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 آبا الوقف ــ مغاغة: المــــــكان 

 ھـ 1416رجب  15موافق  6/12/1995: التاریـــــخ 

 أحكام من فقھ النساء واسئلة : الموضوع 

فاه وأنزل لنا القرآن نورًا هاديًا لنا سبل الحياة، وكاشفًا كل الشبهات والدياجى الحمد هللا الذى خّصنا بنور حبيبه ومصط
 .والظلمات التى تواجهنا فى هذه الحياة 

والصالة والسالم على بيّنات القرآن ونور الفرقان سيدنا محمد وآله الذين إهتدوا بهديه وأصحابه الذين إقتدوا بفعاله 
.. آمين يا رب العالمين .. آمين .. لذين تخلقوا بأخالق سيد األولين واآلخرين وعلينا معهم أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين، ا

 .إخوانى وأحبابى بارك اهللا فيكم أجمعين 

صلى اهللا عليه وسلّم جلسوا مع بعضهن وإخترن واحدة منهن وقلن لها أن تذهب بالنيابة عنهن إلى رسول اهللا نساء األنصار 
، ويجلسون معك وال نستطيع ، يحجون ويجاهدون فى سبيل اله وال نجاهدذهب الرجال بالخير كله: رسول اهللا يا له وتقولى 

قولى لهن إن ُحسن تعاملك لزوجك يكفيك، بأن القيام لخدمة :  فقال لهامثل الرجال،  الجلوس معك، ونريد ان يكون لنا نصيب
 ــ ) قولى لهن إن ُحسن تعاملك لزوجك يعدل ذلك كله  : (الزوج وطلبات األوالد يكفيك وفى رواية قال لها 

مطيعة لزوجها وقائمة له بالواجبات مثل المجاهدة يعنى الواحدة عندما تكون ــ  )إسالم المرأة تبعلها لزوجها  إن من ُحسن( 
 :اٌل لذلك ومث.. فى سبلي اهللا، ومثل التى تحج كل عام، ومثل التى تصوم طول العام، ومثل القائمة طول العام 

 : صلى اهللا عليه وسلّم قال تكون إنسانة حامل، فأجرها على من ؟ عندما 

مجاهد فى سبيل اهللا وكالصائم الذى ال يفطر لاكأجر ما من إمراة تحمل حين تحمل إال وكان لها بكل يوم من أيام حملها  ( 
 .) أبداً، وكالقائم الذى ال ينام أبداً 

ة من العشاء يُكتب لها أنها قائم، وكل ليلة من أيام الحمل يُكتب لها انها صائمة مع أنها مفطرة وكل يومٍ  كل ليلة من الليالى
 .، أى مجاهدة فى سبيل اهللا مجاهدة فى سبيل اهللا مع األعداءصلّى هللا عزوجّل، وكل يسوم وليلة يُكتب لها انها إلى الفجر تتعّبد وتُ 

فإذا أرضعت : ( وكأنها أعتقت رقبة، وبعد ذلك قال ) يقة عتق رقبة فإذا وضعت كان لها بكل تطل: ( قال وبعد ذلك 
 . ، وكل مرة كانها أعتقت رجالً ما ترضعه رضعة ــ وكم رضعة فى النهار ؟ عشرة او أكثركل ) طفلها فلها بكل رضعة ثواب عتق رقبة 

خفف عن النساء فى عليه وسلّم  صلى اهللابذلك تكون قد غلبت الرجال، وألن النساء مشغولة بمصالح المنزل فالرسول 
 هناك عبادات إسمها كيف ؟ .. الطاعات ولم يجعل لهن طاعات مثل الرجال 

عندما كان يصلّى الفجر، كان يجلس فى مصاله حتى تطلع صلى اهللا عليه وسلّم أذكار الجوامع ــ مامعناها ؟ الرسول 
فوجد  لبيتهعتي الُضحى، وذهب ساعة صلّى ركبقدر بثلث بعد طلوع الشمس الشمس، وذات يوم كان يجلس يذكر مع أصحابه و 

أفال : ، فقال لها نعم: منذ الفجر ؟ قالت نت جالسة فى مكانك هكذا أ: ( ه جالسة فى مكانها فقال لها السيدة صفية زوجت
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وقت ــ بدالً من لو أنك قلتيها ثالث مرات، افضل لك فى األجر والثواب من جلوسك من الفجر حتى هذا العلمك ثالث كلمات أ
 :وهن ــ هذا الوقت كله 

لماذا كل .. كله   لو قلتيهم ثالث مرات أفضل من هذا الوقت) د خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان اهللا وبحمده عد( 
يروتعادل فهذه هى أذكار الجوامع تقولها فى وقٍت قصًال واثقاال ومتاعب كثيرة األنه يعرف أن لديهم أحمالنساء  هذا ؟ ليخفف عن

 .عبادة ساعة أو أكثر 

، وكانت لها صفات أهل الجنة وهذا من فضل صلى اهللا عليه وسلمّ ا وارضاها بنت الرسول رضى اهللا عنهوالسيدة فاطمة 
، وال نفاٌس، ليس عندهم شيٌء من كل هذاوال بوٌل وال غائط وال حيٌض وال بصاٌق رٌد والمخاط ٌر وال بَ ليس هناك حَ اهللا، وأهل الجنة 

 : جبريل بطبق وفيه رمانة، وقال له وكان جائعاً ولم يكن عنده طعاٌم، فنزل سيدنا فى مكة  صلى اهللا عليه وسلمّ وكان الرسول 

ا سيدة نساء أهل الجنة، فأكل هذه من ثمار الجنة فكلها وسيخرج اهللا منهقرؤك السالم ويقول لك هذه ثمرة إن اهللا يُ 
بالسيدة فاطمة البتول، وفترة النفاس عندها كانت كانت ُتسّمى ة فاطمة، فكانت ال تحيض ولذلك  الرمانة وربنا رزقه بعدها بالسيد

 .ساعة واحدة 

وصلت حتى ال يفوتها فرٌض، ولما وضعت سيدنا الحسين أيضاً  ن إغتسلت بعدها بساعةما ولدت سيدنا الحسفبعد 
 . عندها ساعة فقط تطهرت بعد الوضع بساعة، والسيدة زينب كذلك فكانت فترة النفاس

 صلى اهللا عليه وسلمّ للرسول السيدة فاطمة رضى عنها ذهبت ففى حرب ورجع ومعه أسرى من األعداء، كان الرسول 
إنى : بالرحاية على اليد، وقالت  بّ هى التى تطحن الحَ إنى متعبة من العمل، ولم يكن فى زمنهم آالت طحين، فكانت : قالت له و 

 :قال لها  صلى اهللا عليه وسلمّ عمال المنزل كلها، فالرسول دوير الرَحَى، ألنها كانت تقوم بأى فى تمحتاجة إلى واحد يساعدن

أال أدلك على كلماٍت إذا قلتيها أذهب اهللا عنك كل تعب : فقال لها  ك فقراء المهاجرين ؟ ــ هذا ال يصّح ــأأعطيك واتر ( 
 : عند النوم قولى : فقال لها  وألم ؟ ــ ماهم ؟

وحده  ال إله إال اهللا ـحان اهللا ثالثاً وثالثين مرة، والحمد هللا ثالثة وثالثين مرة، واهللا أكبر ثالثة وثالثين مرة، ثم إختميهن بسب
اهللا عنك كل وجٍع وكل تكملة المئة ــ إذا قلتيهم أذهب ويُميت وهو على كل شيٍء قدير  له الملك وله الحمد يُحيى ،ال شريك له

 .) ألٍم 

 اهللا وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد سبحان: ذا هو الذى يحدث، بعد الصبح نقول وكان ه

صلى اهللا عليه نعمله نبدأ فيه ببسم اهللا قال نقولها ثالث مرات فى الصباح، واألهم من هذا كله أن كل عمٍل .. كلماته   
ن فيه مله اإلنسان ولم يُسّمى فيه التكو فيه بركة، اى عمل يعوابتر يعنى ليس ) اهللا فهو أبتر كل عمٍل ال يُبدأ فيه بببسم : (  وسلمّ 

فى كل شيء  نسمى اهللا.. خارجين نسمى اهللا ، او بركة، فعند الطبيخ نسمى اهللا وعند الغسيل نسمى اهللا أو ندخل البيت نسمى اهللا
 .ألجل ان تُحّل البركة 

لن يكفى ثالثة، فلم نسمى عليه بركة ويكفى عشرة، وإذا الطبيخ الذى يكفى ثالثة لو سمينا عليه يطرح اهللا فيه اليعنى 
 .فيه بركة  سم اهللافالتسمية ُتحضر معها البركة، واى شيء يبدأ فيه بب
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: وقالت له  صلى اهللا عليه وسلمّ لى رسول اهللا نصار، فقد ذهبت إالرسول وضحها لواحدة من األفأما العبادات األخرى 
 حياء من اإلنسانة التى تطلب الزواج أو الواحد يطلب الرجل إلبنته ان يـُّزوجها وهذا هو الشرع أريد الزواج، وكان فى هذا الوقت ال

. 

السيدة حفصة، وكان يختار إلبنته الرجل الصالح، حتى ان سيدنا عمر ذهب إلى سيدنا أبى بكر وطلب منه أن يتزوّج إبنته 
سأرّد عليك، وذهب : ، فلم يغضب منه، وسيدنا أبو بكر قال له ياً لن أتزوج حال: وسيدنا عثمان قال له وذهب إلى سيدنا عثمان 
 .ولم يرّد عليه فغضب منه 

وما  تحّدث عنها وانه سيتزوجها يسمعت الرسول : لم لم ترّد علّى ؟ فقال له أبو بكر : فلما تزوجها الرسول عاتبه فقال له 
الكالم وليس هذا فى واإلسالم ليس فيه حياء لرسول لتزوجتها أنا، لم يتزوجها ا، ولو صلى اهللا عليه وسلمّ فشى سّر الرسول كنت أل

 .عيباً أن واحداً يطلب إلبنته 

ان يصوم : وما هى الشروط ؟ قالت : رجًال ولى شروط فيه قال  اريد ان اتزوج: إلى رسول اله وقالت له مراة الذهبت 
  . مرة وان يكون متفرغاً للعبادةن كله فى اليوم ن يصلّى الليل كله وان يقرأ القرآواالدهر كله 

على : أنا اتزوجها يا رسول اهللا، فقال له : فقال أحدهم عرض هذا الموضوع على أصحابه  صلى اهللا عليه وسلمّ فالرسول 
،  الشروطوفى الصباح أكل وعلى هذا الموضوع اخذ أسبوعاً ولم ينّفذ ئماً نعم فتزوجها، وفى الليل وجدته نا: نفس الشروط ؟ قال 

 : إليه وقال له رسل الرجل لم ينفذ شرط من الشروط ، فأإن هذا : فذهبت إلى الرسول وقالت له 

من : أنا سمعت أنك تقول : فقال : ، قال وكيف يا رسول اهللا نفذتها كلها: لم لم تنفذ الشروط التى إتفقنا عليها ؟ قال 
 .. ول وهذا هو الشرط األ، وانا فعلت ذلك كأنما أقام الليل كلهصلى العشاء فى جماعة والصبح فى جماعة  

مام يقف فى األمام والصف خلفه، ة للرجال اإلكيف تصلّى المرأة جماعة فى المنزل ؟ مثًال األم مع إبنها بالنسب: [ فتوى 
الشمال والمأمومات على اليمين، اما بالنسبة للنساء ال يصّح ذلك، بل يقفن بحذاء بعض، والتى تكون فى مكان اإلمام تقف على 

مة المرأة كثيرات فمجموعة تقف على اليمين ومجموعة تقف على اليسار والتى تأمهم تقف فى الوسط، وال تصح إمان كانوا  وإ
.. ها ، فتنوى المرأة الجماعة ولو بمفردنفرض أنها ليس معها احٌد فى البيت.. ء فقط للرجال حتى ألوالدها، ولكن المراة تأّم النسا

 : صلى اهللا عليه وسلمّ لم ؟ قال 

اى ) له سبعين ألف ملك يصلون خلف صالته ن اهللا يرسل فالة ــ صحراء ــ فلينوى جماعة فإإذا صلّى الرجل فى أرٍض ( 
كى آخر، تنوى جماعة لأحٍد أحدًا فى المنزل من النساء يصلين معك أو اى  هى نفس النظام ــ إذا لم تجدىو ــ  أنه ينوى جماعة

 ] .كأنما قام الليل كله لعشاء فى جماعة والصبح فى جماعة  فصالة ا.. تأخذى ثواب الجماعة مادمت تصلى وحدك 

م الدهر  كأنما صابسٍت من شوال  من صام رمضان واتبعه : سمعت أنك تقول : وماهو الشرط الثانى ؟ فقال : ثم قال له 
 . فقد فعلت ذلك.. من شوال  كله، وانا صمت رمضان وستٍ 

عن كل يوم فدية ــ بمعنى  خرجن الذى يليه تاطبعاً التى يكون عليها أيام فى الصيام ولم تصمها لغاية رمض: الصيام وبمناسبة 
مقدار ما يطعم مسكينا، فتخرج عن اليومين أو مين وحضر رمضان الذى يليه تطلع عن كل يوم فدية جنيه وربع و ان واحدة عليها ي

 .مايطعم إثنين 
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ب بلحظة ال بد وان مغر لوهذا حرام، فلو جاءت الدورة قبل االدورة  هااتكم فى مغاغة تصوم ولم تفطر وهى عليوبعض أخو 
قد إرتفعت إن كانت الدورة : هم من هذا موال.. ، ولكن تفطر فى الستر حتى الوالد ال يرونها ذا اليوم مرة أخرىتفطر ثم تعيد ه

 .وتعيد هذا اليوم أيضاً مرة ثانية ائمة لحرمة الشهر نهار صلالساعة التاسعة صباحاً تكمل بقية ا

عليها الظهر والعصر، ولو .. و أن الواحدة طُهرت قبل المغرب بلحظة يكون عليها صالة النهار ل: آخر للصالة  ووضع
قد دما تعرف ان الدورة عن: وبناته والرسول اوصى زوجاته طٌهر قبل الفجر بلحظة يكون عليها صالة الليل ــ وهما المغرب والعشاء ــ 

والبد أن لماذا ؟ إفرض أن الدورة حضرت بعد أذان الظهر بلحظة، فيكون هذا الظهر ديٌن عليها .. إقتربت فتصلّى الوقت بوقته 
بثلث ساعة، تتوضأ وتصلى الظهر وبعدها بخمس تصليه، ولكن فى الظروف العادية للتخفيف على النساء تقول لها مثالً قبل العصر 

 .ق يكون وقت العصر فتصلّى العصر دقائ

يكون لماذا ؟ حتى ال .. العادية يكون الوقت بوقته وكذلك المغرب وكذلك العشاء نظرًا لهذه الظروف، لكن فى الظروف 
  .عليها شيءٌ 

 وفى ودائمًا هى فى فترة الدورة ُمحّرٌم عليها قراءة القرآن أو مّس المصحف أو الصالة، لكن ليست ممنوعة من ذكر اهللا
 ] .وال تغفل أبداً عن ذكر اهللا  اهللاوتعيش فى هذه الفترة على ذكر .. تستغفر اهللا وتقول ال إله إال اهللا هذه الفترة 

 : والشرط  األخير ــ وهو الشرط الثالث : قال .. وهذا هو الشرط الثانى لهذا الرجل 

القرآن، ومن قرأها مرتين كأنما قرأ ثلثى القرآن، ومن كأنما قرأ ثلث ك تقول من قرأ سورة اإلخالص مرة  سمعت: قال له 
 .إنصرفى :  صلى اهللا عليه وسلمّ قرأها ثالث مرات كأنما قرأ القرآن كله مرة واحدة، فقال لها 

ــ يعنى عالماً  ءة قرا: هذه القصة أننا نأخذ هذه األشياء الشاملة  صلى اهللا عليه وسلمّ  ، علمنا الرسوللقد تزوجت رجالً فقيهاً 
تستغرق دقيقة وهى تعادل ثلث القرآن كله فى اليوم أو فى الليلة، وصيام ستة أيام من شوال وهو خارج من الصيام  سورة اإلخالص

طاعة اهللا سبحانه وتعالى فى خالل الشهر وليس من يكون صومهم سهًال بالنسبة له وتكون قد دخلت فى صيام السنة كلها، يعنى 
 .ضهم يصّح الصوم يوم ويوم أفطر، او فى األسبوع يومين الضرورى ان يكونوا خلف بع

يكفر ذنوب سنتين، وأصوم فى صيام يوم عرفة و انهم خالل الشهر، وكذلك صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة،  مالمه
 .التى ورد فيها الصيام األيام 

 

 : أسئلة 

 أنا مدّرسة دين، واثناء الدورة ماذا أفعل فى حصة الدين ؟:  1س 

خذ أجازة فى هذا أتكلم فى السيرة أو تأأثناء الحصة ال أدّرس الدين أو أّمس المصحف، ولكن فى هذا األسبوع : ـ ج
  . األسبوع

وبالنسبة لقراءة الفاتحة فى اثناء هذه المدة ؟ يصّح أو أى آية من القرآن ولكن بالقلب فقط، يعنى من غير : ال تعقيب و سئ
 . صلى اهللا عليه وسلمّ ال إله إال اهللا، أستغفر اهللا وأصلى على الرسول :  لذكر أيضاً موجود، واراللسان مع وجود اإلستحضا
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 اى فترة يبعد فيها اإلنسان عن الصالة ماذا يفعل ؟:  2س 

فى أيام الدورة، لكن إذا فاتتك الصالة رة ليس عليها شيء يعنى ال تعاد هذا دْيٌن يصليه فى اى وقت، لكن فترة الدو : جـ 
 .. أصلّى فى خالل خمس أيام، وهكذا : يعنى خمس أيام .. هم ة كسالً أتحقق كم يوم صال

      صوت المرأة فى الصالة عالى أم حرام ؟ :  3س 

ففى فى الصالة سّراً  وتيكون الص، وعندما طالما فى البيت وفى حجرة النوم ممكن أن تقرأ بصوت تسمعى به نفسك:  جـ
 .فى الصالة  قدر الغرفة فقط حتى ال تنشغل وهى والصوت العالى يكون علىا وهناك، العقل يذهب هنهذه الحالة 

 

 أنا حالياً أقرأ القرآن وأتتعتع فيه فماذا يكون ؟ :  4س 

) ة الكرام البررة مع السفر هر فى القراءة االذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والم: (  صلى اهللا عليه وسلمّ قال : جـ 
ى بالمصحف مع وجود الشريط وبذلك يتعلّم اإلنسان ويعرف أحكام بشريط من القرآن وتمشى معه، تمسكتى ليًا تأوانت حا

 .التجويد وقواعد التالوة 

 

 بالنسبة للمشى خلف الجنازة هل يجوز للنساء ؟ :  5س 

صلى الرسول  ، فعندما رآىبداً للمشى خلف الجنازة حرام بالنسبة للنساء، فال تمشى النساء خلف الجنازة أبالنسبة : جـ 
ال : أتضعنه فى القبر ؟ قلن : فقال .. ال : لماذا اتيتم ؟ أتحملنها ؟ قلن : خلف الجنازة، فقال لهن ذاهبين النساء  لمّ وساهللا عليه 

 .ارجعن مأجورات غير مأزورات : قال لهن .. 

، ام العادية وتزور ما دامت ال تعمل شيئاً يُغضب اهللاألي من الممكن أن تذهب فىفالنساء يذهبن خلف الجنازة أبداً، لكن 
اللهم  :ثم نقول  المعوذتين، لميت سورة اإلخالص إحدى عشرة مرة ثمالرسول أننا نقرأ ل هب وهى محتشمة والسنة التى شرعهاوتذ

 .إجعل ثواب هذه القراءة لفالن ــ وتحددى اإلسم 

 

 شيء ؟قيل واحدة تبكى على الجنازة، فهل هناك :  6س 

ء من غير قبور تلطم ومن غير بكاء ولكن المشكلة كلها فى الصراخ والعويل وفى اللطم، ويوجد نساال شيء بالنسبة لل: جـ 
 :  صلى اهللا عليه وسلمّ أى مشكلة تلطم، قال 

صلّى ركعتين والتى تلطم فى الحال تتوضأ وتُ ) ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ــ الثياب ــ ودعا بدعوى الجاهلية ( 
ن لم الشيء الذى فعلته، وإللتوبة وتتوب من هذا وتستغفر وهى صالة التوبة، وممكن ألحٍد ان يتوبّها واألفضل أن ُنصلّى ركعتين 

 .تعمل ذلك فإنها مذنبة والمالئكة تلعنها 
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 ممكن قراءة القرآن للمتوفى ؟ :  7س 

مثًال حنفية ماء وهذا سبيل جارى، أشترى مصحفين واضعهما  نعم قراءة القرآن والصدقة وأى عمل خيرى أعمل له: جـ 
وهذا عمل وصدقة جارية، او كتابين علم واعطيهما ألحٍد يقرأ فيهما، وكل هذا يصل للميت  ابإسمه فى المسجد لكى يأخذ ثوابهم

 .إن شاء اهللا 

 : ؟ قال  بعد وفاتهما والدىّ هل بقى علّى شيء أبر به : ذهب رجٌل إلى رسول اهللا وقال له 

يحضر له نساء  صلى اهللا عليه وسلمّ وكان ) . ا وصلة الرحم التى ال تُوصل إال بهما م اإلستغفار لهما والعمل بوصيتهمنع( 
 : هؤالء مالك ومالهم ؟ فقال لها : لت السيدة عائشة افق ويكرمهن

          ) ..  أريد أن أكرمها فيهن  أيام خذيجة وكانت تكرمهم واناإنهن كّن يحضرن ( 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
        

                         

                

  


