
فاتقوا اهلل أيها المسلمون: وأطيعوا اهلل ورسولو إن كنت مؤمنين، وال نزال أيها اإلخوة في موضوع أخالق المرأة المسلمة ولقد 
 فأقول وباهلل التوفيق. إلى آخر اآليات وأطعن هللا ورسوله. وأقمن الصالة وآتين الزكاةتوقفنا عند قولو تعالى: 

ذا فبعد أن أمر اهلل نساء النبي بالتقوى وعدم الخضوع بالقول والقول بالمعروف والمكث في البيت وعدم الخروج إال لحاجة وإ
خرجن فال يتبرجن تبرج الجاىلية األولى بعد ىذا التصحيح في السلوك االجتماعي واألخالقي في الحياة وبعد تهذيب النفس 
بهذه اآلداب والفضائل كان البد من صلة باهلل يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة، ويشعر أنو أىدى 

لبيئة، وأنو حري بو أن يقود اآلخرين إلى النور الذي يراه ال أن يقوده اآلخرون إلى الظلمات وإلى وأعلى من الناس والمجتمع وا
 أخالق الجاىلية التي تغرق فيها الحياة كلما انحرفت عن طريق اهلل.

ثم كان األمر  ولهذا كان اإلسالم وحدة تجتمع فيو الشعائر واآلداب واألخالق والتشريعات والنظم كلها في نطاق العقيدة، ومن
بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وطاعة اهلل ورسولو ىو خاتمة التوجيهات األخالقية والسلوكية ألىل البيت وألنو ال يقوم شيء من تلك 

إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت التوجيهات بغير العبادة والطاعة وكل ذلك لحكمة وقصد وىدف، 

أمر اهلل بها وىذا التطهير عن الرجس وعن الرذيلة ال يتم إال بالتزام النساء المؤمنات لهذه الصفات التي ويطهركم تطهيرا 
أمهات المؤمنين، والتطهير وإذىاب الرجس يتم بوسائل يأخذىا الناس أنفسهم ويحققونها في واقع الحياة العملي، وىذا ىو طريق 
 اإلسالم، شعور وتقوى في الضمير وسلوك وعمل في الحياة يتم بهما معا تمام اإلسالم وتتحقق بهما أىدافو واتجاىاتو في الحياة.

وال عن الشر ثم أمرىن : إن اهلل نهاىن أوأقمن الصالة. . . ير رحمو اهلل في تفسيره ىذه اآلية عند قولو: يقول ابن كث
بالخير من إقامة الصالة، وىي عبادة اهلل وحده ال شريك لو، وإيتاء الزكاة وىي اإلحسان إلى المخلوقين وبالنسبة لقضية الصالة 

 لنا فيها عدة مسائل:

ها يجب أن تغطيو أيضا األمر األول: أنو ال يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها سوى الوجو والكفين حتى الشعر النازل على أذني
ظهور قدميها وبهذا تكون قد سترت عورتها المطلوبة منها في الصالة وذلك ألن ستر العورة شرط لصحة الصالة فإن بدا شيء 
من بدنها بغير قصد في أثناء الصالة يجب عليها تغطيتو وإن طال كشف شيء من عورتها بطلت صالتها وقد ورد في الحديث 

))ال يقبل اهلل من امرأة صالة حتى تواري زينتها، وفي لفظ:  ))ال يقبل اهلل صالة حائض إال بخمار((،قال: الصحيح أن النبي 
ية المرأة لرأسها وجميع بدنها في صالتها ما وىذان الحديثان يدالن على وجوب تغط وال من جارية بلغت الحيض حتى تختمر((

عدا الوجو والكفان فإذا بلغت وصارت مكلفة فصّلت وشيء من شعرىا مكشوف ال تجوز صالتها، قال الترمذي: )العمل عليو 
أي أنو ينبغي لها أن تلبس الثوب  عند أىل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرىا مكشوف ال تجوز صالتها(

 لسابغ الواسع تغطي بو بدنها وقدميها ما عدا الوجو والكفان.ا

 األمر الثاني: إن نابها شيء في الصالة فإنها ال تسبح بل تصفق.

 .))صلوا كما رأيتموني أصلي((: األمر الثالث: صالتها مثل صالة الرجل لما ورد عن النبي 

األمر الرابع: أنو ال يصح منها أذان وال إقامة، قال ابن عمر رضي اهلل عنهما: )ليس على النساء أذان وال إقامة( فال يجوز للمرأة 
w ستحبة.أن تؤذن وال يصح أذانها كذلك ال تصح إقامتها إن وجد ذكر بالغ، وإن لم يوجد بأن كانت بين نساء فإقامتها م
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األمر الخامس: إمامة المرأة، فال تصح إمامة المرأة للرجل مطلقا، ولكن تصح إمامة المرأة للنساء وتقف معهن في الصف وكانت 
أم سلمة تفعلو، فلو كانت ىناك دار واسعة وبها نساء كثيرات وأراد النسوة أن يصلين صالة جماعة فيجوز ذلك بشرط أال 

معهن في الصف ويجوز لها أن تجهر في الصالة الجهرية إذا كانت بين النساء بحيث ال  تتقدمهن من تصلي بهن بل تقف
 يسمعها الرجال.

األمر السادس: حمل المرأة للصغير وىي تصلي، يجوز لها أن تحمل صغيرىا إن بكى إن لم يكف عن البكاء إال بحملو وصالتها 
على رقبتو فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده ))أنو صلى وأمامو بنت زينب ابنة النبي : صحيحة وقد ورد ذلك عن النبي 

 .قبتو حتى انتهى من صالتو((أخذىا فأعادىا إلى ر 

األمر السابع: يجوز للمرأة أن تذىب إلى المسجد لتصلي فيو إذا أذن لها زوجها ولكن بيتها خير لها كما ورد بذلك الحديث، 
فإن ذىبت إلى المسجد تخرج غير متبرجة بزينة وال متعطرة وال سافرة والحكمة في ذلك كما قال أىل العلم: لئال تتسبب في 

الشهوة عند الرجال بطيبها ورائحتها، فإن أبت إال أن تخرج متعطرة ومتزينة فإنها عاصية هلل ورسولو، فإن دخلت المسجد  إثارة
فأين يكون موقفها من الرجال، فهي ال تقف أمام الرجال وال قريبا منهم بل تصلي في مؤخرة المسجد وقد ورد في الحديث 

، وإنما كان ))خير صفوف الرجال أولها وشرىا آخرىا، وخير صفوف النساء آخرىا وشرىا أولها((أنو قال: الصحيح عن النبي 
على المكان المخصص خيرىا آخرىا بالنسبة للنساء لما في الوقوف فيو من البعد عن مخالطة الرجال، وكالمنا ىذا ال ينطبق 

بالنساء كما في بعض المساجد اليوم التي توجد بها مقصورات خاصة بالنساء وإنما نقصد المساجد التي ال توجد بها المقصورات 
 الخاصة. 

 فإذا انتهت الصالة يستحب للمرأة أن تتصرف من المسجد قبل خروج الرجال.

لي على الجنازة إن كانت ىناك جنازة وقد أمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن األمر الثامن: يجوز للمرأة إذا كانت بالمسجد أن تص
 أبي وقاص لتصلي عليو عندما مات.

األمر التاسع: يجب على المرأة أن تخرج لصالة العيد سواء كانت بكرا أم ثيباً شابة أم عجوزا صغيرة أو كبيرة حتى الحائض ما لم 
أن نخرج في الفطر واألضحى العواتق والحيض ))أمرنا رسول اهلل عطية: تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة لحديث أم 

لها جلباب، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول اهلل إحدانا ال يكون 
 رواه البخاري. العواتق: جمع عاتق وىي التي بلغت الحلم وقاربت التزويج. قال: لتلبسها أختها((

األمر العاشر: المرأة المستحاضة وىي التي يخرج منها دم غير دم الحيض فإنها تتوضأ لكل صالة وتصلي وإن قطر الدم أثناء 
 ى فرجها حتى ال تتسخ وال يتضرر المكان.صالتها وصالتها صحيحة، وتستثفر أي تضع قطنة عل

المسألة الحادية عشرة: وىي إذا ما حاضت المرأة بعد دخول وقت الصالة فإنها تقضي ىذه الصالة بعد طهرىا وكذا لو طهرت 
 قبل خروج الوقت ولو بلحظة فإنو يجب عليها قضاء الصالة التي طهرت في وقتها وىذا مما يجب التنبو لو.
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ية عشرة: أن المرأة ال يجب عليها حضور صالة الجمعة في المسجد بل تصلي في بيتها  ظهرا أربع ركعات قال ابن المسألة الثان
المنذر: أجمع أىل العلم على أنو ال جمعة على النساء، ولكن لو حضرت إلى المسجد وصلت الجمعة صحت صالتها وأجزأتها 

 عن صالة الظهر.

ولعلنا بهذا قد أتينا على معظم مسائل الصالة بالنسبة للمرأة ىذا من الناحية الفقهية، وأما الحكم بوجوب محافظتها على الصالة 
 فهي كالرجل غير أنها ال تصلي في حال الحيض وال تجب عليها صالة الجماعة في المسجد بل بيتها خير لها.

 ))بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة((لقول النبي عليو الصالة والسالم:  فإن أصرت المرأة على ترك الصالة فإنها تكفر
، ويترتب على ىذا إن ماتت مصرة على ترك ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر((رواه مسلم وفي رواية: 

كانت متزوجة أن يفارقها إال أن تتوب وتصلي،   الصالة أن ال يصلى عليها وال تدفن في مقابر المسلمين، ويجب على زوجها إن
وأيضا ال يحق لها حضانة أوالدىا إن كانت ال تصلي فانتبهوا لهذا األمر جيدا وأمروا نساءكم بالمحافظة على الصالة في وقتها 

 وعدم التفريط فيها فإنكم رعاة لهن وكل راع مسؤول عن رعيتو.

ي في ثوب حاضت فيو وإن أصابو شيء من دم حيضها إذا حاولت إزالتو وبقي شيء المسألة الثالثة عشرة: يجوز للمرأة أن تصل
يسير منو فقد روى اإلمام البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها: )ما كان إلحدانا إال ثوب واحد تحيض فيو، فإذا أصابو شيء من دم 

 م ألن الدم ال يطهر بالريق.قالت بريقها فقصعتو بظفرىا( أي دلكتو بو، وىذا يدل على العفو عن يسير الد

وإلى اآلن ويجوز للمرضع أن تصلي بثوبها وإن تقيأ عليو الرضيع قال اإلمام ابن القيم: )إن المراضع ما زلن من عهد رسول اهلل 
 يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فال يغسلن شيئا من ذلك(. يصلين في ثيابهن والرضع

المسألة الرابعة عشرة: تكره الصالة للمرأة وللرجل أيضا في غرفة بها صورة ألي كائن حي ذي روح أما إذا كانت الصورة لغير ذي 
 روح كما لو كانت ألشجار أو أنهار أو مدن فال أثر لها في صحة الصالة.

علموا أن المرأة المسلمة ال تستطيع أن تتخلق باألخالق التي ذكرناىا حتى تصلي ألن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر وا
والبغي، فالمرأة المصلية ىي التي تتقي ربها وتخشاه وتحصن فرجها وتطيع زوجها وتحسن تربية أبنائها وما ذاك إال ألن الصالة 

اسي بعد الشهادتين ولهذا كان األمر بالصالة بعد تلك التوجيهات والنصائح لترتبط المرأة بربها ىي قوام الدين وعماده وركنو األس
وتتصل بو في كل يوم وليلة خمس مرات لتزكي نفسها وتطهرىا من كل إثم و رجس، فيطمئن قلبها ويستقر حالها، وتخرج من 

وأمر أهلك بالصالة واصطبر عليها ال نسألك يسخطو  صالتها وقد مأل اإليمان قلبها فال تفكر بحال فيما يغضب اهلل أو

 .رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 

أيها المسلمون: وبعد أن أمر اهلل عز وجل بالصالة عقب مباشرة بالزكاة فالزكاة أحد أركان اإلسالم ومبانيو العظام وىي قرينة 
الصالة في مواضع كثيرة من كتاب اهلل، وفي إخراجها إحسان إلى الخلق وتطهير للنفس وتزكية لها وطمأنينة وسكن، فهي تطهر 

ة وتزيد في األخالق الحسنة، واألعمال الصالحة وتزيد في الثواب الدنيوي واألخروي وتنمي األموال من الذنوب واألخالق الرذيل
))فاتقوا النار ولو بشق وتطفيء غضب الرب وتدفع البالء عن اإلنسان وىي تقي اإلنسان من نار جهنم كما ورد في الحديث: 
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 الفطر وىي واجبة على الكل.والزكاة نوعان: أحدىما ما يتعلق بالبدن وىي زكاة 

والثاني: ما يتعلق بالمال وىي المواشي واألثمان والزروع وعروض التجارة فكل ىذه األصناف تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها 
والمقصود بالزروع وآتوا حقه يوم حصاده الحول ما عدا الزروع فإن وقت زكاتها ىو وقت حصادىا لقولو تعالى: 

ا يبلغ زنتو ستمائة الحبوب التي يقتات الناس بها مما يكال ويدخر كالبر والشعير والذرة وغيرىا إذا بلغت خمسة أوسق وىو م
 واثنا عشر كيلو غرام.

والمرأة كالرجل في وجوب الزكاة إذا تحققت شروط وجوب الزكاة وىي: كمال النصاب وتمام الحول وأظن أنو ليس للنساء شيء 
إن كان يختص بهن في الزكاة سوى المال المدخر فإذا حال عليها الحول أي السنة وجب فيو الزكاة وىو ربع العشر، أو الحلي ف

غير معد للزينة فهذا يجب فيو الزكاة إذا بلغ النصاب وىو عشرون دينارا والمراد بالدينار اإلسالمي الذي يبلغ زنتو مثقاال وزنة 
المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذىب خمسة وثمانين غراما ما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثالثة أرباع الجنيو. 

 فهو خمس أواق وىو ما يعاد خمسمائة وخمسة وتسعين غراما وتعادل ستة وخمسين رياال عربيا من الفضة.وأما نصاب الفضة 

 ومقدار الزكاة في الذىب والفضة ىو ربع العشر.

وأما حلي المرأة المعد للزينة ففيو خالف بين أىل العلم في زكاتو واألحوط واهلل أعلم للمرأة أن تخرج زكاتو، لما روت عائشة 
فقال لي: ما ىذا؟ قلت:  )تعني من فضة(فرأى في يدي فتخات من ورق ))دخل علي رسول اهلل اهلل عنها قالت:  رضي

رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وىو  سبك من النار((صنعتهن أتزين لك يا رسول اهلل، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: ال، قال: ىو ح
 حديث صحيح.

عود أن زينب امرأة عبد اهلل بن مسويجوز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها إن كان فقيرا محتاجا لحديث أبي سعيد الخدري 
رضي اهلل عنهما قالت: يا نبي اهلل إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق بو، فزعم ابن مسعود أنو 

 ))صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت بو عليهم((وولده أحق من تصدقت بو عليهم، فقال عليو الصالة والسالم: 
زكاة فقد حث النبي عليو الصالة والسالم النساء بكثرة الصدقة وكثرة اإلنفاق، والفرق بين رواه البخاري. ومع إخراج المرأة لل

الزكاة والصدقة: أن الزكاة فرض على مال اإلنسان محاسب على تركها، وأما الصدقة فهي تطوع من اإلنسان كعمل من أعمال 
حليكن فإني رأيتكن أكثر أىل النار، فقالت امرأة: وما لنا ))يا معشر النساء تصدقن ولو من الخير، فقال عليو الصالة والسالم: 

فأمر النبي عليو الصالة والسالم للنساء بالصدقة ليعلمهن أن في  أكثر أىل النار؟ قال: ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير((،
ء المسلمات لهذا األمر وحثهن على الصدقة تكفيرا لخطاياىن، فبالصدقة تتقي المرأة المسلمة من عذاب اهلل، فينبغي تنبيو النسا

اإلنفاق وليعلمن أن ما ينفقن على الكماليات والزينة واألزياء فيها من اإلسراف ما اهلل بو عليم فلو خصصت كل أخت مبلغا من 
 المال لإلنفاق في سبيل اهلل ووجوه الخير لكان خيرا وأعظم أجرا.

و إذا علمت رضاه وىذا يختلف باختالف الناس ومما ال شك فيو أن الزوجة ويجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن أذن لها أ
تعي تماما معدن زوجها وطبيعتو وميولو فإن علمت رضاه جاز لها التصدق، أما إذا علمت غير ذلك فيحرم عليها اإلنفاق ولكن 

ذلك حديث أسماء رضي اهلل عنها أنها  يستثنى من ذلك الشيء القليل الذي جرت بو العادة وتسمح النفوس دائما بإعطائو ودليل
))أرضحي : إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليو من بيتو بغير إذنو، فقال عليو الصالة والسالم: قالت للنبي 

wمتفق عليو. ومعنى أرضحي أي: تصدقي بالقليل، ومعنى ال توعي أي: ال تدخري المال فيمنعو اهلل   عليك((وال توعي فيوعي اهلل
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من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر بما  ))إذا أنفقت المرأة : عنك، وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل
 رواه البخاري. أنفقت، ولزوجها أجرة بما كسب وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم أجر بعض((

 ىذا ما تيسر لي جمعو في ىذه المسألة وللحديث بقية نكملو في الجمعة القادمة.

 
w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com


