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 م عليكم ورمحة اهلل وبركات، أما بعد:السال

ملحارضة   تفريغ  عىل  اطلعت  النسائية  فقد  املحارضات  سلسلة  من 

اإلخوة   بعض  بإعداده  قام  املرأة(  صالة  )أحكام  بعنوان:  األسبوعية 

ا، أسأل اهلل أن يتقبله وأن ينفع به.   ووضعوا له فهرس 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

 تيق املرشف عىل موقع اإلسالم الع

com.islamancient://http 

 هـ 1442/   8/   10

  

http://islamancient.com/
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عظيمة،  ف عبادة  عليه  واالجتامع  الرشعي  العلم  من  إن طلب  وهي 

بل هو أفضل العبادات  ب به العبد إىل ربه، ما يتقر  وأعظم وأزكى  أجل  

ذا أبو حنيفة ومالك والشافعي يف قول وأمحد يف  كام ذهب هلالتطوعية،  

الليل،  رواية،   قيام  من  أفضل  القرآنوفهو  قراءة  من   ... وغريها  من 

لكثرة األحاديث يف فضله، حتى ذكر اإلمام  وذلك  ،  العبادات التطوعية

القيم   فائدة يف   ابن  السعادة( مخسني ومائة  دار  )مفتاح  كتابه  يف 

منها ما ثبت يف الصحيحني من حديث معاوية ،  العلم الرشعيفضل  

ا ُيفقهه يف »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    بن أيب سفيان   من يرد اهلل به خري 

من سلك  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص، وروى اإلمام مسلم عن أيب هريرة أن النبي  «الدين 

ا إىل اجلنة ل اهلل له به طريق  ا يلتمس فيه علًم  سهَّ  . «طريق 

أنه      عن عبد اهلل بن عباس(  363/    1)وثبت عند الدارمي  

 ."معلم الناس اخلري يستغفر له كل يشء حتى احليتان يف البحر"قال: 
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تعليم سنة أفضل "عن الزهري أنه قال:  وروى أبو عثامن الصابوين  

سنة مائتي  عبادة  العلم "من  حتصيل  يف  الفضائل  من  ذلك  غري  إىل   .

 .الرشعي ويف نرشه 

وللنساء نصيب من العلم كام للرجال، فإن النساء شقائق الرجال،  

وقد ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب سعيد أن النساء طلبن من  

ا يعلمهم فيه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    .أن جيعل هلن يوم 

رحم اهلل نساء  "  أهنا قالت:    وروى اإلمام مسلم عن عائشة

ه يف الدين  . فالتفق  "الديناألنصار، ما كان يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف  

بني  ا  وغد  مكلفون،  اجلميع  ألن  مطلب رشعي،  والرجال  النساء  من 

موقوفون،   اهلل  مسؤولون  يدي  عملوها،  وهم  كيف  أعامهلم  ال وعن 

بعضنا  ُيقلد  بأن  وال  باالستحسان،  وال  بالذوق  اهلل  نتعب د  أن  يصح 

ا، بل نتعب د اهلل بالدليل الرشعي وبسؤال أهل العلم، كام قال تعاىل:  بعض 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿   .[43]النحل:  ﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ا، ال أن    بتقليدما أكثر املتعبدين من الرجال والنساء  و بعضهم بعض 

ينطلقوا يف عباداهتم من منطلقات رشعية، فإن كانوا طالب علم بالنظر  

كانوا غري طالب علم   وإن  الرشعي  الدليل  من  وه-يف  األكثر  هو  ذا 
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فلذا ينبغي لنا أن نتقي اهلل وأال نعبد ،  أهل العلمسؤال  فهو ب  -املجتمع

 . رصرشعي وأن نحرص عىل هذا غاية احلاهلل إال بدليل 
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 [ أهمية الصالة] 

البدء   املرأة  قبل  أحكام صالة  عن  الكالم  إىل  يف  األمور  أنبه  بعض 

 :املتعلقة بالصالة

األول:   اإلسالم،  أاألمر  يف  عظيم  الصالة  أمر  أمحد  ن  عند  ثبت 

العهد الذي بيننا وبينهم  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب السنن عن بريدة أن النبي  

، وثبت يف صحيح مسلم عن جابر بن  «الصالة، فمن تركها فقد كفر

بني الرجل وبني الرشك  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    عبد اهلل األنصاري  

أنه    ، وثبت يف املوطأ عن عمر بن اخلطاب  «والكفر ترك الصالة

 . «ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة»قال: 

الصحيحني   يف  مالك وثبت  بن  أنس  حديث  قصة     من  يف 

الصلوات مخسني صالة    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    اهلل فرض عىل  أناإلرساء واملعراج  

صالة مخسني  بأجر  صلوات  مخس  إىل  خففها  العبادات  ثم  فكل   ،

إال الصالة فإنه ُعرَج به حتى بلغ    ملسو هيلع هللا ىلصوالفرائض ينزل الوحي عىل النبي  

ا   املبلغ  مبلغ  وهذا  األقالم،  رصيف  فيه  ثم سمع  وعاٍل،  عظيم  مبلغ 

 ُفرضت عليه الصالة. 
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فهذا يدل عىل أمهية الصالة وأن هلا شأن ا عظيام  يف اإلسالم، وذلك  

من  هناك طائفة    ُيشتكى منه أنومما    ملسو هيلع هللا ىلصأهنا مل ُتفرض إال وقد ُعرج به  

والنساء   يصلون،  الرجال  ا،  ال  فروض  ويدع  ا  فروض  يصيل  من  ومنهم 

يتساهل   الصالة حتى خيرج وقتهاومنهم من  ، وهذا كبرية من  ويرتك 

الَة  ﴿كبائر الذنوب، قال تعاىل:   َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الص 

َغيًّا َيْلَقْوَن  َفَسْوَف  َهَواِت  الش  َبُعوا  مسعود    [59]مريم:    ﴾َوات  ابن  قال 

  هؤالء ما تركوها فإهنم لو تركوها لكفروا، وإنام كانوا يؤخرون :

 الصالة عن وقتها.  

فطر    حتى من  إثام   أعظم  وقتها  عن  صالة  وتأخري  تيمية:  ابن  قال 

رمضان! أرأيتم عظيم خطر تأخري الصالة عن وقتها؟ فهو خطري للغاية 

الذنوب كبائر  من  كبرية  وهو  اإلسالم  وأن  يف  اهلل  نتقي  أن  فيجب   ،

عند ابن جرير عن  ثبت    ﴾َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا﴿، والغي يف قوله:  ه نحذر

  أنه قال: الغي واٍد يف جهنم. ابن مسعود  

وليتعاونوا عىل الرب والتقوى، حتى    ،اهلل الرجال والنساء  إذن ليتق 

ا،   ا وإناث ا عىل  األم حتث أبنافينجوا وُيذكر بعضهم بعض  ءها وبناهتا ذكور 

إىل  زوجها  تدعو  والزوجة  شتى،  بطرق  لذلك  وتدعوهم  الصالة، 
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الطرقالصالة   الدعاءوجتتهد  ،  بشتى  ا    يف  مجيع  ُيلني  باهلداية  هلم  وأن 

الصالة، عىل  فُيقبلون  للتقوى  ويرشح صدورهم  عز    قلوهبم  اهلل  قال 

ْنَساَن َلِفي ُخْْسٍ )( إِن  1َواْلَعْْصِ )﴿ وجل:  يف  أي كل اإلنسان  ﴾(2اإْلِ

أصناف ا إال  آَمنُوا﴿أربعة:    خسارة  ِذيَن  ال  تعلموا  ﴾إِال   َوَعِمُلوا ﴿  أي 

احِلَاِت  تعاونوا عىل الرب  أي    ﴾َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ ﴿أي عملوا بالعلم    ﴾الص 

رْبِ ﴿والتقوى   بِالص  االستمرار   ﴾َوَتَواَصْوا  ا يف  بعض  بعضهم  ُيثبت    أي 

، فإن األمر باملعروف والنهي  عىل العلم والتعلم ودعوة الناس إىل اخلري

ا بأذى من الناس، فلذا أمر اهلل بالصرب، قال اهلل عز    عن املنكر  ُيعقب كثري 

الَة َوْأُمْر بِاملَْْعُروِف َواْنَه َعْن املُْنَكرِ ﴿وجل:   َواْصرِبْ َعىَل    َيا ُبنَي  َأِقْم الص 

. [17]لقامن:  ﴾َما َأَصاَبَك إِن  َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

ا إليهافإذن   ولنحرص عىل ،  لنتعاون عىل الصالة وليدعوا بعضنا بعض 

 الصالة يف وقتها.  أداء

قال اهلل عز وجل:  اخلشوع،  هو  وروحها  لب الصالة    إناألمر الثاين:  

ِذيَن ُهْم يِف َصالهِتِْم َخاِشُعونَ 1املُْْؤِمنُوَن )َقْد َأْفَلَح  ﴿ ]املؤمنون:   ﴾( ال 

إن  » قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عند أمحد من حديث عامر بن يارس أن النبي   [1-2
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العبد ليصيل الصالة ما يكتب له منها إال عرشها، تسعها، ثمنها، سبعها،  

نصفها  ثلثها  ربعها،  ا«سدسها، مخسها،  بني  الصالة صلة  فإذن  لعبد  ، 

يسعى   والشيطان  شيطانه  وربه،  جُياهد  واملؤمن  ونفسه  الختالسها، 

ارة بالسوء   . خيتلس صالتهأن يصد الشيطان لئال األم 

بروحها ولبها وهو اخلشوع، السيام  وفيجب علينا أن نعتني بالصالة،  

ا  النساء، فإن النساء   تكون بني أوالدها يف الصالة، فهي تصيل ما  كثري 

البنت  االبنة  مع هذا  تاربقلب الٍه،   ، وهكذا، فتذهب وتارة  مع هذه 

جتعل مكان ا  ختتار  أن  فينبغي  صالهتا،  وتطيِّبُه عليها  البيت  يف  مصىل  ه 

أكرب  ويكون مكان صالهتا،    وتنظفه تأخذ  بقلٍب خاشع حتى  وحترض 

 أجر ممكن من صالهتا. 
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 ] أحكام صالة املرأة [ 

الصالة  إن   يف  املرأة  الرجلأحكام  مسائل  كأحكام  هناك  أن  إال   ،

إليها أكثر من الرجال،   النساءأو أن حاجة    ختتص هبا املرأة عن الرجل

 :ملسائل تعاون ا عىل الرب والتقوىسأنبه عىل بعض هذه او

 .املرأة في الصالة: عورة املسألة األولى

نظإ عورة  عورتان:  العورة  عىل ن  الكالم  وليس  صالة،  وعورة    ر 

النظر  ما  عورة  حمارمها    وهو  عند  املرأة  تسرته  أن  الرجال عنوجيب  د 

إنام الكالم عىل صلت وحدها    امرأة  فلو أن    ، عورة الصالة  األجانب، 

 . ةالبد أن تسرت عورة الصال فويف مكان مظلم 

 أمور: أربعة  ويتعلق بعورة املرأة يف الصالة 

األول باإلمجاع،  األمر  الصالة  يف  عورة   ليس  املرأة  وجه  فيجوز  : 

فقد ثبت عند ابن أيب شيبة عن عيل يف الصالة،  للمرأة أن خُترج وجهها  

قاال  وعائشة   يف  أهنام  املرأة  تصيل  سابغ:  ودرٍع  واخلامر   ،مخار 

والدرع السابغ من الكتفني لكن ال جيب أن يغطي الوجه،  يغطي الرأس  

  .فأسفل
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الثاين املرأة  :  األمر  باإلمجاع،  رأس  املنذر،  عورة  ابن  اإلمجاع  حكى 

وعيل   عائشة  قول  واخلامر   وتقدم  يف مخار،  تصيل  بأهنا  قاال  ملا 

 . يغطي الرأس

ابن عبد    عىل ذلك  اإلمجاع  حكىعورة،    اليس: الكفان  األمر الثالث

ُوجد من الفقهاء من ذهب إىل أهنا عورة لكن الصواب أهنا قد  و  ،الرب

 ، وعىل هذا إمجاع أهل العلم السابقني. ليست عورة

الرابع املرأة  األمر  قدما  عورة،  :  وباطن ا  ا  عيل  ظاهر  أثر  يف  قال  لذا 

سابغ: أي طويل وواسع، تصيل يف مخار ودرع سابغ.  :    وعائشة

عورة يف الصالة، وعىل هذا مجاهري أهل  فدل  هذا عىل أن قدمي املرأة  

سواء    ذهبوا،  العلم عورة  املرأة  قدمي  أن  أو  إىل  القدمني  باطن  كان 

 ، وهذا قول اإلمام مالك والشافعي وأمحد. ظاهرمها

 مع املرأة جماعة. : صالة املرأةاملسألة الثانية

هذا  وَج عليه هدي األولني أن النساء ما ُكن  يصلني مجاعة،  رَ الذي دَ 

مع  الغالب والدارج يف هدي السلف املاضني، لكن لو صلت امرأة هو 

صفة    مجاعة  امرأة   لصالهتا  تراعي  فإن  أن  للمرأة  إذا صلت  ف،  ها ينبغي 

، أي واحدة عن اليمني والثانية  ثالث نساء فتكون إمامة املرأة   وسطهن 
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إذا صىل أربع نساء وعرش  الشامل، وهكذا  كام ثبت  ...إلخ،    نساء   عن 

فقامت   بنسوة  صلت  أهنا  سلمة  أم  عن  )املحىل(  يف  حزم  ابن  عند 

 احلنابلة وغريهم.وسطهن، وقد ذهب إىل هذا  

 : أن ُيعلم أمران يتعلقان بصالة املرأة مجاعة  ثم ينبغي 

للرجال  أوال   ا  إمام  املرأة  تكون  أن  جيوز  ال  باإلمجاع،  :  الفريضة  يف 

 . ابن حزم وابن قدامةحكى اإلمجاع 

ا  ال يصح للمرأة أن تكون إمامة  للرجال يف النفل:  ثاني ا ، وهذا أيض 

العلم، وإمجاع العلامء يف الفرض يدل عىل عدم صحته  قول مجاهري أهل  

، وهبذا ُيعلم خطأ ما ُيشاع بني حني وآخر يف الدول الغربية من  يف النفل

امرأة   أن  املسلمة  األقليات  اجلمعة    بعض  بالناس  وخطبت  قامت 

وأن امرأة أخرى صلت هبن صالة كذا أو كذا، هذا كله   ...وصلت هبن

 .ال يصح كام تقدم

وأن ُيوعزوا لبعض    ه األفعالوالغربيون حياولون أن ُيربزوا مثل هذ

ُيضعفوا  لاملسلمني جلهلهم أو محاستهم أو غري ذلك أن يفعلوا مثل هذا  

 بنا  وأال تزل    ونتمسك باحلقنثبت  دين املسلمني وحيرفوه، فينبغي لنا أن  

 ، نسأل اهلل الثبات إنه أرحم الرامحني.األقدام
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 صالة املرأة خلف الرجال. : املسألة الثالثة

فأفضل صف الرجال  املرأة خلف  ملا  إذا صلت  الصفوف،  آخر  وفها 

أيب هريرة  ثبت   النبي    يف مسلم من حديث  خري »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن 

، فاألفضل هلا أن «صفوف الرجال أوهلا، وخري صفوف النساء آخرها

ا آخر  النووي  تكون  ذكر  فقد  هذا  من  أو يشء  ُوجد حاجز  لو  لكن   ،

، وهذا كله من الرشيعة فاألفضل للمرأة أن تتقدمأن العلة زالت  وغريه  

  .النساء عن الرجالدعوٌة إىل ُبعد  

املسلمون،   أهيا  الرشيعة  يا  كانت  النساء إذا  صفوف  خري  جعلت 

تتساهل ، فكيف إذن  التي هي عمود اإلسالم  وهذا يف الصالةآخرها،  

سواء كان يف العمل أو يف غري ذلك؟ األمر أشد    النساء يف االختالط؟

لنا   فينبغي  اهلل  وأشد،  نتقي  االختالطأن  أمر  نحذر  السم  وأن  فإنه   ،

يف كتابه )االستقامة(    ، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  الزعاف

فإذا اجتمع النار  وأنه كالنار واحلطب،  حمرم  أن اختالط الرجل باملرأة  

 . واحلطب حصلت الفتنة

لوظيفة  وإين ألعجب غاية العجب كيف تتساهل امرأة يف االختالط  

رزٍق  النساء وطلب  تتنافس  لكن   ، كامال  أحواله  أكثر  يف  يكون  وقد   
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املرأة يف أول اختالطها تستحيبينهن ، ثم ما إن تذهب األيام ، فتجد 

الرجل   عىل  أ  وتتجر  إال  ا  رويد  ا  ثم رويد  بابتسامة  ثم  بكلمة  ثم  بعمل 

 .قبُل  يذهب احلياء الذي كان، ثم مع األيام ىل غري ذلكبتهنئة، إ

وأن  ،  يف االختالط وأال يتساهلوا يف ذلك  فليتق اهلل الرجال والنساء

احلياة   فإن  نفسه،  منا  واحد  كل  وأنفاس ُيراجع  معدودات  أيام 

برمحته  حمدودات ُيعاملنا  أن  اهلل  نسأل  موقوفون،  اهلل  يدي  بني  ا  وغد   ،

 الرامحني.وهو أرحم 

 انفراد املرأة خلف الصف. : املسألة الرابعة

فإهنا يصح هلا أن تنفرد خلف الصف    إذا صلت املرأة خلف الرجال

، بخالف الرجل، فلو صىل رجل خلف الصف وحده مل تصح  وحدها

    حديث وابصة بن معبدصالته، ملا ثبت عند أمحد وأيب داود من  

النبي  أ يعيد    ملسو هيلع هللا ىلصن  أن  فأمره  الصف،  خلف  وحده  صىل  رجال  رأى 

املرأة  .  صالته وحدهالكن  الصف  خلف  تصيل  أن  هلا  ويدل  ،  يصح 

أنس   الصحيحني من حديث  ما يف  النبي    لذلك  قام    ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. بنا فقمت  ليست    يصيل  النساء  فإذن 
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، وهذا مما األمر بإعادة الصالة ملن صىل خلف الصف وحده   داخلة يف

 ُتغاير فيه النساء الرجال. 

 املرأة في الصالة. وسجود صفة جلوس: املسألة الخامسة 

للرجال   حياذوا  يستحب  السجودأن  املحاذاةيف  ومعنى  إذا    :،  أنه 

وبطنه  فخذيه  وبني  وجنبيه،  عضديه  بني  ما  ُيبعد  ساقه  سجد  وبني   ،

كان    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ثبت عند النسائي من حديث الرباء  وفخذه،  

بني ساقه   حاذى وباعدَ   :أي  (جخ  )قال النووي: معنى    .جخ    إذا صىل

 . وبطنهوفخذه 

بن  عبد اهلل  ، كام ثبت يف حديث  وكذلك املحاذاة بني الذراع واجلنب

ج بني كان إذا صىل فر    ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل  أصحيح مسلم  يف    بحينة  

 .يديه، حتى يبدو بياض إبطيه 

فال تستحب هلا املحاذاة،  أما النساء  لكن هذا احلكم خاص بالرجال،  

أنه ذكره    ثبت عند ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعيبل جتمع نفسها، كام  

ظاهره داٌل عىل يف رشحه عىل البخاري  وكالم ابن رجب  السلف،  عن  

خاصةٌ  املجافاة  أن  أي  هذا،  عىل  جممعون  العلامء  بالرجالأن  دون     

 ، وأنه ال ُيستحب للمرأة أن جُتايف.النساء
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 صالة املرأة مع زوجها.: املسألة السادسة

ُتعد  صالة مجاعة،   املرأة مع زوجها  أن رجال  يف سفر  صالة  أو فلو 

، فإنه يف حق صالة اجلامعة ألي سبب كان، فصلت معه زوجته فاتته  

 ، ويدل لذلك دليالن:الرجل أفضل، ويكون قد فاز بأجر صالة اجلامعة

من حديث أيب هريرة، وجاء من : ثبت يف الصحيحني  الدليل األول

بألفاظ  سعيد،  أيب  حديث  من  البخاري  يف  وجاء  عمر،  ابن  حديث 

الفذ»متقاربة:   صالة  من  أفضل  اجلًمعة  األلفاظ:   « صالة  بعض  يف 

، فجعل «بسبع وعرشين درجة»ويف بعضها:    «بخمس وعرشين درجة»

فمن مل تكن صالته صالة فرد  القسمة ثنائية: صالة فرد وصالة مجاعة،  

 . ، فصالة املرأة مع زوجها ُتعد  صالة مجاعةفهي صالة مجاعة

أن العلامء جممعون عىل   : أن ظاهر كالم ابن رجب  الدليل الثاين

 هذا. 

 صفة تنبيه املرأة في الصالة. : املسألة السابعة

 سها إذا  ف  ،مع رجل   مجاعة    تصيل ذا ناب املرأة يشء يف صالهتا كأن  إ

ح، ويف بعض  يف صالهتا،  يف صالته أو ناهبا أي يشء    اإلمام فإهنا ُتصفِّ
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النبي   أن  الصحيحني من حديث سهل  ق، كام يف    ملسو هيلع هللا ىلص الروايات: تصفِّ

 . «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»قال: 

 جهر املرأة بالقراءة في الصالة. : املسألة الثامنة

الصالة اجلهرية فُيستحب هلا اجلهر   وحدها يف بيتهاإذا صلت املرأة  

ا غري مرتف  بالقراءة ا يسمعه من قُرَب منها ما مل يكن  عجهر  ، وإنام جهر 

، ألن األصل يف أحكام الرجال والنساء أهنا واحدة، هناك رجال أجانب

 .وقد ذهب إىل هذا الشافعية وهو قول عند احلنابلة

لو فاتته صالة الفجر أو العشاء أو املغرب يف فومثل ذلك الرجل،  

ا    صىل  صىل وحده أوثم  املسجد   البيت، فيستحب له أن جيهر جهر  يف 

 غريه. ع وإنام ُيسمع من حوله ما مل يؤذغري مرتف

 عند كثري من النساء والرجال.وأظن أن هذه سنة مهجورة  

 صالة الجمعة للنساء.: املسألة التاسعة

الرجال باإلمجاع،   فليست صالة اجلمعة واجبة عىل  النساء  أما عىل 

باإلمجاع مسعود  ،  واجبة   ابن  أن  املنذر  ابن  عند  ثبت  كان    بل 

املسجد   النساءيدخل  رأى  فإذا  اجلمعة  من    يوم  خيرجن  أن  أمرهن 



17 
 

أن األفضل للمرأة أال تصيل اجلمعة لكن يصح    هذا يدل عىلفاملسجد،  

 وإنامألنه ثبت يف أحاديث أهنا تصيل اجلمعة يف املسجد،    هلا أن تصيل، 

 .يف بيتها  األفضل هلا أن تصيل

األفضل هلا سواء كانت يف احلرم املكي  فبل حتى لو كانت يف احلرم  

 .صلوات الفريضة وغريها من الصلوات تصيل يف بيتهاأو املدين أن 

لكن لو أرادت أن تطوف فالطواف ال يكون إال يف املسجد فتذهب  

 أمران:الصالة، فإن األفضل خالف ذلك، وهذا فيه  أماإليه، 

 : أنه أسهل وأقل مشقة عىل املرأة. األمر األول

ا. األمر الثاين  : أنه أكثر أجر 

 ِعَظم يف األجر. السهولة وال  جيتمع يف أمرٍ فلذلك من فضل اهلل أن 

 خروج املرأة لصالة العيد.: عاشرةاملسألة ال

املرأة   خروج  العيديستحب  من  لصالة  الصحيحني  يف  ثبت  كام   ،

عطية   أم  أن قالت:  حديث  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أمرنا 

اخلدور،   وذوات  واحليض،  العواتق،  واألضحى،  الفطر  يف  نخرجهن 
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فيعتزلن   احليض  املسلمنياملصىل  فأما  ودعوة  اخلري،  واملراد    .ويشهدن 

 الصف. :باملصىل

، استحباب خروج النساء للعيدذهب مجاعة من السلف إىل  فلذلك  

  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك علقمة وغريه، وقد خرجن النساء يف عهد النبي  لوممن ذهب  

ه هلن   االنبي ملسو هيلع هللا ىلص للمصىل يف صالة العيد، ووج   .خطاب ا خاص 

 صالة املرأة للكسوف جماعة. : عشرة الحاديةاملسألة 

الكسوف  أن تصيل صالة  للمرأة  الرجال  يستحب  ، كام ثبت يف  مع 

 . ملسو هيلع هللا ىلص النبيأن النساء صلني مع   صحيح مسلم من حديث جابر

 : قطع املرأة للصالة. الثانية عشرةاملسألة 

بينه وبني سرتته فإهنا   أمام املصيل  ت  املرأة إذا مر  ُيعلم أن  أن  ينبغي 

ت  تبطل وتفسد صالته، فلو وضع املصيل من الرجال أمامه سرتة فمر 

السرتة   وبني  الرجل  بني  السرتة -املرأة  بعد  ليس  صالة   - أي  بطلت 

ت املرأة   الرجل وقطعته، وكذلك لو مل يكن بني يدي الرجل سرتة فمر 

يديه فإهنا تقطع صالته، ملا ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب ذر  بني  

    :إذا قام أحدكم يصيل، فإنه يسرته إذا كان بني  » أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال
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يديه مثل آخرة الرحل، فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع  

 . «صالته احلًمر، واملرأة، والكلب األسود

لو  فينبغي للمرأة أن تتقي   أما  اهلل وأن حترص أال متر  أمام الرجال، 

ت امرأة أمام امرأة فإهنا ال تقطع الصالة كام قاله قتادة لكنها      مر 

بالغة   امرأة  الصالة هو أن متر  الذي يقطع  أمامها، وإنام  تأثم بمرورها 

أمام رجل إما بينه وبني سرتته إن كان قد وضع سرتة، فإن مل يكن قد 

يستطيع أن يدفع املار    مرورها أمام الرجل بمقدارٍ فبمجرد    وضع سرتة  

 فإهنا تقطع صالته.  

وهذه مجلة من أحكام صالة املرأة فتعلموها وعلموها لينترش العلم  

 واخلري،

 اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 


