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@AB﷽  
D دمحم وآله وصحبه ومن وااله ،احلمد Mوالصالة والسالم على سيد.  

أن تعلم  ؛ينبغي على املسلمة أن تعلمه ءأول شي، هو العلم ةاملسلم واملسلم عملأول أساس ينبين عليه 
 وو حنأ ،والدأو حنو أ ،زوجو هذا العمل حن هذا العمل عبادة، أو سواء كانألى عمٍل تُقدم عليه، احلُكم الشرعي 

من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا ومن  ؛ كيفية عملهبنيَّ إال وعرض و الدين اإلسالمي مل يرتك شيئًا يف احلياة  .انجري 
  .الصحابة األجالءعمل 

 ماذا: والسؤال الثاين - ماذا علمت؟: أول سؤاٍل ُيسأله العبد يوم القيامة( :صلى هللا عليه وسلَّموقال 
فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر : (ألن هللا يقولمل أكن أعرف، : ليس هناك ُعذٌر ملسلمة أن تقول هناك .١)عملت فيما تعلمت
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ    ).النحل٤٣( )ِإْن ُكنـْ

ال وأخطاM يف هذا العمل، فيكون هذا العمل  ،والعمل الذي نعمله ال نعرف احلكم الشرعي فيه ،سنعمل
يذهب  �ان سيدM عمر ك .أٍن من الشئونيف كل ش نسأل قبل العمل أنمرM ألن هللا � ،لنايه وال عذر جر لنا فأ

دينه من مل يتفقه يف (: ، ويقول هلموأحكامه من حيث احلالل واحلرام إىل السوق وميتحن التجار يف البيع والشراء
 :ربنا الذي يقول فيه وتفصيله، ن تعرف احلكم الشرعيأنت ستعمل �جرًا فيجب أ ،٢)أكل الر� وهو ال يدري

واملعامالت اليت فيها ر� لتبتعد  ،فتعرف احلالل واملعامالت احلالل ).البقرة٣٧٥( )َوَأَحلَّ هللا اْلبَـْيَع َوَحرََّم الّرِ�َ (
   .أمٍر من أمور الدينونفس الكيفية يف كل عنها، 

وما  ا،زوجههلا عند حقوقها وواجبا�ا، ما احلقوق اليت داية الب تعرف منن أا ستتزوج، فالبد هلبنت مثًال 
حىت متشي كما الزوج وأخواته، وتعرف احلقوق كلها  ق أم الزوج وأيبوتعرف أيضاً ح زوجها،ل تقوم �االواجبات اليت 

 ؟،ا الصوابوم ؟،احلاللهو وهي ليس هلا ُحجة، ما  ،!!الشريعة يغضبوا ويقيميرضي هللا عز وجل، ألن من ميشي 
  .؟اخلطأوما 

الذي من و  ،وهذا ما يقول النيب لنا فيه والصواب واخلطأ، ،احلرامل و أن تعرف من البداية احلالعليها لكن 
أل�ا تريد أن تعرف  .٣)هه يف الدينقإذا أحب هللا عبداً ف( :؟ قالربنا حيب فالنة هذه، فكيف تعرف أن !!؟حيبه ربنا

 تتوقفالذي  ءالشيو  ،وجلَّ  إال إذا كان موافقًا لشرع هللا عزَّ   تعمل أىَّ شيءٍ حىت الدينها وتعرف التفصيالت 
نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهنَّ يف ( :صلى هللا عليه وسلَّمعنده فال تستحي من السؤال، قال 

ونسميه فقه  ؛خاص �لنساء وجزءٌ ، والدين عندM فيه جزٌء للرجال، وجزٌء مشرتٌك بني الرجال والنساء .٤)الدين
  .املرأة املسلمة

يف  جزءٌ  يوجد ؛ليها كلناصالة اليت نصالن تعرف فقه النساء، وما جيب أن تعلمه، يعين أحتاج يف البداية تف
سرت، لكن الرجل تء اخلاص �لنساء �مر النساء �لاجلز  وجزء يف الصالة خاص �لنساء، رجال،خاص �لالصالة 

                                                           

 ).قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟: إن أخوف ما أخاف أن يقال يل يوم القيامة: (روى ابن املبارك يف كتاب الزهد عن أيب الدرداء � قال ١
 .)الدِّْينِ  ْال يَِبْع ِيفْ ُسْوِقَنا ِإْال َمْن َقْد تـََفقََّه ِيفْ : (قال عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه : روى الرتمذي ٢
  ).، وبصره عيوبهوزهده يف الدنيا ،الدينيف  فقهه إذا أراد هللا بعبد خرياً : (¢ بد هللا بن مسعودعن عالبزار والبيهقي  ىرو  ٣
  .مسلم عن عائشة ¢ ٤
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ن ركوع وأرت عند التسن تفيأمرها أ ة ختتلفويركع عادي ويسجد عادي، لكن املرأفيقف عادي الم، ليس عليه م
تصلي يف  كان يراك أحُد غريب، إال إذا كنتِ حىت القدم إذا   شيءٌ  فال يظهر من اجلسم عند السجود،  رتتست

ئة هلا هي وأيضاً  .ذا الشرطففي هذه احلالة نتغاضى عن هحجرتك، أو تصلي يف املسجد يف مكان خاص �لنساء، 
 ،ال: ن على األرض، واملرأة نقول هلااكون الكفيعند الصالة نقول له عند السجود  يف الصالة، فالرجلمعينة 

  .ن على األرض ز©دة يف السرتاالذراع كله على األرض للسرت، الذراع والكف
ألنه  ،رأة هلا أحكام والرجل له أحكاميف الصيام املن تعرفها كلها، وكذلك كما تعرفون هذه األحكام جيب أ

  .وهذا ال يتعرض له الرجال و النفاس أو غريهالدورة الشهرية أيعرتيها أثناء الصيام 
ـ فليست - ن تتعلم أو الوال هلا اختيار يف أ اً،نساء، ليس ترفتتعلم أمور الدين اخلاصة �لففرض عليها أن 

وكلمة مسلم هنا  .٥)طلب العلم فريضة على كل مسلم( :ليه وسلَّمصلى هللا عفإنه فرض، قال حرة يف هذا األمر 
   .اطب به املسلمةختخياطب به املسلم  ماألن ن احلديث ليس فيه كلمة مسلمة، ملاذا؟ معناها مسلم ومسلمة أل
هل فمجموعة من األطباء يكفون البلد،  ،ال ،هل هو علم الطب؟ ،رض علينا تعلمه؟ما العلم الذي فُ 

بين اإلسالم ( :علم ،فما العلم الذي ُفرض علينا كلنا؟ن البلد ال حتتاج إال ملهندس واحد، أل ،أيضًا ال ،اهلندسة؟
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن ن دمحمًا رسول هللا ن ال إله إال هللا وأشهادة أ: على مخس

   .٦)استطاع إليه سبيال
، أل�ا لو عرفت وجلَّ  فقه الشهادتني والعقيدة الصحيحة يف دين هللا عزَّ ، العقيدةفتتعلم  :أوًال العقيدة

يت عليها يوٌم تسخط فيه على ، فال �وجلَّ  حماولة ترضية هللا عزَّ العقيدة الصحيحة فتكون كل تصرفا�ا مبنية على 
إذا قابلتها يق يف يوٍم من األ©م وال تضهللا، أل�ا على العقيدة الصحيحة،  نزل منقضاء قضاه هللا، وال تتربم لبالء 

، ٢( )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ  .َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا( :أن أو معضلة أل�ا تعرفأو مشكلة زمة أ
لذي حيركه وا ،يف الكون عاليه ودانيه بيد هللا يءعقيدة، والعقيدة هي أن كل شوهذه األمور حتتاج إىل ، )الطالق٣

   .قدير على كل شيء وجلَّ  عزَّ  ، وهللاوالذي يعطي الكل هو هللا ،هو هللا
  .يف هذا املقامهذا علٌم واسع البد أن نعرفه وال نستطيع أن نوجزه و 

ألننا لكي نصلي  يف عاله اليت ذكرها لنا يف كتاب هللا، وصاف هللا جلَّ يف أفت العقيدة عر  :الصالة ¸نياً 
  : البد لنا من معرفة ثالثة أشياءفصالًة مقبولة 

، البد من معرفة ؟وما جالله ؟،وما مجاله ؟،ما صفاته، وجلَّ  من الذي نصلي له؟ هللا عزَّ أى ملن نصلي؟ : أوهلا
  .أوصافه

فالبد لنا من معرفة اهليئة اليت  . ٧)صليصلوا كما رأيتموين أ( :مثل رسول هللانصلي  ،نصلي مثل من؟: ¸نيها
فلن تصلح  ،لى رغبتههواه وعلى ع، وإال كان كل واحد الصالة صلى هللا عليه وسلَّمعليها رسول هللا يؤدي كان 

                                                           

  .رواه ابن ماجة عن أنس � ٥
  .البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما ٦
  .رواه البخاري يف الصحيح من حديث مالك بن حويرث � ٧
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  .هذه الصالة
، وجلَّ  عزَّ حىت يقبلين هللا  البد أن أعرف أنين أستحضره يف قليب وأM أؤدي أركان وحركات الصالة: ها¸لث

القبول يف الصالة ل اإلنسان منها لينااليت البد  واإلخالص وهي من األشياءاخلضوع و  ،فاخلشوع كيف أكتسبه؟
كَ ( :ها نقولة، فعندما نقرأحتانا يف سورة الف، وقد ذكرها ربُّ وجلَّ  اليت يؤديها D عزَّ   ،فنصلي هنا ملن؟ - )نـَْعُبدُ  ِإ©َّ

D،  كَ ( .هيف عال اليت ينبغي أن أعلمها عن جالل هللا وكرب©ء هللا جلَّ ولكن أضيف هلا هنا األوصاف ) َنْسَتِعنيُ  وِإ©َّ
وال أنشغل يف الصالة عنك �خللق  ،هللان أMجيك �ا © أاليت أستطيع  © ربِّ  الزينة القلبية أعطينأى  ،)الفاحتة٥(

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ ( :؟ذلك فتكون الصالة كما ينبغي، كيف �لدنيا وال �ملناظر اليت حويل، وال ، )الفاحتة٦( )اْهِدMَ الصِّ
 )ِصَراَط الَِّذيَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ ( :رضيت عنهم قدنوا يؤدون الصالة و الذين كايعين أرين الطريق القومي للجماعة 

فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن َأنـَْعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني ( :هؤالء من قال هلم يف اآلية األخرة ،من هؤالء؟، )الفاحتة٧(
يقِ  دِّ   ).ءالنسا٦٩( )َني َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلِِنيَ َوالصِّ

كلها كام الشرعية  ونعرف طبعًا األحالصالة كما ينبغي، معرفتها فالبد أن نعرف هذه اِألشياء حىت نؤدي 
البد وكل هذه األشياء  ،واألشياء اليت تبطل الصالةالطهارة اليت تُقبل �ا الصالة، وكيفية  وشروط الصالة، ،للصالة

  .لنؤدي الصالة D كما ينبغيرفها ن نعأ
 ،حكامهاالصالة وأمها، ا تعلُّ فرض علينالعقيدة ففيكون عندM ، وهكذا كل أركان العبادات اإلسالمية

  .هألننا مطالبون بصيامتعلمه نن كلنا أ  وصيام رمضان فرض علينارة كلها فرض علينا تعلمها، اوالطه
هذا جيب فيه الزكاة، ففي  -و زرع أو ضرع مال أ :يعين – ابنصمن كان عنده : والزكاة :الزكاة: ¸لثاً 

يف هذه  -الزكاة ن يتعلم وليس شرطاً أ - ن عنده فعندها يساحمه هللا، وإن مل يكحكام الزكاةم ألعالوقت جيب أن يت
  .الظروف

فقبل أن يسافر  ،أداء الفريضةميت يتعلمه؟ إذا نوى احلج إىل بيت هللا وقدَّر هللا عز وجل له  :احلج: رابعاً 
 - ن واملصر©ت و يف األراضي املقدسة، فعندما يسافر املصريمشكلة ومعضلة تواجه املسئولني  ذهوهـ جيب أM يتعلم 

© فالن دع : هناك ال يعرفون شيئًا عن املناسك، وقبل سفرهم تقول هلم - !!وبلد العلم ،!!وهم من بلد األزهر
   .الناس أصنع كما يفعلإىل هناك عندما نذهب : يقول لك ،يشرح لك؟ اً أحد

�م ميثلون هلم أداء حىت أ ،احلجعن كاملة عملوا هلم دورات  ن من أندونيسيا أو ماليز© و وجند اجلماعة القادم
 ،وجيعلوهم يطوفون حوله كالطواف احلقيقي ا واملروة،هلم رمزًا للكعبة ورمزًا للصف نفيصنعو مناسك احلج كاملة، 

أنه  وأهم شيء ،فهناك يعرف ماذا يفعل؟ ،واملروة متامًا ويسعى فعًال، وكيف يرمي اجلمراتوكيف يسعى بني الصفا 
هم  ؟يتوه هناكالذي ومن  .وجلَّ  ؤديها كما ينبغي فينال رضاء هللا وثواب هللا عزَّ يُ ليعرف كيفية أداء املناسك 

© : تقول هلا، !!؟هل ثالثة أو أربعة ،ال أذكر: تقول لك ،© سيديت؟ طفتِ  اً كم شوط: هماحدإ، فتسأل !!نو املصري
  .قدريت وانتهى األمرمهذا ما يف : تقول لك سيديت البد أن يكونوا سبع مرات،

و�قي املناسك ال أل�ا تعتقد أ�ا بوصوهلا للحرم فقد حجَّت،  ،!!وتكراراً  وهذا الكالم كان حيدث معنا مراراً 
وتعطي كل واحد حىت ال  ،!!اليت ستشرتيها ألهلها عند عود�ا ا©دَ اهلَ  ووما يهمها يف هذا األمر هيهمها معرفتها، 



 )فقه املرأة املسلمة يف الدين(                                                  زيدفوزى دمحم أبو  فضيلة الشيخ

 درس النساء ـ مركز شباب الرزيقات حبري ـ األقصر   هـ١٤٣٧احملرم  ٣٠وافق م امل١١/٢٠١٥/ ١١٢اخلميس                      -  ٤ -

  .وتنساه ء؟ ال شيك من املناسكوماذا تؤديه هنا، يغضب منها
ويلبسون مالبس موحدة، وكل  ،ولذلك عند دخولنا للحرم جند احلجاج غري املصريني حيتلون أماكن حمددة

جتدهم يف ذان وار بعضهم، وتبحث عن املصريني عند األوجب ،واسم دولتهاواحدة ترتدي إشارً� وعليه إمسها 
فالتجارة  ،!!Èداء الصالة يف بيت هللا، أم جئتم للتجارة؟، فهل جئتم لتؤدوا األركان يف وقتها وتفوزوا !!احملالت

 لتؤدي ،أن تعرف ما تفعله متاماً يت تذهب لتحج من هنا الفينبغي على املسلمة  .وجودة هنا يف مصر قبل احلجم
  .٨)خذوا عين مناسككم( :صلى هللا عليه وسلَّمهناك املناسك كما قال 

لنكون سائرين على  ،ويف أى أمٍر من األمور لنعرف احلكم الشرعي فيهاوهكذا يف الزواج ويف تربية األوالد 
  .وجلَّ  إن شاء هللا عزَّ نور 

  وصلى هللا على سيدM دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
*********************  

 

  
 

                                                           

  .َرَواُه َأْمحَُد وُمْسِلم َوالنَّساِئي عن حابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما ٨


