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 عبادة املرأة املسلمة

 حنن خملوقون لعبادة هللا تعاىل، قال تعاىل: وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون.

وأفضل العبادات الفرائض، وقد ثبت َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: 
، َوَما تَ َقرهَب إيَِله َعْبديي بيَشْيٍء َأَحبه  حلَْربي  إيَِله ِميها"إينه اَّللهَ قَاَل: َمْن َعاَدى ِلي َولييًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه ِبي

بهُه، فَإيَذا َأْحبَ ب ُْتُه: ُكْنتُ  لن هَوافيلي َحَّته ُأحي ََسَْعُه الهذيي َيْسَمُع  افْ تَ َرْضُت َعَلْيهي، َوَما يَ زَاُل َعْبديي يَ تَ َقرهُب إيَِله ِبي
ي ِبيَ  َا، َوريْجَلُه الهِتي ََيْشي ُر بيهي، َوَيَدُه الهِتي يَ ْبطيُش ِبي ا، َوإيْن َسأََلِني ََلُْعطييَ نهُه، َولَئيني بيهي، َوَبَصَرُه الهذيي يُ ْبصي

وْ 
َ
ْؤميني، َيْكَرُه امل

ُ
َت َوأَََن َأْكَرُه اْستَ َعاَذِني ََلُعييَذنهُه، َوَما تَ َردهْدُت َعْن َشْيٍء أَََن فَاعيُلُه تَ َردُّديي َعْن نَ ْفسي امل

 رواه البخاري.َمَساَءَتُه" 

 تعاىل، ويع يي أداءه للفرائض النقف يف اإلخص  ومن طبيعة العبد أنه مقصر يف عبادته هلل
ْعُت َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم يَ ُقوُل:  ٍر، قَاَل: َسَي إينه »واَلداء، وقد ثبت َعْن َعمهاري ْبني ََيسي

ُعَها ُسْدُسَها ُُخُْسَها رُبْ ُعَها ثُ ُلثُ َها الرهُجَل لَيَ ْنَصريُف َوَما ُكتيَب َلُه إياله ُعْشُر َصَصتيهي ُتْسُعَها ُُثْنُ هَ  ا ُسب ْ
 رواه أبو داود وحسنه اَللباِن.« نيْصُفَها

فشرع له نوافل العبادات إلكمال ما نقف من الفرائض، وقد ثبت َعْن ُحَرْيثي ْبني قَبييَصَة، قَاَل: 
ْر ِلي َجلييًسا َصاحليً  ا، قَاَل َفَلَلْسُت إيىَل َأِبي ُهَريْ َرَة، فَ ُقْلُت: إيِن ي َقديْمُت اْلَمدييَنَة، فَ ُقْلُت: اللهُهمه َيس ي

ْعَتُه ميْن َرُسولي هللاي َصلهى اَّللهُ َعلَ  َدييٍث َسَي ًا، َفَحد يْثِني ِبي ْيهي َوَسلهَم َلَعله َسأَْلُت اَّللهَ أَْن يَ ْرزَُقِني َجلييًسا َصاحلي
إينه أَوهَل َما ُُيَاَسُب بيهي الَعْبُد ْعُت َرُسوَل هللاي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم يَ ُقوُل: اَّللهَ أَْن يَ ن َْفَعِني بيهي، فَ َقاَل: َسَي 

رَ  ، فَإيْن يَ ْوَم القيَياَمةي ميْن َعَمليهي َصصَتُُه، فَإيْن َصُلَحْت فَ َقْد أَفْ َلَح َوَأْْنََح، َوإيْن َفَسَدْت فَ َقْد َخاَب َوَخسي
َا َما انْ تَ َقَف انْ تَ َقَف ميْن َفري  يَضتيهي َشْيٌء، قَاَل الرهبُّ َعزه َوَجله: اْنظُُروا َهْل ليَعْبديي ميْن َتَطوٍُّع فَ ُيَكمهَل ِبي

 رواه ال يمذي والنسائي وصححه اَللباِن. ميَن الَفرييَضةي، ُُثه َيُكوُن َسائيُر َعَمليهي َعَلى َذليَك.
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"َوَما يَ زَاُل َعْبديي من هللا تعاىل، كما يف احلديث السابق: وكلما ازداد العبد نوافل ازداد قرًِب 

بهُه" لن هَوافيلي َحَّته ُأحي  .يَ تَ َقرهُب إيَِله ِبي

َي هللُا َعْنُه، يَ ْرفَ ُعُه، قَاَل: ُسئيَل: َأيُّ  وأفضل النوافل بعد الفرائض قيام الليل، فَعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
َيامي أَْفَضُل بَ ْعَد َشْهري َرَمَضاَن؟ فَ َقاَل: الصهَصةي أَْفَضُل بَ ْعَد  أَْفَضُل الصهَصةي، بَ ْعَد »اْلَمْكُتوبَةي؟ َوَأيُّ الص ي

َياُم َشْهري هللاي  َيامي بَ ْعَد َشْهري َرَمَضاَن، صي ، َوأَْفَضُل الص ي  الصهَصةي اْلَمْكُتوبَةي، الصهَصُة يفي َجْوفي اللهْيلي
 لم.رواه مس« اْلُمَحرهمي 

والسنن يستحب فعلها، واملستحب ما جتد املرأة أثرها يف قلبها، فقد يكون الصيام أنفع هلا، وقد 
تكون نوافل الصلوات، وقد يكون غريها، واَلفضل يف ذلك أن يكثر من النوافل الِت ترتقي إبَيانه، 

 مع عدم نسيان النوافل اَلخرى، ِبيث ال يهلرها.

 احملافظة على األذكار:

الورد اليومي من القرآن ولو قل، ومن اَلفضل أال يتلاوز ختم القرآن شهراً كامًص، وال يقل أمهية 
اقْ َرإي »عن ثصثة أَيم، وقد ثبت َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمرٍو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم 

دُ « الُقْرآَن يفي َشْهرٍ  رواه البخاري، « فَاقْ رَْأُه يفي َسْبٍع َواَل َتزيْد َعَلى َذليكَ »قُ وهًة َحَّته قَاَل:  قُ ْلُت: إيِن ي َأجي
ُد قُ وهًة، قَاَل: « اقْ رَأي اْلُقْرآَن يفي ُكل ي َشْهرٍ »وملسلم:  قَاَل « فَاقْ رَْأُه يفي عيْشرييَن لَي َْلةً »قَاَل قُ ْلُت: إيِن ي َأجي

ُد قُ وهًة، قَالَ   «.فَاقْ رَْأُه يفي َسْبٍع َواَل َتزيْد َعَلى َذليكَ : »قُ ْلُت: إيِن ي َأجي

 ) مرفق مع الدرس ( أذكار الصباح واملساء وأدِبر الصلوات

ومن املستحب املداومة على ذكر هللا تعاىل ِبلتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري، وغريها من 
يئات، وهي سبب لتحقيق الطمأنينة اَلذكار، فإهنا تنور يف القلب، وتثقل ميزان احلسنات، ومتحو الس

 يف الدنيا، والعيش الرغيد.

 االستغفار: 
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عن ثوِبن رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا : دبر كل صصة -1

انصرف من صصته استغفر ثصاث وقال : "اللهم أنت السصم ومنك السصم تباركت َي ذا اجلصل 
 واإلكرام". رواه مسلم

قال ابن القيم رمحه هللا يف إعصم املوقعني: شرع التوبة واالستغفار يف خوامت اَلعمال فشرعها يف 
خامتة احلج وقيام الليل وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سلم من الصصة استغفر ثصاث وشرع 

ن فعلم أن التوبة للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول اللهم اجعلِن من التوابني واجعلِن من املتطهري
مشروعة عقيب اَلعمال الصاحلة فأمر رسوله ِبالستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة 
واجلهاد يف سبيله حني دخل الناس يف دينه أفواجا فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له 

 االستغفار عقيبها. ا.ه 

لنعد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجمللس : عن ابن عمر قال: إن كنا  يف كل جملس -2
يقول: "رب اغفر ِل وتب علي إنك أنت التواب الغفور" مائة مرة. رواه أمحد وال يمذي وأبو داود 

 وابن ماجه وصححه اَللباِن

عن أِب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " وهللا إِن  : يف يومه وليلته -3
 وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة " . رواه البخاري َلستغفر هللا

عن أِب بردة قال َسعت اَلغر وكان من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ُيدث ابن عمر قال 
: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َي أيها الناس توبوا إىل هللا فإِن أتوب يف اليوم إليه مائة مرة . 

 رواه مسلم

املزِن رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إنه ليغان على قليب  عن اَلغر
 وإِن َلستغفر هللا يف اليوم مائة مرة " . رواه مسلم
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قال النووي : قال أهل اللغة الغني ِبلغني املعلمة والغيم مبعىن واملراد هنا ما يتغشى القلب قال 

صت عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا ف ي عنه أو غفل عد القاضي قيل املراد الف يات والغف
 ذلك ذنبا واستغفر منه . ا.ه 

من قال : أستغفر هللا سول هللا صلى هللا عليه وسلم : ": قال ر عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال
رواه أبو داود " رت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحفالذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غف

 وال يمذي وغريمها وصححه اَللباِن

{ َورَأَْيَت النهاَس 1: إيَذا َجاء َنْصُر اَّللهي َواْلَفْتُح}استلابة َلمر ربه تعاىل  يف آخر حياته -4
َْمدي َرب يَك َواْستَ ْغفيْرُه إينهُه َكاَن تَ وهاِبً 2َيْدُخُلوَن يفي دييني اَّللهي أَفْ َواجًا}  {.3}{ َفَسب يْح ِبي

يه وسلم صصة بعد أن نزلت عليه عن عائشة رضي هللا عنها قالت ما صلى النيب صلى هللا عل
 . رواه البخاريبحانك ربنا وِبمدك اللهم اغفر ِل(س}إذا جاء نصر هللا والفتح{. إال يقول فيها )

: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر أن عن عائشة رضي هللا عنها قالت : يف صصته -5
 يقول يف ركوعه وسلوده ) سبحانك اللهم ربنا وِبمدك اللهم اغفر ِل ( . يتأول القرآن . متفق عليه

ويف آخر صصته : عن أِب بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال : قلت َي رسول هللا علمِن دعاء 
ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر  أدعو به يف صصيت قال : " قل اللهم إِن

 ِل مغفرة من عندك وارمحِن إنك أنت الغفور الرحيم . متفق عليه

 : فوائد االستغفار

لي 10الرزق والربكة فيه : كما قال تعاىل : فَ ُقْلُت اْستَ ْغفيُروا َربهُكْم إينهُه َكاَن َغفهارًا} -1 { يُ ْرسي
َْمَواٍل َوبَنينَي َوََيَْعل لهُكْم َجنهاٍت َوََيَْعل لهُكْم أَنْ َهارًا}11م م يْدرَارًا}السهَماء َعَلْيكُ  { سورة 12{ َوَُيْديدُْكْم ِبي

 نوح

  احلصول على الذرية : كما يف اآلية السابقة -2
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احلصول على الزوج : وَيكن أن يستدل له ِبآلية السابقة ، َلن اَلبناء من غاَيت الزواج  -3

 . ذا كانت الغاية حتصل ِبالستغفار ، فالوسيلة من ِبب أوىلوإ

يٌم {البقرة -4  199مغفرة هللا تعاىل : َواْستَ ْغفيُرواْ اَّلل َ إينه اَّلل َ َغُفوٌر رهحي

عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " التائب من الذنب كمن ال 
 هو صحيح وله شواهدذنب له " . رواه ابن ماجه و 

 . نزول اَلمطار وحصول اخلريات : كما يف اآلية السابقة -5

ْم َوَما َكاَن اَّلل ُ ُمَعذ يبَ ُهْم َوُهْم  -6 رفع العذاب: }َوَما َكاَن اَّلل ُ لييُ َعذ يبَ ُهْم َوأَنَت فييهي
 33َيْستَ ْغفيُروَن{اَلنفال

 : من فضائل االستغفار

عن أِب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "  أنه حمبب إىل هللا تعاىل :  -1
والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر هلم " . رواه 

 مسلم

  أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يكثر منه وأيمر به : كما سبق -2

: واالستغفار يف حقيقته تعبد هلل تعاىل ِبذه الصفة ،  أن الغفور صفة من صفات هللا تعاىل -3
يُم  وهللا تعاىل حتبًَّب إىل عباده ِبذه الصفة كما يف قوله تعاىل : }نَ ب يْئ عيَباديي َأِن ي أَََن اْلَغُفوُر الرهحي

 .49{احللر

ديَي الهذييَن َأْسَرُفوا بل حتبهَب إىل املسرفني على أنفسهم ِبملعصية كما يف قوله سبحانه : }ُقْل ََي عيَبا
نُوَب َجَييعاً إينهُه ُهَو اْلَغُفوُر الره  ْم اَل تَ ْقَنُطوا مين رهمْحَةي اَّللهي إينه اَّللهَ يَ ْغفيُر الذُّ هي يُم {الزمرَعَلى أَنُفسي  53حي
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أن االستغفار له سيد: عن شداد بن أوس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "سيد  -4
غفار أن تقول : اللهم أنت رِب ال إله إال أنت خلقتِن وأَن عبدك وأَن على عهدك ووعدك ما االست

نه ال يغفر استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر ِل فإ
: "ومن قاهلا من النهار موقنا ِبا فمات من يومه قبل أن َيسي فهو من أهل الذنوب إال أنت". قال

 جلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن ِبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة". رواه البخاريا

ذييَن 15أن من صفات املتقني االستغفار ِبَلسحار : إينه اْلُمتهقينَي يفي َجنهاٍت َوُعُيوٍن} -5 { آخي
نينَي} َن اللهْيلي َما يَ ْهَلُعوَن}{  16َما آََتُهْم َرب ُُّهْم إين هُهْم َكانُوا قَ ْبَل َذليَك حُمْسي { 17َكانُوا قَلييًص م ي

َْلَْسَحاري ُهْم َيْستَ ْغفيُروَن}  {.18َوِبي

 : أن هللا تعاىل ينزل كل ليلة يدعو عباده إىل استغفاره -6

عن أِب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل هللا 
 السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطي هل من داع يستلاب له هل من مستغفر تبارك وتعاىل إىل

 يغفر له حَّت ينفلر الصبح . رواه مسلم

أنه من أسباب دخول اجلنة : ولذا فقد حض النيب صلى هللا عليه وسلم أمته عليه ، وبني  -7
هللا صلى هللا عليه  فضل من أكثر من االستغفار وقد ثبت عن عبد هللا بن يسر قال : قال رسول

 وسلم : " طوىب ملن وجد يف صحيفته استغفارا كثريا " . رواه ابن ماجه وغريه وهو صحيح .

 ال حول وال قوة إال ِبهلل

 : وهناك مواطن يستحب االلتزام بذكر هذه اجلملة العظيمة فيها ، ومنها

هللا أكرب فقال أحدكم هللا  حديث عمر مرفوعا إذا قال املؤذن هللا أكرب : عند متابعة املؤذن -1
أكرب هللا أكرب ُث قال أشهد أن ال إله إال هللا فقال أشهد أن ال إله إال هللا ُث قال أشهد أن حممدا 
رسول هللا فقال أشهد أن حممداً رسول هللا فقال أشهد أن حممداً رسول هللا ُث قال حي على الصصة 
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ى الفصح قال ال حول وال قوة إال ِبهلل ُث قال هللا أكرب فقال ال حول وال قوة إال ِبهلل ُث قال حي عل

هللا أكرب فقال هللا أكرب هللا أكرب ُث قال ال إله إال هللا فقال ال إله إال هللا خالصاً من قلبه دخل اجلنة 
 رواه مسلم

 عن عبد هللا بن الزبري قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سلم من:  بعد الصصة -2
صصته يقول بصوته اَلعلى : " ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل 

وال نعبد إال إَيه له النعمة وله الفضل وله الثناء  ال إله إال هللا شيء قدير ال حول وال قوة إال ِبهلل
 لماحلسن ال إله إال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون " . رواه مس

عن أِب موسى اَلشعري قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  : أهنا كنز من كنوز اجلنة -3
وسلم يف سفر فلعل الناس َيهرون ِبلتكبري فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " َي أيها الناس 

والذي  اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون َسيعا بصريا وهو معكم
تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته " قال أبو موسى : وأَن خلفه أقول : ال حول وال قوة إال 
ِبهلل يف نفسي فقال : " َي عبد هللا بن قيس أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ؟ " فقلت : بلى َي 

 رسول هللا قال : " ال حول وال قوة إال ِبهلل . متفق عليه

عن أِب ذر رضي هللا عنه قال أوصاِن خليلي  : ن النيب صلى هللا عليه وسلمأهنا وصية م -4
صلى هللا عليه وسلم بسبع ِبب املساكني وأن أدنو منهم وأن أنظر إىل من هو أسفل مِن وال أنظر 
إىل من هو فوقي وأن أصل رمحي وإن جفاِن وأن أكثر من قول ال حول وال قوة إال ِبهلل وأن أتكلم 

 أن ال أتخذِن ِبهلل لومة الئم وأن ال أسأل الناس شيئا. رواه أمحد وصححه اَللباِنمبر احلق و 

عن قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه أن أِبه دفعه إىل النيب  : أهنا ِبب من أبواب اجلنة -5
صلى هللا عليه وسلم خيدمه قال فأتى علي نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وقد صليت ركعتني فضربِن 
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برجله وقال أال أدلك على ِبب من أبواب اجلنة قلت بلى قال ال حول وال قوة إال ِبهلل . رواه احلاكم 

  وصححه اَللباِن

عن أِب أيوب اَلنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : أهنا غراس اجلنة -6
ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصصة والسصم فقال من معك َي جربائيل قال هذا حممد فقال له 

تها طيبة وأرضها إبراهيم عليه الصصة والسصم َي حممد مر أمتك فليكثروا من غراس اجلنة فإن ترب
  واسعة قال وما غراس اجلنة قال ال حول وال قوة إال ِبهلل . رواه أمحد وصححه اَللباِن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا خرج  عن أنس قال  قال : أهنا وقاية من الشيطان -7
الرجل من بيته فقال : بسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال ِبهلل يقال له حينئذ هديت 
وكفيت ووقيت فيتنحى له الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي". 

 رواه أبو داود وغريه وهو صحيح

عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا   : خلطاَيأهنا سبب لتكفري ا -8
صلى هللا عليه وسلم ما على اَلرض أحد يقول ال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ِبهلل إال  

 كفرت عنه خطاَيه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وال يمذي وحسنه اَللباِن

عن عبد هللا بن أِب أوىف قال جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا  : ن من اخلريأهنا متأل اليدي -9
عليه وسلم فقال : إِن ال أحسن القرآن فعلمِن شيئا َيزيِن من القرآن قال احلمد هلل وسبحان هللا وال 

 فماذا إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ِبهلل فلما عقد عليهن قال َي رسول هللا هذه لرِب
أقول لنفسي قال قل اللهم أغفر ِل وارمحِن واهدِن وارزقِن وعافِن قال فقبض عليهن ُث وِل فقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مأل هذا يديه من اخلري . رواه البيهقي وحسنه اَللباِن

 عليه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول هللا صلى هللا : استحباِبا يف آخر الليل – 10
وسلم : " من تعار من الليل فقال : ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على  
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كل شيء قدير وسبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ِبهلل ُث قال : 

 ته " رواه البخاريرب اغفر ِل أو قال : ُث دعا استليب له فإن توضأ وصلى قبلت صص

 (: أتثري ) ال حول وال قوة إال ابهلل

يعِن داء اهلم  –قال ابن القيم رمحه هللا : وأما أتثري ال حول وال قوة إال ِبهلل يف دفع هذا الداء 
والغم _  فلما فيها من كمال التفويض والتربي من احلول والقوة إال به وتسليم اَلمر كله له وعدم 

نه وعموم ذلك لكل حتول من حال إىل حال يف العامل العلوي والسفلي والقوة على منازعته يف شئ م
ذلك التحول وأن ذلك كله ِبهلل وحده فص يقوم هلذه الكلمة شئ ويف بعض اآلاثر : إنه ما ينزل 
ملك من السماء وال يصعد إليها إال بص حول وال قوة إال ِبهلل وهلا أتثري عليب يف طرد الشيطان 

 املستعان . ا.ه وهللا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مة لالشرعية للمرأة املس اآلداب 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


