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ABSTRACT 

The prevailing absence of women from the mosque is contrasting with the 

commonplace of the Prophet's society, yet it is the result of an opinion deduced 

by the scholars from some prophetic narrations. Regardless of the authenticity of 

those narrations, this opinion dealt with the issue in a partial manner, as the focus 

was lying on the literal aspect of the narrations that made a distention between 

man and women in the reward of attending collective prayer in the Mosque. 

However, little attention was paid to the texts, principles and objectives 

(Maqâsid) related to this issue. However, the former opinion cannot be held 

without contradicting a number of religious texts and doctrinal principles. The 

purpose of this study is to reexamine this issue by recalling its various 

dimensions; starting from the Islamic ontological view of human being and its 

requirements, to the rational (Illa) behind the rulings related to this issue and their 

relative objectives, to the possible hindrances of gender equality with regard to 

those objectives, ending by considering the differences between men and women 

which could be a potential barrier to equality between them in achieving the 

purposes of the collective prayer in the mosque. This approach, as argued by this 

study, is useful to identify the rational on which distinction between women and 

men in this particular issue can be based, thereby solving the apparent 

contradiction between the texts. This study considers this approach to be useful 

in correcting some misconceptions about women in Islamic thought, 

reconsidering their social and cultural role, and freeing them from some 

patriarchal concepts that they have been victim of for a long time, such as the 

concept of sedition (Fitna) on which basis women have been isolated from the 

public arena in ancient and modern societies. 

Key words: Woman’s prayer, Mosque, Gender Equality, Islam, Shari’a 
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 امللخص

 
أن ذلك مما  إال النبوي، اجملتمع واقع عليه كان  ملا مناهض املرأة شبه التام عن املسجد ما نشهده اليوم من غياب

 ثبوت  عن  النظر  وبغض. وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  عن  املنقولة  األخبار  بعض  رأي استنبطه العلماء من ترتب على
 كثري  يول  مل  أنه  حيث  جتزيئيا،  تناوال  املسألة  تناول  الرأي  هذا  فإن  عدمه،  أو  احلديثية  الصناعة  جهة  من  األخبار  تلك

 فضل  يف  والرجل  املرأة  بني  املميزة  األخبار  بظاهر  مكتفيا  املسألة،  هبذه  املتصلة  واملقاصد   واملبادئ  للنصوص  االهتمام
 النصوص من مجلة مع تتعارض أن  دون إطالقها على حتمل أن ميكن ال األخرية هذه أن غري. املسجد  مجاعة
 املختلفة؛  أبعادها  ابستحضار  املسألة  هذه  حترير  يف  اإلسهام  الدراسة  هذه  غرض.  واملقاصدية  العقدية  واملبادئ  الشرعية

 إىل العائدة الشرعية األحكام علل إىل احتياجات، من تقتضيه وما الوجودية اإلنسان  حقيقة إىل اإلسالم نظرة من
 انتهاء  املقاصد،  هذه  يف  والرجل  املرأة  بني  التسوية  موانع   يف  النظر  إىل  وكلية،  جزئية  مقاصد   من  هبا  يتعلق  وما  مسألتنا
 مجاعة  مقاصد   حتقيق  يف  بينهما  التسوية  موانع   من  يكون   أن   يصلح  أن   عساه  مما  الرجل  عن  املرأة  مييز  ما  يف  النظر  إىل

 حيرر  وأن   اجلزئية  هذه  يف  والرجل  املرأة  بني  التمييز  علة  تنقيح  يف  يساعد  أن  شأنه  من  ذلك  كل  أن   وحنسب.  املسجد 
 يساهم يف تصحيحمن شأنه أن    واعتربت الدراسة أن هذا املسلك االجتهادي  .النصوص  بني  التعارض  يرفع  مبا  حمله

من بعض  حتريرهاالنظر يف دورها االجتماعي واحلضاري و  يف إعادةو  يف الفكر الديين التصورات املغلوطة عن املرأة
رية اليت طاملا التصقت هبا، كمفهوم الفتنة الذي عزلت به املرأة عن الساحة العامة يف جمتمعات قدمية املفاهيم الذكو 

 وحديثة.
 والرجل، الشريعة املرأة  بني  املساواة  املرأة، املسجد،صالة   :املفتاحية  الكلمات
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 مقدمة

 
اإلسالمي. وتتجلى أمهيتها على مجيع األصعدة؛ الروحانية، إن املسجد مؤسسة حمورية من مؤسسات اجملتمع يف التصور  

والرتبوية واالجتماعية وغريها. فاملساجد قلوب املدن وواحات روحية يف صحراء اهلموم الدنيوية. وإذا كان للمسجد 
جل على قدر تلك األمهية الروحانية وذلك األثر يف اجملتمع اإلسالمي، فذلك يعين أن تلك منافع تعود على املرأة والر 

سواء، لتساويهما يف االحتياجات الروحانية والرتبوية ولقيام النسيج االجتماعي على كل منهما على حد سواء. إال أن 
مجاهري علماء املسلمني مل يسووا بني املرأة والرجل يف احلث على ارتياد املساجد، واعتربوا أن صالة املرأة يف بيتها خري 

 .1على وجه اإلطالق، بل حكى بعضهم اإلمجاع على ذلكهلا من صالهتا يف املسجد 

ومما ترتب على هذا الرأي اقصاء النساء من املساجد، فال تكاد جتد مسجدا تشهد فيه املرأة الصلوات اخلمس، بل 
النبوي؛ إال أن بعض املساجد ال يوجد فيها مصلى للنساء أصال. وإذا كان هذا الواقع خمالفا ملا كان عليه واقع اجملتمع 

العلماء قد استنبطوا ذلك الرأي من بعض األخبار املنقولة عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وبغض النظر عن ثبوت تلك 
األخبار من جهة الصناعة احلديثية أو عدمه، فإن هذا الرأي تناول املسألة تناوال جتزيئيا، حيث أنه مل يول كثري االهتمام 

اصد املتصلة هبذه املسألة، مكتفيا بظاهر األخبار املميزة بني املرأة والرجل يف فضل مجاعة املسجد. للنصوص واملبادئ واملق
غري أن هذه األخرية ال ميكن أن حتمل على إطالقها دون أن تتعارض مع مجلة من النصوص الشرعية واملبادئ العقدية 

، وابألخص يف سياق الظاهر حظها من النظر والتحريرإذا انلت كثري من النصوص الشرعية املتعارضة يف و  واملقاصدية.
ما يعرف مبشكل اآلاثر وفن غريب احلديث، فإن غالب العلماء تناول مسألة صالة املرأة يف بيتها دون العناية بذلك 

 التعارض وسبل فكه.  

الم إىل حقيقة اإلنسان غرض هذه الدراسة اإلسهام يف حترير هذه املسألة ابستحضار أبعادها املختلفة؛ من نظرة اإلس
الوجودية وما تقتضيه من احتياجات، إىل علل األحكام الشرعية العائدة إىل مسألتنا وما يتعلق هبا من مقاصد جزئية 
 وكلية، إىل النظر يف موانع التسوية بني املرأة والرجل يف هذه املقاصد، انتهاء إىل النظر يف ما مييز املرأة عن الرجل مما 

 
جة الرجال منها  قال حيىي بن حيىي: أمجع الناس على أن صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد إال املتجالة ]أي كبرية السن[ اليت انقطعت حا " 1

، دمشق، دار الفكر،  ليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خفال أبس أن خترج". احلطاب الرعيين املالكي، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد الطرابلسي،  
 .  117، ص 2م، ج 1992هـ/1412، 3ط 
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لح أن يكون من موانع التسوية بينهما يف حتقيق مقاصد مجاعة املسجد. حنسب أن كل ذلك من شأنه أن عساه أن يص
يساعد يف تنقيح علة التمييز بني املرأة والرجل يف هذه اجلزئية وأن حيرر حمله مبا يرفع التعارض بني النصوص. وكثريا ما 

ثية. فإن يف املنهج األصويل الرتاثي ما يغين يف بعض هذا سنعتمد يف ذلك على ما تقرر من مناهج ومعطيات أصولية ترا

نعثر فيما اطلعنا ، ومل  2الغرض، ومل يكن املنهج األصويل الرتاثي هو اإلشكال يف القراءات الرتاثية كما زعم بعض احلداثيني

.  3ت اجملحفة ابملرأةهذا االدعاء على مثال واحد صحيح ضربوه على قاعدة أو مبدأ أصويل متسبب يف التأويال  عليه من
وال نعتقد إمكان العثور على ذلك، بل وحنسب، على عكس ذلك، أن اإلشكال عائد إىل عدم مراعاة املناهج األصولية 

 يف بعض تلك القضااي، ابإلضافة إىل انعدام النظر الشامل هلا.  

 
ط لتحقيق احلداثة " مما  املقصود ابحلداثيني هم الذين يثورون على القوالب التقليدية املألوفة واملتوارثة ويؤمنون "بضرورة حتقيق قطعية معرفية مع املاضي كشر  2

، الكويت،  املرااي املقعرة حنو نظرية نقدية عربية افية للغرب إىل أبعد نقطة فيه ". محودة، عبد العزيز،أدى هبم إىل "احتقار الرتاث، مث الوصول ابلتبعية الثق
 .  37-36م،  ص 2001ه/1422مطابع الوطن، 

جملحفة ابملرأة، وجاء  وعلى سبيل املثال، فإن أحد احلداثيني نصب فصال كامال من كتابه حماوال إثبات توظيف الفكر األصويل لصاحل القراءات الذكورية ا 3
م، 2009، 1، بريوت، دار املدار اإلسالمي، ط جدل األصول والواقع ذلك الفصل حتت عنوان "تربير وضع املرأة يف الفكر األصويل". ذويب، محادي، 

 . 587-565ص 
ة، وأغلب ما جاء به هي مسائل فقهية وردت يف بعض إال أن املؤلف مل أيت بشيء من الفكر األصويل أو القواعد األصولية مما وظف لتربير اإلجحاف ابملرأ 

الفكر كتب األصول ومل يلتزم مبا ضمنه العنوان، حيث مل يكد أييت بشيء من الفكر األصويل إال مسألة واحدة، حاول أن يستشهد هبا على "ذكورية 
األصوليني تبىن عدد قليل من األصوليني فكرة دخول  األصويل"، وهي مسألة "دخول النساء يف خطاب الرجل"، مدعيا أن "على خالف موقف أغلبية

جهات ثالث  النساء يف خطاب الرجال" فكانت هذه القاعدة من القواعد اليت وظفت لصاحل القراءة الذكورية يف زعمه. إال أن ذلك االدعاء ال يستقيم من
 كما زعم، بل هو رأي املالكية واحلنابلة والظاهرية وبعض الشافعية. قال على األقل، األوىل أن القائلني بدخول املؤنث يف مجع املذكر ليسوا عددا قليال

للرجال   السيناون: "وعندان معاشر املالكية أن الصحيح اندراج النساء يف خطاب التذكري فيشمل اجلميع فلذا قال العالمة ابن عاصم: "كذا اخلطاب
يف التنقيح والصحيح عندان اندراج النساء يف خطاب التذكري قاله القاضي عبد الوهاب  يشمل.... يف حكمه النساء حيث ينقل" قال شارح السعود: قال

تونس، مطبعة  األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، وكذا احلنابلة وصححه بعض الشافعية". السيناون، حسن بن عمر املالكي، 
اثنية فإان ولو سلمنا بقول القائلني بعدم دخول اإلانث يف مجع الذكور، فإن النصوص ال . ومن جهة 134-133، ص 1م، ج 1928، 1النهضة، ط 

ه من القواعد ينظر فيها هبذه القاعدة فحسب، بل حيكم النظر فيها مجلة من القواعد، فإن خرجت املرأة من اخلطاب الوارد بصيغة التذكري دخلت فيه بغري 
؛ فمع أن هذه القاعدة هي القضية الوحيدة املتصلة مبوضوع الفصل، حيث كان سائره حشوا من اآلراء الفقهية، كما سنبني يف هذا البحث. ومن جهة اثلثة

حكام كان مبنيا مل يضرب مثاال واحدا على ما تولد عن هذه القاعدة من قراءة جمحفة ابملرأة، وال نعتقد إمكان ذلك أصال، فإن استثناء املرأة من بعض األ
 هذه القاعدة، جاءت من جهة النص أو التأويل أو خلل يف توظيف آليات االجتهاد، ال من جهة ذات هذه القاعدة، إال من ابب على أدلة أخرى غري

ن اآلراء االستئناس، وال غريها من القواعد. وحنسب أن عجز الباحث وغريه ممن طعن يف القواعد األصولية، على اإلتيان مبثال واحد صحيح يدل على أ
 تولدة عن قواعد أصولية منحرفة، خري دليل على بطالن دواهم. الزائغة م
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 أوال: حكمة تفضيل أداء الصالة يف املسجد ويف اجلماعات

]الذارايت:  )وما خلقت اجلنَّ واإلنس إال ليعبدون(عبادة هللا تعاىل:  إن الغاية اليت من أجلها خلق اإلنسان هي
، إذ مجعت بني املادة املخلوقات األخرىوقد خلق هللا تعاىل هذا الكائن على طبيعة انفرد هبا من بني سائر  [.56

فاإلنسان من جهة كائن مادي عضوي متكون من عناصر الطبيعة خاضع لقانوهنا، ومن جهة أخرى  .والروح العاقلة
وإن جبل اإلنسان نفسه من قوة وضعف. كائن روحان قادر على املعرفة واحملبة واإلرادة واالدراك واالستشعار مبا يف ب
الفطرة تتطلب االنضباط وحتتاج إىل عزم وجهد على اخلري مبا خلقت عليه روحه من فطرة سليمة، فإن احملافظة على تلك  

من جهته. ولذا جاءت التعاليم الدينية توضح له طريق تلك احملافظة وتضع له وسائلها. وأعظم وسائل التزكية الروحية، 
اىل اليت حترر اإلنسان مما يبعده عن فطرته، مما جاء هبا اإلسالم هي العبادات وعلى رأسها الصالة، حىت جعلها هللا تع

قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم  (كما جاء يف قوله تعاىلأول شروط فالح املؤمن وجناحه يف الدنيا واآلخرة،  
والذين هم على صلواهتم حيافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها (إىل أن قال:  )خاشعون
 . الدين حىت كانت من آخر ما وصى به النيب   وهذا ما جيعل الصالة عمود  .[11-1املؤمنون:  ]  )خالدون

فأكد اإلسالم على العبادات عموما والصالة خصوصا من حيث إهنا متثل الوسائل اليت يواظب اإلنسان من خالهلا 
أجل أن ينعزل عن الدنيا، بل على العالقة الروحانية اليت تربطه بربه وتطهر فطرته مما حلق هبا من مؤثرات الدنيا، ال من 

من أجل أن يعود إليها طاهرا صايف القلب حىت يعمل فيها بصدق وإحسان ويؤدي املهمة اليت خلق من أجلها على 
أحسن الوجوه. يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات، 

 .  4ا: ال يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو هللا هبن اخلطااي"هل يبقى من درنه شيء؟ قالو 
أبن خيرج اإلنسان من خالهلا يف كل يوم حلظات عن فليس املقصود من الصالة جمرد أدائها، بل املقصود إقامتها 

الح أبداء الصالة بل ابخلشوع فيها كما انشغاالته الدنيوية، لوصل الروح مبصدرها العلوي. ولذلك مل يعلق هللا تعاىل الف
ولتحقيق هذا الغرض من خالل الصالة ال بد .  [2املؤمنون:  ]  )الذين هم يف صالهتم خاشعون(:  سبق من قوله تعاىل

 أن تتوفر جمموعة من الشروط الالزمة لتحقيق اخلشوع أو املعينة على ذلك. 

 
 .1077أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم  4
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ومن أهم ما قد يعني على ذلك هو املكان الذي تؤدى فيه، ألن الفكر سرعان ما يسهو ويتعلق مبشاغله ومهومه الدنيوية. 
ان على اخلروج من هذه االنشغاالت يف حني أن املكان الذي يقضي فيه واملكان املخصص للقاء ابخلالق يعني اإلنس

من العلمات اليت حتيي لدى اإلنسان  حوائجه الدنيوية قد ال يساعد يف ذلك. وهكذا يكون ذلك املكان املخصص
املكان وتلك شعورا نفسيا تلقائيا مبناسبة التوقف عن مشاغل الدنيا حلظات، متولدا عن العالقة اجلدلية بني ذلك 

املناسبة. فيتعّود االنسان على اخلشوع فيه حيث كان مكاان ال يتعلق مبشاغل الدنيا وال يذّكر هبا، وملا كان عليه حال 
 ويذكر  ترفع  أن  هللا  أذن  بيوت  يف(:   املوجودين فيه من انصراف عنها وتوجه إىل خالقهم، وهو مما يشري إليه قوله تعاىل

  الزكاة  وإيتاء الصالة وإقام هللا ذكر عن  بيع وال جتارة تلهيهم ال رجال واآلصال ابلغدو فيها له يسبح امسه فيها
[. فذكر هللا وانصراف اجلماعة إىل ذلك ابلغدو واآلصال 37-36]النور:    )خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار

 هللا أن ترفع، وهي املساجد.وعدم االنشغال ابلتجارة والبيع عنه وعن إقامة الصالة وثيق الصلة ابلبيوت اليت أذن  

من هنا جاء األمر أبداء الصالة يف املسجد مع اجلماعة، وجاءت نصوص كثرية حتث على ذلك وتؤكد على فضله، 

"صالة اجلماعة أفضل من   قوله  ، و 5من غدا إىل املسجد وراح أعّد هللا له نزله من اجلنة كلما غدا أو وراح""  قوله  ك

 .6عشرين جزءا"صالة أحدكم وحده خبمس و 
  فطرتهوفضال عن أمهية الصالة يف مجاعة املسجد يف خشوع القلب وسكينة البال لتوفري ما حيتاجه اإلنسان للعودة إىل 

حىت يتمكن من أداء مهمته، فإهنا تتضمن بعدا اجتماعيا مهما حيث يلتقي املصلون مرات عديدة يف اليوم ليقفوا صفا 
ذلك ابإلضافة إىل مركزية املسجد من بني املؤسسات األخرى، كمؤسسة  واحدا، مما شأنه أن يقوي الروابط بينهم.

 بناء الشخصية املتدينة املتوازنة املؤثرة يف اجملتمع أتثريا بناء وفعاال. روحية واجتماعية وتعليمية. فال ختفى أمهية املسجد يف
 قدم املدينة هو بناء املسجد، واحلث على الرتدد عليه. وقد جعل النيب عندما   ولذلك كان من أول ما قام به النيب  

 

 

 
 .662أخرجه البخاري يف صحيحه، برقم  5
 . 1040أخرجه مسلم يف صحيحه، برقم  6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3873&idto=3881&bk_no=132&ID=1711#docu
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  بني املسجد واإلميان احلقيقي عالقة جدلية، فروي عنه  أنه قال: "إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له

  . وجعل النيب  7[18" ]التوبة: )إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر(ابإلميان، قال هللا عز وجل 

لهم هللا عالقة اإلنسان الوطيدة ابملسجد من أسباب التمتع بظل عرش الرمحن يوم القيامة، فذكر بني السبعة الذين يظ

. إىل غري ذلك من اآلايت واألحاديث الكثرية الدالة على فضل املسجد وأمهيته يف املهمة 8"رجل قلبه معلق يف املساجد"
 اليت خلق من أجلها اإلنسان.

ــيف العموم اليت ال تفرق بني  وهذه النصــــوص املؤكدة على أمهية الصــــالة يف املســــجد ويف اجلماعة قد جاءت أكثرها بصــ
املرأة كـــــــــــــــ"من" و"أحدكم" وغريها. وحىت اليت وردت ابأللفا  اخلاصـة ابلذكور كلفل "رجل" أو "رجال"، فإهنا الرجل و 

. "وال  9ختاطب النســــاء بنفس الدرجة. ولذلك "صــــرح علماء األمة أبن خطاب القرآن بصــــيغة التذكري يشــــمل النســــاء"
ــنة يف إجراء أحكام  ــاء إىل تغري اخلطاب من تذكري إىل أتنيث وال  حتتاج العبارات من الكتاب والســــ الشــــــريعة على النســــ

 ،  ألن القاعدة أن كال اجلنسني يتساواين إزاء مجيع احلقوق والواجبات ما مل يوجد مانع للتساوي.10عكس ذلك"

رض فجميع الناس متساوون أمام أصل اخلطاب الديين لتساويهم يف أصل البشرية، ما مل مينع من ذلك عارض من عوا
املساواة، وهي الفوارق املؤثرة يف التساوي بينهم يف القضية املعينة. أما إذا كانت الصفات الفارقة غري مؤثرة يف التساوي 

وجب احلكم ابلتساوي. وهذا ما  –وهي الصفات الطردية  –حبيث ال يكون هلا مدخل يف احلكم أو اخلطاب املوجه 
 بنفي الفارق"، أو "القياس بنفي الفارق".  يسميه األصوليون "إحلاق املسكوت ابملنطوق

والقياس بنفي الفارق يكون بني أمرين مشرتكني يف كثري من الصفات اجلامعة، فيبحث عن الفارق، فإذا مل يوجد فارق 
 له مدخل يف احلكم أبن يقال: ال فرق بني الفرع واألصل إال كذا وكذا، وذلك ال مدخل له يف احلكم، فيلزم اشرتاكهما 

 

 

 
 تشهد له اآلية املذكورة.  ، واحلديث ضعيف لكن معناه صحيح كما 2617، والرتمذي يف سننه برقم 11725أخرجه أمحد يف مسنده برقم  7
 . 91، ومسلم يف صحيحه برقم 660متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  8
 .96م، ص 1988، 3، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، ط مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور، حممد الطاهر،  9

 نفس املرجع والصفحة.  10
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  12ى بعض األصوليني هذا النوع من القياس "القياس يف معىن األصل". وقد مس11يف احلكم الشرتاكهما يف املوجب له

 .  13أو "قياس املعىن" وأىب بعضهم أن يسمي هذا قياسا بل اعتربه مندرجا يف خطاب األصل

"من أعتق شركًا له يف عبد فكان له مال يبلف مثن العبد قّوم عليه قيمة َعدل، فأعطى  ومن أمثلته قول رسول هللا 

. قال الطويف: العتق يف العبد، واألمة مثله إذ ال أتثري 14ِحصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه ما عتق"شركاءه  
للذكورة واألنوثة يف هذا احلكم وحنوه يف ُعرف الشرع وتصرُّفه، وإن كان للذكورية واألنوثية أتثري يف الفرق يف بعض 

: "أميا رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلَس، فصاحب .[ وكذلك قوله  األحكام كوالية النكاح والقضاء والشهادة ]..

فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على (، فنقول: املرأة يف معىن الرجل يف ذلك، وقوله تعاىل: 15املتاع أحق مبتاعه"

 .16[، فنقول: العبيد يف معىن اإلماء يف تنصيف احلد"25]النساء:    )احملصنات من العذاب

وقال الغزايل: "خصص الرجل يف قوله: "أميا رجل مات أو أفلس" ألن الغالب أن البيع يصدر من الرجال، فيكون اللفل 

 .17خاصا واملراد به عاماً حىت يسبق إىل الفهم منه اإلنسان دون الرجل خاصة"

ة يف اخلطاب وإن جاء ابأللفا  اخلاصة ابلرجال، ما مل يؤثر وصف األنوثة يف ذلك. والتمييز بني فاألصل دخول املرأ
األوصاف الطردية واألوصاف املؤثرة يعرف ابألدلة الشرعية. فبقي النظر يف مدى أتثري وصف األنوثة يف الصالة يف 

 املسجد ويف اجلماعة من عدمه. 

 

 

، ص 2، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون اتريخ، ج حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامعالعطار، حسن بن حممد، راجع:  11
، ص 3م، ج 1995ه/1416، بريوت دار الكتب العلمية، اإلهباج يف شرح املنهاج ، والسبكي، علي بن عبد الكايف، وابنه عبد الوهاب السبكي، 293
، والشوكان، 255، ص 5م، ج  1994هـ/1414، 1، دار الكتيب، ط البحر احمليط يف أصول الفقهي، بدر الدين حممد بن عبد الوهاب، ، والزركش87

 .     222م، ص 1999هـ/1419، 1، بريوت، دار الكتاب العريب، ط إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولحممد بن علي، 
، 4، ص 4، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج اإلحكام يف أصول األحكامدين علي بن سامل الثعليب، راجع مثال: اآلمدي، سيد ال 12

 . 143م، ص 2009ه/1430، الدار البيضاء، دار الرشاد احلديثة، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصولوالتلمسان، الشريف حممد بن أمحد، 
 . 435، ص1، مرجع سابق، ج يف حتقيق احلق من علم األصولارشاد الفحول راجع: الشوكان،  13
 .1501، ومسلم يف صحيحه برقم 2522متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  14

 . حكم األلبان: ضعيف. 2358، وابن ماجه برقم 4676، والنسائي برقم 1262، والرتمذي برقم 3519أخرجه أبو داود برقم  15
 .  352، ص 3م، ج 1987هـ/1407، 1، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط شرح خمتصر الروضةجنم الدين،  الطويف، 16
 . 62م، ص 1995ه/1415، 1، الرايض، مكتبة العبيكان، ط أساس القياس الغزايل، حممد أبو حامد،  17
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ماعة ما ذكران من املصــــاحل العائدة على اإلنســــان يف بعده الروحي واالجتماعي  وإذا كانت للصــــالة يف املســــجد ويف اجل
ــيه من مقومات   ــانية وما تقتضـــــــ ــل اإلنســـــــ ــرتاك املرأة معه يف أصـــــــ وغريمها، فال ميكن ادعاء أن ذلك خاص ابلرجل الشـــــــ

بوجود الفارق املؤثر يف   واحتياجات، فال ريب أن املرأة يف معىن الرجل يف هذه االســــــــتفادة من هذه املصــــــــاحل. وإذا قلنا
االحلاق، فال بد أن يكون ذلك الوصــــــــف مؤثرا حبيث تكون مفســــــــدة اإلحلاق أكرب من املصــــــــلحة العظيمة الكامنة يف 
صــالة اجلماعة يف املســجد، أو تكون مصــلحة عدم اإلحلاق أكرب من مصــلحة اإلحلاق. وال بد من تنقيح هذا الوصــف  

 به ما ال اعتبار له يف احلكم وحىت ال جيرد من بعض ما يؤثر فيه.  املؤثر يف عدم اإلحلاق حىت ال يعلق 

وعلى هذا األســاس وجب تناول بعض األخبار اليت توحي بعدم إحلاق املرأة ابلرجل يف تفضــيل الصــالة يف اجلماعة ويف  

ديث "صـالة املرأة . وح18املسـجد، بل اسـتحباهبا هلا يف بيتها. كحديث "ال متنعوا نسـاءكم املسـاجد، وبيوهتن خري هلن"

. وحديث "خري مســــاجد  19يف بيتها أفضــــل من صــــالهتا يف حجرهتا وصــــالهتا يف خمدعها أفضــــل من صــــالهتا يف بيتها"

 ، إىل غري ذلك من األخبار العديدة.  20النساء قعر بيوهتن"

  رأوا أهنا، إال أن بعض املعاصـرين 21وإن كان كل نص من هذه النصـوص ال يسـلم من مقال من جهة الصـناعة احلديثية

وأن صــالة املرأة يف املســجد   23. وأكد بعضــهم على أن أحاديث الباب كلها منكرة22ترتقي إىل الصــحة مبجموع طرقها
خري من صـــــالهتا يف بيتها إعماال لعموم األخبار الدالة على فضـــــل الصـــــالة يف املســـــجد. قال الشـــــيخ عبد هللا اجلديع:  

 الباب متفاوتة، تقوية بعضها ببعض على ضعف مجيعها وبعضها منكر، ال يستقيم على القواعد. "األحاديث يف هذا 

 

 
 . 755، وأخرجه احلاكم يف مستدركه برقم 1684، وابن خزمية يف صحيحه برقم 567، وأبو داود يف سننه برقم 5468أمحد يف مسنده برقم أخرجه  18
 . 1688، وابن خزمية يف صحيحه برقم 570أخرجه أبو داود يف سننه برقم  19
 . 756اكم يف مستدركه برقم ، واحل1683، وابن خزمية يف صحيحه برقم 26542أخرجه أمحد يف مسنده برقم  20
هتا يف بل يوحي كالم بعض احملدثني ابلشك يف سائر األحاديث الواردة يف هذا الباب، قال ابن خزمية: "ابب اختيار صالة املرأة يف بيتها على صال 21

أيب اثبت هذا اخلرب من ابن عمر، وال هل مسع  املسجد، إن ثبت اخلرب، فإن ال أعرف السائب موىل أم سلمة بعدالة وال جرح، وال أقف على مساع حبيب بن
صحيح ابن قتادة خربه من مورق، عن أيب األحوص أم ال، بل كأن ال أشك أن قتادة مل يسمع من أيب األحوص"، ابن خزمية، أبو بكر حممد بن إسحاق، 

 .92، ص 3، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج خزمية
 .237، ص 1م، ج 2008هـ/1429، 1، القاهرة، دار ابن القيم، ط أحكام النساء جامعراجع: العدوي، مصطفى،  22
، حبث منشور على موقع الباحث: فضل خروج املرأة من بيتها إىل املسجدراجع مثال: األمني، حممد،  23

http://www.ibnamin.com/masjid.htm  

http://www.ibnamin.com/masjid.htm
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زد عليه أهنا خرجت عن األصــل يف اســتواء الذكور واإلانث يف خطاب التكليف، وترك نســاء الصــحابة ملا ورد يف هذه  

ومع ذلك فإن الفقهاء وسائر العلماء كادوا أن يتفقوا على مطلق التمييز بني املرأة   24 اآلحاديث الضعيفة من الفضل."

ــتحباب الصـــالة يف املســـجد ويف اجلماعة ما عدا ابن حزم الظاهري.  ــاءوالرجل يف اسـ . 25واختلفوا يف جواز مجاعة النسـ
ــلية صــــــــــــــالة املرأة يف بيتها يعين أهنم  أيخذون بتلك األحاديث، فرأينا يف هذا فذهاب مجاهري العلماء إىل القول أبفضــــــــــــ

الدراســــــــــة أن ةوض يف معاجلة مضــــــــــموهنا مســــــــــايرة ملن يرى ثبوهتا للتنبيه على ضــــــــــعف داللتها على ما ذهبوا إليه من  
ــعفها. غياب املرأة عن املســـــــــــجد واقع تعم به البلوى يف و  مذهب، على افرتاض ثبوت األحادث، وإن كنا منيل إىل ضـــــــــ

 ال يغين االكتفاء بتضعيف األحاديث، بل وجب توجيهها ملن متسك بصحتها.سائر أحناء األرض، ف

ــل صــــــــالة املرأة يف بيتها وإن كان ظاهرها متناقض مع غريها من   فال ميكن التغاضــــــــي عن النصــــــــوص املؤكدة على فضــــــ
 االحتياجات  األخبار الدالة على عموم فضــل الصــالة يف املســجد ويف اجلماعة، ومع كون املرأة ال ختتلف عن الرجل يف

 الروحية وجممل االحتياجات االجتماعية، كما سنبني الحقا.  

هذا التناقض الظاهري واألخبار اليت تدل على خالف ما تدل عليه أحاديث تفضـيل صـالة املرأة   بيان وقبل الشـروع يف 
عســــى   –األحاديث  على افرتاض صــــحة –يف بيتها، جيدر بنا أن نبحث يف علة احلكم بتفضــــيل صــــالة املرأة يف بيتها  

 أن تتحرر املسألة ويرتفع التناقض بظهور حمل التفضيل. 
 

 
 الستور يف مراسالت بني الشيخ اجلديع والباحث.   وردت هذه 24
أم امرأة، لفعل يف املوسوعة الفقهية الكويتية: "أما ابلنسبة للنساء: فعند الشافعية واحلنابلة يسن هلن اجلماعة منفردات عن الرجال، سواء أأمهن رجل جاء  25

أن تؤم أهل دارهاـ وألهنن من أهل عائشة وأم سلمة ـ رضي هللا تعاىل عنهما ـ وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أم ورقة أبن جتعل هلا مؤذان يؤذن هلا وأمرها 
مجاعة النساء، ألن الفرض، فأشبهن الرجال، أما احلنفية: فإن اجلماعة للنساء عندهم مكروهة، وألن خروجهن إىل اجلماعات قد يؤدي إىل فتنة، ومنع املالكية 

املوسوعة  صح للمرأة حضور مجاعة الرجال إذا مل تكن خمشية الفتنة". من شروط اإلمام أن يكون ذكرا، فال تصح إمامة املرأة لرجال، وال لنساء مثلها، وإمنا ي
، الكويت، دار السالسل، األجزاء  2: ط 23-1هـ، األجزاء  1427ه إىل 1404، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، من الفقهية الكويتية

 .167، ص 27رة، ج ، طبع الوزا2: ط 45-39، مصر، مطابع دار الصفوة، األجزاء 1: ط 24-38
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 اثنيا: املرأة واملسجد

 من اعتياد النساء املساجد  أ. موقف النيب  

 . جواز أداء املرأة صالهتا يف املسجد1
"ال متنعوا  ينهى األزواج عن منع زوجاهتم من الذهاب إىل املساجد، ومن ذلك ما جاء يف قوله  لقد كان النيب 

"ال   وقوله    ،27"إذا استأذنت امرأة أحدكم إىل املسجد فال مينعها"  وقوله  ،  26نساءكم املساجد إذا استأذّنكم إليها"

. وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: "أعتم 29، وقوله "ائذنوا للنَساء ابلليل إىل املساجد"28متنعوا إماء هللا مساجد هللا"
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة ابلعشاء ]أي أخرها حىت اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته[، وذلك قبل أن يفشو 

انم النساء والصبيان ]أي من ينتظر الصالة منهم يف املسجد[، فخرج فقال ألهل اإلسالم، فلم خيرج حىت قال عمر: 

 ، ففي احلديث داللة على وجود النساء يف املسجد.30املسجد: »ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم«"
يف املساجد ، وكنَّ يصلني كذلك يف مسجده منذ أتسيسه إىل وفاته  وكان النساء حيضرن صالة اجلماعة مع النيب 

خالل عشر سنني، من الفجر  . وهكذا ظلت النساء يشهدن اجلماعة معه 31واملصليات املختلفة يف املدينة وحوهلا

واحمليض منهن. وأابح  32حبضور صالة العيدين، حىت ذوات العواتق إىل العشاء، ليال وهنارا، فريضة وانفلة. وأمرهم 

كان يعتكف   . وروت عائشة رضي هللا عنها "أن النيب  33واالعتكاف  هلن حضور صالة اجلنازة واخلسوف والكسوف

 احللقات التعليمية،   كما أابح هلن حضور.34العشر األواخر من رمضان حىت توفاه هللا، مث اعتكف أزواجه من بعده"
 

 
 .135أخرجه مسلم يف صحيحه برقم  26
 .134، ومسلم يف صحيحه برقم 5238متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  27
 .136، ومسلم يف صحيحه برقم 900متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  28
 .139م ، ومسلم يف صحيحه برق899متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  29
 ومعه هذا الشرح حملمد فؤاد عبد الباقي.  218، ومسلم يف صحيحه برقم 566متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  30
 . 27، ص3م، ج 2011هـ/1432، 7القاهرة، دار القلم، القاهرة، ط حترير املرأة يف عصر الرسالة، راجع: أبو شقة، عبد احلليم،  31
 العواتق مجع عاتق، وهي الفتاة اليت جتاوزت احللم. 32
 .  28ص 3، ج حترير املرأة يف عصر الرسالةراجع: أبو شقة، عبد احلليم،  33
 .1172، ومسلم يف صحيحه برقم 2026متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  34
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يكتفي ابلسماح للنساء حبضور الصالة يف املسجد فحسب،  . فما كان النيب 35وغري ذلك من األنشطة واملناسبات
 بل كان حيثهن على اخلروج إليه يف مناسبات، وكان يشركهن يف حياة املسجد وما يقع فيه من نشاط.

كان أيمر   صالة العشاء من أجلهن مع أنه  ييسر الظروف حلضور النساء اجلماعة، فقد قدم  وقد كان النيب 

. وحىت يف األوضاع اليت قد توحي ابقتضاء 36يف صالته من أجل بكاء طفل حىت ال يشق على أمهبتأخريها، وجتّوز 
فيها ابخلروج   منعهن من حضور اجلماعة بسبب اخلوف على حياهتن أو أعراضهن أو بسبب الفتنة، قد مسح هلن النيب  

. ومن ذلك إمكان 37ابلليل إىل املساجد""ائذنوا للنَساء    إىل املسجد، ومن ذلك خروجهن ابلليل، كما سبق من قوله  
خري صفوف الرجال املقدم، وشرها املؤخر، وشر صفوف النساء " اطالعهن على عورات الرجال، كما جاء يف قوله 

املقدم، وخريها املؤخر. مث قال: اي معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، ال ترين عورات الرجال؛ من 

 .  38"ضيق األزر
وعن ابن عباس رضي هللا عنه، قال: "كانت امرأة تصلي خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسناء من أحسن 
الناس، فكان بعض القوم يتقدم حىت يكون يف الصف األول لئال يراها، ويستأخر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر، 

" ]احلجر: )ستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين ولقد علمنا امل(فإذا ركع نظر من حتت إبطيه، فأنزل هللا تعاىل 

من حضور اجلماعة ملا تسببه من افتتان  . فلم يعاتب القرآن املرأة عندما نزل يف حق هؤالء، ومل مينعها النيب 39[24
 للرجال. 

املصلحة اليت يشتمل عليها حضور النساء للجماعة يف املسجد على ما قد يرتتب عليها من مفاسد،   وهكذا قدم النيب  
 مما يدل على أمهية ذلك احلضور ورجحان مصاحله على مفاسده. 

 

 
 .  28ص 3، ج حترير املرأة يف عصر الرسالةع: أبو شقة، عبد احلليم، راج 35
 .27، ص 3راجع كل ذلك يف املرجع السابق، ج  36
 .139، ومسلم يف صحيحه برقم 899متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  37
 . حكم األرنؤوط: حديث صحيح.  14123أخرجه أمحد يف مسنده برقم  38
، قال الشيخ  1046، وابن ماجة يف سننه برقم 870، والنسائي يف سننه برقم 3122، والرتمذي يف سننه برقم 2783نده برقم أخرجه أمحد يف مس  39

 . 70السنة، ص األلبان: "رواه أصحاب "السنن" وغريهم كاحلاكم، وصححه، ووافقه الذهيب، وهو كما قاال". األلبان، جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب و 
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 . هني النساء عن املسجد مل يرد إال يف حالة التطيب2
مل يرد يف القرآن والســــنة منع للنســــاء من حضــــور املســــاجد يف أي حال من األحوال إال حالة واحدة هي التطبيب كما  

ا امرأة أصــابت خبورا فال تشــهد معنا العشــاء اآلخرة" جاء يف قول النيب   "ال متنعوا إماء هللا مســاجد   :. وقال 40"أميُّ

 .41ولكن ليخرجن وهن تفالت" هللا

إن اإلسالم مل يتجاهل ما فطر عليه اإلنسان من ميل إىل اجلنس اآلخر ومل يطالب اإلنسان بطمسه، بل جاء أبحكام 
وتوجيهات تقصد إىل ضبط الغريزة اجلنسية وتنظيمها، كالزواج وغض البصر وسرت العورة، اخل. وبعض هذه األحكام 

جل أكرب بكثري من إغراء الرجل اجلسدي هلا، ومن هنا قال والتوجيهات جاءت خاصة ابملرأة، ألن إغراءها اجلسدي للر 
 [، فبدأ ابلنساء ومل يذكر الرجال. 14]آل عمران:   )زين للناس حب الشهوات من النساء(تعاىل:  

وما جاء من هني عن خروج املرأة إىل املسجد يف حال التطيب يدخل ضمن هذا اإلطار إذ أن التطيب ذريعة إىل إغراء 
الرجال وإشعال غريزهتم اجلنسية، ولذلك مل يكن هذا النهي مقتصرا على اخلروج إىل املساجد بل جاء مطلقا كما تدل 

 رأة متطيبة. عليه األحاديث. هذا ملن قال مبطلق حترمي خروج امل
هنيا مطلقا عن خروج املرأة متعطرة إىل املسجد، أو محلوا مطلقها على  وقد ضعف بعض العلماء األحاديث الناهية

األحاديث املقيدة بصالة العشاء أو بطلب إجياد الريح. فذهب بعضهم إىل أن التحرمي الوارد يف احلديث مقيد بصالة 
لليل من تعرض لالعتداء بسبب ما قد جيده بعض ممن يف قلوهبم مرض من العشاء، ملا خيشى عليها عند خروجها اب

رحيها. "قال ابن امللك: واألظهر أهنا خصت ابلنهي ألهنا وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة، فال أتمن 

  .42املرأة يف ذلك الوقت من كمال الفتنة، خبالف الصبح واملغرب، فإهنما وقت فاضح"
بعضهم إىل أن النهي خاص ابملبالغة يف التطيب ليجد الناس ريح املرأة كما يفهم من ظاهر قوله "أميا امرأة وذهب 

 ، فقالوا أن الالم هنا للتعليل، فال تدخل املرأة يف النهي واإلمث إال إذا 43استعطرت، فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانية"

 
 .143سلم يف صحيحه برقم أخرجه م 40
 . حكم األلبان: حسن صحيح. 565أخرجه أبو داود يف سننه برقم  41
، ص 3م، ج 2002ه/1422، 1، بريوت، دار الفكر، ط مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح علي القاري، حممد اخلطيب التربيزي املال اهلروي،  42

837 . 
 . قال األرنؤوط: إسناده جيد. 9361، والنسائي يف سننه برقم 19711أخرجه أمحد يف مسنده برقم  43
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شد اجلد معلقا على عدم هني اإلمام مالك عن لبس املرأة اخللخال: "ألن الرجال. قال ابن ر   فتنةكان قصدها ابلتعطر  
الذي حيرم عليهن إمنا هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إىل إمساع ذلك وإظهاره من زينتهن ملن خيطرن عليه من 

[ ومن هذا املعىن ما روي 31]النور:  )وال يضربن أبرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن (الرجال: قال هللا عز وجل: 

. واستدل 44من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »أميا امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا رحيها فهي زانية«"
: "كنا ةرج مع النيب صلى هللا عليه وسلم إىل مكة فنضمد اجمليزون خلروج املرأة متطيبة بقول عائشة رضي هللا عنها

.  45ا ابلسك املطيب عند اإلحرام، فإذا عرقت إحداان سال على وجهها فرياه النيب صلى هللا عليه وسلم فال ينهاها"جباهن
إىل غري ذلك من أوجه اخلالف بني العلماء يف هذه القضية. وامللفت للنظر ههنا هو أن سائر أحاديث النهي عن خروج 

مما يوحي بعالقة سببية بني الصالة يف اجلماعة والنهي عن تطيب املرأة متطيبة جاءت يف سياق خروجها إىل الصالة، 
 واألحكام اليت أثبتتها الشريعة مراعاة ملقصد اخلشوع كما سيأيت.  النساء لعلها تعود إىل مجلة الرتتيبات

لنهي هنا متعلق ، فار )سواء أكان النهي مطلقا أم مقيدا بصالة العشاء أم بنية االغراء أم لعلة اخلشوع(وأاي ما كان األم
خبروجها إىل املسجد بل مبا قد  متعلقابذريعة من ذرائع االفتتان ابملرأة وال يدل على أهنا فتنة يف ذاهتا، فلم يكن النهي 

املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من "  . وأما قول النيب  يصحب ذلك من ذرائع االفتتان 

فإمنا يدل على شدة اغراء املرأة للرجل، ولذلك يستشرفها الشيطان، فإن الشيطان يتعلق ،  46"بيتهاوجه رهبا وهي يف قعر  
بكل ما من شأنه أن يكون ذريعة لإلغواء سواء عند الرجل أو عند املرأة، إال أن االغراء اجلسدي أشد عند املرأة، مما 

ينتها إال ما أابح هلا الشرع من أجل حفظها وإبعاد من شأنه أن يعود عليها والرجل ابلضرر، فوجب أن ال تبدي من ز 

 .47حيلة الشيطان عنها وعن الرجل

 

 
، 2المي، ط ، بريوت، دار الغرب اإلسالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجةابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد،  44

 . 625، ص 17م، ج 1988هـ/1408
 واللفل له. حكم األلبان: صحيح.   1830، وأبو داود يف سننه برقم 24502أخرجه أمحد يف مسنده برقم  45
راجح أنه  ، وقال األلبان اسناده صحيح، وقال الشيخ عبد هللا اجلديع "ال1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برقم  46

 حديث ضعيف مرفوًعا، صحيح من قول عبد هللا بن مسعود ". 
 .695، مرجع سابق،  ص حترير املرأة يف عصر الرسالةراجع: أبو شقة، عبد احلليم،  47
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فاإلغراء ابجلنس اآلخر أمر طبيعي )بل مقصود يف حدود معينة( وقد وضعت الشريعة بني الرجل واملرأة محى متألف من 
الذرائع اليت قد تؤدي إىل جرمية الزان. وإذا كانت تلك األحكام أشد وضوحا عند املرأة، فذلك ملا أشران إليه من قوة 

ذا الصدد أبحكام خاصة ابملرأة تقصد إىل رفع املرأة يف نظر الرجل اجنذاب الرجل للمرأة جسداي، فجاءت الشريعة هب
 من جمرد جسد يشتهى إىل كائن عاقل ذو شخصية ومهارات، جدير ابالحرتام والتقدير.   

 ب. آراء الفقهاء يف هذه املسألة

يف بيتها وجعلوه هو األصل.   أهنم قالوا مبطلق تفضيل أدائهاذهب مجهور الفقهاء إىل جواز ذهاب املرأة إىل املسجد، إال  

. وقد أشران 48"صالة املرأة يف بيتهاجاءت الرتمجة والتبويب يف كثري من كتب احلديث والفقه حتت عنوان: "فضل  وقد 
وقد بىن رأيه على نسخ قوله من قبل إىل أن ابن حزم مل يذهب هذا املذهب ومل يفرق بني املرأة والرجل يف هذه املسألة.  

 "وكلمة 49"صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خُمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها .

. ومن هنا ذهب إىل تفضيل صالة 50دت عند أيب حممد بن حزم بكلمة "مسجدها""خمدعها" الواردة يف احلديث قد ور 
: »إن صالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف -عليه السالم  -قائال "وأما قوله املرأة يف املسجد على صالهتا يف بيتها، 

: »إن صالهتا -سالم عليه ال -مسجدها«، وصالهتا يف مسجدها أفضل من خروجها إىل صالة العيد منسوخ بقوله 
يف مسجدها أفضل من صالهتا يف بيتها« وحضه على خروجها إىل صالة العيد. وال جيوز أن نقطع على نسخ خرب 

 . صحيح إال حبجة
فنظران يف ذلك: فوجدان خروجهن إىل املسجد واملصلى عمال زائدا على الصالة؛ وكلفة يف األسحار والظلمة والزمحة 
واهلواجر احلارة؛ ويف املطر والربد؛ فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا مل خيل ضرورة من أحد وجهني ال اثلث هلما: 

ية لصالهتا يف بيتها؛ فيكون هذا العمل كله لغوا وابطال، وتكلفا وعناء، إما أن تكون صالهتا يف املسجد واملصلى مساو 
 وال ميكن غري ذلك أصال؛ وهم ال يقولون هبذا، أو تكون صالهتا يف املساجد واملصلى منحطة الفضل عن صالهتا يف 

 
"ابب اختيار صالة املرأة يف حجرهتا على صالهتا يف دارها وصالهتا يف مسجد قومها على صالهتا يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم  :ابن خزمية قال 48

 م "صالة يفوإن كانت صالة يف مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم تعدل ألف صالة يف غريه من املساجد وهو الدليل على أن قول النيب صلى هللا عليه وسل
صحيح   مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه" من املساجد إمنا أراد به صالة الرجال دون صالة النساء". ابن خزمية، حممد أبو بكر بن إسحاق،

 . 94، ص 3، بريوت، املكتب اإلسالمي، بدون اتريخ، ج ابن خزمية
 ن حبان واحلاكم والذهيب واأللبان واألرنؤوط وغريهم. . صححه مجاعة من احملدثني منهم اب570أخرجه أبو داود يف سننه برقم  49
 .175، ص 2، بريوت، دار الفكر، بدون اتريخ، ج احمللى ابآلاثرراجع: ابن حزم، أبو حممد علي األندلسي الظاهري،  50
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حيط من الفضل يف صالة ما بيتها كما يقول املخالفون، فيكون العمل املذكور كله امثا حاطا من الفضل، وال بد؛ إذ ال  

 . عن تلك الصالة بعينها عمل زائد إال وهو حمرم، وال ميكن غري هذا
وليس هذا من ابب ترك أعمال مستحبة يف الصالة، فيحط ذلك من األجر لو عملها؛ فهذا مل أيت إبمث لكن ترك 

له لو مل يعمله، وأحبط بعض أعمال بر، وأما من عمل عمال تكلفه يف صالته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل 
 .عمله: فهذا عمل حمرم بال شك ال ميكن غري هذا

وليس يف الكراهة إمث أصال، وال إحباط عمل؛ بل فيه عدم األجر والوزر معا، وإمنا اإلمث إحباط على احلرام فقط وقد 
ة معه يف مسجده إىل أن مات مل مينع النساء قط الصال  -صلى هللا عليه وسلم    -اتفق مجيع أهل األرض أّن رسول هللا  

؛ وال اخللفاء الراشدون بعده، فصح أنه عمل منسوخ؛ فإْذ ال شك يف هذا فهو عمل بر، ولوال ذلك -عليه السالم  -
هذا لو صح ، وال ترََكهن يتكلفنه بال منفعة، بل مبضرة، وهذا العسر واألذى، ال النصيحة. -عليه السالم -ما أقره 

 .  51"مها ال يصحان؟ذانك احلديثان فكيف و 

أول من الحل التناقض بني النصوص اليت يقتضي ظاهرها مطلق تفضيل صالة املرأة  –يف حدود علمنا  –فابن حزم 
يف بيتها وغريها من األخبار. إال أنه مل يوفق يف رفع التناقض وحترير املسألة، إذ أنه جلأ إىل النسخ والتضعيف. أما 

اء، بدليل ختصيصهم فضل املساجد ابلرجال دون النساء كما سبق. أما النسخ، فقد التضعيف، فلم يقل به جل العلم

. وهو رد ضعيف؛ فأما 52رد عليه بعض الباحثني أبنه ال ميكن القول ابلنسخ لعدم التناقض وعدم معرفة املتقدم واملتأخر
وامتدت إىل عصور الصحابة   معرفة املتقدم واملتأخر، فإن مشاهدة النساء اجلماعات يف املساجد كانت إىل وفاة النيب  

ومن بعدهم. وأما التعارض بني األحاديث اليت حتث على حضور اجلماعة واليت حتث على الصالة يف البيت فواضح 
ك فإن قلنا أبفضلية صالة املرأة يف بيتها فإما أن يكون ثواب صالهتا يف بيتها مبثابة كما ظهر من كالم ابن حزم. وكذل

صالة املنفرد وكذلك صالهتا يف املسجد، وهذا يتناىف مع مبدأ املساواة حيث ينال الرجل املصلي يف مجاعة املسجد 
سبع وعشرين صالة، وهو كذلك ثواب سبع وعشرين صالة من دون املرأة. وإما أن تكون صالهتا يف بيتها بثواب 

متناقض مع مبدأ املساواة لزايدة الكلفة على الرجال يف احلصول على نفس الثواب بدون أن يظهر وجه ذلك التكليف 
 اإلضايف، أو حبصول املرأة على أجر حيصل عليه الرجل بدون أن تتكلف ما يتكلفه الرجل يف احلصول عليه دون أن 

 
 . 176-175، ص 2املرجع السابق، ج  51
 .341، ص 1، مرجع سابق، ج جامع أحكام النساءراجع: العدوي، مصطفى، 52
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ومع عموم قوله   إلضافة إىل أن ذلك متناقض مع عمل كثري من النساء يف عهد رسول هللا  تظهر علة ذلك التفريق. اب

  ""ومع عموم قول  53صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة ،  " صالة يف مسجدي هذا أفضل من

. فهذا يقتضي أن املرأة ال حتصل على أجر ألف صالة عند شهودها اجلماعة 54ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام"
حيث إن صالهتا يف بيتها أفضل، أو أن صالهتا يف بيتها أفضل من ألف صالة يف أي مسجد من  يف مسجد النيب 

 ، وال يقول بذلك أحد من العلماء.املساجد مبا يف ذلك مسجد النيب  

حديث تفضيل صالة املرأة يف بيتها عن صالهتا يف املسجد النبوي[ من مجلة املخصِّصات   قال الشيخ األلبان: "وهو ]أي
لقوله صلى هللا عليه وسلم: "صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد؛ إال املسجد احلرام". 

 بيوهتن خري من الصالة يف فهو يدل على أن هذا الفضل خاص ابلرجال دون النساء، وأن صالهتن يف .رواه مسلم
مسجده صلى هللا عليه وسلم ومنه تعلم أن هتافت النساء على الصالة فيه وال سيما يف موسم احلج؛ مما يدل على 
جهلهن ابلشرع، أو استهتارهن إبرشاده، والسيما والكثري منهن خيالطن الرجال حىت يف شدة الزحام، وذلك عند خروج 

هذا ما كنت قلته يف الطبعات السابقة، مث  . املشتكى من قلة حيائهن، وقلة َغرية رجاهلنالرجال من املسجد، فإىل هللا
بدا يل أنه ال مسوغ الدعاء التخصيص، وأن الصواب ترك احلديث على عمومه، فيشمل النساء أيًضا، وأنه ال ينايف أن 

من صالهتا يف املسجد، لكنه لو صالها يف صالهتن يف بيوهتن خري هلن، كما ال ينايف أن صالة السنة يف البيت أفضل 
وهلذا؛ فالتهافت املذكور ال داعي له على   .مسجد من املساجد الثالثة يكون له أجر التفضيل اخلاص هبا، واملرأة كذلك

 . 55كل حال، فعلى النساء املسلمات االنتهاء عنه، وبذلك تزول كثري من املفاسد، وهللا من وراء املقصد"

أنه يقيس تفضيل صالة املرأة يف بيتها على تفضيل صالة النافلة يف البيت من حيث ترتب األجر.  األلبانفظاهر كالم  
 فتكون صالهتا يف البيت خري هلا من صالهتا يف املسجد النبوي، إال أهنا تنال أجر التفضيل اخلاص ابملساجد الثالثة لو 

 

 
 .612أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  53
 .1122أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  54
 . 55م، ص  2002هـ/1423، 3، القاهرة، دار السالم، ط جلباب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنةاأللبان، انصر الدين،  55
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، ويضاف إليها علة 56النافلة يف البيت كما جاءت عند العلماء هي االبتعاد عن الرايءصلتها فيها. وعلة تفضيل صالة  
 يرآؤون (االنصراف عن اخلشوع حيث إن املصلي ليس له أن خيشع ويرائي يف آن واحد، كما يفهم من قوله تعاىل:  

[. فالرايء واالنصراف عن اخلشوع من شأهنما أن يقلال أجر الصالة 142]النساء:  )الناس وال يذكرون هللا إال قليال
بل أن يبطاله، فكان من املناسب أن تكون صالة النافلة يف البيت أفضل من صالهتا يف املسجد. أما إن صالها املصلي 

دم اخلشوع، أما إذا صالها يف يف إحدى املساجد الثالثة، فإنه يكون له أجر التفضيل مع احتمال حبوطه ابلرايء وع

. ومن هنا كانت صالة 57البيت، فيكون له نفس ذلك األجر مع تقليل ذلك االحتمال وفوائد أخرى مرتتبة على ذلك
النافلة يف البيت أفضل من صالهتا يف املساجد الثالثة مع بقاء األجر قائما يف احلالتني. قال يف مغين احملتاج: "وأفضله 

نفل من موضع صالته إىل بيته، لقوله صلى هللا عليه وسلم: صلوا أيها الناس يف بيوتكم، فإن أفضل أي: االنتقال لل
صالة املرء يف بيته ال املكتوبة. رواه الشيخان، وسواء يف هذا املسجد احلرام ومسجد املدينة واألقصى وغريها، لعموم 

أي ليس كثرة الثواب يف املساجد الثالثة  58اب التفضيل."احلديث، واحلكمة فيه بعده من الرايء، وال يلزم من كثرة الثو 
يلزم أن تكون الصالة فيها أفضل، ملا ذكرانه من مظنة الرايء. فتكون صالة النفل يف البيت ملن كان مبكة أو املدينة أو 

احلديث على القدس بنفس املضاعفة مع فضل اجتناب مظنة الرايء، قال ابن حجر: "وميكن أن يقال ال مانع من إبقاء  
عمومه ]أي للفريضة والنافلة[ فتكون صالة النافلة يف البيت ابملدينة أو مكة تضاعف على صالهتا يف البيت بغريمها 

 .59وكذا يف املسجدين وإن كانت يف البيوت أفضل مطلقا."

 

 

 
 . 251، 37، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية راجع:  56
"اجعلوا يف بيوتكم من الصالة وال تتخذوها قبورا". متفق عليه،   منها حكمة إنعاش البيوت ابلذكر ومحل األطفال على االقتداء وحب الصالة، قال  57

فليجعل لبيته نصيبا من صالته،   "إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده، . وقال 777، ومسلم يف صحيحه برقم 432أخرجه البخاري يف صحيحه برقم 
 .  778فإن هللا جاعل يف بيته من صالته خريا". أخرجه مسلم يف صحيحه برقم 

م، ج 1994هـ/1415، 1، بريوت، دار الكتب العلمية، ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد،  58
1 ،394  . 

 . 68، ص3ه، ج 1379، بريوت، دار املعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخارياحلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  العسقالن، 59
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بيت أو يف املسجد، فال يكون وهذا ختريج من شأنه أن يرفع بعض التناقض املتعلق مبا أشران إليه من األجر اإلضايف يف ال
التفضيل متعلقا ابألجر بل ابحمليط األقرب إىل مالئمة مقاصد الصالة وفوائدها. فتكون صالة املرأة يف بيتها بنفس 

 املضاعفة مع أفضليتها يف البيت قياسا على صالة النافلة يف املساجد الثالثة. 

إال أن هذا يفتقر إىل الدليل، فإنه ال ُيّسلم ابلقياس على صالة النافلة ألن معىن تفضيل صالة النافلة يف البيت ظاهر 
كما بيناه أعاله، أما تفضيل صالة املرأة يف بيتها، فهل يعود إىل ما من شأنه أن يقلل أجر صالهتا يف مجاعة املسجد 

"فصلوا أيها الناس يف بيوتكم، فإن أفضل الصالة   ائما بني عموم قول النيب  أو حيبطه؟ وكذلك فإن االشكال ال يزال ق

وسائر األحاديث احلاثة على حضور مجاعة املسجد حثا عاما يتناول الرجال والنساء،   60صالة املرء يف بيته إال املكتوبة"
ى مطلق التفضيل يتعارض مع عموم وبني مطلق قوله بتفضيل صالة املرأة يف بيتها. فإن محل هذه األخبار األخرية عل

تلك األخبار األوىل ومع تقييد التفضيل ابلصالة املكتوبة املوجه توجيها عاما يف احلديث السابق الذكر؛ فإما أن خيصص 

وكذلك سائر  61"أيها الناس" و"صالة املرء" خاصا ابلرجال دون النساء( هذا احلديث بتلك )أي يكون قوله 
اجلماعة، أو تقيد تلك هبذا )أي يكون قوله بتفضيل صالة املرأة يف بيتها مقيدا بصالة النافلة  األحاديث احلاثة على

 دون املكتوبة( أو غري ذلك من أوجه التأويل، وأاي منها يفتقر إىل نظر وحترير، وهو ما سننظر فيه الحقا.  

ماعة وصالة املرأة يف بيتها على ظاهرها وعلى أي حال، فالذي يتأكد هنا هو أنه ال ميكن محل أحاديث فضل صالة اجل
من  مانعدون رفع التناقض الظاهري مبا يشفي الغليل من ختصيص أو أتويل أو تقييد أو غريه، فإذا تعذر كل ذلك فال 

اللجوء إىل املالذ األخري، أي القول ابلنسخ ما دامت تتوفر شروطه. وإن مل نر تربيرا يف جلوء ابن حزم إىل النسخ يف هذه 
املسألة إلمكان رفع التعارض يف رأينا. إال أننا نالحل تقصريا واضحا لدى الفقهاء يف رفع هذا التناقض، وبيان وجه 
ختصيص األحاديث الدالة على أفضلية صالة اجلماعة يف املسجد ابلرجال دون النساء بدل تقييد أو أتويل مطلق تفضيل 

 إىل التعارض، وإمنا عاجلوا قضية فضل صالة اجلماعة من جانب صالة املرأة يف بيتها. بل مل يلتفت كثري منهم  

 
 .731أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  60
،  2بق، ج ، مرجع سافتح الباري شرح صحيح البخاريوهو ما ذهب إليه مجهور العلماء، راجع مثال: العسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  61
، 42، ص2ه، ج 1356، 1، مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط فيض القدير شرح اجلامع الصغي ، واملناوي، زين الدين حممد احلدادي، 15ص 

 .94، ص 3م، ج 1993هـ/1413، 1، مصر، دار احلديث، ط نيل األوطاروالشوكان، حممد بن علي اليمين، 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 43 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

بدون بيان إذا كان ذلك الفضل خاصا ابلرجال من دون النساء أو يف بعض األحوال دون بعض وعالقته مع صالة 
 املرأة يف بيتها، إىل غري ذلك. وحىت الذين تنبهوا هلذا التعارض، فإهنم مل يوفقوا يف رفعه مبا يشفي الغليل. 

إن قاعدة املساواة تقتضي أن يتساوى الرجل مع املرأة يف أما ما أشران إليه من إشكال على مستوى مبدأ املساواة حيث  
األجر والثواب املرتتب على التكليف إال لعلة صحيحة عارضة للمساواة ملصلحة راجحة: فهناك من عّلل تفضيل صالة 

علة، بل إهنا . لكن ال توجد قرينة تربر تعليل األفضلية هبذه ال62املرأة يف بيتها حبق الزوج على زوجته يف مالزمة البيت
األزواج من منع زوجاهتم عن املساجد. بل ال دليل من قرآن وال سنة على أن مالزمة البيت حق من  خمالفة لنهيه 

 حقوق األزواج. 

وقد إال أن أغلب الفقهاء قد عللوا تفضيل صالهتا يف بيتها بسد ذريعة الفتنة، ونذكر ما قاله ابن حجر هبذا الصدد: "
ووجه كون . ا احلديث وغريه ما يدل على أن صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد ورد يف بعض طرق هذ 

صالهتا يف اإلخفاء أفضل حتقق األمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التربج والزينة ومن مث 

كثريا من االجتهادات؛ كالتفريق بني الشابة والعجوز رتبوا   –أي الفتنة  –. وعلى هذه العلة 63قالت عائشة ما قالت"
والقبيحة وذات اجلمال يف اخلروج إىل اجلماعة واجلمعة واألعياد، واخلروج ابلليل والنهار، ويف النهي عن التسليم 

تهادات ، وعلى ذلك األساس منع أكثرهم النساء من األذان واإلقامة واجلهر ابلقراءة، إىل غري ذلك من االج64والتشميت

 .  65الكثرية

 

 
: "قال النووي: يستحب للزوج أن أيذن لزوجته يف شهود اجلماعة يف املسجد حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية 62

  : ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا، ولكن ليخرجن وهن تفالت. أي اتركات للطيب. وحلديث ابن عمر مرفوعا إذا استأذنكم نساؤكم ابلليل إىلرسول هللا 
. ا هلن. غري أنه يكره للمرأة حضور مجاعة املسجد إذا ترتب على خروجها من البيت وحضورها اجلماعة فتنة، وللزوج منعها من ذلك، وال أيمث املسجد فأذنو 

، ص 8، ج ، مرجع سابقاملوسوعة الفقهية الكويتيةومُحل النهي يف احلديث على هني التنزيه؛ ألن حق الزوج يف مالزمة البيت واجب فال ترتكه للفضيلة". 
232  . 

 .  349، ص 2، مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل،  63
 .  30، ص 12، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية راجع:  64
 .34، ص11، مرجع سابق، ج فتح الباري شرح صحيح البخاريبعض ذلك يف: العسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل، راجع  65
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ابألمر خبروج  سائر النساء دون متييز بينهن ابخلروج إىل األعياد حىت احلائض منهن، بل صرح  وإن أمر النيب 

ذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل كراهة خروج الشاابت وذوات فمع ذلك "الشاابت منهن )رابت اخلدور(، 
ذلك من خوف الفتنة، ولكنهم استحبوا يف املقابل خروج غري ذوات اهليئات منهن  اجلمال لصالة العيدين ملا يف 

واشرتاكهن مع الرجال يف الصالة. وخيتلف احلكم عند احلنفية يف إابحة خروج النساء إىل صالة العيدين بني كون املرأة 

أي   –. وال خيفى ما يف ذلك الرأي  66شابة أو عجوزا. أما الشاابت من النساء وذوات اجلمال منهن، فال يرخص هلن"
من خمالفة لصريح احلديث )اآلمر خبروج الشاابت(، خمالفة  –التفريق بني الشابة والعجوز يف اخلروج إىل صالة العيد 

سوغها تقدمي مفهوم الفتنة على النصوص الصرحية، فضال عن ما رتبوا عليه من آراء ال دليل عليها من قرآن أو سنة 
  تسليم والتشميت واألذان والقراءة اجلهرية وغري ذلك(.  )كالنهي عن ال

كما ذهب إليه احلنفية حيث أجازوه ابلليل   ورتبوا على هذه العلة كذلك التفريق بني اخلروج إىل اجلماعة ابلليل وابلنهار  
ابلليل، أما ابلنهار  وكرهوه ابلنهار. بل هناك من قيد األحاديث الناهية عن منع املرأة من اخلروج إىل املسجد ابخلروج

 .  67فيجوز منعهن

وإذا كان اإلسالم أابح للمرأة اخلروج من بيتها إىل األسواق وسائر األماكن ألي سبب من األسباب املشروعة ولو كانت 
كانت خترج لقضاء حوائجهن مع   بل إن نساء النيب  –مصلحته صغرية بدون أن يرد يف ذلك هني حترمي أو كراهية، 

ما دامت مل تتلبس بذرائع االفتتان املذكورة يف النصوص، فإن إابحة خروجها   –ما نزل يف حقهن من أمر مبالزمة البيوت  
إىل املسجد يف ذلك احلال أوىل من خروجها إىل غريه من األماكن ملا يشتمل عليه من عظيم املصلحة كما أوضحنا. 

علة الفتنة وجب منعها من اخلروج إىل غريه من األماكن منع حترمي، ومل يقل خروجها إىل املساجد ل بكراهية فإذا قلنا
 بذلك أحد يف ما نعلم ومل يدل على ذلك دليل. 

 فبهذا ال ميكن أن تكون الفتنة هي السبب وراء تفضيل صالهتا يف بيتها، فما هو السبب احلقيقي إذن؟   

 
 .  242، ص 27، مرجع سابق، ج املوسوعة الفقهية الكويتية 66
ني، وابنه أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني ابن ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسطرح التثريب يف شرح التقريبراجع: احلافل العراقي وابنه،  67

 .315، ص 2العراقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بدون اتريخ، ج 
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 بة لتمييزها عن الرجل يف فضل املساجد اثلثا: أوصاف األنوثة املناس

 أ. احتياجات املرأة الروحانية أو اخلشوع

لقد سبقت اإلشارة إىل أن الصالة أول وسيلة وضعتها الشريعة ليتمكن اإلنسان من احملافظة على فطرته والعودة إليها، 
فمقصود الصالة احملافظة على الصلة الدائمة مما ميثل أول شروط متكن اإلنسان من أداء املهمة اليت خلق من أجلها. 

مع هللا تعاىل حىت يعيش اإلنسان حياة روحية جبانب حياته املادية متكنه من الشعور مبا يدور بنفسه مما قد يبعدها عن 
هذا فطرهتا، ومن تزكية روحه منها، وليس املقصود ظواهرها ورسومها بدون التوجه إىل هللا ابلقلب واخلشوع بني يديه، ف

 .68هو روح الصالة الذي شرعت ألجله

فأهم ما ينبغي احلرص عليه والسعي إىل توفري أسبابه لتحقق الصالة غرضها هو اخلشوع، وذلك أبن تؤدى حبضور 
القلب والعقل بقدر اإلمكان. ومن هنا جاءت الشريعة أبحكام كثرية ترمي كلها إىل نفس املقصد، أال وهو حتقيق 

فع عوارضه؛ ابتداء من نفس صفة الصالة واستقبال القبلة والتأن يف القراءة والطمأنينة، إىل النهي اخلشوع يف الصالة ود
عن االحتقان ابحلدث يف الصالة، والنهي عن حضور اجلماعة يف حال أكل ما قد يتأذى املصلون برائحته، وتقدمي 

سراع إىل الصالة ملنافاته للسكينة وملا قد يرتتب الطعام على الصالة حىت ال ينشغل ابل املصلي ابألكل، والنهي عن اإل
عليه من تلهث يصرف املصلني عن اخلشوع، والنهي عن املرور بني يدي املصلي، واجتناب األماكن املزخرفة حىت ال 
تلفت النظر، والنهي عن الصالة يف معاطن اإلبل ملا يف اإلبل من النفار والشرود من شأهنما التشويش على املصلي، 

لنهي عن احلركة غري املعتادة يف صالة، والنهي عن االلتفات وصرف البصر والكالم والضحك وغري ذلك من األحكام وا

 . ومنها ما قد أشران إليه من قبل من جتّوز النيب 69والنصوص الكثرية القاصدة إىل تيسري أسباب اخلشوع يف الصالة
لك ما بيناه من قبل من أمهية تعلق الصالة ابملسجد حيث إنه يف الصالة حىت ال يشق على أم الصيب الباكي. ومن ذ

ميثل املكان املخصص للقاء مع هللا تعاىل واجملرد عن األشغال الدنيوية، ومن أمهية إقامتها يف اجلماعة ملا يساعد عليه 
 ن املرأة ال ختتلف انصراف اجلماعة عن غريها من األعمال وتوجههم مجيعا إىل هذا العمل السامي. وقد بينا من قبل أ

 
 .242، ص 1م، ج 1990، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، تفسي املنارراجع: رضا، حممد رشيد بن علي،  68
، ابب احلث على اخلشوع بلوغ املرام من أدلة األحكاملعسقالن، احلافل ابن حجر أمحد أبو الفضل، راجع مجلة من األحاديث الواردة هبذا املعىن يف: ا 69

 .61، ص 1م، ج 2000هـ/1421، 3يف الصالة، الرايض، دار أطلس، ط 
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عن الرجل يف ضرورة تلبية مطالبها الروحية ويف احلاجة إىل مصاحل الصالة ملشاركتها له يف اإلنسانية. فإذا كاان على هذه 
الدرجة من التماثل على مستوى املطالب الروحية، فما هو الفرق بينهما الذي يصلح علة يف متييز أحدمها على اآلخر 

 ثلة يف املسجد؟ يف إحدى وسائل تعزيز مقاصد الصالة املتم
 ب. املانع من تسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد

قد بينا من قبل بطالن ما متسك به بعض العلماء من فروق، وبينا عدم أتثريها يف متييز املرأة عن الرجل يف اخلروج إىل 
املساجد، كحق الزوج على زوجته وسد ذريعة الفتنة. فال يصلح كل ذلك أن يكون مانعا للمرأة ملا من شأنه أن يعزز 

 ما يقرهبا من إنسانيتها.  
حث عن الوصف املانع من إحلاق املرأة ابلرجل يف صالة اجلماعة إحلاقا مطلقا أن نرجع إىل مناهج وحيسن بنا وحنن نب

: املانع للحكم، واملانع للسبب. 70األصوليني يف النظر يف املوانع فنقول: أقسام املانع املقررة يف علم األصول اثنان فقط
حكما شرعيا، أبن وجد يف ذلك الفعل حتقق األسباب أما املانع للحكم فمعناه "أن يقع فعل من املكلف يستوجب 

. أما املانع للسبب فمعناه "أن تكون الشريعة قررت 71املوجبة لذلك احلكم، لكن وضعت الشريعة "مانعا" دون تنفيذه"
حكما تكليفيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك احلكم، لكن عرض دون إعمال ذلك السبب "مانع" 

. فالفرق األساسي بني املانعني أن املانع للحكم ال يكون مانعا من قيام السبب وما يرتتب 72واحلكم" أسقط السبب
 عليه من حكمة، وإمنا مينع من تنفيذ احلكم بسبب منعه ملقاصد غري مقصد احلكم من التحقق. 

وميكن ارجاع هذين القسمني إىل مسمى واحد جامع هلما، وهو املانع للمقصد. فالشريعة ال تقرر حكما إال لتحقيق 
مقصد من املقاصد، وال تضع سببا للحكم إال ملا بينه وبني مقصد احلكم من ارتباط، أدركه العقل أو مل يدركه. فاملانع 

يث إن وجود املانع يف كليت احلالتني إما بسبب عدم حتقق مقصد للحكم واملانع للسبب راجعان إىل مانع للمقصد، ح
احلكم أو ما يرتتب على تنفيذه من مفسدة أكرب من املصلحة املرجوة من ورائه أو ما يرتتب على عدم تنفيذه من 

 مصلحة أكرب من مصلحته. 

 
 .144م، ص 1997هـ/1418، 2، الرايض، مكتبة العبيكان، ط شرح الكوكب املنيراجع مثال: ابن النجار، حممد الفتوحي،  70
 .60م، ص1997هـ/1418، 1، بريوت، مؤسسة الراين، ط تيسي علم أصول الفقهاجلديع، عبد هللا بن يوسف،  71
 نفس املرجع والصفحة.  72
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بب مينع من حتقق مقصد احلكم بصفة أما عالقة املانع من املقصد ابملانع من السبب، فواضحة حيث إن املانع من الس
تلقائية ألن سبب احلكم مظنة حتقيق مقصده. أما عالقته ابملانع من احلكم )مع قيام سببه(، فمن حيث إن الشريعة ال 
تضع مانعا للحكم إال بسبب ما يرتتب على ذلك احلكم مع وجود ذلك املانع من مفسدة أكرب من املصلحة اليت ترتتب 

، فإن مفسدة توريث القاتل أكرب من مصلحة توريثه، فكان قتل املورث صاحلا اإلرثاله منع القاتل من  على حتقيقه، ومث
 ألن يكون من موانع هذا احلكم أي اإلرث.

وبني املانع والشرط اتصال وثيق حيث إن املانع هو انتفاء شرط احلكم أو انتفاء شرط السبب، فاملانع شرط عدمي، أو 
. يقول مشس الدين األصفهان مشريا إىل ذلك: "قد ذكران أن الوصف املانع 73 اشرتاط نقيضهشرط وجودي إذا اعتربان
حلكمة  وجودهحلكمة تقتضي نقيض احلكم. والوصف املانع لسبب احلكم هو املستلزم  وجودهللحكم هو املستلزم 

حكمة تقتضي نقيض احلكم، يسمى شرط احلكم.  عدمهتقتضي اختالل حكمة السبب. فإن كان الوصف يستلزم 
. فانعدام شرط 74حكمة تقتضي اختالل حكمة سبب احلكم، يسمى شرط السبب" عدمهوإن كان الوصف يستلزم 

 احلكم هو املانع من احلكم وانعدام شرط السبب هو املانع من السبب. 
ال شرط السبب: القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت امللك حكم، وصحة البيع سببه، وإابحة االنتفاع حكمة صحة و"مث

البيع، والقدرة على التسليم شرط صحة البيع؛ ألن عدم القدرة على التسليم ]وهو من موانع صحة البيع[ يستلزم عدم 
ل شرط احلكم: الطهارة يف ابب الصالة؛ فإن حصول الثواب  القدرة على االنتفاع املوجب الختالل إابحة االنتفاع. ومثا

ودفع العقاب حكم، والصالة سببه، وحكمة الصالة التوجه إىل جناب احلق، والطهارة شرط الصالة؛ فإن عدم الطهارة 
]أي احلدث، وهو من موانع صحة الصالة[ يستلزم ما يقتضي نقيض احلكم، أعين عدم حصول الثواب وعدم دفع 

 .75مع بقاء حكمة الصالة"العقاب  

وصف ظاهر منضبط ذو عالقة وطيدة مبقاصد احلكم، وقد يكون منصوصا عليه من قبل  –مع الشرط  –فاملانع 
 الشريعة وقد يكتسب ابالجتهاد أبن يالحل له أتثري أو مالءمة للحكم ومقصده. 

 
 أي هو شرط عدمي ألنه يشرتط عدم وجوده، أو شرط وجودي حيث يشرتط وجود نقيضه.   73
، 1م، ج 1986هـ/1406، 1، السعودية، دار املدن، ط تصر ابن احلاجببيان املختصر شرح خماألصفهان، مشس الدين حممود بن عبد الرمحن،  74
 .407ص
 نفس املرجع والصفحة.  75
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 وهبذا كله تكون القسمة العقلية للمانع على وجه التفصيل كالتايل:
 غري مدرك املعىن.. مانع للحكم تعبدي، أي 1
 . مانع للحكم بسبب ما يرتتب على تنفيذ احلكم من مفسدة أكرب من مصلحته.2
 . مانع للحكم بسبب ما يرتتب على عدم تنفيذه من مصلحة أكرب من مصلحته.3
 . مانع للسبب غري معقول املعىن.4
 واملقصد املتعلق به. . مانع للسبب من جهة االنقطاع بني السبب5

وى القسم األول والرابع، إما أن يقرر ابلنص، ورمبا مع شيء من التنقيح للمناط، وإما أن يقرر ابالجتهاد وكل ذلك، س
 كما ذكران. 

وما متسك به أغلب العلماء من أسباب مانعة لتسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد إما راجع إىل القسم األول 
لصالة يف املسجد بدون أن يالحظوا يف ذلك علة وال حكمة. وإما راجع حيث إهنم جعلوا األنوثة سببا مانعا لفضل ا

إىل القسم الثان، حيث إهنم رأوا أن صالهتا يف املسجد توجب األحكام املرتتبة عليها من استحباب السعي إليها ووقوع 

و ذريعة الفتنة لكوهنا وه 76األجر املضاعف وغري ذلك، إال أهنم رأوا أن الشريعة وضعت مانعا دون حتقيق ذلك احلكم
امرأة، فالسبب قائم ومتصل مبقصده على وجه اإلمجال إال أن الشارع وضع مانعا من تنفيذ احلكم وهو الفتنة يف رأيهم. 
ويرتتب على ذلك أهنم يرون مفسدة الفتنة املتوقعة أو املزعومة أكرب من مصلحة حضور اجلماعة يف املسجد. ولقد بينا 

 قبل حيث إن املرأة مل تنه عن اخلروج إىل غري املسجد وإن مل تظهر مصلحة واضحة يف اخلروج.   بطالن هذا املانع من

وال شك أن املانع يف هذه املسألة جاء من جهة النص ال من جهة حمض االجتهاد، حيث إن سبب احلكم غري املنقَّح 
على هذا احلكم من مصاحل ومع ما جاء هو األنوثة كما جاء يف األحاديث، إال أن تعارض هذا السبب مع ما يرتتب 

يف نصوص كثرية يقتضي أن ينقح هذا السبب عسى أن يظهر ما حيل االشكال. ولعل التقسيم التفصيلي الذي وضعناه 
للمانع يساعدان على تقدير علة تفضيل صالة املرأة يف بيتها ابلنظر إىل ما قد يرتتب على صالهتا يف املسجد من مفاسد 

 ألنوثة أكرب من مصاحل الصالة يف املسجد، أو ما يرتتب على صالهتا يف بيتها من مصاحل أكرب من متعلقة بوصف ا
 

ها،  أي استحباب السعي إليها ومضاعفة األجر يف رأي من قال إن أحاديث مضاعفة أجر الصالة يف املسجد خمصصة أبحاديث فضل صالة املرأة يف بيت 76
يف رأي من قال أبن صالهتا يف بيتها تساوي صالهتا يف املسجد قياسا على صالة النافلة كما تقدم من رأي الشيخ  أو استحباب السعي دون مضاعفة األجر 

 األلبان.  
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ومقصده األكرب الذي   املسجد مصاحل صالهتا فيه، أو ما يوجبه وصف األنوثة من انقطاع بني سبب تفضيل الصالة يف  

هو اخلشوع. فوجب النظر يف حكمة الصالة يف املسجد ويف أوصاف املرأة اليت قد تعارضها أو جتعلها تتخلف أو 
 تصرف األولوية عنها.

 ج. أوصاف األنوثة املناسبة لتمييزها عن الرجل يف فضل املساجد

ابملرأة يف تعليل صالة املرأة يف بيتها، ومن هؤالء الشيخ لقد ملح بعض العلماء املعاصرين إىل بعض األوضاع اخلاصة 
حممد الغزايل حيث قال: "فقد صح يف السنة أن املرأة راعية يف بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها وال ريب أن شؤون األوالد 

.  77اخلمس" والرضع، وإعداد البيت الستقبال الرجل العائد من عمله كل ذلك حيول دون انتظام املرأة يف اجلماعات
وكذلك الشيخ عبد احلليم أبو شقة حيث قال: "وهذا التخصيص ألفضلية صالة املرأة يف بيتها يشبه ختصيص أفضلية 
رعاية املرأة بيتها وولدها على اخلروج للجهاد وذلك حال وجود حاجة هلذه الرعاية وهو األمر الغالب يف حياة عامة 

 .  78النساء"

ــبة تفضـــ  ــد اليت شـــرعت من أجله، وهي ما حيققه املســـجد من  وعند التأمل يف مناسـ يل الصـــالة يف املســـجد وأهم املقاصـ
، ونقصد ابألجواء املناسبة؛ احمليط الداخلي، أي احلالة النفسية لإلنسان، واحمليط  ظروف هتيئ األجواء املناسبة للخشوع

ــالة، عند التأمل يف ذلك يظهر ما لأ ــبة بني اخلارجي، أي املكان الذي تؤدى فيه الصــــــــ مومة من أثر على هذه املناســــــــ
املســجد ومقصــد اخلشــوع. ذلك أن تعلق صــفة األمومة ابألنوثة قد يؤثر يف مناســبة الصــالة يف املســجد ملقصــد اخلشــوع 
من حيث إن حالة األم النفســــية وما يرتتب عن األمومة من مســــؤوليات قد حتدث انقطاعا بني حضــــور املرأة للجماعة  

وع. فما كان يوفره املســــجد من حميط مهيئ تتحقق فيه الســــكينة النفســــية والروحية املناســــبة يف املســــجد ومقصــــد اخلشــــ 
ــية وانشــــــغاالت ال تطمئن هلا نفســــــها يف حميط  للخشــــــوع قد ينتفي يف حق األم حبكم ما حيدث هلا من انقالابت نفســــ

 املسجد.  

 

 
 .53م، ص1989هـ/ 1409، 1، القاهرة، دار الشروق، ط السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديثالغزايل، حممد،  77
 .  28، ص 3، مرجع سابق، ج عصر الرسالة حترير املرأة يف أبو شقة، عبد احلليم،  78
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"إن ألقوم إىل   وقد جاء التلميح إىل ما قد حتدثه األمومة من أتثري على اخلشـــــــــــــوع يف حميط املســـــــــــــجد يف قول النيب  

الصـــالة وأان أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصـــيب فأجتوَّز يف صـــاليت كراهية أن أشـــق على أمه"
. ويف رواية: "فأجتوَّز  79

.  وعن 81، ووجد أي "حزهنا وأتملها لبكائه وهي شديدة احلب له"80بكائه" يف صاليت مما أعلم من شدة َوْجِد أمه ِمن
الرباء بن عازب قال: "صـلى بنا رسـول هللا عليه وسـلم الصـبح فقرأ أبقصـر سـورتني يف القرآن مث أقبل علينا بوجهه فقال:  

عليه وســلم جوز ذات يوم يف   . وعن أنس بن مالك أن رســول هللا صــلى هللا82إمنا عجلت لِتفرَُغ أم الصــيب إىل صــبيها"

صالة الفجر، فقلت له، جوزت اي رسول هللا! قال: "مسعت بكاء صيب فكرهت أن َأْشَغَل عليه أُمَّه"
، وعنه أنه قال: 83

ــلم وإن كان ليســـمع بكاء الصـــيب، فيخفف   ــلى هللا عليه وسـ ــليت وراء إمام قط أخف صـــالة وال أل من النيب صـ "ما صـ

حني ابتعادها عن طفلها، وأهنا شــــــــــــديدة  ارتفاع القلق لدى األم  وقد أثبتت بعض الدراســــــــــــات .84خمافة أن تُفََت أمه"

فمن الواضح أن حالة األم احلاضرة للجماعة قد متنعها من نيل   .85احلرص على هنائه وسالمته والوقت اليت تقضيه معه
ما قصـد من وراء إقامة اجلماعة يف املسـجد من ظروف مناسـبة ملقصـد اخلشـوع، سـواء أصـاحبها ولدها أم مل يصـاحبها، 

َغَل عل وهو مما يفهم من عبارات األحاديث املذكورة كقوله  يه أُمَّه"، "أن  "أشـق على أمه"، "شـدة َوْجِد أمه"، "أن َأشـْ
 كما أن حضورها مع ولدها قد يؤذي املصلني يف سعيهم إىل حتقيق اخلشوع.تُفََت أمه".  

ومناسبة هذا الوصف، أي األمومة، هلذا احلكم، أي ترك اجلماعة يف املسجد، بسبب هذه احلكمة، أي مظنة االنقطاع 
 ب الغريب أو املرسل، بل من قبيل املناسب املالئم، عن اخلشوع، غري غريبة عن تصرفات الشارع، وليست من قبل املناس

 

 
 .707أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  79
 . 709أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  80
 املرجع السابق، تعليق الشيخ مصطفى البغا.  81
 . قال احملقق: إسناده حسن. 217أخرجه السراج يف مسنده برقم  82
 . قال احملقق: إسناده حسن.  246السراج يف مسنده بقرم أخرجه  83
 . 708أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  84
 راجع:  85

Odile Jacob, 2005, p 421.Comprendre la nature humaine,  PINKER, Steven,  
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و"هو الوصف املناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، ومل يثبت ابلنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه علة لنفس احلكم 
 الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت ابلنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه علة حلكم من جنس احلكم الذي رتب على وفقه، 

. فاألمومة وصف مناسب لتفضيل ترك اجلماعة يف املسجد، ومل يثبت 86أو اعتبار وصف من جنسه علة هلذا احلكم"
ابلنص اعتباره بعينه علة هلذا احلكم، لكن ثبت ابلنص اعتبار جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه، وذلك أنه ثبت 

عنها ملن أكل ثوما أو بصال، ويف حالة مدافعة األخبثني، وعند ابلنص النهي عن حضور اجلماعة أو استحباب التخلف  
حضور الطعام، إىل غري ذلك من األسباب الكثرية املذكورة قريبا. فاألمومة وهذه األوصاف املذكورة من جنس واحد 

ًبا لرتك ألهنا وكل من هذه األوصاف مظنة االنصراف عن اخلشوع يف حالة حضور اجلماعة. فكانت األمومة وصًفا مناس
اخلروج إىل املسجد، وليس ذلك من جهة فضل ذات الصالة يف البيت على صالهتا يف املسجد، وإمنا من جهة تنوع 

 أعذارها، وكل ختلف عن فضيلة بعذر تكتب لصاحبه تلك الفضيلة.

كم وإمنا من قبيل املانع وهبذا يتبني أن السبب املانع لتسوية املرأة ابلرجل يف الصالة يف املسجد ليس من قبيل املانع للح
املقصد املتعلق به، وهو القسم اخلامس املذكور آنفا. ومن القرائن الدالة و  لسبب احلكم من جهة االنقطاع بني السبب

إن املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه أنه قال: " على ذلك ما يروى عن النيب 

. وقوله: "صالة املرأة يف 88خري صالة النساء يف قعر بيوهتن". وقوله عليه الصالة والسالم: "87"بيتهارهبا وهي يف قعر 
بيتها خري من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف حجرهتا خري من صالهتا يف دارها وصالهتا يف دارها خري من صالهتا يف 

تدل على جمموعة من األمور؛ منها أن تفضيل لزوم املرأة لبيتها   90. فهذه األخبار، على افرتاض ثبوهتا،89مسجد قومها"
على اخلروج إىل الصالة يكون بسبب ما يوفره البيت من خشوع، كما جاء صرحيا يف قوله "وأقرب ما تكون من وجه 

 وتفضيل رهبا"، وال بسبب ما حتدثه من فتنة كما يدعى. وما يزيد ذلك أتكيدا ما جاء من تفضيل البيت على احلجرة 
 

 .71بدون اتريخ، ص ، مكتبة الدعوة، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، علم أصول الفقهخالف، عبد الوهاب،  86
 ، وقال األلبان اسناده صحيح. 1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برق  87
. قال األرنؤوط: حديث حسن 5360، والبيهقي يف السنن الكربى برقم 1683، وابن خزمية يف صحيحه برقم 26570أخرجه أمحد يف مسنده برقم  88

 م أسد: حديث ضغيف. بشواهده، وقال حسني سلي
، ص 1، بدون اتريخ، ج 5، الرايض، مكتبة املعارف، ط صحيح الرتغيب والرتهيب، وصححه األلبان يف 9101أخرجه الطربان يف األوسط برقم  89
82. 
 ديع.  وقع االختالف بني احملدثني يف صحة سائر هذه األخبار من جهة الرواية، وقد ضعفها كلها شيخنا الدكتور عبد هللا اجل 90
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احلجرة على الدار، فال ميكن أن يكون ذلك التفضيل عائدا إىل ما حتدثه املرأة من فتنة حيث إهنا أماكن خاصة ال 
يدخلها األجانب، وإمنا يتناسب ذلك مع األمومة حيث إن صالة األم يف دارها تكون أريح لباهلا إذ أهنا تطمئن على 

 يومية مث بيتها. ولدها فيها، إال أن حجرهتا أبعد عن انشغاالهتا ال

، فكانت األمومة أنسب األسباب 91وأشد ما يؤثّر يف نفس املرأة ومييزها عن الرجل نفسيا وجسداي هي األمومة ولوازمها
 املانعة من أن تكون اجلماعة يف املسجد مظنة لتعزيز حتقيق مقصد الصالة كما هي يف حق الرجل. 

 د. التيسي ورفع احلرج

والتدين اليت جاء هبا اإلسالم، واليت تُلتمس يف سائر أحكامه ومبادئه؛ مقصد التيسري ورفع  إن من وسائل حفل الدين

ألصحابه  [، وقوله 185]البقرة  )يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(، كما يشري إليه قوله تعاىل: 92احلرج

، إىل غري ذلك من النصوص الكثرية الدالة على مركزية هذا املبدأ يف اإلسالم. 93"إمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين"
أما فيما خيص مسألة اجلماعة يف املسجد؛ فيظهر هذا املقصد يف جمموعة من األوضاع تسقط فيها الصالة يف املسجد 

املرض واملطر والسفر واخلوف على النفس أو املال وغريها. فكما أن الشريعة اعتربت   من أجل التيسري ورفع احلرج كحالة
اخلشوع حكمة يناسبها إقامة الصالة يف اجلماعة يف املسجد، فإهنا اعتربت مظنة احلرج واملشقة علة مناسبة لسقوط 

 احلث على إقامتها يف املسجد. 

يكون الطفل صغريا، يظهر ما قد تؤول إليه تسويتها ابلرجل يف احلث على وعند النظر يف ظروف األم، وال سيما عندما  
فيه  أدائها    الصالة يف املسجد من حرج ومشقة. ذلك أهنا لو سويت ابلرجل يف احلث على مجاعة املسجد حلرصت على

لى ذلك من مزيد احلرج ابلرغم من انشغاهلا مبراعاة ولدها واحتياجه إليها، ولرمبا أخذته معها لكل صالة مع ما يرتتب ع
هلا بتحديد الوقت فيها فسحة تسمح هلا. ذلك مع ما للصالة يف املسجد من وقت ضيق، وأن الصالة يف البيت 

 يف تسوية املناسب ألدائها حبسب ظروفها، وكل ذلك فيه ما فيه من رفع املشقة واحلرج اجلسدي والنفسي. فال خيفى ما  

 
،  واحلمل مقصودان بلوازم األمومة كل ما له عالقة بقضية األمومة من أبعاد بيولوجية، كاحليض والتقلب اهلرمون واالختالف يف األعضاء التناسلية 91

 والرضاعة والنفاس اخل.، وما يرتتب على ذلك من اختالف نفسي وعوامل اجتماعية إىل غري ذلك. 
 .67م، ص 2006، 1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط مقاصد الشريعة أببعاد جديدة، راجع: النجار، عبد اجمليد 92
، 1، الكويت، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة ط صحيح سنن أيب داود، وصححه األلبان يف 380أخرجه أبو داود يف سننه برقم  93

 .229، ص 2م، ج 2002هـ/1423
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كليف وتكلف زائد على املرأة من شأنه أن يوقعها يف احلرج. فصالة املرأة يف بيتها حتت ابملرأة يف هذا احلكم من تالرجل  
هذه الظروف أقرب إىل راحة البال والسكينة، وال معىن لتفضيل حضور اجلماعة يف املسجد إذا كان ذلك سيؤول إىل 

 القلق وتثقيل العبادة.

نا يف النصوص، من شأنه أن ييسر على املرأة حىت ال تشعر وهكذا، فإن تفضيل صالة املرأة يف بيتها الذي جاء متضم
ابللوم والتقصري لعدم خروجها إىل املسجد. وهذا املعىن قد أشار إليه السرخسي يف قوله: "املسافر واململوك واملرأة واملريض 

والضرر فإذا حتملوا إذا شهدوا اجلمعة فأدوها جازت ]...[ ألن سقوط فرض السعي عنهم ال ملعىن يف الصالة بل للحرج  

 .  94التحقوا يف األداء بغريهم"
 ه. هل تفضيل الصالة يف البيت يدور مع علة األمومة وجودا وعدما؟

فضال عن أن مناسبة األمومة لصالة املرأة يف بيتها تتقوى بكوهنا تندرج يف قسم املناسب املالئم كما بينا سابقا، وأهنا 
تصلح لتكون مانعا لسبب احلكم )أي استحباب أو وجوب اجلماعة يف املسجد( حيث إهنا مظنة االنقطاع بني السبب 

شأهنا كذلك أن ترفع التناقض الذي بيناه بني النصوص الكثرية الدالة   )املسجد( واملقصد املتعلق به )اخلشوع(، فإن من
على فضل املساجد ومضاعفة أجر صالة اجلماعة على صالة املنفرد، والنصوص الدالة على مطلق استحباب صالة 

 املرأة يف بيتها. 

ه، كما يدل عليه عموم احلث فمن املتأكد أن تفضيل صالة املرأة يف بيتها على اجلماعة يف املسجد ليس على إطالق
على حضور اجلماعة يف املسجد وترتيب األجر عليه، وكما يدل عليه عمل نساء السلف وتكلفهن حلضور 

ملا بيناه من اشرتاك املرأة مع الرجل يف أصل البشرية وما يرتتب عليه من االحتياجات الروحية، ولذلك وكذلك   اجلماعة.
اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع (تؤدي الصالة مع اجلماعة يف قوله تعاىل: أمر هللا سبحانه وتعاىل مرمي أن 

[. وهذا يدل على فضل صالة اجلماعة للنساء ما مل حيل دونه مانع من املوانع. ومن الطريف 43]آل عمران:    )الراكعني
وأقيموا (نابلة خاصة، قوله تعاىل: أن من أبرز ما استدل به العلماء الذي قالوا بوجوب اجلماعة على الرجال، وهم احل

 [. وأبوا أن يلحقوا األمر املوجه إىل مرمي بغريها من 43]البقرة:   )الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني

 
 .  23، ص 2م، ج 1993هـ/1414، بريوت، دار املعرفة، املبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد مشس األئمة،  94
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النساء ولو على وجه االستحباب أو االقتداء مبرمي أو يف بعض األحوال دون بعض. قال ابن القيم رمحه هللا: "فإن قيل: 

، واملرأة ال جيب عليها حضور اجلماعة، )اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني(فهذا ينتقض بقوله تعاىل:  
وأقيموا الصالة (كل امرأة بل مرمي خبصوصها أمرت بذلك، خبالف قوله: قيل: اآلية مل تدل على تناول األمر بذلك ل

، ومرمي كانت هلا خاصة مل تكن لغريها من النساء فإن أمها نذرهتا أن تكون حمررة هلل )وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني
 وطهرها على نساء العاملني أمرها ولعبادته ولزوم املسجد، وكانت ال تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله، وملا اصطفاها هللا

وإذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا اصطفاك وطهرك (من طاعته أبمر اختصها به على سائر النساء، قال تعاىل: 

. فتخصيص مرمي ابألمر اجتهاد، 95")واصطفاك على نساء العاملني اي مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني
وإذا  (ومل يدل عليه النص صراحة. هذا مع أن نفس من جعلوا هذا األمر خاصا مبرمي جعلوا األمر يف قوله تعاىل 

[، عاما لسائر نساء املسلمني، مع أن األمر جاء موجها 53األحزاب:  ]  )حجاب  سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء
]األحزاب:  )اي نساء النيب لسنت كأحد من النساء(: جاء قبل هذه اآلية من قوله تعاىل، ومع ما إىل نساء النيب 

 .من دون سائر النساء، خالفا ملرمي   [، ومع ما ثبت من أحكام عديدة انفردت هبا نساء النيب  32
تقرر يف األصول من قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا: "ومن األدلة على أن حكم آية احلجاب عام هو ما 

أن خطاب الواحد يعم مجيع األمة، وال خيتص احلكم بذلك الواحد املخاطب، وقد أوضحنا هذه املسألة يف سورة احلج، 
يف مبحث النهي عن لبس املعصفر، وقد قلنا ذلك ألن خطاب النيب صلى هللا عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه 

كليف، إال بدليل خاص، جيب الرجوع إليه ]...[ وهبذه القاعدة األصولية اليت مجيع األمة؛ الستوائهم يف أحكام الت
ذكران، تعلم أن حكم آية احلجاب عام، وإن كان لفظها خاصا أبزواجه صلى هللا عليه وسلم؛ ألن قوله المرأة واحدة 

 .96من أزواجه، أو من غريهن كقوله ملائة امرأة"

فالحل كيف تفّعل القواعد األصولية يف بعض األحكام وترد هبا الفوارق املؤثرة، وال تفّعل يف أخرى بدعوى وجود فوارق 
 مؤثرة. 

 

 
 . 102-101، املدينة املنورة، مكتبة الثقافة، بدون اتريخ، ص الصالة وأحكام اتركهاابن قيم اجلوزية، حممد مشس الدين،  95
 .246، 6م، ج 1995/هـ1415، بريوت، دار الفكر، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، حممد األمني،  96
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فإذا كانت مرمي بنت عمران مع صالحها وقرهبا من هللا تعاىل، حىت ضرهبا هللا مثال يف القرآن للذين آمنوا )رجاال ونساء(، 
اخلاص، من حترمي  ن من دوهنا من النساء أوىل بذلك احلث؟ وإذا كان حال أزواج النيب مأمورة ابجلماعة، أال يكو 
وتضاعف العذاب عليهن لو جئن بفاحشة إىل غري ذلك، صاحلا أن يكون مؤثرا على  الزواج يف حقهن من بعده 

كان له   ادة تفيد كل منتعميم حكم االحتجاب على سائر نساء املؤمنني، فما هو السبب املؤثر يف ختصيص مرمي بعب
 ؟ألقى السمع وهو شهيد  أو قلب

وإذ نفينا أن يكون تفضيل أداء املرأة صالهتا يف بيتها الوارد يف بعض النصوص على إطالقه لأسباب املذكورة وأنه متعلق 
بوصف األمومة لكونه أنسب أوصاف األنوثة هلذا التمييز كما أوضحنا، فهل يعين ذلك أن هذا التفضيل يدور مع هذا 

 أبداء الصالة يف املسجد مثلها مثل الرجل يف حالة انعدام وصف األمومة؟ الوصف وجودا وعدما وأن املرأة تكون مأمورة  

إذا كان وصف األمومة مناسبا لتمييز املرأة عن الرجل يف حكم صالة اجلماعة يف املسجد لكونه مظنة احلرج واالنشغال 
وار حياهتا، وإن كنات تداعيات عن الصالة، فإن هذا الوصف ال يالزم كل امرأة بصفة تلقائية وال يالزم املرأة يف كل أط 

قد علق التمييز بوصف األنوثة، فإن وصف األمومة جيري   األمومة ال تنفك عن املرأة من حلظة بلوغها. وإن كان النيب  
على غالب النساء، وخاصة يف عهد الرسالة حيث كانت أغلب النساء تتزوج عند البلوغ ومل توجد وسائل منع احلمل 

، فضال عن أنه ال جيري على بعض النساء بسبب العقم أو العزوبة –أي األمومة    – أن هذا الوصف  املوجودة اليوم. إال
أو غريها، فإن آاثره ختتلف قوة وضعفا من جهة اعتماد الولد على أمه وحاجته إليها حبسب املرحلة اليت يكون فيها. 

كون أقل اعتمادا يف بعضها اآلخر، حىت يصل ففي بعض هذه املراحل يكون الولد معتمدا على أمه اعتمادا اتما، وي
إىل درجة االستقالل التام. فال ميكن اعتبار وصف األمومة على اطالقه دون اعتبار هذه املراحل، بل ال ميكن اعتباره 

يف حال تفرغها عن هذه الوظيفة. وال شك أن الصالة يف مجاعة املسجد تكون   –أي مجاعة املسجد    –يف هذا احلكم  
ا يف هذه احلالة من صالهتا يف بيتها ما مل يشغلها يف خروجها إىل املسجد ما قد يفتنها عن القرب من رهبا أفضل هل

يف احلديث الذي ذكرانه   سوى الولد، ومن ذلك اهتمامها مبظهرها وكيفية وقوعها يف عني الرجال، ولذلك قال النيب  

 . 97"رب ما تكون من وجه رهبا وهي يف قعر بيتهااملرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأق"سابقا:  

 

 
 ، وقال األلبان اسناده صحيح. 1685، وابن خزمية يف صحيحه برقم 2061أخرجه البزار يف مسنده برقم  97

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D4607%26idto%3D4607%26bk_no%3D50%26ID%3D4658&ei=3E4yVI3pBsHg7QbTxoC4DQ&usg=AFQjCNEQg06btB9BzJG0bO8ZuH-beUa83g
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وهكذا فإن املرأة تدخل حتت عموم األمر واحلث على مجاعة املسجد والوعد مبضاعفة الثواب، ما مل يؤثر يف مقصد 
اخلشوع والقرب من هللا تعاىل مؤثر وما دامت قد أدت ما تعنّي عليها من وظيفة. فإن طرأ مؤثر وكان مظنة لتقليل 

وع أو وقوع احلرج كانت صالهتا يف بيتها أفضل اقتداء مبطلق أحاديث تفضيل صالة املرأة يف بيتها، مع حصوهلا اخلش
على أجر اجلماعة إن صلتها يف البيت، وكذلك إن صلتها يف اجلماعة، مع احتمال تقليل الثواب احلاصل من جهة 

ء بعموم األحاديث احلاثة على صالة اجلماعة. وهبذا فإن املؤثرات. وإن مل يطرأ مؤثر فصالهتا يف اجلماعة أفضل اقتدا
األحاديث الدالة على أن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة، عامة للرجال وللنساء، وكل ما من شأنه أن يؤثر يف حتقيق 

شأنه أن ينقل اخلشوع أو وقوع احلرج أو الرايء )كما أشران إليه سابقا من حضور الطعام واملرض وغريه(، فإنه من 
االستحباب من املسجد إىل البيت، يف حق الرجل واملرأة على حد سواء. وإن قيل: فلماذا جاءت بعض األحاديث 
ختصص استحباب الصالة يف البيت ابلنساء دون الرجال؟ قلنا: ألن النساء اختصت من دون الرجال بصفات إضافية 

رج، فجاء التفضيل اخلاص ابلنساء يف تلك األخبار متعلقا بتلك قد تؤثر يف حتقيق مقاصد اجلماعة أو توقعهن يف احل
 الصفات اإلضافية. 

 خامتة 

قد جتلى من خالل دراستنا جلزئية فضل صالة املرأة يف املسجد أن الوقوف عند علل ومقاصد األحكام اخلاصة ابملرأة 
جتماعي واحلضاري وحيررها من بعض املفاهيم من شأنه أن يصحح التصورات املغلوطة عن املرأة ويعيد النظر يف دورها اال

 الذكورية اليت طاملا التصقت هبا، كمفهوم الفتنة الذي عزلت به املرأة عن الساحة العامة يف جمتمعات قدمية وحديثة.

قد كشفت عن أمهية النظر يف األحكام اجلزئية وعالقتها مببادئ ومقاصد اإلسالم  كما أن دراسة تلك اجلزئية الفقهية
ألن هذه متألفة من تلك، وتلك ال تنضبط إال هبذه. فإن كثريا من هذه املبادئ العامة راجعة اىل استقراء الكلية، 

هو خمطئ، كذلك من أخذ ابلكلي "كما أن من أخذ ابجلزئي معرضاً عن كلّيه ففـ  األحكام اجلزئية ومتكونة من مجلتها،

. وهنا يكمن خطأ االجتاه احلداثي، حيث إنه ال يسعى إىل تعريف 98معرضًا عن جزئيه" كما يقول اإلمام الشاطيب
 اإلسالم ابلبحث عن مفاهيمه ورؤيته للعامل من خالل مبادئه وأحكامه ومقاصده، وإمنا املقصود لديهم هو إخضاع كل 

 

 
 .   8، ص 3م، ج 1997هـ/1417، 1، القاهرة، دار ابن عفان، ط املوافقاتالشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،  98
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احلداثة وذوق العصر وقيم الغرب. مما جعلهم يثورون على سائر األحكام اليت فيها متييز بني الذكر واألنثى  ذلك إىل 
ويقولون بتارخييتها ويدعون إىل جتاوزها إىل مقاصدها. إال أنه فاهتم أن اإلسالم منظومة متكاملة تتكون مقاصدها من 

مهية دراسة األحكام الشرعية اليت تتضمن متييزا بني الرجل واملرأة . ومن هنا تظهر أجزئياهتا وتنضبط جزئياهتا بكلياهتا
حىت يتبني من خالهلا موقف اإلسالم من الفروق الفطرية بينهما واليت قلصت يف هذا العصر ومهشت يف عملية حتديد 

 مفهوم األنوثة.

ة بني املرأة والرجل ألهنا هي الغالبة، إن هذه الدراسة أكدت على إعادة االعتبار واألولوية للنصوص املساوية تسوية مطلق
ملا يتمتعان به من أصل مشرتك مينح هلما مساواة يف اإلنسانية. إال أن النصوص املشتملة على تفريق تراعي خصوصية 
كل منهما كذكر وأنثى، فال بد من اعتبارها من أجل االقرتاب إىل القسط. فإن عاقبة اهلوس خبصوصياهتما أو ابملساواة 

 قة ظلم املرأة ال حمالة.   املطل

ومن هذا املنطلق وجدان أن التمييز بني اجلنسني يف األحكام الشرعية قد يعود إىل عوامل ظرفية تؤدي إىل حفل أمومة 
. فقد تفضل صالة املرأة يف بيتها على صالهتا يف املسجد مسألة فضل صالة املرأة يف بيتها ما هو األمر يفاألم، ك
حىت ال تشعر ابللوم والتقصري يف دينها لعدم خروجها إىل املسجد، كأم تكرميا هلا وتيسريا عليها   خصوصياهتا ابعتبار

 ما يوفر هلا البيت من حميط مهيأ للخشوع يف تلك الظروف.ومراعاة الحتياجاهتا الروحانية ابعتبار  

املسجد لكونه مظنة احلرج واالنشغال وإذا كان وصف األمومة مناسبا لتمييز املرأة عن الرجل يف حكم صالة اجلماعة يف  
عن الصالة، فإن هذا الوصف ال يالزم كل امرأة بصفة تلقائية وال يالزم املرأة يف كل أطوار حياهتا، وإن كنا أكدان على 

 عدم انفكاك تداعيات األمومة عن املرأة من حلظة بلوغها.

أكدت هذه الدراسة على أن أثر اجملسد يف بناء اجملتمع املسلم والفرد املسلم يتوقف على إعمار املسلمني له رجاال ونساء 
لتسويهما يف أصل اإلنسانية ويف االفتقار إىل سائر ما يعود به املسجد على اإلنسان من منافع فردية واجتماعية. وإذا 

جملتمعات املعاصرة من زيف عن هذا األمر اإلهلي، حيث تواجد املرأة يف كل املرافق أتكد هذا األمر أمكن إدراك ما عليه ا
 احلياتية والساحات االجتماعية، وعزهلا من أمهها، إال يف مناسبات قليلة.  

 

 
 قائمة املصادر واملراجع
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