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 ةاستشكاالت احلداثيني لألحاديح الهبوية املتعلقة بقضايا املرأ

 -استشكاالت فاطنة املرنيسي أمنوذدا -       

 بقلم
 

  سهام بن سعيدي     د/ خالد حباسي
  الوادي  -الشهيد محه خلضردامعة  

                                           habkhaled@gmail.com  

 
 املقدمة:

وضمفوت  ووختتؾػ طمقهل أراء، وـوزع طمقهلشمت إؿمؽوًمقيوٓزاًمً  اعمرأةيموكً ىمضويو 

ام حيؽؿ شمػؽػم أوئلؽ مـ اشمبوع ومؾسػوت ومق إهقاء ف، وذًمؽ شمبعو ٓظمتالاًمـظر

 وإيديقًمقضمقوت معقـي.

ة ، يرى اًمؽثػم أنف مدومقع   وًمؾحداصمقلم مقىمػ مـ اًمـصقص اًمـبقيي اعمتعؾؼي سموعمرأ

أهداف خمتؾػي مـفو  سملهمراض واضحي ومعؾقمي، يمام أهنؿ يعتؼموكف مؽرؾمو ًمتحؼقؼ

ة ، وذم ؾمبقؾ اًمبقون  -طمسى رؤيتفؿ-اًمدقمقى إمم اعمسوواة اًمؽومؾي سملم اًمرضمؾ واعمرأ

 -طمسى مػفقم ىموس–هلذا إمر كراهؿ يستدًمقن ويقفمػقن اًمـصقص اًمديـقي اعمؼمزة 

ة .  ًمؾػروق سملم اًمرضمؾ واعمرأ

ء ادحداصمققن وىمد شمـووًمً ذم هذه اًمقرىمي اًمبحثقي أوضمف آؾمتشؽول اًمذي زقمؿف همٓ

ة،  ًمـخؾص مـ وراء مـوىمشتفام ذم كؿقذضملم مـ إطموديٌ اًمـبقيي اعمتعؾؼي سمؼضويو اعمرأ

ًمبقون أمهقي اعمقضقع، ويمذا ًمتقضقح مؽوكي اعمرأة ذم اًمؽماث اإلؾمالمل اًمذي أبرزه 

واىمع قمريب ذيمقري مرير، وقمودات ؾمؼقؿي امتفـً ومقفو اعمرأة، وذًمؽ ًمسقء ومفؿ وؾمقء 

ـقي، أراد ادحداصمققن مـ ظمالهلو أن يؾعبقا هبذه اًمقرىمي ًمقدكدكقا شمقفمقػ ًمـصقص دي
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ز اعمؽوكي ادحؼقؼقي ًمؾؿرأة، ومو يـبغل أن شمؽقكف ذم اعمجتؿ اًمذي  عطمقل وضمقب إسمرا

 شمشؽؾ اعمرأة ذم إطمصوئقوشمف اًمـصػ وأطمقوكو أيمثر مـ اًمـصػ.

ز أؾمبوب ودواومع  اؾمتفداف ا صمقلم دحداومـ ظمالل ـمرىمل هلذا اعمقضقع طمووًمً إسمرا

ة اعمسؾؿي مـ ظمالل ومـ صمّؿ سموت مـ  إطموديٌ اًمـبقيي، متثقؾفؿ سمجؿؾي مـ ًمؾؿرأ

دراؾمي كؼديي شمؼقم قمغم أؾمس قمؾؿقي سمعقدة قمـ اًمعوـمػي اؾمتشؽوٓهتؿ اًمرضوري دراؾمي 

اعمػرسيـ اعمسؾؿلم ذم  وقمرض وشمؼققؿ مو ضمودت سمف ىمرائح وردود إومعول مـ ضمفي،

اًمؽميمقز قمغم  مـ ظمالل، اخلوصي سموعمرأة ًمألطموديٌواؾمتشؽوٓهتؿ  اًمرد قمغم ادحداصمقلم

مويمتبً وموـمؿي اعمركقز، و أوضمف آؾمتشؽول قمـدهو ذم إطموديٌ اعمسقئي ًمؾؿرأة مـ 

ظمالل يمتوهبو "اًمـبل واًمـسوء"، اًمذي اقمتؿد قمؾقف ادحداصمققن ذم مؼورسموهتؿ ًمألطموديٌ 

ة، ومبـقا أهمؾى اؾمتشؽوٓهتؿ طمقول شمؾؽ إ طموديٌ اقمتامد قمغم هذا اعمتعؾؼي سمؼضويو اعمرأ

 ومؼد شمـووًمً ومقف اًمؽوشمبي جمؿققمي مـ إطموديٌ اعمتعؾؼي سمشمون اعمرأة،، اعمرضمع

اؾمتشؽوٓت واكطالىمو مـ هذه إمهقي سمدا زم أن يؽقن اًمبحٌ اعمؼدم حتً قمـقان: "

ة  اؾمتشؽوٓت وموـمؿي اعمركقز  –ادحداصمقلم ًمألطموديٌ اًمـبقيي اعمتعؾؼي سمؼضويو اعمرأ

 ."أنؿقذضمو

ًمعؾ أهؿ اإلؿمؽوٓت اًمتل شمضؿـفو سمحثـو هذا شمـدرج حتً كؼوط  ت اًمبحٌ:إؿمؽوٓ

 شمصوغ وومؼ اًمتسوؤٓت اًمتوًمقي:

طمديٌ  طمقل وإدًمي اعمرصقومي مـ ىمبؾ اًمؽوشمبي اعمركقز تآؾمتشؽوٓمو هل / 1

ة واًمؽؾىاًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ) مدى ومو ؟ (يؼطع صالة اعمرء ادحامر واعمرأ

اؾمتشؽوٓهتو أجضو  مو هلو  ؟إظمرى حقحيصًمؾـصقص اًمتلؾمقسقي اًم ومقاومؼي آراءه

ة واًمػرس واًمدار( و مو  طمقل طمديثف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :) اًمشمم ذم صمالث: اعمرأ

 مدى مقاومؼتفو ٔراء اعمػرسيـ؟.
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ة يمتوسمي / 2 موهل إؾمبوب اًمتل دومعً سموًمؼراءات ادحداصمقي ًمالهتامم سمؿقضقع اعمرأ

ر اعم  قاضقع إظمرى ؟ومعوجلي قمغم همرا

وومؼ اعمخطط رأجً أن شمؽقن ظمطي اًمبحٌ  وًمإلضموسمي قمـ هذه اًمتسوؤٓت ومؼد

 اًمتوزم:

-آؾمتشؽول –ادحداصمي شمـووًمـو ومقف شمعريػ يمؾ مـ : أوٓ: مدظمؾ مػوهقؿل : 

 .اًمتعريػ سموًمؽوشمبي وموـمؿي اعمركقز وأهؿ ممًمػوهتوو

 سمؼضويو اعمرأة. ادحداصمقلم بوطمثي و رس اهتامم اًمو اعمرأة ذم اًمػؽر ادحداصملصموكقو:  

 .(يؼطع صالة اعمرء، ادحامر، واعمرأة، واًمؽؾى)صموًمثو: أوضمف آؾمتشؽول ذم طمديٌ )

 -وأوضمف آؾمتشؽول ذم ادحديٌ قمـد اًمبوطمثي -سمعد سمقون: كص ادحديٌ وخترجيف

 آراء اعمػرسيـ. يمر ذومـوىمشي آؾمتشؽول مع 

ة واًمػرس واًمدار(،  )اًمشمم ذم صمالث:راسمعو: أوضمف آؾمتشؽول ذم طمديٌ ) اعمرأ

 آراء اعمػرسيـكص ادحديٌ وخترجيف ، وذيمر  -مـطؾؼلم ذم ذًمؽ سمبقون وشمقضقح

  . ومـوىمشي آؾمتشؽول 

 ظمومتي: شمضؿـً أهؿ اًمـتوئٍ واًمتقصقوت. -

 أوال : مدخل مفاهيني:

ىمبؾ اًمقًمقج ذم سمقون وشمػؽقؽ مصطؾحوت اًمعـقان ٓسمد مـ أن كؼقم سمتعريػ  

ذم اًمبحٌ "آؾمتشؽول، ادحداصمي" ومـ سمعد شمػؽقؽ اعمصطؾحوت اعمريمزيي 

 اعمصطؾحوت اعمريمزيي كؼقم سمتعريػ اًمؽوشمبي "وموـمؿي اعمركقز".

اًمشلم واًمؽوف )  ىمول اسمـ ومورسا/ شمعريػ اعمشؽؾ:  /:شمعريػ آؾمتشؽول: 1

مثؾف، ومـ ذًمؽ يؼول: أمر مشؽؾ، : سموسمف اعمامصمؾي، شمؼقل: هذا ؿمؽؾ أي  معظؿ واًمالم
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) :  وىمول اخلؾقؾ ،1مشتبف، أي / هذا ؿموسمف هذا، وهذا دظمؾ ذم ؿمؽؾ هذا( يمام يؼول: أمر

 .2أؿمؽؾ إمر، إذا اظمتؾػ، وأمر مشؽؾ ؿمويمؾ: مشتبف مؾتبس (

) اًمشؽؾي ادحؿرة ختتؾط سموًمبقوض وهذا رء أؿمؽؾ، ومـف ىمقؾ وذم ًمسون اًمعرب: 

 .3ًمألمر اعمشتبف: مشؽؾ، وأؿمؽؾ قمكم إمر إذا اظمتؾط (

ادحداصمي ذم اًمؾغي: مصدر طمدث وشمعـل كؼقض اًمؼديؿ ، وشمعـل  صمي :/ شمعريػ ادحدا2

أول إمر واسمتداءه، وشمعـل يمذًمؽ اًمشبوب وأول اًمعؿر، ويمذًمؽ اؾمتحدصمف، ومودحديٌ 

هق إجيود رء مل يؽـ واسمتداقمف، وادحديٌ وادحدوث كؼقض اًمؼديؿ..، ويمقن اًمٌمء مل 

  4وأول إمر واسمتداؤه. يؽـ، وادحديٌ اجلديد مـ إؿمقوء، وادحداصمي هل اجلدة،

وأمو مو يؿؽــو أن كعرف سمف ادحداصمي مـ كوطمقي اصطالطمقي ومنكـو كختور مو ضمـح إًمقف  

أهمؾى اًمػالؾمػي مـ أنف ًمقس ًمؾحداصمي مػفقم مـضبط ، ومؼد مر هذا اعمصطؾح سمتطقرات 

ذم اًمدًٓمي واعمػفقم، ومفـوك مـ اقمتؼمهو شمصقرا هموضبو وكوىمام قمغم يمؾ اًمؼقؿ ادحضوريي 

 تل ؿمؽؾفو اإلكسون، ويمقكتفو اعمجتؿعوت قمؼم خمتؾػ ادحؼى.اًم

سملهنو:" اكػجور معرذم مل يتقصؾ اإلكسون اعمعوس إمم  'روٓن سمورت'وىمد قمرومفو 

اًمسقطرة قمؾقف"، ويؼقل: "ذم ادحداصمي شمـػجر اًمطوىموت اًمؽومـي، وشمتحرر ؿمفقات اإلسمداع 

أومؽورا ضمديدة، وأؿمؽوٓ همػم  ذم اًمثقرة اعمعرومقي، مقًمدة ذم رسقمي مذهؾي ويمثوومي مدهشي

ملخقومي، وشمؽقيـوت همريبي، وأىمـعي قمجقبي، ومقؼػ سمعض اًمـوس مـبفرا هبو، ويؼػ 

                                                 
أمحد  اسمـ ومورس اسمـ زيمريو أبق ادحسلم، شمح: قمبد اًمسالم حمؿد هورون، معجؿ مؼويقس اًمؾغي، دار اًمػؽر، ج  1

6 ،3/204. 

 .5/296اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي، يمتوب اًمعلم، شمح: مفدي اعمخزومل و إسمراهقؿ اًمسومرائل،  2

 .2003،11/357اسمـ مـظقر : ًمسون اًمعرب، دار صودر سمػموت،  3

هقدي، مودة طمدث،  4 ، وًمسون اًمعرب، ٓسمـ مـظقر، مودة 354اكظر: يمتوب اًمعلم، اخلؾقؾ سمـ أـحؿد اًمػرا

كقي، 1/160، واعمعجؿ اًمقؾمقط، 134-2/130طمدث   . 1/24، ومعجؿ إًمػوظ اًمؼرآ
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سمعضفؿ أظمر ظموئػو مـفو، هذا اًمطقومون اعمعرذم يقًمد ظمصقسمي ٓ مثقؾ هلو، وًمؽـف يغرق 

 .1أجضو" 

تقاومؼ اًمػؾسػقي ومؼد قمرومً ادحداصمي سملهنو:" اًمػعؾ اًمػؾسػل اعم "مقؾمققمي ٓٓكد"أمو  

مع اًمتشؽقالت اًمػؽريي ادحؼقؼقي اعمتصوقمدة واًمرضوريي، واًمذي يؼقم قمغم حتديد 

مقىمػف مـ احويض واًمؽماث اعمبـل قمغم اًمعؾؿ سمف واًمدراؾمي اًمدىمقؼي ًمف، ومـ صمؿ حمويمؿتف 

 .2واًمؼطقعي معف "

" إؾمؽماشمقجقي ؿمؿقًمقي يتبعفو اًمعؼؾ مـ أضمؾ اًمسقطرة  هل: 'أريمقن'وادحداصمي قمـد 

جموٓت اًمقضمقد واعمعرومي واعمامرؾمي، قمـ ـمريؼ إظمضوقمفو عمعويػم اًمصالطمقي أو قمغم يمؾ 

 .3قمدم اًمصالطمقي "

سملهنو:" ممورؾمي اًمسقودات اًمثالث قمـ ـمريؼ اًمعؾؿ واًمتؼـقي:  'ـمف قمبد اًمرمحـ'ويعرومفو 

 4اًمسقودة قمغم اًمطبقعي، واًمسقودة قمغم اعمجتؿع ، اًمسقودة قمغم اًمذات".

 ي اعمركقز(:/ اًمتعريػ سموًمؽوشمبي )وموـمؿ3

، 1940هل يموشمبي وسموطمثي مغرسمقي متخصصي ذم اًمشلن اًمـسوئل ، وًمدت ذم وموس ؾمـي 

ؾموومرت إمم ومركسو وملمريؽو ٓؾمتؽامل شمؽقيـفو اًمعؾؿل، قمؿؾً  وومقفو سمدأت شمعؾقؿفو صمؿ

                                                 
،  ص 3، ط 1989، دار اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع، 1قمدكون قمكم رضو اًمـحقي، ادحداصمي ذم مـظقر  إيامين، ج 1

25،26. 

أندريف ٓٓكد: مقؾمققمي ٓٓكد اًمػؾسػقي، شمرمجي وحتؼقؼ ظمؾقؾ أمحد ظمؾقؾ، قمقيدات ًمؾـنم واًمطبوقمي،  2

2012، 2 /822. 

، 2قمدكون اًمـحقي: شمؼقيؿ كظريي ادحداصمي ومقىمػ إدب  اإلؾمالمل، دار اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع، ط 3

 .27،  ص1994

، 2009ـمف قمبد اًمرمحون: روح ادحداصمي، اعمدظمؾ إمم شملؾمقس ادحداصمي اإلؾمالمقي ،اعمريمز اًمثؼوذم اًمعريب ًمؾـنم ،  4

 .23ص
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يمبوطمثي ًمؾؿعفد اًمؼقمل ًمؾبحٌ اًمعؾؿل ذم اًمرسموط، وسمجومعي حمؿد اخلومس يمام ؿمغؾً 

مؿ، وفمػً أبحوصمفو اًمػؽريي خلدمي ىمضقي حترير اعمرأة، قمضقا ذم جمؾس ضمومعي إ

وقمرومً سموكتؼودهو ًمؾـصقص اإلؾمالمقي وصمقرهتو قمغم اًمؼقؿ آضمتامقمقي اعمؼقدة دحريي 

واقمتؼمت مرضمعو ًمؾحريموت اًمـسقيي اًمعؾامكقي، شمقومقً ذم أخامكقو ؾمـي  -يمام شمزقمؿ -اعمرأة

دحريؿ"، "اإلؾمالم مـ أهؿ ممًمػوهتو: "مو وراء ادحجوب"، "أطمالم ا م.2015

 .1واًمديؿؼراـمقي"

 بقضايا املرأة. كاتبةسر اهتنام الو املرأة يف الفكر احلداثيثانيا: 

يعتؼم مقدان اعمرأة مـ أبرز اعمقوديـ اًمتل اهتؿ هبو اخلطوب اًمعؼالين، ومؼد يموكً   

اعمرأة مشؽؾي ذم يمثػم مـ اًمديوكوت اًمسوسمؼي وظمصقصو همػم اًمسامويي ، أو اعمحرومي، أمو 

إلؾمالم ومؼد  أقمطك ًمؾؿرأة طمؼقىمفو، ومقزهو قمـ اًمرضمؾ ٓ حموسموة ًمؾرضمؾ وٓ امتفوكو أو ا

ة، وإكام حو شمتؿقز سمف قمـ اًمرضمؾ وحو متتوز سمف مـ صػوت ظمؾؼقي وكػسقي،  اكتؼوصو ًمؾؿرأ

مرشمبو قمغم ذًمؽ ادحؼقق واًمقاضمبوت اعمتبودًمي سملم اجلـسلم اًمتل يعرومفو يمؾ دارس 

 مـصػ.

 اعمـصػلم اًمذيـ اصطبغ مـفجفؿ سمتحقز واضح وؾمقء ومفؿ أو إٓ أن اًمدارؾملم همػم

ؾمقء اؾمتغالل حو هق مطروح مـ اًمـصقص أظمذ يتتبع مو يبدو ًمدهيؿ أنف مـ ضؿـ 

قـطؾؼ دقموة آؾمتغراب واًمػؽر اًمعؼالين اعمتؿرد قمغم ًم" اإلؿمؽوٓت واعمتشوهبوت،

صمف، سموؾمؿ ادحداصمي أو همػمهو  شمتبع مسوئؾ اإلؾمالم مع أن اعمـصػ ذم،  2"...اإلؾمالم وشمرا

جيد مـفو ذم هموًمى مسوئؾف مو هق حمؽؿ وواضح ، و مو هق ظمػل ذم مقاضع دون 

                                                 
ل اعمميديـ اًمراومضلم، مـ إقمداد وسمحٌ : طمػقظي اعمرزوىمل، طمبقبي شمؼرير ظمورج اًمـص، ادحريؿ اًمسقود ؾمجو 1

 ..26/10/2017أوهموكقؿ، قمبد اًمسالم سمـ قمقز، قمغم ىمـوة اجلزيرة ، يقم 

 1اًمريوض ط:  –مقىمػ اسمـ شمقؿقي مـ إؿموقمرة، قمبد اًمرمحـ سمـ صوًمح سمـ صوًمح اعمحؿقد، مؽتبي اًمرؿمد  2
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مقاضع ، وموىمته اإلكصوف اًمعؾؿل أن حيؿؾ مو ظمػل ذم مقضع أو شمشوسمف قمغم مو سملم 

وومرس وأطمؽؿ ذم مقاضع أظمرى ذم اعمشؽؾ كػسف ، ومـ ذًمؽ مسوئؾ اعمرأة ومؽوكتفو 

 .1(شمذيمر، وهل معروومي ومتداوًمي هذا أؿمفر مـ أن ذم اإلؾمالم، واًمـصقص ذم

واخلطوب اعمعوس سمتقوريف اًمعؾامين و ادحداصمل ذم مقىمػف مـ اًمـصقص اًمـبقيي  

اعمتعؾؼي سموعمرأة، مدومقع سملهمراض واضحي ومعؾقمي، ومفق ذم أطمد أبرز دمؾقوشمف دقمقة إمم 

ة ، وقمغم هذا ومفق يسعك إمم إًم غوء يمؾ مو مـ ؿملنف أن اعمسوواة اًمؽومؾي سملم اًمرضمؾ واعمرأ

يعقؼ حتؼقؼ هذه اعمسوواة اعمقهقمي، ويليت ذم ـمؾقعي ذًمؽ: اًمـصقص اًمديـقي اعمؼمزة 

ًمؾػروق سملم اًمرضمؾ واعمرأة، واًمتل ظمصصً ًمؽؾ ضمـس مو يقاومؼ ويؾقؼ سمطبقعتف مـ 

إطمؽوم وأداب واًمتنميعوت، وشمعؿؾ قمغم شملويؾ  يمؾ إطموديٌ اًمـبقيي ذم ىمضقي 

ؾقفو آؾمتشؽوٓت اًمدًٓمقي واعمعـقيي، وهق مو يسؿقف اعمرأة وشمسؾط قم

يمام  إنثكادموه اًمتؿريمز طمقل  لكش اعمسػمي"اًمتؿريمز طمقل إنثك ; ومقؿقـقم"، وىمد 

اعمتؿثؾ ذم  اعمرأةصمؿي متريمز طمقل اًمرضمؾ ضد  سملنفمـ آقمتؼود  سملثريؼرر اعمسػمي 

وـمؿس شمورخيفو ذم صقرة  نثكإشمغققى  إمماًمتل شمسعك  ،اًمذيمقريي أو" إبقيي"اًمسؾطي 

ع ذس  ع سملم اًمطبؼوت ًمدى احوريمسقي، أي  أؿمبفسا خي لدمووزت مس أهنوسموًمٍما

 .2اعمرأةاعمطوًمبي سمحؼقق 

ة  إمم شمؼؾقد اًمذيـ كعتفؿ    وىمد أرضمع أطمد اًمبوطمثلم اًمرس ذم دقمقى همٓء ًمتحرير اعمرأ

                                                 
قؾ درضمي ًمـ مؼدم سمحٌ -وكؼدا حتؾقال –اًمعؼؾقي اعمعوسة ذم دراؾمي مشؽؾ ادحديٌ اًمـبقي  آدموهوت  1

اًمديمتقراه ذم اًمسـي ذم اًمدراؾموت ادحديثي واعمعوسة مـ إقمداد: حمؿد رمضوين، ضمومعي إمػم قمبد اًمؼودر 

  .355م، ص 2017-2016ه، 1438-1437ًمؾعؾقم اإلؾمالمقي 

ة سملم اًمتحرير واًمتؿريمز طمقل إنثك، دار هنضي مٍم ًمؾطبوقمي واًمـنم، ىمضقي اعمقمبد اًمقهوب اعمسػمي:  2 رأ

 .17-11، ص ص 2012، 2ط
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وهمٓء يؼقًمقن يمذسمًو  ومؿثاًل يؼقل اًمؽػور: حترير اًمـسوء،سموًمؽػور قمغم طمد شمعبػمه:" 

وزورًا يمام يؼقل همٓء اعمجرمقن: كحرر اًمـسوء! وٓ يدرون سملن اًمـسوء يمـ قمـد همٓء 

اًمؽػور جمرد إموء، ويموكً اعمرأة قمـدهؿ ؿمقطوكًو ورضمسًو، وىمد يمون اًمقفقد إذا طموضً 

." ومفؿ دقمقا إمم اعمرأة هيجرون اًمبقً يمؾف اًمذي ومقف هذه اعمرأة؛ ٕهنو قمـدهؿ كجسي.

رير اعمرأة ممو يموكقا هؿ ومقف مـ رق ومـ اقمتبورهو ؿمقطوكو ٓ شمػفؿ وٓ شمعؼؾ قمغم طمد حت

ة، ومـ أي رء حيرر اعمسؾؿقن اعمرأة؟! مل  ومنذا سموعمسؾؿلم يؼقًمقن:ىمقًمف،"  كحرر اعمرأ

يبؼ قمـدهؿ إٓ أن حيرروهو سمزقمؿفؿ مـ ذع رسمـو ؾمبحوكف ومقؼقًمقن: هل طمرة شمؾبس مو 

 1.."خترج مثؾ اًمذيمقر، وًمقس ٕطمد ؾمؾطون قمؾقفوشمشوء، وشمػعؾ مو شمشوء، و

ن فموهرة اؾمتشؽول اًمـصقص اًمـبقيي ًمدى اخلطوب ادحداصمل ًمقسً ومعال أيظفر 

قمػقيو جمردا مـ إهمراض، وٓ يؿؽـ اظمتزال اًمظوهرة ذم جمرد ذهقل اًمؼورئ ادحداصمل 

ـسبي أدوات اًمػفؿ اًمصحقح، إن آؾمتشؽول سموًمإمم قمـ ومفؿ دًٓمي كص معلم، ٓومتؼوره 

ءة واًمـؼد قمـده، ومفق  ًمؾخطوب ادحداصمل هق مـفٍ مطرد وؾمؿي ممقزة شمطبع آخقي اًمؼرا

نف ٓ يؿؽـ اًمقصمقق هبذه أهيدف مـ ظمالل آؾمتشؽول إمم شمؽريس ومؽرة مػودهو: 

، ًمإلؿمؽوٓت اًمؽثػمة اًمتل شمطبع غم اهلل قمؾقف وؾمؾؿإطموديٌ اعمـسقسمي إمم اًمـبل ص

ن، وشمـوىمضفو ومقام آ ىمضتفو ًمؾعؼؾ وادحس وخموًمػتفو ًمؾؼرمـ مـو اكطالىمو سمـقتفو اًمدًٓمقي،

وموعمالطمظ ذم يمتوسموهتؿ هق اؾمتفداومفؿ عمقوديـ حمددة سموٓؾمتشؽول وهمػم ذًمؽ،  سمقـفو، ..

ًمـصقصفو ومقاىمػف اعمحددة دموه ىمضويوه: اًمغقى اًمـبقات ، اعمعجزات، اًمسقوؾمي 

 اًمنمقمقي، اعمرأة ومسلخي ادحؽؿ، ادحدود واًمعؼقسموت،.. وهمػمهو

                                                 
، 1ط  اًمريوض، –مقىمػ اسمـ شمقؿقي مـ إؿموقمرة، قمبد اًمرمحـ سمـ صوًمح سمـ صوًمح اعمحؿقد، مؽتبي اًمرؿمد  1

 .1144، ص 3م، ج 1995ـه /  1415



   - رؤية نقدية  -لعلوم اإلسالمية ة لامللتقى الدولي الجالح: القراءات احلداثي  

م1402ديسنرب  02و  01هـ / 0334ربيع اآلخر  44و 43 

 ● جامعة الوادي ........................................................ معهد العلوم اإلسالمية ●

9095 

وكجد أن وموـمؿي اعمركقز كؿقذج جيسد ذًمؽ ، طمقٌ يمون طمديٌ ) ٓ يػؾح ىمقم وًمق  

هؾ يؿؽـ ٓمرأة أن شمؼقد 'أمرهؿ امرأة ( رد ٓذع مـ سمؼول قمغم ؾممال وضمفتف ًمف اًمؽوشمبي :

، ومؽون اًمؾبـي إومم ًمبدايي اًمبحٌ واًمـبش ذم اًمؽماث اإلؾمالمل وإطموديٌ 'اعمسؾؿلم؟

ض قمـف شملخقػ يمتوب "ادحريؿ اًمسقود اًمـبل واًمـسوء" طمقٌ شمؼقل : اعمتعؾؼي سموعمرأة، ومتؿخ

"إن ادحودصمي اعمزقمجي اًمتل شمعرضً هلو ذم ديموكي اًمسامن ذم طمورشمـو، مل شمؽـ رمزيي سمؽؾ 

اًمذي  سمسوـمي، وًمؽـفو يموؿمػي ًمسؾقك مبغيض اًمـسوء ممـ حتدصمقا معل، وىمد دًمتـل قمغم إثر

قص اًمديـقي اًمتل يعرومفو اجلؿقع وًمؽـ ٓ جيى أن أىمتػقف، يمل أومفؿ سمشؽؾ أومضؾ، اًمـص

، ومؼد شمـووًمً اًمؽوشمبي قمددا مـ إطموديٌ اعمتعؾؼي سمشلن اعمرأة ذم 1'اطمد يتؼصوهو ومعال.. 

اًمديـ اإلؾمالمل،قمغم طمد شمعبػمهو: "ـموحو أنـو ذم أرضقي قمؾؿقي، وسمصػتل امرأة مسؾؿي، 

ل ادحديٌ وروايتف، ٓرء يؿـعـل إذن مـ أن أىمقم سمبحٌ مزدوج، شمورخيل ومـفجل طمق

طمقٌ شمسوءًمً ىموئؾي : "صدمً هبذا ادحديٌ ضمدا، ومل أقمده أبدا إٓ مع أمؾ سملن  2..."

يؿحك مـ ذايمريت سمؼقة اًمصؿً، يمـً أردد ًمـػز، أنو اًمتل أضمد كػز ذيمقي، مبدقمي، 

ـمقبي، قموـمػقي، متحؿسي، يمام ٓ يؿؽـ أن شمؽقن اسمـي اًمسودؾمي قمنم ؾمـي، متسوئؾي: حوذا 

قل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مثؾ هذا ادحديٌ اًمذي يمعمـل؟ قمؾام أن هذا اًمـقع مـ ىمول اًمرؾم

إىمقال ٓ يتـوؾمى ذم رء مع مو يروى ًمـو مـ ضمفي أظمرى قمـ طمقوة حمؿد صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ، "ادحبقى" أن جيرح إمم هذا ادحد ؿموسمي مثكم، ذم قمـػقان ؿمبوهبو، واعمتحقل إمم ؾمـود 

قي؟ أن حمؿدا مل يؽـ رئقس دوًمي ومؼط سمؾ يمون أجضو قموؿمؼو طمؼقؼل ٕطمالمفو اًمروموكس

 .3ًمعوئشي"(

                                                 
، شمرمجي قمبد اهلودي قمبوس، دمشؼ ، دار ادحصود ًمؾـنم وموـمؿي اعمركقز: ادحريؿ اًمسقود اًمـبل واًمـسوء 1

 .13واًمتقزيع، ص 

 .67اعمرضمع كػسف، ص 2

 .86-85اعمرضمع كػسف، ص 3
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ىمراءات ادحداصمقلم مل ختؾ مـ شمعصى أو همؾق أو اكحراف ذم مـفٍ قمـد  يظفر أنّ  

ة، إطموديٌشملويؾ  وىمد أّدى ذًمؽ ًمـؼض اًمبدهيقوت اعمتعورف قمغم  اخلوصي سموعمرأ

رح اإلؿمؽوٓت اعمطروطمي ومؽون مـ اًمقاضمى ـم صحتفو مـذ أزيد مـ أرسمعي قمنم ىمركو،

ءاهتؿ وشمبقلم مقاـمـ اًمتقومقؼ ذم معوجلتفو، ومؽمد قمغم  وإسمراز مؽومـ اإلظمػوق، ذم ىمرا

 أصحوهبو ىمقهلؿ سملؾمؾقب قمؾؿل رصلم.

 (.يقطع صالة املرء: املرأة و احلنار والكلبثالجا: أوده االستشكال يف حديح ))

 كص ادحديٌ وخترجيف: 

نف ىمول : ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف روي قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف أ

، ويؼل مـ ذًمؽ مثؾ ممظمرة اًمرطمؾ( ، ى:)يؼطع اًمصالة اعمرأة وادحامر واًمؽؾوؾمؾؿ

روى مسؾؿ ذم صحقحف رمحف اهلل قمـ أيب ذر ريض اهلل قمـف قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و

ًمرطمؾ ، إذا ىموم أطمديمؿ يصكم ومنكف يسؽمه إذا يمون سملم يديف مثؾ آظمرة ا :)وؾمؾؿ أنف ىمول

ة واًمؽؾى  ومنذا مل يؽـ سملم يديف مثؾ آظمرة اًمرطمؾ ومنكف يؼطع صالشمف ادحامر واعمرأ

 .  1ى (يؼطع اًمصالة : اعمرأة ، وادحامر، واًمؽؾ )(، وذم ًمػظ آظمرإؾمقد

 أوضمف آؾمتشؽول ذم ادحديٌ قمـد اًمبوطمثي : -1

ي أصؾ آؾمتشؽول قمـد اًمؽوشمبي وموـمؿ :كشقء آؾمتشؽول مـ شمقهؿ إؾموءة ادحديٌ-ا

اعمركقز مبـل قمغم اؾمتحوًمي أن يؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هذا ادحديٌ اًمذي 

ة، وهق اًمذي قمرف سموطمؽمامف ًمؾـسوء، مستدًمي  شمظـ أنف يتضؿـ إؾموءة سموًمغي ًمؾؿرأ

سمشقاهد مـ ؾمػمشمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمغم إيثوره ًمؾـسوء وطمبف ٕزواضمف، واطمؽمامف 

ؾمي اًمثوكقيي يموكً دروس اًمتوريخ اًمديـل شمزظمرف : "ذم اعمدرهلـ، طمقٌ شمؼقل اًمؽوشمبي

يمون إؾمتوذ يتؾقهو وهق يدور أمومـو، صػحوت خمتورة مـ اًمبخوري،  سموٕطموديٌ، واًمتل

                                                 
 .338ص  ،9( ذم اجلزء رىمؿ : 510أظمرضمف مسؾؿ ذم يمتوب اًمصالة، سموب ىمدر مو يسؽم اعمصكم، سمرىمؿ ) 1
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ىمول:  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿيمون يضعـل إمم طمد يمبػم  ذم طموًمي همػم مرحيي : وموًمـبل 

ة شمؼطع اًمصالة إذا مرت أموم اعمممـ، وموصؾي سمقـف وسملم اًمؼبؾي"،  "اًمؽؾى وادحامر واعمرأ

" صدمً ضمدا هبذا ادحديٌ، ومل أقمده أبدا إٓ مع أمؾ سملن يؿحك مـ  وشمضقػ اًمبوطمثي:

 ،1ذايمريت سمؼقة اًمصؿً ...متسوئؾي : حوذا ىمول اًمرؾمقل مثؾ هذا ادحديٌ اًمذي يمعمـل؟"

وىمد طمووًمً اًمؽوشمبي اإلضموسمي قمغم هذه اإلؿمؽوٓت اًمتل ـمرطمتفو قمغم هذه اًمروايي، 

ءة اًمصحقحي، وٓ طمتك سمتلويؾف، إكام سمتػسػم ٓ سمتثبق ءشمف اًمؼرا ً ادحديٌ وشمصحقحف وىمرا

راوي –ؾمبى فمفقره ذم اعمدوكي ادحديثقي، وذح اًمعؾؾ مـ حتديٌ أيب هريرة 

ة إمم أيب  وأرضمعً ؾمبى وضمقد هذا اًمـص اعمفلم، هبذا اًمـّص اعمشؽؾ -ادحديٌ ًمؾؿرأ

ـ ؾمبؼفو مـ ظمصقم أيب هريرة ذم اهتومف هريرة كػسف، ذم حمويموٍة شمومٍي و شمؼؾقٍد حمٍض عم

ة و ىموئؾي  سملن ، إطموديٌ وومؼميمتفو عسموظمؽما  " أبو هريرة هذا اًمصحويب اًمذي يعتؼم اعمرأ

ادحامر و اًمؽؾى مزقمجوت اعمممـ، مل يػفؿ مطؾؼو رؾموًمتف، إذ ضمعؾ مـ اعمرأة قمـٍما 

ة سملم " إن صمؿ شمقاصؾ ىموئؾي : يؼطع اًمعبودة سمتقضعفو سملم اعمممـ واًمؼبؾي، طمنم اعمرأ

اًمؽؾى وادحامر يمام ومعؾ طمديٌ أيب هريرة، واقمتبورهو يمعومؾ اضطراب، يرضمع إمم اًمؼقل 

كقلم داضمـلم،  سمقضمقد شمعورض أؾمود سملم ضمقهرهو واجلقهر اإلهلل، ومبحنمهو سملم طمققا

 .2ضمعؾ راوي ادحديٌ مـفو وسموء حمتام ويموئـو يـتؿل إمم اجلـس ادحققاين.."

ـوول هذا ادحديٌ ومؼد أوردت اعمركقز اقمؽماض قموئشي ويمام هق ؿملن مجقع مـ شم

: " ًمؼد ضمعؾتؿقكو يمالسمو، ًمؼد رأجً اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ريض اهلل قمـفو اًمشفػم

يصكم، وإين ًمبقـف وسملم اًمؼبؾي وأنو مضطجعي قمغم اًمرسير، ومتؽقن زم ادحوضمي، ومليمره أن 

                                                 
 .85صوموـمؿي اعمركقز: ادحريؿ اًمسقود اًمـبل واًمـسوء، مصدر ؾموسمؼ،  1

 .91-90 -86اعمرضمع كػسف، ص 2
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قا إمم قموئشي ، ًمقتليمدوا ممو ، واعمممـقن شمعقدوا أن يلت1اؾمتؼبؾف، وملنسؾ اكسالٓ "

يسؿعقكف مـ أىمقال واصمؼلم مـ أطمؽومفو، وسمتعسػ ؿمديد طمووًمً اًمؽوشمبي أن شمػرس 

اظمؽماع أيب هريرة هلذا ادحديٌ سمؽقكف يمون طموكؼو قمغم اًمـسوء، درضمي أنف مل يؽـ مرسورا 

سمؾؼبف اًمذي ًمؼبف سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ٕنف مل يؽـ حيى إثر اًمـسقي ذم 

اؾمؿف... وىمد يمون ًمديف ؾمبى آظمر ًمقؽقن طمسوؾمو مـ هذا اًمتوريخ اًمـسقي، ومؾؿ يؽـ 

ًمف اكشغول ذيمقري يمثػما..وىمد ومضؾ أبق هريرة ًمـػسف أن يؽقن ذم صحبي اًمـبل صغم 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؼد يمون خيدمف ويمون يعطل أطمقوكو قمؿال قموسمرا ذم مـوزل كسوئف، إمر 

قمغم اًمـسوء... ٓ قمجى أن يـول أبق هريرة  اًمذي يزيؾ سمعض إؾمتور قمـ رس طمؼده

سمدوره مـ قموئشي، أهنو ذم أطمسـ طمول أم اعمممـلم ، وطمبقبي طمبقى اهلل، ومفل يمثػما مو 

شمعورضف، ومػل أطمد إجوم قمقؾ صؼمه قمـدمو هومجتف ومداومع قمـ كػسف ويموكً ىموًمً ًمف: 

نو مل اومعؾ ؾمقى إكؽ شمروي أطموديٌ مل شمسؿع هبو مطؾؼو. ومؽون رده ٓذقمو: أجتفو إم، أ

اًمبحٌ قمـ إطموديٌ، ويمـً أنً مشغقًمي ضمدا سموًمؽحؾ واعمرآة"، وختؾص اعمركقز 

إمم أن اعمحوسموة ضمعؾً اًمبخوري يضؿـ صحقحف أطموديٌ أيب هريرة اعمـجسي ًمؾـسوء، 

ويؼدمفو قمغم اقمؽماضوت قموئشي وشمػسػماهتو، رهمؿ مؽوكتفو اًمعؾؿقي اًمعوًمقي" ورهمؿ 

ريرة رسمام شمرسب ذم اًمـصقص اًمديـقي إيمثر اطمؽمامو، مـ سمقـفو كبوهتفو، ومون شملثػم أيب ه

صحقح اًمبخوري، اًمذي سمحسى مو يبدو مل يعتؼد دومو أنف مؾزم إلدظمول اًمتصحقحوت 

اًمتل أوردهتو قموئشي ، وىمد يمون مقضقع قمدد يمبػم مـ هذه إطموديٌ )مـجس( 

 2.ًمؾـسقي"

                                                 
، وذم يمتوب اًمصالة، 382أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح ، يمتوب اًمصالة، سموب اًمصالة قمغم اًمػراش، رىمؿ 1 

ة رىمؿ  .، ومسؾؿ ذم اًمصحقح، يمتوب اًمصالة، سموب آقمؽماض سملم يدي اعمصكم 513سموب اًمتطقع ظمؾػ اعمرأ

  .272رىمؿ 

 .91اعمرضمع كػسف، ص 2
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 يمر آراء اعمػرسيـ: ذمـوىمشي آؾمتشؽول مع  -2

طمظ قمـد دراؾمي اؾمتشؽوٓت اخلطوب ادحداصمل دموه كص طمديثل أن إن مو يال

 -هذه اعمرة –ـمروطموت هذا اخلطوب متتوز سموًمسطحقي اًمبوًمغي ، وهق مو يظفر واضحو 

ذم آؾمتشؽوٓت اًمتل ذيمرهتو وموـمؿي اعمركقز طمقل كص ) يؼطع صالة اعمرء، اعمرأة 

ديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف وادحامر واًمؽؾى(، واًمتػسػمات اخلقوًمقي اًمتل سمررت هبو حت

هلذا ادحديٌ ، وهذا يمؾف ًمقس سمامكع ًمـو مـ اًمرد قمغم هذه اًمطروطموت سموٕؾمؾقب 

 اًمعؾؿل اعمعتؿد قمغم ختريٍ اًمروايوت ومؼوركتفو يمام يكم: 

إن اًمسبى اًمذي ضمعؾ اعمركقز أ/ كؼض شمقهؿ اعمسوواة سملم اعمذيمقرات ذم ادحديٌ: 

هق شمقمهفو اعمسوواة أو اًمتشبقف سملم  -يمام قمؼمت –شمعؼم قمـ صدمتفو مـ هذا ادحديٌ 

ة واًمؽؾى وادحامر(، ًمؽقهنؿ وردوا ذم ؾمقوق واطمد  اعمذيمقرات اًمثالصمي ذم ادحديٌ )اعمرأ

)وهق ىمطع اًمصالة(، ضـو مـفو سملن قمؾي ىمطع اًمصالة واطمدة قمـد يمؾ مـ ادحامر واعمرأة 

أهنو متامصمؾي ذم قمؾؾفو اًمتل واًمؽؾى، وادحؼقؼي ومنن وضمقد اًمثالصمي ذم ؾمقوق واطمد ٓ يعـل 

شمؼطع هبو اًمصالة، سمؿعـك أنف ٓ يؾزم أن شمؽقن اًمعؾي مـ يمقن اًمؽؾى إؾمقد يؼطع 

اًمصالة هل كػس اًمعؾي اعمحؼؼي ذم ادحامر واعمرأة، وآىمؽمان ذم اًمـظؿ ٓ يستؾزم 

 مم خم حم جم يلىل مل خل ٱُّٱ آىمؽمان ذم ادحؽؿ ، يمام ذم ىمقًمف شمعومم :
 خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي
 نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ
، ومون 1 َّ َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت

اجلؿؾي اًمثوكقي معطقومي قمغم إومم وٓ شمشوريمفو ذم اًمرؾموًمي، ودًٓمي آىمؽمان قمـد 

                                                 
 .29ٔيي ؾمقرة اًمػتح،ا 1
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إصقًمقلم ضعقػي يمام هق معروف... ومؼد شمؽقن هلذه اًمثالث قمؾؾ خمتؾػي وإن مجعفو 

 طمد.ؾمقوق وا

ة شمؼطع اًمصالة: اًمعؾي ذم ذًمؽ هق اكشغول اًمؼؾى واومتتوكف،  ب/ اًمعؾي ذم يمقن اعمرأ

وٓ يرد هذا طمديٌ قموئشي ذم أهنو يموكً سملم يديف قمؾقف اًمسالم وهق يصكم، ومنن ذًمؽ 

ظموص سموًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق قمؾقف اًمسالم معصقم مـ آومتتون، يمام يؼول 

،  1قفو مصوسمقح ، يمام ىموًمً قموئشي ريض اهلل قمـفوأجضو : أن اًمبققت يقمئذ ًمقس وم

 وموًمرؤيي همػم متحؼؼي، وآومتتون همػم متحؼؼ أجضو مـ سموب أومم.

ة –اًمصالة إًمقفو  -أو مجوقمي مـفؿ –: " يمره اًمعؾامء اًمـقويىمول  ًمغػم  -أي إمم اعمرأ

، اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ خلقف اًمػتـي هبو، وشمذيمرهو وإؿمغول اًمؼؾى سموًمـظر إًمقفو

وأمو اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومؿـزه قمـ هذا يمؾف وصالشمف، مع أنف يمون ذم اًمؾقؾ 

 –ريض اهلل قمـفو  –: " أهنو اسمـ دىمقؼ"، وىمول " 2واًمبققت يقمئذ ًمقس ومقفو مصوسمقح"

ذيمرت أن اًمبققت يقمئذ ًمقس ومقفو مصوسمقح، ومؾعؾ ؾمبى هذا ادحؽؿ قمدم اعمشوهدة 

ذم اخلقف قمغم ىمطعفو سموًمشغؾ هبذه اعمذيمقرات، ومنن هذا مبوًمغي اًمؼرـمبل:"، وىمول  3هلو"

ة شمػتـ وادحامر يـفؼ واًمؽؾى يروع ، ومقتشقش اعمتػؽر ذم ذًمؽ، طمتك شمـؼطع قمؾقف  اعمرأ

 . 4اًمصالة، ومؾام يموكً هذه إمقر آيؾي إمم اًمؼطع ضمعؾفو ىموـمعي "

                                                 
، وذم يمتوب اًمصالة، 382أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح ، يمتوب اًمصالة، سموب اًمصالة قمغم اًمػراش، رىمؿ  1

ة رىمؿ  .، ومسؾؿ ذم اًمصحقح ، يمتوب اًمصالة ، سموب آقمؽماض سملم يدي اعمصكم 513سموب اًمتطقع ظمؾػ اعمرأ

 .272رىمؿ 

 .4/227اعمـفوج اًمـقوي ،  2

، 2، ط2م ذح قمؿدة إطمؽوم ، شمح أمحد حمؿد ؿمويمر أبق إؿمبول، جمؾد اسمـ دىمقؼ اًمعقد: إطمؽوم إطمؽو 3

 .287، ص 1987-ه1407

اعمػفؿ حو أؿمؽؾ مـ شمؾخقص يمتوب مسؾؿ، أمحد سمـ قمؿر اًمؼرـمبل، شمح : حمل اًمديـ ديى مستق وآظمرون،  4

2/109. 
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يمؾ اًمؽالم اًمذي ذيمرشمف وموـمؿي ج/ قمدم شمػرد أيب هريرة سمروايي هذا ادحديٌ: 

كقز طمقل أيب هريرة ريض اهلل قمـف وزقمؿفو أن مقىمػف ؾمؾبل مـ اعمرأة هق ادحومؾ اعمر

قمغم اظمؽماع مثؾ هذه اًمروايي وكسبتفو إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٓ ىمقؿي ًمف، ٕن 

هذا ادحديٌ مل يتػرد سمروايتف أبق هريرة ريض اهلل قمـف سمؾ ؿموريمف ومقف صحوسمي آظمرون، 

قوزم اًمذي أوردشمف اعمركقز مـ أؾموؾمف، وعمحي رسيعي ذم وهبذا يـؼطع هذا اًمتػسػم اخل

 أؿمفر يمتى اًمسـي يؿؽـ مـ اًمقىمقف قمغم هذه اًمروايوت :

قمـف ريض اهلل قمـف ىمول: ىمول 1أظمرج مسؾؿ ذم صحقحف روايي أيب ذر ريض اهلل قمـف : -

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: "إذا ىموم أطمديمؿ يصكم وموكف يسؽمه إذا يمون سملم يديف 

ؾ آظمرة اًمرضمؾ، ومنذا مل يؽـ سملم يديف مثؾ آظمرة اًمرطمؾ ، ومنكف يرومع صالشمف ادحامر، مث

ة واًمؽؾى إؾمقد(. ىمؾً  : يو أبو ذر ، مو سمول اًمؽؾى  -أي اًمراوي قمـ أيب ذر -واعمرأ

إؾمقد مـ اًمؽؾى إمحر؟ ىمول: يو اسمـ أظمل ، ؾملخً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 ٕؾمقد ؿمقطون(.يمام ؾملختـل ومؼول: ) اًمؽؾى ا

قمـف ريض اهلل قمـف ىمول  2أظمرج أمحد روايي قمبد اهلل سمـ مغػؾ ريض اهلل قمـف ":-

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ىمول: "يؼطع اًمصالة اعمرأة واًمؽؾى وادحامر".

أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: " يؼطع  طمديٌ أنس اسمـ موًمؽ ريض اهلل قمـف:-

 .3رأة"اًمصالة اًمؽؾى وادحامر واعم

                                                 
 .5100صحقح مسؾؿ، يمتوب اًمصالة ، سموب ىمدر مو يسؽم اعمصكم ، رىمؿ  1

. واسمـ موضمي ذم اًمســ، أبقاب إىمومي اًمصؾقات واًمسـي ومقفو ، سموب مو يؼطع 27/352،34/182ذم اعمسـد،  2

، وصححف إًمبوين يمام ذم ) اًمتعؾقؼوت ادحسون(، 6/147، واسمـ طمبون، ذم اًمصحقح، 2/102اًمصالة، 

4/161. 

ول اًمبقصػمي ، وىم1/279سمغقي اًمبوطمٌ ًمؾفقثؿ(، ت: طمسلم اًمبويمري،  -أظمرضمف اسمـ أيب أؾمومي ذم) اعمسـد 3

ف أبق متقؿ يورس اسمـ  ذم ) إحتوف اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمسوكقد اًمعنمة( ، ت: دار اعمشؽوة ًمؾبحٌ اًمعؾؿل سمنذا

ر سمسـد صحقح(، وىمول اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد، 2/106أيب إسمراهقؿ ،   :  رواه اًمبزار 2/60، رواه اًمبزا
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روى ريض اهلل قمـف أن اًمـبل صغم روايي ادحؽؿ اسمـ قمؿر اًمغػوري ريض اهلل قمـف: -

 1اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: " يؼطع اًمصالة اًمؽؾى وادحامر واعمرأة" 

روى ريض اهلل قمـف أن اًمـبل صغم اهلل روايي قمبد اهلل اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـف: -

ة ا  .2دحوئض"قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:" يؼطع اًمصالة اًمؽؾى واعمرأ

هذه هل اًمروايوت اعمشفقرة ًمؾحديٌ ، وهل خمرضمي قمـ أرسمعي مـ أصحوب 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، ومل يتػرد سمف أبق هريرة ريض اهلل قمـف ، ويمؾ مو 

يؼول مـ أن أبو هريرة اظمؽمع ادحديٌ مدومققمو سمؿقىمػف اًمسؾبل مـ اعمرأة ، هق ىمقل 

اًمـزيف، وحمووًمي اؾمتحضور سمعض إظمبور  يػتؼر إمم أدكك درضموت اًمتحؼقؼ اًمعؾؿل

اًمشوذة ذم مثؾ هذا اًمشلن وشمقفمقػفو إلصمبوت هذه اًمدقمقى هل ذم اًمقاىمع ـمريؼي 

شمـودي قمغم صوطمبفو سموًمتجـل واًمؼصد اًمسقئ، إٓ أن يؼول سملن رواة ادحديٌ 

ة  -همػم أيب هريرة –أظمريـ مـ اًمصحوسمي  يمون هلؿ سمدورهؿ مقىمػ ؾمؾبل مـ اعمرأ

، وهذا مستحقؾ وومؼ ىموكقن مع أيب هريرة قمغم رومع هذا ادحديٌ – ا ، ومتقاـمئق

 .3اًمعؼؾ واعمـطؼ 

                                                 
 ورضموًمف رضمول اًمصحقح.; 

: ) ومقف قمؿر اسمـ رديح، 2/60، وىمول اهلقثؿل ذم معجؿ اًمزوائد، 3/237عجؿ اًمؽبػم ، أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعم 1

ضعػف أبق طموشمؿ ووصمؼف اسمـ معلم واسمـ طمبون ، وسمؼقي رضمول صمؼوت(، وطمسـ إؾمـوده إًمبوين ذم أصؾ صػي 

 .1/132اًمصالة، 

قاب اًمصػقف، سموب مو ، وأبق داوود ذم اًمســ ، يمتوب اًمصالة، شمػريع أب5/293أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد،  2

، واسمـ موضمي ذم اًمســ، أبقاب إىمومي اًمصؾقات واًمسـي ومقفو، سموب مو يؼطع اًمصالة ، 2/32يؼطع اًمصالة، 

، اًمبقفؼل ذم اًمســ 6/142إطمسون،  –، واسمـ طمبون ذم اًمصحقح 1/422، واسمـ ظمزيؿي ذم اًمصحقح، 2/100

اسمـ قمبوس مرومققمو إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف ، مـ ـمريؼ ؿمعبي قمـ ىمتودة قمـ ضموسمر اسمـ زيد قمـ 2/389اًمؽؼمى 

مي ،  يي ذم ختريٍ أطموديٌ اهلدايي، مجول اًمديـ اًمزيؾعل، ت: حمؿد قمقا  .2/172وؾمؾؿ. واكظر "كصى اًمرا

، حمؿد رمضون، سمحٌ مؼدم -وكؼدا حتؾقال–آدموهوت اًمعؼؾقي اعمعوسة ذم دراؾمي مشؽؾ ادحديٌ اًمـبقي  3

 .381، ص 2017-20016 اًمدراؾموت ادحديثقي اعمعوسة، ضمومعي ىمسـطقـي ًمـقؾ درضمي اًمديمتقراه ذم اًمسـي ذم
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  1د/ مـوىمشي آؾمتشؽول اًمؼوئؿ قمغم دقمقى معورضتف دحديٌ قموئشي ريض اهلل قمـفو:

ًمتحؾقؾ اخلطوب اًمـبقي واؾمتـطوق دًٓمتف وشمػفؿ معوين أخػوفمف ومجؾف ٓ سمد مـ إشمبوع 

غم اًمبوطمثلم وضمقب اًمرضمقع إمم اعمصودر اًمذي شمػرض ىمقاقمده قماعمـفٍ اًمعؾؿل 

اعمتخصصي ، صمؿ ًمؾبوطمٌ سمعد ذًمؽ أن يستدرك ويتعؼى. أمو أن يليت مـ يزقمؿ اًمتجرد 

وًمق ذم  -ذم اًمبحٌ ، واعمقضققمقي ذم اًمتحؾقؾ واًمـزاهي ذم اًمطرح صمؿ ٓ يتؽؾػ اًمـظر

ئٍ ومفذا ظمؾؾ سملّم ذم اًمبحٌ وهق يمدي إمم كتو –مـ مصـػوت اًمنمح ادحديثل-واطمد

، وهذا اًمذي قمـوه اسمـ طمزم طملم شمؽؾؿ قمـ اخلوئضلم ذم همػم أومـوهنؿ 2مغؾقـمي متومو 

ووصػفؿ سملهنؿ آومي قمغم اًمعؾقم، وذًمؽ ذم مؼقًمتف اًمذائعي:"ٓ آومي قمغم اًمعؾقم وأهؾفو 

أرض مـ اًمدظمالء ومقفو وهؿ مـ همػم أهؾفو، ومنهنؿ جيفؾقن ويظـقن أهنؿ يعؾؿقن، 

 . 3ويػسدون ويؼدرون أهنؿ يصؾحقن"

يـ ردوا قمغم اؾمتشؽول" وموـمؿي اعمركقز" كؿقذضمو هلذا اًمتؼحؿ ذوىمد قمد اًمبوطمثقن اًم

ذم ـمريؼ دراؾمتفو دحديٌ ىمطع اًمصالة، طمقٌ دموهؾً يمالم اًمعؾامء ذم ذح ادحديٌ 

واإلسموكي قمـ معـوه، ومسوًمؽفؿ ذم دومع اإلؿمؽول اعمتقهؿ طمقًمف، وقمـد اًمعقدة إمم يمالم 

ول متعؾؼ سمؿخوًمػتف دحديٌ قموئشي "أهنو يموكً شمـوم سملم اًمعؾامء ذم هذا ادحديٌ واإلؿمؽ

يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وهق يصكم"، كجد أن ًمف مذاهى ذم دومع هذا 

ئؼ ذم اًمتقومقؼ سملم هذيـ ادحديثلم اًمذيـ فموهرمهو اًمتعورض.  اإلؿمؽول وـمرا

                                                 
 .381اعمرضمع كػسف: ص  1

 1/345رؾموئؾ اسمـ طمزم إندًمز ، قمكم اسمـ طمزم، شمح إطمسون قمبوس،  2
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طمقٌ ذهى إمم أن طمديٌ قموئشي  اًمطحووي" "اإلموموهق مذهى اًمؼقل سموًمـسخ: 

، 1اًمشوومعل"" اهلل قمـفو كوؾمخ دحديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف ، وىمد أنؽر اًمـسخ ريض

" :" وهذا همػم مرض، ٕن اًمـسخ ٓ يصور إًمقف إٓ إذا شمعذر اجلؿع سملم وىمول "اًمـقوي

 .2إطموديٌ وشملويؾفو وقمؾؿـو اًمتوريخ، وًمقس هـو شموريخ ، وٓ شمعذر اجلؿع واًمتلويؾ "

إمم أن اعمراد مـ اًمؼطع  3شوومعل ذم )اظمتالف ادحديٌ( ذهى اًماًمؼقل سمجقاز اجلؿع: 

اًمقارد ذم طمديٌ أيب هريرة ريض اهلل قمـف هق ىمطع اخلشقع وًمقس إسمطول اًمصالة، 

 .4وواومؼف قمؾقف اخلطويب

* يرى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم اكف ٓ شمعورض اًمبتي سملم ادحديثلم ، إذ أن طمديٌ أيب 

، 5يٌ قموئشي هق ذم اًمـوئؿ سملم يدي اعمصكمهريرة ريض اهلل قمـف إكام هق ذم احور، وطمد

"طمديٌ قموئشي ٓ يعورض طمديٌ أيب ذر، ومون طمديٌ قموئشي  اسمـ رضمى ادحـبكم: ىمول

ة سملم يدي اعمصكم، وأنف ٓ يبطؾ صالشمف، وطمديٌ أيب ذر ذم مرور اعمرأة،  ذم وىمقف اعمرأ

سمؽال ادحديثلم ومتبطؾ اًمصالة سمؿرور هذه اًمثالصمي دون وأنف مبطؾ ًمؾصالة، وَمقُْعَؿُؾ 

 . 6وىمقومفو ذم ىمبؾي اعمصكم"

: " ومنكف صح قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أنف يؼطع اًمصالة اسمـ اًمؼقؿ"ويؼقل "    

مرور اعمرأة وادحامر واًمؽؾى إؾمقد، صمبً ذًمؽ قمـف مـ روايي أيب ذر، وأيب هريرة، 

، ومعورض هذه إطموديٌ ىمسامن: صحقح همػم وقمبد اهلل سمـ مغػؾ، واسمـ قمبوس

                                                 
 .8/623اظمتالف ادحديٌ، مطبقع مؾحؼو سمؽتوب إم، حمؿد اسمـ إدريس اًمشوومعل،  1

 .4/227اعمـفوج، اًمـقوي،  2

 .8/623ديٌ مؾحؼ سمؽتوب إم ، حمؿد اسمـ إدريس اًمشوومعل، اظمتالف ادح 3

 .1/191معوين اًمســ، اخلطويب ،  4

 .381، ص حمؿد رمضون -وكؼدا حتؾقال–آدموهوت اًمعؼؾقي اعمعوسة ذم دراؾمي مشؽؾ ادحديٌ اًمـبقي  5

 .4/125ومتح اًمبوري، اسمـ رضمى، مصدر ؾموسمؼ،  6
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سيح، وسيح همػم صحقح، ومال يؽمك اًمعؿؾ هبو عمعورض هذا ؿملنف ، ويمون رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يصكم وقموئشي كوئؿي ذم ىمبؾتف، ويملن ذًمؽ ًمقس يموحور، ومنن 

يف، وهؽذا اًمرضمؾ حمرم قمؾقف اعمرور سملم يدي اعمصكم ، وٓ يؽره ًمف أن يؽقن ٓسمثو سملم يد

ة يؼطع مرورهو اًمصالة دون ًمبثفو"  .1اعمرأ

 / اًمؼقل سموًمؽمضمقح: 3      

إن سمعض اًمعؾامء يذهى إمم أن قموئشي مل شمعؽمض ذم إصؾ قمغم طمديٌ أيب هريرة، 

ويمؾ مو ذم إمر أهنو أرادت شمصحقح مػفقم ىمد يتبودر إمم أذهون اًمـوس مـ هذا 

ة ًمؾصال ء طمول مرورهو أو ىمعقدهو سملم ادحديٌ اًمـبقي، وهق أن ىمطع اعمرأ ة مطؾؼ ؾمقا

يدي اعمصكم أو كقمفو، وهل شمرى أن اًمؼطع إكام هق ظموص سموعمرور ٓ سمؿجرد وضمقد 

اعمرأة ذم ىمبؾي اعمصكم، يدل قمغم ذًمؽ ىمقهلو: " ومليمره أن أىمقم وملمر سملم يديف اكسالٓ"، 

ة شمؼطع ااسمـ طمجرىمول  ًمصالة ذم :" وموًمظوهر أن قموئشي إكام أنؽرت إـمالق يمقن اعمرأ

 .2مجقع ادحوٓت، ٓ اعمرور سمخصقصف "

 "يف حديح الشؤم يف ثالخ " املرأة والفرس والداررابعا: أوده االستشكال 

 َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف قمكص ادحديٌ وخترجيف:  -1
ِ
ـِ قُمَؿَر َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  سْم

ِ
ـْ قَمْبِد اهلل

َؿ ىَموَل:  ْرأَةِ »َوؾَمؾَّ اِر، َواعْمَ ْمُم ذِم اًمدَّ ـْ ضَموسمٍِر َأنَّ َرؾُمقَل وذم روايي أظمرى  شَواًْمَػَرسِ  اًمشُّ قَم

                                                 
، 3ؿ اجلقزيف، حتؼقؼ قمبد اًمؼودر آركوؤوط، دار اًمرؾموًمي ًمؾـنم، طزاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود، اسمـ ىمق 1

، واكظر: إطمؽوم إطمؽوم ذح قمؿدة إطمؽوم، اسمـ دىمقؼ اًمعقد، شمح أمحد ؿمويمر، مصدر 1/26-297، 1998

 .287ؾموسمؼ ص 

،  2015، 1اسمـ طمجر، ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري، شمح اسمـ سموز، دار اًمؽتى اًمسؾػقي ًمؾـنم، ط 2

1/589. 
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َؿ ىَموَل:   َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
ِ
ْرأَةِ »اهلل سْمَعِي َواعْمَ  وَمِػل اًمرَّ

ٍ
ء ْمُم ذِم َرْ إِْن َيُؽ اًمشُّ

 .2وذم روايي:) إن يؽـ مـ اًمشمم رء طمؼ، ومػل اًمػرس، واعمرأة، واًمدار(1شَواًْمَػَرسِ 

 ؽول قمـد اًمبوطمثي وموـمؿي اعمركقز. أوضمف آؾمتش -2

كشل آؾمتشؽول ًمدى اعمركقز أجضو مـ شمقمهفو أن هذا ادحديٌ مـ اظمؽماقموت أيب 

هريرة ريض اهلل قمـف سمػعؾ كظرشمف اًمسؾبقي ًمؾؿرأة، ومؼد يمون أهؾ اجلزيرة اًمعرسمقي يمام 

و، شمزقمؿ ىمبؾ اإلؾمالم يعتؼمون اجلـس واعمرأة ادحوئض مصدرا ًمؾؼذارة قمغم طمد شمعبػمه

رهو قمغم شمصحقح مثؾ هذه  وىمد اؾمتـدت ذم ذًمؽ قمغم اقمؽماض قموئشي وإسا

حيدث سمف ىموًمً:  أبو هريرةإطموديٌ اعمعوديي ًمؾـسوء قمغم طمد ىمقهلو ومعـدمو سمؾغفو أن 

"واًمذي أنزل اًمؼرآن قمغم أيب اًمؼوؾمؿ، مو هؽذا يمون يؼقل، وًمؽـ كبل اهلل صغم اهلل 

ة واًمدار واًمداسمي، صمؿ  قمؾقف وؾمؾؿ يمون يؼقل: "يمون أهؾ اجلوهؾقي يؼقًمقن: اًمطػمة ذم اعمرأ

 مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٹٱٹٱُّٱ ىمرأت قموئشي:
 .3َّ حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح

 / مـوىمشي آؾمتشؽول مع ذيمر آراء اعمػرسيـ :3

ؾمعد جيى اًمتـبقف إمم أن أبو هريرة مل يتػرد سمروايي ادحديٌ ومؼد شمعدد رواشمف مـ  سمقـفؿ  

 اهلل قمـف اًمذي روى قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أنف ىمول:)ٓ ، ريضاسمـ أيب وىموص

قمدوى وٓ ـمػمة وٓ هوم، إن شمؽـ اًمطػمة ذم رء ومػل اًمػرس واعمرأة واًمدار، وإذا 

                                                 
ة ، رىمؿ  1 اًمســ ، و5094اًمبخوري ذم اًمصحقح، يمتوب اًمـؽوح، سموب اًمـؽوح، سموب مو يتؼك مـ ؿممم اعمرأ

ـه(، طمؼؼف وظمرج أطموديثف: 303اًمؽؼمى: أبق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اخلراؾموين اًمـسوئل )اعمتقرم: 

قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمـوذ:  طمسـ قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل ذف قمؾقف: ؿمعقى إركوؤوط ىمدم ًمف: قمبد اهلل سمـ

 . 315، ص 4، سموب ؿممم اخلقؾ،ج2001 -ـه  1421، 01، طسمػموت –ممؾمسي اًمرؾموًمي 

 .2225أظمرضمف مسؾؿ ذم اًمصحقح، يمتوب اًمسالم، سموب اًمطػمة واًمػلل ومو يؽقن ومقف اًمشمم، رىمؿ:  2

 .22ؾمقرة ادحديد: أيي  3
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، وإذا يمون سملرض واكتؿ هبو ومال شمػروا مـف( ، ورواه 1ؾمؿعتؿ سموًمطوقمقن سملرض ومال هتبطقا

أنف ىمول:) إن  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿل ريض اهلل قمـف ، روى قمـ اًمـب قمبد اهلل سمـ قمؿر

ة ، واًمدار ( ، وذم روايي أظمرى:) إكام 2يؽـ مـ اًمشمم رء طمؼ ومػل اًمػرس ، واعمرأ

ة ، واًمدار (   ؾمفؾ اسمـ ؾمعد اًمسوقمدي، أمو ذم روايي 3اًمشمم ذم صمالث : ذم اًمػرس واعمرأ

 قمؾقف صغم اهلل قمـ اًمـبل موًمؽ واًمبخوري ومسؾؿ واسمـ موضمفومرواه ريض اهلل قمـف ، 

ة واًمػرس واعمسؽـأنف ىمول ) وؾمؾؿ  يعـل اًمشمم. (إن يمون ومػل اعمرأ

ة ، واًمػرس ، واعمسؽـ ( وذم روايي  سمؾ ىمد رواه ، 4:) إن يمون ذم رء ، ومػل اعمرأ

قمؿر ريض أمو طمديٌ  ريض اهلل قمـفؿ، قمؿر واسمـف قمبد اهلل وأنس سمـ موًمؽ وأم ؾمؾؿي

اًمشمم ذم صمالصمي ذم )  :اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمولأن رؾمقل اهلل صغم  أبق يعغمومرواه  اهلل قمـف

موًمؽ وأمحد ريض اهلل قمـفام ومرواه  اسمـ قمؿروأمو طمديٌ  (،اًمداسمي واعمسؽـ واعمرأة

ٓ قمدوى )  :أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول واًمبخوري ومسؾؿ وأهؾ اًمســ

ة واًمدار واًمداسمي  سموب هذا ًمػظ اًمبخوري ذم (،وٓ ـمػمة واًمشمم ذم صمالث ذم اعمرأ

اسمـ موضمف سمعد روايي اًمزهري قمـ ريض اهلل قمـفو ومرواه  أم ؾمؾؿيوأمو طمديٌ  ،اًمطػمة

اًمشمم ذم صمالث ذم اًمػرس )أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول  ؾمومل قمـ أبقف

ة واًمدار  ىمول اًمزهري ومحدصمـل أبق قمبقدة سمـ قمبد اهلل سمـ زمعي أن ضمدشمف زيـى (،واعمرأ

  قمـفو أهنو يموكً شمعد همٓء اًمثالصمي وشمزيد معفـ اًمسقػ،طمدصمتف قمـ أم ؾمؾؿي ريض اهلل

                                                 
، 6/63ــ، أول يمتوب اًمطى ، سموب ذم اًمطػمة ، ، وأبق داوود ذم اًمس3/127أظمرضمف امحد ذم اعمسـد،  1

 .2/416، وإًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمصحقحي ، 2/258وصحح إؾمـوده امحد ؿمويمر ذم حتؼقؼف قمغم اعمسـد ، 

 .2225أظمرضمف مسؾؿ ذم اًمصحقح ، يمتوب اًمسالم ، سموب اًمطػمة واًمػلل ومو يؽقن ذم اًمشمم، رىمؿ  2

 .2858واًمسػم، سموب مو يذيمر  مـ ؿممم اًمػرس، رىمؿ أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح، يموب اجلفود  3

، ويمتوب 2859أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح، يمتوب اجلفود واًمسػم سموب مو يذيمر مـ ؿممم اًمػرس، رىمؿ  4

ة ، رىمؿ  ، ومسؾؿ ذم اًمصحقح، يمتوب اًمسالم، سموب اًمطػمة واًمػلل 5059اًمـؽوح، سموب مو يتؼك مـ ؿممم اعمرأ

  .2226ومو يؽقن ومقف مـ ؿممم، رىمؿ 
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ىمول ذم اًمزوائد إؾمـوده صحقح قمغم ذط مسؾؿ ومؼد اطمتٍ مسؾؿ سمجؿقع رواشمف وأصؾ 

 1.ادحديٌ ذم اًمصحقحلم واكػرد اسمـ موضمف سمذيمر اًمسقػ

 يهريرة سمودحديٌ يمام شمدومع هتؿ أيبوهذا اًمتعدد ذم اًمروايوت يـػل زقمؿ اًمبوطمثي سمتػرد 

كص ادحديٌ إذا  قمـف، وموخلؾؾ إكام هق ذم ومفؿ اعمستشؽؾ )اًمبوطمثي( وًمقس ذم اًمؽذب

هريرة  وضمى شمؼديؿ طمديٌ أيبلشمقؼـ مـ صحي اًمـص، أمو سموًمـسبي دحديٌ قموئشي ، وم

وشمرضمقحف ٕنف ؿموريمف مجوقمي مـ اًمصحوسمي سمروايتف ٓؾمتحوًمي اشمػوىمفؿ قمغم اخلطل، ىمول 

ذا، وىموًمً : إكام ىمول: يمون أهؾ :" أمو قموئشي ومؼد همؾطً مـ روى هاسمـ اجلقزي

ة واًمداسمي واًمدار. وهذا رد مـفو ًمٍميح ظمؼم رواه  اجلوهؾقي يؼقًمقن: اًمطػمة ذم اعمرأ

:" ىمقل قموئشي هذا مرضمقح، وهلو  اسمـ اًمؼقؿ، وىمول 2مجوقمي صمؼوت، ومال يعتؿد قمغم ردهو"

ريض اهلل قمـفو اضمتفود ذم رد سمعض إطموديٌ اًمصحقحي ، ظموًمػفو ومقف همػمهو مـ 

اًمتل هل  –اًمصحوسمي ، وهل ريض اهلل قمـفو حو فمـً أن ادحديٌ يؼتيض إصمبوت اًمطػمة 

، مل يسعفو همػم شمؽذيبف ورده، وًمؽـ اًمذيـ رووه ممـ ٓ يؿؽـ رد روايتفؿ، -مـ اًمنمك

هبذا أبق هريرة وطمده، وًمق اكػرد سمف ومفق طموومظ إمي قمغم اإلـمالق... سمؾ ىمد  ومل يـػرد

: قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطوب وؾمفؾ سمـ ؾمعد  ؾقف وؾمؾؿصغم اهلل قم رواه قمـ اًمـبل

اًمسوقمدي ، وضموسمر سمـ قمبد اهلل إنصوري، وأطموديثفؿ ذم اًمصحقح ، ومودحؼ إن 

 .3اًمقاضمى يبون معـك ادحديٌ و مبويـتف ًمؾطػمة اًمنميمقي "

                                                 
اًمرئوؾمي اًمعومي إلدارات ، محقد سمـ قمبد اهلل سمـ محقد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمتقجيري اًمرد اًمؼقيؿ قمغم اعمجرم إثقؿ: 1

 .157، ص1، ج1اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، ط -اًمبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء واًمدقمقة واإلرؿمود، اًمريوض 

ؼقؼ د. قمكم طمسلم اًمبقاب، دار اًمقـمـ، حتقمبد اًمرمحـ اسمـ اجلقزي: يمشػ اعمشؽؾ مـ طمديٌ اًمصحقحلم ،  2

 .2/267،  م1997ـه ـ 1418، 1ط 

اسمـ ىمقؿ اجلقزيف: مػتوح دار اًمسعودة ومـشقر وٓيي اًمعؾؿ واإلرادة شمح: قمكم ادحؾبل ،دار اسمـ قمػون ًمؾـنم،  3

 .3/336م،  1996-ه1416، 1ط
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وقمغم اومؽماض اًمتسؾقؿ سمقضمقد شمعورض طمؼقؼل  سملم ادحديثلم، أن ذيمر اعمرأة مع 

ة ، سمؾ ًمؽقن اعمذيمقرات اًمثالث أيمثر مالزمي اًمػرس واًمدار ًمق س ومقف إؾموءة ًمؾؿرأ

ًمؾرضمؾ مثؾ مو ذهى إًمقف أهمؾى اعمػرسيـ ، ًمذا ضموءت إطمدى اًمروايوت سمصقغي "ًمق" " 

 ًمق يمون اًمشمم ذم رء.." أو سمصقغي إن يمون اًمشمم ذم رء..".

هق  يموًمؽ وـموئػذم ذح مسؾؿ اظمتؾػ اًمعؾامء ذم هذا ادحديٌ ومؼول  ًمـقويوىمول ا 

وإن اًمدار ىمد جيعؾ اهلل شمعومم ؾمؽـوهو ؾمببو ًمؾرضر أو اهلالك ويمذا اختوذ  ،قمغم فموهره

ة أو اًمػرس أو اخلودم ىمد حيصؾ اهلالك قمـده سمؼضوء اهلل شمعومم، ومعـوه ىمد حيصؾ  اعمرأ

اخلطويب وىمول  (،إن يؽـ اًمشمم ذم رء) :اًمشمم ذم هذه اًمثالصمي يمام سح سمف ذم روايي

عـك آؾمتثـوء مـ اًمطػمة أي اًمطػمة مـفل قمـفو إٓ أن يؽقن ًمف دار هق ذم م ويمثػمون

يؽره ؾمؽـوهو أو امرأة يؽره صحبتفو أو ومرس أو ظمودم ومؾقػورق اجلؿقع سموًمبقع وكحقه 

وؿممم اعمرأة  ،وىمول آظمرون ؿممم اًمدار ضقؼفو وؾمقء ضمػماهنو وأذاهؿ وـمالق اعمرأة،

 مم اًمػرس أن ٓ يغزى قمؾقفو وىمقؾوؿم ،قمدم وٓدهتو وؾمالـمي ًمسوهنو وشمعرضفو ًمؾريى

وىمقؾ اعمراد  وؿممم اخلودم ؾمقء ظمؾؼف وىمؾي شمعفده حو ومقض إًمقف، ،طمراهنو وهمالء صمؿـفو

وىمول سمعد ىمقًمف ومؾقػورق  اخلطويبيمالم  اسمـ اًمؼقؿوىمد ذيمر ، سموًمشمم هـو قمدم اعمقاومؼي

وىمد  ف ؿممم،ىمول وٓ يؼقؿ قمغم اًمؽراهي واًمتلذي سمف ومِنك ،اجلؿقع سموًمبقع واًمطالق وكحقه

ؾمؾؽ هذا اعمسؾؽ أبق حمؿد اسمـ ىمتقبي ذم يمتوب مشؽؾ ادحديٌ ًمف حو ذيمر أن سمعض 

 .1"اعمالطمدة اقمؽمض سمحديٌ هذه اًمثالصمي

ىمول إًمبوين مرضمحو روايي آؾمتبعود قمغم روايي اجلزم :"ومجؾي اًمؼقل أن  اًمؽمضمقح:

مـفؿ مـ زاد قمؾقف ذم ادحديٌ اظمتؾػ اًمرواة ذم ًمػظف، ومؿـفؿ مـ رواه يمام ذم اًمؽممجي، و

أوًمف مو يدل قمغم أنف ٓ ـمػمة أو ؿممم ومهو سمؿعـك واطمد يمام ىمول اًمعؾامء"، وقمؾقف 

                                                 
 .157ًمرمحـ اًمتقجيري، صمحقد سمـ قمبد اهلل سمـ محقد سمـ قمبد ا اًمرد اًمؼقيؿ قمغم اعمجرم إثقؿ: 1
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إيمثرون، سمؾ وىمد ورد ذم سمعض إطموديٌ كػل اًمشمم مطؾؼو، وكسبي اًمقؿـ إمم شمؾؽ 

:" ٓ ؿممم ، وىمد يؽقن اًمقؿـ ذم صمالصمي : ذم صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿاًمثالث، وذًمؽ ذم ىمقًمف 

ة   . 1واًمػرس واًمدار"اعمرأ

 اخلامتة:

اهتؿً اًمدراؾمي سمذيمر كؿقذج  اًمؽوشمبي وموـمؿي اعمركقز مـ ظمالل يمتوهبو "اًمـبل صغم  -

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ واًمـسوء" ٕنف يعتؼم مـ اعمراضمع اعمفؿي اًمتل اقمتؿد قمؾقفو ادحداصمققن ذم 

ة، ومبـقا أهمؾى اؾمتشؽوٓهتؿ طمقو ل شمؾؽ مؼورسموهتؿ ًمألطموديٌ اعمتعؾؼي سمؼضويو اعمرأ

ومؼد شمـووًمً اًمؽوشمبي جمؿققمي مـ إطموديٌ اعمتعؾؼي ، إطموديٌ اقمتامدا قمغم هذا اعمرضمع

وىمؿـو  ، مـفو ادحديثون اًمؾذان شمـووًمـومهو سموًمبقون واًمرد قمغم اؾمتشؽوٓهتو، سمشمون اعمرأة

ة، سمبقون حتؾقؾ وكؼد آراءهؿ مـ ومـ صمؿ  آراء ادحداصمقلم وأدًمتفؿ ذم اعمسوئؾ اخلوصي سموعمرأ

 ي.ل قمرضفو قمغم ىمقاقمد اًمتػسػم اًمصحقحي واًمـصقص اًمثوسمتظمال

ورس اؾمتفداومفؿ هلو،  اعمسؾؿي اعمرأةأثر اًمؼراءات ادحداصمقي قمغم طمورض ومستؼبؾ  سمقون -

رومض اإلؾمالم واًمديـ مجؾي وشمػصقال، واًمدقمقة إمم اًمتبعقي ٕومؽور اًمغرب وهق يرضمع ًم

واًمطبؼي اًمقاقمقي  -المقي همٓء حو وضمدوا أن اًمشعقب اإلؾمو أن أ ،ومـطؾؼوهتؿ

صمفو  -سموًمذات  أظمذوا ذم مسويرة اعمقضمف،  -راومضي عمـفجفؿ متجفي كحق ديـفو وشمرا

صمقي ٕومؽورهؿ، وقمغم ؾمبقؾ اعمثول وضمدوا ذم ىمضقي  ومصوروا يبحثقن قمـ مـطؾؼوت شمرا

 جموٓ ظمصبو ًمدقمؿ شمقضمفوهتؿ اًمػؽريي. اعمرأة 

معوين أخػوفمف ومجؾف، ٓ سمد مـ  ًمتحؾقؾ اخلطوب اًمـبقي واؾمتـطوق دًٓمتف وشمػفؿ -

اًمذي شمػرض ىمقاقمده قمغم اًمبوطمثلم وضمقب اًمرضمقع إمم اعمصودر اشمبوع اعمـفٍ اًمعؾؿل 

اعمتخصصي، صمؿ ًمؾبوطمٌ سمعد ذًمؽ أن يستدرك ويتعؼى، أمو أن يليت قمغم طمد شمعبػم أطمد 

                                                 
، واسمـ موضمي ذم اًمســ، أبقاب 4/424أظمرضمف اًمؽممذي ذم اًمســ، أبقاب إدب ، سموب مو ضموء ذم اًمشمم،  1

 .3/159اًمـؽوح، سموب مو يؽقن ومقف اًمقؿـ واًمشمم، 
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 اًمبوطمثلم، مـ يزقمؿ اًمتجرد ذم اًمبحٌ، واعمقضققمقي ذم اًمتحؾقؾ واًمـزاهي ذم اًمطرح صمؿ

ومفذا ظمؾؾ سملّم ذم –مـ مصـػوت اًمنمح ادحديثل  -وًمق ذم واطمد -ٓ يتؽؾػ اًمـظر

اًمبحٌ وهق يمدي إمم كتوئٍ مغؾقـمي متومو، وهذا اًمذي قمـوه اسمـ طمزم طملم شمؽؾؿ قمـ 

اخلوئضلم ذم همػم أومـوهنؿ ووصػفؿ سملهنؿ آومي قمغم اًمعؾقم، وذًمؽ ذم مؼقًمتف اًمذائعي:" ٓ 

اًمدظمالء ومقفو، وهؿ مـ همػم أهؾفو، ومنهنؿ جيفؾقن  آومي قمغم اًمعؾقم وأهؾفو، أرض مـ

 ويظـقن أهنؿ يعؾؿقن ويػسدون ويؼدرون أهنؿ يصؾحقن" .

ذم هذا اًمسقوق طمووًمـو إيراد كؿقذضملم ًمألطموديٌ اًمـبقيي اًمتل أنشلت اؾمتشؽوٓ قمـد  -

ة، واًمؽؾى(، إن اًمسبى اًمذي  اًمؽوشمبي وهل: طمديٌ )يؼطع صالة اعمرء: ادحامر، واعمرأ

هق شمقمهفو اعمسوواة أو  -يمام قمؼمت –ركقز شمعؼم قمـ صدمتفو مـ هذا ادحديٌ ضمعؾ اعم

اًمتشبقف سملم اعمذيمقرات اًمثالصمي ذم ادحديٌ ) اعمرأة واًمؽؾى وادحامر(، ًمؽقهنؿ وردوا ذم 

ؾمقوق واطمد ) وهق ىمطع اًمصالة(، فمـو مـفو سملن قمؾي ىمطع اًمصالة واطمدة قمـد يمؾ مـ 

ة واًمؽؾى، وادحؼقؼي ومنن وضمقد اًمثالصمي ذم ؾمقوق واطمد ٓ يعـل أهنو متامصمؾي  ادحامر واعمرأ

ذم قمؾؾفو اًمتل شمؼطع هبو اًمصالة، سمؿعـك أنف ٓ يؾزم أن شمؽقن اًمعؾي مـ يمقن اًمؽؾى 

ة، وآىمؽمان ذم اًمـظؿ ٓ  إؾمقد يؼطع اًمصالة هل كػس اًمعؾي اعمحؼؼي ذم ادحامر واعمرأ

ة واًمػرس(وطمديٌ ) اًمشمم ذم صمالث يستؾزم آىمؽمان ذم ادحؽؿ، كشو  :اًمدار واعمرأ

آؾمتشؽول ًمدى اعمركقز أجضو مـ شمقمهفو أن هذا ادحديٌ مـ اظمؽماقموت أيب هريرة 

ريض اهلل قمـف سمػعؾ كظرشمف اًمسؾبقي ًمؾؿرأة، ومؼد يمون أهؾ اجلزيرة اًمعرسمقي يمام شمزقمؿ ىمبؾ 

ة ادحوئض مصدر ًمؾؼذارة قمغم طمد شمعبػمهو.  اإلؾمالم يعتؼمون اجلـس واعمرأ

ًمقسً ومعال قمػقيو جمردا  اًمؽوشمبي ن فموهرة اؾمتشؽول اًمـصقص اًمـبقيي ًمدى أيظفر  -

قمـ ومفؿ دًٓمي كص معلم،  وذم جمرد ذهقهل ذًمؽمـ إهمراض، وٓ يؿؽـ اظمتزال 

دف مـ ظمالل آؾمتشؽول إمم شمؽريس هت لأدوات اًمػفؿ اًمصحقح، ومفإمم  وٓومتؼوره

غم اهلل قمؾقف سقسمي إمم اًمـبل صنف ٓ يؿؽـ اًمقصمقق هبذه إطموديٌ اعمـأومؽرة مػودهو: 
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مـ مـوىمضتفو ًمؾعؼؾ  اكطالىمو ، ًمإلؿمؽوٓت اًمؽثػمة اًمتل شمطبع سمـقتفو اًمدًٓمقي،وؾمؾؿ

، وان يموكً اًمؽوشمبي مؼتـعي ذم إصؾ سملن ن، وشمـوىمضفو ومقام سمقـفوآ وادحس وخموًمػتفو ًمؾؼر

 أهنو اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمون حيؽمم اًمـسوء، سمؾ ويػضؾفـ قمغم اًمرضمول، إٓ

اؾمتخدمً هذا إصؾ يمؿعورض جلؿقع اًمـصقص اًمـبقيي اًمتل ىمد يػفؿ مـفو إهوكي 

 .ًمؾؿرأة أو حتؼػم مـ ؿملهنو
 

 قائنة املصادر واملرادع:

 

مـ إقمداد وسمحٌ: ادحريؿ اًمسقود ، ؾمجول اعمميديـ اًمراومضلم،  شمؼرير ظمورج اًمـص: -

يقم ، غم ىمـوة اجلزيرةطمػقظي اعمرزوىمل، طمبقبي أوهموكقؿ، قمبد اًمسالم سمـ قمقز، قم

26/10/2017.. 

 –مؽتبي اًمرؿمد  ،قمبد اًمرمحـ سمـ صوًمح سمـ صوًمح اعمحؿقد، مقىمػ اسمـ شمقؿقي مـ إؿموقمرة -

 . 1995ـه /  1415 1 ط: اًمريوض

سمحٌ مؼدم  -حتؾقال وكؼدا –اًمعؼؾقي اعمعوسة ذم دراؾمي مشؽؾ ادحديٌ اًمـبقي  آدموهوت -

: حمؿد رمضوين، إقمداداًمدراؾموت ادحديثي واعمعوسة مـ  ؾ درضمي اًمديمتقراه ذم اًمسـي ذمقًمـ

  .م2017-2016ه، 1438-1437 اإلؾمالمقيقمبد اًمؼودر ًمؾعؾقم  إمػمضمومعي 

دار هنضي مٍم قمبد اًمقهوب اعمسػمي، ىمضقي اعمرأة سملم اًمتحرير واًمتؿريمز طمقل إنثك:  -

 .2012، 2ًمؾطبوقمي واًمـنم ، ط/

 –مؽتبي اًمرؿمد  قمبد اًمرمحـ سمـ صوًمح سمـ صوًمح اعمحؿقد، إؿموقمرة: مقىمػ اسمـ شمقؿقي مـ  -

 .م 1995ـه /  1415ط: إومم،  اًمريوض،

وموـمؿي اعمركقز، شمرمجي قمبد اهلودي قمبوس، دمشؼ، دار  :ادحريؿ اًمسقود اًمـبل واًمـسوء -

 .ادحصود ًمؾـنم واًمتقزيع

ؿمويمر أبق  حتؼقؼ أمحد حمؿداسمـ دىمقؼ اًمعقد ، إطمؽوم:ذح قمؿدة  إطمؽوم إطمؽوم -

 .1987-ه1407، 2إؿمبول، ط
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: حمل اًمديـ ديى  حمحد سمـ قمؿر اًمؼرـمبل، شمأمـ شمؾخقص يمتوب مسؾؿ ،  أؿمؽؾاعمػفؿ حو  -

 .مستق وآظمرون

ي ، ت: دار اعمشؽوة ًمؾبحٌ اًمعؾؿل ػماًمبقص :اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمسوكقد اًمعنمة  إحتوف -

ف  إسمراهقؿ. أيبمتقؿ يورس اسمـ  أبق سمنذا

، شمح: محدي قمبد اعمجقد اًمسؾػل، مؽتبي اسمـ شمقؿقي ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمطؼماين :عجؿ اًمؽبػماعم -

 .2018ت اإلضوومي 

 .2001، 1، دار اعمـفوج ًمؾـنم واًمتقزيع، طاهلقثؿل :معجؿ اًمزوائد -

يي ذم ختريٍ أطموديٌ اهلدايي: مجول اًمديـ اًمزيؾعل ، ت: حمؿد قمقامي - ، دار اًمؼبؾي كصى اًمرا

 .اعمؽتبي اعمؽقي  -ممؾمسي اًمريون-ؾمالمقي ًمؾثؼوومي اإل

اعممؾمسي اًمعرسمقي ًمؾدراؾمي قمبوس، ح: إطمسون، قمكم اسمـ طمزم، شمإندًمزرؾموئؾ اسمـ طمزم  -

 .1987، 2واًمـنم، ط

دار اعمعرومي، اًمشوومعل،  إدريس، حمؿد اسمـ  إماظمتالف ادحديٌ، مطبقع مؾحؼو سمؽتوب  -

 م.1990ه/1410سمػموت، 

دار اًمـحقي ًمؾـنم قمدكون اًمـحقي،  :إدب اإلؾمالمل ومقىمػ شمؼقيؿ كظريي ادحداصمي -

 .1994، 2واًمتقزيع، ط

 ، 3دار اًمـحقي ًمؾـنم واًمتقزيع، ، ط  قمدكون قمكم رضو اًمـحقي: :ادحداصمي ذم مـظقر  إيامين -

1989. 

 ،محقد سمـ قمبد اهلل سمـ محقد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمتقجيري :إثقؿاًمرد اًمؼقيؿ قمغم اعمجرم  -

اعمؿؾؽي  -ًمعومي إلدارات اًمبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء واًمدقمقة واإلرؿمود، اًمريوض اًمرئوؾمي ا

 .1اًمعرسمقي اًمسعقديي، ط

اعمريمز اًمثؼوذم اًمعريب  ـمف قمبد اًمرمحون :اعمدظمؾ إمم شملؾمقس ادحداصمي اإلؾمالمقي روح ادحداصمي -

 .2009ًمؾـنم ، 

ًمؼودر آركوؤوط، دار اًمرؾموًمي حتؼقؼ قمبد ا ،فاجلقزيزاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود، اسمـ ىمقؿ  -

 .1998، 3ًمؾـنم، ط
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  .1995، مؽتبي اعمعورف، إًمبوين: حمؿد كوس اًمديـ اًمسؾسؾي اًمصحقحي -

اًمســ اًمؽؼمى: أبق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اخلراؾموين، اًمـسوئل )اعمتقرم:  -

ركوؤوط ىمدم طمؼؼف وظمرج أطموديثف: طمسـ قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل ذف قمؾقف: ؿمعقى إ ـه(303

سمػموت اًمطبعي: إومم،  –ًمف: قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل اًمـوذ: ممؾمسي اًمرؾموًمي 

  . 2001 -ـه  1421

حتؼقؼ د. قمكم طمسلم يمشػ اعمشؽؾ مـ طمديٌ اًمصحقحلم،  :قمبد اًمرمحـ اسمـ اجلقزي -

 .م1997ـه ـ 1418، 1اًمبقاب، دار اًمقـمـ، ط 

حتؼقؼ اسمـ سموز، دار اًمؽتى اًمسؾػقي ًمؾـنم، طمجر:   اسمـذح صحقح اًمبخوري،  ومتح اًمبوري -

 .2015، ت إضوومتف 1ط

ئل إسمراهقؿ : مفدي اعمخزومل وحمحد اًمػراهقدي شمأاخلؾقؾ سمـ  :يمتوب اًمعلم -  .اًمسومرا

 .2003دار صودر، سمػموت، اسمـ مـظقر،  :ًمسون اًمعرب -

 .2009.1 /1حتؼقؼ: قمبد اًمسالم قمبد اًمشوذم حمؿد، طاخلطويب ،  :اًمســ معومل  -

كقي إًمػوظمعجؿ  - ومعوكقفو: مقؾمك سمـ حمؿد سمـ مقؾمك، شمرمجي وحتؼقؼ حمؿد حمؿد  اًمؼرآ

 .2002، 1داوود، مؽتبي أداب ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، ط

قمبد ادحؾقؿ مـتٍم قمطقي اًمصقادحل حمؿد ظمؾػ اهلل امحد،  -: إسمراهقؿ اكساعمعجؿ اًمقؾمقط -

 .2004، 4اًمدوًمقي، طجمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي مؽتبي اًمنموق 

 ،اسمـ زيمريو أبق ادحسلم، شمح قمبد اًمسالم حمؿد هورون سمـ ومورس: أمحد معجؿ مؼويقس اًمؾغي -

 دار اًمػؽر.

دار  قمكم ادحؾبل، اسمـ ىمقؿ اجلقزيف: شمح: :مػتوح دار اًمسعودة ومـشقر وٓيي اًمعؾؿ واإلرادة -

 .م1996-ه1416، 1اسمـ قمػون ًمؾـنم، ط

، 2دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب سمػموت ط اًمـقوي، ـ ادحجوج:ذح صحقح مسؾؿ سم اعمـفوج -

1392. 

شمرمجي وحتؼقؼ ظمؾقؾ أمحد ظمؾقؾ، قمقيدات ًمؾـنم أندريف ٓٓكد،  :مقؾمققمي ٓٓكد اًمػؾسػقي -

 .2012واًمطبوقمي، 


