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  للنساء فقط
  وجيهاتسالمية ــ نصائح وتأحكام شرعية ــ آداب إ

  

  إلى

  ,ا��م, ا��خت, الزوجة,البنت
  

  

  

  

  إعداد

  عبد هللا بن أحمد العالف الغامدي

  غفر هللا له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات
  

  

  

  

  الناشر

  دار الطرفين
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1234﷽  

لذي خلق اإلنسان وعلمه البيان, والصالة والسالم عل8ى نبين8ا دمحم الع8دنان وعل8ى الحمد 6 ا
  وبعد,,,    آله وصحبه أهل اإليمان 

فالنساء شقائق الرحال في العبادة وهن مكلفات, غير أنهن يختصين بأحكام تناسب ِخلق8َتِِهن 
لتهن , وإخ8راجهن وُخلِقهن, وفي هذا العصر توجهت السهام نحوهن, للقضاء على عف8افهن وفض8ي

من بيوتهن فمن مناد بحريتهن "زعموا" ومن مناد بالمساواة... وخروجها م8ن بيته8ا والتح8رر م8ن 
  عبادتها واالنحالل في مستنقعات الرذيلة والمجون... ,

وأعداء الدين الذين استهدفوا المرأة يعلمون أنها أمضى سالح إلهالك األمة وتدميرها م8ن 
ر والتنبه ل8ذلك, بحماي8ة أمهاتن8ا وأخواتن8ا وزوجاتن8ا وبناتن8ا م8ن ه8ذه الح8رب داخلها, لذا علينا الحذ

  الضروس الموجهة بكل وسائل التغريب والتدمير األخالقي.

ولنص88ن نس88اءنا ونحرس88هن ونحم88يهن حت88ى يك88ّن كم88ا أراد له88ن اإلس88الم قانت88ات ص88الحات 
  منيبات.تائبات عابدات مؤمنات مسلمات صائمات صادقات... ذاكرات مستغفرات 

  والدور عظيم على كل مسلم  ومسلمة. فالمرأة هي األم, الزوجة, األخت, البنت.

وم88ن أفض88ل ط88رق الحماي88ة للعف88اف والحراس88ة للفض88يلة تعل88يمهن أم88ور الش88رع وأحكام88ه 
ومقاصده وآداب8ه , حت8ى تك8ون الم8رأة عل8ى عل8م ب8امور دينه8ا لتع8يش س8عيدة ف8ي دنياه8ا , وتحظ8ى 

    برضا ربها في اخراها .

وفي هذا الكتاب  يسر هللا جمع ما تف8رق ف8ي كت8ب ش8تى ومحاض8رات مختلف8ة , م8ن أحك8ام      
  النصائح و التوجيهات ورتبت كما يلي : آلداب اإلسالمية وبعضالنساء الشرعية وا

  مسائل هامة في اإلعتقاد.

  صفة الوضوء والغسل.

  صفة الصالة.

  أحكام تختص بالمرأة في صالتها . 

  أحكام الزكاة. 

  أذكار الصباح و المساء .

  آداب الجمعة.

  رمضانيات.

  من أحكام النساء في رمضان.

  أحكام تختص بالمرأة في الصيام.

  صفة الحج والعمرة.

  الذكر والدعاء المشروع في الحج.

  أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة.

  من أحكام النساء في الحج.

  كنوز نسائية.

  حتى تكتمل فرحتنا.

  يك.بسم هللا أرق

  من أبواب األجر وكفارات الخطايا .

  األربعون النسائية.

  وسائل وأفكار لدعوة النساء . 

  المرأة الداعية كيف تنجح في دعوتها .
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  دعوة من القلب قبل الندم .

  

أه88دي ه88ذا الكت88اب إل88ى أمهاتن88ا وأخواتن88ا وزوجاتن88ا وبناتن88ا , ليزي88دهن بص88يرة ف88ي ال88دين 
  أنفسهن من النيران .ويسعين في طاعة الرحمن وإنقاذ 

     

أسأل هللا تعالى أن ينفع به كل قاريء وقارئة  وأن يجعل8ه م8ن أس8باب الف8وز بجن8ات النع8يم 
  إنه ولي ذلك والقادر عليه, وآخر دعوانا أِن الحمد 6 رب العالمين.

                                                           

  وكتبه

  ف الغامديعبدهللا بن أحمد آل عال

  غفرهللا له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات       

  

  هـ 1426/  8/  1الطائف ــ  وادي وج ــ في                                                    
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  عقيدة كل مسلم :

.. أختي المس8لمة .. يج8ب علين8ا تعل8م ومعرف8ة ه8ذه المس8ائل والعم8ل به8ا وال8دعوة إليه8ا ث8م الص8بر 
ــوا  متث88االً لقول88ه تع88الى :ا ــوا وعمل ــذين آمن ــ! ال {والع+ــ$* إن ا�*نســان لفــي خ%ــ$* إ�

  .   الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}

����﷽  

  

  التوحيد : 

  اعتقاد أن هللا سبحانه واحد في ملكه وأفعاله وواحد في ألوهيته وعبادته، ال شريك له.

  أقسام التوحيد ثالثة :

  توحيد الربوبية .  ـ1

  ـ توحيد األلوهية . 2

  ـ توحيد األسماء والصفات . 3

  توحيد الربوبية : 

  وهو إفراد هللا تعالى بأفعاله كاإلقرار بأنه الخالق الرازق المدبر .

{ هللا الــذي خلقكــم ثــم رزقكــم ثــم ، وق88ال :  {الحمــد : ر ب العــالمين}ق88ال تع88الى : 
كم مــن يفعــل مــن ذلكــم مــن EــKء ســبحانه يميــتكم ثــم يحيــيكم هــل مــن Eــ$كائ

  .   وتعالى عما يM$كون}

  توحيد األلوهية :

 {وقRS ربك أ�! تعبدوا إ�ـ! إيـاه}وهو إفراد هللا بالعبادة والخلوص من الشرك . قال تع8الى : 

  .  {واعبدوا هللا و�! تM$كوا به شيئاً}. وقال : 
  توحيد األسماء والصفات : 

، بال تكيي8ف،  ρتعالى، لنفسه من األسماء والصفات، وما أثبته له رسوله هو اإليمان بما أثبته هللا 
  وال تمثيل ، وال تعطيل .

  الشورى . {ليس كمثله KEء وهو السميع البصير}قال تعالى : 

{قل هو هللا أحد} {هللا الصمد} {لم يلد ولـم يولـد} {ولـم يكـن لـه كفـواً وقال تع8الى : 
  اإلخالص .  أحد}

  د :ما يناقض التوحي

  الشرك قسمان :

  أ ـ شرك أكبر مخرج من الملة . ب ـ شرك أصغر منافي لكمال التوحيد . 

  :   الشرك األكبرأ ـ 

{إن هللا �ــ! يغفــر أن يMــ$ك بــه ه88و ص88رف ش88يء م88ن أن88واع العب88ادة لغي88ر هللا. ق88ال تع88الى : 
  النساء . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}

  أنواعه : 

إذا ركبوا في الفلك دعوا هللا مخلصـين لـه الـدين فلمـا {فـ شرك الدعاء قال تعالى : 1
  العنكبوت . نجاهم إلى البر إذا هم يM$كون}
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{مـن كـان يريـد الحيـاة الـدنيا وزينتهـا نـوف ـ شرك الني8ة واإلرادة والقص8د ق8ال تع8الى : 2
  .  إليهم أعمالهم فيها وهم فيها �! يبخسون}

بط مـا صـنعوا فيهـا وباطـل مـا {أولئك الذين ليس لهم فـي ا�ـeخرة إلـى النـار وحـ
  هود . كانوا يعملون} 

  التوبة . {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون هللا}ـ شرك الطاعة : قال هللا تعالى 3

{ومـن النـاس مـن يتخـذ مـن دون هللا أنـداداً يحبـونهم ـ ش8رك المحب8ة: ق8ال هللا تع8الى 4
  البقرة . كحب هللا والذين آمنوا أشد حباً :}

  :   الشرك األصغر/ ب

  وهو وسيلة إلى الشرك األكبر .

  كيسير الرياء، وقول الرجل لغيره (ما شاء هللا وشئت) .

  معنى ال إله إال هللا : 

  معناها ال معبود بحق إال هللا .

  شروطها : العلم ـ اليقين ـ اإلخالص ـ الصدق ـ المحبة ـ االنقياد ـ القبول .

  لمراد منها ـ نفياً ، وإثباتاً ـ علماً منافياً للجهل .الشرط األول : العلم بمعناها ا

  دمحم . {فاعلم أنه �! إله إ�! هللا}قال تعالى : 

ــا: الش88رط الث88اني : اليق88ين المن88افي للش88ك . ق88ال تع88الى :  ــوا ب ــذين آمن ــون ال {إنمــا المؤمن
  الحجرات . ورسوله ثم لم يرتابوا}

الزم8ر وق8ال  {أ�ـ! : الـدين الخـالص}ل تع8الى الشرط الثالث : اإلخالص المنافي للش8رك . ق8ا
  سبحانه (وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء) البينة .

{آلــم * أحســب النــاس أن يتركــوا أن الش88رط الراب88ع : الص88دق المن88افي للك88ذب . ق88ال تع88الى 
ين يقولــوا آمنــا وهــم �ــ! يفتنــون * ولقــد فتنــا الــذين مــن قــبلهم فلــيعلمن هللا الــذ

  العنكبوت .  صدقوا وليعلمن الكاذبين}

{ومـن النـاس الشرط الخامس : المحبة لهذه الكلم8ة، ولم8ا اقتض8ته ، ودل8ت علي8ه . ق8ال تع8الى : 
  البقرة .  من يتخذ من دون هللا أنداداً يحبونهم كحب هللا والذين آمنوا أشد حباً :}

{ومــن يســلم وجهــه إلــى هللا وهــو الش8رط الس88ادس : االنقي88اد لم88ا دل88ت علي8ه . ق88ال تع88الى : 
ــالعروة الــوثقى} {وأنيبــوا إلــى ربكــم لقم88ان ، وق88ال تع88الى  محســن فقــد استمســك ب

  الزمر . وأسلموا له}

  الشرط السابع : القبول لما اقتضته هذه الكلمة قوالً وعمالً . 

ركوا {إنهم كانوا إذا قيل لهم �! إله إ�! هللا يستكبرون * ويقولـون أئنـا لتـاقال تعالى : 
  الصافات . آلهتنا لشاعر مجنون}

  :  الكفر وأقسامه 

  أ ـ كفر أكبر مخرج من الملة .   ب ـ كفر أصغر ال يخرج من الملة .

  أ ـ الكفر األكبر : 

  ينافي اإليمان بالكلية، كإنكار الكتب أو الرسل أو واحد منهم أو إنكار وجود الجن مثالً . 

  أنواعه: 
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{بـل كـذبوا بمـا لـم يحيطـوا بعلمـه ولـم يـأتيهم ل هللا تع8الى ـ كفر الجهل والتكذيب : ق8ا1
{الــذين كــذبوا بالكتــاب وبمــا أرســلنا بــه رســلنا فســوف ي88ونس. وق88ال تع88الى  تأويلــه}
  غافر . يعلمون}

{وجحــدوا بهــا واســتيقنتها ـ88 كف88ر الجح88ود واإلنك88ار : ق88ال هللا تع88الى ع88ن فرع88ون وقوم88ه 2
{فـإنهم �ـ! يكـذبونك ولكـن الظـالمين بآيـات  النمل. وقال تعالى أنفسهم ظلماً وعلوا}

  األنعام . هللا يجحدون}

{إ�! إبليس أبـى واسـتكبر وكـان مـن ـ كفر العناد واالستكبار : ككفر إبليس، قال هللا تعالى 3
  البقرة . الكافرين}

ــافقين فــي كف88ر النف88اق : وه88و إظه88ار اإلس88الم وإخف88اء الكف88ر . ق88ال هللا تع88الى : ـ88 4 {إن المن
  [النساء] ، وسيأتي تفصيل أنواعه .  ��سفل من النار}الدرك ا

 {والــذين كفــروا عمــا أنــذروا معرضــون}كف88ر اإلع88راض ع88ن دي88ن هللا: ق88ال هللا تع88الى : ـ88 5

  األحقاف . 

{قال ما أظـن أن تبيـد هـذه أبـدا* ـ كفر الشك والظن : قال هللا تعالى عن صاحب الجنتين 6
ربي ��جـدن خيـراً منهـا منقلبـاً* قـال لـه وما  أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى 

صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثـم سـواك رجrـ!ً* 
  الكهف .  لكنا هو هللا ربي و�! أE$ك بربي أحداً}

  ب ـ الكفر األصغر : 

  : (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) .  ρهو ما ينافي كمال اإليمان ومنه قوله 

  اإلسالم : 

  و االستسالم 6 بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله .ه

  أركان اإلسالم : 

  الشهادتان ـ الصالة ـ الزكاة ـ الصيام ـ الحج .

  واإليمان قول وعمل يزيد وينقص : 

{والـذي جـاء بالصـدق وصـدق بـه أولئـك قول القلب، وهو تصديقه وإق8راره، ق8ال تع8الى : 
  زمر .ال هم المتقون}

  الزمر . {وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له}عمل القلب، انقياده وإذعانه. قال تعالى 

{إ�ـ! مـن شـهد البق8رة. وق8ال  {قولـوا آمنـا}قول اللس8ان، وه8و النط8ق بالش8هادتين . ق8ال تع8الى 
  الزخرف . بالحق}

كالص8الة  عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان كتالوة الق8رآن، وس8ائر األذك8ار، وعم8ل الج8وارح
  والحج والجهاد.

  واإليمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي :

ــاً}دلي88ل زيادت88ه، قول88ه تع88الى  {وإذا تليــت الم88دثر، وق88ال تع88الى  {ويــزداد الــذين آمنــوا إيمان
  األنفال .  عليهم آياته زادتهم إيماناً}

ا يَْخل8َْق الث8وب، فاس8ألوا : (إن اإليمان ليَْخلَُق في جوف أحدكم كمρ 8وأما نقصانه ، فمن أدلته قوله 
  هللا أن يجدد اإليمان في قلوبكم) صححه الحاكم .
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  أركان اإليمان : 

  وهي أن تؤمن : با6 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره من هللا .

  مراتب اإليمان بالقدر :

كـل EـKء قـدير وأن هللا {لتعلمـوا أن هللا علـى المرتبة األولى : العل8م ، ق8ال هللا تع8الى : 
  الطالق . قد أحاط بكل KEء علماً}

ي8س وق88ال  {وكـل EـKء أحصـيناه فــي إمـام مبـين}المرتب8ة الثاني8ة : الكتاب8ة ، ق8ال تع88الى : 

المرتب8ة الثالث8ة :    ط8ه .{علمها عند ربي في كتاب �! يضل ربـي و�ـ! ين%ـR} سبحانه : 

المرتب8ة الرابع8ة : الخل8ق،    اإلنس8ان . هللا}{وما تشاءون إ�ـ! أن يشـاء المشيئة ، قال تعالى : 

  الزمر .{هللا خالق كل KEء} قال تعالى : 

  الصافات . {وهللا خلقكم وما تعملون}وقال 

  نواقض اإلسالم العشرة :

{إن هللا �ـ! يغفـر أن يMـ$ك بـه ـ الش8رك ب8ا6: ومن8ه ال8ذبح لغي8ر هللا، وال8دليل قول8ه تع8الى : 1

  النساء . ومن يM$ك با: فقد افترى إثماً عظيماً} ويغفر ما دون ذلك لم يشاء

 {هؤ�ـ!ء شـفعاؤنا عنـد هللا}ـ من جعل بينه وبين هللا وسائط ي8دعوهم، ويتوس8ل به8م وال8دليل 2

  يونس .

ح مذهبهم، فقد كفر إجماعاً.3   ـ من لم يكفِّر المشركين : أو شك في كفرهم، أو صحَّ

دي8ه: وأن حك8م غي8ره أحس8ن م8ن حكم8ه، كال8ذين أفض8ل م8ن ه ρـ من اعتقد أن غير هدي النب8ي 4

  يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 

{ذلـك بـأنهم كرهـوا مـا أنـزل هللا : ول8و عم8ل ب8ه  ρـ من أبغض شيئاً مما جاء به الرس8ول 5

  [دمحم] . فأحبط أعمالهم} 

تهم ليقـولن {ولـئن سـأل، أو ثوابه أو عقابه فقد كف8ر  ρـ من استهزأ بشيء من دين الرسول 6

إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا: وآياته ورسوله كنتم تسـتهزئون* �ـ! تعتـذروا قـد 

  التوبة . كفرتم بعد إيمانكم...}

ـ السحر : ومن8ه الص8رف ـ وه8و عم8ل س8حري يقص8د من8ه تغيي8ر اإلنس8ان عم8ا يه8واه، كص8رف 7

غي8ب اإلنس8ان الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها ـ والعطف ـ وه8و عم8ل س8حري يقص8د من8ه تر

  فيما ال يهواه بطرق شيطانية ـ فمن فعله أو رضي به فقد كفر . 
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{يـا أيهـا الـذين آمنـوا �ـ! تتخـذوا اليهـود ـ مظاهرة المشركين ومعاونتهم عل8ى المس8لمين : 8

والنصارى أولياء بعضـهم أوليـاء بعـض ومـن يتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم إن هللا �ـ! 

  المائدة .يهدي القوم الظالمين} 

  فهو كافر . ρمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة دمحم  ـ9

{ومـن أظلـم ـ اإلعراض عن دين هللا تعالى : ال يتعلمه وال يعم8ل ب8ه، وال8دليل قول8ه تع8الى : 10

  السجدة . ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون}

  النفاق وأنواعه : 

  ب ـ نفاق عملي .  أ ـ نفاق اعتقادي .       

  أ ـ النفاق االعتقادي : 

  هو أن يظهر صاحبه اإلسالم ويبطن الكفر .

  وأنواعه ستة :

  . ρـ تكذيب الرسول 1

  . ρـ تكذيب بعض ما جاء به الرسول 2

  . ρـ بغض الرسول 3

  . ρـ بغض بعض ما جاء به الرسول 4

  ـ المسرة بانخفاض دين اإلسالم . 5

  اإلسالم .ـ الكراهية النتصار دين 6

  ب ـ أنواع النفاق العملي :

وهي خمسة مذكورة في الحديث الشريف : (آية المنافق ثالث: إذا ح8دث ك8ذب، وإذا وع8د أخل8ف، 
  وإذا اؤتمن خان) .

  وفي رواية : (وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر) . 

  هذا وصلى هللا على نبينا دمحم وآله وصحبه وسلم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10

 خطر الشرك
)1(

 :  

  
   

اعلم يا عبد هللا ـ أرشدك هللا للحق ـ أن أعظم ش8يء نه8ى هللا عن8ه ه8و الش8رك. وه8و أعظ8م   
ذنب عصي هللا به.. ولقد رتب هللا عليه من عقوب8ات ال8دنيا واآلخ8رة م8ا ل8م يرتب8ه عل8ى ذن8ب س8واه 

ب8ة ... من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأوالدهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إال بالتو
  . {إن هللا �! يغفر أن يM$ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} قال تعالى : 

والشرك أقبح القبح، وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص لرب الع8المين وص8رف خ8الص حق8ه   
لغيره وعدل غيره به؛ ألن الشرك مناقض للمقصود بالخلق واألمر من8اٍف ل8ه م8ن ك8ل وج8ه وذل8ك 

لمين واالس8تكبار عل88ى طاعت88ه وال88ذل ل8ه واالنقي88اد ألم88ره ال88ذي ال ص88الح غاي8ة المعان88دة ل88رب الع88ا
  للعالم إال بذلك فمتى خال العالم منه خرب وقامت القيامة .

والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في الخص8ائص اإللهي8ة، والش8رك إه8دار لكرام8ة اإلنس8ان   
ويتض88رع لدي88ه راجي88اً من88ه وإذالل ل88ه حي88ث يت88ذلل لمخل88وق م88ن م88اء مه88ين مثل88ه يخض88ع ب88ين يدي88ه 

وخائفاً.. والشرك هو أن يجعل العبد ندّاً 6 م8ن مخلوقات8ه أي مث8يالً ف8ي ص8رف العب8ادة إلي8ه س8واء 
صرف كل العبادات أو بعضها ولجهل كثير ممن ينسب إلى اإلس8الم ف8ي ه8ذا الزم8ان وه8و يجه8ل 

موح8د 6 رّب الع8المين ق8ائم  حقيقة دين اإلسالم فهو يقع في كثير من أنواع الشرك وه8و يعتق8د أن8ه
  بحق العبودية 6 بظنه أن الشرك إنما هو عبادة الشجر والحجر .

فمما يقع فيه بعض الناس من أمور تخرجهم من اإلسالم بالكلية وهم ال ي8درون دع8اء غي8ر   
هللا ك88دعاء الرس88ول أو ال88ولي أو الجن88ي ومنه88ا التوك88ل عل88ى غي88ره س88بحانه وخ88وف الس88ر ومنه88ا 

فيما ال يقدر عليه إال هللا كمن يدعو األموات أو غيرهم راجياً حصول مطلوبه منهم ومنه8ا الرجاء 
الذبح لغير هللا كمن ي8ذبح للجن8ي أو للقب8ر أو لل8ولي .. وم8ن الش8رك األكب8ر الن8ذر لغي8ر هللا والتوب8ة 

الحل8ول وه8و  إلى المشائخ واالس8تعاذة واالس8تعانة لغي8ر هللا فيم8ا ال يق8در علي8ه إال هللا ومنه8ا ش8رك
االعتقاد بأن هللا حلَّ في مخلوقاته ومنها شرك التص8رف كم8ا ه8و اعتق8اد أن بع8ض األولي8اء ال8ذين 

  لهم تصرفات في الكون يدبرون أمورهم . األقطابيسمون 

وخالص88ة الق88ول م88ن ص88رف أي ن88وع م88ن أن88واع العب88ادة لغي88ر هللا فه88و مش88رك كالص88الة   
  كل والذبح والسجود والركوع والطواف وغير ذلك.والزكاة والصيام والحج والنذر والتو

ومن ص8ور الش8رك الت8ي يق8ع فيه8ا الن8اس وه8ي تن8افي كم8ال التوحي8د: الري8اء اليس8ير وه8و   
التصنع للمخلوق كالمسلم الذي يعمل 6 ويصلي 6 ولكنه يحس8ن ص8الته وعمل8ه ليمدح8ه الن8اس .. 

خ88اف عل88يكم الش88رك األص88غر الري88اء" ق88ال "إن أخ88وف م88ا أ ρف88روى اإلم88ام أحم88د أن رس88ول هللا 
ومنه الحل8ف بغي8ر هللا كم8ن يحل8ف باألمان8ة ب8الولي والنب8ي والش8رف.. ق8ال رس8ول هللا "م8ن حل8ف 

  بغير هللا فقد أشرك" (صحيح رواه أحمد) . 

والحلف بغير هللا قد يكون من الشرك األكبر ك8ذلك إذا اعتق8د الح8الف تعظ8يم محلوف8ه كم8ن   
رف يضر الحالف إذا حلف كذباً .. ومن الشرك الشرك الخفي كقول الرج8ل يعتقد إن الولي له تص

  ما شاء هللا وشاء فالن، ما لي إال هللا وأنت .

فعليك يا عبد هللا بعد أن عرفت الش8رك وبع8ض أنواع8ه وتب8ين ل8ك خط8ره وعظ8م قبح8ه أن   
العم88ل تجتن88ب الش88رك بجمي88ع ص88وره وأنواع88ه فه88و س88بب ف88ي الخل88ود ف88ي الن88ار ومص88در لتعطي88ل 

                                                 
  كتبها الشيخ / عبد هللا بن سفر العبديل الغامدي ـ غفر هللا له ولوالديه وملشائخه وللمسلمني ـ .    )1(
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النافع ومصدر للمخاوف واألوهام ووكر للخراف8ات واألباطي8ل ومهان8ة لإلنس8انية وإفس8اد لألم8ة... 
رجل فقال: يا رسول هللا ما الموجبتان؟ .. ق8ال: م8ن  ρففي صحيح مسلم عن جابر قال: أتى النبي 

  مات ال يشرك با6 شيئاً دخل الجنة.. ومن مات يشرك با6 شيئاً دخل النار" . 

فعليك ي8ا عب8د هللا أن تحق8ق التوحي8د بتخليص8ه م8ن الش8رك بجمي8ع ص8وره وأنواع8ه والب8دع   
  والمعاصي .

  أسأل هللا تعالى أن يهدينا سواء السبيل .   

  وإلى رسائل قادمة في العقيدة بإذن هللا نفصل فيها أنواع الشرك وخطره وغير ذلك.   

  حبه وسلم . وصلى هللا وسلم على سيدنا ونبينا دمحم وعلى آله وص

  صفة الوضوء والغسل :

  فرائض الوضوء : 

  ـ النية : وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثاالً ألمر هللا تعالى وطلباً لمرضاته . 1

  ـ غسل الوجه مرة واحدة .2

  ـ غسل اليدين إلى المرفقين .3

  ـ مسح الرأس .4

  ـ غسل الرجلين إلى الكعبين .5

  سولة . ـ الترتيب بين األعضاء المغ6

ـ8 الم8واالة وه8و عم88ل الوض8وء ف8ي وق88ت و اح8د ب8ال فاص8ل زمن88ي ألن قط8ع العب8ادة بع88د 7
  الشروع فيها منهي عنه .

  

  سنن الوضوء : 

  ـ بأن يقول عند الشروع: بسم هللا .1

  ـ السواك .2

  ـ غسل الكفين ثالثاً في أول الوضوء .3

  ـ تخليل اللحية .4

  ن .ـ تخليل األصابع في اليدين والرجلي5

  ـ الغسل ثالثاً ثالثاً .6

  ـ التيمن وهو البداية باليمين .7

ـ أن يقول بع8د الوض8وء : أش8هد أن ال إل8ه إال هللا وح8ده ال ش8ريك ل8ه وأش8هد أن دمحم عب8ده 8
  ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

  كيفية الوضوء :

وض8وء ث8م يتمض8مض ويستنش8ق ثالث8اً ث8م يغس8ل يسمي هللا تع8الى فيغس8ل يدي8ه ثالث8اً بني8ة ال  
وجه8ه م8ن منب88ت ش8عر رأس88ه إل8ى منته8ى لحيت88ه ط8والً ث88م يغس8ل ي8ده اليمن88ى إل8ى المرف88ق ثالث8اً ث88م 
اليسرى ثم يمسح رأسه واحدة ث8م يمس8ح أذني8ه ظ8اهراً وباطن8اً ث8م يغس8ل رجل8ه اليمن8ى إل8ى الكع8ب 

وح8ده ال ش8ريك ل8ه وأش8هد أن دمحماً عب8ده ورس8وله  ثالثاً ثم اليسرى ثم يقول: أشهد أن ال إل8ه إال هللا
  اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

  نواقض الوضوء :

  ـ الخارج من السبيلين (القبل والدبر) .1

  ـ النوم الثقيل المستغرق الذي ال يبقى معه إدراك .2
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  ـ مس الذكر بباطن الكف واألصابع .3

  قد الشعور سواء كان بالجنون أو اإلغماء أو السكر أو الدواء .ـ زوال العقل واستتاره وف4

  ـ مس المرأة بشهوة .5

  ـ الردة عن اإلسالم .6

  ـ أكل لحم اإلبل . 7

  ما يجب له الوضوء: 

  يجب الوضوء ألمور ثالثة :

  ـ الصالة فرضاً أو نفالً .1

  ـ الطواف بالبيت .2

  ـ مس المصحف . 3

  الغسل : 

  موجبات الغسل : 

الجنابة : وتشمل اإلنزال وهو خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنث8ى ـ 1
  وتشمل أيضاً الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال .

  ـ انقطاع دم الحيض والنفاس .2

  ـ الموت .3

  ـ إسالم الكافر .4

  فروض الغسل : 

  ـ النية . 1

  ـ تعميم سائر الجسد بالماء .2

  الشعر .  ـ تخليل3

  سنن الغسل : 

  ـ التسمية .1

  ـ غسل الكفين ابتداء ثالث مرات .2

  ـ البدء بغسل الفرج وإزالة األذى .3

  ـ الوضوء قبل الغسل .4

  كيفية الغسل : 

أن يقول بسم هللا ناوياً رفع الحدث ث8م يغس8ل كفي8ه ثالث8اً ث8م يس8تنجي فيغس8ل م8ا بفرج8ه م8ن أذى ث8م 
  ل رأسه مع أذنيه ثالثاً ثم يفيض الماء على شقه األيمن ثم األيسر . يتوضأ وضوءاً كامالً ثم يغس

  ما يحرم على الجنب: 

  ـ الصالة مطلقاً فرضاً أو نفالً .1

  ـ مس المصحف .2

  ـ الطواف بالكعبة .3

  ـ قراءة القرآن . 4

  

  

  



 13

)2(صفة الصالة 
 :  

  :   ρρρρكيفية صالة النبي 

  ورسوله دمحم وآله وصحبه ، أما بعد:  الحمد 6 وحده، والصالة والسالم على عبده  

أردت تق8ديمها إل8ى ك8ل مس8لم ومس8لمة؛  ρفهذه كلمات موجزة في بيان ص8فة ص8الة النب8ي   
: "ص8لوا كم8ا رأيتم8وني أُص8لي"  ρف8ي ذل8ك؛ لقول8ه  ρليجتهد كل من يطلع عليه8ا ف8ي التأس8ي ب8ه 
  [رواه البخاري] . وإلى القارئ بيان ذلك : 

{يـا أيهـا الـذين أن يتوضأ كم8ا أم8ره هللا، عم8الً بقول8ه س8بحانه وتع8الى : ـ يسبغ الوضوء، وهو 1
آمنوا إذا قمتم إلـى الصـr!ة فاغسـلوا وجـوهكم وأيـديكم إلـى المرافـق وامسـحوا 

ــين} : "ال تُقب88ل ص88الة بغي88ر  ρ] . وق88ول النب88ي 6[المائ88دة: برؤوســكم وأرجلكــم إلــى الكعب
لل88ذي أس88اء ص88الته : "إذا  ρه] . وقول88ه طه88ور، وال ص88دقة م88ن غل88ول" [رواه مس88لم ف88ي ص88حيح

  قمت إلى الصالة فاسبغ الوضوء" . 

ـ يتوجه المصلي إلى القبلة ـ وهي الكعبة ـ أينما كان بجميع بدنه، قاصداً بقلبه فع8ل الص8الة الت8ي 2
يري88دها م88ن فريض88ة أو نافل88ة، وال ينط88ق بلس88انه بالني88ة؛ ألن النط88ق باللس88ان غي88ر مش88روع، لك88ون 

  .  ρنطق بالنية وال أصحابه لم ي ρالنبي

  بذلك. ρويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ ألمر النبي   

واستقبال القبلة ش8رط ف8ي الص8الة إال ف8ي مس8ائل مس8تثناة معلوم8ة موض8حة ف8ي كت8ب أه8ل   
  العلم .

  ده .ـ يكبر تكبيرة اإلحرام فيقول : (هللا أكبر) ناظراً ببصره إلى محل سجو3

  ـ يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال أُذنيه.4

ـ يضع يديه عل8ى ص8دره، اليمن8ى عل8ى كف8ه اليس8رى والرس8غ والس8اعد؛ لثب8وت ذل8ك م8ن ح8ديث 5
  وائل بن حجر و قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي هللا عنهما . 

وب8ين خطاي8اي كم8ا باع8دت ب8ين المش8رق  ـ يسن أن يقرأ دعاء االستفتاح وهو : "اللهم باعد بيني6
والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنَقَّى الثوُب األبيض من الدنس. اللهم اغِسلني م8ن خطاي8اي 

  .   ρبالماء والثلج والبَردَ" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي 

وتب88ارك اس88مك وتع88الى ج88دَُّك، وال إل88ه ـ88 وإن ش88اء ق88ال ب88دالً م88ن ذل88ك: "س88بحانك الله88م وبحم88دك، 
، ف8ال ب8أس ρ، وإن أتى بغيرهما من االستفتاحات الثابتة عن النب8يρغيرك" لثبوت ذلك عن النبي 

  ، واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ ألن ذلك أكمل في االتباع.

س88ورة الفاتح88ة، ث88م يق88ول: "أع88وذ ب88ا6 م88ن الش88يطان ال88رجيم، ﷽123884" . ويق88رأ 
  : "ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" . ρلقوله

ويقول بعدها : "آمين" جهراً في الص8الة الجهري8ة وس8راً ف8ي الص8الة الس8رية، ث8م يق8رأ م8ا   
تيسر  من القرآن، واألفضل أن تكون القراءة في الظه8ر والعص8ر والعش8اء م8ن أوس8اط المفص8ل، 

ن قص8اره، وف8ي بع8ض األحي8ان م8ن طوال8ه أو أوس8اطه ـ وفي الفجر من طوال8ه، وف8ي المغ8رب م8
  ، ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر . ρأعني في المغرب ـ كما ثبت ذلك عن النبي 

                                                 
  للشيخ/ عبد العزيز بن +ز ـ رمحه هللا ـ .     )2(
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ـ يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أُذنيه، جاعالً رأسه حيال ظهره،، واضعاً يديه عل8ى 7
يق88ول : "س88بحان رب88ي العظ88يم" . واألفض88ل أن ركبتي88ه، مفرق88اً أص88ابعه، ويطم88ئن ف88ي ركوع88ه و

له88م ربن8ا وبحم88دك، الله8م اغف88ر يكرره8ا ثالث8اً أو أكث88ر، ويس8تحب أن يق88ول م8ع ذل88ك : "س8بحانك ال
  .  لي"

ـ يرفع رأسه من الركوع ، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أُذنيه قائالً: "سمع هللا لمن حم8ده" . إن 8
ل قيام8ه : "ربن8ا ول8ك الحم8د حم8داً كثي8راً طيب8اً مبارك8اً في8ه، م8لء كان إماماً أو منف8رداً، ويق8ول ح8ا

  السموات وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد" . 

وإن زاد بعد ذلك : "أهل الثناء والمجد، أحّق ما قال العبد، وكلُّنا لك عبد، اللهم ال مانع لم8ا   
هو حسن؛ ألن ذلك قد ثبت عن النب8ي أعطيت وال ُمعطي لما منعت، وال ينفع ذ الجد منك الجد" . ف

ρ . في بعض األحاديث الصحيحة  

أما إن كان مأموماً فإنه يقول عند الرفع : "ربنا ول8ك الحم8د" إل8ى آخ8ر م8ا تق8دم. ويس8تحب   
أن يضع كل منهم يديه على صدره، كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل عل8ى ذل8ك ع8ن 

  سهل بن سعد رضي هللا عنهما.من حديث وائل بن حجر، و ρالنبي 

ـ88 يس88جد ُمكب88ِّراً واض88عاً ركبتي88ه قب88ل يدي88ه إذا تيس88ر ذل88ك، ف88إن ش88قَّ علي88ه ق88دَّم يدي88ه قب88ل ركبتي88ه، 9
مستقبالً بأصابع رجليه ويديه القبلة، ضاماً أصابع يديه. ويكون على أعضائه الس8بعة، الجبه8ة م8ع 

يقول : "سبحان ربي األعل8ى" ويك8رر ذل8ك األنف، واليدين والركبتين، وبطون أصابع الرجلين، و
  ثالثاً أو أكثر .

ويستحب أن يقول مع ذلك : "سبحانك اللهم ربن8ا وبحم8دك.. الله8م اغف8ر ل8ي" . ويكث8ر م8ن   
موا فيه الّرّب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقم8ن  ρالدعاء؛ لقول النبي  : "فأما الركوع فعّظِ
  أن يستجاب لكم" . 

أقرب ما يكون العبد م8ن رب8ه وه8و س8اجد؛ ف8أكثروا ال8دعاء" . [رواهم8ا مس8لم : " ρوقوله   
ف88ي ص88حيحه] . ويس88أل رب88ه ل88ه ولغي88ره م88ن المس88لمين م88ن خي88ري ال88دنيا واآلخ88رة، س88واء كان88ت 
الصالة فرضاً أو نفالً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن س8اقيه، ويرف8ع 

: "اعت88دلوا ف88ي الس88جود، وال يبس88ط أح88دكم ذراعي88ه انبس88اط  ρي ذراعي88ه ع88ن األرض؛ لق88ول النب88
  الكلب" [متفق عليه] . 

ـ يرفع رأسه مكبراً، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمن8ى، ويض8ع يدي8ه 10
عل88ى فخذي88ه وركبتي88ه، ويق88ول : "رب اغف88ر ل88ي، رب اغف88ر ل88ي، رب اغف88ر ل88ي، الله88م اغف88ر ل88ي، 

ارزقني، وعافني، واجبرن8ي" . ويطم8ئن ف8ي ه8ذا الجل8وس حت8ى يرج8ع ك8ل وارحمني، واهدني، و
عتدال888ه بع88د الرك888وع وب888ين ك888ان يطي88ل ا ρفق88ار إل888ى مكان88ه كاعتدال888ه بع88د الرك888وع؛ ألن النب88ي 

  .السجدتين

  ـ يسجد السجدة الثانية مكبراً، ويفعل فيها كما فعل في السجدة األولى .11

يف888ة مث888ل جلوس888ه ب888ين الس888جدتين، وتس888مى جلس888ة ـ888 يرف888ع رأس888ه مكب888راً، ويجل888س جلس888ة خف12
االس88تراحة، وه88ي مس88تحبة ف88ي أص88ح ق88ولي العلم88اء، وإن تركه88ا ف88ال ح88رج، ول88يس فيه88ا ذك88ر وال 
دعاء، ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذل8ك، وإن ش8قَّ علي8ه اعتم8د 

م8ن الق8رآن بع8د الفاتح8ة. كم8ا س8بق ف8ي الركع8ة على األرض بيديه، ثم يق8رأ الفاتح8ة وم8ا تيس8ر ل8ه 
  األولى . 
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حذّر أمته م8ن ذل8ك، وتك8ره موافقت8ه لإلم8ام،  ρوال يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ ألن النبي   
: "إنم8ا  ρوالسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه م8ن دون ت8راخٍ، وبع8د انقط8اع ص8وته، لق8ول النب8ي 

علي8ه، ف8إذا كب8ّر فكب8ّروا، وإذا رك8ع ف8اركعوا، وإذا ق8ال س8مع هللا  ُجعل اإلمام ليؤتم به، فال تختلف8وا
  لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا" الحديث متفق عليه . 

ـ إذا كانت الصالة ثنائية ـ أي ركعت8ين ـ كص8الة الفج8ر والجمع8ة والعي8د، جل8س بع8د رفع8ه م8ن 13
رشاً رجله اليسرى، واضعاً يده اليمن8ى عل8ى فخ8ذه اليمن8ى، السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى، مفت

قابضاً أص8ابعه كلّه8ا إال الس8بابة فيش8ير به8ا إل8ى التوحي8د عن8د ذك8ر هللا س8بحانه وعن8د ال8دعاء، وإن 
ق88بض الخنص88ر والبنص88ر م88ن ي88ده، وحل88ق إبهامه88ا م88ع الوس88طى، وأش88ار بالس88بابة فحس88ن؛ لثب88وت 

عل هذا ت8ارة، وه8ذا ت8ارة، ويض8ع ي8ده اليس8رى عل8ى فخ8ذه ، واألفضل أن يف ρالصفتين عن النبي 
اليس88رى وركبت88ه، ث88م يق88رأ التش88هد ف88ي ه88ذا الجل88وس وه88و : "ألتحي88ات 6، والص88لوات والطيب88ات، 
السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم علين8ا وعل8ى عب8اد هللا الص8الحين، أش8هد أن ال 

ده رس88وله" ث88م يق88ول : "الله88م ص88ّل عل88ى دمحم، وعل88ى آل دمحم، كم88ا إل88ه إال هللا، وأش88هد أن دمحماً عب88
صليت على إبراهيم، وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على دمحم، وعل8ى آل8ه دمحم، كم8ا بارك8ت 

  على إبراهيم، وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد" . 

ن ع8ذاب القب8ر، ويستعيذ با6 من أربع فيقول : "اللهم إن8ي أع8وذ ب8ك م8ن ع8ذاب جه8نم، وم8  
  ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" . 

ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما م8ن المس8لمين ف8ال   
ف8ي ح8ديث اب8ن مس8عود لم8ا علَّم8ه  ρبأس، سواء كانت الصالة فريضة أو نافلة لعم8وم ق8ول النب8ي 

م8ن ال8دعاء أعجب8ه إلي8ه في8دعو" وف8ي لف8ظ آخ8ر : "ث8م ليتخي8َّر م8ن المس8ألة م8ا التشهد : "ثم ليتخيَّر 
شاء"، وهذا يعمُّ جميع ما ينفع العبد في الدنيا واآلخرة، ثم يسلم على يمينه وشماله قائالً : "الس8الم 

  عليكم ورحمة هللا... السالم عليكم ورحمة هللا".

ة ك8الظهر والعص8ر والعش8اء، فإن8ه يق8رأ التش8هد ـ إن كانت الصالة ثالثية كالمغرب ، أو رباعي14
، ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه، رافعاً يديه إلى ح8ذو  ρالمذكور آنفاً، مع الصالة على النبي 

  .  دره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقطمنكبيه، قائالً : "هللا أكبر" ويضعهما ـ أي يديه ـ على ص

الظه8ر زي8ادة عل8ى الفاتح8ة ف8ي بع8ض األحي8ان ف8ال ب8أس؛ وإن قرأ في الثالثة والرابعة م8ن   
من حديث أبي سعيد رضي هللا عنه، وإن ت8رك الص8الة عل8ى  ρلثبوت ما يدّل على ذلك عن النبي 

بعد التشهد األول فال بأس؛ ألنه مستحب ول8يس بواج8ب ف8ي التش8هد األول، ث8م يتش8هد بع8د  ρالنبي 
، ويتع8وذ  ρر والعص8ر والعش8اء، ويص8لي عل8ى النب8ي الثالثة من المغرب، وبعد الرابعة من الظه8

با6 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمم8ات، وفتن8ة المس8يح ال8دجال . ويكث8ر 
م88ن ال88دعاء، وم88ن ال88دعاء المش88روع ف88ي ه88ذا الموض88ع وغي88ره: "ربن88ا آتن88ا ف88ي ال88دنيا حس88نة وف88ي 

 ρنس رضي هللا عنه ق8ال : ك8ان أكث8ر دع8اء النب8ي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار" لما ثبت عن أ
: "ربن88ا آتن88ا ف88ي ال88دنيا حس88نة وف88ي اآلخ88رة حس88نة، وقن88ا ع88ذاب الن88ار" كم88ا تق88دم ذل88ك ف88ي الص88الة 

  الثنائية . 

لكن يكون في ه8ذا الجل8وس متورك8اً واض8عاً رجل8ه اليس8رى تح8ت رجل8ه اليمن8ى، ومقعدت8ه   
ي حميد في ذلك. ثم يسلم ع8ن يمين8ه وش8ماله، ق8ائالً : على األرض، ناصباً رجله اليمنى، لحديث أب

  "السالم عليكم ورحمة هللا ... السالم عليكم ورحمة هللا" . 
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ويس88تغفر هللا ثالث88اً ويق88ول : "الله88م أن88ت الس88الم، ومن88ك الس88الم، تبارك88ت ي88ا ذا الج88الل   
ى كل شيء قدير، ال ح8ول واإلكرام، ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عل

وال قوة إال با6، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال ُمعطي لم8ا منع8ت، وال ينف8ع ذا الج8دّ من8ك الج8دّ، ال 
إله إال هللا، وال نعبد إال إيّاه، له النعمة ول8ه الفض8ل ول8ه الثن8اء الحس8ن، ال إل8ه إال هللا، مخلص8ين ل8ه 

  الدين ولو كره الكافرون" . 

ثالثاً وثالثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مث8ل ذل8ك، ويق8ول تم8ام المائ8ة: "ال إل8ه ويسبح هللا   
إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وه8و عل8ى ك8ل ش8يء ق8دير" . ويق8رأ آي8ة الكرس8ي، 
و"قل هو هللا أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس" ، بعد كل صالة. ويس8تحب 

السور الثالث ثالث مرات بعد صالة الفجر وصالة المغرب؛ لورود الحديث الص8حيح تكرار هذه 
، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صالة الفجر وصالة المغ8رب ق8ول  ρبذلك عن النبي 

: "ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت وه8و عل8ى ك8ل ش8يء ق8دير" 
  .  ρلثبوت ذلك عن النبي عشر مرات؛

وإن كان إماماً انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بع8د اس8تغفاره ثالث8اً، وبع8د قول8ه: "الله8م   
أنت السالم ومنك السالم، تبارك يا ذا الجالل واإلك8رام" . ث8م ي8أتي باألذك8ار الم8ذكورة، كم8ا دل8ّت 

 عنها في صحيح مس8لم. وك8ل ، منها حديث عائشة رضي هللا ρعلى ذلك أحاديث كثيرة عن النبي 
  هذه األذكار سنة وليست بفريضة .

ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل ص8الة الظه8ر أرب8ع ركع8ات، وبع8دها ركعت8ين،   
وبعد صالة المغرب ركعتين، وبعد ص8الة العش8اء ركعت8ين، وقب8ل ص8الة الفج8ر ركعت8ين، الجمي8ع 

  كان يحافظ عليها في الحضر .  ρن النبي اثنتا عشرة ركعة، وهذه الركعات تسمى الرواتب؛ أل

أما في السفر فكان يتركها إال سنة الفج8ر وال8وتر، فإن8ه ك8ان علي8ه الص8الة والس8الم يح8افظ   
{لقـد كـان لكـم فـي رسـول عليهما حضراً وسفراً، ولنا فيه أُْس8وةٌ حس8نَةٌ، لق8ول هللا س8بحانه : 

ة والس88الم: "ص88لوا كم88ا رأيتم88وني ] ، وقول88ه علي88ه الص88ال21[األح88زاب،  هللا أســوة حســنة}
  أصلي" رواه البخاري .

واألفضل : أن تُصلى هذه الرواتب والوتر في البي8ت، ف8إن ص8الها ف8ي المس8جد ف8ال ب8أس؛   
  : "أفضل صالة المرء في بيته إال الصالة المكتوبة" متفق على صحته. ρلقول النبي 

ثبت ف8ي ص8حيح مس8لم، ع8ن أم  والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ لما  
يق8ول : "م8ا م8ن عب8ٍد مس8لٍم يص8لي 6 ك8ل  ρحبيبة رضي هللا عنها أنها قالت : س8معت رس8ول هللا 

ي8وم ثنت8ي عش88رة ركع8ة تطوع88اً غي8ر فريض8ة إال بن88ى هللا ل8ه بيت88اً ف8ي الجن8ّة" ، وق88د فّس8رها اإلم88ام 
  الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا .

ركعات قبل صالة العصر، واثنتين قبل صالة المغرب،واثنتين قبل ص8الة وإن صلى أربع   
: "رح88م هللا ام88رءاً ص88لى أربع88اً قب88ل العص88ر" رواه أحم88د، وأب88و داود،  ρالعش88اء فحس88ن؛ لقول88ه 

والترمذي وحسنه، وابن خزيمه وصححه، وإسناده صحيح، ولقوله علي8ه الص8الة والس8الم : "ب8ين 
  صالة" ثم قال في الثالثة : "لمن شاء" رواه البخاري .  كل آذنين صالة بين كل آذانين

: "م88ن ح88افظ عل88ى أرب88ع قب88ل  ρوإن ص8لى أربع88اً بع88د الظه88ر وأربع88اً قبله88ا فحس8ن؛ لقول88ه   
مه هللا تعالى عل8ى الن8ار" رواه اإلم8ام أحم8د وأه8ل الس8نن بإس8ناد ص8حيح،  الظهر وأربع بعدها حرَّ

  عن أُّم حبيبة رضي هللا عنها . 
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نى : أنه يزيد على السنة الراتبة ركعت8ين بع8د الظه8ر ؛ ألن الس8نة الراتب8ة أرب8ع قبله8ا والمع  
  واثنتان بعدها، فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر من حديث أم حبيبة رضي هللا عنها . 

وهللا ول88ي التوفي88ق .. وص88لى هللا وس88لم عل88ى نبين88ا دمحم ب88ن عب88د هللا وعل88ى آل88ه و أص88حابه   
  ن إلى يوم الدين . وأتباعه بإحسا

  قاله ممليه الفقير إلى ربه

  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز

  سامحه هللا وغفر له ولوالديه وللمسلمين

  

)3(أحكام تختص بالمرأة في صالتها 
 :  

حافظي أيته8ا المس8لمة عل8ى ص8التك ف8ي أوقاته8ا مس8توفيةً لش8روطها وأركانه8ا وواجباته8ا. 
ين : {وأقم888ن الص888الة وآت888ين الزك888اة وأطع888ن هللا ورس888وله} يق888ول هللا تع888الى ألمه888ات الم888ؤمن

  ] . 33[األحزاب: 

  وهذا أمٌر للمسلمات عموماً . 
  .سالم وتركها كفٌر يخرج من الملة، وهي عمود اإلي الركن الثاني من أركان اإلسالمفالصالة ه

جال والنساء .   فال دين وال إسالم لمن ال صالة له من الّرِ

  قتها من غير عذٍر شرعّي: إضاعة لها . وتأخير الصالة عن و

بعوا الشهوات فس8وف يلق8ون قال  هللا تعالى : {فخلف من بعدهم خلٌف أضاعوا الصالة وات
 ً   ] .60، 59* إال من تاب} [مريم: غيا

وق88د ذك88ر الح88افظ اب88ن كثي88ر ف88ي تفس88يره ع88ن جم88عٍ م88ن أئم88ة المفس88رين أن معن88ى إض88اعة 
بع8دما يخ8رج وقته8ا، وفس8َّر الغ8ّي ال8ذي يلقون8ه بأن8ه الخس8ار. الصالة إضاعة مواقيتها ب8أن تُص8لى 

ر بأنه واٍد في جهنم .   وفُّسِ

  وللمرأة أحكام في الصالة تختص بها عن الرجل وإيضاحها كما يلي: 

ـ ليس على المرأة أذاٌن وال إقامةٌ؛ ألن األذان ُشِرَع له في رفع الصوت والمرأة ال يجوز 1
ان   منها . لها رفع صوتها وال يصحَّ

  ) : "ال نعلُم فيه خالفاً" . 2/68قال في "المغني" (

  ـ كلُّ المرأة عورةٌ في الصالة إال وجهها وفي كفَّيها وقدميها خالٌف.2

وذلك كلّه حيث ال يراها َرُجٌل غير محرٍم لها، فإن كان يراها رجٌل غي8ر مح8رٍم له8ا وج8ب 
لرج8ال. فالب8د ف8ي ص8التها م8ن تغطي8ة عليها سترها كما يج8ب عليه8ا س8ترها خ8ارج الص8الة ع8ن ا

  رأسها ورقبتها ومن تغطية بقيَّة بدنها حتَّى ظهور قدميها.

: "ال يقبل هللا صالة حائٍض ـ يعني : من بلغت الح8يض ـ إال بخم8اٍر" رواه الخمس8ة  ρقال 
.  

ي الرأس والعنق .   والخمار :  ما يغّطِ

لي الم8رأة ف8ي درع وخم8اٍر بغي8ر أتُصρ 8وعن أم س8لمة رض8ي هللا عنه8ا أنه8ا س8ألت النب8ي 
  إزار؟قال : "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ُظهور قدميها" أخرجه أبو داود وصحح األئمة وقفه .

دل الحديثان على أنه البد في صالتها من تغطية رأسها ورقبته8ا كم8ا أف8اده ح8ديث عائش8ة، 
  سلمة .ومن تغطية بقيّة بدنها حتَّى ظهور قدميها كما أفاده حديث أُّمِ 

                                                 
  تنبيهات على أحكام ختتص +ملؤمنات . للشيخ / صاحل الفوزان ـ نفع هللا بعلمه ـ .     )3(
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  ويُباُح كشف وجهها حيث ال يراها أجنبيٌّ إلجماع أهل العلم على ذلك.

) : فإنَّ المرأة لو ص8لَّت 114ـ22/113قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (
ين8ة  وحدها كانت مأمورةٌ باالختمار وفي غير الصَّالة يجوز له8ا كش8ف رأس8ها ف8ي بيته8ا. فأخ8ذ الّزِ

6 فليس ألحٍد أن يطوف بالبيت عريان8اً ول8و ك8ان وح8ده باللي8ل وال يص8لِّي عريان8اً  في الصالة حقٌّ 
  ."ولو كان وحده

إلى أن قال : "فليست العورة في الصالة مرتبطةً بعورة النظر ال طرداً وال عكس8اً" انته8ى 
.  

ن ) : "وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الص8الة، وإ2/328قال في "المغني" (
. "   انكشف منه شيٌء لم تصحَّ صالتها إال أن يكون يسيراً . وبهذا قال مالٌك واألوزاعيُّ والشافعيُّ

ك8وع والس8ُّجود ب8دالً م8ن 2/258ـ ذكر في "المغن8ي" (3 ) : أنَّ الم8رأة تجم8ع نفس8ها ف8ي الرُّ
رك التج888افي، وتجل888س متربِّع888ةً أو تس888دل رجليه888ا وتجعلهم888ا ف888ي جان888ب يمينه888ا ب888دالً م888ن الت888و

  واالفتراش؛ ألنه أستر لها.

) : "ق88ال الش88افعيُّ رحم88ه هللا ف88ي المختص88ر: وال 3/455وق88ال الن88ووي ف88ي "المجم88وع" (
فرق بين الرجال والنساء في عمل الصالة إالّ أنَّ المرأة يُستحبُّ لها أن تَُض8مَّ بعض8ها إل8ى بع8ض، 

  وأحّب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصالة" . انتهى .

النساء جماعةٌ بإمامة إحداهن فيها خالٌف بين العلماء بين م8انع ومجي8ز، واألكث8ر  ـ صالة4
حه  ρعلى أنه ال مانع من ذلك؛ ألن النبي  أمر أمَّ ورق8ة أن ت8ؤم أه8ل داره8ا. رواه أب8و داود وص8حَّ

  ابن خزيمة.

  ـ وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث .

ى أن8ه مك8روهٌ، وبعض8هم ي8رى ج8وازه ف8ي ـ وبعضهم يرى أنه غير ُمستحّبٍ، وبعض8هم ي8ر
اجُح استحبابه.    النَّفل دون الفرض. ولعلَّ الرَّ

) والمجم888وع للن888ووي 2/202ولمزي888د م888ن الفائ888دة ف888ي ه888ذه المس888ألة يُراَج888ُع "المغن888ي" (
  ) . 85ـ4/84(

  وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجاٌل غير محارم.
للصالة مع الرجال في المساجد وص8التهنَّ ف8ي بي8وتهن خي8ٌر  ـ يُبَاُح للنساء الخروج من البيوت5

  لهنَّ 

  أنه قال : "ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا" . ρفقد روى مسلٌم في "صحيحه" عن النبي 

خي8ر له8ن" رواه أحم8د وأب8و  : "ال تمنعوا النساء أن يخُرجن إلى المساجد وبيوتهنَّ  ρوقال 
  داود 

  نَّ فيها أفضل لهنَّ من أجل التستُّر.فبقاؤهن في البيوت وصالتُه

  ـ وإذا خرجت إلى المسجد للصالة فال بُدّ من مراعاة اآلداب التالية:6

  ـ تكون متسترةً بالثياب والحجاب الكامل :

ث8مَّ ينص8رفن متلفع8اٍت  ρقالت عائشة رضي هللا عنها : "كان النِّساُء يصلِّين مع رسول هللا 
  س" متفق عليه .بمروطهنَّ ما يُعرفن من الغل

  أن تخرج غير متطيبة :

: "ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا وليخرجن تفالٍت" رواه أحم8د وأب8و داود. ومعن8ى  ρلقوله 
  "تفالت" أي غير متطيبات .
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: "أيم8ا ام8رأة أص8ابت بُُخ8وراً ف8ال  ρوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 
  رواه مسلٌم وأبو داود والنسائي . تشهدنَّ معنا العشاء األخير" 

  .  داكن المسجد فال تمس طيباً"وروى مسلٌم من حديث زينب امرأة ابن مسعوٍد :"إذا شهدت إح   

) : "في8ه دلي8ٌل عل8ى أنَّ خ8روج 141ـ  3/140ق8ال اإلم8ام الش8وكاني ف8ي "ني8ل األوط8ار" (
م8ا ه8و ف8ي تحري8ك الفتن8ة نح8و النساء إل8ى المس8اجد إنم8ا يج8وز إذا ل8م يص8حب ذل8ك م8ا في8ه فتن8ةٌ و

البخور. وقال : وقد حصل من األحاديث أنَّ اإلذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا ل8م يك8ن ف8ي 
  خروجهنَّ ما يدعو إلى الفتنة من طيٍب أو حلّيٍ أو أّيِ زينٍة" . انتهى .

  أالَّ تخرج متزينة بالثياب والحلي :

رأى م8ن النس8اء م8ا رأين8ا  ρ: "ل8و أنَّ رس8ول هللا  قالت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها
  لمنعهنَّ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" متفق عليه . 

قال اإلمام الشوكاني في "نيل األوط8ار" ـ نف8س المرج8ع الس8ابق ـ عل8ى ق8ول عائش8ة : "ل8و 
ينة والتبرج . يب والّزِ   رأى ما رأينا" يعني : من حسن المالبس والّطِ

  ا كان النساء يخرجن من الُمِرط واألكسيِة والشمالت الغالظ .وإنم

: "ينبغ8ي للم8رأة 39وقال اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا في كت8اب "أحك8ام النس8اء" ص8فحة 
أن تحذر من الخروج مهما أمكنها أن سلمت في نفسها ما لم يسلم النَّاُس منها. فإذا اض8طرت عل8ى 

جعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع واألس8واق الخروج بإذن زوجها في هيئة رثة و
  واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق ال في وسطه" انتهى.

هري: "فنرى ذلك وهللا أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء" . رواه البخ8اري     قال الزُّ
.  

  ) . 1/422انظر : "الشرح الكبير على المقنع" (

) : "الح88ديث في88ه أن88ه يُس88تحب لإلم88ام 2/326ام الش88وكاني ف88ي "ني88ل األوط88ار" (ق88ال اإلم88
مراعاة أحوال المأمومين، واالحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع ال8تُّهم 

  وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضالً عن البيوت" انتهى . 

) : "ويخ88الف النس88اُء الرج88ال ف88ي 3/455لمجم88وع" (ق88ال اإلم88ام الن88ووي رحم88ه هللا ف88ي "ا
  صالة الجماعة في أشياء : 

  أحدها : ال تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .

  الثاني : تقف إمامتهنُّ وسطهن .

  الثالث : تقف واحدتهنَّ خلف الرجل ال بجنبه بخالف الرجل .

  أولها" . انتهى . الرابع : إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من 

  ومما سبق : يُعَلُم تحريم االختالط بين الرجال والنساء .

  ـ خروج النساء إلى صالة العيد : 7

أن نخ888رجهن ف888ي الفط888ر  ρع888ن أّمِ عطي888َة رض888ي هللا عنه888ا قال888ت : "أمرن888ا رس888ول هللا 
واألض88حى، العوات88ق والح88يض وذوات الخ88دور. فأم88ا الح88يض فيعت88زلن الص88الة" ، وف88ي لف88ظ : 

  "المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" رواه الجماعة .

قال الشوكاني : "والحديث وما في معناه م8ن األحادي8ث قاض8ية بمش8روعية خ8روج النس8اء 
في العيدين إلى المصلى من غير فرٍق بين البكر والثيب والشابة والعج8وز والح8ائض وغيره8ا م8ا 

  ) .3/306عذٌر" . انتهى . انظر ( لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنةً أو كان لها
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): "فقد أخبر المؤمن8ات 459ـ 6/458وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (
أنَّ صالتهن في البيوت أفضل له8ن م8ن ش8هود الجمع8ة والجماع8ة إال العي8د فإن8ه أم8رهنَّ ب8الخروج 

  فيه.

  ولعلَّه وهللا أعلم ألسباٍب : 

  ين فقُبِل بخالف الجمعة والجماعة .أحدها : أنه في السنة مرت

الثاني : أنه ليس له بدٌل خالف الجمعة والجماعة فإنَّ صالتها في بيتها الظهر ه8و جمعته8ا 
.  

الثالث : أنه خروٌج إلى الصحراء لذكر هللا فهو شبيهُ بالحج من بعض الوج8وه، وله8ذا ك8ان 
  العيد األكبر في موسم الحج موافقة للحجيج" . انتهى.

  الشافعية خروج النساء لصالة العيد بغير ذوات الهيئات . وقيد

) : "ق88ال الش88افعي واألص88حاب رحمه88م هللا: 5/13ق88ال اإلم88ام الن88ووي ف88ي "المجم88وع" (
  يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صالة العيد. وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن" .

بذل888ٍة ال يلبس888َن م888ا يش888هرهنَّ إل888ى أن ق888ال : "وإذا خ888رجن اس888تُحب خ888روجهن ف888ي ثي888اٍب 
ويُس88تحبُّ أن يت88نظفن بالم88اء. ويُك88ره له88ّن  الطي88ب. ه88ذا كل88ه حك88م العج88ائز الل88واتي ال يُش88تهين 
ونح88وهن، وأم88ا الش88ابة وذات الجم88ال وم88ن تش88تهى فيُك88ره له88ن الحض88ور لم88ا ف88ي ذل88ك م88ن خ88وف 

نا : ثبت في الص8حيحين ع8ن الفتنة عليهن وبهن. فإن قيل: هذا مخالٌف حديث أم عطية المذكور. قل
م8ا أح8دث النس8اء لم8نعهن كم8ا منع8ت نس8اء  ρعائشة رضي هللا عنها قالت : "لو أدرك رسول هللا 

بني إسرائيل" ؛ وألن الف8تن وأس8باب الش8ر ف8ي ه8ذه  األعص8ار كثي8رةٌ بخ8الف العص8ر األول وهللا 
  أعلم" انتهى .

  قلت : وفي عصرنا أشد .

: "قل88ت ق88د بين88ا أن خ88روج 38ت88اب "أحك88ام النس88اء" ص وق88ال اإلم88ام اب88ن الج88وزي ف88ي ك
النساء مباح. لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو م8نهن فاالمتن8اع م8ن الخ8روج أفض8ل؛ ألن نس8اء الص8در 

  األول ُكنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال" . انتهى .

  يعني : كانوا على ورعٍ عظيم . 
ين أيته88ا األخ88ت المس88لمة أن خروج88ك لص88الة العي88د مس88موٌح ب88ه ش88رعاً وف88ي ه88ذه النُق88والت تعلم88

ب إل88ى هللا ومش88اركة المس88لمين ف88ي دع88واتهم وإظه88ار ش88عائر  بش88رط االلت88زام واالحتش88ام وقص88د التق88رُّ
  اإلسالم .

  وليس المراد منه عرض الزينة والتعُرض للفتنة فتنبهي لذلك.
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)4(أحكام الزكاة 
 :  

  وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه .  الحمد 6  

أما بعد فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة الت8ي تس8اهل به8ا الكثي8ر 
م8ن المس88لمين فل8م يخرجوه88ا عل88ى الوج8ه المش88روع م88ع عظ8م ش88أنها وكونه88ا أح8د أرك88ان اإلس88الم 

: (بن8ي اإلس8الم عل8ى خم8س ش8هادة أن ال إل8ه  ρه إال عليها لق8ول النب8ي الخمسة التي ال يستقيم بناؤ
إال هللا وأن دمحماً رسول هللا وإقام الص8الة وإيت8اء الزك8اة وص8وم رمض8ان وح8ج البي8ت) متف8ق عل8ى 
صحته وفرض الزكاة على المسلمين م8ن أظه8ر محاس8ن اإلس8الم ورعايت8ه لش8ئون معتنقي8ه لكث8رة 

اء المساكين إليها فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير فوائدها ومسيس حاجة الفقر
ألن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد به8ا ع8ن خل8ق 

{خــذ مــن أمــوالهم الش88ح والبخ88ل كم88ا أش88ار الق88رآن الك88ريم إل88ى ه88ذا المعن88ى ف88ي قول88ه تع88الى : 
ومنها تعويد المس8لم ص8فة الج8ود والك8رم والعط8ف عل8ى ذوي  }صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

{ومــا أنفقــتم مــن EــKء فهــو الحاج88ة، ومنه88ا اس88تجالب البرك88ة والزي88ادة. كم88ا ق88ال تع88الى : 
{يـا ابـن ف8ي الح8ديث الص8حيح يق8ول هللا ع8ز وج8ل  ρوق8ول النب8ي  يخلفه وهو خير الرازقين}
  ثيرة .إلى غير ذلك من الفوائد الكآدم انفق ننفق عليك} 

  وق88د ج88اء الوعي88د الش88ديد ف88ي ح88ق م88ن بخ88ل به88ا أو قص88ر ف88ي إخراجه88ا ق88ال هللا تع88الى : 

{والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة و�ــ! ينفقونهــا فــي ســبيل هللا فبMــ$هم بعــذاب 
أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 

، فكل مال ال ت8ؤدى زكات8ه فه8و كن8ـز يع8ذب  ون}ما كنـزتم ��نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز 
أن8ه ق8ال : (م8ا م8ن ص8احب  ρبه صاحبه يوم القيامة كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي 

ذهب وال فضة ال يؤدي حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ف8أحمى عليه8ا ف8ي 
أعيدت له في يوم ك8ان مق8داره خمس8ين أل8ف  نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت

ص8احب  ρسنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجن8ة وإم8ا إل8ى الن8ار ، ث8م ذك8ر النب8ي 
اإلبل والبقر والغنم الذي ال يؤدي زكاتها وأخبر أنه يع8ذب به8ا ي8وم القيام8ة وص8ح ع8ن رس8ول هللا 

ρ ته مث8ل ل8ه ي8وم القيام8ة ش8جاعاً أق8رع ل8ه زبيبت8ان يطوق8ه أنه قال : (من آتاه هللا ما الً فلم يؤد زكا
ه8ذه اآلي8ة  ρشدقيه) ثم يقول أنا مالك أن8ا كن8ـزك ث8م ت8ال النب8ي  يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني

{و�! يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خيراً لهم بل هـو Eـ$ لهـم 
  عليه . متفق سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} 

والزكاة تجب في أربعة أصناف الخارج من األرض م8ن الحب8وب والثم8ار . والس8ائمة م8ن 
بهيم88ة األنع88ام، وال88ذهب والفض88ة وع88روض التج88ارة. ولك88ل م88ن ه88ذه األص88ناف األربع88ة نص88اب 
محدود ال تجب الزك8اة فيم8ا دون8ه فنص8اب الحب8وب والثم8ار خمس8ة أوس8ق والوس8ق س8تون ص8اعاً 

ن مق88دار النص88اب م88ن التم88ر والزبي88ب والحنط88ة واألرز والش88عير ونحوه88ا فيك88و ρبص88اع النب88ي 
وه88و أرب88ع حفن88ات بي88دي الرج88ل المعت88دل الخلق88ة إذا كان88ت ي88داه  ρثالثمائ88ة ص88اع بص88اع النب88ي
                                                 

  عبد العزيز بن عبد هللا بن +ز ـ رمحه هللا ـ .     )4(
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ممل88وءتين . وأم88ا نص88اب الس88ائمة م88ن اإلب88ل والبق88ر والغ88نم ففي88ه تفص88يل مب88ين ف88ي األحادي88ث 
الراغب ف8ي معرفت8ه س8ؤال أه8ل العل8م ع8ن ذل8ك ول8وال  وفي استطاعة ρالصحيحة عن رسول هللا 

  قصد اإليجاز لذكرناه لتمام الفائدة .

وأم888ا نص888اب الفض888ة فمائ888ة وأربع888ون مثق888االً ومق888داره بال888درهم العرب888ي الس888عودي س888تة 
وخمسون رياالً. ونصاب الذهب عشرون مثقاالً ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عش8ر جنيه8اً 

نيه والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نص8اباً منهم8ا أو م8ن أح8دهما وح8ال وثالثة أسباع الج
عليها الحول والربح تابع لألصل فال يحتاج إلى حول جديد كم8ا أن نت8اج الس8ائمة ت8ابع ألص8له ف8ال 
يحت88اج إل88ى ح88ول جدي88د إذا ك88ان أص88له نص88اباً. وف88ي حك88م ال88ذهب والفض88ة األوراق النقدي88ة الت88ي 

اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دوالراً أو غير ذلك من األسماء إذا بلغ8ت  يتعامل بها الناس
قيمته88ا نص88اب الفض88ة أو ال88ذهب وح88ال عليه88ا الح88ول  وجب88ت فيه88ا الزك88اة، ويلتح88ق ب88النقود حل88ي 
النساء من الذهب والفضة خاصة إذا بلغت النص8اب المتق8دم وح8ال عليه8ا الح8ول ف8إن فيه8ا الزك8اة 

: (م88ا م88ن  ρة لالس88تعمال أو العاري88ة ف88ي أص88ح ق88ولي العلم88اء لعم88وم ق88ول النب88ي وإن كان88ت مع88د
صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي زكاتها إال إذا كان يوم القيام8ة ص8فحت ل8ه ص8فائح م8ن ن8ار) ال8خ 

أن8ه رأى بي8د ام8رأة س8وارين م8ن ذه8ب فق8ال أتعط8ين زك8اة ه8ذا  ρالحديث المتقدم . ولما ثبت عنه 
أن يس88ورك هللا بهم88ا ي88وم القيام88ة س88وارين م88ن ن88ار فألقتهم88ا وقال88ت هم88ا 6  قال88ت ال ق88ال : أيس88رك

ولرسوله أخرج8ه أب8و داود والنس8ائي بس8ند حس8ن وثب8ت ع8ن أم س8لمة رض8ي هللا عنه8ا أنه8ا كان8ت 
(م8ا بل8غ أن يزك8ى فزك8ي فل8يس  ρتلبس أوضاحاً من ذه8ب فقال8ت : ي8ا رس8ول هللا أكن8ـز ه8و فق8ال 

ي هذا المعنى . أما الع8روض وه8ي الس8لع المع8دة للبي8ع فإنه8ا تق8ّوم ف8ي بكنـز) مع أحاديث أخرى ف
آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها س8واء كان8ت قيمته8ا مث8ل ثمنه8ا أو أكث8ر أو أق8ل لح8ديث س8مرة 

  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود .  ρقال كان رسول هللا 

بيع والعمارات والمك8ائن الرافع8ة للم8اء وغي8ر ذل8ك م8ن ويدخل في ذلك األراضي المعدة لل
أصناف السلع المعدة للبي8ع . أم8ا العم8ارات المع8دة لإليج8ار ال للبي8ع فالزك8اة ف8ي أجوره8ا إذا ح8ال 
عليها الحول أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والتكاس8ي 

ع88د للبي88ع وإنم88ا اش88تراها ص88احبها لالس88تعمال وإذا اجتم88ع لص88احب ل88يس فيه88ا زك88اة إذا كان88ت ل88م ت
سيارة األجرة أو غيره نق8ود تبل8غ النص8اب فعلي8ه زكاته8ا إذا ح8ال عليه8ا الح8ول س8واء ك8ان أع8دها 
للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غي8ر ذل8ك م8ن المقاص8د لعم8وم األدل8ة الش8رعية 

مث8ل ه8ذا والص8حيح م8ن أق8وال العلم8اء أن ال8دين ال يمن8ع الزك8اة لم8ا الدالة على وجوب الزكاة في 
تقدم . وهكذا أموال اليت8امى والمج8انين تج8ب فيه8ا الزك8اة عن8د جمه8ور العلم8اء إذا بلغ8ت النص8اب 
وحال عليها الحول ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية ع8نهم عن8د تم8ام الح8ول لعم8وم األدل8ة مث8ل 

عاذ لم8ا بعث8ه إل8ى أه8ل ال8يمن (إن هللا افت8رض عل8يهم ص8دقة ف8ي أم8والهم في حديث م ρقول النبي 
  تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) رواه البخاري ومسلم . 

والزكاة حق 6 ال تجوز المحاباة بها لمن ال يستحقها وال أن يجلب اإلنسان به8ا لنفس8ه نفع8اً 
مذم8ة. ب8ل يج8ب عل8ى المس8لم ص8رف زكات8ه أو يدفع ضراً وال أن يق8ي به8ا مال8ه أو ي8دفع به8ا عن8ه 

لمستحقيها لكونهم من أهلها ال لغرض آخر مع طيب النفس بها واإلخالص 6 ف8ي ذل8ك حت8ى تب8رأ 
  ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف .

  وق8888د أوض8888ح هللا س8888بحانه ف8888ي كتاب8888ه الك8888ريم أص8888ناف أه8888ل الزك8888اة فق8888ال تع8888الى : 

ــ ــوبهم وفــي {إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والع املين عليهــا والمؤلفــة قل



 23

ــيم  ــن الســبيل فريضــة مــن هللا وهللا عل الرقــاب والغــارمين وفــي ســبيل هللا واب
وفي ختم هذه اآلية الكريم بهذين االسمين العظيمين تنبيه م8ن هللا س8بحانه لعب8اده عل8ى أن8ه  حكيم}

هو الحكيم ف8ي ش8رعه سبحانه هو العليم بأحوال عباده ومن يستحق منهم الصدقة ومن ال يستحق و
وقدره فال يضع األشياء إال في مواضعها الالئق8ة به8ا وإن خف8ي عل8ى بع8ض الن8اس بع8ض أس8رار 
حكم88ه ليطم88ئن العب88اد لش88رعه ويس88لموا لحكم88ه وهللا المس88ئول أن يوفقن88ا والمس88لمين للفق88ه ف88ي دين88ه 

ميع قري88ب والص8دق ف88ي معاملت88ه والمس88ابقة إل88ى م88ا يرض88يه والعافي8ة م88ن موجب88ات غض88به إن88ه س88
  وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله دمحم وآله وصحبه . 

  

  

  

  

  

  

  

  

    فوائد الزكاة والصدقة

قد فرض هللا على المؤمنين ذوي األموال الزكوية زكاة تدفع للمحت8اجين م8نهم، وللمص8الح 
{إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا العام88ة النف88ع كم88ا ق88ال تع88الى : 

قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا وابـن السـبيل، فريضـة والمؤلفة 
  .  من هللا وهللا عليم حكيم}

وفي القرآن آيات كثيرة في األمر بإيتاء الزكاة والنفقة مم8ا رزق هللا والثن8اء عل8ى المنفق8ين 
زك8اة وب8ين م8ا تج8ب في8ه ال ρوالمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت بذلك كل8ه األحادي8ث ع8ن النب8ي 

من المواشي والحبوب والثمار والنقود واألموال المعدة للتجارة ، وذكر أنص8ابها ومق8دار الواج8ب 
منه88ا وذك88ر الوعي88د الش88ديد عل88ى مانعه88ا، واتف88ق المس88لمون عل88ى نقص88ان إيم88ان تاركه88ا ودين88ه 

ن وإس88المه، وإنم88ا اختلف88وا ه88ل يكف88ر تاركه88ا أم ال ، وذل88ك لم88ا ف88ي الزك88اة والص88دقة واإلحس88ان م88
الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية فمنه8ا أنه8ا م8ن أعظ8م ش8عائر ال8دين وأكب8ر ب8راهين 

ق88ال : والص88دقة بره88ان، أي عل88ى إيم88ان ص88احبها ودين88ه ومحبت88ه 6 إذ س88خى ρ  6اإليم88ان، فإن88ه 
  بماله المحبوب للنفوس .

من88ه، أم88ا تزكيته88ا ومنه88ا أنه88ا تزك88ي وتنم88ي المعط88ي والمعَط88ى والم88ال ال88ذي أخرج88ت 
للمعطى فإنها تزكي أخالقه وتطهره من الشح والبخل واألخالق الرذيلة ، وتنمي أخالق8ه فيتص8ف 
بأوص88اف الكرم88اء المحس88نين الش88اكرين فإنه88ا م88ن أعظ88م الش88كر 6، والش88كر مع88ه المزي88د دائم88اً، 

يم88ان ص88احبها وتنم88ي أيض88اً أج88ره وثواب88ه، ف88إن الزك88اة والنفق88ة تض88اعف أض88عافاً كثي88رة بحس88ب إ
وإخالص88ه ونفعه88ا ووقوعه88ا موقعه88ا ، وه88ي تش88رح الص88در وتف88رح ال88نفس وت88دفع ع88ن العب88د م88ن 
الباليا واألسقام شيئاً كثيراً، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية ، وكم دفعت من نقم ومكاره وأس8قام 

ة مس8تجابة ، وكم خففت اآلالم وكم أزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت ألدعي
من قل8وب ص8ادقات. وه8ي أيض8اً تنم8ي الم8ال المخ8رج من8ه، فإنه8ا تقي8ه اآلف8ات وتح8ل في8ه البرك8ة 

{ومـا أنفقـتم مـن EـKء  : "ما نقصت صدقة من مال، ب8ل تزي8د، ق8ال تع8الى : ρاإللهية ، قال 
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أن88ه ق88ال : م88ا م88ن ص88باح ي88وم إال  ρوف88ي الص88حيحين عن88ه  فهــو يخلفــه وهــو خيــر الــرازقين}
ملك88ان يق88ول أح88دهما : الله88م أع88ط منفق88اً خلف88اً، ويق88ول اآلخ88ر : الله88م أع88ِط ممس88كاً تلف88اً، وين88ـزل 

والتجربة تشهد بذلك فال تكاد تجد مؤمناً يخرج الزكاة وينفق النفق8ات ف8ي محله8ا إال وق8د ص8ب هللا 
  عليه الرزق صباً، وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق .

ق88د أم88ر ب88دفعها للمحت88اجين م88ن الفق88راء والمس88اكين والغ88ارمين وف88ي وأم88ا نفعه88ا للمعَط88ى ف88إن هللا 
الرق88اب وللمص88الح الت88ي يحت88اج المس88لمون إليه88ا فمت88ى وض88عت ف88ي محله88ا ان88دفعت الحاج88ات 
والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية، فأي فائ8دة أعظ8م 

زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الديني8ة من ذلك وأجل، فلو أن األغنياء أخرجوا 
والدنيوية وزالت الضرورات وان8دفعت ش8رور الفق8راء وك8ان ذل8ك أعظ8م ح8اجز وس8د يمن8ع عب8ث 
المفسدين، ولهذا كانت الزك8اة م8ن  أعظ8م محاس8ن اإلس8الم لم8ا اش8تملت علي8ه م8ن جل8ب المص8الح 

  دمحم . والمنافع ودفع المضار وصلى هللا وسلم على نبينا 

  من كتاب الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي .

  

  أذكار الصباح والمساء
  ذكر هللا طرفي النهار، بعد صالة الصبح وبعد صالة العصر.

  .} …ُهللا �!َ إَِلَه إ�!َّ ُهَو الَحيُّ القيُّومُ  [آية الكرسي : 
 رق8م 273ب8اني (ص8حيح الترغي8ب ص ححه األلوص8) رواه النس8ائي 255آية الكرس8ي س8ورة البق8رة ـ آي8ة (

658.(  

ــاِس [،  ]ُقــل أَُعــوُذ ِبـرَّبِ الَفَلــقِ [،  ]ُقــل ُهـَو ُهللا أََحــدٌ  [تق8رأ  ث88الث  ]ُقــْل أَُعــوُذ ِبـرَّبِ النَّ
حس88ن (ص88حيح                           م88رات ح88ين تص88ح وح88ين تمس88ي تكفي88ك م88ن ك88ل ش88يء . 

  )3/182الترمذي 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة : "بسم هللا الذي ال يضرُّ َمَع اسِمِه ش8يٌء ف8ي األرِض ما من عبٍد يقول في 

ه شيء. حسن (صحيح الترمذي    ) 3/141َوالَ في السماِء وُهَو على السميُع العليُم" ثالث مرات فَيَُضرُّ

  وفي رواية أبي داود : "لم تصبه فجأة بالٍء" .

  مَّ عافِني في َسْمعي، اللَُّهمَّ عافِنِي في بََصري، ال إله إالَّ أنت" .اللَُّهمَّ َعافِنِي في بَدَني، اللَّهُ 
  مرات .اللَُّهمَّ إني أُعوذُ بَِك من الُكْفِر، والفَْقِر، اللَُّهمَّ إني أُعوذُ بَِك ِمْن عذاِب القَْبِر، الَ إله إالَّ أْنَت" ثالث 

  )3/959حسن (صحيح سنن أبي داود 

  َرْحَمتَِك أستَِغيُث أْصِلْح لي شأنِي ُكلّهُ والَ تَِكْلنِي إلى نفسي طرفَةَ َعْيٍن" ."يا َحيُّ يا قَيوُم بِ 

  )657رقم  273رواه الحاكم وصححه األلباني (صحيح الترغيب ص 

س8يد االس8تغفار : "اللَُّه8مَّ أَْن8َت َرب8ِّي ال إل8هَ إالَّ أْن8َت َخلَْقتن8ي وأن8ا َعْب8دُك وأن8ا عل8ى َعْه8ِدَك   ρ ق8ال 
(5)َوْعِدك ما استطْعُت أَبُوءوَ 

لك بِنعمتك وأَبوُء ل8ك ب8ذنبي ف8اْغفر ل8ي فإن8َّه ال يَْغف8ر ال8ذُنُوَب إالَّ أن8َت  
أُعوذ بَك من َشّرِ ما َصنَعُت"، إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت م8ن أه8ل الجن8ة وإذا 

ال8دعوات "ب8اب م8اذا يق8ول إذا رواه البخ8اري (كت8اب       قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. 
  أصبح") 

"اللَُّهمَّ َعاِلَم الغَْيِب والشهادة، فاِطَر السموات واألرض، َربَّ ُك8لَّ ش8يٍء ومليك8ه، أش8هدُ أن ال إل8ه إالَّ أن8ت 
هُ إلى مسلم" .   أُعوذُ بَِك من شّرِ نفسي ومن َشّرِ الشيطان وشرِكِه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أُجرَّ

                                                 
  أبوء : أي أقر وأعرتف .    )5(
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  )3/142صحيح (صحيح الترمذي  220طيب تحقيق األلباني برقم الكلم ال

"اللَُّه8مَّ إن8ِّي أْس8ألُك العافي8ة ف8ي ال8دُّنيا واآلِخ8َرةِ، اللَُّه8مَّ إن8ِّي أس8ألك العَْف8و والعافي8ة ف8ي دين8ي ودُْني88اَي 
(6)وأْهلي وَمالي، اللَُّه8مَّ اْس8تُْر َع8وراتي َوآِم8ْن روع8اتي

ي8ديَّ وِم8ْن َخْلف8ي  ، اللَُّه8مَّ احفظن8ي م8ن ب8ين 
ص8حيح (ص8حيح س8نن أب8ي  َوَعْن يميني وَعْن ِشَمالي وِمْن فَوقِي وأَُعوذُ بعظمت8ك أن أُغت8ال ِم8ْن تحت8ي" .

  )3/957داود 
"اللَُّهمَّ بَِك أصبحنا وبَِك أمسينَا وبَِك نَْحيا وبَك نَُموُت وإليك النُُش8وُر" وإذا أمس8ى فليق8ل: "اللَُّه8مَّ ب8ك 

ص88حيح (ص88حيح الترم88ذي نم88وُت َوإِلي88َك المص88يُر" .     أص88بحنا وب88َِك نحي88ا وب88ِكَ  أمَس88ْينا وب88ِكَ 
3/142 (  

"أْصبحنا على فِطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص، ودين نَبِيَّن8ا ُمَحم8ٍد ومل8َّة أبين8ا إب8راهيم َحنيف8اً ُمس8لماً 
         " .   …وما كان من الُمشركين"، وإذا أمسى فليقل: "أْمسينا على فِطرة اإلسالم

  )3/209صيح الجامع (رواه أحمد وصححه األلباني 
"أمسينا وأمسى الُمْلُك 6، والَحْمدُ 6، الَ إلَهَ إالَّ هللا وح8ده ال ش8ريك ل8ه، ل8ه الُمْل8ك ول8َهُ الَحْم8دُ وُه8و 

ّرِ ه8ذه على ُكّلِ شيٍء قَديٌر، َرّبِ أْسألُك خير م8ا ف8ي ه8ذه الليل8ة وَخْي8َر م8ا بع8دَها وأُع8وذُ ب8َِك م8ن ش8
الليلة وشّرِ ما بعدها َرّب أُع8وذُ ب8َِك م8ن الَكَس8ل وُس8وِء الِكب8َِر، رّبِ أُع8وذُ ب8ِك م8ن َع8ذَاٍب ف8ي الن8اِر 

  ) .4/2089". (رواه مسلم  …َوَعذَاٍب في القَْبِر" ، وإذا أصبح فليقل: "أْصبَْحنَا وأْصبَح الُمْلك 6

، ُحط8ت خطاي8اه ول8و كان8ت مث8ل زب8د البح8ر.                                          من قال : "س8بحان هللا وبحم8ده" ف8ي يوم8ه مائ8ة م8رة
  )4/2071(رواه مسلم 

من قال حين يصبح : "ال إله إالَّ هللا وحده ال شريك له، ل8ه المل8ك ول8ه الحم8د وه8و عل8ى ك8ل ش8يٍء 
درج8ات  قدير" كان له عدل رقب8ة م8ن ول8د إس8ماعيل، وح8ط عن8ه عش8ر خطيئ8ات، ورف8ع ل8ه عش8ر

ص88حيح (ص88حيح س88نن اب88ن ماج88ه    وك88ان ف88ي ح88رٍز م88ن الش88يطان حت88ى يُمس88ي وإذا أمس88ى حت88ى يص88بح. 
2/331(  

: "من صلّى عليَّ حيَن يُصبُح َعْشراً، وِحيَن يُمِسي عشراً أَْدَرَكتْهُ ش8فاعتي ي8وَم   ρ قال رسول هللا 
رق88م  273(ص88حيح الترغي88ب ص رواه الطبران88ي ف88ي الكبي88ر وحس88نه األلب88اني          الِقيَام88ة" .

659(  

  ما يقال صباحاً فقط

"ُس888ْبَحاَن هللا وبَِحْم888ِدِه ع888دد خلِق888ِه َوِرض888ا نفِس888ِه وِزن888َةَ َعْرِش888ِه وِم888دَادَ كلمات888ِِه" ث888الث م888رات.                          
  ) 4/2090(رواه مسلم 

  ما يقال مساًء فقط

888اِت م888ن َش888ّرِ م888ا َخل888ََق" ث888الث م888رات . "أُع888وذُ بَِكِلَم888اتِ  (رواه مس888لم                      هللا التَّامَّ
4/2081(  

(رواه البخ88اري            : "م88ن ق88رأ ب88اآليتين م88ن آِخ88ِر س88ورة البق88رة ف88ي ليل88ٍة كفَت88َاهُ" .  ρ ق88ال 
6/323(  

  آداب يوم الجمعة 
1234﷽  

{يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا نــودي قائ88ل ف88ي محك88م التن88ـزيل : الحم88د 6 رب الع88المين، ال  
للصr!ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيع ذلكم خيٌر لكم إن كنـتم 

  الجمعة .  تعلمون}

                                                 
  أي فزعايت اليت ختيفين أي ارفع عين كل خوف يقلقين ويزعجين .    )6(
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والصالة والسالم على نبينا دمحم وآله وصحبه القائل : "خير أي8امكم ي8وم الجمع8ة" رواه أب8و   
  لعت عليه الشمس يوم الجمعة" ... وبعد : داود، والقائل "خير يوم ط

فللجمعة آداب وأحكام يجب على كل مسلم العم8ل به8ا واغتن8ام األج8ر والفض8ل العظ8يم م8ن   
هللا وفي هذه الرسالة ن8ورد بع8ض النص8وص النبوي8ة فيم8ا يخ8ص ي8وم الجمع8ة، دالل8ة عل8ى الخي8ر 

  فالدال على الخير كفاعله، فنقول وبا6 التوفيق : 

  رأ في فجر الجمعة ؟ماذا ُيق
 {هـل أتـى علـى ا�*نسـان}الس8جدة ، و {آلـم* تنــزيل}يقرأ في فجر الجمعة بسورتي  ρكان 

  اإلنسان. متفق عليه . انظر زاد المعاد .

  فضل صr!ة الفجر يوم الجمعة :
  : "أفضل الصلوات عند هللا صالة الصبح يوم الجمعة في جماعة" السلسلة الصحيحة .  ρقال 

  :  ρعلى النبي فضل الصr!ة 
  : "أكثروا الصالة علّي يوم الجمعة وليلة الجمعة" رواه البيهقي . ρقال 

: "إن أفضل أيامكم ي8وم الجمع8ة، في8ه ُخل8ق آدم، وفي8ه ق8ُبض، وفي8ه النفخ8ة، وفي8ه الص8عقة،  ρقال 
ف88أكثروا عل88ّي م88ن الص88الة في88ه، ف88إن ص88التكم معروض88ة عل88ّي" رواه أحم88د وأص88حاب الس88نن 

  ي . وصححه النوو

  الغسل يوم الجمعة : 
  : "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" متفق عليه .  ρقال 

  فضل التطيب واللباس الحسن والخروج بسكينة والتنفّل واإلنصات :

: "من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طي8ب إن ك8ان ل8ه، ول8بس م8ن أحس8ن ثياب8ه، ث8م خ8رج  ρقال 
يرك8ع إن ب8دا ل8ه، ول8م ي8ؤذ أح8داً، ث8م أنص8ت إذا خ8رج إمام8ه وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم 

  حتى يصلي، كانت كفّارة لما بينهما" . 

  
  فضل ا�!غتسال، والسواك، والتطيب:

م8ن الطي8ب م8ا ق8در علي8ه" رواه : "غس8ل ي8وم الجمع8ة عل8ى ك8ل مح8تلم، وس8واك، ويم8س  ρوقال 
  .مسلم

  فضل التبكير إلى الجمعة : 
لجمعة وقفت المالئكة على أبواب المس8جد، فيكتب8ون األول ف8األول، فمث8ل : "إذا كان يوم ا ρوقال 

المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بَدَنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبش8اً، ث8م كال8ذي 
يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج اإلمام وقعد على المنب8ر، ط8ووا ُص8حفهم وجلس8وا 

  تفق عليه . يستمعون الذكر" م

  مناهي في يوم الجمعة !!
: "إذا قلت لصاحبك، أنصت يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت" متفق عليه وزاد أحم8د  ρقال 

  في روايته : "ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء" . 

 ρيخط8ب، فق8ال ل8ه رس8ول هللا  ρالتأخر : وقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 
  اجلس فقد آذيت" وفي رواية "وآنيت" أخرجه أبو داود ـ أي أبطأت وتأخرت . : "



 27

  احذر ...! 

: "ال يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولك8ن يق8ول: افس8حوا"  ρقال 
  رواه مسلم .

  فضل قراءة سورة الكهف :
النور ما بين الجمعتين" الحاكم والبيهق8ي : "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من  ρقال 

  وصححه األلباني .

  فضل التنفل يوم الجمعة :
  أنه "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" متفق عليه . ρوقد ورد عن النبي 

  رواه مسلم . : "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واإلمام يخطب فليصل ركعتين ثم ليجلس" . ρوقال 

  خطورة التخلف عن الجمعة :
  : "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمّن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين"  ρل قا

  رواه مسلم .

  

  

  

  من فضائل الجمعة تكفير السيئات !!
: "من َغّسل واغتس8ل ي8وم الجمع8ة، وبّك8ر وابتك8ر، ودن8ا م8ن اإلم8ام فأنص8ت، ك8ان ل8ه بك8ل  ρقال 

على هللا يسير" رواه أحمد وأص8حاب الس8نن وص8ححه  خطوة يخطوها صيام سنة، وقيامها، وذلك
  ابن خزيمة .

  حسن الختام يوم الجمعة :
: "م88ا م88ن مس88لم يم88وت ي88وم الجمع88ة أو ليل88ة الجمع88ة، إالّ وق88اه هللا تع88الى فتن88ة القب88ر" أحم88د  ρق88ال 

  والترمذي وصححه األلباني . 

  ساعة ا�*جابة :
سلم وهو قائم يصلي يسأل هللا شيئاً إال أعط8اه إي8اه. : "إن في الجمعة ساعة ال يوافقها عبد م ρقال 

  وقال بيده يُقللها" متفق عليه . 

واختلف العلماء فعند مس8لم م8ن ح8ديث أب8ي موس8ى "ه8ي م8ا ب8ين أن يجل8س اإلم8ام إل8ى أن تُقض8ى 
الصالة" وعند أبي داود والنسائي : "فالتمسوها آخر ساعة من الجمع8ة" وف8ي رواي8ة .. وه8ي بع8د 

  سأل هللا أن يوفقنا لها و يستجيب لنا ولكم .. العصر "ن

هذا وصلى هللا وسلم على نبينا وقدوتنا وسيد ولد آدم أجمع8ين دمحم اله8ادي البش8ير والس8راج المني8ر 
  صالة وسالماً متالزمين ما تعاقب الليل والنهار وآخر دعوانا أن الحمد 6 رب العالمين . 

  

  

  

  

  

  



 28

  

  

  

  

  

  

  

  

  مضانيات ر 
  يام : آيات في الص

1234﷽  

{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب علـى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم 
تتقون* أياماً معدوداٍت فمن كان منكم مريضاً أو على سفٍر فعـدة مـن أيـام أخـر 
وعلــى الــذين يطيقونــه فديــٌة طعــام مســكين فمــن تطــوع خيــراً فهــو خيــٌر لــه وأن 

إن كنـتم تعلمـون* شـهر رمضـان الـذي ُأنـزل فيـه القـرآن هـدًى تصوموا خيـٌر لكـم 
للناس وبيناٍت من الهدى والفرقان فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه ومـن كـان 
مريضاً أو على سفٍر فعدٌة من أياٍم أخر ُيريُد هللا بكُم الُي%$ و�ـ! ُيريـد بكـم الع%ـ$ 

ــم تشــكر  ــى مــا هــداكم ولعّلك ــروا هللا عل ــّدة ولتكب ــوا الع ون* وإذا ســالك ولتكمل
عبادي عّني فإّني قريب أجيـُب دعـوة الـداع إذا دعـان فليسـتجيبوا لـي وليؤمنـوا 
بي لعلهم يرُشُدون* ُأِحلَّ لكم ليلـَة الصـيام الرفـُث إلـى نسـائكم ُهـّن لبـاٌس لكـم 
وأنتم لباٌس لهن علم هللا أنكم كنتم تختـانون أنفسـكم فتـاب علـيكم وعفـا عـنكم 

ا كتب ُهللا لكـم وكلـوا واEـ$بوا حتـى يتبـين لُكـُم الخـيُط فا�eن باE$وهن وابتغوا م
ا��بيُض من الخيِط ا��سود من الفجر ثم أتُمـوا الصـيام إلـى الليـل و�ـ! ُتباEـ$وهّن 
وأنـتم عــاكفون فــي المســاجد تلــك ُحـُدود هللا فrــ! تقربوهــا كــذلك ُيبــيّن ُهللا آياتــه 

  [البقرة] .  للناس لعلهم يتقون*}

  : الحكمة من مM$وعيته 
رمض88ان: اس88م الش88هر التاس88ع م88ن الش88هور القمري88ة، وه88و الش88هر الوحي88د ال88ذي ص88رح باس88مه ف88ي 

  القرآن الكريم . 

حكمة مشروعية الصيام : تطهير النفس وتزكيته8ا وإع8دادها للتق8وى لتص8بح أه8الً لكرام8ة اآلخ8رة 
  وسعادتها .

  آداب واجبة : 
  ـ القيام بالعبادات القولية والفعلية .1

  المحرمات من األقوال واألفعال مشاهدة وسماعاً .. الخ . ـ اجتناب2

  . ن ، كثرة الِذكر والدعاء والصدقةآداب مستحبة : تأخير السحور، تعجيل اإلفطار، قراءة القرآ
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  فضائل رمضان : 

  .   {شهُر رمضان الذي ُأنزل فيه القرآن}ـ نزول القرآن فيه . قال تعالى : 1

من صام رمض8ان إيمان8اً واحتس8اباً غف8ر ل8ه م8ا تق8دم م8ن ذنب8ه" رواه : " ρـ غفران الذنوب، قال 2
  .  1910البخاري: 

: "ثالثة ال ترد دعوتهم؛ الص8ائم ح8ين يفط8ر، واإلم8ام الع8ادل، ودع8وة  ρـ استجابة الدعاء، قال 3
  المظلوم" . حسن ، الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة . 

  ـ فيه ليلة القدر . 4

  لشياطين .ـ تصفد فيه ا5

: "... ورمضان إلى رمضان مكفرات م8ا بي8نهن إذا اجتنب8ت  ρـ تكفر فيه الذنوب لقول الرسول 6
  .  233الكبائر" . رواه مسلم : 

  ]. 4097: "عمرة في رمضان تعدل حجة" . [صحيح الجامع ρـ العمرة فيه تعدل الحج، قال 7

  الصوم : 

والجم8اع وجمي8ع المفط8رات م8ن طل8وع الفج8ر الصيام : ه8و اإلمس8اك بني8ة ع8ن الطع8ام والش8راب 
  الثاني إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان اإلسالم .

  واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر عليه، مقيم . 

  يجب صيامه برؤية هالله أو إتمام شعبان ثالثين يوماً .

  ان ثالثين". : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعب ρلقوله 

  ما يباح للصائم : 
  ـ السواك طوال النهار .1

  ـ السفر لحاجة مباحة .2

  ـ التبرد بالماء من شدة الحر .3

  ـ التداوي بالمباح (الحالل) ، مثل : استخدام اإلبرة إن لم تكن للتغذية. 4

  ـ التطيب . 5

  ـ االكتحال . 6

  مفطرات الصوم : 
  ـ الجماع . 1

  ما بمعناهما، مثل اإلبرة المغذية. ـ األكل و الشرب أو2

  ـ إخراج الدم بالحجامة . 3

  ـ التقيؤ عمداً .4

  ـ خروج دم الحيض والنفاس . 5

  وهذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس ال تفطر الصائم إال بشروط وهي :

  ـ العلم بالحكم والوقت .1

  ـ أن يكون ذاكراً . 2

  ـ أن يكون مختاراً .3
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  . ))))7((((صيام أقسام الناس في ال
  (الذين ال يجب عليهم الصيام أصالً)

  القسم األول : الكافر .

القسم الثاني : الص8غير ف8ال يج8ب علي8ه الص8يام حت8ى يبل8غ ويحص8ل بل8وغ ال8ذكر بواح8د م8ن أم8ور 
  ثالثة : 

  األول : إنزال المني باحتالم أو غيره . 

  الثاني : نبات شعر العانة .

ة. ويحص8ل بل8وغ األنث8ى: بم8ا يحص8ل ب8ه بل8وغ ال8ذكر وزي8ادة الثالث : بلوغ تمام خمسة عشرة سن
  أمر رابع وهو الحيض .

  القسم الثالث : المجنون .

  القسم الرابع : الَهِرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه . 

القسم الخامس : العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً ال يرج8ى زوال8ه ك8الكبير والم8ريض مرض8اً ال 
  عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً . يرجى برؤه، لكن يجب

  (الذين ال يجب عليهم أداء ولكن يجب عليهم القضاء) : 

  القسم السادس : المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر .

  القسم السابع : المريض الذي يرجى برؤ مرضه وله ثالث حاالت : 

  ب عليه الصوم .أحدها : أن ال يشق عليه الصوم وال يضره فيج

  الثانية : أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر وال يجوز له الصوم .

  الثالثة : أن يشق عليه الصوم وال يضره فيفطر .

القس88م الث88امن : الح88ائض، فيح88رم عليه88ا الص88يام. (إذا ظه88ر الح88يض منه88ا وه88ي ص88ائمة ول88و قب88ل 
نه88ار رمض88ان ل88م يص88ح الغ88روب بلحظ88ة بط88ل ص88وم يومه88ا ـ إذ طه88رت م88ن الح88يض ف88ي أثن88اء 

  صومها بقية اليوم ـ إذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام) . 

  والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم .

القسم التاسع : الم8رأة إذا كان8ت مرض8عاً أو ح8امالً وخاف8ت عل8ى نفس8ها أو عل8ى الول8د م8ن الص8وم 
  فإنها تفطر .

معصوم من غرق أو حري8ق أو غي8ر طر لدفع ضرورة وغيره؛ كإنقاذ : من احتاج للفالقسم العاشر
  .ذلك

  ا�*فطار : 
  اإلفطار: هو إفطار الصائم عقب تحقق غروب الشمس .

  تعجيله : 

  . 1098، ومسلم 1856: "ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" . رواه البخاري:  ρقال 

  على ماذا يفطر ؟ 
يفطر قبل أن يص8لي عل8ى ُرطب8ات ف8إن ل8م تك8ن  ρرسول هللا عن أنس رضي هللا عنه قال : "كان 

  ، األلباني . 560رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء" . صحيح الترمذي 

  دعاء ا�*فطار :

                                                 
  خمتصر من جمالس شهر رمضان ـ للشيخ دمحم بن صاحل العثيمني ـ رمحه هللا تعاىل ـ .     )7(
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يق8ول إذا أفط8ر : "ذه8ب الظم8أ و ابتل8ت  ρعن ابن عمر ـ رضي هللا عن8ه ـ ق8ال : ك8ان رس8ول هللا 
  . 2066هللا" . حسن ، صحيح أبي داود العروق وثبت األجر إن شاء 

  الدعوة المستجابة عنده : 
  : "ثالث ال ترد دعوتهم؛ الصائم حين يفطر..." . ρلقول الرسول 

ر صائماً :   أجر من فطَّ
: "من فطَّر صائماً كان له مث8ل أج8ره غي8ر أن8ه ال ي8نقص م8ن أج8ر الص8ائم ش8يئاً" [ص8حيح  ρقال 

  ] . 647الترمذي: 

  :  ρعن النبي أحاديث �! تصح 
  ] . 253ـ صوموا تصحوا . [السلسلة الضعيفة: 1

ـ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إالّ كانت ن8وراً 2
  بين عينيه إلى يوم القيامة . 

  ] . 1014ـ ليتقه الصائم (يعني الكحل) [السلسلة الضعيفة: 3

  ] . 2402والمجمر. [ضعيف الجامع ـ تحفة الصائم الدهن 4

زك888اة الفطر.[السلس888لة ـ888 ش888هر رمض888ان معل888ق ب888ين الس888ماء واألرض وال يرف888ع إل888ى هللا إالّ ب5
  . ]43الضعيفة:

  القيام (التراويح) :
هي  إحياء ليالي رمضان بالصالة والقراءة الطويلة فيها. سميت بذلك ألنهم كانوا يس8تريحون ب8ين 

  كل تسليمتين .

وعدد ركعاتها إحدى عشرة ركعة، وقد قال بع8ض العلم8اء بغي8ر ذل8ك والق8ول المواف8ق وهي سنة، 
: أنه88ا ثم88ان ركع88ات دون ال88وتر، لح88ديث عائش88ة رض88ي هللا عنه88ا ف88ي ص88حيح  ρله88دي النب88ي 

  البخاري قالت : "ما كان يزيد في رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة".

  القيـام : 
ك8ان إذا دخ8ل العش8ر األواخ8ر أحي8ا اللي8ل وأيق8ظ  ρ"إن النب8ي  عن عائشة رض8ي هللا عنه8ا قال8ت :

  ] . 1174، ومسلم  1920أهله وشد المئرز" [البخاري: 

  السحور : 
  السحور: هو األكل والشرب في آخر الليل بنية الصوم .

   ] 1096أكلة السحور" [رواه مسلم: : "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب  ρقال 

  ر : الحث على السحو
  ] . 1095: "تسحروا فإن في السحور بركة" [مسلم:  ρقال 

  وقته : 
ث8م ق8ام إل8ى الص8الة، فقل8ت: ك8م  ρعن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال : "تسحرنا م8ع رس8ول هللا 

  .1821كان بين األذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية" رواه البخاري : 

  الصوم المستحب : 
  ل بعد رمضان يكمل بها أجر صيام الدهر .ـ صيام ستة أيام من شوا1

  ـ صوم االثنين والخميس ألنهما يومان تعرض فيهما األعمال على هللا . 2
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ـ صيام ثالثة أيام من كل شهر يكتب بها أجر صيام ال8دهر؛ ألن الحس8نة بعش8ر أمثاله8ا. واألول8ى 3
  أن تكون الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر .

  ل من ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة لغير الحاج.ـ صيام التسع األو4

  ـ صيام شهر محرم وآكده التاسع والعاشر . 5

  الصوم المنهي عنه : 
  ـ صوم يوم الشك وهو يوم الثالثين من شعبان.1

  ـ صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد األضحى . 2

ل88ث عش88ر م88ن ذي الحج88ة لغي88ر ـ88 ص88يام أي88ام التش88ريق؛ وه88ي الح88ادي عش88ر والث88اني عش88ر والثا3
  الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي .

  ـ تخصيص يوم الجمعة بالصوم . 4

  ـ صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها .5

  ا�!عتكاف : 
  سنة مستحبة، وأفضله آخر الشهر الكريم .

م8ن رمض8ان ك8ان يعتك8ف العش8ر األواخ8ر  ρفعن عائشة رضي هللا عنه8ا قال8ت : "إن رس8ول هللا 
  حتى توفاه هللا" .

  زكاة الفطر :
زك88اة الفط88ر طه88رة للص88ائم م88ن اللغ88و  ρق88ال اب88ن عب88اس رض88ي هللا عنهم88ا : "ف88رض رس88ول هللا 

والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداه8ا بع8د الص8الة فه8ي 
  أبي داود] صدقة من الصدقات" المقصود بالصالة (صالة العيد) [صحيح

  وتخرج عن النفس وعن كل من يمونه؛ صغيراً وكبيراً، ذكراً وأنثى، حراً وعبداً.

  توجيهات للصائمين والصائمات 
  / أختي المسلمة:أخي المسلم

  ـ صم رمضان إيماناً واحتساباً 6 تعالى ليغفر لك ما مضى من ذنوبك.1

  ائر الذنوب.ـ احذر أن تفطر يوماً من رمضان لغير عذر؛ فإنه من كب2

ـ قم ليالي رمضان لصالة التراويح والتهجد ـ والسيما ليلة القدر منه ـ إيماناً واحتس8اباً ليغف8ر ل8ك 3
  ما تقدم من ذنبك .

ـ ليكن طعامك وشرابك ولباسك حالالً؛ لتقبل أعمالك، ويستجاب دعاؤك. واحذر أن تص8وم ع8ن 4
  الحالل ثم تفطر على الحرام .

ر عندك بعض الص5   ائمين لتنال مثل أجرهم .ـ فّطِ

  ـ حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة لتنل ثوابها ويحفظك هللا بها.6

  ـ أكثر من الصدقة فإن أفضل الصدقة صدقة في رمضان .7

ـ احذر أن تضيع أوقاتك بدون عمل صالح فإنك مسؤول عنها ومحاسب عليها ومجزي عل8ى م8ا 8
  عملت فيها .

  ضان فإن العمرة في رمضان تعدل حجة .ـ اعتمر في رم9

  ـ استعن على صيام النهار بالسحور في آخر جزء من الليل ما لم تخش طلوع الفجر .10

  ـ عجل الفطر بعد تحقق غروب الشمس لتنال محبة هللا لك .11

  ـ اغتسل من الجنابة قبل الفجر لتؤدي العبادة بطهارة ونظافة .12
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ن واشغله بخير ما أنزل فيه؛ وهو تالوة القرآن الكريم بت8دبر ـ انتهز فرصة وجودك في رمضا13
  وتفكر ليكون ُحجة لك عند ربك وشفيعاً لك يوم القيامة . 

  ـ احفظ لسانك عن الكذب واللعن والغيبة والنميمة فإنها تنقص أجر الصيام .14

يك8ون ـ ال يخرجك الصيام ع8ن ح8دك فتغض8ب ألتف8ه األس8باب بحج8ة أن8ك ص8ائم ب8ل ينبغ8ي أن 15
  الصيام سبباً في سكينة نفسك وطمأنينتها .

ـ أخرج من ص8يامك بتق8وى هللا تع8الى ومراقبت8ه ف8ي الس8ر والعالني8ة وش8كر نعم8ه، واالس8تقامة 16
  على طاعته بفعل جميع األوامر وترك جميع النواهي . 

يما إذا ـ أكثر من الذكر واالستغفار وسؤال الجنة والنجاة من الن8ار ف8ي رمض8ان وغي8ره، والس178
  كنت صائماً وعند الفطر وعند السحور، فإنها من أهم أسباب المغفرة.

  ـ أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك وأوالدك وللمسلمين فقد أمر هللا بالدعاء وتكفل باإلجابة.18

ـ تب إلى هللا تعالى توبةً نصوحاً في جميع األوقات بترك المعاصي والندم على م8ا س8لف منه8ا 19
  ى عدم العودة إليها في المستقبل فإن هللا يتوب على من تاب .والعزم عل

  ـ صم ستّاً من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله.20

  ـ صم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة لتفوز بتكفير ذنوب السنة الماضية والسنة اآلتية.21

  مع التاسع لتفوز بتكفير ذنوب سنة.ـ صم يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم 22

{واعُبـد ربـك حّتـى ـ استمر على اإليمان والتق8وى والعم8ل الص8الح بع8د رمض8ان حت8ى تم8وت 23
   يأتيك اليقين}

ـ لتظهر عليك آثار العبادات من صالة وص8وم وزك8اة وح8ج؛ بالتوب8ة النص8وح وت8رك الع8ادات 24
  المخالفة للشرع . 

ى رس8ول هللا ص88لوات هللا وس8المه علي8ه وعل88ى آل8ه وأص88حابه ـ8 أكث8ر م88ن الص8الة والس8الم عل2588
  وأتباعه إلى يوم الدين .

اللهم اجعلنا وجميع المسلمين ممن صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
  .تأخر 

ك وتع8الى اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب تبار
  .  

  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا .

  ربنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميع العليم، يا حي يا قيوم يا ذا الجالل واإلكرام.

  وصلى هللا على دمحم وعلى آله وصحبه وسلم .

)8(من أحكام النساء في رمضان 
 :  

  أختي المسلمة .. 

ء بش8أن أحك8ام الح8يض ف8ي العب8ادات رأين8ا أن نظراً لكثرة التساؤالت التي ترد على العلم8ا  
  نجمع األسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في االختصار . 

تنبيه : قد يبدو لمن يتصفح الكت8اب ألول م8رة أن بع8ض األس8ئلة متك8ررة ولك8ن بع8د التأم8ل س8وف 
دم إغفاله8ا. ه8ذا وص8لى هللا وس8لم عل8ى يجد أن هناك زيادة عل8م ف8ي إجاب8ة دون األخ8رى. رأين8ا ع8

  نبينا دمحم وآله وصحبه أجمعين . 

/ إذا طه8رت الم88رأة بع8د الفج88ر مباش88رة ه8ل تمس88ك وتص8وم ه88ذا الي88وم؟ ويك8ون يومه88ا له88ا أم 1س
  عليها قضاء ذلك اليوم؟

                                                 
   بن صاحل بن عثيمني يرمحه هللا تعاىل . من إجا+ت الشيخ / دمحم    )8(
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  ج/ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قوالن :

نه يلزمها اإلمساك بقية ذلك اليوم ولكنه ال يحسب لها بل يجب عليه8ا القض8اء وه8ذا القول األول: إ
  هو المشهور من مذهب اإلمام أحمد ـ رحمه هللا ـ .

والقول الثاني : إنه ال يلزمها أن تمسك بقية ذل8ك الي8وم ألن8ه ي8وم ال يص8ح ص8ومها في8ه لكونه8ا ف8ي 
م يبق لإلمساك فائدة ، وهذا ال8زمن زم8ن غي8ر أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح ل

محترم بالنسبة لها ألنها مأمورة بفطره ف8ي أول النه8ار، ب8ل مح8رم عليه8ا ص8ومه ف8ي أول النه8ار، 
والصوم الشرعي كما نعلم جميع8اً ه8و اإلمس8اك ع8ن المفط8رات تعب8داً 6 ـ ع8ز وج8ل ـ م8ن طل8وع 

من القول بلزوم اإلمساك وعلى كال القولين الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح 
  يلزمها قضاء هذا اليوم .

/ هذا السائل يقول : إذا طهرت الح8ائض واغتس8لت بع8د ص8الة الفج8ر وص8لت وكمل8ت ص8وم 2س
  يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟

ج/ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيق8ة واح8دة ولك8ن تيقن8ت الطه8ر فإن8ه إذا ك8ان ف8ي 
ان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً وال يلزمها قض8اؤه؛ ألنه8ا ص8امت رمض

وهي طاهر وإن لم تغتسل إالّ بعد طلوع الفجر فال حرج كما أن الرجل لو كان جنباً م8ن جم8اع أو 
  احتالم وتسحر ولم يغتسل إالّ بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً . 

أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد ص8امت ذل8ك الي8وم ف8إن وبهذه المناسبة أود أنبه إلى 
بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بع8د فطره8ا قب8ل أن تص8لي العش8اء فس8د ص8وم ذل8ك الي8وم، 

  وهذا ال أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح .

  صلي إذا طهرت قبل األربعين ؟/ هل يجب على النفساء أن تصوم وت3س

ج/ نعم .. متى طهرت النفساء قبل األربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك ف8ي رمض8ان، 
ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ألنها طاهر ليس فيه8ا م8ا يمن8ع الص8وم، وال 

  ما يمنع وجوب الصالة وإباحة الجماع.

ها الشهرية ثماني8ة أي8ام أو س8بعة أي8ام ث8م اس8تمرت معه8ا م8رة أو م8رتين / إذا كانت المرأة عادت4س
  أكثر من ذلك فما الحكم ؟

ج/ إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو س8بعة ث8م طال8ت ه8ذه الم8دة وص8ارت ثماني8ة أو تس8عة أو 
معين8اً ل8م يح8د ح8داً  ρعشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى ال تصلي حتى تطه8ر و ذل8ك ألن النب8ي 

فمتى كان هذا ال8دم  {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}في الحيض وقد قال هللا تعالى : 
باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الث8اني ناقص8اً ع8ن 

لح8يض ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يك8ن عل8ى الم8دة الس8ابقة والمه8م أن الم8رأة مت8ى ك8ان ا
معها موجوداً فإنها ال تصلي س8واء ك8ان الح8يض موافق8اً للع8ادة الس8ابقة أو زائ8داً عنه8ا أو ناقص8اً . 

  وإذا طهرت تصلي .

/ المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً ال تصلي وال تصوم أم أن العبرة بانقطاع ال8دم عنه8ا، 5س
  فمتى انقطع تطهرت وَصلّت؟ وما هي أقل مدة للطهر ؟

نفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجود جلست لم تُصّلِ ول8م تص8م ول8م يجامعه8ا ج/ ال
زوجه88ا، وإذا رأت الطه88ر ول88و قب88ل األربع88ين ول88و ل88م تجل88س إال عش88رة أي88ام أو خمس88ة أي88ام فإنه88ا 

  تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وال حرج في ذلك .
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أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبت8ت أحكام8ه والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق األحكام بوجوده 
ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاض8ة تجل8س 

  ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي .

/ إذا ن88زل م88ن الم88رأة ف88ي نه88ار رمض88ان نق88ط دم بس88يط، واس88تمر معه88ا ه88ذا ال88دم ط88وال ش88هر 6س
  . فهل صومها صحيح ؟رمضان وهي تصوم .

ج/ نعم .. صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء ألنها من العروق، وقد أُث8ِر ع8ن عل8ي ب8ن 
أبي طالب ـ رضي هللا عنه ـ أنه ق8ال : إن ه8ذه ال8نقط الت8ي تك8ون كرع8اف األن8ف ليس8ت بح8يض.. 

  هكذا يذكر عنه ـ رضي هللا عنه ـ . 

الفجر ولم تغتسل إالّ بعد الفجر ه8ل يص8ح ص8ومها أم ال / إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل 7س
  ؟

ج/ نعم .. يصح ص8وم الم8رأة الح8ائض إذا طه8رت قب8ل الفج8ر ول8م تغتس8ل إالّ بع8د طل8وع الفج8ر.. 
وكذلك النفساء ألنها حينئٍذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر علي8ه وه8و 

{فا�eن باEـ$وهن وابتغـوا مـا كتـب هللا لكـم وكلـوا ُجنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : 
. ف8إذا أذن هللا واE$بوا حتى يتبين لكم الخيط ا��بيض من الخيط ا��سود مـن الفجـر}

تع88الى بالجم88اع إل88ى أن يتب88ين الفج88ر ل88زم م88ن ذل88ك أن ال يك88ون االغتس88ال إالّ بع88د طل88وع الفج88ر 
بح جنباً من جماع أهل8ه وه8و ص8ائم" .. كان يص ρولحديث عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : "أن النبي 

  ال يغتسل عن الجنابة إالّ بعد طلوع الصبح . ρأي أنه 

/ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك 8س
  اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

م يخ88رج إالّ بع88د غ88روب ج/ إذا أحس88ت الم88رأة الط88اهرة بانتق88ال الح88يض وه88ي ص88ائمة ولكن88ه ل88
الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخ8رج إالّ بع8د غ8روب الش8مس، ف8إن ص8ومها ذل8ك الي8وم 

  صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً وال يبطل الثواب به إذا كان نفالً .

  / إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟9س

  ك اليوم صحيح ألن األصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .ج/ صيامها ذل

/ أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم.. م8رة ت8راه 10س
  وقت العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟

على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وه8ي ج/ سبق الجواب 
  تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً .

  / الحائض والنفساء هل تأكالن وتشربان في نهار رمضان ؟11س

د م8ن ج/ نعم تأكالن وتشربان في نهار رمضان لكن األولى أن يكون ذلك سراً إذا ك8ان عن8دها أح8
  الصبيان في البيت ألن ذلك يوجب إشكاالً عندهم .

/ إذا طهرت الح8ائض أو النفس8اء وق8ت العص8ر ه8ل تلزمه8ا ص8الة الظه8ر م8ع العص8ر أم ال 12س
  يلزمها سوى العصر فقط؟

ج/ القول الراجح في هذه المسألة أنه ال يلزمها إالّ العصر فقط، ألن8ه ال دلي8ل عل8ى وج8وب ص8الة 
ق8ال : "م8ن أدرك ركع8ة م8ن العص8ر قب8ل أن تغ8رب  ρة الذم8ة، ث8م إن النب8ي الظهر واألصل ب8راء

،  ρالش8مس فق88د أدرك العص88ر" ول88م ي8ذكر أن88ه أدرك الظه88ر، ول88و ك8ان الظه88ر واجب88اً لبين88ه النب88ي 
وألن الم88رأة ل88و حاض88ت بع88د دخ88ول وق88ت الظه88ر ل88م يلزمه88ا إالَّ قض88اء ص88الة الظه88ر دون ص88الة 

لعص8ر وال ف8رق بينه8ا وب8ين الص8ورة الت8ي وق8ع الس8ؤال عنه8ا، العصر مع أن الظه8ر تجم8ع إل8ى ا
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وعلى هذا يكون القول الراجح أنه ال يلزمها إالّ صالة العص8ر فق8ط لدالل8ة ال8نص والقي8اس عليه8ا. 
وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه ال يلزمها إالَّ ص8الة العش8اء وال تلزمه8ا 

  صالة المغرب .

س88اء الالت88ي يجهض88ن ال يخل88ون م88ن ح88التين: إم88ا أن تجه88ض الم88رأة قب88ل تخل88ُّق / بع88ض الن13س
الجن88ين، وإم88ا أن تجه88ض بع88د تخلق88ه وظه88ور التخط88يط في88ه .. فم88ا حك88م ص88يامها ذل88ك الي88وم ال88ذي 

  أجهضت فيه وصيام األيام التي ترى فيها الدم ؟

فإنها تص8وم وتص8لي وص8يامها  ج/ إذا كان الجنين لم يَُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا
ص88حيح، وإذا ك88ان الجن88ين ق88د ُخل88ّق ف88إن ال88دم دم نف88اس ال يح88ل له88ا أن تص88لي في88ه وال أن تص88وم 
والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين ق8د ُخل8ِّق فال8دم دم نف8اس وإذا ل8م يَُخل8َّق 

رم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا ك8ان غي8ر فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يح
  دم النفاس فإنه ال يحرم عليها ذلك . 

  / نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟14س

: "أل8يس إذا حاض8ت ل8م  ρج/ إذا خرج دم الحيض واألنثى صائمة فإن صومها يفس8د لق8ول النب8ي 
والنف88اس مثل88ه وخ88روج دم الح88يض والنف88اس مفس88د تص88ل ول88م تص88م" وله88ذا نع88ده م88ن المفط88رات 

للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضاً فإن8ه كح8يض غي8ر الحام8ل أي ال 
يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه ال يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يق8ع م8ن الحام8ل ه8و 

ن يأتيه8ا ف8ي أوقاته8ا المعت8ادة فه8ذا ح8يض أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت ب8ل ك8ا
على القول الراجح يثبت له أحك8ام الح8يض، أم8ا إذا انقط8ع ال8دم عنه8ا ص8ارت بع8د ذل8ك ت8رى دم8اً 

  ليس هو الدم المعتاد فإن هذا ال يؤثر على صيامها ألنه ليس بحيض .

ة النهار. فم8اذا عليه8ا / إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه ال ترى الدم طيل15س
  أن تفعل ؟ 

ج/ الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة الت8ي حص8لت له8ا ف8ي أي8ام حيض8تها ت8ابع للح8يض ف8ال يعتب8ر 
طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مم8ا تمتن8ع من8ه الح8ائض، وق8ال بع8ض أه8ل العل8م م8ن كان8ت ت8رى 

خمس8ة عش8ر يوم8اً ف8إذا وص8لت إل8ى  يوماً دماً ويوماً نقاًء فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى
خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو المشهور من مذهب اإلم8ام أحم8د ب8ن حنب8ل 

  رحمه هللا . 

/ في األيام األخيرة من الحيض وقبل الطهر ال ترى المرأة أثر لل8دم، ه8ل تص8وم ذل8ك الي8وم 16س
  وهي لم تَر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟ 

ا كان من عادتها أالَّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بع8ض النس8اء فإنه8ا تص8وم وإن ك8ان ج/ إذ
  من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها ال تصوم حتى ترى القصة البيضاء .

/ ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تك8ون طالب8ة 17س
  أو معلمة ؟

على المرأة الحائض أو النفساء ف8ي ق8راءة الق8رآن إذا ك8ان لحاج8ة ك8المرأة المعلم8ة أو  ج/ ال حرج
الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعن8ي ق8راءة الق8رآن لطل8ب األج8ر وث8واب 

ءة القرآن التالوة فاألفضل أالّ تفعل ألن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض ال يحل لها قرا
  .  

  / هل يلزم الحائض تغيير مالبسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم وال نجاسة؟ 18س
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ج/ ال يلزمها ذلك ألن الحيض ال ينجس الب8دن وإنم8ا دم الح8يض ي8نجس م8ا الق8اه فق8ط، وله8ذا أم8ر 
  النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن . ρالنبي

س88أل ام88رأة أفط88رت ف88ي رمض88ان س88بعة أي88ام وه88ي نفس88اء، ول88م تق88ض حت88ى أتاه88ا / س88ائل ي19س
رمض88ان الث88اني وطافه88ا م88ن رمض88ان الث88اني س88بعة أي88ام وه88ي مرض88ع ول88م تق88ض بحج88ة م88رض 

  عندها. فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم هللا ؟

وال تس88تطيع القض88اء فإنه88ا مت88ى  ج/ إذا كان8ت ه88ذه الم88رأة كم88ا ذك8رت ع88ن نفس88ها أنه88ا ف88ي م8رض
اس8تطاعت ص8امته ألنه8ا مع8ذورة حت88ى ول8و ج8اء رمض8ان الث8اني، أم88ا إذا ك8ان ال ع8ذر له8ا وإنم88ا 
تتعل8ل وتته8اون فإن8ه ال يج8وز له8ا أن ت8ؤخر قض8اء رمض8ان إل8ى رمض8ان الث8اني، قال8ت عائش8ة ـ 

ف8ي ش8عبان" وعل8ى ه8ذا  رضي هللا عنه8ا ـ : "ك8ان يك8ون عل8يَّ الص8وم فم8ا أس8تطيع أن أقض8يه إالّ 
فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفس8ها إذا ك8ان ال ع8ذر له8ا فه8ي آثم8ة وعليه8ا أن تت8وب إل8ى هللا وأن 
تبادر بقضاء ما في ذمتها م8ن الص8يام، وإن كان8ت مع8ذورة ف8ال ح8رج عليه8ا ول8و ت8أخرت س8نة أو 

  سنتين .

ً 20س م8ن رمض8ان الس8ابق فم8ا  / بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وه8ن ل8م يص8من أيام8ا
  الواجب عليهن ؟

ج/ الواجب عليهن التوبة إلى هللا من هذا العمل ألنه ال يجوز لمن عليه قضاء رمض8ان أن ي8ؤخره 
إل8ى رمض8ان الث8اني ب8ال ع88ذر لق8ول عائش8ة ـ رض8ي هللا عنه8ا ـ : "ك88ان يك8ون عل8يَّ الص8وم م88ن 

ن88ه ال يمك88ن ت88أخيره إل88ى م88ا بع88د رمض88ان فم88ا أس88تطيع أقض88يه إال ف88ي ش88عبان" وه88ذا ي88دل عل88ى أ
رمضان الثاني.. فعليها أن تتوب إلى هللا ـ عز وجل ـ مما ص8نعت وأن تقض8ي األي8ام الت8ي تركته8ا 

  بعد رمضان الثاني . 

/ إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثالً وهي لم تصل بعد صالة الظه8ر ه8ل يلزمه8ا 31س
  قضاء تلك الصالة بعد الطهر ؟

ا خالف بين العلماء فمنهم من قال أنه ال يلزمه8ا أن تقض8ي ه8ذه الص8الة ألنه8ا ل8م تف8ّرط ج/ في هذ
ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصالة إلى آخ8ر وقته8ا، وم8نهم م8ن ق8ال إن8ه يلزمه8ا القض8اء 

: "م888ن أدرك ركع888ة م888ن الص888الة فق888د أدرك الص888الة"  ρأي قض888اء تل888ك الص888الة لعم888وم قول888ه 
  أن تقضيها ألنها صالة واحدة ال مشقة في قضائها .واالحتياط لها 

/ إذا رأت المرأة الحامل دماً قبل ال8والدة بي8وم أو ي8ومين فه8ل تت8رك الص8وم والص8الة م8ن أجل8ه أم 22س
  ماذا ؟

ج/ إذا رأت الحامل الدم قبل الوالدة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك م8ن أجل8ه الص8الة 
  عه طلق فإنه دم فساد ال عبرة فيه وال يمنعها من صيام وال صالة .والصيام وإذا لم يكن م

  / ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟23س

ر من هذا.. وذلك ألن ه8ذه الحب8وب فيه8ا مض8رة عظيم8ة، ثب8ت عن8دي ذل8ك ع8ن طري8ق  ج/ أنا أحذِّ
بنات آدم فاقنعي بما كت8ب هللا ـ ع8ز وج8ل ـ وص8ومي  األطباء ويقال للمرأة هذا شيء كتبه هللا على

  حيث ال مانع وإذا وجد المانع فافطري رضاًء بما قدَّر هللا ـ عز وجل ـ .

/ يق88ول الس88ائل: ام88رأة بع88د ش88هرين م88ن النك88اح وبع88د أن طه88رت ب88دأت تج88د بع88ض النق88اط 24س
  الصغيرة من الدم . فهل تفطر وال تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟

لنس88اء ف88ي الح88يض والنك88اح بح88ر ال س88احل ل88ه، وم88ن أس88بابه اس88تعمال ه88ذه الحب88وب ج/ مش88اكل ا
المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه اإلشكاالت الكثي8رة، ص8حيح أن 
اإلشكال ما زال موجوداً منذ بعث الرسول بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوج8ه ال8ذي 
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ران في ح8ل مش8اكله أم8ر يؤس8ف ل8ه، ولك8ن القاع8دة العام8ة أن الم8رأة إذا طه8رت يقف اإلنسان حي
ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النكاح، وأعني الطهر في الح8يض خ8روج القص8ة البيض8اء 
وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بع8د الطه8ر م8ن ك8درة أو ص8فرة أو نقط8ة أو رطوب8ة، فه8ذا كل8ه 

لص8الة، وال يمن8ع م8ن الص8يام، وال يمن8ع م8ن جم8اع الرج8ل لزوجت8ه، ليس بحيض، فال يمن8ع م8ن ا
ألنه ليس بحيض. قالت أم عطية: "كنا ال نعد الصفرة والكدرة ش8يئاً" [أخرج8ه البخ8اري وزاد أب8و 
داود بع8د الطه88ر وس8ندها ص88حيح] وعل8ى ه88ذا الق8ول : ك88ل م8ا ح88دث بع8د الطه88ر المت8يقن م88ن ه88ذه 

تمنعها من صالتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولك8ن يج8ب  األشياء فإنها ال تضر المرأة وال
أن ال تتعجل حتى ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبع8ثن إل8ى أم الم8ؤمنين عائش8ة ـ رض8ي 

  هللا عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن : ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .

م وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود.. فم8ا الحك8م ف8ي ه8ذه / بعض النساء يستمر معهن الد35س
  الحالة بالنسبة للصوم والصالة وسائر العبادات ؟ 

ج/ المعروف عند كثير من أهل العل8م أن الم8رأة إذا ك8ان له8ا ع8ادة وانقض8ت عادته8ا فإنه8ا تغتس8ل 
ن8د ه8ؤالء العلم8اء وتصلي وتص8وم وم8ا ت8راه بع8د ي8ومين أو ثالث8ة ل8يس بح8يض ألن أق8ل الطه8ر ع

ثالثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العل8م إنه8ا مت8ى رأت ال8دم فه8و ح8يض ومت8ى طه8رت من8ه فه8ي 
  طاهرة، وإن لم يكن بين الحيضتين ثالثة عشر يوماً .

/ أيهما أفضل للمرأة أن تص8لي ف8ي لي8الي رمض8ان ف8ي بيته8ا أم ف8ي المس8جد وخصوص8اً إذا 26س
  هك للنساء الالتي يصلين في المساجد ؟كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجي

: "وبيوتهن خير لهن" وألن خ8روج النس8اء ال  ρج/ األفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي 
يسلم من فتنة في كثير من األحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير له8ا م8ن أن تخ8رج للص8الة ف8ي 

ة الش8ريط.. وت8وجيهي لالت8ي يص8لين المسجد والمواعظ والح8ديث يمك8ن أن تحص8ل عليه8ا بواس8ط
  في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة وال متطيبات.

  / ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟27س

  ج/ حكمه ال بأس به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ ما ذاقته .

الجن8ين إث88ر نزي88ف ح88اد فه88ل  / ام8رأة أص88يبت ف88ي حادث88ة وكان8ت ف88ي بداي88ة الحم88ل فأس88قطت28س
  يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم ؟

ج/ نقول إن الحامل ال تحيض كما قال اإلمام أحم8د ، إنم8ا تع8رف النس8اء الحم8ل بانقط8اع الح8يض 
 والحيض كما قال أهل العلم خلقه هللا تبارك وتع8الى بحكم8ة غ8ذاء الجن8ين ف8ي بط8ن أم8ه، ف8إذا نش8أ

الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يس8تمر به8ا الح8يض عل8ى عادت8ه كم8ا ك8ان قب8ل الحم8ل 
فه88ذه يحك88م ب88أن حيض88ها ح88يض ص88حيح ألن88ه اس88تمر به88ا الح88يض ول88م يت88أثر بالحم88ل فيك88ون ه88ذا 
الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجباً لما يوجبه ومسقطاً لما يسقطه، والحاص8ل 

ي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو ال8ذي اس8تمر به8ا كم8ا ك8ان أن الدم الذ
قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيك8ون حيض8اً والن8وع الث8اني دم ط8رأ عل8ى الحام8ل 
طروءاً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما ه8و دم 

يمنعها من الصالة وال من الصوم بل ه8ي ف8ي حك8م الط8اهرات ولك8ن إذا ل8زم عرق وعلى هذا فال 
من الحادث أن ينـزل الولد أو الحمل ال8ذي ف8ي بطنه8ا فإنه8ا عل8ى م8ا ق8ال أه8ل العل8م إن خ8رج وق8د 
تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك في8ه الص8الة والص8وم ويتجنبه8ا زوجه8ا 

ج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه ال يعتبر دم نف8اس ب8ل ه8و دم فس8اد ال يمنعه8ا حتى تطهر .. وإن خر
  من الصالة وال من الصيام وال من غيرهما .
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قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوم8اً؛ ألن الجن8ين ف8ي بط8ن أم8ه   
وه8و الص8ادق المص8دوق فق8ال:  ρكما قال عبد هللا بن مس8عود ـ ري هللا عن8ه ـ : ح8دثنا رس8ول هللا 

"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مث8ل ذل8ك ث8م يك8ون مض8غة مث8ل ذل8ك ث8م 
يبعث إليه الملك ويؤمر ب8أربع كلم8ات فيكت8ب رزق8ه وأجل8ه وعمل8ه وش8قي أم س8عيد" وال يمك8ن أن 

  بعض أهل العلم .  يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق ال يتبين قبل تسعين يوماً كما قال

/ أنا امرأة أس8قطت ف8ي الش8هر الثال8ث من8ذ ع8ام، ول8م أص8ّل حت8ى طه8رت وق8د قي8ل ل8ي ك8ان 29س
  عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا ال أعرف عدد األيام بالتحديد ؟

ج/ المع88روف عن88د أه88ل العل88م أن الم88رأة إذا أس88قطت لثالث88ة أش88هر فإنه88ا ال تص88لي ألن الم88رأة إذا 
د تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس ال تص8لي في8ه. ق8ال أسقطت جنيناً ق

العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أق8ل م8ن ثالث8ة أش8هر ف8إذا 
تيقنت أنه سقط الجنين لثالثة أش8هر ف8إن ال8ذي أص8ابها يك8ون دم فس8اد ال تت8رك الص8الة م8ن أجل8ه، 

ه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنه تقضي الصالة وهذ
وإذا كانت ال تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تَُص8لِّه 

  .  

ص8يام  / سائلة تقول : إنها منذ وجب عليه8ا الص8يام وه8ي تص8وم رمض8ان ولكنه8ا ال تقض8ي30س
األيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد األيام الت8ي أفطرته8ا فه8ي تطل8ب إرش8ادها 

  إلى ما يجب عليها فعله اآلن ؟

ج/ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليه8ا م8ن 
 ً ، وكالهم88ا مص88يبة؛ ألن الجه88ل دواؤه العل88م  الص88يام إم88ا أن يك88ون جه88الً، وإم88ا أن يك88ون تهاون88ا

والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى هللا ـ عز وج8ل ـ ومراقبت8ه والخ8وف م8ن عقاب8ه والمب8ادرة 
إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى هللا مم8ا ص8نعت وأن تس8تغفر وأن تتح8رى األي8ام 

  تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل هللا توبتها . التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا

/ تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت الم8رأة بع8د دخ8ول وق8ت الص8الة؟ وه8ل يج8ب عليه8ا أن 31س
  تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصالة ؟

ذا ج/ أوالً : المرأة إذا حاضت بع8د دخ8ول الوق8ت أي بع8د دخ8ول وق8ت الص8الة فإن8ه يج8ب عليه8ا إ
طهرت أن تقضي تلك الصالة التي حاضت ف8ي وقته8ا إذا ل8م تص8لها قب8ل أن يأتيه8ا الح8يض وذل8ك 

: "من أدرك ركعة من الصالة فق8د أدرك الص8الة" ف8إذا أدرك8ت الم8رأة م8ن وق8ت  ρلقول الرسول
  الصالة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء .

لحيض قبل خروج وقت الصالة فإن8ه يج8ب عليه8ا قض8اء تل8ك الص8الة، فل8و ثانياً : إذا طهرت من ا
طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صالة العص8ر، ول8و طه8رت قب8ل منتص8ف 

ـ س88بحانه ي الفج88ر إذا ج88اء وقته88ا، ق88ال هللا اللي88ل ل88م يج88ب عليه88ا ص88الة العش88اء، وعليه88ا أن تص88ل
r!ة إن الصـr!ة كانــت علـى المـؤمنين كتابــاً {فـإذا اطمـأننتم فــأقيموا الصـوتع8الى : 
أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود ال يجوز لإلنسان أن يخرج الصالة عن وقتها وال أن يب8دأ  موقوتا}

  بها قبل وقتها . 

/ دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصالة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصالة ع8ن م8دة الح8يض 32س
  ؟
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قت الصالة كأن حاضت بعد ال8زوال بنص8ف س8اعة م8ثالً، فإنه8ا ج/ إذا حدث الحيض بعد دخول و
{إن بعد أن تطهر من الح8يض تقض8ي ه8ذه الص8الة الت8ي دخ8ل وقته8ا وه8ي ط8اهرة لقول8ه تع8الى : 

  . الصr!ة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}

في الحديث الطويل : "أليس8ت إذا حاض8ت ل8م تص8ل  ρوال تقضي الصالة عن وقت الحيض لقوله 
لم تصل ولم تصم" . وأجمع أهل العلم أنها ال تقض8ي الص8الة الت8ي فاتته8ا أثن8اء م8دة الح8يض أم8ا و

إذا طهرت ، وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة ف8أكثر فإنه8ا تص8لي ذل8ك الوق8ت ال8ذي طه8رت في8ه 
: "من أدرك ركعة من العصر قب8ل أن تغ8رب الش8مس فق8د أدرك العص8ر" . ف8إذا طه8رت  ρلقوله 

صر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنه8ا وقت الع
  تصلي العصر ركعة في المسألة األولى والفجر في المسألة الثانية .

/ شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً، ولها مدة تسع عش8رة 33س
زيف دم لها مدة ث8الث س8نوات وه8و م8رض يب8دو أتاه8ا ف8ي سنة وهي لم تأت بأطفال واآلن معها ن

تلكم الفترة، وألنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها ل8و س8محتم 
  ؟

ج/ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الص8الة والص8وم م8دة عادته8ا الس8ابقة 
م8ن عادته8ا أن الح8يض يأتيه8ا م8ن أول ك8ل ش8هر لم8دة س8تة  قبل هذا الحدث الذي أصابها فإذا كان

أيام مثالً فإنها تجلس من أول ك8ل ش8هر م8دة س8تة أي8ام ال تص8لي وال تص8وم ف8إن انقض8ت اغتس8لت 
وصلت وصامت، وكيفية الص8الة له8ذه وأمثاله8ا أنه8ا تغس8ل فرجه8ا غس8الً تام8اً وتعص8به وتتوض8أ 

تفعل88ه إذا أرادت أن تتنف88ل ف88ي غي88ر أوق88ات  وتفع88ل ذل88ك بع88د دخ88ول وق88ت ص88الة الفريض88ة وك88ذلك
  فرائض وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع الصالة .

  / ما حكم وجود المرأة في المسجد وهي حائض الستماع األحاديث والخطب ؟ 34س

ز له8ا ج/ ال يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام وال غيره من المساجد، ولكن يج8و
لعائش8ة ح8ين أمره8ا أن ت8أتي  ρأن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وم8ا أش8به ذل8ك كم8ا ق8ال النب8ي 

بالُخْمَرة فقالت : أنها ف8ي المس8جد وه8ي ح8ائض. فق8ال: "إن حض8يتك ليس8ت ف8ي ي8دك" ف8إذا م8رت 
 الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينـزل دم على المس8جد ف8ال ح8رج عليه8ا أم8ا إن كان8ت تري8د

أم88ر النس88اء ف88ي ص88الة العي88د أن  ρأن ت88دخل وتجل88س فه88ذا ال يج88وز وال88دليل عل88ى ذل88ك أن النب88ي
يخ88رجن إل88ى مص88لى العي88د العوات88ق وذوات الخ88دور والح88يَّض إالَّ أن88ه أم88ر أن يعت88زل الح88يَّض 

طبة أو اس8تماع المصلى فدل ذلك على أن الحائض ال يجوز لها أن تمكث في المسجد الستماع الخ
  ألحاديث الدرس وا

  

  كام تختص بالمرأة في باب الصيام أح

ص88وم ش88هر رمض88ان واج88ٌب عل88ى ك88ل مس88لٍم ومس88لمٍة وه88و أح88د أرك88ان اإلس88الم ومباني88ه 
  ] . 183العظام. قال هللا تعالى : {يا أيها الذين آمنوا ُكتب عليكم الصيام} [البقرة: 

  ومعنى {ُكتب} : فُِرَض .

ور إحدى أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض فإن8َّه يب8دأ و فإذا بلغت الفتاة سنَّ التَّكليف بظه
  جوب الصَّوم في حقها .
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88يام  وق88د تح88يض وه88ي ف88ي س88ّنِ التاس88عة، وق88د تجه88ل بع88ض الفتي88ات أن88َّه يج88ب عليه88ا الّصِ
  حينذاك فال تصوم ظناً منها أنَّها صغيرةٌ .

يام وهذا تفريٌط عظيٌم بترك ركٍن من أركا   ن اإلسالم .وال يأمرها أهلها بالّصِ

ومن حصل منها ذلك وجب عليها قض8اء الص8وم ال8ذي تركت8ه ف8ي ح8ين بداي8ة الح8يض به8ا 
  ولو مضى على ذلك فترةٌ طويلةٌ؛ ألنه باٍق في ذمتها.

  من يجب عليه رمضان :

إذا دخل شهر رمض8ان وج8ب عل8ى ك8ل مس8لٍم ومس8لمٍة ب8الغين ص8حيحين مقيم8ين ص8يامه، 
ويقض8ي ع8دد م8ا أفط8ره م8ن أي8ام ف8ي أثن8اء الش8هر فإن8ه يفط8ر  ومن كان منهما مريض8اً أو مس8افراً 

  .أُخر

قال هللا تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه وم8ن ك8ان مريض8اً أو عل8ى س8فٍر فع8دةٌ م8ن 
  ] . 185أياٍم أُخر} [البقرة:

كما أنَّ من أدركه الش8هر وه8و كبي8ٌر ه8رٌم ال يس8تطيع الص8يام أو م8ريٌض مرض8اً مزمن8اً ال 
تفاع88ه عن88ه ف88ي وق88ٍت م88ن األوق88ات م88ن رج88ٍل أو ام88رأة فإن88ه يفط88ر ويطع88م ع88ن ك88ل ي88وٍم يُرج88ى ار

  مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.

  ] . 184قال هللا تعالى : {وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعام مسكين} [البقرة: 

ي ال يُرج88ى ب88رؤه" . رواه ق88ال عب88د هللا ب88ن عب88اس رض88ي هللا عنهم88ا : "ه88ي للكبي88ر ال88ذ
  .اريالبخ

والمريض الذي ال يُرجى برؤ مرضه في حكم الكبير وال قضاء عليه لعدم إمكانه. ومعن8ى 
  {يطيقونه} يتجشمونه .

وتختصُّ المرأة بأعذار تُب8يُح له8ا اإلفط8ار ف8ي رمض8ان عل8ى أن تقض8ي م8ا أفطرت8ه بس8بب 
  تلك األعذار من أياٍم أخر .

  وهذه ا��عذار هي :
  ـ الحيض والنفاس :1

مرأة الصوم أثناءهما ويجب عليه8ا القض8اء م8ن أي8اٍم أخر.لم8ا ف8ي الص8حيحين يحرم على ال
عن عائشة رضي هللا عنها قالت : "ُكنا نُؤَمُر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الص8الة" وذل8ك لم8ا 
سألتها امرأةٌ فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم وال تقض8ي الص8الة. بيَّن8ت رض8ي هللا عنه8ا أن 

  التوقيفية التي يُتبع فيها النصُّ .هذا من األمور 

  حكمة ذلك :

) : "وال88دم ال88ذي يخ88رج 25/251ق88ال ش88يخ اإلس88الم اب88ن تيمي88ة ف88ي "مجم88وع الفت88اوى" (
بالحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنها أن تصوم ف8ي غي8ر أوق8ات ال8دم ال8ذي يخ8رج ب8الحيض 

يه الدم الذي يق8وي الب8دن ال8ذي ه8و فيه دمها. فكان صومها في تلك الحال صوماً معتدالً ال يخرج ف
مادته. وصومها ف8ي الح8يض يوج8ب أن يخ8رج في8ه دمه8ا ال8ذي ه8و مادته8ا ويوج8ب نقص8ان ب8دنها 

  وضعفها وخروج صومها عن االعتدال فأُِمَرت أن تصوم في غير أوقاِت الحيض" . انتهى .

طفله8ا أو عليهم8ا رأة أو عل8ى ـ الحمل واإلرضاع اللذان يحص8ل بالص8يام فيهم8ا ض8رٌر عل8ى الم28
 ً   :  معا

  فإنها تُفطر في حال حملها وإرضاعها.

ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فق8ط دونه8ا فإنه8ا تقض8ي م8ا أفطرت8ه 
  وتطعم ُكّل يوٍم مسكيناً .

  وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء .
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{وعل8ى ال8ذين يطيقون8ه فدي8ةٌ طع8ام وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى : 
  ] . 184مسكين} [البقرة : 

) : "ومم88ا يلتح88ق به88ذا المعن88ى 1/379ق88ال الح88افظ اب88ن كثي88ر رحم88ه هللا ف88ي "تفس88يره" (
  الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما" . انتهى .

لى جنينه8ا فإنه8ا تفط8ر وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا : "إن كانت الحامل تخاف ع
  ) . 25/318وتقضي عن كل يوم يوماً وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطالً من خبٍز" . انتهى (

  تنبيهات : 
ـ8 المستحاض8ة: وه8ي الت8ي يأتيه8ا دٌم ال يص8ل أن يك8ون حيض8اً ـ كم8ا س8بق ـ يج8ب عليه8ا 1

  الصيام وال يجوز لها اإلفطار من أجل االستحاضة.

تيمية رحمه هللا لما ذكر إفطار الحائض ق8ال : "بخ8الف االستحاض8ة قال شيخ اإلسالم ابن 
فإن االستحاضة تعمُّ أوقات الزمان وليس لها وقٌت تُؤَمُر فيه بالصوم وكان ذلك ال يمكن االحتراز 
منه كذرع القيء وخروج الدم ب8الجراح وال8دمامل واالح8تالم ونح8و ذل8ك مم8ا ل8يس ل8ه وق8ٌت مح8ددٌ 

  ).25/251م يجعل هذا منافياً للصوم كدم الحيض" . انتهى (يمكن االحتراز منه فل

ـ يج8ب عل8ى الح8ائض وعل8ى الحام8ل والمرض8ع إذا أفطرت8ا قض8اء م8ا أفطرن8ه فيم8ا ب8ين 2
رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم، والمبادرة أفضل وإذا لم يب8ق عل8ى رمض8ان الق8ادم إال 

ء حتى ال يدخل عليهم رمضان الجدي8د وعل8يهنَّ قدر األيام التي أفطرنها فيجب عليهن صيام القضا
  صياٌم من رمضان الذي قبله .

فإن لم يفعلن ودخل عليهنَّ رمضان وعليهنَّ صياٌم من رمضان الذي قبله وليس له8نَّ ع8ذٌر 
في تأخيره وجب عليهنَّ مع القضاء: إطعاُم مسكيٍن عن ُك8ّلِ ي8وٍم. وإن ك8ان لع8ذٍر فل8يس عل8يهنَّ إال 

س8فٍر حكمه8ا كحك8م م8ن أطف8رت ك من كان عليها قض8اٌء بس8بب اإلفط8ار لم8رٍض أو القضاء، وكذل
  لحيٍض على التفصيل السابق . 

عاً إذا كان زوجها حاضراً إال بإذنه. 3   ـ ال يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّ

ق8ال : "ال  ρلما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هري8رة رض8ي هللا عن8ه أن النب8ي 
  صوم وزوجها شاهد إال بإذنه" . يحل المرأة أن ت

  وفي بعض الروايات عن أحمد وأبي داود : "إال رمضان" . 

أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوٌج فإنه8ا 
يُستحُب لها أن تصوم تطوعاً، خصوصاً األيام التي يستحب ص8يامها كي8وم االثن8ين وي8وم الخم8يس 

ثة أياٍم من كل شهٍر وستة أيام م8ن ش8وال وعش8ر ذي الحج8ة وي8وم عرف8ة وي8وم عاش8وراء م8ع وثال
ي88وم قبل88ه أو ي88وم بع88ده. إال أن88ه ال ينبغ88ي له88ا أن تص88وم تطوع88اً وعليه88ا قض88اٌء م88ن رمض88ان حت88ى 

  تصوم القضاء . وهللا أعلم .

وتقض8يه م8ع ـ إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان؛ فإنها تمس8ك بقي8ة يومه8ا 4
  األيام التي أفطرتها بالحيض .

  وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احتراماً للوقت.
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)9(صفة الحج والعمرة 
 :  

  أنواع ا��نساك : 
  األنساك ثالثة : تمتع ـ إفراد ـ قران . 

م8رة وحل8ق أو فالتمتع : أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج. فإذا وصل مكة ط8اف وس8عى للع
رم ب8الحج وح8ده وأت8ى بجمي8ع قصر . فإذا ك8ان ي8وم التروي8ة وه8و الي8وم الث8امن م8ن ذي الحج8ة أح8

  . أفعاله

واإلفراد : أن يُحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للق8دوم وس8عى للح8ج وال يحل8ق وال يقّص8ر 
عي8د وإن أّخ8ر س8عي وال يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بع8د رم8ي جم8رة العقب8ة ي8وم ال

  الحج إلى ما بعد طواف الحج فال بأس .

والقران: أن يُحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أوالً ثم يدخل الحج عليها قبل الش8روع 
  في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء ، إالَّ أن القارن عليه هدي والمفرد ال هدي عليه . 

أصحابه وحثهم علي8ه حت8ى ل8و أح8رم  ρثالثة التمتع وهو الذي أمر به النبي وأفضل هذه األنواع ال
اإلنسان قارن8اً أو مف8رداً فإن8ه يتأك8د علي8ه أن يقل8ب إحرام8ه إل8ى عم8ره ليص8ير متمتع8اً ول8و بع8د أن 

لما ط8اف وس8عى ع8ام حج8ة ال8وداع ومع8ه أص8حابه أم8ر ك8ل م8ن ل8يس  ρطاف وسعى؛ ألن النبي 
: "ل8وال أن8ي س8قت اله8دي لفعل8ت مث8ل  ρعم8رة ويقص8ر ويح8ل. وق8ال معه هدي أن يقلب إحرام8ه 

  الذي أمرتكم به" . 

  صفة العمرة : 
إذا أراد أن يُح8رم ب88العمرة، فالمش8روع أن يتج88رد م88ن ثياب8ه ويغتس88ل كم88ا يغتس8ل للجناب88ة ويتطي88ِّب 

  بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته وال يضره بقاء ذلك بعد اإلحرام .

  واالغتسال عند اإلحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء .

ثم بعد االغتسال والتطيب يلبس ثياب اإلحرام ثم يصلي غير الحائض والنفس8اء الفريض8ة إن ك8ان 
  في وقت فريضة وإالَّ صلى ركعتين ينوي بها سنة الوضوء . 

الله8م لبي8ك، لبي8ك ال ش8ريك ل8ك لبي8ك، إن  فإن فرغ من الص8الة أح8رم وق8ال : "لبي8ك عم8رة ـ لبي8ك
الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك" . يرفع الرجل صوته بذلك والمرأة تق8ول بق8در م8ا يس8مع 

  من بجنبها .

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغير األحوال واألزمان مثل أن يعل8و مرتفع8اً أو 
النهار وأن يسأل هللا بعدها رضوانه والجن8ة ويس8تعيذ برحمت8ه م8ن ينـزل منخفضاً أو يقبل الليل أو 

  النار .

والتلبية مشروعة ف8ي العم8رة م8ن اإلح8رام إل8ى أن يب8دأ ب8الطواف وف8ي الح8ج م8ن اإلح8رام إل8ى أن 
  يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد .

م على رسول هللا اللهم فإذا دخل المسجد الحرام قدّم رجله اليمنى وقال : "بسم هللا والصالة والسال
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ با6 العظ8يم وبوجه8ه الك8ريم وبس8لطانه الق8ديم م8ن 

  الشيطان الرجيم" . 

اليمنى ويقبله فإن لم يتيسر اس8تالمه  ثم يتقدم إلى الحجر األسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده
  بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة وال يقبلها .

                                                 
  للشيخ / دمحم بن صاحل العثيمني . رمحه هللا تعاىل .     )9(
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  واألفضل أن ال يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم .

ويقول عند اس8تالم الحج8ر : "بس8م هللا وهللا أكب8ر، الله8م إيمان8اً ب8ك وتص8ديقاً بكتاب8ك ووف8اًء بعه8دك 
  ".   ρواتباعاً لسنة نبيك دمحم 

ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل ف8إن ل8م 
يتيسر فال يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحج8ر األس8ود : "ربن8ا آتن8ا ف8ي ال8دنيا حس8نة وف8ي اآلخ8رة 

  حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو العافية في الدنيا واآلخرة".

  وكلما مر بالحجر األسود كبّر .

ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فإنما جعل الط8واف بالبي8ت وبالص8فا 
  والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر هللا .

  وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين :

إل88ى انتهائ88ه، وص88فة االض88طباع أن يجع88ل وس88ط ردائ88ه أح88دهما : االض88طباع م88ن ابت88داء الط88واف 
  داخل 

إبط88ه األيم88ن وطرفي88ه عل88ى كتف88ه األيس88ر، ف88إذا ف88رغ م88ن الط88واف أع88اد رداءه إل88ى حالت88ه قب88ل 
  الطواف؛ ألن االضطباع محله الطواف فقط .

ما الثاني : الرمل في األشواط الثالثة األولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأ
  األشواط األربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته .

{واتخــذوا مــن مقــام إبــراهيم ف88إذا أت88م الط88واف س88بعة أش88واط تق88دم إل88ى مق88ام إب88راهيم فق88راً :
ى}  {ُقــل ] ث88م ص88لى خلف88ه ركعت88ين خفيفت88ين يق88رأ ف88ي األول88ى : 125[س88ورة البق88رة: اآلي88ة مصــل

[س8ورة اإلخ8الص] بع8د  {قـل هـو هللا أحـد}ي الثانية : [سورة الكافرون] وف يأيها الكافرين}
  الفاتحة .

  فإذا فرغ من صالة الركعتين رجع إلى الحجر األسود فاستلمه إن تيسر له.  

 {إنَّ الصـفا والمـروة مـن شـعائر هللا}ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا م8ن الص8فا ق8رأ   

ى الكعبة فيستقبلها ويرفع يدي8ه فيحم8د ] ، ثم يرقى على الصفا حتى ير185[سورة البقرة، اآلية : 
هن8ا : (ال إل8ه إال هللا وح8ده ال ش8ريك ل8ه ، ل8ه  ρهللا ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النب8ي 

الملك وله الحم8د وه8و عل8ى ك8ل ش8يء ق8دير. ال إل8ه إال هللا وح8ده أنج8ز وع8ده ونص8ر عب8ده وه8زم 
  ذلك .  األحزاب وحده) ويكرر ذلك ثالثاً مرات ويدعو بين

ث88م ين88زل م88ن الص88فا إل88ى الم88روة ماش88ياً، ف88إذا بل88غ العل88م األخض88ر رك88ض ركض88اً ش88ديداً بق88در م88ا 
أنه كان يسعى حت8ى ت8رى ركبت8اه م8ن ش8دة الس8عي ت8دور  ρيستطيع وال يؤذي فقد روي عن النبي 

ت8ه به إزاره، وفي لفظ وإن مأزره ليدور من شدة السعي، فإذ بلغ العلم األخض8ر الث8اني مش8ى كعاد
  حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا .

  ثم ينـزل من المروة إلى الصفا ماشياً فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه .

فإذا وصل إلى الصفا فعل كم8ا فع8ل أول م8رة وهك8ذا الم8روة حت8ى يكم8ل س8بعة أش8واط ذهاب8ه م8ن 
  روة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر .الصفا إلى الم

  ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن . 

  فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجالً وإن كانت امرأة تُقَّصر من كل قرٍن أُنملة .

  رأس. ويجب أن يكون الحلق شامالً لجميع الرأس. وكذلك التقصير يعم به جميع جهات ال
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والحلق أفضل من التقصير إال أن يكون وقت الحج قريب8اً بحي8ث ال يتس8ع لنب8ات ش8عر ال8رأس ف8إن 
  األفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج . 

  وبهذه األعمال تمت العمرة .

ثم بعد ذلك يحل منها إح8الالً ك8امالً ويفع8ل كم8ا فعل8ه المحل8ون م8ن اللب8اس والطي8ب وإتي8ان النس8اء 
  لك . وغير ذ

  صفة الحج : 
  إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحًى من مكانه الذي أراد الحج منه .

  ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصالة.

  ثم ينوي اإلحرام بالحج ويلبي . 

للهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحم8د والنعم8ة ل8ك وصفة التلبية بالحج : "لبيك حجاً، لبيك ا
  والملك، ال شريك لك" .

وإن كان خائفاً من عائق يمنعه م8ن إتم8ام حج8ه اش8ترط فق8ال : "وإن حبس8ني ح8ابس فمحل8ي حي8ث 
  حبستني" وإن لم يكن خائفاً من عائق لم يشترط.

  الفجر قصراً من غير جمع.ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء و

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فنـزل بنم8رة إل8ى ال8زوال إن تيّس8ر ل8ه، وإالَّ 
  فال حرج؛ ألن النـزول بنمرة سنة .

 ρفإذا زالت الشمس صلى الظهر والعص8ر عل8ى ركعت8ين يجم8ع بهم8ا جم8ع تق8ديم كم8ا فع8ل النب8ي 
  ليطول وقت الوقوف والدعاء .

تف88رغ بع8د الص88الة لل8ذكر وال88دعاء والتض8رع إل88ى هللا ع8ز وج88ل وي8دعو بم88ا أح8ب رافع88اً يدي88ه ث8م ي
  مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ ألن السنة استقبال القبلة ال الجبل . 

ف8ي ذل8ك الموق8ف العظ8يم : "ال إل8ه إالَّ هللا وح8ده ال ش8ريك ل8ه، ل8ه المل8ك  ρوكان أكثر دعاء النبي 
  على كل شيء قدير" . وله الحمد وهو 

فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أص8حابه باألحادي8ث النافع8ة وق8راءة م8ا تيس8ر م8ن 
الكتب المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم هللا وجزيل هباته ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم ك8ان 

  ذلك حسناً .
اء ف8إن خي8ر ال8دعاء دع8اء آخ8ر النه8ار بال8دع ثم يعود إلى التضرع إلى هللا ودعائه ويحرص على اغتن8ام

  .يوم عرفة

ف8إذا غرب88ت الش88مس س88ار إل8ى مزدلف88ة . ف88إذا وص88لها ص8لى المغ88رب والعش88اء جمع88اً إالّ أن يص88ل 
  مزدلفة قبل العشاء اآلخرة فيصليها في وقتها .

ي8دخل لكن إن كان محتاجاً إل8ى الجم8ع إم8ا لتع8ب أو قل8ة م8اء أو غيرهم8ا ف8ال ب8أس ب8الجمع وإن ل8م 
  وقت الِعشاء .

وإن كان يخشى أن ال يصل مزدلفة إالَّ بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إل8ى مزدلف8ة 
  وال يجوز أن يؤخر الصالة إلى ما بعد نصف الليل . 

ويبيت بمزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبك8راً ب8أذان وإقام8ة ث8م قص8د المش8عر الح8رام "مك8ان 
  ر، فوحد هللا وكبر ودعا بما أحب حتى يسفر جداً .المسجد" إن تيسَّ 

وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الح8رام دع8ا ف8ي مكان8ه ويك8ون ح8ال ال8ذكر وال8دعاء مس8تقبالً 
  القبلة رافعاً يديه .

  فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر .
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ي األخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقب8ات واح8دة فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وه
  بعد األخرى كل واحدة بقدر الحّمصة تقريباً يكبر مع كل حصاة .

فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكراً وأما الم8رأة فحقه8ا التقص8ر دون الحل8ق . ث8م ين8ـزل 
  لمكة فيطوف ويسعى للحج . 

  ى مكة للطواف بعد الرمي والحلق .والسنة أن يتطيب إذا أراد النـزول إل

ث88م بع88د الط88واف والس88عي يرج88ع إل88ى من88ى فيبي88ت به88ا ليلت88ي الح88ادي عش88ر والث88اني عش88ر ويرم88ي 
  الجمرات الثالث إذا زالت الشمس في اليومين .

  واألفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فال بأس .

ي مس8جد الخي8ف بس8بع حص8يات فيرمي الجمرة األولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي الت8ي تل8
  متعاقبات واحدة بعد األخرى ويكبر بعد كل حصاة .

ثم يتقدم قليالً ويدعو دعاء طويالً بما أحب فإن شق علي8ه ط8ول الوق8وف وال8دعاء بم8ا يس8هل علي8ه 
ل السنة .   ولو قليالً ليَُحّصِ

  ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة .

ت الشمال فيقف مس8تقبل القبل8ة رافع8اً يدي8ه وي8دعو دع8اء ط8ويالً إن تيس8ر ل8ه وإال وق8ف ثم يأخذ ذا
  بقدر ما تيسر .

  ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف وال يدعو بعدها .

ات به8ا فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء تأّخر فب8
  ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثالث بعد الزوال كما سبق .

والت88أخر أفض88ل، وال يج88ب إالّ أن تغ88رب الش88مس ف88ي الي88وم الث88اني عش88ر وه88و بمن88ى، فإن88ه يلزم88ه 
  التأخر حتى يرمي الجمار الثالث بعد الزوال .

ينف8ر أح8د حت8ى يك8ون  : "ال ρفإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي 
  آخر عهده بالبيت" . 

  إالَّ أنه خفف عن الحائض ، فالحائض والنفساء ليس عليهما . 

  فائدة : 
  يجب على المحرم بحج أو عمرة ما يلي :

  ـ أن يكون ملتزماً بما أوجب هللا عليه من شرائع دينه كالصالة في أوقاتها مع الجماعة.1

{فمـن فـرض فـيهن الحـجَّ فrـ! لرف8ث والفس8وق والعص8يان ـ أن يتجنب ما نهى هللا عنه من ا2
  ] . 197[سورة البقرة، اآلية :  رفث و�! ُفُسوق و�! جدال في الحج}

  ـ أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو الفعل عند المشاعر أو غيرها .3

  ـ أن يتجنب  جميع محظورات اإلحرام .4

  لشوكة ونحوه فال باس به وإن خرج دم.أ / فال يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره فأما نقش ا

ب/ وال يتطيب بعد إحرامه ف8ي بدن8ه أو ثوب8ه أو مأكول8ه أو مش8روبه وال يتنظ8ف بص8ابون مطي8ّب 
  فأما ما بقي من أثر الطيب الذي تطيّب به عند إحرامه فال يضر .

  ج/ وال يقتل الصيد وهو الحيوان البري الحالل المتوحش أصالً .

  د/ وال يجامع . 

  وال يباشر لشهوة بلمس أو تقبيل أو غيرهما .  هـ/

  و/ وال يعقد النكاح لنفسه وال غيره وال يخطب امرأة لنفسه ولغيره . 

  ز/ وال يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فال بأس به .
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  وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر واألنثى . 

  ويختص الرجل بما يلي : 
ـ ال يغطي رأسه بمالصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش علي8ه ف8ال 1

  بأس به . 

ـ ال يلبس القميص وال العمائم وال البرانس وال السراويل وال الخفاف إالَّ إذا لم يجد إزاراً فيل8بس 2
  السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف .

  ا سبق فال يلبس العباءة وال القباء وال الطاقية وال الفنيلة ونحوها . ـ ال يلبس ما كان بمعنى م3

ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة األذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقل8دها 
  في عنقه ويلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة . 

ويح8ك رأس8ه وبدن8ه وأن س8قط ب8ذلك ش8عر ب8دون ويجوز أن يتنظف بغير م8ا في8ه طي8ب وأن يغس8ل 
  قصد فال شيء عليه . 

والمرأة ال تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوباً لعينيه8ا في8ه وال تل8بس البرق8ع أيض8اً والس8نة 
أن تكشف وجهها إالَّ أن يراها رجال غير محارم لها فيجب علهيا ستره في حال اإلحرام وغيره8ا 

  . ا.هـ .

  

  

  

  

  

  

  

  

)10(ذكر والدعاء المشروع في الحج ال
 :  

اإلحرام بالنس8ك م8ن ح8ج أو عم8رة، أو بهم8ا ، رحل8ة تعبدي8ة معم8ورة بال8ذكر وال8دعاء م8ن أول م8ا 
يض88ع رجل88ه ف88ي الغ88رز مس88افراً، إل88ى إياب88ه بدخول88ه قريت88ه الت88ي س88افر منه88ا، وتق88ع ه88ذه األدعي88ة 

  واألذكار المختصة بالنسك في ثالثين نوعاً هي :

بالنسك مستقبالً القبلة : "اللهم لبيك حجاً" أو : "اللهم لبيك عمرة" أو: "الله8م لبي8ك حج8ة  ـ التلبية1
وعمرة" . وإن ش8اء ق8ال : "لبي8ك حج8اً" وهك8ذا . وإن ش8اء ق8ال : "لبي8ك الله8م حج8اً" أو : "بح8ج" 

  وهكذا .

  ـ ثم يقول : "اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال سمعة" . 2

افعاً الرجل صوته، وصفتها: "لبي8ك الله8م لبي8ك، لبي8ك ال ش8ريك ل8ك لبي8ك، إن ـ ثم يأخذ بالتلبية ر3
  الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك" . 

  أنه قال : "لبيك إله الحق لبيك" . ρوإن شاء زاد ما ثبت عن النبي 

هم النب8ي  ذا علي8ه ، مث8ل : "لبي8ك  ρوإن شاء زاد ما ثب8ت ع8ن الص8حابة ـ رض8ي هللا ع8نهم ـ وأق8رَّ
  المعارج" ، "لبيك ذا الفواضل" . "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل" . 

  ـ خلط التلبية بالتهليل .4

                                                 
  لفضيلة الشيخ العالمة / بكر بن عبد هللا أبو زيد . نفع هللا بعلمه .     )10(
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ـ استمرار التلبية حتى يدخل مكة ويرى بيوتها، أو حت8ى يص8ل إل8ى الكعب8ة. ه8ذا إذا ك8ان محرم8اً 5
  أو بالحج وحده، فال يقطع التلبية إال بعمرة ، أو متمتعاً بها إلى الحج، وأما إن كان محرماً بهما، 

  إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، اليوم العاشر. وقيل: حتى يتم رميها ذلك اليوم.

ـ الدعاء عند دخول المس8جد الح8رام بالمش8روع عن8د دخ8ول س8ائر المس8اجد . لك8ن ثب8ت ع8ن اب8ن 6
ابن عمر ـ رضي هللا عنهم8ا ـ ي8دعو  عباس رضي هللا عنهما ـ أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه، وكان

بقول88ه : "الله88م أن88ت الس88الم ومن88ك الس88الم فحين88ا ربن88ا بالس88الم" . ورواهم88ا اب88ن أب88ي ش88يبة ف88ي : 
  " .  4/97"المصنف 

   كلما حاذاه، يقول : "هللا أكبر" ـ قول : "بسم هللا وهللا أكبر" عند استالم الحجر األسود، وهكذا 8ـ7

: "اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتاب8ك، ووف8اًء بعه8دك، واتباع8اً لس8نة نبي8ك  ـ يقول في ابتداء طوافه9
  .  ρدمحم 

ـ اإلكثار من الذكر والدعاء في الطواف بما تيسر، وإن شاء قرأ فيه من القرآن الك8ريم، لعم8وم 10
  حديث  :"الطواف بالبيت صالة" . 

واس8تلمه بيمين8ه، وهك8ذا كلم8ا اس8تلمه ف8ي  ـ قول : بسم هللا وهللا أكبر" إذا حاذى الركن اليم8اني،11
  كل شوط فإن لم يستلمه فإنه يمضي بدون تكبير وال إشارة .

ـ ثم يقول بين الركنين ـ أي الركن اليماني والحجر األسود ـ في كل شوط : "ربنا آتنا في ال8دنيا 12
  حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار" . 

ارك ل88ي في88ه" وقي88ل : ف88ي ك88ل يم8اني : "الله88م قنعن88ي بم88ا رزقتن88ي وب8ـ8 قول88ه ب88ين ال88ركنين األس88ود وال13
  .الطواف

  ـ صالة ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي اإلخالص .14

ـ الدعاء عند الملتزم وهو ما بين الركن والباب ، سواء حين دخول مكة أو قبل ط8واف ال8وداع 15
  .  

{إن الصــفا  والمـروة مـن شــعائر الى : ـ8 يق8رأ عن8د رقي88ه الص8فا للس8عي، ق8ول هللا تع178ـ168
  اآلية ، ويقول "نبدأ بما بدأ هللا به" . هللا} 

ـ ثم يدعو بما تيسر على الصفا مستقبالً القبلة، رافعاً يدي8ه عل8ى هيئ8ة ال8داعي، مس8تفتحاً دع8اءه 18
ال ش8ريك ل8ه ، بالحمد، والتكبير، والتهليل، مكرراً له ثالثاً. وصيغة التهليل : "ال إل8ه إال هللا وح8ده 

له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت، وهو على كل ش8يء ق8دير" ، "ال إل8ه إال هللا وح8ده ال ش8ريك 
  له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده" . 

ـ اإلكثار في السعي فيما بين الصفا والمروة من ال8ذكر وال8دعاء بم8ا تيس8ر، ومن8ه الم8أثور ع8ن 19
م8ا تعل8م ، إن8ك أن8ت وع8روة ب8ن الزبي8ر: "رب اغف8ر وارح8م، وتج8اوز ع ابن مسعود، واب8ن عم8ر،

  .  األعز األكرم"

ـ يقول على المروة مثل ما قال على الص8فا م8ن ق8راءة اآلي8ة والتحمي8د، والتهلي8ل، وال8دعاء بم8ا 20
  تيسر، رافعاً يديه مستقبالً القبلة .

  اد الحج من أهل مكة .ـ التلبية بعد الزوال بالحج يوم الثامن للمحلين، ولمن أر21

أو ف88ي أي مك88ان منه88ا،  ρـ88 ال88دعاء وال88ذكر ي88وم عرف88ة خاص88ة بع88د ال88زوال ف88ي موق88ف النب88ي 22
مستقبالً القبلة رافعاً يديه، مجتهداً في ذلك، مكثراً منه بما تيسر، ويشوبه بالتهليل، والتلبي8ة، مكث8راً 

المل8ك و ل8ه الحم8د، يحي8ي ويمي8ت، وه8و  من التهليل بقوله : "ال إله إال هللا وحده ال ش8ريك ل8ه، ل8ه 
  على كل شيء قدير" . 

  في التلبية لما رأى كثرة الجمع: "إنما الخير خير اآلخرة". ρـ وكان من زيادة النبي 23
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  ـ اإلكثار من التلبية في مسيره من عرفة إلى مزدلفة .24

ذكر هللا ويوح8ده ويهلل8ه ـ الذكر والدعاء عند المشعر الحرام بعد صالة الصبح في المزدلفة، في258
  ويكبره ، ويدعوه رافعاً يديه مستقبالً القبلة إلى أن يُسفر جدّاً .

ـ88 التلبي88ة والتكبي88ر ف88ي مس88يره م88ن مزدلف88ة إل88ى من88ى، وال يقط88ع التلبي88ة إال بع88د وص88وله جم88رة 26
  العقبة.

  .  ـ التكبير مع كل حصاة يرميها في أي يوم من أيام الرمي قائالً : "هللا أكبر" 27

  ـ يقول عند نحره أو ذبحه لهديه : "بسم هللا وهللا أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبّل مني" . 28

ـ إذا رمى الجمرة األولى في كل يوم من أيام التشريق جعلها عن يساره واستقبل القبل8ة، ورف8ع 29
  يديه ، ودعا بما تيسر ، ويكثر من الدعاء والتضرع. 

لثاني8ة ف88ي ك8ل ي88وم م8ن أي88ام التش8ريق جعله88ا ع8ن يمين88ه، واس8تقبل القبل88ة، ـ8 وإذا رم8ى الجم88رة ا30
  ورفع يديه، ودعا بما تيسر ، ويكثر الدعاء والتضرع . 

  م تختص بالمرأة في الحج والعمرة :كاأح

الحجُّ إلى بيت هللا ُكلَّ عام واجٌب كفائي على أمة اإلس8الم، ويج8ب عل8ى ُك8ّلِ مس8لم ت8وفرت 
، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحُج أح8د أرك8ان فيه شروط وجوب الحج

اإلسالم ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجه8اد لح8ديث عائش8ة رض8ي هللا عنه8ا أنه8ا قال8ت : "ي8ا 
رسول هللا هل على النساء جهادٌ، قال : نعم عليهن جه8ادٌ ال قت8ال في8ه؛ الح8جُّ والعم8رة" رواه أحم8د 

  ناد صحيح .وابن ماجة بإس

  صُّ المرأة منها :وفي الحج أحكاٌم تخ

ـ الَمْحَرم : الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي اإلس8الم والعق8ل والحري8ة والبل8وغ 1
واالستطاعة المالية. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معه8ا للح8ج وه8و زوجه8ا 

ُم عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيه8ا وابنه8ا وأخيه8ا أو بس8بٍب مب8احٍ كأخيه8ا م8ن الرض8اع  أو من تُحرَّ
  أو زوج أمها أو ابن زوجها . 

يخط88ُب، يق88ول: "ال  ρوال8دليل عل88ى ذل8ك : م88ا رواه اب8ن عب88اس رض8ي هللا عنهم88ا أن8ه س88مع النب8ي 
ق8ال ي8ا يخلونَّ رُجٌل بامرأةٍ إالّ ومعها ذُو محرم. وال تسافر الم8رأة إالَّ م8ع ذي مح8رٍم . فق8ام رج8ٌل ف

88ةً وإِن88ي اكتتب88ت ف88ي غ88زوة ك88ذا وك88ذا. ق88ال: ف88 انطلق فُح88ج م88ع رس88ول هللا إن امرأت88ي خرج88ت حاجَّ
  .  امرأتك" متفق عليه

: "ال تُس88افر الم88رأةُ ثالث88ةً إال معه88ا ذُو  ρق88ال ق88ال رس88ول هللا  اوع88ن اب88ن عم88ر رض88ي هللا عنهم88
  محرٍم" متفق عليه .

م8رأة للح8ّجِ وغي8ره ب8دون مح8رٍم، ألنَّ الم8رأة ض8عيفةٌ واألحاديث في ه8ذا كثي8رةٌ تنه8ى ع8ن س8فر ال
يعتريها ما يعتريها من العوارض والمص8اعب ف8ي الس8َّفر ال يق8وم بمواجهته8ا إالّ الرج8ال، ث8ُمَّ ه8ي 

  مطمٌع للفُسَّاق، فالبدَّ من محرٍم يصونها ويحميها من أذاهم .

م؛ ألنَّ الك8افر ال ي8ؤمُن وغ واإلس8الويُشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها: العقل والبل
  .عليها

  فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحجُّ عنها .

  ـ وإذا كان الحجُّ نفالً اشترط إذن زوجها لها بالحّجِ؛ ألنه يَفُوت به حقُّه عليها .2

ا َح8جُّ التط8وع فل8ه منعه8ا من8ه. ق8ال اب8ن المن8ذ3/340قال في "المغني" ( ر: أجم8ع ُك8لُّ م8ن ) : "فأمَّ
ع. وذلك ألنَّ حقَّ ال8زوج واج8ٌب  أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من الخروج إلى الحّجِ التطوُّ

  فليس لها تفويته بما ليس بواجٍب كالسيد مع عبده" انتهى .
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  ـ يصحُّ أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة . 3

) : "يج8وز للم8رأة أن تح8ّج 26/13ي "مجم8وع الفت8اوى" (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا ف8
عن امرأةٍ أخرى باتفاق العلماء سواًء كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يج8وز أن تح8جَّ الم8رأة ع8ن 

جل عند األئمة األربعة وجمهور العلماء. كما أمر النب8ي  الم8رأة الخثعمي8َّة أن تح8جَّ ع8ن أبيه8ا  ρالرَّ
 إن فريضة هللا في الحج على عب8اده أدرك8ت أب8ي وه8و ش8يٌخ كبي8ٌر فأمره8ا لما قالت : يا رسول هللا

  أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها" انتهى .  ρالنبي 
ـ إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحّجِ حيٌض أو نفاس فإنَّها تمض8ي ف8ي طريقه8ا. ف8إن أص8ابها 4

  كغيرها من النساء الطاهرات؛ ألن عقد اإلحرام ال تُشترط له الطهارةُ .  ذلك عند اإلحرام، فإنها تحرم

) : "وجمل8ة ذل8ك أنَّ االغتس8ال مش8روعٌ للنس8اء عن8د اإلح8رام كم8ا 294ـ  3/293قال في المغن8ي (
يشرعُ للرجال؛ ألنه نسٌك وهو في حّقِ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابٌر: حت8ى 

كي88ف  ρلحليف88ة فول88دت أس88ماء بن88ت عم88يس دمحم ب88ن أب88ي بك88ر، فأرس88لت إل88ى رس88ول هللا أتين88ا ذا ا
ق8ال :  ρأصنَُع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوٍب وأحرمي" رواه مسلٌم. وعن ابن عب8َّاٍس ع8ن النب8ي 

"النفساُء والحائُض إذا أتي8ا عل8ى الوق8ِت يحرم8ان ويقض8يان المناس8ك ُكلّه8ا غي8ر الط8واف بالبي8ت" 
  عائشة أن تغتسل إلهالل الحّجِ وهي حائٌض" . انتهى . ρداود. أمر النبي  رواه أبو

والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء لإلحرام التنظيف وقط8ع الرائح8ة الكريه8ة ل8دفع أذاه8ا ع8ن 
  النَّاس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .

بقي88ان مح88رمتين وإن أص88ابهما الح88يض أو النف88اس وهم88ا محرمت88ان ل88م ي88ؤثر عل88ى إحرامهم88ا فت
وتجتنبان محظ8ورات اإلح8رام. وال تطوف8ان بالبي8ت حت8ى تطُه8را م8ن الح8يض أو النِّف8اس وتغتس8ال 
منهما. وإن جاء يوم عرفة ول8م تطه8را وكانت8ا ق8د أحرمت8ا ب8العمرة متمتعت8ين به8ا إل8ى الح8ّجِ فإنهم8ا 

  تحرمان بالحّجِ وتدخالنه على العمرة وتصبحان قارنتين .

 ρ: أن عائشة رضي هللا عنها حاضت وكانت أهلَّت بعم8رةٍ. ف8دخل عليه8ا النب8ي  والدليل على ذلك
وهي تبكي قال : "ما يُبكيك لعلك نفست؟ قال8ت : نع8م ق8ال: ه8ذا ش8يٌء ق8د كتب8هُ هللاُ عل8ى بن8ات آدم. 

  افعلي ما يفعُل الحاجُّ غير أن ال تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم .

على عائشة فوجدها تبكي. فقال م8ا ش8أنك؟ قال8ت:  ρ"ثُمَّ دخل النبيُّ  وفي حديث جابر المتفق عليه
شأني أني قد حضُت وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ول8م أُط8ف بالبي8ت. والن8اس ي8ذهبون إل8ى الح8ّجِ اآلن. 

حت8ى فقال : إن هذا أمٌر قد كتبه  هللا على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف ُكلَّها 
  ُهَرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" انتهى . إذا ط

) : "واألحاديث الصحيحة صريحةٌ بأنه8ا أهل8َّت 2/303قال العالمة ابن القيم في "تهذيب السُّنن" (
له8ا النب8ي  لما حاضت أن تُِهلَّ بالحج فصارت قارن8ةً وله8ذا ق8ال ρأوالً بعمرةٍ ثم أمرها رسوُل هللا 

ρ . ك وُعمرتك" انتهى فا والمروة لحّجِ   "يكفيك طوافُِك بالبيت وبين الصَّ

ج8ل م8ن حي8ث االغتس8ال والتنظي8ف وبأخ8ذ م8ا 5 ـ ما تفعله المرأة عند اإلحرام : تفعل كما يفعل الرَّ
تحتاج إلى أخذه  شعٍر وظف8ٍر وقط8عِ رائح8ٍة كريه8ٍة ل8ئال تحت8اج إل8ى ذل8ك ف8ي ح8ال إحرامه8ا وه8ي 

نوعةٌ منه. وإذا لم تحتج إلى شيٍء من ذلك فليس ب8الزٍم ول8يس ه8و م8ن خص8ائص اإلح8رام. وال مم
بأس أن تتطيَّب في بدنها بما ليس له رائحةٌ ذكي8َّةٌ م8ن األطي8اب؛ لح8ديث عائش8ة : "ُكن8َّا نخ8رج م8ع 

د جباهن88ا بالمس88ك عن88د اإلح88رام ف88إذا عرق88ت إح88دانا س88ال عل88ى وجهه88ا فيراهρ 88رس8ول هللا  ا فنض88ّمِ
  فال ينهانا" رواه أبو داود . ρالنبيُّ 

  يدلُّ على الجواز؛ ألنَّ ال يسكُت على باطل" انتهى .  ρ) : "سكوته 5/12قال الشوكاني في "نيل األوطار" (
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ـ عند نيَّة اإلحرام تخلع البُرقع والنِّقاب ـ إن كانت البسةً لهما ـ قبل اإلحرام، وهما غط8اٌء للوج8ه 6
  : "ال تنتقُب المحرمة" رواه البخاري . ρنين تنظر المرأة منهما . لقوله فيه نقبان على العي

والبرقع أقوى من النِّقاب . وتخلع ما على كفَّيها من القفَّازين ـ إن كانت ق8د لبس8تهما قب8ل اإلح8رام ـ 
وهما شيٌء يُعَمُل للي8دين ي8ُدخالن في8ه يس8ترهما ـ وتغط8ي وجهه8ا بغي8ر النِّق8اب والبرق8ع ب8أن تض8ع 

جال غير المحارم لها . وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القف8ازين ع ليه الخمار أو الثوب عند رؤية الّرِ
بأن تضفي عليهما ثوباً؛ ألن الوجه والكف8ين ع8ورةٌ يج8ب س8ترهما ع8ن الرج8ال ف8ي حال8ة اإلح8رام 

  .اوغيرهم

له8ا أن تل8بس الثي8اب قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا : "وأما الم8رأة فإنه8ا ع8ورة فل8ذلك ج8از 
أن تنتق8ب أو تل88بس القف8ازين ـ والقف88ازان  ρالت8ي تس8تتر به8ا وتس8تظلُّ بالمحم88ل. لك8ن نهاه8ا النب8ي 

غالٌف يُصنَُع لليد ـ ولو غطَّت المرأة وجهها بشيٍء ال يمسُّ الوج8ه ج8از باالتف8اق، وإن ك8ان يمس8ُّه 
ترتها ع8ن الوج8ه ال بع8وٍد وال بي8ٍد وال فالصحيح أيض8اً أن8ه يج8وز . وال تكل8َُّف الم8رأة أن تج8افي س8

ج8ل ال كرأس8ه. وأزواج8ه  ρغير ذلك. فإنَّ النب8يَّ   ρس8وى ب8ين وجهه8ا وي8ديها . وكالهم8ا كب8دن الرَّ

أن8ه  ρُكنَّ يسدلن على وجوههنَّ من غير مراعاةِ المجافاة. ولم يَْنقُل أحدٌ م8ن أه8ل العل8م ع8ن النب8ي 
  هذا قول بعض السلف" انتهى .  قال : "إحراُم المرأة في وجهها" وإنما

ح88رٌف واح88دٌ ف88ي  ρ) : "ول88يس ع88ن النب88ّي 2/350ق88ال العالم88ة اب88ن الق88يم ف88ي "ته88ذيب الس88نن" (
وجوب كشف المرأة وجهها عند اإلحرام إالّ النهي عن النقاب. إل8ى أن ق8ال: وق8د ثب8ت ع8ن أس8ماء 

كبان يم8رون بن8ا ونح8ُن محرم8اٌت  أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمةٌ. وقالت عائشة : "كان الرُّ
ا سدلت إحدانا جلبابها على وجهه8ا ف8إذا جاوزن8ا كش8فنا) ذك8ره أب8و داود" نَا بِ فإذا َحاذو ρمع النبي 

  انتهى .

ف88اعلمي أيته88ا المس88لمةُ المحرم88ة أن88ك ممنوع88ةٌ م88ن تغطي88ة الوج88ه والكف88ين بم88ا خ88يط لهم88ا خاص88ة 
ع88ن الرج88ال غي88ر المح88ارم بخم88ارك  كالنق88اب والقف88ازين، وأن88ه يج88ب علي88ك س88تر وجه88ك وكفي88ك

  وثوبك ونحوهما .

وأن88ه ال أص88ل لوض88ع ش88يٍء يرف88ع الغط88اء ع88ن مالمس88ة الوج88ه ال بوض88ع ع88ود وال عمام88ة وال 
  غيرهما . 

ـ يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها م8ا ش8اءت م8ن المالب8س النس8ائية الت8ي ل8يس فيه8ا زين8ةٌ وال 7
حج88م أعض88ائها وال ش88فافة ال تس88تر م88ا وراءه88ا مش88ابهةٌ لمالب88س الرج88ال وليس88ت ض88يقة تص88ف 

  وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً كثيفةً واسعةً .

ق88ال اب88ن المن88ذر : "وأجم88ع أه88ل العل88م عل88ى أنَّ للمحرم88ة ل88بس القُُم88ص وال88دروع والس88راويالت 
تل88بس لون88اً معين88ا م88ن ) وال يتع88يَّن عليه88ا أن 3/328والخم88ر والخف88اف" . انته88ى م88ن "المغن88ي" (

8ة بالنس8اء أحم8ر أو أخض8ر أو أس8ود.  الثياب كاألخضر وإنما تلبس ما شاءت م8ن األل8وان المختصَّ
  ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .

  ـ ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد اإلحرام بقدر ما تُسِمُع نفسها .8

ة ف8ي الم8رأة أن ال ترف8ع ص8وتها. وإنم8ا عليه8ا أن قال ابن عبد البر : "أجمع العلم8اء عل8ى أنَّ الس8ُّنّ 
تُس8مع نفس8ها، وإنم8ا يُك8ره له8ا رف8ع الص8وت مخاف8ة الفتن8ة به8ا. وله8ذا ال يُس8ن له8ا أذاٌن وال إقام88ةٌ، 

ـ  3/330والمس88نون له88ا ف88ي التنبي88ه ف88ي الص88الة التص88فيق دون التس88بيح . انته88ى م88ن "المغن88ي" (
331 . (  
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تُّر الكام8ل وخف8ض الص8وت وغ8ضُّ البص8ر وأال ت8زاِحَم الرج8ال ـ يجب عليها ف8ي الط8واف التس98
كن اليماني .   وخصوصاً عند الحجر أو الرُّ

وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الط8واف ف8ي أدن8اه قريب8اً م8ن الكعب8ة 
ل الحج8ر فهم8ا مع المزاحمة؛ ألن المزاحمة حراٌم لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعب8ة وتقبي8

  سنتان مع تيسرهما . وال ترتكب محرماً ألجل تحصيل ُسنٍة .

ال8ة أن تش8ير إلي8ه إذا بل إنه في ه8ذه الحال8ة ل8يس ُس8نةً ف8ي حقه8ا؛ ألن الس8نة ف8ي حقه8ا ف8ي ه8ذه الح
  .  حاذته

) : "قال أصحابنا : ال يُستحبُّ للنس8اء تقبي8ل الحج8ر وال 8/37قال اإلمام النووي في "المجموع" (
  ستالمه إالّ عند خلّوِ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن" انتهى.ا

) : "ويُس88تحبُّ للم88رأة الط88واف ل88يالً؛ ألن88ه أس88تر له88ا وأق88ُل للزح88ام 3/331وق88ال ف88ي "المغن88ي" (
  فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر" انتهى .

اء وس8عيهن مش8ٌي ُكل8ُّه ق8ال اب8ن المن8ذر: أجم8ع ) : "وط8واف النس3/3948ـ قال ف8ي "المغن8ي" (10
أه88ل العل88م عل88ى أن88َّه ال رم88ل عل88ى النس88اء ح88ول البي88ت وال ب88ين الص88فا والم88روة ول88يس عل88يهنَّ 

دُ َص8اضطباع. وذلك ألنَّ األصل فيهما إظهار الجلد وال يقصد ذلك في حّقِ النساء، وألنَّ النساء يُق
  ٌض للكشف" . انتهى . فيهّن الستر وفي الرمل واالضطباع تعرَ 

  ـ ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحّجِ وما ال تفعله حتَّى تطهر : 11

  ـ تفعل الحائض ُكل مناسك الحج من إحرام ووقوٍف بعرفة ومبيٍت بمزدلفة ورميٍ للجمار.

ال لعائش8ة لم8ا حاض8ت "افعَل8ي م8ا يَفع8َُل الح8اجُّ غي8ر أن  ρـ وال تطوف بالبيت حت8ى تطه8ر لقول8ه 
  تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه .

  ولمسلم في رواية : "فاقضي ما يقضي الحاجُّ غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" .

) : "والح88ديث ظ88اهٌر ف88ي نه88ي الح88ائض ع88ن الط88واف 5/49ق88ال الش88وكاني ف88ي "ني88ل األوط88ار" (
ن فيكون طواف الح8ائض ب8اطالً حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد المراد في البطال

  وهو قول الجمهور" انتهى .

  . لم يسَع إالّ بعد طواٍف  ρوال تسعى بين الصفا والمروة ؛ ألن السعي ال يصحُّ إالّ بعد طواف نسٍك؛ ألن النبي 

) : "فرع: لو سعى قبل الطواف لم يصحَّ س8عيه عن8دنا وب8ه 8/82قال اإلمام النووي في المجموع (
لعلماء. وق8دمنا ع8ن الم8اوردي أن8ه نق8ل اإلجم8اع في8ه وه8و م8ذهب مال8ك وأب8ي حنيف8ة قال جمهور ا

وأحمد. وحكى ابن المنذر ع8ن عط8اٍء وبع8ض أه8ل الح8ديث أن8ّه يص8حُّ حك8اه أص8حابنا ع8ن عط8اء 
: ""لتأُخ88ذُوا عن88ي مناس88ككم" . وأم88ا  ρس88عى بع88د الط88واف. وق88ال  ρوداود . ودليلن88ا : أنَّ النب88يَّ 

حاج88اً فك88ان الن88اُس  ρالص88حابيُّ رض88ي هللا عن88ه ق88ال : خرج88ت م88ع رس88ول هللا ح88ديث اب88ن ش88ريك 
8رت ش8يئاً أو ق8دمت ش8يئاً فك8ان يق8ول: ال  يأتونه فمن قائٍل يا رسول هللا سعيُت قبل أن أطوف أو أخَّ
حرج إال على رُجٍل اقترض من عرض رجٍل مسلٍم وهو ظالٌم فذلك الذي هلك وحرج" ف8رواه أب8و 

8حابي، وه8ذا الح8ديث داود بإسناٍد صح يحٍ كلُّ رجال8ه رج8اُل الص8حيحين إال أس8امة ب8ن ش8ريك الصَّ
محم8وٌل عل8ى م8ا حمل8ه الخط8ابيُّ وغي8ره وه8و أنَّ قول8ه ه8ذا ـ أي "س8عيت قب8ل أن أط8وف" : "أي 

  سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف اإلفاضة" انتهى . 

) : 5/252س88يره" : "أض88واء البي88ان" (ق88ال ش88يخنا الش88يخ دمحم األم88ين الش88نقيطي رحم88ه هللا ف88ي "تف

"اعلم أنَّ جمهور أه8ل العل8م عل8ى أنَّ الس8عي ال يص8حُّ إال بع8د ط8واٍف. فل8و س8عى قب8ل الط8واف ل8م 
يصحَّ س8عيه عن8د الجمه8ور م8نهم األئم8ة األربع8ة، ونق8ل الم8اوردي وغي8ره اإلجم8اع علي8ه. ث8ُمَّ نق8ل 

ش8ريٍك ث8ُمَّ ق8ال: فقول8ه قب8ل أن أط8وف يعن8ي  كالم النووي الذي م8رَّ قريب8اً وجواب8ه ع8ن ح8ديث اب8ن
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طواف اإلفاضة الذي هو ركٌن وال ينافي ذلك أنَّه سعى بع8د ط8واف الق8دوم ال8ذي ه8و ل8يس ب8ركٍن" 
  انتهى .

ـ طبع88ة هج88ر) : "والس88عُي تب88ٌع للط88واف ال يص88حُّ إالَّ أن يتقدَّم88ه  5/240وق88ال ف88ي "المغن88ي" (
ال مالٌك والشافعيُّ وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزئ8ه، طواٌف. فإن سعى قبله لم يصحَّ وبذلك ق

لم88ا ُس88ئَِل ع88ن  ρوع88ن أحم88د يجزئ88ه إن ك88ان ناس88ياً . وإن ك88ان عم88داً ل88م يجزئ88ه س88عيه؛ ألن النب88ي 
إنم8ا س8عى بع8د  ρالتقديم والتأخير في ح8ال الجه8ل والنس8يان ق8ال ال ح8رج . ووج8ه األول أنَّ النب8ي

ي مناسكُكم" انته8ى. فعُِل8َم مم8ا س8بق أنَّ الح8ديث ال8ذي اس8تدلَّ ب8ه م8ن طوافه وقد قال : "لتأُخذُوا َعنِّ 
ة الطواف قبل السعي ال داللة فيه؛ ألنَّهُ محموٌل على أحد أمرين :    قال بصحَّ

إم88ا أن88ّه ف88يمن س88عى قب88ل اإلفاض88ة وك88ان ق88د س88عى للق88دوم فيك88ون س88عيه واقع88اً بع88د ط88واٍف أو أن88َّه 
دون العامد. وإنم8ا أطل8ت ف8ي ه8ذه المس8ألة؛ ألن8ه ق8د ظه8ر اآلن م8ن محموٌل على الجاهل والنَّاسي 

  يُفتِي بجواز السعي قبل الطواف مطلقاً وهللا المستعان . 

  تنبيـه : 
لو طافت الم8رأة وبع8د أن انته8ت م8ن الط8واف أص8ابها الح8يض فإنه8ا ف8ي ه8ذه الحال8ة تس8عى؛ ألن 

  السعي ال تُشترُط له الطهارة .

) : "أكث8ر أه8ل العل8م ي8رون أن ال تُش8ترط الطه8ارةُ للس8عي ب8ين الص8فا 5/246قال ف8ي "المغن8ي" (
والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالكٌ والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي" . إلى أن ق8ال: "ق8ال 
أب8و داود: س8معت أحم8د يق8ول إذا طاف8ت الم8رأة بالبي8ت ث8ُمَّ حاض8ت س8عت ب8ين الص8فا والم8روة ث8م 

أُّمِ سلمة أنَّهما قالتا: "إذا طافت المرأةُ بالبي8ت وص8لَّت ركعت8ي الط8واف نفرت وُروَي عن عائشة و
  ثُمَّ حاضت فلتُطف بالصفا والمروة" رواه األترم" انتهى .

ـ يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر وي8رمين جم8رة العقب8ة عن8د 12
  الوصول إلى منى خوفاً عليهنَّ من الزحمة .

) : "وال بأس بتقديم الض8عفة والنس8اء. ومم8ن ك8ان يق8دم ض8عفة 5/285ل الموفّق في "المغني" (قا
أهل88ه عب88د ال88رحمن ب88ن ع88وف وعائش88ة وب88ه ق88ال عط88اء والث88وري والش88افعي وأب88و ث88ور وأص88حاب 

ح8ام ع8نهم واقت8داًء بفع8ل نب8يّه " ρم الرأي وال نعلم فيه مخالفاً. وألنَّ فيه رفقاً به8م ودفع8اً لمش8قَّة الّزِ

  انتهى . 

) : "واألدلةُ تدلُّ عل8ى أنَّ وق8ت الّرم8ي لم8ن ك8ان 5/70وقال اإلمام الشوكاني في "نيل األوطار" (
  ال رخصة له. ومن كان له رخصةٌ كالنِّساء وغيرهنَّ من الضعفة جاز قبل ذلك". انتهى .

تق8ديم الض8عفاء ) : "قال الشافعي واألصحاب: الس8نة 8/125وقال اإلمام النووي في "المجموع" (
من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفج8ر بع8د نص8ف اللي8ل إل8ى من8ى ليرم8وا جم8رة العقب8ة 

  قبل زحمة الناس .. ثم ذكر األحاديث الدالة على ذلك .

88ر م88ن رأس88ها للح88ّجِ والعم88رة م88ن ر13 ال يج88وز له88ا ووس ش88عر رأس88ها ق88در أُْنمل88ة ؤـ8 الم88رأة تقّصِ
  صبع من المفصل األعلى .الحلق. واألُنملة رأس األ

) : "والمشروع للمرأة التَّقصر دون الحلق ال خالف في ذل8ك. ق8ال اب8ن 5/310قال في "المغني" (
ةٌ . وقد روى ابن عباس ق8ال: ق8ال حلق في حقهنَّ ُمثلالمنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك ألنَّ ال

  ر" رواه أبو داود. "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصي ρرسول هللا

أن تحل88ق الم88رأةُ رأس88ها. رواه الترم88ذي وك88ان أحم88د يق88ول:  ρوع88ن عل88ّيٍ ق88ال : نه88ى رس88ول هللا 
تقصر من ُك8ّلِ ق8رٍن ق8در األُنمل8َِة وه8و ق8ول اب8ن عم8رو والش8افعي وإس8حاق وأب8ي ث8ور. وق8ال أب8و 



 54

ر من ُكّلِ رأسها ق8ال نع8م تجم8ع ش8 عرها إل8ى َمْق8دم رأس8ها داود: سمعت أحمد ُسئل عن المرأة تقّصِ
  ثُمَّ تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملٍة" انتهى طبعة هجر .

) : "أجم8ع العلم8اء عل8ى أن8ه ال ت8ؤمُر الم8رأة 154،  8/150قال اإلم8ام الن8ووي ف8ي "المجم8وع" (
  لةٌ" . أسها؛ ألنه بدعةٌ في حقهنَّ وُمثبالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر ر

رمت جمرة العقبة وقَصَّرت من رأسها فإنَّها تحلُّ من إحرامه8ا ويح8لُّ له8ا  ـ المرأة الحائض إذا14
م88ا ك88ان محرم88اً عليه88ا ب88اإلحرام إال أنه88ا ال تح88لُّ لل88زوج ف88ال يج88وز له88ا أن تمكن88ه م88ن نفس88ها حت88ى 
تطوف بالبيت طواف اإلفاضة. فإن وطئها في هذه األثناء وجبت عليها الفدية. وه8ي ذب8ح ش8اةٍ ف8ي 

  على مساكين الحرم؛ ألن ذلك بعد التحلل األول .مكة توزعها 

ـ إذا حاضت المرأة بعد طواف اإلفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنه8ا ط8واف ال8وداع 15
  .  

لحديث عائشة رض8ي هللا عنه8ا قال8ت : "حاض8ت ص8فية بن8ت حي8ي بع8دما أفاض8ت، قال8ت ف8ذكرت 
ول هللا: إنه8ا ق8د أفاض8ت وطاف8ت بالبي8ت، ث8ُمَّ ، فقال: أحابستنا هي. قلت : يا رس ρذلك لرسول هللا 

  حاضت بعد اإلفاضة. قال: فلتنفر إذن" متفق عليه .

وع88ن اب88ن عب88اس: "أُم88ر الن88اس أن يك88ون آخ88ُر عه88دهم بالبي88ت طواف88اً إال أن88ه ُخف88ِّف ع88ن الم88رأة 
  الحائض" متفق عليه . 

ت إذا كان8ت ق8د طاف8ت ف8ي رخَّص للحائض أن تصدَر قبل أن تط8وف بالبيρ 8وعنه أيضاً أن النبي 
  اإلفاضة . رواه أحمد .

) : "قال ابن المنذر : وبهذا قال عوامُّ أه8ل العل8م م8نهم 8/218قال اإلمام النووي في "المجموع" (
  مالٌك واألوزاعيُّ والثوريُّ وأحمدَ وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم" . انتهى.

ة 3/461قال في "المغني" ( فقهاء األمصار. وقال : والحكم في النَّفس8اء ك8الحكم ) : "هذا قول عامَّ
  في الحائض؛ ألن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط". انتهى. 

ـ المرأة تستحبُّ لها زي8ارة المس8جد النب8وي للص8الة في8ه وال8دعاء لك8ن ال يج8وز له8ا زي8ارة قب8ر 16
  ؛ ألنها منهيةٌ عن زيارة القبور .  ρالنبي 

 ب88ن إب88راهيم آل الش88يخ مفت88ي ال88ديار الس88عودية رحم88ه هللا ف88ي "مجم88وع فتاوي88ه" ق88ال الش88يخ دمحم
ألم88رين : أوالً : عم88وم األدل88ة،  ρ) : "والص88حيح ف88ي المس88ألة م88نعهنَّ م88ن زي88ارة قب88ره 3/239(

اً فال يجوز ألحٍد تخصيصه إال بدليٍل. ثم العلة موجودةٌ هنا" انتهى .    والنهي إذا جاء عامَّ

لم8ن زار  ρه" لم8ا ذك8ر زي8ارة قب8ر الرس8ول رحمه هللا في "منس8كبد العزيز بن باز وقال الشيخ ع
مسجده الشريف قال : "وهذه الزيارة إنما تُش8رعُ ف8ي ح8ّقِ الرج8ال خاص8ةً. أم8ا النس8اء فل8يس له8نَّ 

، أن8ه لع8ن زائ8رات القب8ور م8ن النس8اء والمتخ8ذين ρزيارة شيٍء م8ن القب8ور، كم8ا ثب8ت ع8ن النب8ي 
وال8دعاء في8ه ونح8و ذل8ك  ρاجد والسُّرج. وأما قصد المدينة للصالة في مسجد الرس8ول عليها المس

    مما يُشرعُ في سائر المساجد فهو مشروعٌ في حّقِ الجميع" انتهى.

  من كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ، لفضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان . 

 من أحكام النساء في الحج
)11(

 :  

  6 وحده والصالة والسالم على نبينا دمحم وعلى آله و صحبه وسلم وبعد: الحمد

                                                 
  للشيخ/ دمحم بن صاحل العثيمني ـ رمحه هللا تعاىل ـ .     )11(
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سؤاالً  60فهذه بعض األسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ دمحم بن صالح ابن عثيمين في رسالة 
من الحيض وسبق نشرها في عدة كتيبات ونشرت أيضاً في كت8اب "ال8دليل والمنه8اج ف8ي يومي8ات 

  الحجاج". 

أن ينفع بها من كتبها ونشرها ووزعها بين إخوانه وأخواته المسلمين والمس8لمات.. آم8ين  نسأل هللا
.  

  وكتبه / عبد هللا بن أحمد العالف 

/ كيف تصلي الحائض ركعتي اإلحرام وه8ل يج8وز للم8رأة الح8ائض تردي8د آي ال8ذكر الحك8يم 1س
  في سرها أم ال ؟

أن88ه ش88رع ألمت88ه  ρالة فإن88ه ل88م ي88رد ع88ن النب88ي / أوالً : ينبغ8ي أن نعل88م أن اإلح88رام ل88يس ل88ه ص188ج
  صالة لإلحرام ال بقوله وال بفعله وال بإقراره . 

ثاني88اً : إن ه88ذه الم88رأة الح88ائض الت88ي حاض88ت قب88ل أن تح88رم يمكنه88ا أن تح88رم وه88ي ح88ائض؛ ألن 
أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي هللا عنه وعنها، حين نفس8ت ف8ي ذي الحليف8ة  ρالنبي 

تط8وف ها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيضاً وتبقى عل8ى إحرامه8ا حت8ى تطه8ر ث8م أمر
  .بالبيت وتسعى

وأم88ا قول88ه ف88ي الس88ؤال : ه88ل له88ا أن تق88رأ الق88رآن . ف88نعم الح88ائض له88ا الح88ق أن تق88رأ الق88رآن عن88د 
ا بدون حاجة وال مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً وتقرب ل8ى هللا فاألحس8ن اً إالحاجة أو المصلحة أمَّ

  .أالَّ تقرأه

/ سافرت ام8رأة إل8ى الح8ج وجاءته8ا الع8ادة الش8هرية من8ذ خمس8ة أي8ام م8ن ت8اريخ س8فرها وبع8د 2س
وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت اإلحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وص8ولها إل8ى مك8ة 

مكث8ت ي8ومين ف8ي من8ى ث8م المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العم8رة و
طه8رت واغتس8لت وأدت جمي8ع مناس8ك العم8رة وه8ي ط88اهرة ث8م ع8اد ال8دم إليه8ا وه8ي ف8ي ط88واف 
اإلفاضة للحج إال أنها استحت وأكملت مناس8ك الح8ج ول8م تخب8ر وليه8ا إالَّ بع8د وص8ولها إل8ى بل8دها 

  فما حكم ذلك؟ 

ك8ان ه8و دم الح8يض ال8ذي تعرف8ه / الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف اإلفاضة إذا 2ج
بطبيعت88ه وأوجاع88ه ف88إن ط88واف اإلفاض88ة ل88م يص88ح ويلزمه88ا أن تع88ود إل88ى مك88ة لتط88وف ط88واف 
8ا  اإلفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف اإلفاضة، أمَّ

زح8ام أو الروع8ة أو إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من ش8دة ال
ما شابه ذلك؛ فإن طوافها يصح عند من ال يش8ترط الطه8ارة للط8واف ف8إن ل8م يمكنه8ا الرج8وع ف8ي 

  المسألة األولى بحيث تكون في بالد بعيدة فحجها صحيح ألنها ال  تستطيع أكثر مما صنعت . 

ف8وراً ، / قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر للسفر 3س
  وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟

: تس88افر مع88ه وتبق88ى عل88ى إحرامه88ا، ث88م ترج88ع إذا طه88رت وه88ذا إذا كان88ت ف88ي المملك88ة ألن 3ج
الرجوع سهال وال يحتاج إلى تعب وال إلى جواز س8فر ونح8وه، أم8ا إذا كان8ت أجنبي8ة ويش8ق عليه8ا 

ف88س الس88فر؛ ألن طوافه88ا الرج88وع فإنه88ا ت88تحفض وتط88وف وتس88عى وتقص88ر وتنه88ي عمرته88ا ف88ي ن
  حينئٍذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .

  / ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟4س
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: ه8ذا ال يمك8ن اإلجاب8ة عن8ه حت88ى يُع8رف مت8ى حاض8ت وذل88ك ألن بع8ض أفع8ال الح8ج ال يمن88ع 4ج
ط88وف إالَّ وه88ي ط88اهرة وم88ا س88واه م88ن الح88يض من88ه وبعض88ها يمن88ع من88ه، ف88الطواف ال يمك88ن أن ت

  المناسك يمكن فعله مع الحيض . 

/ تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الح8ج م8ا ع8دا 5س
طواف اإلفاض8ة وط8واف ال8وداع حي8ث منعن8ي منه8ا ع8ذر ش8رعي فرجع8ت إل8ى بيت8ي ف8ي المدين8ة 

ي88ام ألط8وف ط88واف اإلفاض88ة وط8واف ال88وداع وبجه88ٍل من88ي المن8ورة عل88ى أن أع88ود ف8ي ي88وم ن األ
بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء اإلح8رام، وس8ألت ع8ن رج8وعي 
ألطوف فقيل لي ال يصلح لك أن تطوفي فق8د أفس8دت وعلي8ك اإلع8ادة أي إع8ادة الح8ج م8رة أخ8رى 

؟ وه8ل هن8اك ح8ل آخ8ر فم8ا ه8و؟ وه8ل فس8د  في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا ص8حيح
ا يجب فعله بارك هللا فيكم.   حجي؟ وهل عليَّ إعادته أفيدوني عمَّ

/ هذه أيضاً من البالء الذي يحصل من الفتوى بغير علم. وأنت في ه8ذه الحال8ة يج8ب علي8ك أن 5ج
ا ترجعي إلى مكة وتط8وفي ط8واف اإلفاض8ة فق8ط أم8ا ط8واف ال8وداع فل8يس علي8ك ط8واف وداع م8

دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة؛ وذلك ألن الحائض ال يلزمها طواف الوداع لح8ديث اب8ن 
عباس رضي هللا عنهما : "أمر الناس أن يكون آخر عه8دهم بالبي8ت إالَّ أن8ه خف8ف ع8ن الح8ائض"، 

لم88ا أخب88ر أن  ρوف88ي رواي88ة ألب88ي داود: "أن يك88ون آخ88ر عه88دهم بالبي88ت الط88واف" . وألن النب88ي 
افت طواف اإلفاضة ق8ال : "فلتنف8ر إذاً" ودلَّ ه8ذا أن ط8واف ال8وداع يس8قط ع8ن الح8ائض صفية ط

ا كنت تحللت من كل ش8يء جاهل8ة ف8إن ه8ذا ال يض8رك ألن  أما طواف اإلفاضة فالبد لك منه . ولمَّ
{ربنا �! تؤاخـذنا إن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات اإلحرام ال شيء عليه لقوله تعالى : 

ــيكم ُجنــاٌح فيمــا ق88ال هللا تع88الى : "ق88د فعل88ت" . وقول88ه :  أو أخطأنــا}نســينا  {ولــيس عل
فجمي88ع المحظ88ورات الت88ي منعه88ا هللا تع88الى عل88ى  أخطــأُتم بــه ولكــن مــا تعّمــدت قلــوبكم}

المحرم إذا فعلها جاهالً أو ناسياً أو مكرهاً فال شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقل8ع 
  عما تلبس به .

الم88رأة النفس88اء إذا ب88دأ نفاس88ها ي88وم التروي88ة وأكمل88ت أرك88ان الح88ج ع88دا الط88واف والس88عي إالَّ أنه88ا  /6س
الحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطه8ر وتغتس8ل وت8ؤدي ال8ركن الب8اقي ال8ذي ه8و ط8واف 

  الحج ؟

قال88ت  / ال يج88وز له88ا أن تغتس88ل وتط88وف حت88ى تت88يقن الطه88ر وال88ذي يُفه88م م88ن الس88ؤال ح88ين6ج
(مب88دئياً) أنه88ا ل88م ت88ر الطه88ر ك88امالً ، فالب88د أن ت88رى الطه88ر ك88امالً فمت88ى طه88رت اغتس88لت وأدت 

سئل في الحج عمن س8عى قب8ل أن  ρالطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فال حرج ألن النبي 
  يطوف فقال : ال حرج .

ا وص8لت إل8ى مك8ة ذهب8ت 7س إل8ى ج8دة لحاج8ة / امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولمَّ
لها وطهرت في جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجه8ا ص8حيح  وه8ل يلزمه8ا 

  شيء؟

  : حجها صحيح وال شيء عليها .7ج

/ س88ائلة : أن88ا ذاهب88ة للعم88رة وم88ررت بالميق88ات وأن88ا ح88ائض فل88م أُح88رم وبقي88ت ف88ي مك88ة حت88ى 8س
  جب عليَّ ؟ طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما ي

/ هذا العمل ل8يس بج8ائز والم8رأة الت8ي تري8د العم8رة ال يج8وز له8ا مج8اوزة الميق8ات إالَّ ب8إحرام 8ج
حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي ح8ائض وينعق8د إحرامه8ا ويص8ح . وال8دليل ل8ذلك أن أس8ماء 

ري8د حج8ة ن8ازل م8ن ذي الحليف8ة ي ρبنت عميس زوجة أبي بكر رض8ي هللا عنهم8ا ول8دت و النب8ي 
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كي88ف أص88نع ؟ ق88ال : "اغتس88لي واس88تثفري بث88وب وأحرم88ي" ودم  ρال88وداع فأرس88لت إل88ى النب88ي 
الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الح8ج نق8ول له8ا 
: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، واالستثفار معن8اه أنه8ا تش8د عل8ى فرجه8ا خرق8ة وتربطه8ا ث8م 

حرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة ال تأتي إل8ى البي8ت وال تط8وف ت
لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة ق8ال له8ا : "افعل8ي م8ا يفع8ل  ρبه حتى تطهر ولهذا قال النبي 

الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري" هذه رواية البخاري ومسلم وف8ي ص8حيح البخ8اري 
 ً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبي8ت وبالص8فا والم8روة ف8دل ه8ذا عل8ى أن الم8رأة إذا  أيضا

أحرمت بالحج أو العمرة وهي ح8ائض أو أتاه8ا الح8يض قب8ل الط8واف فإنه8ا ال تط8وف وال تس8عى 
حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انته8ت م8ن الط8واف جاءه8ا الح8يض فإنه8ا 

كان عليها الحيض وتقص من رأس8ها و تنه8ي عمرته8ا ألن الس8عي ب8ين الص8فا  تستمر وتسعى ولو
  والمروة ال يشترط له طهارة .

/ يقول السائل: لقد قدمت من ينب8ع للعم8رة أن8ا وأهل8ي ولك8ن ح8ين وص8ولي إل8ى ج8دة أص8بحت 9س
  زوجتي حائضاً، ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي، فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟

لم88ا حاض88ت  ρلحك88م بالنس88بة لزوجت88ك أن تبق88ى حت88ى تطه88ر ث88م تقض88ي عمرته88ا؛ ألن النب88ي / ا9ج
:  ρصفية رضي هللا عنها قال : "أحابستنا هي؟ ق8الوا : إنه8ا ق8د أفاض8ت. ق8ال : فلتنف8ر إذاً" فقول8ه 

"أحابستنا هي" دليل على أن8ه يج8ب عل8ى الم8رأة أن تبق8ى إذا حاض8ت قب8ل ط8واف اإلفاض8ة حت8ى 
ف وكذلك طواف العمرة مثل طواف اإلفاض8ة ألن8ه رك8ن م8ن العم8رة، ف8إذا حاض8ت تطهر ثم تطو

  المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .

/ ه88ل المس88عى م88ن الح88رم؟ وه88ل تقرب88ه  الح88ائض؟ وه88ل يج88ب عل88ى م88ن دخ88ل الح88رم م88ن 10س
  المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟

لك جعل8وا ج8داراً فاص8الً بينهم8ا ولكن8ه ج8داٌر / الذي يظهر أن المسعى ل8يس م8ن المس8جد ول8ذ10ج
قصير، وال شك أن هذا خيٌر للناس ألنه لو أُدخل في المسجد وُجِعل منه لكانت الم8رأة إذا حاض8ت 
بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تس8عى، وال8ذي أفت8ي ب8ه أنه8ا إذا حاض8ت بع8د الط8واف وقب8ل 

س8جد وأم8ا تحي8ة المس8جد فق8د يق8ال أن اإلنس8ان إذا السعي فإنها تسعى ألن المسعى ال يعتبر م8ن الم
س88عى بع88د الط88واف ث88م ع88اد إل88ى المس88جد فإن88ه يص88ليها ول88و ت88رك تحي88ة المس88جد ف88ال ش88يء علي88ه، 

  واألفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصالة في هذا المكان من الفضل .

ييت أن أخب88ر أح88داً ودخل88ُت / تق88ول الس88ائلة : ق88د حجج88ت وج88اءتني ال88دورة الش88هرية فاس88تح11س
؟ علماً بأنها جاءت بعد النفاس؟    الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا عليَّ

/ ال يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفس8اء أن تص8لي س8واًء ف8ي مك8ة أو ف8ي بل8دها أو ف8ي أي 11ج
ن عل8ى في المرأة : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". وقد أجمع المس8لمو ρمكان لقول النبي 

أنه ال يحل لحائض أن تصوم وال يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة الت8ي فعل8ت ذل8ك عليه8ا أن 
تتوب إلى هللا وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الح8يض فه8و غي8ر ص8حيح وأم8ا س8عيها 

ن فصحيح؛ ألن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليه8ا أ
تعيد الطواف ألن طواف اإلفاضة ركن من أركان الح8ج وال ي8تم التحل8ل الث8اني إالَّ ب8ه وبن8اًء علي8ه 
فإن هذه المرأة ال يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف وال يعقد عليه8ا النك8اح إن كان8ت 

  غير متزوجة حتى تطوف وهللا تعالى أعلم . 

  نع؟ / إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تص12س
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/ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرفي الحج وتفعل ما يفعل الناس، وال تطوف بالبيت حت8ى 12ج
  تطهر .

/ إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف اإلفاض8ة وه8ي مرتب8ة وزوجه8ا م8ع 13س
  رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه ال يمكنها العودة بعد سفرها ؟

  لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة وال شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج . / إذا13ج

/ إذا طهرت النفساء قبل األربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العل8م 14س
  أنها ناوية الحج ؟

ل8ه الط8اهرات حت8ى / إذا طهرت النفساء قبل األربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل م8ا تفع14ج
الط88واف ألن النف88اس ال ح88دّ ألقل88ه. أم88ا إذا ل88م ت88ر الطه88ر ف88إن حجه88ا ص88حيح أيض88اً لك88ن ال تط88وف 

  منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .  ρبالبيت حتى تطهر ألن النبي 

)12(كنوز نسائية 
 :  

وأطاع8ت زوجه8ا قي8ل له8ا: : (إذا صلت المرأة خمسها وص8امت ش8هرها وحص8نت فرجه8ا  ρقال 
  أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) صحيح الجامع . 

: (القتل في س8بيل هللا ع8ز وج8ل ش8هادة والط8اعون ش8هادة وال8بطن ش8هادة والنفس8اء يجره8ا  ρقال 
  ولدها بسرره إلى الجنة) أخرجه أحمد وحسنه األلباني .

ن حجاباً من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ ق8ال : : (ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كا ρقال 
  واثنين) (متفق عليه) ، تقدم : أي يتقدمها في الموت . 

  .هل النار يوم القيامة) متفق عليه: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أ ρقال 

ماجه وصححه الحاكم  : (أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة) رواه الترمذي وابن ρقال 
.  

: (عل8يكن بالتس8بيح والتهلي8ل والتق8ديس واعق8دن باألنام8ل ف8إنهن مس8ؤوالت مس8تنطقات وال  ρقال 
  تغفلن فتنسين الرحمة) رواه أبو داود والترمذي وحسنه األلباني .

المرأة يق8ال له8ا أم س8نان : م8ا منع8ك أن تك8وني حجج8ت معن8ا، قال8ت : ناض8حان كان8ا ألب8ي  ρقال 
تعن88ي زوجه88ا ح88ج ه88و وابن88ه عل88ى أح88دهما وك88ان اآلخ88ر يس88قي أرض88اً لن88ا، ق88ال: فعم88رة ف88ي ف88الن 

رمضان تقضي حج8ة أو حج8ة مع8ي، ف8إذا ج8اء رمض8ان ف8اعتمري ف8إن عم8رة في8ه تع8دل حج8ة) . 
  متفق عليه .

: (رحم هللا رجالً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح ف8ي وجهه8ا الم8اء، رح8م  ρقال 
رأة قام88ت م88ن اللي88ل فص88لت وأيقظ88ت زوجه88ا ف88إن أب88ى نض88حت ف88ي وجه88ه الم88اء) ص88حيح هللا ام88

  الجامع . 

فقال8ت ي8ا رس8ول هللا إن8ي أح8ب  ρعن أم حمي8د ام8رأة أب8ي حمي8د الس8اعدي أنه8ا ج8اءت إل8ى النب8ي 
الصالة معك، قال : (قد عملت أنك تحبين الصالة معي، وصالتك في بيت8ك خي8ر م8ن ص8التك ف8ي 

في حجرتك خير لك من صالتك في دارك ، وصالتك في دارك خير لك من ص8التك حجرتك وصالتُك 
ف88ي مس88جد قوم88ك، وص88التك ف88ي مس88جد قوم88ك خي88ر ل88ك م88ن ص88التك ف88ي مس88جدي) ص88حيح الترغي88ب 

  والترهيب .

                                                 
  .  عبد الرمحن العيسى    )12(
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عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت يا رسول هللا نرى الجهاد أفضل األعمال أفال نجاه8د؟ فق8ال 
  ج مبرور) رواه البخاري وابن خزيمةفي صحيحه . : لكن أفضل الجهاد ح

: يا رس8ول هللا إن فالن8ة تق8وم اللي8ل وتص8وم النه8ار وتفع8ل وتص8دق وت8ؤذي جيرانه8ا  ρقيل للنبي 
: (ال خير فيها هي في النار) ، قال : (وفالن8ة تص8لي المكتوب8ة وتص8دق ب8أثوار  ρفقال رسول هللا 

: ه88ي م88ن أه88ل الجن88ة) . أث88ور : قطع88ة م88ن الج88بن  ρ م88ن األق88ط وال ت88ؤذي أح88داً فق88ال رس88ول هللا
  المجفف (رواه البخاري في األدب المفرد وصححه األلباني) . 

: (وال8ذي نف8س دمحم بي8ده، ال ت88ؤدي ام8رأة ح8ق ربه8ا حت8ى ت88ؤدي ح8ق زوجه8ا كل8ه حت8ى ل88و  ρق8ال 
  سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه) صحيح الجامع .

من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بم8ا : (إذا أنفقت المرأة  ρقال 
  أجر بعض) رواه البخاري كسب وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم 

 ρفي حاجة ففرغت من حاجتها فق8ال له8ا النب8ي  ρعن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي 
م88ا أل8وه إال م88ا عج88زت عن88ه، ق88ال: : (أذات زوج أن8ت ؟ قال88ت: نع88م، ق88ال: كي8ف أن88ت من88ه؟ قال88ت: 

ف88انظري أي88ن أن88ت من88ه فإنم88ا ه88و جنت88ك ون88ارك) . م88ا أل88وه : ال أقص88ر ف88ي خدمت88ه. أخرج88ه أحم88د 
  والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

: (ما يصيب المسلم من وص8ب وال نص8ب وال ه8م وال أذى وال غ8م، حت8ى الش8وكة يش8اكها  ρقال 
  ليه . إال كفر هللا بها من خطاياه) متفق ع

أخت88ي المس88لمة .. ت88ذكري ه88ذا الح88ديث واحتس88بي م88ا تالقين88ه م88ن متاع88ب ومش88اق الحي88اة الزوجي88ة 
  والحمل والنفاس والرضاع وتربية األوالد والحيض وغير ذلك . 

  مخالفات نسائية :
  مخالفات العقيدة : 

  عمل السحر والذهاب للسحرة والمشعوذين :

  المسلمين والمسلمات وخاصة المتدينين والمتدينات.االستهزاء والسخرية بشعائر الدين أو ب

  الحلف بغير هللا والوقوع في الشرك الخفي (الرياء) . 

  التطير والتشاؤم .

االحتفال بأعياد الكفار مثل (عيد الحب) ، أو األعي8اد البدعي8ة (مث8ل : عي8د الم8يالد أو عي8د األس8رة 
  أو عيد األم وغير ذلك ...) . 

  .  النياحة على األموات

  التساهل في مسألة الوالء والبراء في اإلسالم . 

  مخالفات في أركان اإلسالم : 

  تأخير الصلوات عن أوقاتها وعدم العناية بأركان الصالة وواجباتها وسننها والخشوع فيها.

  ترك الزكاة أو تأخيرها عن وقتها . 

  إضاعة شهر رمضان فيما ال فائدة فيه .

بع88د اإلح88رام مث88ل األخض88ر  اإلح88رام وتخص88يص لب88اس ذا ل88ون مع88ينل88بس النق88اب والقف88ازين بع88د 
  .واألبيض

  تأخير الحج دون عذر . 

  مخالفات في اللباس والزينة : 

  التبرج في اللباس ومن ذلك : 
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  أ/ لبس المالبس الضيقة أو المفتوحة أو الصغيرة أو الشفافة .

  تف .ب/ لبس العباءة المطرزة أو المزركشة ووضع العباءة على الك

  ج/ إظهار العينين مثل لبس النقاب أو البرقع أو اللثام .

  د/ لبس العدسات الملونة بقصد الزينة .

  هـ/ لبس المالبس الفاتنة أمام المحارم : الشباب أو أصحاب القلوب المريضة .

  التطيب عند الخروج من البيت .

  اتباع الموضة وإن كانت مخالفة لإلسالم .

  ت وكشف العورة أمامهن .الذهاب إلى الكوافيرا

  قص الشعر على هيئة الرجال والكافرات .

  عمل وارتكاب النمص والوشم والفلج والوصل والوشر .

  التشبه بالرجال . 

  مخالفات في الحياة االجتماعية واألفراح : 

  عقوق الوالدين وقطيعة األرحام .

  عصيان الزوج وإهمال منـزل الزوجية .

  هل في اختيار الزوج من العصاة وتارك الصالة .العزوف عن الزواج والتسا

  السكوت عن الزوج واألوالد الذين ال يصلون وعدم النصح لهم واإلنكار عليهم .

  التقصير في تربية األبناء وعدم تربيتهم التربية اإلسالمية الصحيحة .

  عدم مناقشة األم بنتها في مسائل الحيض أو حسن العشرة الزوجية .

ت أو مربيات أو سائقين وإعطاءهم حرية تربية األطف8ال أو التس8اهل ف8ي اخ8تالطهم استقدام خادما
  مع أفراد األسرة .

  الخلوة واالختالط بالرجال األجانب وخاصة (الحمو) أو السائق . 

  طلب الطالق من الزوج من غير بأس وبدون سبب شرعي .

ب88دون إذن ورض88ى ال88زوج الص88يام (لغي88ر الف88رض) ب88دون عل88م ال88زوج أو إدخ88ال أح88د ف88ي البي88ت 
  كالجارة والصديقة . 

  الذهاب إلى الحفالت التي يوجد بها منكرات مثل الغناء والتصوير واالختالط.

  لبس الدبلة أو إلزام الزوج بإحضار (الشبكة) أو المغاالة في المهر .

  كثرة اللعن .

  التبرج الشديد والرقص الخليع أمام النساء .

  لزوج .إنكار الجميل وخاصة جميل ا

  مخالفات أخرى : 

  السفر لغير حاجة إلى بالد الكفر للسياحة أو الدراسة .

  الجهل بأمور الدين واإلعراض عن العلم الشرعي وخاصة أحكام النساء .

  ترك الدعوة إلى هللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

  التساهل في أمر الحجاب وتغطية الوجه .

  أخرى .اإلعجاب وهو فتنة المرأة ب

  شراء المجالت الخليعة والفتنة بالصورة المحرمة .

  المعاكسات الهاتفية والرسائل العاطفية .

  سماع الغناء والمعازف واألكل والشرب في أواني الذهب والفضة .

  مشاهدة القنوات الفضائية الخليعة والدخول في مواقع اإلنترنت اإلباحية .
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  ثرة الكالم . الخضوع بالقول للرجال األجانب.الوقوع في الكذب والغيبة والنميمة وك

  ترك الحياء .

  السفر بغير محرم .

  الخروج للعمل في أماكن مختلطة .

  شرب الدخان والمعسل .

الوقوع في صورة من ص8ور الرب8ا (وذل8ك ب8أن ت8ذهب لب8ائع ال8ذهب وتس8تبدل ذهبه8ا الق8ديم بجدي8د 
ها أن تبيع ذهبها القديم وتقبض قيمته بي8ده ث8م وتدفع له الفرق مباشرة وهذا عين الربا فالواجب علي

  تشتري ما تريده من الذهب) . 

  التسويف في التوبة وعدم محاسبة النفس أوالً بأول واستحقار الذنوب . 

أختي المسلمة .. أبواب المحرمات كثيرة فعليك التعرف عليها لك8ي تجتنبيه8ا وت8ذكري أن8ك خلقت8ي 
فجنة أو نار فعليك من اآلن التوبة إلى هللا واالجته8اد ف8ي طاعت8ه  لعبادة هللا وأن الحياة قبر فحساب

  والثبات على ذلك وابشري بجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين .

(ف888اجعلي حيات888ك القص888يرة بنيت888ك الص888الحة عب888ادة 6 واعلم888ي أن هن888اك أعم888ال ترف888ع درجت888ك 
والص88بر واألخ88الق الحس88نة واالستس88الم  ومن88ـزلتك عن88د هللا ومنه88ا: تق88وى هللا وذك88ر هللا والص88دقة

ألوامر هللا وطاع8ة ال8زوج ف8ي غي8ر معص8ية هللا والعف8ة والحي8اء وتربي8ة األوالد التربي8ة الص8الحة 
  والدعوة إلى هللا) . 

  الحجاب الشرعي الكامل فريضة من فرائض هللا عليك .

  ي الجنة برحمة هللا وفضله.أختي المسلمة البداية من اآلن التوبة واالجتهاد والثبات والنهاية ف

 حتى تكتمل فرحتنا (منكرات األفراح)
)13(

 :  

الحم88د 6 رب الع88المين والص88الة والس88الم عل88ى أش88رف األنبي88اء والمرس88لين نبين88ا دمحم وعل88ى آل88ه 
  وصحبه أجمعين وبعد : 

س88وف ن88تكلم ف88ي ه88ذه الرس88الة ع88ن منك88رات األف88راح بش88يء م88ن االختص88ار وم88ن أراد التوس88ع 
األدل88ة فعلي88ه مراجع88ة كت88اب (منك88رات األف88راح) .. واآلن إل88ى المقص88ود فنق88ول وب88ا6 ومعرف88ة 

  التوفيق من المنكرات : 

إقامة هذه األفراح بعي8دة ع8ن ش8رع هللا وع8دم الت8زام ال8نهج اإلس8المي، وإنم8ا حس8ب الع8ادات  .1
  واألهواء والميول .

 المباهاة واإلسراف والبذخ في انتقاء مكان إقامة الفرح . .2

 وة األغنياء وذوي الجاه إلى هذه األفراح وترك الفقراء .دع .3

اختالط الرجال بالنساء وه8ن ف8ي غاي8ة م8ن الزين8ة والتب8رج وخاص8ة م8ا يح8دث وق8ت النص8ة  .4
 وإدخال الزوج على زوجته أمام النساء وهذا أيضاً من المنكرات . 

 هما أمام النساء.تلبيسها الدبلة أمام النساء وقد يقوم بتقبيلها وتبادل المشروبات بين .5

 التقاط الصور التذكارية للعروسين . .6

إحضار المطربين أو المطربات إلحياء حفالت الزواج والتنافس في ذلك و كتاب8ة اس8م الفن8ان  .7
 أو الفنانة على كرت الدعوة .

اس8تعمال أش88رطة األغ8اني وال88رقص أثن8اء الحف88ل المص8حوبة ب88آالت الله8و والط88رب ورق88ص  .8
 النساء على نغماتها .

 اإلسراف في المالبس والتفنن فيها وخاصة النساء . .9
                                                 

  عبد هللا بن سفر العبديل الغامدي .     )13(
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 خروج النساء من بيوتهن وهن متعطرات متجمالت . .10

 نتف حواجب الكثير من النساء ونمصهن لوجوههن . .11

 استعمال كثير من النساء للشعر الصناعي المسمى "الباروكة" . .12

 ذهاب بعضهن إلى ما يسمى بالكوافير لتصفيف الشعر . .13

 يديهن المانيكير الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء.وضع النساء على أ .14

 السهر إلى وقت صالة الفجر ولذلك تضيع صالة الفجر . .15

 إزعاج الجيران وأذيتهم من األصوات العالية آلالت اللهو والطرب . .16

رجوع بعض النساء في وقت متأخر من الليل مع غير محارمهن لتوصيلهن إل8ى من8ازلهن  .17
. 

 فل عن طريق الفيديو وتبادله بين العائالت .تصوير الح .18

 سفر العروسين إلى بالد الكفر أو إلى غيرها لقضاء ما يسمى بشهر العسل. .19

 اإلسراف في الوليمة ، ولذلك يُلقى الزائد في النفايات .  .20

  هذا وهللا أعلم ، وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم ..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : بسم هللا أرقيك

  الحمد 6 رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين ... وبعد : 

: هل تعاني من مرض نفسي أو قلق أو ضيق أو مس جان أو س8حر أو  /أختي المسلمةأخي المسلم
  عين أو أمراض جسدية، أو مشكالت أخرى ؟

  إليك الحل : إن كالم هللا هو الشفاء التام من كل داء ومرض .

  فسك ؟ كيف ترقي ن

أن تقرأ اآليات القرآنية ، أو األدعية الشرعية مع النفث على الموض8ع ال8ذي يت8ألم م8ن جس8دك (أو 
  على مريضك الذي تريد رقيته) .

  عالج العين :

  أوالً : إذا ُعرف العائن أُمر أن يتوضأ ثم يغتسل منه المصاب بالعين .

  ذه الرقى من القرآن : ثانياً : إذا لم يُعرف العائن فاقرأ وانفث على نفسك به

  فاتحة الكتاب : 
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{الحمد : رب العالمين * الرحمن الـرحيم* مالـك يـوم الـدين* إيـاك نعبـد وإيـاك 
نستعين* إهدنا ال+$اط المستقيم* �$اط الذين أنعمت عليهم غيـر المغضـوب 

  آية الكرسي .. . عليهم و�! الضالين}

و�ـ! نـوم لـه مـا فـي السـموات ومـا {هللا �! إله إ�! هو الحي القيوم �! تأخـذه سـنة 
في ا��رض من ذا الذي يشفع عنه إ�! بإذنه يعلم مـا بـين أيـديهم ومـا خلفهـم و�ـ! 
ُيحيطون بKMء من علمه إ�! بما شاء وسـع كرسـيه السـموات وا�ـ�رض و�ـ! يـؤده 

  .  حفظهما وهو العلي العظيم}

  آخر آيتين من سورة البقرة :

والمؤمنـون كـل آمـن بـا: ومr!ئكتـه وكتبـه {آمن الرسول بمـا أنـزل إليـه مـن ربـه 
ورسـله �ــ! ُنفــرُق بــين أحـٍد مــن رســله وقــالوا سـمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك 
المصير* �! يكلف هللا نفساً إ�! و سعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسـبت ربنـا �ـ! 

مـن  تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا و�! تحمل علينا إ�$اً كما حملتـه علـى الـذين
قبلنا ربنا و�! ُتحملنا ما �! طاقة لنا به واعـُف عنـا واغفـر لنـا وارحمنـا أنـت مو�!نـا 

  .  فان+$نا على القوم الكافرين}

{قل هو هللا أحـد هللا الصـمد لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن لـه كفـواً ..  قل هو هللا أحد
  أحد} .

اثـات {قل أعوذ برب الفلق من E$ ما خلق من E$ غاسٍق إ:المعوذتين  ذا وقـب ومـن Eـ$ النفَّ
  في العقد ومن Eِ$ حاسٍد إذا حسد} . 

{قل أعوذ برب الناس ملـك النـاس إلـه النـاس مـن Eـ$ الوسـواس الخنـاس الـذي 
  .  من الجّنة والناس} ُيوسوس في ُصدور الناس

  من السنة : 

حاس8د  بسم هللا أرقيك ، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد هللا يش8فيك، وم8ن ش8ر
  إذا حسد ، ومن شر كل ذي عين .

  أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين المة .

  عالج السحر : 

  الطريقة األولى : استخراج السحر وإبطاله . 

الطريقة الثانية : الرقية الشرعية ، قال سماحة الشيخ عبد العزي8ز ب8ن ب8از رحم8ه هللا (وم8ن ع8الج 
ـ وهو عالج نافع ـ أن يأخذ سبع ورقات م8ن الس8در األخض8ر في8دقها بحج8ر أو السحر بعد وقوعه 

نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيه آية الكرسي و(قل ي8ا أيه8ا 
الكافرون) و(قل هو هللا أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) وآيات السحر الت8ي 

{وأوحينـا إلـى مو�ـR أن ألـق عصـاك فـإذا هـي راف وه8ي قول8ه س8بحانه:سورة األع في
تلقف ما يأفكون * فوقع الحق وبطـل مـا كـانوا يعملـون* فُغِلُبـوا ُهنالـك وانقلبـوا 

  صاغرين} . 

{وقـال فرعـون ائتـوني بكـل سـاحر علـيم* واآليات في سورة ي8ونس وه8ي قول8ه س8بحانه : 
نتم ُملقون* فلما ألقوا قال مو�ـR مـا فلما جاء السحرة قال لهم مو�R ألقوا ما أ
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جئــُتم بــه الســحُر إن هللا ســيبطله إن هللا �ــ! ُيصــلح عمــل الُمفســدين* وُيحــقُّ ُهللا 
  الحق بكلماته ولو كره المجرمون} .

  واآليات التي في سورة طه وهي قوله تعالى : 

 {قــال يــا مو�ــR إمــا أن ُتلقــي وإمــا أن نكــون أول مــن ألقــى* قــال بــل ألقــوا فــإذا
حباُلُهم وِعِصيُُّهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسـعى* فـاوجس فـي نفسـه خيفـة 
مو�R* قلنا �! تخف إنك أنت ا��على * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنمـا 

  صنعوا كيد ساحر و�! ُيفلُح الساحُر حيث أتى} . 
  عالج مس الجان :

ر آيتين من سورة البق8رة) ، و(ق8ل ه8و هللا قراءة (فاتحة الكتاب) ، قراءة (آية الكرسي)، قراءة (آخ
أحد) ، و(المعوذتين) وغير ذلك من اآليات فالقرآن كله شفاء، مع النفث عل8ى المص8روع وتك8رار 

  ذلك ثالث مرات أو أكثر .

دعوات ورقى جامعة نافعة يعالج اإلنسان نفسه وغيره من السحر والعين ومس الجان ومن جميع 
  األمراض :

  من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد هللا يشفيك، بسم هللا أرقيك. بسم هللا أرقيك،

  مرات) . 7أسأل هللا العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك (

  اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاءك شفاًء ال يغادر سقماً.

  كل عين المة .أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهاّمة، ومن 

م88رات، ث88م ق88ل (أع88وذ ب88ا6  3ض88ع ي88دك عل88ى الموض88ع ال88ذي يؤلم88ك م88ن جس88دك وق88ل (بس88م هللا) 
  مرات . 7وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 

  أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق . 

  هذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم .

  من أبواب األجر وكفارات الخطايا :

  6 رب العالمين والصالة والسالُم على أشرف األنبياء والمرسلين.. وبعد : الحمد 

فهذه رسالةٌ إلى ُكّل مسلم يعبدُ هللا وال يشرك به شيئاً حيث إن الغاية الكبرى لكّل مسلم ه8ي 
أن يخرَج من هذه الدنيا وقد غف8ر هللا ل8ه جمي8َع ذنوب8ه حت8ى ال يس8أله هللاُ عنه8ا ي8وم القيام8ة ويدخل8ه 

اِت النعيم خالداً فيها ال يخرج منها أبداً .. وفي هذه الرسالة القصيرة نذكر بع8َض األعم8ال الت8ي جن
الصحيحة، نس8أل الح8ي القي8وم ال8ذي  ρتكفّر الذنوب والتي فيها األجُر الكبيُر من أحاديث الرسول 

  ال إله إال هو أن يتقبل منا أعمالنا إنه هو السميع العليم .

) "إن هللا 2703قبل أن تطلَُع الشمس من مغربها تاب هللاُ عليه) . مس8لم (التوبة : (من تاب  .1
  عز وجل يقبُل توبةَ العبِد ما لم يُغَْرِغْر" . 

الخروج في طل8ب العل8م : (م8ن س8لك طريق8اً يل8تمُس في8ه علم8اً، س8هَّل هللا ل8ه ب8ه طريق8اً إل8ى  .2
 ) .  2699الجنة) مسلم (

عم8اِلكم، وأزكاه8ا عن8د مل8يككم، وأرفعه8ا ف8ي درج8اتِكم، ذكر هللا تعالى : "أال أنب8ئكم بخي8ر أ .3
كم فتض88ربوا أعن88اقهم  وخي88ر لك88م م88ن إنف88اِق ال88ذهب والفض88ة وخي88ر لك88م م88ن أن تلق88وا ع88دوَّ

 ) .3347ويضربوا أعناقكم. قالوا : بلى . قال : "ذكُر هللا تعالى" الترمذي (
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لُّ على الخيِر كفاعِله" اصطناع المعروف والداللة على الخير: "كُل معروف صدقة، والدا .4
 ) .  1005) ، ومسلم (10/74البخاري (

فضل الدعوة إلى هللا : "من دعا إلى هدًى كان له من األجِر مثل أجوِر م8ن تبع8ه ال ي8نقُص  .5
 ).2674ذلك من أجورهم شيئاً" مسلم (

طع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : "من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، ف8إن ل8م يس8ت  .6
 ) .  49فبلسانه، فإن لم يستطْع فبقلبه وذلك أضعُف اإليماِن" مسلم (

م88ِة ش88فيعاً ألص88حابِه" مس88لم ق88راءة الق88رآن الك88ريم وتالوت88ه : "اق88رأوا الق88رآَن فإن88ه ي88أتي ي88وَم القيا .7
)804( . 

 ) .  9/66تعلم القرآن الكريم وتعليمه : "خيُركم من تعلم القرآَن وعلَّمه" البخاري ( .8

"ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تُؤمنوا حتى تح8ابّوا، أوال أدلك8م عل8ى ش8يٍء إذا السالم :  .9
 ) . 54فعلتموه تحاببتم، أفشوا السالم بينكم" مسلم (

الح88ب ف88ي هللا : "إن هللاَ تع88الى يق88وُل ي88وَم القيام88ة : "أي88ن المتح88ابّون بجالل88ي، الي88وَم  .10
 ) .  2566أظلّهم في ظلّي، يوم ال ظلَّ إال ظلِّي" مسلم (

زيارة المريض : "ما من مسلم يعودُ مس8لماً مريض8اً َغ8ْدوةً إال ص8لَّى علي8ه س8بعون  .11
أل88َف َمل88َك حت88ى يُمس88ي، وإن ع88اده عش88يةً إال ص88لَّى علي88ه س88بعون أل88ف َمل88ٍَك حت88ى يُص88بح، 

 ) [والخريف هو البستان] . 969وكان له خريٌف في الجنِة" . الترمذي (

ن يّسر على ُمْعسٍر، يسََّر هللا عليه في الدنيا واآلخ8رة" مساعدة الناس في الدين : "م .12
 ) .  2699مسلم (

الستر على الناس : "ال يستر عب8دٌ عب8داً ف8ي ال8دنيا إال س8تره هللاُ ي8وَم القيام8ة" مس8لم  .13
)2590  . ( 

صلة الرحم : "الرحُم معلَقَةٌ ب8العرِش تق8وُل: م8ن وَص8لَني وص8لهُ هللاُ، وم8ن قطعن8ي  .14
 ).2555) مسلم (10/350خاري (قطعهُ هللا" الب

ع8ن أكث8ر م8ا ي8ُْدِخُل الن8اَس الجن8ّة؟ فق8ال : "تق8وى  ρحسن الخلق : ُسئل رس8ول هللا  .15
 ) .2003هللاِ وحسُن الُخلِق" الترمذي (

، وإن الب8رَّ يه8دي إل8ى الجن8ة"  .16 الصدق : "عليكم بالصدِق فإن الصدق يهدي إلى البّرِ
 ) . 2607) مسلم (10/423البخاري (

لغ8888يظ : "م8888ن كظ8888م غيظ8888اً وه8888و ق8888ادٌر عل8888ى أن يُْنِف8888ذَه، دع8888اه هللا عل8888ى كظ8888م ا .17
 ) .  2022رؤوس ِالخالئِق يوم القيامِة حتى يخيّره من الحوِر العين ما شاء" الترمذي (

كف88ارة المجل88س : "م88ن جل88س ف88ي مجل88ٍس فكث88ُر في88ه لَغَُط88ه، فق88ال قب88ل أن يق88وَم م88ن  .18
أن ال إل8ه إال أن8ت أس8تغفُرك وأت8وُب إلي8ك، إال مجلِسه ذلك : سبحانك اللهم وبحم8دك، أش8هدُ 

 ) .  3/153ُغفر له ما كان في مجلسه ذلك" الترمذي (

الص8بر: "م8ا يص88يُب المس8لم م8ن نََص88ب وال َوَص8ب وال ه8ّمٍ وال َح88َزن وال أذًى وال  .19
 ) .  10/91غّم حتى الشوكةُ يُشاكها إالّ كفَّر هللا بها من خطاياه" البخاري (

َرِغَم أنفُه ثم َرِغَم أنفُه ثم َرِغ8َم أنف8ه . قي8ل: م8ن ي8ا رس8ول هللا؟ ق8ال : بر الوالدين : " .20
 ) . 2551من أدرك والديه عند الكبِر أحدَهما أو كالهما ثم لم يدخل الجنةَ" مسلم (

السعي عل8ى األرمل8ة والمس8كين: "الس8اعي عل8ى األرمل8ة والمس8كين كالمجاه8د ف8ي  .21
 ) . 10/366ال يَْفتر، وكالصائِم ال يُفِطْر" البخاري ( سبيل هللا" وأحسبُه قال : "وكالقائمِ 

كفالة اليتيم : "أنا وكافُل اليتيِم في الجن8ِة هك8ذا، وق8ال بأص8بُعَْيِه الس8بابِة والوس8طى"  .22
 ) . 10/365البخاري (
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الوضوء: "من توضأ فأحسن الوضوَء خرجت خطاياه من جسِده، حتى تخ8رج م8ن  .23
 ) .  245تحت أظفاره" مسلم (

دةُ بعدَ الوضوِء : "من توضأ فأحسن الوضوَء ث8م ق8ال: أش8هد أن ال إل8ه إال هللاُ الشها .24
وحده ال شريك له وأشهدُ أن دمحماً عبدُه ورس8وله، الله8م اجعلن8ي م8ن الت8وابين واجعلن8ي م8ن 

 ) .  234المتطهرين، فُتحت له أبواُب الجنة يدخُل من أيها شاء" مسلم (

يسمُع الن8داء : [الله8م رّب ه8ذه ال8دعوة التام8ة  الترديد خلف المؤذن : "من قال حين .25
والصالة القائمة، آت دمحماً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محم8وداً ال8ذي وعدت8ه، حل8ّت ل8ه 

 ) .  2/77شفاعتي يوم القيامة" البخاري (

بناء المساجد: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه هللا بُني له مثل8ُه ف8ي الجن8ة" البخ8اري  .26
)450. (   

) 2/331البخ8اري (السواك: "ل8وال أن أش8ّق عل8ى أمت8ي ألم8رتُهم بالس8واِك م8ع ك8ل ص8الةِ"  .27

 ) . 252مسلم (

الذهاب إلى المسجد : "من غدا إلى المسجد أو راح أعدَّ هللاُ له نُُزالً ف8ي الجن8ة كلم8ا  .28
 ).669) مسلم (2/124غدا أو راَح" البخاري (

ره ص8الةٌ مكتوب8ةٌ فيُحس8ُن وض8وءها الصلوات الخمس : "ما من امرٍئ مسلم تحُض8 .29
وخشوَعها وركوَعها إال كانت كفارةً لما قبلَها من الذنوِب م8ا ل8م ت8ُْؤت كبي8رةٌ، وذل8ك ال8دهر 

 ) .228كله" مسلم (

 ) . 2/43صالة الفجر وصالة العصر: "من صلى البردين دخل الجنة" البخاري ( .30

ة فاستمع وأنص8ت ُغف8ر صالة الجمعة : "من توضأ فأحسَن الوضوء، ثم أتى الجمع .31
 ) .  857له ما بينه وبين الجمعِة األخرى، وزيادةُ ثالثة أياٍم" مسلم (

ساعة اإلجابة يوم الجمعة : "فيها ساعةٌ ال يوافقها عبد ٌمسلم وهو قائٌم يصلّي يس8أُل  .32
 ) .  852) مسلم (2/344هللاَ شيئاً إال أعطاه إياه" البخاري (

م88ن عب88ٍد مس88لٍم يص88لّي 6 تع88الى ك88ّل ي88وٍم اثنت88ي  الس88نن الراتب88ة م88ع الف88رائض : "م88ا .33
عاً غير الفريضة إال بنى هللاُ له بيتاً في الجنة" مسلم (  ) . 728عشرة ركعة تطوُّ

صالة ركعتين بعد فعل الذنوب: "ما من عب8ٍد ي8ذنب ذنب8اً، فيُحس8ن الطه8وَر ث8م يق8وُم  .34
 ) . 1521فيصلّي ركعتين، ثم يستغفُر هللا إال غفر لهُ" أبو داود (

 ) .  1163صالة الليل : "أفضُل الصالةِ بعد الفريضِة صالةُ الليِل" مسلم ( .35

صالة الضحى : "يصبُح على كل ُس8المي م8ن أح8دكم ص8دقةٌ فك8ُل تس8بيحة ص8دقةٌ،  .36
وكُل تحمي8دة ص8دقةٌ ، وك8لُّ تهليل8ة ص8دقة، وك8لُّ تكبي8رة ص8دقةٌ، وأم8ٌر ب8المعروِف ص8دقةٌ، 

م88ن ذل88ك ك88ّل ركعت88ان يركعُهم88ا م88ن الض88حى" مس88لم ونه88ّي ع88ن المنك88ر ص88دقةٌ، ويج88زئ 
)720  . ( 

الص88الة عل88ى النب88ي : "م88ن ص88لَّى عل88يَّ ص88الة ص88لَّى هللاُ علي88ه به88ا عش88راً" مس88لم  .37
)384  . ( 

الصوم : "ما من عبٍد يصوُم يوماً في سبيل هللا تعالى إال باعدَ هللا بذلك اليوم وجه8ه  .38
 ) .  1153سلم () م6/35عن الناِر سبعيَن خريفاً" البخاري (

صيام ثالثة أيام من ك8ل ش8هر: "ص8وُم ثالث8ة أي8اٍم م8ن ك8ّلِ ش8هٍر ص8وُم ال8دهِر كل8ّه"  .39
 ) .1159) مسلم (4/192البخاري (

ص8يام رمض8ان : "م88ن ص8ام رمض88اَن إيمان8اً واحتس88اباً ُغف8ر ل88ه م8ا تق88دَّم م8ن ذنب88ِه"  .40
 ) .  760) مسلم (4/221البخاري (
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وأتْبَع88َه س88تاً م88ن ش88واٍل ك88ان كص88وِم ص88يام س88ت م88ن ش88وال: "م88ن ص88ام رمض88اَن  .41
 ) .  1164الدهِر" مسلم (

 ) . 1162صيام يوم عرفة: "صياُم يوِم عرفةَ يكفِّر السنة الماضية والباقيّة" مسلم ( .42

ِ◌َر الس8نة  .43 صيام يوم عاشوراء : "وصياُم يوِم عاش8وراِء أحتس8ُب عل8ى هللا أن يك8فَّ
 ) .  1162التي قبلَه" مسلم (

فط8َّر ص8ائماً ك8ان ل8ه مث8ُل أج8ِره، غي8ر أن8ه ال ي8نقُص م8ن أج8ِر  تفطير الصائم: "من .44
 ) . 807الصائِم شيئاً" الترمذي (

قي8ام ليل8ة الق8دِر: "م8ن ق8ام ليل8ةَ الق8دِر إيمان88اً واحتس8اباً ، ُغف8ر ل8ه م8ا تق8دَّم م8ن ذنب88ِه"  .45
 ) . 1165) مسلم (4/221البخاري (

 ) .  2616اُء النار" الترمذي (الصدقة : "الصدقةُ تُطفُئ الخطيئةَ كما يُطفُئ الم .46

الح88ج والعم88رة : "العم88رةُ إل88ى العم88رةِ كف88ارةٌ لم88ا بينهم88ا، والح88جُّ المب88روُر ل88يس ل88ه  .47
 ) . 1349جزاٌء إال الجنةُ" مسلم (

العمل في أيام عشر ذي الحجة : "ما من أياٍم العمُل الصالُح أحّب إلى هللا فيهّن م8ن  .48
قالوا : وال الجهادُ في سبيِل هللا؟ قال : وال الجهاد ُف8ي  هذه األيام يعني أياَم عشِر ذي الحجةِ 

 ).2/381سبيِل هللا إال رجالً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجْع من ذلك بشيٍء" البخاري (

الجهاد في سبيل هللا: "رباُط يوٍم في سبيِل هللا خي8ٌر م8ن ال8دنيا وم8ا عليه8ا، وموِض8ُع  .49
 ) .  6/11وما عليها" البخاري ( َسوِط أحِدكم من الجنِة خيٌر من الدنيا

اإلنفاق في س8بيل هللا: "م8ن جّه8ز غازي8اً فق8د َغ8َزا، وم8ن خل8َّف غازي8اً ف8ي أهِل8ه فق8د  .50
 ) . 1895) مسلم (6/37َغَزا" البخاري (

الص88الة عل88ى المي88ت واتب88اع الجن88ازة: "م88ن ش88هدَ الجن88ازةَ حت88ى يُص88لَّى عليه88ا فل88ه  .51
ان. قي88ل : وم88ا القيراط8اِن؟ ق88ال : مث88ُْل الجبل88يِن قي8راٌط، وم88ن ش88هدها حت8ى ت88ُدفن فل88ه قيراط8

 ) . 945) مسلم (3/158العظيمين" البخاري (

حف88ظ اللس88ان والف88رج : "م88ن يَْض88َمُن ل88ي م88ا ب88ين ِلْحيَْي88ِه وم88ا ب88ين رجلَْي88ِه أض88مُن ل88ه  .52
 ) .265) مسلم (11/264الجنّة) البخاري (

ل: ال إل88ه إال هللا وح88دهَ ال فض8ل ال إل88ه إال هللا، وفض8ل س88بحان هللا وبحم8ده: "م88ن ق8ا .53
شريك له، له الملُك وله الحمدُ، وهو كل كّلِ شيٍء قدير، في يوم مائة م8رة، كان8ت ل8ه ِع8ْدَل 
عشِر رقاٍب، وُكتبت له مائةُ حسنة وُمحيت عنه مائةُ سيئة، وكانت ل8ه ِح8ْرزاً م8ن الش8يطاِن 

رجٌل َعِمَل أكثَر من8ه) . وق8ال : يوَمه ذلك حتى يُمسي، ولم يأت أحد ٌبأفضَل مّما جاء به إال 
(من قال سبحاَن هللاِ وبحمِدِه، في يوٍم مائةَ مرة، ُحّطت خطاياه وإن كانت مث8َل َزب8َِد البح8ر) 

 ) . 2691) مسلم (11/168البخاري (

إماطة األذى عن الطريق : "لقد رأيُت رجالً يتقلَّب في الجنِّة في شجرةٍ قطعه8ا م8ن  .54
 الناس" [مسلم] . ظهر الطريِق، كانت تُؤذي

، َوَجب8َْت  .55 تربية وإعالة البنات : "من كنَّ له ثالُث بنات، يُْؤويهنَّ ويرَحُمهنَّ ويكفلهنَّ
 له الجنةُ البتةَ" [أحمد بسند جيد] . 

اإلحسان إلى الحيوان : "أن رجالً رأى كلباً يأكُل الثرى من العط8ِش، فأخ8ذ الرج8ُل  .56
 ه، فشكَر هللاُ له، فأدخلَهُ الجنّة" [البخاري] .ُخفَّهُ، فجعل يَْغرُف له به حتى أروا

ترك المراء: "أنا زع8يٌم ببي8ت ف8ي َرب8َِض الجن8ة لم8ن ت8رك الم8راَء وإن ك8ان محق8اً"  .57
 [أبو داود] .
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زيارة اإلخوان في هللا: "أال أخبركم برجاِلكم في الجنِة؟ قالوا : بل8ى ي8ا رس8وَل هللاِ ،  .58
88ديق ف88ي الجن88ة، والرج88ُل ي88زوُر أخ88اه ف88ي ناحي88ِة الِمْص88ِر، ال  فق88ال: النب88يُّ ف88ي الجن88ة، والصَّ

 يزوُره إال 6، في الجنِة" [الطبراني، حسن] .

88نت  .59 طاع88ة الم88رأة لزوجه88ا : "إذا ص88لَّت الم88رأة خمس88ها، وص88امت ش88هرها، وحصَّ
 فرَجها، وأطاَعْت بعلَها، دخلت من أّيِ أبواب الجنِة شاءت" [ابن حبان، صحيح] .

اً : "م8ن تكف8َّل ل8ي أن ال يس8أل الن8اس ش8يئاً أتكف8َُّل ل8ه بالجن8ة" عدم سؤال الن8اس ش8يئ .60
 [أهل السنن، صحيح] . 

  

  *نسائيةالاألربعون 
1234﷽  

الحمد 6 رب العالمين والصالة والسالم علي البشير النذير والسراج المنير دمحم بن عبد هللا 
  أما بعد:  - ملسو هيلع هللا ىلص  - رسول هللا 

فهذه مجموعة من األحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت 
في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت االقتصار فيها على أربعين حديثا،أمال في سهولة 

ها حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة،وقد رتبت
رد في هذه أوعلى هيئة كتب وأبواب، وقد بلغت ثالثة وأربعين حديثا، وقد التزمت أن ال 

األحاديث إال حديثا يصلح للحجة مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أو حكم عليه أهل الحديث 
بذلك،وهناك مجموعة أخرى من األحاديث تربو على هذه بكثير مما تختص بها النساء أيضا، 

في شرحي على"األربعون النسائية"، وإني ألرجو من هللا العلي القدير أن يتقبل ذلك وقد أوردتها 
مني ويجزيني عليه الجزاء األوفى، وأن يقيل عثراتي وأن يتجاوز عن زالتي وسيئاتي، وأن 

  يصلح لي النية، وأن يتوفاني على صالح القول والعمل غير مبدل وال مفتون، اللهم آمين. 

   في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:باب قرار المرأة 

: "ال تمنعوا نسائكم -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه  -عن ابن عمر  -1
  المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة. 

  باب ا�*ذن بخروج النساء لحوائجهن: 
قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن"  - ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبي  -  تعالى عنها رضي هللا - عن عائشة  -2

  متفق عليه. 

  باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد: 
قال: "إن المرأة عورة فإذا  - ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النبي  - رضي هللا تعالى عنه  - عن عبد هللا بن مسعود  -3

ان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه خرجت استشرفها الشيط
  الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان. 

  استشرفها الشيطان:تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغوي بها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والدعاة* للشيخ/ دمحم بن شاكر الشريف ـ موقع صيد الفوائد ـ صفحة العلماء 



 69

  باب �! تخرج المرأة من بيتها إ�! بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج: 
عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد،  -4

فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: 
  : "ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا" أخرجه البخاري. -ملسو هيلع هللا ىلص  - رسول هللا  يمنعه قول

  باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره: 
": إذا استعطرت - ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنه  -عن أبي موسى األشعري  -5

ى القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قوال شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن المرأة فمرت عل
  صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

  باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج: 
سأل أنه قال: "ثالثة ال ت -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن رسول هللا  - رضي هللا تعالى عنه  -عن فضالة بن عبيد  -6

عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، 
  وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فال تسأل عنهم". صحيح. 

التبرج:إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال أخرجها أحمد والبخاري في األدب المفرد 
  والحاكم. 

  : هي النساء عن السفر بدون محرمباب ن

: "ال تسافر المرأة إال ومعها -ملسو هيلع هللا ىلص  - قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه  -عن ابن عباس  -7
محرم، فقال رجل: يا رسول هللا إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، 

  فقال: اخرج معها"متفق عليه. 

  نساء بباب في المسجد: باب تخصيص ال
:"لو تركنا هذا الباب -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنه  -عن نافع عن ابن عمر  -8

  للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود. 

  باب ليس للنساء وسط الطريق: 
يقول وهو خارج من المسجد فاختلط  - ملسو هيلع هللا ىلص  - هللا  عن أبي أسيد األنصاري أنه سمع رسول -9

لنساء:استأخرن فإن ليس لُكن أن تْحقُْقَن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول هللا 
الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من 

  به. حسن أخرجه أبو داود.  لصوقها

  أن تْحقُْقَن: هو أن تركبن ُحقها وهو وَسطها. 

  باب طواف النساء من غير اختr!ط بالرجال: 
عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال:  - 10

لت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي مع الرجال؟ ق - ملسو هيلع هللا ىلص  -كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي 
لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة 

  تطوف َحْجَرة من الرجال ال تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري.  -رضي هللا عنها  -

  باب منع دخول الرجال على ا��جنبيات: 
قال:"إياكم والدخول على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه أن رسول هللا  -تعالى  -ي هللا عن عقبه بن عامر رض - 11

  النساء، فقال رجل من األنصار: يا رسول هللا أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه 

  الحمو: القريب من الزوج. 

  الموت: أي الهالك واقع في الخلوة به. 
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وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند  باب تخصيص النساء بمجالس العلم
  الحاجة: 

فقلن: يا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: جاء نسوة إلى رسول هللا -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة  - 12
ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فالن 

عد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثالثا من الولد تحتسبهن وأتاهن في اليوم ولذلك المو
  إال دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. 

  باب حمل الرجال الجنازة دون النساء: 
ل:"إذا وضعت قا - عليه السالم  -أن رسول هللا  - رضي هللا عنه  -عن أبي سعيد الخدري  - 13

الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة 
قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إال اإلنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه 

  البخاري. 

  باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها: 
لي أن نسوة من أهل حمص استأذُن على عائشة فقالت: لعلكن من عن أبي المليح الهذ - 14

يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير  -ملسو هيلع هللا ىلص  - اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول هللا 
  بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين هللا" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

  للمرأة وعن وصفها لزوجها: باب النهي عن مباE$ة المرأة 
:"ال تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه -ملسو هيلع هللا ىلص  - عن عبد هللا بن مسعود قال: قال النبي  - 15

  ينظر إليها". أخرجه البخاري. 

  تباشر: تصفها. 

  باب منع النساء من الكr!م بحS$ة الرجال ا��جانب إ�! بحاجة: 
: "التسبيح للرجال -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال رسول هللا  -ي هللا تعالى عنه رض -عن أبي هريرة  - 16

  والتصفيق للنساء" متفق عليه. 

  باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها: 
عند البيعة أن ال ننوح  - ملسو هيلع هللا ىلص  -قالت: أخذ علينا النبي  - رضي هللا تعالى عنها  - عن أم عطية  - 17
  وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.  فما

  النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر. 

باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة 
  (يقصد هنا قول السr!م عليكم و�! يقصد المصافحة باليد) : 

مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن رسول هللا عن أسماء أ - 18
بالسالم، فقال: بالسالم، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه 

  أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في األدب المفرد. 

  وجها: وهللا ما رأيت منه ساعة خيراً قط. كفران المنعمين: هو قول المرأة عن ز

  باب جواز كr!م الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة: 
بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: مر النبي  -رضي هللا عنه  -عن أنس  - 19

  هللا واصبري". متفق عليه. 

  نفسها على الرجل الصالح: باب جواز عرض المرأة 
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تعرض عليه نفسها،  -ملسو هيلع هللا ىلص  - قال: جاءت امرأة إلى رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أنس  - 20
فقالت: يا رسول هللا ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واستوأتاه، قال: هي خير 

  عليه نفسها. أخرجه البخاري.  فعرضت -ملسو هيلع هللا ىلص  -منك، رغبت في النبي 

باب �! تجبر المرأة على الزواج ممن �! ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها 
  فكرهت ذلك فنكاحه مردود: 

فذكرت أن أباها  - ملسو هيلع هللا ىلص  -أن جارية بكراً أتت النبي  - رضي هللا عنهما  - عن ابن عباس  - 21
جها وهي كارهة فخيَّرها النبي    صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه.  -ملسو هيلع هللا ىلص  - زوَّ

  باب �! يصلح أن تشترط المرأة لزوجها أ�! تتزوج بعد موته: 
خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن  - ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أم مبشر أن النبي  - 22

:إن هذا ال يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير - ملسو هيلع هللا ىلص  -ال أتزوج بعده، فقال النبي 
  والصغير. 

  باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطr!ق أو الخلع من غير سبب: 
: "أيما امرأة سألت زوجها الطالق قي غير ما بأس - ملسو هيلع هللا ىلص  - عن ثوبان قال: قال رسول هللا  - 23

  اب السنن. فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصح

باب جواز غناء الجواري الصغار والS$ب بالدف في العرس ونحوه واستماع 
  الرجال لذلك: 

يدخل حين بُني علًي، فجلس على فراشي  -ملسو هيلع هللا ىلص  - عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي  - 24
بدر إذ قالت كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم 

  إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري. 

  الجارية: الفتية من الناس. 

  رية . جويرية: تصغير جا

  باب بيان عظم حق الزوج على زوجته: 
و كنت آمرا أحداً أن يسجد لغير هللا، : "ل-ملسو هيلع هللا ىلص  - عن عبد هللا بن أبي أوفى قال: قال رسول هللا  - 25

ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس دمحم بيده ال تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
  زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان. 

  
  

  رجع: باب لعن المr!ئكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ت
: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها -ملسو هيلع هللا ىلص  - عن أبي هريرة قال قال النبي  - 26

  المالئكة حتى ترجع. متفق عليه. 

  باب تحريم كفران العشير: 
كثر : "أريت النار، فإذا أ-ملسو هيلع هللا ىلص  - قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنهما  - عن ابن عباس  - 27

أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن با6؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن اإلحسان، 
  لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه. 

  العشير: الزوج. 

  باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع و�! تجيب: 
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أن امرأة من األنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها،  -رضي هللا عنها  -ن عائشة ع - 28
فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص  -فجاءت إلى النبي 

  ال، إنه لٌعن الموصالت. متفق عليه. 

  تمعط: سقط. 

  أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره. 

  ب �! يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إ�! بأذن زوجها: با
: "ال يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا  - 29

أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إال بإذن زوجها"والنسائي 
  فظ"هبة"ولفظ"عطية"بدال من"أمر". بل

  اب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول: ب
عن جابر بن عبد هللا قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي  - 30

: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهال جارية - ملسو هيلع هللا ىلص  - رسول هللا 
كك؟ قال: فقلت له: إن عبد هللا هلك وترك بنات وإني تالعبها وتالعبك وتضاحكها وتضاح

كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك هللا لك، أو خيرا. 
  متفق عليه. 

  
  

  باب وجوب نفقة الزوجة وأو�!دها على الزوج: 
إن أبا سفيان رجل  أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول هللا-رضي هللا عنها  -عن عائشة  - 31

شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال: خذي ما يكفيك 
  وولدك بالمعروف.   متفق عليه. 

  باب تحريم تغيير خلق هللا للحسن والزينة: 
عن عبد هللا بن مسعود قال: لعن هللا الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات،  - 32
، وهو في كتاب هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  - لمتفلجات للحسن المغيرات خلق هللا، ما لي ال ألعن من لعن النبي وا

  "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. 

الوشم: هو غرز حاد مثل اإلبر ونحوها في أي موضع من الجسم حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك 
  أو النورة. الموضوع بالكحل 

النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش (ويقال هو مختص بشعر الحاجبيين لترفيعهما أو 
  تسويتهما). 

  الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات (في األسنان). 

الوشم والنماص هي التي تقوم بالعمل المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هي التي تطلب أن يفعل 
  أو الفلج. بها الوشم أو النمص 

باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التـي تكشـف أو 
القصيرة التي �! تـواري الجسـم كلـه، ومـن تضـخيم الشـعر فـوق الـرأس، وتحـريم 

  ذلك عليهن: 
م :"صنفان من أهل النار ل- ملسو هيلع هللا ىلص  - قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة  - 33

أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت 
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مائالت رءوسهن كأسنة البخت المائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
  مسيرة كذا وكذا:. 

  متفق عليه . 

  كاسيات عاريات: تلبس ضيقة أو شفافة أو قصيرة. 

  عن طاعة هللا.  مائالت: منحرفات

  مميالت: يحملن غبرهن على فعلهن. 

  البخت: نوع من اإلبل عظام السنام. 

  السنام: أعلى ما ظهر الجمل. 

باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشـعر وتكثيـره بالزيـادة فيـه وبيـان أن 
  ذلك من أخr!ق اليهود: 

وأخرج ٌكبة من شعر فقال: ما كنت  عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا - 34
  بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم.  -ملسو هيلع هللا ىلص  - أرى أن أحدا يفعله إال اليهود، وإن رسول هللا 

  كبة: شعر مكفوف بعضه على بعض. 

عن  نهى -ملسو هيلع هللا ىلص  - وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي هللا 
الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: أال وهذا الزور، قال قتادة 

  (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم. 

  باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط: 
 -زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول هللا عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول هللا إن  - 35

  : "المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور". متفق عليه. -ملسو هيلع هللا ىلص 

  باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات: 
قال:"كانت امرأة من بنى  - ملسو هيلع هللا ىلص - عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه  -عن أبي سعيد الخدري  - 36

إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب ٌمغلق 
ُمطبِق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، 

  ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم. 

  تحلق رأسها في حج أو غيره:  باب نهي المرأة أن
:"ليس على النساء -ملسو هيلع هللا ىلص  - قال: قال رسول هللا  - رضي هللا تعالى عنهما  - عن ابن عباس  - 37

الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه 
  الترمذي والنسائي من حديث علي. 

  اء وأرجلهن: باب خضاب أيدي النس
قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب هللا إلى رسول -رضي هللا عنها  -عن عائشة  - 38
يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقبض النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

  حسن أخرجه أبو داود والنسائي. كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. 

باب تغطية المرأة وجهها بحS$ة الرجال ا��جانب فإن لم يكن رجل جاز للمـرأة أن 
  تبدي وجهها: 

: "ال تنتقب المرأة المحرمة - ملسو هيلع هللا ىلص  -عنه قال: قال النبي  -تعالى  -عن ابن عمر رضي هللا  - 39
  وال تلبس القفازين" أخرجه البخاري. 

  حرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة. الم
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  ال تنتقب: ال تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها. 

  باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب: 
قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن أبي موسى األشعري أن رسول هللا  - 40

  ". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. أمتي وأحل إلناثهم

  باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء: 
علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك  - ملسو هيلع هللا ىلص  -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي  - 41

  أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم. 

  : ثوب المضبوغ بالعصفر. الثوب المعصفر

  العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر. 

  أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي. 

بــاب تحــذير النســاء مــن إظهــار الزينــة للرجــال ا��جانــب مــن الــذهب والثيــاب 
  المعصفرة ونحوها: 

: "ويل للنساء من األحمرين: -ملسو هيلع هللا ىلص  - عن النبي  -رضي هللا تعالى عنه  -عن أبي هريرة  - 42
  الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب اإليمان. 

  باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكالم ونحو ذلك: 

المتشبهين من الرجال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: "لعن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه  - عن ابن عباس  - 43
  بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري. 

  والحمد 6 الذي بنعمة منه تتم الصالحات.

  

  

  

  

  وسائل وأفكار لدعوة النساء 
م8ثالً ج8دول  فسح المجال أمام مشاركة النساء في وضع خطط األعمال والمناش8ط الدعوي8ة، .1

المحاض88رات وال88دروس ف88ي الح88ي يُستَش88رَن في88ه، ويطل88ب م88نهّن وض88ع تص88ّور مقت88رح 
للموض88وعات الت88ي ينبغ88ي الح88ديث عنه88ا ومعالجته88ا. أم88ا أن تك88ون ك88ل مناش88طنا تق88ف عن88د 

  مخاطبة النساء بالحجاب فقط فهذا فيه تقصير في دعوة النساء .

ل88دعوة عب88ر ه88ذه الخ88دمات، م88ثالً موق88ع ط88رق مج88ال المواق88ع المتخصص88ة للم88رأة، وتق88ديم ا .2
 ألفكار التجميل، يُنبه فيه على المحظورات الشرعية في الزينة.. وهكذا.. . 

من المعلوم من واقع التجربة الدعوي8ة، أن الم8رأة أق8در م8ن الرج8ل ف8ي الكثي8ر الغال8ب عل8ى  .3
أث8راً. فل8و  إصالح األسرة، وحينما تُقارن جهودها مع الرجل في إصالح المع8وّج نج8ده أبل8غ

أقيمت دورات تخصصية في كيفية تربية األبناء تربية صحيحة، وف8ي كيفي8ة معامل8ة ال8زوج 
 بمقتضى الشرع، وكيفية المحافظة على َطْبع المنـزل بطابع اإلسالم واإليمان . 

كم رأينا من األخوة الملتزمين من يس8ير م8ع أهل8ه، ومش8يتها ال تناس8ب وق8ار الحج8اب ال8ذي  .4
 هذا من مظاهر انتشار الدعوة بين الملتزمين كماً ال كيفاً .تلبسه، ولعل 
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ع8دم االقتص88ار ف88ي دع88وة النس88اء عل88ى األم8ر بالحج88اب وطاع88ة ال88زوج فق88ط، ب88ل ينبغ88ي أن  .5
تشمل برامجنا مختلف ما يطرح في دعوة الرجال، مما هو مش8روع ف8ي حقه8ن، حت8ى تأخ8ذ 

 المرأة دورها في كل ميدان رسمه لها الشرع.

المرأة في جعل الكتب للقراءة، ال للديكور المنـزلي، وذلك بتدريبها عل8ى البح8ث  تفعيل دور .6
 عن معلومات، وإشراكها في تحضير الدروس والمحاضرات... الخ . 

إقامة دورات من واقع اهتمامات النساء غير الملتزمات، هدفها التفق8ه ف8ي م8ا يح8ل ويح8رم،  .7
 ئس... الخ .وتوجيهها شرعياً، مثل : دورة في تجهيز العرا

وضع برن8امج دع8وي متكام8ل، ل8دعوة الع8امالت بالمن8ـازل ف8ي مح8يط األق8ارب والجي8ران،  .8
 ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج . 

استغالل حب الطبخ لصالح ال8دعوة، بعم8ل أك8الت خفيف8ة، وتُرس8ل إل8ى الجي8ران أو العمال8ة  .9
 ويُرسل معها كتيب أو شريط .

ي متناول طالب العل8م، تش8جيعاً للق8ادر عل8ى طبعه8ا تفريغ الدروس من األشرطة، وجعلها ف .10
 بعد تنقيحها، وكذلك تفريغ المواد المناسبة وإرسالها لخطيب الحّي، لالستفادة منها.

إقامة درس أسبوعي للجارات، وحثّهّن على الخير، ولو عن طريق الهاتف ألحد الدعاة ف8ي  .11
 المنـزل .

المفي8د م88ن العب8ارات والحك88م، ينقله8ا م88ن تعوي8د الطف88ل عل8ى اقتن88اء دفت8ر خ88اص، يكت8ب في88ه  .12
الصحف أو من األشرطة التي يسمعها أو من المدرسين، وكلم8ا م8أل ث8الث ص8فحات يطل8ب 

 منه قراءتها، ويثبت الجيد منها، فينمو فيه حب الكتابة واإلمالء .

وضع سلة مزينة ومغلفة بها بع8ض األش8رطة بطريق8ة تغلي8ف الحل8وى، وتق8ديمها للض8يوف  .13
 يارة طعمها الخاص . (متوفرة في التسجيالت).يجعل للز

 تقديم أشرطة وكتيبات مع هدية العروس، ومع حلوى الفرح . .14

 عمل برنامج للنشاط وكتيبات مع هدية العروس، ومع حلوى الفرح. .15

 عمل برنامج للنشاط النسائي خاص برمضان، يعلق في مصلى النساء. .16

 ج، وتعهدها واستبدالها .ترك الزوجة بعض األشرطة النافعة في سيارة الزو .17

إعداد طبق شهي ألهل الزوج عند اجتماعهم في المنـزل، إرضاًء للزوج، وإدخاالً للس8رور  .18
 على المسلمين، وتقرباً إلى هللا بسبب من أسباب دخول الجنة وهو إطعام الطعام.

ع عند دخول وقت الصالة تظهر لباقة الزوجة، ولطفها في إنهاء الجلسة، وإنه8اء الح8ديث م8 .19
ال88زوج أو مالعبت88ه األطف88ال، لتش88عر الجمي88ع بأهمي88ة وعظ88م ق88در الص88الة، وتع88ين ال88زوج 

 واألبناء على إدراك تكبيرة اإلحرام.

كسب قلب الزوج، بأن يحس أن الزوجة تتعلم من8ه، وذل8ك بس8ؤاله ع8ن بع8ض أم8ور ال8دين،  .20
افز ل8ه عل8ى ومناقشته بتواضع وأدب التلميذ مع أستاذه، وفي هذا األسلوب غي8ر المباش8ر ح8
 اإلطالع واالستزادة وسؤال أهل العلم، والتحضير ألسئلة التلميذة (أم األوالد!).

 تعرف الزوجة على مواطن اإلبداع في الزوج، ينميه ويزيده ويُستثمر لصالح الدعوة. .21

 إهداء البنت الخمار، والسجادة للصالة، له أعظم األثر في نفس البنت. .22

  عوتها المرأة الداعية كيف تنجح في د

  نقدم لألخت المسلمة الداعية لمحات يسيرة فيما يجب أن تكون عليه لتنجح دعوتها إلى هللا : 

 : ريبة، وتداوي القلوب، قال الشاعرالداعية الناجحة: تأتلف مع البعيدة، وتربي الق
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  اح88رص عل88ى حف88ظ القل88وب م88ن األذى

  إن القل8888888888888وب إذا تن8888888888888افر وده8888888888888ا

  

  فرجوعه88888888ا بع88888888د التن88888888افر يص88888888عب  

  الزجاج8888888ة كس8888888رها ال يش8888888عبمث8888888ل 

  

الداعية الناجحة: تظن كل واحدة من أخواته8ا بأنه8ا أح8ب أخ8ت ل8ديها عن8د لقائه8ا به8ا، ق8ال تع8الى: 
 ) .  39} (طه، َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي{

الداعية الناجحة: عرف8ت الح8ق فعرف8ت أهل8ه، وإن ل8م تص8ورهم األف8الم، أو تم8دحهم األق8الم، ق8ال 
ِ َوِرْض88َواناً ِس88يَماُهْم ف88ِي ُوُج88وِهِهْم ِم88ْن أَث88َِر  : {تع88الى  داً يَْبتَغ88ُوَن فَْض88الً ِم88َن £َّ ت88ََراُهْم ُركَّع88اً ُس88جَّ
 ) .  29} (الفتح، السُُّجودِ 

الداعية الناجحة: إذا قرعت فقيرةٌ بابها ذكرتها بفرقها إل8ى هللا ع8ز وج8ل، فأحس8نت إليه8ا، ق8ال هللا 
ُ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميدُ يَا أَيُّهَ تعالى : { ِ َو£َّ  ) . 15} (فاطر، ا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى £َّ

َسنَُش8دُّ َعُض8دََك بِأَِخي8َك الداعية الناجحة: تعلم أنها بأخواتها، فإن لم تكن بها فل8ن تك8ون بغي8رهن : {
 ً  ) .  35} (القصص: َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانا

ناجحة : ال تنتظر المدح في عملها من أحد؛ إنما تنظ8ر ف8ي عمله8ا ه8ل يص8لح لآلخ8رة أم الداعية ال
 ال يصلح ؟ 

َول8َْوال أَْن الداعية الناجح8ة: إذا رأت أخت8اً مفتون8ة ال تس8خر منه8ا، ف8إن للق8در ك8رات ق8ال تع8الى : {
)، ول8يكن ش8عارك: (ي8ا مقل8ب القل8وب، ثب8ت 79 } (اإلس8راء،ثَبَّتْنَاَك لَقَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيئاً قَِليالً 

 قلبي على دينك) . 

الداعية الناجحة: ترعى بنات الدعاة الكبار الذين أوقفوا وقتهم كله للدعوة، والجهاد ف8ي س8بيل هللا، 
ُئ اْلُم88ْؤِمنِيَن َمقَاِع88دَ ِللْ بعي88داً ع88ن األه88ل والبي88ت ق88ال تع88الى : { ُ َوإِْذ َغ88دَْوَت ِم88ْن أَْهِل88َك تُب88َّوِ ِقت88َاِل َو£َّ

 ) ، وفي الحديث : "من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا".121} (آل عمران،َسِميٌع َعِليمٌ 

الداعي88ة الناجح88ة: تجع88ل م88ن بيته88ا مش88غالً ص88غيراً تنف88ع ب88ه ال88دعوة، والمحت88اجين، ك88أم المس88اكين 
 (زينب) رضي هللا عنها . 

سى حق دعوتها حتى تكون من صويحبات خديج8ة الداعية الناجحة : تعطي حق زوجها، كما ال تن
: "ص88دقتني إذ ك88ذبني الن88اس، وآوتن88ي إذ طردن88ي الن88اس،   ρرض88ي هللا عنه88ا، ق88ال عنه88ا النب88ي 

 وواستني بنفسها ومالها، ورزقني هللا منها الولد، ولم يبدلني هللا خيراً منها". 

فس88ها ف88ي س88بيل هللا.. "ألن الداعي88ة الناجح88ة: مص88باح خي88ر وه88دى ف88ي دروب الت88ائهين... تح88رق ن
 يهدي هللا بك رجالً خير لك من حمر النعم" . 

الداعية الناجح8ة: تعل8م أن مناهجه8ا عل8ى ورق إن ل8م تحيه8ا بروحه8ا وحس8ها وض8ميرها وص8دقها 
 وسلوكها وجهدها المتواصل . 

والخ8ارج .  الداعية الناجحة: ال تهدأ من التفكير في مشاريع الخير التي تنفع المس8لمين ف8ي ال8داخل
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكع8ُوا َواْس8ُجدُوا َواْعب8ُدُوا َربَُّك8ْم َواْفعَل8ُوا أعمالها تظل إخوانها في كل مكان : {

 ) . 77} (الحج، اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

المك8ان ال8ذي الداعية الناجحة : تنقل األخوات من الك8ون إل8ى مكون8ه، ف8ال تك8ون كبن8دول الس8اعة، 
ِلَم8ْن َش8اَء ِم8ْنُكْم أَْن يَتَق8َدََّم أَْو انطلق منه عاد فيه. بل تشعر دائماً أنها وأخواته8ا ف8ي تق8دم إل8ى هللا : {

رَ   ) .  37} (المدثر،يَتَأَخَّ

  الداعية الناجحة: تشارك بقلمها في الجرائد والمجالت اإلسالمية ولمنتديات، تشترك فيها 

خوات وإرشادهن إلى أهم الموضوعات. ولمقال القصير المقروء خي8ر م8ن وتقوم على إهدائها لأل
 . "  الطويل الذي ال يقرأ "أحب األعمال إلى هللا أدومها وإن قلَّ
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الداعية الناجحة: تحقق العلم على أرض الواقع، ك8ان خل8ق الرس8ول الك8ريم الق8رآن، فه8ي تعل8م أن 
 العلم بال عمل كالشجر بال ثمر .

: تبحث عن الوسائل الجديدة والمشوقة في تبليغ دعوتها، ولك8ن ف8ي ح8دود الش8رع الداعية الناجحة
وسيأتي الزمن الذي تسود في8ه التقني8ة والمرئي8ات عل8ى الكت8ب والمؤلف8ات ف8ي اكتس8اب المعلوم8ات 

 ). 8} (النحل: َويَْخلُُق َما ال تَْعلَُمونَ {

ائ8د ف8ي ك8ل زم8ان ومك8ان "ك8ل عل8م الداعية الناجحة : لها مفكرة تدون فيها ما يع8رض له8ا م8ن فو
 ليس في قرطاس ضاع" . 

الداعية الناجحة: تعرف في أخواتها أوقات النشاط وأوقات الفترة، فتعطي كل وقت حقه، فللنش8اط 
 إقبال تستغله، وللفترة إدبار تترفق بهن (لكل عمل شرة ولكل شرة فترة) . 

يَْحَس8بُُهُم بأنها محتاجة ألحد لقول8ه تع8الى : {الداعية الناجحة : غنية بالدعوة، فال تصرح وال تلمح 
 ً  ) . 273} (البقرة: اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماُهْم ال يَْسأَلوَن النَّاَس إِْلَحافا

يَن َوال8َّذِ الداعية الناجحة: تعلم أن المال قوة، فال تس8رف طلباته8ا لكمالي8ات المن8ـزل. ق8ال تع8الى: { 
 ً ) ، وتس8خر الم8ال ف8ي خدم8ة 67} (الفرق8ان : إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََوام8ا

 اإلسالم والمسلمين.

الداعية الناجحة : تمارس الدعاء للناس، ول8يس ال8دعاء عل8يهم؛ ألن القل8وب الكبي8رة قليل8ة كم8ا ف8ي 
قِيَل اْدُخ8ِل اْلَجن8َّةَ ق8َاَل ي8َا لَْي8َت : { -تعالى  –مي فإنهم ال يعلمون"، وقد قال : "اللهم اهد قو  ρقوله 

 ) . 27ـ26} (يس: بَِما َغفََر ِلي َربِّي َوَجعَلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِمينَ  قَْوِمي يَْعلَُمونَ 

ه8ا حق8ائق الداعية الناجحة: إذا نامت أغلب رؤياها في الدعوة إلى هللا، فإذا اس8تيقظت جعل8ت رؤيا
ً : { -تعالى  –قال   ) . 100} (يوسف: َهذَا تَأِْويُل ُرْؤياَي ِمْن قَْبُل قَْد َجعَلََها َربِّي َحقّا

  الداعية الناجحة : تطيب حياتها باإليمان والعمل الصالح، ال بزخارف الدنيا. قال هللا تعالى: 

ٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحي8َاةً َطيِّب8َةً َولَنَْج8ِزيَنَُّهْم أَْج8َرُهْم بِأَْحَس8ِن َم8ا َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤمِ {
 ) .  97} (النحلَكانُوا يَْعَملُونَ 

الداعي88ة الناجح88ة: عرف88ت هللا فق88ّرت عينُه88ا ب88ا6، فق88رت به88ا ك88ل ع88ين، وأحبته88ا ك88ل نف88س طيب88ة، 
 فقدمت إلى الناس ميراث األنبياء . 

ال تعت88ذر للباط88ل م88ن أج88ل عمله88ا للح88ق، وه88ل يأس88ف م88ن يعم88ل ف88ي س88بيل هللا؟ الداعي88ة الناجح88ة: 
 ) .  72} (طه، قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َوالَِّذي فََطَرنَا فَاْقِض {

اُؤُكْم نَِس8الداعية الناجحة: تكون دائماً على التأهب للق8اء هللا، وإن نام8ت عل8ى الحري8ر وال8ذهب!! {
َ َواْعلَُموا أَنَُّكْم ُمالقُو ُموا ِألَْنفُِسُكْم َواتَّقُوا £َّ 8ِر اْلُم8ْؤِمنِينَ َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم َوقَدِّ } هُ َوبَّشِ

 ) . 223(البقرة، 

أعطي8ت مل8ك الداعية الناجحة : ال تأسف على ما فات، وال تفرح بما هو آت من متاع ال8دنيا، ول8و 
ِلَك8ْيال تَأَْس8ْوا َعل8َى َم8ا ف8َاتَُكْم َوال تَْفَرُح8وا سليمان لم يشغلها من دعوة هللا طرفة ع8ين، ق8ال تع8الى: {

ُ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ   .  )23} (الحديد،بَِما آتَاُكْم َو£َّ

مسلمين والمسلمات، ق8ال هللا الداعية الناجحة: ال تفكر في نفسها فقط، بل تفكر في مشاريع تخدم ال
 ). 77} (الحج، َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ تعالى:{

: "اس8ألوا هللا أن يج8دد ρالداعية الناجحة: تسأل هللا دائماً الثبات على اإليمان، وتس8أله زيادت8ه ق8ال 
 اإليمان في قلوبكم" . 

 ال هللا.متوكلة على هللا، وراضية بقضاء هللا.الداعية الناجحة: ال ترجو غير هللا وال تخاف إ

 " . : "وجعلت قرة عيني في الصالة  ρالداعية الناجحة: قرة عينها في الصالة، قال 
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 الداعية الناجحة: يجتمع فيها حسن الخلق، فهي ودودة كريمة جوادة .

 الداعية الناجحة: تتحمل األذى من كل من يسيء إليها ، وتحسن إليهم.

 الناجحة : العلم عندها العلم الشرعي ال الدنيوي .الداعية 

الداعية الناجحة : أوالدها مؤدبون، دع8اة، ق8دوة، ترب8وا ف8ي بي8ت دي8ن وعل8م، ال يول8دون لآلخ8رين 
 اإلزعاج .

الداعية الناجحة : منارة تحتاط لنفسها في مجال النسوة، وفي غاية األدب و التحفظ، وهي ص8ادقة 
 في أخالقها.

اجح88ة: منض88بطة تع88رف مت88ى ت88زور ومت88ى ت88ُزار، حريص88ة عل88ى وقته88ا ليس88ت بخيل88ة الداعي88ة الن
 بزمانها، وليست ثقيلة فَتَُمل، وال خفيفة فيستخف بها.

الداعية الناجحة : ال تنس الفقراء وهي تلبس، وال تنسى المساكين وهي تطبخ، وال تنسى األرام8ل 
ل8َْن تَن8َالُوا اْلب8ِرَّ َحت8َّى ه8ا، ق8ال تع8الى: {وهي تشتري حاجياتها، وال تنسى اليت8امى وه8ي تكس8و عيال

ا تُِحبُّونَ   ) . 92} (آل عمران،تُْنِفقُوا ِممَّ

: "أن المس8لم ρالداعية الناجحة: تسعى على تزويج أخواتها في هللا؛ ألنها تعلمت م8ن ح8ديث النب8ي
وال ته8دأ األخ8ت للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً" ، فال تترك أخواته8ا لله8م والوح8دة واألح8زان، 

 حتى يتم ألختها الخير والسعادة . 

الداعية الناجحة : إن وقع عليها بالء كغضب زوج، أو إي8ذاء ج8ار، تعل8م أن ذل8ك وق8ع ل8ذنب س8بق 
 فعليها التوبة واالستغفار .

الداعي88ة الناجح88ة: تص88بر عل88ى ال88دعوة إل88ى هللا، واألم88ر ب88المعروف والنه88ي ع88ن المنك88ر، وتص88بر 
ب أخواته8ا،وال تتعج8ل وال تظ8ن بأح8د الكمال،ب8ل تنص8ح بلط8ف وتت8ابع باهتم8ام على إصالح عي8و

 وال تهمل. 

فنسأل هللا أن يوجد في أخواتنا وبناتنا مثل هذه الداعية الدرة الثمينة. إنه ول8ي ذل8ك والق8ادر 
  عليه. وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وأصحابه وسلم . 

  دعوة من القلب .. قبل الندم :

ة لمحاس88بة ال8نفس .. فاألي88ام تم8ر والص88فحات تنط8وي واألع88وام تت8والى وك88ل من8ا يس88تطيع أن دع8و
م88ن س88نين عم88ره المنص88رمة الم88واعظ والعب88ر وأن يراق88ب    يحاسب نفسه قبل أن يُحاسب ويأخذ

هللا، فهاهي األيام تركض وهكذا األي8ام تج8ري م8ن غي8ر أن نح8س أو ن8دري إال عن8د بداي8ة س8نة أو 
  لكريم أو العيد . قدوم الشهر ا

 اثواب8ً والسؤال األهم .. ماذا أعددنا للرحلة النهائية ؟ماذا قدمنا ألنفسنا من خير لنجده عن8د هللا خي8رٌ 
  في صحائفنا ؟ ماذا أعددنا للحفرة التي سنوضع فيها ؟ لَ جِّ ؟ ماذا سُ أمالً  وخيرٌ 

برنا على األذكار واألوراد دب8ر فهل تذكرنا اليوم الموت والقبر؟ هل قرأنا شيئاً من القرآن ؟ هل ثا
كل صالة؟ هل كنا خاشعين في الصالة؟ هل سألنا هللا الجنة؟ واستعذنا به من النار؟ ه8ل اس8تغفرنا 

  هللا اليوم من ذنوبنا ؟

هل تجنبنا كل م8ا ال يرض8ي هللا ع8ز وج8ل؟ ه8ل فكرن8ا ف8ي االبتع8اد ع8ن قرن8اء الس8وء؟ ه8ل نظفن8ا 
د وألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب؟ (هل تركن8ا النظ8ر إل8ى م8ا قلوبنا من الكبرياء والحسد والحق

حرم هللا؟) هل تركنا سماع ما حرم هللا؟ هل أمرن8ا ب8المعروف وني8ا ع8ن المنك8ر؟ ه8ل ب8ذلنا الغ8الي 
  والرخيص من أجل نصرة ديننا والعمل له؟ وهل.. وهل.. وهل...؟ 

  دعوة صادقة .. 

  ه للرحيل األخير . لكل إنسان أن يحاسب نفسه، ويُعد زاد
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  الخاتمة

  ((نسأل هللا حسن الخاتمة))

الحمد 6 وكفى والص8الة والس8الم عل8ى نبين8ا المص8طفى, وعل8ى آل8ه وص8حبه وم8ن اقتف8ى,      
  وبعد,,,

فالحمد 6 ال8ذي بنعمت8ه ت8تم الص8الحات, والش8كر ل8ه عل8ى م8ا أس8بغ علين8ا م8ن نع8م جل8يالت 
  الخيرات ونهانا عن المنكرات , فأرسل محمدًا بالبينات, فبين لنا طرق

  معه وإعداده أسأل هللا تعالى أن ينفع به األَم واألخت والزوجة والبنت.جهذا مايسر هللا 

من8ه لك8ل مس8لم  اإلف8ادةأو ترجمت8ه أو نش8ره وتوزيع8ه أو وقد أذنت لم8ن أراد طبع8ه   
  على ذلك. ومسلمة, ابتغاء وجه هللا والدار اآلخرة, وجوزي خيًرا كل من ساهم أو دلّ 

  نسأل هللا اإلخالص في القول والعمل, والمتابعة لهدي خير الرسل.  

  وآخر دعونا أن الحمد 6 رب العالمين

  محبكم            

  عبد هللا بن أحمد آل عالف الغامدي        

  غفر هللا له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات             



 80

  الفهرس
 

  الصفحة  الموضوع  م

    مقدمة  1

    ة في اإلعتقاد.مسائل هام  2

    صفة الوضوء والغسل.  3

    صفة الصالة.  4

    أحكام تختص بالمرأة في صالتها .   5

    أحكام الزكاة.   6

    أذكار الصباح و المساء .  7

    آداب الجمعة.  8

    رمضانيات.  9

    من أحكام النساء في رمضان.  10

    أحكام تختص بالمرأة في الصيام.  11

    صفة الحج والعمرة.  12

    الذكر والدعاء المشروع في الحج.  13

    أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة.  14

    من أحكام النساء في الحج.  15

    كنوز نسائية.  16

    حتى تكتمل فرحتنا.  17

    بسم هللا أرقيك.  18

    من أبواب األجر وكفارات الخطايا .  19

    األربعون النسائية  20

    لنساء . وسائل وأفكار لدعوة ا  21

    المرأة الداعية كيف تنجح في دعوتها .  22

    دعوة من القلب قبل الندم  23

    الخاتمة  24

    الفهرس  25

  

  حقوق الترجمة والطبع لكل مسلم 
 

 



 81

  
  

  

  

  

  دار الطرفين للنشر والتوزيع

  0505704808جوال 

  0503512499جوال 

  يطلب من مكتبة الفرقان ـ مكة المكرمة

  0504628587لقرى مدخل جامعة أم ا
 


	للنساء فقط
	الفهرس




