الفتح(، رِم )

                               .واللفظ ل (، 371رِم )

                               (.3/127البن حجر )« فتح الباري»انظر   (173)

                               (.1/107« )شرح املنتهى»انظر   (174)

                               (.1/53« )حاشية الدسوِي على الشرح النبري»انظر   (175)

( للنيسـابوري، ومل  195)ص« أِـرب املسـالك  »هــ( يف  1331نسب  حممد التهامي  ّنـون )ت  (176)
                               أِف علي ، وعالمات الوضع بادية علي ، واهلل أعلم.

                               (.195)ص« أِرب املسالك» انظر  (177)

                               (.3/126البن حجر )« فتح الباري»انظر   (178)

                               (.1/240« )بداية اجملتهد ونهاية املقتصد»انظر   (179)

                              (.1/301« )بدائع الصنائع»انظر   (180)
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                              (.2/192« )سبل السالم»(، و1/240« )بداية اجملتهد»انظر   (181)

                               (.1/457« )حاشية البجريمي»انظر   (182)

                              (.1/304« )بدائع الصنائع»انظر   (183)

                               (.1/128« )ح العمد العد  شر»انظر   (184)

                              (.2/192« )سبل السالم»انظر   (185)

                              (.2/167« )املغنـي»انظر   (186)

                               (.1/161« )روضة الطالبني»انظر   (187)

                              (.3/192« )سبل السالم»هـ( يف 1182م األمري الصنعاني )تما بني القوسني من  ال (188)
                              (.1/334« )مغين احملتاج»انظر   (189)  

                              (.3-2/2« )شرح صحيح مسلم»انظر   (190)

                              (.2/492« )اإلنصاف»انظر   (191)

 وللشافعية (. 2/74) «شرح الفرِاني» وللمالنية (. 2/109« )فتح القدير  »للحنفيةانظر  (192)
                                (.1/349« )نتهىاملشرح » وللحنابلة (. 1/334« )مغين احملتاج»

                              (.1/301« )بدائع الصنائع»انظر   (193)

                               (.3/131بن حجر )ال« فتح الباري»ر  انظ (194)

(، مـاد   4/51« )النهايـة »يعين ثالث ضفائر، فنل ضفري  مـن ضـفائر الشـعر ِـرن. انظـر        (195)
                               )ق.ر.ن(.

                               (.1260مع الفتح(، رِم ) -3/132« )صحيح البخاري» (196)

                              (.1262مع الفتح(، رِم ) -3/133« )صحيح البخاري» (197)

                              (.1263مع الفتح(، رِم ) -3/134« )صحيح البخاري» (198)

                              (.1/334« )مغين احملتاج»انظر   (199)
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                               (.1/350) «شرح منتهى اإلرادات»انظر   (200)

                               (.8/43« )عمد  القاري شرح صحيح البخاري»انظر   (201)

(،  تاب ائنـائف، بـاب   3033(، رِم )7/304« )صحيح ابن حبان برتتيت ابن بلبان»انظر   (202)
                               ال من تلقاء نفسها. ذ ر البيان بمن ُأّم عطية قمنا مشطت ِرونها بممر املصطفى 

                              (.2/173« )املغنـي»انظر   (203)

                               (.1/97« )اهلداية شرح بداية املبتدي»انظر   (204)

                              (.1/410« )الشرح النبري»انظر   (205)

َصْوت الرجل أْنَصْوه َنْصوا ي قذا مددَت ناصيت ، ونصَّت املاشطة املرأ  ونصَّتها تنصَّت. يقاف  َن (206)
                              (، ماد  )ن.ص.ا(.5/67« )النهاية»هـ(، 606انظر  أبو السعادات ابن ائفري )ت

، عـن محـاد   (، من طريق الًـوري 6232(، رِم )3/437« )املصنف»أخرج  عبد الرزاق يف  (207)
وقسناده رجال  أئمة مشهورون، بن أبي سليمان، عن قبراهيم، عن عائشة رضي اهلل عنها ب . 

قال عائشـة   ِاف أبو حامت  )مل يلق قبراهيم النخعي أحدا  من أصحاب الـنيب   قال أن  منقطع.
                              (.9)ص« املراسيل»ومل يسمع منها شيئا (. انظر  

                               (.8/43« )عمد  القاري»نظر  ا (208)

                              (.1/590« )الفتاوى التاتارخانية»و ،(1/158« )الفتاوى اهلندية»انظر   (209)

 (.3/145« )فتح الباري»هي حفصة بنت سريين أخت حممد بن سريين. انظر   (210)

مـع   -3/144 تـاب ائنـائف، بـاب اتبـاع النسـاء ائنـائف )      أخرج  البخاري يف  متفق علي . (211)
(. ومســلم يف  تــاب احلــيض، بــاب نهــي النســاء عــن اتبــاع ائنــائف 1278الفـتح(، رِــم ) 

 (.938(، برِم )2/464)

 (.938(، برِم )2/464« )صحيح مسلم» (212)

 (.194)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (213)

ــي يف  (214) ــ  الطربان ــبري»أخرج ــم الن ــرِم )25/45)« املعج ــياء يف 85(، ب ــار »(، والض « املخت
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وأشـار احلـافظ    «.رجال  ثقات(  »6/38« )جممع الفوائد»(. ِاف يف 285(، برِم )1/402)
( قىل رواية للحـافظ اإلمسـاعيلي مـن طريـق يفيـد بـن أبـي        3/145« )الفتح»ابن حجر يف 

 -نفس قسـناد البخـاري   بـ  –عطيـة   اهُلـذيل، عـن ُأمِّ   حنيم، عن الًوري، عن خالد، عـن ُأمِّ 
 احلديث.«  ...عن اتباع ائنائف نهانا رسوف اهلل »بلفظ  

 (.3/115) «حاشية الرو، املربع»انظر   (215)

 (.4/345« )شرح ريا، الصاحلني»انظر   (216)

                     (.1/404« )النهر الفائق» انظر  (217)

 (.2/261« )اإلنصاف»انظر   (218)

 (.90)ص «ت الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةاالختيارا»انظر   (219)

   (.9/43« )عون املعبود شرح سنن أبي داود»مطبوع بهامش « تهذيت السنن»انظر   (220)

  (.2/138« )جامع الرتمذي»انظر  التعليق على  (221)

  (.13/285« )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة»انظر   (222)

 (.4/534« )شرح ريا، الصاحلني»انظر   (223)

                               (.7/2« )صحيح مسلم بشرح النووي»انظر   (224)

                               (.8/64« )عمد  القاري»انظر   (225)

( البـن  3/145« )فـتح البـاري  »املقابر. انظر    -بالضم وختفيف الداف املقصور   –الُنَدى  (226)
 حجر.

(، وضــعَّف . وأمحــد  2019(، بــرِم ) 2/403« )لنــربىالســنن ا »أخرجــ  النســائي يف   (227)
ــرِم )11/137) ــى ) 6574(، ب ــو يعل ــرِم )12/113(، وأب ــان  6746(، ب ــن حب (، واب
هـذا  »( وِـاف   1383( و)1382(، برِمي )1/529(، واحلا م )3177(، برِم )7/451)

مجـيعهم مـن طريـق ربيعـة بـن سـيف       «. حديث صحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه    
(، 2/508)يف  ِـاف البوصـريي   ، عن أبي عبد الرمحن احُلُبلي، عـن ابـن عمـرو بـ .    املعافري
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السلسـلة الضـعيفة   »يف  وضـعَّف  األلبـاني  «. رواه أبو يعلـى بإسـناد حسـن   (  »1998برِم )
 (.14/131« )واملوضوعة

 (.3/145« )فتح الباري»انظر   (228)

ئف، باب ما جاء يف اتباع ائنـائف.  (، يف  تاب ائنا1578(، برِم )1/502أخرج  ابن ماج  ) (229)
(،  الهما من طريـق قسـرائيل، عـن    7201(، برِم )4/129« )السنن النربى»والبيهقي يف 

. واإلسـناد  قمساعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن حممـد بـن احلنفيـة، عـن علـي      
بـاني.  مداره على قمساعيل بن سلمان، ودينار أبـي عمـري ضـعيفان. ضـعَّف  النـووي، واألل     

 ،(3594(، بـرِم ) 2/1004« )خالصة األحنام يف مهمات السنن وِواعد اإلسـالم »انظر  
رواه أبـو يعلـى    ي ول  شاهد من حديث أنس بن مالك(. 6/262« )السلسلة الضعيفة»و

جممـع  »(. ِـاف يف  4284(، برِم )7/268(، ويف )4056(، برِم )7/109من طريقني يف )
 «. ث بن زياد. ِاف الذهيب  ضعيففي  احلار(  »3/28« )الفوائد

   (.9/42« )تهذيت السنن»انظر   (230)

(، يف  تاب ائنائف، باب يف زيار  النسـاء القبـور.   3234(، برِم )3/218أخرج  أبو داود ) (231)
(، يف أبواب الصال ، بـاب مـا جـاء يف  راهيـة أن يتخـذ      320(، برِم )2/136والرتمذي )

(ي ثالثـتهم مـن طريـق    2181(، برِم )2/469« )النربى»على القرب مسجدا . والنسائي يف 
حـديث ابـن عبـاس    »حممد بن ُجحاد ، عن أبي صا ، عن ابن عباس. ِاف الرتمذي عقب   

« جــامع الرتمــذي»وِــوَّى قســناده العالةمــة أمحــد شــا ر يف تعليقــ  علــى «. حــديث حســن
(2/137.) 

   (.9/43« )تهذيت السنن»انظر   (232)

 (. 24/354« )جمموع الفتاوى» يف ني من  الم شيخ اإلسالم ابن تيميةما بني احلاصرت (233)

(، يف ائنائف، باب ما جاء يف  راهية زيار  القبور، 1056(، برِم )3/362أخرج  الرتمذي ) (234)
. ِـاف الرتمـذي    من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي ، عن أبـي هريـر    

 «. هذا حديث حسن صحيح»
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                         (، ومضى خترجي  يف حديًها يف العيدين.869ج  البخاري برِم )أخر (235)

                               (.2/232«)حاشية ابن عابدين»انظر   (236)

(. وهـذا مـن العبـارات الشـديد  الـيت      3/50« )مواهت ائليل لشرح خمتصر خليـل »انظر   (237)
 ، مما ُيننره بعض العلماء علي !!  «دخلامل»تصدر عن ابن احلاج يف  تاب  

 (.268-3/267« )شرح صحيح البخاري»  انظر (238)

 (.9/42« )تهذيت السنن»انظر   (239)

 (.2/129« ) شاف القناع»انظر   (240)

 (.1/365« )مغين احملتاج»انظر   (241)

 (.2/129« ) شاف القناع»انظر   (242)

   (.13/286« )جمموع فتاوى ابن باز»انظر   (243)

 (.2/18)للباجي  «املنتقى شرح املوطم»انظر   (244)

 (.2/262« )اإلنصاف»انظر   (245)

ال انعن من اتباعها، وآثار النهي عن ذلك ال تصحي ألنها قما عـن  »ِاف ابن حفم الظاهري   (246)
                              (.8/43« )عمد  القاري» نقل  العيين يف«. جمهوف، أو مرسلة، أو عمن ال ُيحتج ب 

 (.189-188« )املدونة النربى»انظر   (247)

(. ِـاف ابـن احلـاج    1/163)البن دِيق العيد « قحنام األحنام شرح عمد  األحنام»انظر   (248)
مـن اخلـروج قىل القبـور، وقن     –أي النسـاء   –أن انعهن  –أي للعامل  –وينبغي ل  »املالني  

 (.3/50« )مواهت ائليل»نظر  ا«.  ان هلن ميتي ألن السنة حنمت بعدم خروجهن

مع الفتح(، رِم  -3/148أخرج  البخاري يف  تاب ائنائف، باب زيار  القبور ) متفق علي . (249)
(. ومسلم يف  تاب ائنائف أيضا ، باب يف الصـرب علـى املصـيبة عنـد الصـدمة األوىل      1283)
 (.926(، برِم )2/637)

 (.3/148« )فتح الباري»انظر   (250)
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 (.9/45« )تهذيت السنن» انظر  (251)

(،  تـاب ائنـائف، بـاب مـا يقـاف عنـد       974(، برِم )2/669« )صحيح »أخرج  مسلم يف  (252)
 دخوف القرب والدعاء ألهلها.

ــا م يف  (253) ــ  احل ــتدرك»أخرج ــرِم )1/532« )املس ــي يف  1392(، ب ــ ، والبيهق ــنت عن ( وس
ريـع، ثنـا بسـطام بـن     (،  الهما من طريـق يفيـد بـن زُ   7207(، برِم )4/131« )النربى»

مسلم، عن أبي التيَّاح يفيد بن محيد، عن عبد اهلل بن أبي ملينة ب  عنها. ِـاف األلبـاني  ِـاف    
«. وهو  ما ِـاال »ِاف  «. قسناده صحيح رجال  ثقات»وِاف البوصريي  «. صحيح»الذهيب  

 (.181)ص« أحنام ائنائف وبدعها»انظر  

 (.9/44« )تهذيت السنن»انظر   (254)

 (،  تاب ائنائف، باب استئذان الـنيب  977(، برِم )2/672« )صحيح »أخرج  مسلم يف  (255)
 رب  يف زيار  ِرب أم .

 (. 24/344« )جمموع الفتاوى»انظر   (256)

(،  تـاب ائنـائف، بـاب مـا جـاء يف      1569(، برِم )1/500« )سنن »هذا لفظ ابن ماج  يف  (257)
 . هرير ، عن أبي حازم، عن أبي  يسانن يفيد بن زيار  القبور، من طريق حممد بن عبيد، ع

(ي ومـن طريقـ    4319و 1396(، برِم )3/30( و)1/533« )مستدر  »أخرج  احلا م يف  (258)
(، من طريـق سـليمان بـن داود، عـن     7208(، برِم )4/313« )السنن النربى»البيهقيُّ يف 

ِاف احلا م عقت أحـد   ة.جعفر بن حممد، عن أبي ، عن علي بن احلسني، عن أبي ، عن فاطم
سليمان »وتعقب  احلافظ الذهيب بقول   «. هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»اإلسنادين  

 «.بن داود متنلم في 

 (. 1/503« )سبل السالم»انظر   (259)

 (.2/18« )املنتقى شرح املوطم» انظر  (260)

 (.9/43« )تهذيت السنن»انظر   (261)

 (. 285و 3/284« )مصنف ابن أبي شيبة» (،457و 3/456) «الرزاقمصنف عبد »راجع   (262)



 83         . خالد بن أمحد بابطني...         داأحاديث ُأمِّ عطية األنصارية رضي اهلل عنه 

(263) (8/70 .) 

 (. 2/138« )التعليق على سنن الرتمذي» (264)

 (. 11/379) « وثر املعاني الدراري يف  شف خبايا صحيح البخاري» انظر  (265)

ري حبـل  اعـون البـ  » ،(2/399)للقسطالني « قرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» انظر  (266)
 (.3/567) لصديق خان «البخاريأدلة 

 (.195)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (267)

 (.9/44« )تهذيت السنن»انظر   (268)

 (.195)ص« شرح عمد  األحنام»انظر   (269)

 (.2/578« )توضيح األحنام»انظر   (270)

أخرجـ  البخـاري يف احلـيض، بـاب الطيـت للمـرأ  عنـد غسـلها مـن احلـيض            متفق علي . (271)
ومسـلم يف الطـالق،   «. الصـحيح »(، ويف مواضـع مـن   313الفتح(، برِم )مع  – 1/413)

(، بـرِم  2/1128باب وجوب اإلحداد يف عد  الوفا  وحترا  يف غري ذلـك قال ثالثـة أيـام )   
(938.)  

   (.5342مع الفتح(، برِم ) – 9/492أخرج  البخاري ) (272)

 (.285)ص« حترير ألفظ التنبي »انظر   (273)

 (. 17/315« )دالتمهي»انظر   (274)

 (.158)ص« القوانني الفقهية»انظر   (275)

واحلـافظ ابـن    ،(92-2/91)البن رجـت  « فتح الباري» ،(10/118« )شرح مسلم»انظر   (276)
 (.1/426حجر )

 (.1/414« )فتح الباري»انظر   (277)

 (.3/326« )النايف يف فق  اإلمام أمحد»انظر   (278)

 (. 2/92« )صدبداية اجملتهد ونهاية املقت»انظر   (279)



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    84

 (.8/124« )املغنـي» انظر  (280)

 (. 17/321« )التمهيد»انظر   (281)

(، 148-2/146« )قعالم املوِعني عن رب العاملني» ُينظر يف احلنمة من مشروعية اإلحداد  (282)
فـتح ذي  »(، و13/409« )الشـرح املمتـع  »و (،541-6/540، )«شرح ريا، الصاحلني»و

شـرح  »، و(84-5/82« )توضيح األحنـام »و(، 266و264و12/263« )ائالف واإل رام
« املوسـوعة الفقهيـة النويتيـة   »، (141-140)ص« فتاوى املرأ »، (3/1437« )عمد  الفق 

(2/107.) 

 (. 2/107« )املوسوعة الفقهية النويتية» انظر  (283)

« شـرح ريـا، الصـاحلني   »(، 143-8/141« )املبـدع » ُينظر فيما متتنع عنـ  املـرأ  احملـدَّ      (284)
ــالف واإل ـــرام  »و، (6/542-543) ــتح ذي ائـ ــرح املمتـــع »و، (12/268« )فـ « الشـ
ــ  »و(، 13/404-406) ــد  الفقـ ــرح عمـ ــرأ  »و(، 1456-3/1454« )شـ ــاوى املـ « فتـ

 (.  139-138)ص

 (.11/289« )املغين»انظر   (285)

 ،(6/543« )شـرح ريـا، الصـاحلني   »(. و28-34/27« )جمموع الفتاوى» ُينظر يف ذلك  (286)
-138)ص« فتاوى املرأ »(، 3/1457« )شرح عمد  الفق »(، 13/409« )املمتع الشرح»و

139 .) 

   (.143)ص« فتاوى املرأ »ما بني احلاصرتني من جواب للشيخ الُعًيمني من  تاب  (287)

 (. 144)ص« املرجع السابق» (288)
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 املراجع واملصادر

 القــــرآن النـــريم. *

، املنتـت اإلسـالمي،   (هــ 1406)، الرابعـة هـ(، ط  1420ني )تأللبال« أحنام ائنائف وبدعها» *
 .بريوت

هـ(، حتقيق حممد 803لبعلي )تل «االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية» *
 .الفقي، ط  )بدون(، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت

هـ(، حتقيق 463عبد الرب )ت بنال« االستذ ار ائامع ملذاهت فقهاء األمصار وعلماء األِطار» *
 بريوت. –م(، دار النتت العلمية 2000 -هـ 1419سامل حممد عطا وزميل ، ط  األوىل )

، (هـ1323)، السابعةهـ(، ط  923لقسطالني )تل« قرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» *
 القاهر . - املطبعة األمريية

ُطبع بممر ملك املغرب  هـ(،1331ون )تلتهامي  ّنل« أِرب املسالك قىل موطم اإلمام مالك» *
 املغرب. م،1988احلسن الًاني، ونشرت  وزار  األوِاف عام 

للمرداوي « اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهت اإلمام أمحد بن حنبل* »
مؤسسة  -هـ(، حتقيق حممد حامد الفقي، ط  الًانية )بدون(، دار قحياء الرتاث العربي 885)ت

 بريوت. -خ العربي التاري

هـ(، ط  )بدون(، دار النتاب 1005البن  يم احلنفي )ت« البحر الرائق شرح  نف الدِائق« *
 القاهر . –اإلسالمي 

 -هـ(، ط  )بـدون(، دار النتـت العلميـة    587للناساني )ت« بدائع الصنائع يف ترتيت الشرائع» *
 بريوت.

 ، دار احلديث(م2004الرابعة )ط   هـ(،595حلفيد )تبن رشد اال «بداية اجملتهد ونهاية املقتصد» *
 .القاهر  -

هـ(، 474بي الوليد الباجي )تأل »التعديل والتجريح ملن خّرج ل  البخاري يف ائامع الصحيح« *
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السعودية  ،م(، دار اللواء للنشر والتوزيع1986 -هـ 1406لبابة حسني، ط  األوىل ) يحتقيق أب
 الريا،. -

هـ(، حتقيق مصطفى بن أمحد 463البن عبد الرب )ت« يف املوطم من املعاني واألسانيدالتمهيد ملا » *
 هـ(.1387العلوي وزميل ، طبع وزار  الشؤون اإلسالمية باملغرب سنة )

، عامل (هـ1403األوىل )هـ(، حتقيق عماد الدين أمحد حيدر، ط  476لشريازي )تل «التنبي » *
  .النتت، بريوت

هـ(، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط  852البن حجر العسقالني )ت« تتهذيت التَّهذي» *
 لبنان. -بريوت  ،هـ(، دار النتت العلمية1415األوىل )

، ط  «عون املعبود شرح سنن أبي داود»هـ(، مطبوع بهامش 751بن القيِّم )تال« تهذيت السنن» *
 .، دار النتت العلمية، بريوت(هـ1410)، األوىل

هـ(، حتقيق دار الفالح بإشراف خالد 804بن امللقن )تال« شرح ائامع الصحيحالتوضيح ل» *
م(، من قصدارات وزار  األوِاف والشؤون 2008 -هـ 1429الرباط وزميل ، ط  األوىل )

 اإلسالمية بدولة ِطر.

هـ(، حتقيق أمحد شا ر، ط  )بدون(، دار 297للّترمذي )ت« ائامع الصَّحيح )سنن الرتمذي(» *
 بريوت. ،ت العلميةالنت

 .، املطبعة اخلريية(ه1322) األوىلهـ(، ط  800بنر العبادي )ت يبأل ،«ائوهر  النري *» 

م(، دار الفنر، 2000 -هـ 1421هـ(، ط  سنة )1252البن عابدين )ت «حاشية ابن عابدين» *
 لبنان. –بريوت 

 تر يا. –ديار بنر  ،سالميةهـ(، ط  )بدون(، املنتبة اإل1221للبجريمي )ت« حاشية البجريمي» *

 ،هـ(، حتقيق حممد عليش، دار الفنر1230للدسوِي )ت« حاشية الدسوِي على الشرح النبري» *
 لبنان. –بريوت 

هـ(، حتقيق يوسف البقاعي، ط  سنة 1189لعلي الصعيدي املالني )ت« حاشية العدوي» *
 تبريو –هـ(، دار الفنر1412)
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، م، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع2003هـ(، ط  سنة 450لماوردي )تل «احلاوي النبري» *
 بريوت.

هـ(، حتقيق حسني 676لنووي )تل «خالصة األحنام يف مهمات السنن وِواعد اإلسالم» *
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت(هـ1428األوىل )ائمل، ط  

، األوىل هـ(، حتقيق عبد اهلل الليًي، ط 398لنالباذي )تل «رجاف صحيح البخاري» *
  .، دار املعرفة، لبنان(هـ1407)

هـ(، حتقيق عادف عبد املوجود وزميل ، ط  )بدون(، دار 676للنَّووي )ت« روضة الطالبني» *
 النتت العلمية، بريوت.

، دار النتاب (م2006)هـ(، ط  620لموفق ابن ِدامة )تل «روضة الناظر وُجنة املناظر» *
 .العربي، بريوت

 .الريا، ، دار املعارف،(هـ1412) الًانيةهـ(، ط  1420أللباني )تل «فة واملوضوعةالسلسلة الضعي» *

هـ(، دار احلديث 1388هـ(، حتقيق عبيد الدعَّاس َوزميل ، ط  األوىل )275)ت« سنن أبي داود» *
 لبنان. -بريوت  -

(، دار الريان هـ1407هـ(، حتقيق فؤاد أمحد زمرلي َوزميل ، ط  األوىل )255)ت« سنن الدَّارمي» *
 مصر. -للرتاث 

 -هـ 1414حممد عبد القادر عطا، ط  األوىل ) حتقيقهـ(، 458للبيهقي )ت« السُّنن النربى» *
 لبنان. -م(، دار النتت العلمية، بريوت 1994

هـ(، حتقيق د. عبد الغفار البنداري َوزميل ، ط  األوىل 303للنسائي )ت» السُّنن النربى» *
 لبنان. -دار النتت العلمية، بريوت  م(،1991 -هـ 1411)

هـ(، حتقيق حممود قبراهيم زايد، 1250لشو اني )تل« السيل ائرار املتدفق على حدائق األزهار» *
 .لبنان - دار النتت العلميةط  )بدون(، ، األوىلط  

 - ، دار الوطن للنشر(هـ1427)، الًانيةهـ(، ط  1421ًيمني )تُعلل« شرح ريا، الصاحلني» *
 .الريا،
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 .لبنان - ، دار النتت العلمية(هـ1411)، األوىلهـ(، ط  1122لفرِاني )تل« شرح الفرِاني» *

الًانية هـ(، حتقيق ياسر بن قبراهيم، ط  449بن بطاف )تال «شرح صحيح البخاري» *
 .السعودية ،، منتبة الرشد(هـ1423)

د. سعود العطيشان، ط  األوىل هـ(، حتقيق 728لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ت« شرح العمد » * 
 السعودية.  –هـ(، منتبة العبينان، الريا، 1413)

هـ(، ط  1408ه(، مجعها عبد اهلل العوهلي )ت1376لسعدي )تل« شرح عمد  األحنام» *
 القاهر  - ، دار ابن اهليًم، مجهورية مصر العربية(هـ1430)، األوىل

، (هـ1431السادسة )ط  ،  ائربين )معاصر(عبد اهللل «شرح عمد  الفق  للموفق ابن ِدامة» *
 .منتبة الرشد، الريا،

هـ(، حتقيق حممد عليش، ط  )بدون(، دار الفنر للنشر 1201لدردير )تل« الشرح النبري» *
 لبنان. –والتوزيع، بريوت 

، هـ(، حتقيق د. سليمان أبا اخليل وزميل 1421ًيمني )تللُع« الشَّرح املمتع على زاد املستقنع» *
 السعودية.  -الريا،  ،هـ(، مؤسسة آسام للنشر1415ط  األوىل )

هـ(، ط  1051للبهوتي )ت« شرح منتهى اإلرادات املسمَّى )دِائق أولي الُنهى لشرح املنتهى(» *
 لبنان.  -بريوت  ،هـ(، عامل النتت1414األوىل )

هـ(، 1412ة )هـ(، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، ط  الًاني311)ت« صحيح ابن خفاة» *
 لبنان. - املنتت اإلسالمي

م(، طبع املنتت 1988 -هـ 1409هـ(، ط  األوىل )1421لأللباني )ت «سنن أبي داودصحيح » *
 نشر منتت الرتبية العربي لدوف اخلليج. –اإلسالمي يف بريوت 

هـ(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباِي، ط  )بدون(، دار قحياء الرتاث 261)ت« صحيح مسلم» *
 لعربي، بريوت.ا

هـ(، دار قحياء الرتاث 1404هـ(، ط  الًالًة )676للنَّووي )ت« صحيح مسلم بشرح النَّووي» *
 .، لبنانالعربي
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هـ(، حتقيق قبراهيم رمضان وسعيد اللحام، ط  األوىل 597بن ائوزي )تال، »*صفة الصفو  «
 بريوت. ،(، دار النتت العلميةم1988 - هـ1409سنة )

حتقيق مجاف  هـ(،543بنر بن العربي )ت يأب« حوذي بشرح صحيح الرتمذيعارضة األ» *
  .، دار النتت العلمية، بريوت(م1997األوىل )مرعشلي، ط  

 .القاهر  - ، دار احلديث(م2003)هـ(، ط  624بهاء الدين املقدسي )ت« العد  شرح العمد » *
ين ابن شاش، حتقيق د. حممد أبو األجفان ئالف الدِّ« عقد ائواهر الًمينة يف مذهت عامل املدينة» *

 هـ(، دار الغرب اإلسالمي.1415َو زميل ، ط  األوىل )
هـ(، ط  )بدون(، دار قحياء 855لبدر الدين العيين )ت« عمد  القاري شرح صحيح البخاري» *

 بريوت. -الرتاث العربي 
 الًانية الدين طالت، ط  حتقيق نور هـ(،1308صديق خان )تل« ري حبل أدلة البخارياعون الب» *

 .، دار النوادر، سوريا(هـ1431)
األوىل حتقيق عبد اللطيف حسن، ط   هـ(،786عامل األندرييت )تل« الفتاوى التاتارخانية» *

 .بريوت -، دار النتت العلمية(هـ1426)
 .لريا،ا - مدار الوطن للنشر، (هـ1414)، األوىلحممد املسند )معاصر(، ط  مجع « فتاوى املرأ » *

 .بريوت - ، دار الفنر(م1991)لشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، ط  ل« الفتاوى اهلندية» *

 هـ(، ترِيم حممد فؤاد عبد852البن حجر العسقالني )ت« فتح الباري شرح صحيح البخاري» *
 لبنان. -بريوت  ،الباِي، الطبعة السلفية، الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر

هـ(، حتقيق طارق عو، 736بن رجت احلنبلي )تال «باري يف شرح صحيح البخاريفتح ال» *
 السعودية. –هـ(، دار ابن ائوزي للنشر والتوزيع، الدمام 1425اهلل، ط  الًالًة )

 -هـ 1429هـ(، ط  األوىل )1421للُعًيمني )ت «فتح ذي ائالف واإل رام بشرح بلوغ املرام» *
 الريا،. –مدار الوطن للنشر  م(،2008

، هـ(، ط  الًانية )بدون(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع681)ت البن اهلمام« فتح القدير« *
 لبنان. -بريوت 



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    90

، (م2008األوىل )ط   ،البنا دهـ(، تعليق د. حمم795بن رجت احلنبلي )تال «القواعد الفقهية» *
 تدار النتت العلمية، بريو

هـ(، حتقيق عبد الرزاق املهدي، ط  األوىل 763قدسي )تالبن مفلح امل«  تاب الفروع» *
 لبنان. –بريوت  ،م(، دار النتاب العربي2002 -هـ 1422)

 -هـ 1413هـ(، ط  سنة )725لحافظ العراِي )تل«  تاب طرح التًريت يف شرح التقريت» * 
 م(، دار قحياء الرتاث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بريوت.1992

هـ(، حتقيق حممد عبدالسالم 235البن أبي شيبة )ت« صنَّف يف األحاديث واآلثارالنتاب امل» *
 لبنان. -بريوت  ،هـ(، دار النتت العلمية1416شاهني، ط  األوىل )

 -هـ 1402هـ(، حتقيق هالف مصلحي مصطفى، ط  سنة )1051للبهوتي )ت«  شاف القناع» *
 وت. بري –م(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع 1982

هـ(، 1354مد اخلضر الشنقيطي )تحمل«  وثر املعاني الدراري يف  شف خبايا صحيح البخاري» *
 .بريوت - ، مؤسسة الرسالة(هـ1،1415)ط  

 بريوت. -م(، دار صادر 1990هـ 1410هـ(، ط  األوىل )711بن منظور )تال« لسان العرب» *

 –(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع هـ(، ط  )بدون676للنَّووي )ت« اجملموع شرح املهذب» *
 بريوت.

هـ(، باعتناء ئنة قحياء الرتاث العربي، ط  )بدون(، دار 456، البن حفم )ت«احملــلى باآلثــار» *
 .تاآلفاق ائديد ، بريو

هـ(، مجع وقشراف حممد بن سعد الشويعر، 1420بن باز )تال «جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» *
 .، منتبة املعارف للنشر والتوزيع، الريا،(هـ1413) األوىل ط 

، دار النتت العلمية، بريوت، (هـ1415األوىل )ط   هـ(،179)ت لإلمام مالك« املدونة النربى» *
 .لبنان

، (هـ1397األوىل )حتقيق شنر اهلل ِوجاني، ط   هـ(،327عبد الرمحن الرازي )تل« املراسيل» *
 .مؤسسة الرسالة، بريوت
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هـ، 1420، 1، حتقيق طارق عو، اهلل، ط  «رواية ابن  أبي الفضل صا  –اإلمام أمحد مسائل » *
 دار الوطن، السعودية. 

هـ، دار الوطن، 1408، 3، حتقيق زهري الشاويش، ط  «رواية ابن  عبد اهلل –مسائل اإلمام أمحد » *
 السعودية. 

القادر عطا، ط  األوىل  طفى عبدهـ(، اعتنى ب  مص405للحا م )ت« املستدرك على الصَّحيحني» *
 م(، دار النتت العلمية، بريوت.1990 -هـ 1411)

هـ(، ط  امليمنية القداة، تصوير دار صادر 241ألمحد بن حنبل )ت« مسند اإلمام أمحد بن حنبل» *
 بريوت. -

هـ(، حتقيق دار املشنا  للبحث 840لبوصريي )تل «مصباح الفجاجة يف زوائد سنن ابن ماج » *
 .، دار الوطن للنشر، الريا،(هـ1420األوىل )لعلمي بإشراف ياسر بن قبراهيم، ط  ا

هـ(، حتقيق حبيت الرمحن األعظمي، من منشورات 211لعبد الرزاق الصنعاني )ت« املصنَّف» *
  اجمللس العلمي، بدون طبعة وتاريخ.

م(، دار الفنر 1985 -هـ 1405هـ(، ط  األوىل )620البن ِدامة املقدسي )ت« املغــين» *
 بريوت. ،للطباعة والنشر والتوزيع

هـ(، علةق علي  جوبلي بن قبراهيم 977للشربيين )ت« مغين احملتاج قىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج» *
 بريوت. ،الشافعي، ط  )بدون(، دار الفنر للطباعة والنشر والتوزيع

هـ(، تعليق د. سيد 1201دردير )تلل« منار السالك على أِرب املسالك ملذهت اإلمام مالك» *
 .، دار الفضيلة، القاهر (م2009) األوىلالصباغ، ط  

 .، مطبعة السعاد  مبصر(هـ1332األوىل )ط   هـ(،474لباجي )تل «املنتقى شرح املوطم» *

 بريوت. - هـ(، ط  )بدون(، دار الفنر476)ت لشريازيل« املهذب» *

، دار النتت (هـ1416)ط   هـ(،954اب )تلحطةل« مواهت ائليل لشرح خمتصر خليل» *
 .العلمية، بريوت



 هـ1438 شعبان  1ج  (70جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    92

ألةفها مجاعة من العلماء، وطبعت مبطابع دار الصفو  للطباعة والنشر والتوزيع  «املوسوعة الفقهية» *
 نشر وزار  األوِاف والشؤون اإلسالمية بدولة النويت. -مبصر، ودار ذات السالسل بالنويت 

هـ(، حتقيق طاهر الفاوي َوزميل ، ط  606البن األثري )ت» ث واألثرالنهاية يف غريت احلدي» *
 )بدون(، املنتبة العلمية، بريوت.

هـ(، حتقيق أمحد عفو عناية، ط  1005البن  يم احلنفي )ت «نهر الفائق شرح  نف الدِائقال» *
 م(، دار النتت العلمية، بريوت.2002 -هـ 1422األوىل )

م(، 1973 -هـ 1393، ط  سنة )هـ(1250للشَّو اني )ت «األخبارنيل األوطار شرح منتقى » *
  نشر دار ائيل، بريوت.

، دار النتت العلمية، (م1990األوىل )ط  ، هـ(593لمرغيناني )تل «اهلداية شرح بداية املبتدي» *
 .لبنان




