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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



 

: تزكية خطية للمؤلف من العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الفتاح  عبد  بن  محمد  بن  )طارق  األخ  إن  األحرف  هذه  كاتب  وأنا  أقول 
الكبير يف  ليلة على حضور الدروس عندي يف الجامع  الربيشي( مواظب كل 
أدبا وخلقا  السيرة والسلوك، وإنه من خيرة الطالب  عنيزة، ومجتهد وحسن 

ومنهجا. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين يف 11/15/ 1415هـ.







كتب مطبوعة للمؤلف:

- الرتغيب والرتهيب لنساء أمة الحبيب صىل الله عليه وسلم

- محمد والقرآن واإلسالم )رؤية غربية منصفة (

- ماذا قال الغربيون املنصفون عن املرأة يف اإلسالم

- الكلمات النافعة يف التفجريات اآلثمة

- جدول محاسبة النفس

 املخترص املفيد لسرية الحبيب -

كتب للمؤلف بحاجة إلى طبع:

 الرشح املفيد ألحاديث الرتغيب والرتهيب لنساء أمة الحبيب -

- الفوائد املباركات من أحاديث رياض الصالحات

- الفوائد املمتعة من سورة الفاتحة

- السلسلة النسائية الصحيحة

- السلسلة النسائية الضعيفة

- األلفية فيما رواه الشيخان من فتاوى سيد االنام وصحابته الكرام



المصادر ورموزها المستخدمة في البحث  

القرآن الكريم 

السلسلة النسائية الصحيحة للشيخ طارق الربييش ومصادرها

)خ( طبعة بيت األفكار الدولية صحيح البخاري لإلمام البخاري 

للنــرش  الرشــد  مكتبــة  طبعــة  )م(   صحيح مسلم  لإلمام مسلم 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

)صن( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل سنن النسائي تحقيق املحدث العالمة األلباني 

)صت( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل سنن الرتمذي تحقيق املحدث العالمة األلباني 

)صد( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل سنن أبي داود تحقيق املحدث العالمة األلباني 

)صه( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل سنن ابن ماجه تحقيق املحدث العالمة األلباني 

)سل( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل السلسلة الصحيحة للشيخ األلباني 

)صج( طبعة مكتبة املعارف الطبعة األوىل صحيح الجامع للشيخ األلباني 

)ص( الحديث الصحيح  

)ح( الحديث الحسن 

)سن( مطبعة امليمنية الشهرية ذات الستة أجزاء  مسند اإلمام أحمد تحقيق املحدث األرنؤوط 

وترقيم األحاديث موافق لطبعة أحمد شاكر رحمه الله إىل الجزء الذي أكمله.

الرسالة – تم تعديلها مع ترقيم هذا امللف وتاريخ اإلضافة  10/23 /1425 هجري

مالحظة/ يتبني من خالل هذه املصادر أن كل أحاديــث هذا الكتاب مقبولة وال ينايف هذا وجود 

القليل جدا من األحاديث املختلف فيها بني القبول والضعف بل قد نجد بعض أهل العلم يحســن حديثا ثم 

يضعفه يف مصدر آخر أو يضعف حديثا ثم يحسنه يف مصدر آخر ومثل هذا معدود يف بحثي هذا.





المقدمةالمقدمة



الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتم المرســلين وعلى آلــه وصحبه 
أجمعين وبعد: 

فهذا بحث يخص النساء، وال يعنى هذا أنه ال يستفيد منه الرجال أو أن غيره من الكتب تخص 
الرجــال دون النســاء؛ بــل المقصود أنه يخص النســاء أكثر مما يخــص الرجال، وال ينايف هذا تســميته 
)ريــاض الصالحات(، كما ال يعني تســمية ســورة النســاء هبذا االســم أنه ال يســتفيد منهــا الرجال، أو 
أن غيرها من الســور يســتغني عنها النســاء؛ بل ألن فيها بعض األحكام تخص النســاء أكثر مما تخص 
الرجال، ومثلها ســورة الطالق والتي تسمى سورة النساء الصغرى، وقد خص رسول اهلل  النساء يف 
آخر خطبة الوداع بكلمة تخصهن، وال يعني هذا أن ما قاله أول الخطبة ال يفيد النساء، وقد طلب النساء 

من النبي  أن يجعل لهن يوما يعلمهن ويذكرهن، فجعل لهن.

قال الشــيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد يف كتابه »حراســة الفضيلة«: وأما األحكام التي اختص اهلل 
هبا النســاء فكثيــرة؛ تنتظم أبواب العبادات والمعامالت واألنكحة ومــا يتبعها، والقضاء وغيرها، وهي 

معلومة يف القرآن والسنة والمدونات الفقهية، بل ُأفردت بالتأليف قديًما وحديًثا. 

واألصل أن المشــروع للرجال مشــروع للنســاء إال ما خصه الشــرع ؛ لقوله : ))إنما النســاء 
شــقائق الرجــال((، لكــن توجد كثير من األحــكام تخص المــرأة يف الطهارة والصــالة والحج والنكاح 
والطــالق وحقوق الــزوج واألوالد واألمر بالحجــاب، وغيرها من النصوص الشــرعية التي يتضمنها 

هذا البحث.

ومعلوم أنك لو ألقيت محاضرة للنساء سيختلف غالب مضموهنا عما لو ألقيتها على الرجال؛ 
فلــكل مقــام مقال، ثم إنك إذا خاطبت المــرأة وذكرهتا بآيات أو أحاديــث أو قصص، وكان المضمون 
أخبــاًرا عن النســاء كان لهــا تأثير أوقع عليها، وعلمــت أنه قد تكون المرأة صالحــة مؤمنة ويضرب هبا 
المثــل يف الصرب والعلم والدعوة ، وال يضرها من خالفها، وعلمت أن هذه الصفات ال تختص بالرجل 
فقط ، ويؤانســها يف ذلك ما تقرؤه من آيات وأحاديث عن نســاء اتصفن بثباهتن على اإليمان، والجمع 
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بين العلم والعمل وحسن التبعل لألزواج ، وغير ذلك، بينما لو قصصت عليها قصًصا لرجال متصفين 
بالعلم والصرب والدعوة لكان التأثير عليها أضعف، بل ولعل قائلة أن تقول: إهنم رجال ولو كانت امرأة 

ما كان عندها هذه القوة يف الصرب واإليمان والدعوة وغير ذلك. 

وهذا البحث مبني على طائفة من األحاديث النبوية التي تخاطب يف غالبها النســاء، وقد بلغت 
ألفا وســتمائة حديث تقريبا، وقد اقتطفتها من السلسلة النسائية الصحيحة والتي تبلغ خمسة عشر ألف 
حديث على وجه التقريب، وهي أيضا تخص النســاء، وأســأل اهلل أن ييســر طبعها مع السلسلة النسائية 
الضعيفــة، وقد اقتطفت السلســلة النســائية الصحيحة من عامــة أمهات كتب الحديــث مثل صحيحي 
البخاري ومســلم، والســنن األربعة بتحقيق الشــيخ المحدث األلباين، والسلسلة الصحيحة، وصحيح 
الجامع ،ومســند اإلمام أحمد بتحقيق الشــيخ شــعيب األرنؤوط، وهذه المصادر يتجاوزعدد أحاديثها 
الســبعين ألًفا، وقد بدأت بطبع رياض الصالحات قبل السلســلة؛ الختصاره وســهولة تناوله، وتوافقه 
لجميع المســتويات، خالفا للسلسلة النســائية، فهي تفيد الباحثين والباحثات أكثر من غيرهم، فرياض 
الصالحات ما هو إال مختصر للسلســلة النسائية الصحيحة وبدون تكرار للروايات، وقد قمت بتبويب 
األحاديث وتصنيفها إلى عقائد وعبادات ومعامالت وآداب وحقوق، كما قمت بجمع اآليات القرآنية 
التي تتصل بمســائل تخص النســاء يف الطهارة والنكاح والطالق وغيرهــا، ووزعتها على بعض أبواب 
البحث بما يتناســب مع ترجمة الباب، وال شــك أن شرح هذا الكتاب وذكر فوائد األحاديث يوسع من 
الفائدة، ألن الشارح يجعل من الحديث عنوانا لموضوع يشرح تفاصيله وتفريعاته، ولذلك بدأت اآلن 

يف شرحه مع ذكر فوائد األحاديث، وأسأل اهلل تعالى التوفيق والسداد واإلخالص.

ونحو ثقافة جنســية صحيحة ختمت البحث بكتاب الزفاف، وقد صرحت فيه بما ُيســتحيا من 
ذكره، وبما تجهله البنات الاليت يف طريقهن إلى الزواج، بل وتجهله بعض المتزوجات، فقد تســتحيي 
األم أو األخت أن تعلمه غيرها، وتســتحيي البنت أن تســأل غيرها ، وقد ترددت يف إلحاقه إال أن هناك 
حاجة شديدة لمثله، وشجعني على إلحاقه كونه مبنيًّا على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وقد قال تعالى: 
نَّ 

َ
تُواْ َحْرثَُكْم أ

ْ
نَّ نَِســآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأ

َ
تُواْ َحْرثَُكْم أ

ْ
{، وقال تعالى: }نَِســآؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم فَأ َُّهنَّ نُتْم ِلَاٌس ل

َ
َُّهنَُّهــنَّ ِلَاٌس لَُّكْم َوأ نُتْم ِلَاٌس ل
َ
}ُهــنَّ ِلَاٌس لَُّكْم َوأ

يقة على ِصَغِر ِســنِّها  دِّ ْجــَت بِْكًرا ُتَاِعُبَهــا َوُتَاِعُبَك((، وهــذه مريم الصِّ ِشــئُْتْمِشــئُْتْم{ وقال : ))َهاَّ َتَزوَّ
ٰ يَُكوُن ِل ُغَلٰٞم َولَۡم َيۡمَسۡســِي  نَّ

َ
ٰ يَُكوُن ِل ُغَلٰٞم َولَۡم َيۡمَسۡســِي قَالَۡت أ نَّ
َ
تهــا كان لديهــا علم بكيفية حمل المرأة، قال تعالى: }قَالَۡت أ وِعفَّ

ا{، واألصل يف الكتاب والسنة استعمال الكناية وعدم التصريح يف مثل هذا إال لحاجة  ُك بَغِّيٗ
َ
ابََشٞ َولَۡم أ ُك بَغِّيٗ
َ
بََشٞ َولَۡم أ

ترتتب عليها مصلحة. 



11املقدمة

كما شــجعني على ذلك تلك المفاهيم المقلوبة والناتجة عن قراءة كتب ال تتحدث من منطلق 
شــرعي مع ما فيها من مبالغات ومعلومات غير صحيحة، يهدفون من ورائها اإلفســاد وجمع األموال، 
ومثلها تلك المقاطع المفسدة الخادعة والتي تبث سموًما مملؤة بالمبالغات والخدع التصويرية، وكل 
ر األَُســَر والمجتمعات، ويؤدي إلى شك الرجل  هذا قد حرمه اهلل تعالى كالًما ومشــاهدة، فإنه مما ُيَدمِّ
يف أنوثة زوجته التي هي أطهر وأفضل من تلك العاهرة، كما يؤدي إلى شــك الزوجة يف رجولة زوجها 
الذي هو أطهر وأفضل من ذلك العاهر، بل يؤدي إلى شك الرجل يف رجولته، وشك المرأة يف أنوثتها، 

وهم الذين أوقعوا أنفسهم يف الهالك بالحديث مع الغير ومشاهدة ما حرمه اهلل تعالى.

مــن أجل ذلــك ذيَّلت هذا البحــث بكتاب الزفــاف يف آداب التعامل بين الزوجيــن من الناحية 
الجنسية أو غير الجنسية، التي تؤثر سلًبا وإيجاًبا على التعامل الجنسي، حتى ال نرتك الباب فارًغا يملؤه 

المغرضون فينشرون ثقافة جنسية ال سند لها بل وضررها أكرب من نفعها. 

وقــد انتهيــت من البحــث وكلما هممت بطبعــه أقوم ببعض الزيــادة، أو الحــذف، أو التعديل 
والرتتيــب، ثــم تذكرت قوَل القاضي الفاضل عبد الرحيم البيســاين العســقالين، وكان وزيرا للســلطان 
صــالح الديــن األيوبي، القائل: إين رأيت أنه ال يكتب إنســان كتاًبا يف يومه إال قــال يف غده: لو غير هذا 
م هذا لــكان أفضل، ولو ُتــرك هذا لكان  المــكان لكان أحســن، ولو ِزيــَد هذا لكان ُيستحســن، ولو ُقدِّ

أجمل، وهذا من أعظم العرب، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر.

قلت: ومن أجل ذلك كثيًرا ما نجد بعض التباين بين الطبعة األولى والتي تليها من الطبعات يف 
كثير من الكتب، ولعلي أدرك ما فاتني من جوانب النقص يف طبعة تالية بإذن اهلل تعالى، ويكون قد توفر 

لي من الوقت ما لم يتوفر لي حالًيا. 
اكتبه الفقري إىل عفو ربه

طارق بن حممد عبد الفتاح الربييش
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كتاب العلمكتاب العلم

باب]إنما]األعمال]بالنيات1][ 

قــال تعالــى: }َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمــۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمــۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ 
َحَدۢا{ ]الكهف: 110[.

َ
َحَدۢاأ
َ
أ

ِ َل نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوَل ُشُكوًرا{ ]اإلنسان: 9[. َما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱللَّ ِ َل نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َوَل ُشُكوًراإِنَّ َما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱللَّ وقال تعالى: }إِنَّ

َما اْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َولُِكلِّ ( 1 عن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))إِنَّ
اْمــرٍِئ َما َنــَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إَِلــى اهللِ، َوإَِلى َرُســولِِه، َفِهْجَرُتُه إَِلى اهللِ، َوإَِلى َرُســولِِه، َوَمْن َكاَنْت 
ُجَها، َفِهْجَرُتُه إَِلى َما َهاَجَر إَِلْيِه((. ]رواه البخاري ومسلم بألفاظ  ِهْجَرُتــُه لُِدْنَيا ُيِصيُبَهــا، َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

مختلفة[.

باب]فضل]العلم]والعلماء1][ 

ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِطۚ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ 
ُ
نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ

َ
ُ أ ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا بِٱۡلقِۡسِطۚ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ َشــِهَد ٱللَّ

ُ
نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ

َ
ُ أ قال تعالى: }َشــِهَد ٱللَّ

ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُمُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم{ ]آل عمران: 18[.
َ َعزِيٌز َغُفوٌر{ ]فاطر: 28[. ْۗ إِنَّ ٱللَّ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ َ َعزِيٌز َغُفوٌرإِنََّما َيَۡش ٱللَّ ْۗ إِنَّ ٱللَّ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ وقال تعالى: }إِنََّما َيَۡش ٱللَّ

ْولُواْ 
ُ
ُر أ ِيــَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنََّمــا َيَتَذكَّ ِيَن َيۡعلَُمــوَن َوٱلَّ ْولُواْ قُۡل َهۡل يَۡســَتوِي ٱلَّ
ُ
ُر أ ِيــَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنََّمــا َيَتَذكَّ ِيَن َيۡعلَُمــوَن َوٱلَّ وقــال تعالــى: }قُۡل َهۡل يَۡســَتوِي ٱلَّ

ۡلَبِٰب{ ]الزمر: 9[.
َ
ۡلَبِٰبٱۡل
َ
ٱۡل

باب]الدعاء]واالستعانة]بالله]على]التزود]من]العلم1][ 

قال تعالى: }َوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗماَوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما{ ]طه: 114[.
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]باب]الحرص]على]العلم]والرسوخ]فيه]1][ 

للسالمة]من]الزيغ]والفتن

َخُر 
ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهــنَّ أ نــَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ َخُر ُهَو ٱلَّ

ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهــنَّ أ نــَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ قــال تعالــى: }ُهَو ٱلَّ

وِيلِهۦِۖ َوَما 
ۡ
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشٰــَبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنــةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ــا ٱلَّ مَّ

َ
وِيلِهۦِۖ َوَما ُمتََشٰــبَِهٰٞتۖ فَأ

ۡ
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشٰــَبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنــةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ــا ٱلَّ مَّ

َ
ُمتََشٰــبَِهٰٞتۖ فَأ

ْولُواْ 
ُ
ٓ أ ُر إِلَّ كَّ ٞ ّمِــۡن ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما يَذَّ ِٰســُخوَن ِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّ ۗ َوٱلرَّ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه

ۡ
ْولُواْ َيۡعلَُم تَأ

ُ
ٓ أ ُر إِلَّ كَّ ٞ ّمِــۡن ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما يَذَّ ِٰســُخوَن ِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّ ۗ َوٱلرَّ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه

ۡ
َيۡعلَُم تَأ

ۡلَبِٰب{ ]آل عمران: 7[.
َ
ۡلَبِٰبٱۡل
َ
ٱۡل

الراسخون يف العلم: الثابتون يف الدين لهم قدم راسخة يف العلم النافع.

باب]حرص]المرأة]على]طلب]العلم]وحضور]مجالسه1][ 

َجاُل ( 2 عن َأبِي َســِعيٍد قــال: َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َذَهَب الرِّ
ا َعلََّمَك اهلُل، َفَقاَل: ))اْجَتِمْعَن فِي َيْوِم َكَذا َوَكَذا  ُمنَا مِمَّ بَِحِديثَِك، َفاْجَعْل َلنَا مِْن َنْفِسَك َيْوًما َنْأتِيَك فِيِه ُتَعلِّ
َمُه اهلُل، ُثمَّ َقاَل: ))َما ِمنُْكنَّ اْمَرَأٌة  ا َعلَّ فِي َمَكاِن َكَذا َوَكَذا((، َفاْجَتَمْعَن، َفَأَتاُهنَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعلََّمُهنَّ مِمَّ
: َيا َرُسوَل اهللِ، َأِو اْثنَْيِن؟  ُم َبْيَن َيَدْيَها ِمْن َوَلِدَها َثاََثًة، إِلَّ َكاَن َلَها ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر((، َفَقاَلِت اْمَرَأٌة مِنُْهنَّ ُتَقدِّ

َتْيِن، ُثمَّ َقاَل: ))َواْثنَْيِن َواْثنَْيِن َواْثنَْيِن((. ]7310خ[. َقاَل: َفَأَعاَدْتَها َمرَّ
من ولدها ثالثًا: الولد يراد به الذكر أو األنثى.

باب]ترك]المرأة]ما]يشغلها]تلبية]لنداء]العلم1][ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َرافِــٍع، َمْوَلى ُأمِّ َســَلَمَة، َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنََّهــا َقاَلْت: ُكنُْت (  
ا َكاَن َيْوًما مِْن َذلَِك، َواْلَجاِرَيُة  َأْســَمُع النَّاَس َيْذُكُروَن اْلَحْوَض، َوَلْم َأْسَمْع َذلَِك مِْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
َتْمُشُطنِي، َفَسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َأيَُّها النَّاُس(( َفُقْلُت لِْلَجاِرَيِة: اْسَتْأِخِري َعنِّي، َقاَلْت: إِنََّما َدَعا 
َجــاَل َوَلْم َيْدُع النَِّســاَء، َفُقْلُت: إِنِّي مَِن النَّاِس، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلُكــْم َفَرٌط َعَلى اْلَحْوِض،  الرِّ
، َفَأُقوُل: فِيَم َهَذا؟ َفُيَقــاُل: إِنََّك َل َتْدِري َما  الُّ ــاَي َل َيْأتَِيــنَّ َأَحُدُكْم َفُيَذبُّ َعنِّي َكَما ُيــَذبُّ اْلَبِعيُر الضَّ َفإِيَّ

َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: ُسْحًقا((. ]2295م[.



17كتاب العلم

عْن عبِد الرحمِن بِن شــيبَة، َقاَل: َسِمْعُت ُأمَّ َســَلَمَة، َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َتُقوُل: ُقْلُت لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 4
َجاُل؟ َقاَلْت: َفَلْم َيُرْعنِي مِنُْه َيْوَمئٍِذ إاِلَّ َونَِداُؤُه َعَلى اْلِمنَْبِر، َقاَلْت:  َمــا َلنَــا اَل ُنْذَكُر فِي اْلُقْرآِن َكَما ُيْذَكُر الرِّ
ُح َشْعِري، َفَلَفْفُت َشْعِري، ُثمَّ َخَرْجُت إَِلى ُحْجَرٍة مِْن ُحَجِر َبْيتِي، َفَجَعْلُت َسْمِعي ِعنَْد اْلَجِريِد،  َوَأَنا ُأَسرِّ
َفإَِذا ُهَو َيُقوُل ِعنَْد اْلِمنَْبِر: ))َيا َأيَُّها النَّاُس، إِنَّ اهللَ َيُقوُل فِي كَِتابِِه: }إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمننَِي إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمننَِي 

ۡجًرا َعِظيٗما{((. ]سن 26645 ص[.
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱللَّ

َ
ۡجًرا َعِظيٗماأ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱللَّ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتَوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت{، إَِلى آِخرِ اْلَيِة، }أ

باب]الحياء]ال]يمنع]التفقه]في]الدين1][ 

عن َزْينََب اْبنَِة ُأمِّ َســَلَمَة َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: َجاَءْت ُأمُّ ُســَلْيٍم إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا ( 5
، َفَهْل َعَلى الَمْرَأِة مِْن ُغْســٍل إَِذا اْحَتَلَمْت؟ َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا  َرُســوَل اهللِ إِنَّ اهلَل اَل َيْســَتْحيِي مَِن الَحقِّ
َرَأِت الَماَء(( َفَغطَّْت ُأمُّ َســَلَمَة، َتْعنِي َوْجَهَها، َوَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ َأَوَتْحَتلُِم الَمْرَأُة؟ َقاَل: ))َنَعْم، َترَِبْت 

َيِمينُِك، َفبَِم ُيْشبُِهَها َوَلُدَها((. ]130خ[.
قال مجاهد: ال يتعلم العلم مستح وال مستكرب.

َعــْن َأْســَماَء، َقاَلْت: َجاَءِت اْمَرَأٌة النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َأَرَأْيــَت إِْحَداَنا َتِحيُض فِي الثَّْوِب، َكْيَف (  
َتْصنَُع؟ َقاَل: ))َتُحتُُّه، ُثمَّ َتْقُرُصُه بِاْلَماِء، َوَتنَْضُحُه، َوُتَصلِّي فِيِه((. ]227خ[.

]باب]عناية]المرأة]بالتخصص]في]العلم]1][ 

والبحث]في]مسألة]بعينها

َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، َأنَُّه َلِقَي اْبَن َعبَّاٍس، َفَسَأَلُه َعِن اْلَوْتِر، َفَقاَل: َأاَل ُأَنبُِّئَك بَِأْعَلِم َأْهِل اأْلَْرِض ( 7
َها َعَلْيَك، َفَأَتْيُت  بَِوْتِر َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َعائَِشــُة، اْئتَِها َفَســْلَها، ُثمَّ اْرِجْع إَِليَّ َفَأْخبِْرنِي بَِردِّ
يَعَتْيِن َشْيًئا،  َعَلى َحكِيِم ْبِن َأْفَلَح، َفاْسَتْلَحْقُتُه إَِلْيَها، َفَقاَل: َما َأَنا بَِقاِربَِها إِنِّي َنَهْيُتَها َأْن َتُقوَل فِي َهاَتْيِن الشِّ
َفَأَبْت فِيَها إاِلَّ ُمِضيًّا، َفَأْقَسْمُت َعَلْيِه َفَجاَء َمِعي َفَدَخَل َعَلْيَها، َفَقاَلْت لَِحكِيٍم: َمْن َهَذا َمَعَك؟ ُقْلُت: َسْعُد 
َمْت َعَلْيِه، َوَقاَلْت: نِْعَم اْلَمْرُء َكاَن َعامًِرا، َقاَل: َيا ُأمَّ  ْبُن ِهَشــاٍم، َقاَلْت: َمْن ِهَشــاٌم؟ ُقْلُت: اْبُن َعامٍِر، َفَتَرحَّ
اْلُمْؤمِنِيَن، َأْنبِئِينِي َعْن ُخُلِق َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َأَلْيَس َتْقَرُأ اْلُقْرآَن؟ َقاَل: ُقْلُت: َبَلى، َقاَلْت: ))َفإِنَّ ُخُلَق 

َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْرآُن((. ]1601صن ص[.
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أعلم أهل األرض: وهكذا ينبغي للمرأة أن تتخصص يف علم من علوم الرشيعة كالسرية النبوية، 

أو الفقه، أو التفســري، أو أحكام النساء وسرية الصحابيات الســيما أمهات املؤمنني، واستنباط الفوائد 

الرتبويــة يف عبادتهن وتعامالتهن مع الغري مع توثيق ما تجمعه من اآلثار، وال تصل لدرجة التخصص إال 

باطالعها عىل غالب مصنفات أهل العلم املوثوق بهم يف هذا الفن عن طريق التلقي املبارش وهو األصل، أو 

رشوحات أهل العلم املسجلة مع عنايتها بسائر علوم الرشيعة عىل قدر استطاعتها.

باب]قد]تعلم]المرأة]ما]لم]يعلمه]الرجل1][ 

َعْن ُعَبْيِد اهللِ اْبِن اْلِقْبطِيَِّة، َقاَل: َدَخَل اْلَحاِرُث ْبُن َأبِي َربِيَعَة َوَعْبُد اهللِ ْبُن َصْفَواَن َوَأَنا َمَعُهَما، ( 8
َبْيِر، َفَقاَلْت:  اِم اْبِن الزُّ ِذي ُيْخَسُف بِِه، َوَكاَن َذلَِك فِي َأيَّ َعَلى ُأمِّ َسَلَمَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن، َفَسَأاَلَها َعِن اْلَجْيِش الَّ
َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيُعوُذ َعائٌِذ بِاْلَبْيِت، َفُيْبَعــُث إَِلْيِه َبْعٌث، َفإَِذا َكاُنوا بَِبْيَداَء ِمَن اْلَْرِض ُخِســَف بِِهْم(( 
َفُقْلــُت: َيا َرُســوَل اهللِ َفَكْيَف بَِمْن َكاَن َكاِرًها؟ َقاَل: ))ُيْخَســُف بِــِه َمَعُهْم، َوَلكِنَُّه ُيْبَعُث َيــْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى 

نِيَّتِِه((. ]2882م[.
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــْن َصلَّى َعَلى َجنَاَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمْن َتبَِعَها َحتَّى ( 9

ُيْقَضــى َدْفنَُهــا َفَلُه ِقيَراَطــاِن، َأَحُدُهَما َأْو َأْصَغُرُهَمــا ِمْثُل ُأُحٍد((، َفَذَكــْرُت َذلَِك اِلْبِن ُعَمَر، َفَأْرَســَل إَِلى 
ْطنَا فِــي َقَراِريَط َكثِيَرٍة«.  َعائَِشــَة، َفَســَأَلَها َعْن َذلَِك؟ َفَقاَلْت: َصــَدَق َأُبو ُهَرْيَرَة، َفَقاَل اْبــُن ُعَمَر: »َلَقْد َفرَّ

]1040صت ص[.
فأرسل إىل عائشة فسألها: أي ليستوثق ابن عمر من عائشة، ومثل ذلك أم سلمة ريض الله عن 

الجميع... وغريهما، فالكثريات من النساء قديما وحديثا عندهن من العلم وحسن اإللقاء والتوجيه ما ليس 

عنــد كثري من الرجال، فكم من زوجة أفقه من زوجها وكم من أخت أكثر ثقافة وعناية بالعلم من إخوانها 

بل وأبيها وتكون بركة عىل أهل بيتها وأوالدها.

]باب]العلم]بالكتاب]والسنة]ِمنة]وفضل]1][[ 

من]الله]تبارك]وتعالى

نُفِســِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم 
َ
ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُســوٗل ّمِۡن أ نُفِســِهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم لََقۡد َمنَّ ٱللَّ
َ
ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُســوٗل ّمِۡن أ قــال تعالــى: }لََقۡد َمنَّ ٱللَّ

بنٍِي{ ]آل عمران: 4 1[. بنٍِيَءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ



19كتاب العلم

باب]العلم]والعمل]بالكتاب]والسنة]تزكية]للنفوس]والقلوب1][[ 

رَۡسۡلَنا فِيُكۡم رَُسوٗل ّمِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيٰتَِنا َوُيَزّكِيُكۡم َوُيَعّلُِمُكُم 
َ
رَۡسۡلَنا فِيُكۡم رَُسوٗل ّمِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيٰتَِنا َوُيَزّكِيُكۡم َوُيَعّلُِمُكُم َكَمآ أ
َ
قال تعالى: }َكَمآ أ

ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُموَن{ ]البقرة: 151[. ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُموَنٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة َوُيَعّلُِمُكم مَّ ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة َوُيَعّلُِمُكم مَّ

باب]استفتاء]أهل]العلم]دون]غيرهم1][[ 

ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل 
َ
لُٓواْ أ ـ َٔ رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡسـ

َ
ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َوَمآ أ

َ
لُٓواْ أ ـ َٔ رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡسـ

َ
قال تعالى: }َوَمآ أ

َتۡعلَُموَنَتۡعلَُموَن{ ]النحل:  4[.
ۡهــَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل 

َ
لُٓواْ أ ـ َٔ رَۡســۡلَنا َقۡبلََك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡسـ

َ
ۡهــَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َوَمآ أ

َ
لُٓواْ أ ـ َٔ رَۡســۡلَنا َقۡبلََك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡسـ

َ
وقــال تعالى: }َوَمآ أ

َتۡعلَُموَنَتۡعلَُموَن{ ]األنبياء: 7[.

باب]المرأة]الصالحة]ومرجعيتها]ألهل]العلم1][[ 

َعــْن َعْمــِرو ْبِن اْلَحــاِرِث، َعْن َزْينََب، اْمــَرَأِة َعْبِد اهللِ، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّســاِء: ( 10
(( َقاَلْت: َوَكاَن َعْبُد اهللِ َخِفيَف َذاِت اْلَيِد، َفَقاَلْت َلُه: َأَيَســُعنِي َأْن َأَضَع َصَدَقتِي  ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ ))َتَصدَّ

فِيَك َوفِي َبنِي َأٍخ لِي َيَتاَمى، َفَقاَل َعْبُد اهللِ: َســلِي َعْن َذلَِك َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا 
ا َأْســَأُل َعنُْه، َفَخَرَج إَِلْينَا باَِلٌل، َفُقْلنَا َلُه: اْنَطلِْق إَِلى  َعَلى َبابِِه اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر ُيَقاُل َلَها: َزْينَُب َتْســَأُل َعمَّ
َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسْلُه َعْن َذلَِك، َواَل ُتْخبِْرُه َمْن َنْحُن، َفاْنَطَلَق إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َمْن ُهَما؟(( َقاَل: 
ــُة َقاَل: ))َنَعْم، َلُهَما َأْجَراِن: َأْجُر  َيانِِب؟(( َقاَل: َزْينَُب اْمَرَأُة َعْبِد اهللِ َوَزْينَُب اأْلَْنَصاِريَّ َزْينَــُب َقــاَل: ))َأيُّ الزَّ

َدَقِة((. ]2583صن ص[. اْلَقَراَبِة، َوَأْجُر الصَّ

عْن ُعْرَوَة، َقاَل: َقاَلْت َعائَِشــُة : »َفَرَجَع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َخِديَجَة َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفاْنَطَلَقْت ( 11
َر، َيْقَرُأ اإِلْنِجيَل بِالَعَربِيَِّة، َفَقــاَل َوَرَقُة: َماَذا َتَرى؟ َفَأْخَبَرُه، َفَقاَل  بِــِه إَِلى َوَرَقــَة ْبِن َنْوَفٍل، َوَكاَن َرُجاًل َتنَصَّ

ًرا«. ]3392خ[. ِذي َأْنَزَل اهلُل َعَلى ُموَسى، َوإِْن َأْدَرَكنِي َيْوُمَك َأْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّ َوَرَقُة: َهَذا النَّاُموُس الَّ
الناموس: أي جربيل الذي أُنزل عىل موىس.



ريــاض الصالحــات20

باب]علم]المرأة]بكيفية]تالوة]القرآن]وتفسيره]وعلومه1][[ 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ( 12 ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَيٱۡلَۡمُد لِلَّ عْن أمِّ سلمَة قالت: »كان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيقطُِّع قراءَتُه يقوُل: }ٱۡلَۡمُد لِلَّ
يِن(«. ]2927صت ص[. ثم يقُف، }ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِمٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم{ ثم يقُف، وكان يقرُؤها: )َملِِك َيْوِم الدِّ

ُجِل َوُهَو (  1 { َقاَلِت: »اْلَيتِيَمُة َتُكوُن ِعنَْد الرَّ لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ
َ
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمِٰإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
َعْن َعائَِشَة: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ

ْج َما َطاَب َلُه مَِن النَِّســاِء ِســَواَها  ُجَها َعَلى َمالَِها َوُيِســيُء ُصْحَبَتَها َواَل َيْعِدُل فِي َمالَِها َفْلَيَتَزوَّ َولِيَُّها َفَيَتَزوَّ
َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع«. ]5098خ[.

أال تقسطوا: أي أال تعدلوا وهي عامة يف املهر ونحوه مثل أن ييسء صحبتها.

وييسء صحبتها: ألنه لم يعجبه يشء من أمورها وتزوجها من أجل مالها.

ُجُل َيَرى ( 14 ۡو إِۡعَراٗضا{ َقاَلْت: »ُهَو الرَّ
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ۡو إِۡعَراٗضاِإَوِن ٱۡمَرأ

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
عن َعائَِشَة  }ِإَوِن ٱۡمَرأ

مَِن اْمَرَأتِِه َما اَل ُيْعِجُبُه، كَِبًرا َأْو َغْيَرُه، َفُيِريُد فَِراَقَها، َفَتُقوُل: َأْمِسْكنِي َواْقِسْم لِي َما ِشْئَت، َقاَلْت: َفالَ َبْأَس 
إَِذا َتَراَضَيا«. ]2694خ[.

باب]علم]المرأة]بالناسخ]والمنسوخ1][[ 

 ِ
ٰ ُكّ َ َعَ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
رۡيٖ ّمِۡنَهآ أ

ِت ِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِ َما نَنَســۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ٰ ُكّ َ َعَ نَّ ٱللَّ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
رۡيٖ ّمِۡنَهآ أ

ِت ِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
قال تعالى: }َما نَنَســۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ءٖ قَِديٌر{ ]البقرة:  10[. ءٖ قَِديٌرَشۡ َشۡ
ْمَن( ُثمَّ ( 15 عن َعائَِشــَة َأنََّها َقاَلْت: »َكاَن فِيَما ُأْنِزَل مَِن اْلُقْرآِن: )َعْشــُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُيَحرِّ

َي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهنَّ فِيَما ُيْقَرُأ مَِن اْلُقْرآِن«. ]1452م[. ُنِسْخَن بَِخْمٍس َمْعُلوَماٍت، َفُتُوفِّ

باب]علم]المرأة]بنسب]رسول]ملسو هيلع هللا ىلص]وسيرته1][[ 

َثْتنِــي َربِيَبُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْينَُب بِنُْت َأبِي َســَلَمَة َقــاَل: ُقْلُت َلَها: (  1 عــن ُكَلْيب ْبــن َوائٍِل َقاَل: َحدَّ
ْن َكاَن إاِلَّ مِْن ُمَضَر مِْن َبنِي النَّْضِر ْبِن كِنَاَنَة؟!«. ]3491خ[. »َأَرَأْيِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَكاَن مِْن ُمَضَر؟ َقاَلْت: َفِممَّ

عن عائشــَة أهنا قالــْت: »أوُل ما ابُتدَئ بِِه رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مــن النُُّبوِة حيــَن أراَد اهلُل كرامَتُه ( 17
ورحمَة العباِد بِه أن ال يرى شــيًئا إال جاءْت مثَل فلِق الصبِح، فمكَث على ذلك ما شــاء اهلُل أن يمكَث، 

وُحبَِّب إليه الَخْلوُة فلم َيُكْن شيٌء أحبَّ إليِه من أن يخُلَو«. ]3632صت حسن صحيح[.



21كتاب العلم

باب]عناية]المرأة]باألذكار]المطلقة]والمقيدة]علًما]وعماًل1][[ 

ِه حميضَة بنِت ياســر، عن جدتِها يســيرة وكانْت من ( 18 عــن هانــئ بِن عثمــاَن الُجهني عْن أمِّ
المهاجراِت قالْت: قال لنا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا نَِساَء اْلُمْؤِمنَاِت َعَلْيُكنَّ بِالتَّْهِليِل، َوالتَّْسبِيِح، َوالتَّْقِديِس، َوَل 
ُهنَّ َمْسُئوَلٌت، ُمْسَتنَْطَقاٌت((. ]سن 27134 حسن لغيره[. ْحَمَة، َواْعِقْدَن بِاْلََناِمِل، َفإِنَّ َتْغُفْلَن؛ َفَتنَْسْيَن الرَّ

عن عائشَة : »أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َخَرَج مَِن الَغائِِط َقاَل: ))ُغْفَراَنَك((«. ]30صد ص[.( 19

باب]عناية]المرأة]بآداب]الطعام]وغيرها1][[ 

عن حفصَة زوِج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْجَعُل َيِمينَُه لَِطَعامِِه َوَشَرابِِه َوثَِيابِِه، َوَيْجَعُل ( 20
ِشَماَلُه لَِما ِسَوى َذلَِك«. ]32صد ص[.

باب]علم]المرأة]بالحدود]الشرعية1][[ 

ــاِرِق إِلَّ فِي ُرْبــِع ِدينَاٍر ( 21 عن عائشــَة أنَّها َســِمعْت رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقــوُل: ))َل ُتْقَطــُع َيُد السَّ
َفَصاِعًدا((. ]4936صن ص[.

باب]علم]المرأة]بعالمات]الساعة]واإليمان]بها1][[ 

ِ َحَدٖب يَنِسلُوَن٩٦٩٦ َوٱۡقَتََب ٱلۡوَۡعُد  َوٱۡقَتََب ٱلۡوَۡعُد 
ُجوُج َوُهم ّمِن ُكّ

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ ِ َحَدٖب يَنِسلُوَنَحتَّ

ُجوُج َوُهم ّمِن ُكّ
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ قال تعالى: }َحتَّ

{ ]األنبياء:  9، 97[. ٱۡلَقُّٱۡلَقُّ
اِل فِي اْلِجَباِل((، َقاَلْت ( 22 جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ عن ُأمِّ َشــِريٍك َأنََّها َسِمَعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))َلَيِفرَّ

ُأمُّ َشِريٍك: َيا َرُسوَل اهللِ َفَأْيَن اْلَعَرُب َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: ))ُهْم َقِليٌل((. ]2945م[.
الدجال: أي الكذاب وغري ذلك من العالمات كنزول عيىس ، والدخان، والدابة التي تكلم الناس، 

وطلوع الشــمس من مغربها... وغريها من العالمات الكربى، أما العالمات الصغرى مثل: ضياع األمانة، 

وظهور الجهل، وتخوين األمني، وائتمان الخائن، وانتشــار الزنــا، ورشب الخمر، والقينات، واملعازف... 

وغري ذلك.



ريــاض الصالحــات22

]باب]عناية]المرأة]بالتثبت]من]صحة]الحديث]1][[ 

وأهمية]مصطلح]الحديث

َبْيِر َقاَل: َقاَلْت لِي َعائَِشُة: َيا اْبَن ُأْختِي، َبَلَغنِي َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو َمارٌّ بِنَا (  2 عن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
إَِلى اْلَحجِّ َفاْلَقُه َفَســائِْلُه َفإِنَُّه َقْد َحَمَل َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْلًما َكثِيًرا. َقاَل: َفَلِقيُتُه َفَســاَءْلُتُه َعْن َأْشــَياَء َيْذُكُرَها 
َعــْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، قــال ُعْرَوُة: َفــَكاَن فِيَما َذَكَر َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ))إِنَّ اهللَ َل َينَْتِزُع اْلِعْلــَم ِمَن النَّاِس 
اًل، ُيْفُتوَنُهْم بَِغْيرِ ِعْلٍم،  اْنتَِزاًعــا، َوَلكِْن َيْقبُِض اْلُعَلَمــاَء َفَيْرَفُع اْلِعْلَم َمَعُهْم، َوُيْبِقي فِي النَّاِس ُرُءوًســا ُجهَّ
َثَك َأنَُّه َســِمَع  ْثُت َعائَِشــَة بَِذلَِك َأْعَظَمْت َذلَِك َوَأْنَكَرْتُه َقاَلْت َأَحدَّ ا َحدَّ َفَيِضلُّوَن َوُيِضلُّوَن(( َقاَل ُعْرَوُة َفَلمَّ
النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقــول َهَذا؟! َقاَل ُعــْرَوُة: َحتَّى إَِذا َكاَن َقابِــٌل َقاَلْت َلُه: إِنَّ اْبــَن َعْمٍرو َقْد َقِدَم َفاْلَقــُه ُثمَّ َفاتِْحُه 
َثنِي بِِه  ــِذي َذَكَرُه َلَك فِي اْلِعْلِم. َقاَل: َفَلِقيُتُه َفَســاَءْلُتُه َفَذَكَرُه لِي َنْحــَو َما َحدَّ َحتَّــى َتْســَأَلُه َعِن اْلَحِديِث الَّ
ا َأْخَبْرُتَها بَِذلَِك َقاَلْت: َما َأْحَســُبُه إاِلَّ َقْد َصَدَق، َأَراُه َلْم َيِزْد فِيِه َشــْيًئا  تِــِه اأْلُوَلى. َقاَل ُعــْرَوُة: َفَلمَّ  فِــي َمرَّ

َوَلْم َينُْقْص. ])2673م(14[.
فالقه فسائله: وفيه تَثَبُّت عائشة بســؤال ابن عمر، ويف حديث باب قد تعلم املرأة ما لم يعلمه 

الرجل يتثبت ابن عمر بســؤال عائشــة، وهكذا ينبغي ألهل العلم أن يتعلم بعضهم من بعض دون حياء 

أو تكرب، وال يمنع من ذلك النقد الحســن للغــري وتصحيح الخطأ كما َفعلْت ذلك عائشــة مع ابن عمر 

ريض الله عن الجميع، كما يف باب حســن نقد املرأة غريها، وباب املرأة تصحح أخطاء الغري وال تفعل ذلك 

إال من صلحت نيتها؛ ألن الهدف والغاية هو توثيق العلم وتبليغه للعمل به.

باب]تثبت]المرأة]من]روايات]أهل]الكتاب1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »َدَخَلْت َعَليَّ َعُجــوَزاِن مِْن ُعُجِز َيُهــوِد اْلَمِدينَِة، َفَقاَلَتا لِــي: إِنَّ َأْهَل ( 24
َقُهَما، َفَخَرَجَتا َوَدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت َلُه:  ْبُتُهَما َوَلْم ُأْنِعْم َأْن ُأَصدِّ ُبوَن فِي ُقُبوِرِهْم، َفَكذَّ اْلُقُبــوِر ُيَعذَّ
َها((، َفَما  ُبوَن َعَذاًبا َتْسَمُعُه الَبَهائُِم ُكلُّ ُهْم ُيَعذَّ َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َعُجوَزْيِن... َوَذَكْرُت َلُه، َفَقاَل: ))َصَدَقَتا، إِنَّ

َذ مِْن َعَذاِب اْلَقْبِر«. ]5918خ[. َرَأْيُتُه َبْعُد فِي َصاَلٍة، إاِلَّ َتَعوَّ



23كتاب العلم

]باب]تفريق]المرأة]بين]الواجب]والمستحب]1][[ 

وأهمية]أصول]الفقه

ُب ( 25 َبْيِر، َأنَّ َعائَِشــَة َزْوَج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرْتُه: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَرغِّ عــن ُعْرَوَة ْبــِن الزُّ
النَّاَس فِي قَِياِم َرَمَضاَن مِْن َغْيِر َأْن َيْأُمَرُهْم بَِعِزيَمِة َأْمٍر فِيِه، َفَيُقوُل: ))َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر 

َم ِمْن َذْنبِِه((«. ]2192صن[ حسن صحيح. َلُه َما َتَقدَّ

باب]عناية]المرأة]بعلم]البيوع1][[ 

َماِن«. ]سن 26041 ح[.(  2 عن عروَة عن عائشَة: »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى أنَّ اْلَخَراَج بِالضَّ
الخراج: هو ما خرج من اليشء من نفع.

الضمان: املؤونة كاإلنفاق عىل الحيوان ومصاريف العمارة للعقار، ومثال ذلك لو اشــرتى أحد 

حيوانا ثم اســتعمله وبعد أيام عِلم أن فيه عيبًا؛ يــرد الحيوان ويأخذ الثمن كامال، أما البائع فليس له إال 

حيوانه فليس له أجرة انتفاع املشرتي بالحيوان ألن املشرتي أنفق عىل الحيوان.

وكما يف رواية ابن ماجه والرتمذي أن رجال اشــرتى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا 

َماِن((. رسول الله إنه قد استغل غالمي فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ))اْلَخَراُج ِبالضَّ

باب]علم]المرأة]بالثقافة]الجنسية1][[ 

عن ُنْدَبَة َمْوالِة ميمونَة عن ميمونَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَباِشــُر اْلَمْرَأَة مِْن نَِســائِِه َوِهَي ( 27
ْكَبَتْيِن َتْحَتِجُز بِِه«. ]267صد ص[. َحائٌِض، إَِذا َكاَن َعَلْيَها إَِزاٌر إَِلى َأْنَصاِف اْلَفِخَذْيِن َأِو الرُّ

عن حفصَة بنِت عبِد الرحمِن، عن أمِّ ســلمَة: عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف قولِِه: }نَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث نَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث ( 28
ٰ ِشۡئُتۡمۖ{ ))َيْعنِي ِصَماًما َواِحًدا((. ]2979صت ص[. نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖلَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
لَُّكۡم فَأ
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باب]علم]المرأة]بكيفية]التحدث]واإللقاء1][[ 

ُث َعْن ( 29 عن َعائَِشَة َأنََّها َقاَلْت: »َأاَل ُيْعِجُبَك َأُبو ُفاَلٍن، َجاَء َفَجَلَس إَِلى َجانِِب ُحْجَرتِي ُيَحدِّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْسِمُعنِي َذلَِك، َوُكنُْت ُأَسبُِّح، َفَقاَم َقْبَل َأْن َأْقِضَي ُســْبَحتِي، َوَلْو َأْدَرْكُتُه َلَرَدْدُت َعَلْيِه، إِنَّ 

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيُكْن َيْسُرُد اْلَحِديَث َكَسْرِدُكْم«. ]3568خ[.

عن عائشــَة قالْت: »كان كالُم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفْصاًل َيفقُهُه كُل َأحٍد َلْم يكْن يســرُدُه سرًدا«. ]سن ( 0 
25121 ح[.

باب]أهمية]مراجعة]العلم]خشية]النسيان1][[ 

َك اهللُ َهَذا اْلَْمــَر َيْوًما، َفَأَراَدَك ( 1  عن عائشــَة قالْت: »قال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا ُعْثَماُن، إِْن َولَّ
اٍت، َقاَل النُّْعَماُن:  َصَك اهللُ، َفَا َتْخَلْعُه((، َيُقوُل: َذلَِك َثــاَلَث َمرَّ اْلُمنَافُِقــوَن َأْن َتْخَلَع َقِميَصَك الَّــِذي َقمَّ

َفُقْلُت لَِعائَِشَة: َما َمنََعِك َأْن ُتْعلِِمي النَّاَس بَِهَذا؟ َقاَلْت: ُأْنِسيُتُه«. ]112صه ص[.

باب]أهمية]األمر]بالمعروف]والنهي]عن]المنكر1][[ 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعــُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن 
ۡ
ةٞ يَۡدُعــوَن إَِل ٱۡلَرۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعــُروِف َوَيۡنَهۡوَن َعِن َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

ۡ
ةٞ يَۡدُعــوَن إَِل ٱۡلَرۡيِ َوَيأ مَّ

ُ
قــال تعالــى: }َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن{ ]آل عمران 104[
ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَنٱلُۡمنَكرِۚ َوأ
ُ
ٱلُۡمنَكرِۚ َوأ

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن 
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
وقال تعالى: }ُكنُتۡم َخرۡيَ أ

ۡكَثُُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن{ ]آل عمران: 110[
َ
َُّهۚم ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ ا ل ۡهُل ٱۡلِكَتِٰب لََكَن َخرۡيٗ

َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ ۡكَثُُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَنبِٱللَّ

َ
َُّهۚم ّمِۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ ا ل ۡهُل ٱۡلِكَتِٰب لََكَن َخرۡيٗ

َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ بِٱللَّ

ُبُهۡم َعَذاٗبا َشــِديٗداۖ  ۡو ُمَعّذِ
َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ةٞ ّمِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱللَّ مَّ

ُ
ُبُهۡم َعَذاٗبا َشــِديٗداۖ ِإَوۡذ قَالَۡت أ ۡو ُمَعّذِ

َ
ُ ُمۡهلُِكُهۡم أ ةٞ ّمِۡنُهۡم لَِم تَعُِظوَن قَۡوًما ٱللَّ مَّ

ُ
وقــال تعالى: }ِإَوۡذ قَالَۡت أ

ــوٓءِ  ِيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ جنَۡيَنا ٱلَّ
َ
ا نَُســواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦٓ أ ــوٓءِ  فَلَمَّ ِيَن َيۡنَهۡوَن َعِن ٱلسُّ جنَۡيَنا ٱلَّ
َ
ا نَُســواْ َما ُذّكُِرواْ بِهِۦٓ أ قَالُــواْ َمۡعِذَرةً إَِلٰ َرّبُِكۡم َولََعلَُّهۡم َيتَُّقوَنقَالُــواْ َمۡعِذَرةً إَِلٰ َرّبُِكۡم َولََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن١٦٤١٦٤ فَلَمَّ

ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۢ َب ِٔيِۢس بَِما َكنُواْ َيۡفُسُقوَن{ ]األعراف: 4 1 - 5 1[ َخۡذنَا ٱلَّ
َ
ِيَن َظلَُمواْ بَِعَذابِۢ َب ِٔيِۢس بَِما َكنُواْ َيۡفُسُقوَنَوأ َخۡذنَا ٱلَّ
َ
َوأ

عن أبي ســَلمَة قال: رأْت عائشــُة عبَد الرحمِن بَن أبي بكٍر يتوضُأ فقالْت: يا عبَد الرحمِن ( 2 
َأحِسْن الوضوَء فإنِّي سمعُت رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))َوْيٌل لِْلَْعَقاِب ِمْن النَّاِر((. ]سن 25630 ص[.
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ا َأْن (    ْرَداِء بَِأْنَجاٍد مِْن ِعنِْدِه َفَلمَّ عــن َزْيِد ْبِن َأْســَلَم َأنَّ َعْبَد اْلَملِِك ْبَن َمْرَواَن َبَعَث إَِلى ُأمِّ الــدَّ
ْرَداِء:  ا َأْصَبَح َقاَلْت َلُه ُأمُّ الدَّ ْيِل َفَدَعا َخاِدَمُه َفَكَأنَُّه َأْبَطَأ َعَلْيِه َفَلَعنَُه َفَلمَّ َكاَن َذاَت َلْيَلٍة َقاَم َعْبُد اْلَملِِك مَِن اللَّ
ْرَداِء َيُقوُل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل  ْيَلَة َلَعنَْت َخاِدَمَك ِحيَن َدَعْوَتُه. َفَقاَلْت َســِمْعُت َأَبا الدَّ َســِمْعُتَك اللَّ

اُنوَن ُشَفَعاَء َوَل ُشَهَداَء َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]2598م[. عَّ َيُكوُن اللَّ
أنجاد: جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور.

فلما أصبح قالت له أم الدرداء ســمعتك الليلة: وفيه تأخري النهي عن املنكر إذا كان ملصلحٍة، 

فأم الدرداء أنكرت عليه يف الصباح مع قولها سمعتك الليلة.

شفعاء: ال يشفعون يوم القيامة حني يشفع املؤمنون يف إخوانهم الذين استوجبوا النار.

شــهداء: اليكونون شهداء يوم القيامة عىل األمم بتبليغ رسلهم إليهم، وقيل: ال يكونون شهداء يف 

الدنيا، أي: ال تقبل شهادتهم لفسقهم. وقيل: ال يرزقون الشهادة واملعنى األول أصح.

باب]التفقه]في]الدين]قبل]األمر]بالمعروف]والنهي]عن]المنكر1][[ 

ُهواْ  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ
ُهواْ َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفُِرواْ َكآفَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ
قــال تعالــى: }َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفُِرواْ َكآفَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ
ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَنِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{ ]التوبة: 122[

باب]أهمية]الدعوة]إلى]الله]على]بصيرة1][[ 

نَا۠ 
َ
ِ َوَمآ أ َبَعِيۖ وَُسۡبَحَٰن ٱللَّ نَا۠ َوَمِن ٱتَّ

َ
ٰ بَِصرَيٍة أ ِۚ َعَ ۡدُعٓواْ إَِل ٱللَّ

َ
نَا۠ قُۡل َهِٰذهِۦ َسبِيِلٓ أ

َ
ِ َوَمآ أ َبَعِيۖ وَُسۡبَحَٰن ٱللَّ نَا۠ َوَمِن ٱتَّ

َ
ٰ بَِصرَيٍة أ ِۚ َعَ ۡدُعٓواْ إَِل ٱللَّ

َ
قال تعالى: }قُۡل َهِٰذهِۦ َسبِيِلٓ أ

ِمَن ٱلُۡمۡشِكنَِيِمَن ٱلُۡمۡشِكنَِي{ ]يوسف 108[

باب]الحكمة]والموعظة]الحسنة]عند]الدعوة]إلى]الله]تعالى1][[ 

ۡحَسُنۚ إِنَّ 
َ
ۡحَسُنۚ إِنَّ ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ
َ
قال تعالى: }ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن{ ]النحل: 125[
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَنَربََّك ُهَو أ

َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
َربََّك ُهَو أ
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باب]الحياء]ال]يمنع]تبليغ]العلم1][[ 

َحتَّــى ( 4  ُيَصــلِّ  َفــَا  َذَكــَرُه  َمــسَّ  ))َمــْن  قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــيَّ  أنَّ  صفــواَن  بنــِت  ُبســرَة  عــن 
َأ((. ]82صت ص[. َيَتَوضَّ

عــن ابِن عبــاٍس عن خالتِِه ميمونَة قالْت: »وضعُت للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُغســاًل فاغتســَل من الجنابِة ( 5 
ْيِه ُثمَّ َأْدَخَل َيَدُه يف اإلناِء فأفاَض على َفْرِجِه ثمَّ َدَلَك بِيِدِه الحائَط  فأكفَأ اإلناَء بِشمالِِه على َيمينِِه َفغَسَل َكفَّ
أو األرَض ثمَّ َمْضَمَض واستنَْشَق وَغَسَل َوْجَهُه وِذراَعْيِه ثمَّ َأفاَض على رأِسِه ثالًثا ثمَّ أفاَض على سائِر 

ى فغَسَل رجَلْيِه«. ]103صت ص[. جسِدِه ثمَّ تنحَّ

باب]تبليغ]المرأة]العلم]من]وراء]حجاب1][[ 

ُق َوَتُقوُل: »ُكنُْت َأْفتُِل َقاَلئَِد (    عن َمْسُروٍق َقاَل: َسِمْعُت َعائَِشَة َوِهَي مِْن َوَراِء اْلِحَجاِب ُتَصفِّ
ا ُيْمِسُك َعنُْه اْلُمْحِرُم َحتَّى ُينَْحَر َهْدُيُه«.  َهْدِي َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيَديَّ ُثمَّ َيْبَعُث بَِها َوَما ُيْمِسُك َعْن َشْيٍء مِمَّ

])1321م(370[.
أفتل قالئد: من فتلت الحبل وغريه إذا لوته.

القالئد: جمع قالدة واملراد ما يُعلَّق بالهدي من الخيوط املفتولة وغريها عالمة له.

والَهْدي: ما يُهدى إىل الحرم من النََّعم.

باب]تبليغ]المرأة]العلم]للرجال]عن]طريق]نسائهم1][[ 

عــْن ُمَعاذَة، عْن عائشــَة قالــْت: »ُمرَن أزواَجُكنَّ أْن َيســَتطِيُبوا بالماِء فإنِّي َأســَتْحييِهْم فإنَّ ( 7 
رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كان يفعُلُه«. ]19صت ص[.

ًما عىل  أن يســتطيبوا باملاء: أي أن يكون اســتنجاؤهم وتنظفهم من البول أوالغائط باملاء مقدَّ

األحجار مع كونها مجزئة إال أن املاء أكمل يف إزالة األثر

فإني أستحييهم: أي أستحي من بيان ذلك للرجال.
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]باب]االستفتاء]عن]طريق]زوجات]أهل]العلم]1][[ 

السيما]فيما]يُستحيا]من]ذِْكرِه

عن ُســَليماَن بِن يســاٍر، عن ُأمِّ ســلمَة زوِج النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ امرأًة كانْت ُتْهــَراُق الدماء عَلى ( 8 
َة الليالِي والياِم التِّي كانْت  عهِد رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فاْسَتْفَتْت َلها ُأمُّ َسَلَمَة رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))لَِتنُْظْر ِعدَّ
َفْت ذلك  هرِ قبَل أْن ُيصيَبها الذي أصاَبها، فلَتْتُرِك الصاَة َقْدَر ذلك ِمَن الشهرِ، فإذا َخلَّ َتِحيُضُهنَّ ِمَن الشَّ

فْلَتغَتِسْل، ُثمَّ لَِتْسَتْثِفْر بَِثْوٍب، ُثمَّ لُِتصلِّ فيِه((. ]274صد ص[.

باب]المرأة]تعلم]غيرها]الطهارة]عمليًّا1][[ 

عــْن عبِد الملــِك بِن مرواَن بِن الحارِث بِن أبي ُذباٍب قال أبو عبِد اهللِ ســالٌم - ســبالن-: ( 9 
ُأ، َفَتَمْضَمَضْت  قال: َوَكاَنْت َعائَِشُة َتْسَتْعِجُب بَِأَماَنتِِه، َوَتْسَتْأِجُرُه َفَأَرْتنِي َكْيَف ))َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ
َواْســَتنَْثَرْت َثَاًثا، َوَغَســَلْت َوْجَهَها َثَاًثا، ُثمَّ َغَســَلْت َيَدَها اْلُيْمنَى َثَاًثا َواْلُيْســَرى َثَاًثا، َوَوَضَعْت َيَدَها 
ْت َعَلى  ْت َيَدَها بُِأُذَنْيَها، ُثمَّ َمرَّ رِِه، ُثمَّ َأَمرَّ ِم َرْأِســَها، ُثمَّ َمَســَحْت َرْأَســَها َمْســَحًة َواِحَدًة إَِلى ُمَؤخَّ فِي ُمَقدَّ
ُث َمِعي َحتَّى ِجْئُتَها َذاَت  ْيِن(( َقاَل َسالٌِم: ُكنُْت آتِيَها ُمَكاَتًبا َما َتْخَتِفي مِنِّي، َفَتْجلُِس َبْيَن َيَديَّ َوَتَتَحدَّ اْلَخدَّ
َيــْوٍم َفُقْلــُت: اْدِعي لِي بِاْلَبَرَكِة َيا ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن. َقاَلْت: َوَما َذاَك؟ ُقْلــُت: َأْعَتَقنِي اهلُل. َقاَلْت: َباَرَك اهلُل َلَك، 

َوَأْرَخِت اْلِحَجاَب ُدونِي، َفَلْم َأَرَها َبْعَد َذلَِك اْلَيْوِم. ]100صن ص[.
تستعجب: تستحسن ما كان عنده من أمانة وتستعمله باألجرة وكان مملوكا، فلما بلَّغها بعتقه 

أرخِت الحجاب.

ثم مرت عىل الخدين: الخدان هما جانبا الوجه، ولعلها أمرَّت يدها إلزالة أثر املاء من خدها.

مكاتبا: واملكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده عىل قدر من املال إذا أداه لسيده أصبح هذا العبد حرا.

َضاَعِة. َفَسَأَلَها ( 40 ْحَمِن َقاَل: »َدَخْلُت َعَلى َعائَِشَة َأَنا َوَأُخوَها مَِن الرَّ عن َأبِي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
اِع َفاْغَتَســَلْت َوَبْينَنَا َوَبْينََها ِســْتٌر َوَأْفَرَغْت َعَلى  َعــْن ُغْســِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن اْلَجنَاَبــِة؟ َفَدَعْت بِإَِناٍء َقْدِر الصَّ

َرْأِسَها ثاَلًثا َقاَل: َوَكاَن َأْزَواُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُخْذَن مِْن ُرُءوِسِهنَّ َحتَّى َتُكوَن َكاْلَوْفَرِة«. ]320م[.
عن أبي ســلمة: هو ابن أخت عائشة من الرضاعة: أرضعته أم كلثوم ابنة أبي بكر وأخوها من 

الرضاعة: هو عبد الله بن يزيد، ولم يريا إال إفاضة املاء عىل رأســها، وكأن عائشــة أرادت أن تبني لهما 

سهولة أمر الغسل، ويجزئهما صب املاء عىل الرأس والجسد يف وقت يسري وماء قليل.
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كالوفرة: ألن أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص كن يقرصن شعورهن بعد وفاته كالوفرة أي ال يتجاوز األذنني.

باب]دعوة]المرأة]عشيرتها]وأسرتها1][[ 

ْيِل، َوَقْعنَا َوْقَعًة، ( 41 عن ِعْمَراَن َقاَل: ُكنَّا فِي َسَفٍر َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِنَّا َأْسَرْينَا َحتَّى ُكنَّا فِي آِخِر اللَّ
َل َمِن اْســَتْيَقَظ ُفالٌَن، ُثمَّ ُفالٌَن،  ــْمِس، َوَكاَن َأوَّ َواَل َوْقَعَة َأْحَلى ِعنَْد الُمَســافِِر مِنَْها، َفَما َأْيَقَظنَا إاِلَّ َحرُّ الشَّ
ابُِع- َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َناَم َلْم ُيوَقْظ  يِهْم َأُبو َرَجاٍء َفنَِســَي َعْوٌف ُثمَّ ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب الرَّ ُثمَّ ُفالٌَن -ُيَســمِّ
ا اْســَتْيَقَظ ُعَمُر َوَرَأى َما َأَصاَب النَّاَس  َحتَّى َيُكوَن ُهَو َيْســَتْيِقُظ، أِلَنَّا اَل َنْدِري َما َيْحُدُث َلُه فِي َنْومِِه، َفَلمَّ
َوَكاَن َرُجاًل َجلِيًدا، َفَكبََّر َوَرَفَع َصْوَتُه بِالتَّْكبِيِر، َفَما َزاَل ُيَكبُِّر َوَيْرَفُع َصْوَتُه بِالتَّْكبِيِر َحتَّى اْسَتْيَقَظ بَِصْوتِِه 
ِذي َأَصاَبُهــْم، َقاَل: ))لَ َضْيَر -َأْو لَ َيِضيــُر- اْرَتِحُلوا((، َفاْرَتَحَل،  ا اْســَتْيَقَظ َشــَكْوا إَِلْيِه الَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
ا اْنَفَتَل مِْن َصالَتِِه  الَِة، َفَصلَّى بِالنَّاِس، َفَلمَّ َأ، َوُنوِدَي بِالصَّ َفَســاَر َغْيَر َبِعيٍد، ُثمَّ َنَزَل َفَدَعا بِالَوُضوِء، َفَتَوضَّ
َي َمَع الَقــْوِم؟(( َقاَل: َأَصاَبْتنِي  إَِذا ُهــَو بَِرُجــٍل ُمْعَتِزٍل َلْم ُيَصلِّ َمَع الَقْوِم، َقــاَل: ))َما َمنََعَك َيا ُفاَُن َأْن ُتَصلِّ
، ُثمَّ َساَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْشَتَكى إَِلْيِه النَّاُس مَِن الَعَطِش، 

ُه َيْكِفيَك(( ِعيِد، َفإِنَّ َجنَاَبٌة َواَل َماَء، َقاَل: ))َعَلْيَك بِالصَّ
يِه َأُبو َرَجاٍء َنِســَيُه َعــْوٌف- َوَدَعا َعلِيًّا َفَقاَل: ))اْذَهَبــا، َفاْبَتِغَيا الَماَء(( َفاْنَطَلَقا،  َفنََزَل َفَدَعا ُفالًَنا -َكاَن ُيَســمِّ
َيــا اْمــَرَأًة َبْيَن َمَزاَدَتْيِن -َأْو َســطِيَحَتْيِن- مِْن َماٍء َعَلــى َبِعيٍر َلَها، َفَقااَل َلَها: َأْيــَن الَماُء؟ َقاَلْت: َعْهِدي  َفَتَلقَّ
اَعَة َوَنَفُرَنا ُخُلوٌف، َقااَل َلَها: اْنَطلِِقي، إًِذا َقاَلْت: إَِلى َأْيَن؟ َقااَل: إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  بِاْلَماِء َأْمِس َهِذِه السَّ
َثاُه الَحِديَث،  ِذي َتْعنِيَن، َفاْنَطلِِقي، َفَجاَءا بَِها إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحدَّ ابُِئ، َقااَل: ُهَو الَّ ِذي ُيَقاُل َلُه الصَّ َقاَلْت: الَّ
َغ فِيِه مِْن َأْفَواِه الَمَزاَدَتْيِن -َأْو َسطِيَحَتْيِن- َوَأْوَكَأ  َقاَل: َفاْسَتنَْزُلوَها َعْن َبِعيِرَها، َوَدَعا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإَِناٍء، َفَفرَّ
َأْفَواَهُهَما َوَأْطَلَق الَعَزالَِي، َوُنوِدَي فِي النَّاِس: اْســُقوا َواْســَتُقوا، َفَســَقى َمْن َشاَء َواْســَتَقى َمْن َشاَء َوَكاَن 
ِذي َأَصاَبْتــُه الَجنَاَبُة إَِناًء مِْن َماٍء، َقــاَل: ))اْذَهْب َفَأْفرِْغُه َعَلْيَك((، َوِهــَي َقائَِمٌة َتنُْظُر  آِخــُر َذاَك َأْن َأْعَطــى الَّ
إَِلــى َما ُيْفَعُل بَِمائَِها، َواْيُم اهللِ َلَقْد ُأْقلَِع َعنَْها، َوإِنَُّه َلُيَخيَُّل إَِلْينَا َأنََّها َأَشــدُّ مِــأْلًَة مِنَْها ِحيَن اْبَتَدَأ فِيَها، َفَقاَل 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْجَمُعوا َلَها(( َفَجَمُعوا َلَها مِْن َبْيِن َعْجَوٍة َوَدقِيَقٍة َوَســِويَقٍة َحتَّى َجَمُعوا َلَها َطَعاًما، َفَجَعُلوَها 
فِي َثْوٍب َوَحَمُلوَها َعَلى َبِعيِرَها َوَوَضُعوا الثَّْوَب َبْيَن َيَدْيَها، َقاَل َلَها: ))َتْعَلِميَن، َما َرِزْئنَا ِمْن َمائِِك َشــْيًئا، 
َوَلكِنَّ اهللَ ُهَو الَِّذي َأْسَقاَنا((، َفَأَتْت َأْهَلَها َوَقِد اْحَتَبَسْت َعنُْهْم، َقاُلوا: َما َحَبَسِك َيا ُفالََنُة، َقاَلْت: الَعَجُب، 
ابُِئ َفَفَعَل َكَذا َوَكَذا، َفَواهللِ إِنَُّه أَلَْسَحُر النَّاِس مِْن َبْيِن  ِذي ُيَقاُل َلُه الصَّ َلِقَينِي َرُجالَِن، َفَذَهَبا بِي إَِلى َهَذا الَّ
َماَء َواألَْرَض- َأْو إِنَُّه  َماِء -َتْعنِي السَّ بَّاَبِة، َفَرَفَعْتُهَما إَِلى السَّ َهِذِه َوَهِذِه، َوَقاَلْت: بِإِْصَبَعْيَها الُوْسَطى َوالسَّ
ْرَم  ا، َفَكاَن الُمْسلُِموَن َبْعَد َذلَِك ُيِغيُروَن َعَلى َمْن َحْوَلَها مَِن الُمْشِركِيَن، َواَل ُيِصيُبوَن الصِّ َلَرُسوُل اهللِ َحقًّ
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ــِذي ِهــَي مِنُْه، َفَقاَلــْت: َيْوًما لَِقْومَِها َما ُأَرى َأنَّ َهــُؤاَلِء الَقْوَم َيْدُعوَنُكْم َعْمًدا، َفَهْل َلُكْم فِي اإِلْســالَِم؟  الَّ
َفَأَطاُعوَها، َفَدَخُلوا فِي اإِلْسالَِم«. ]344خ[.

اِبِئنَي ِفْرَقٌة ِمْن أَْهِل الِكتَاِب  َقــاَل أَبُو َعبْد اللَِّه:َصبَأَ: َخَرَج ِمْن ِديٍن إىَِل َغرْيِِه. َوَقاَل أَبُو اْلَعاِليَِة: الصَّ

يَْقَرُءوَن الزَّبُوَر.

باب]الرجوع]إلى]الكتاب]والسنة]عند]التنازع1][[ 

ۡمرِ ِمنُكۡمۖ فَإِن 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّســوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنــٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡمرِ ِمنُكۡمۖ فَإِن َيٰٓ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّســوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنــٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

ۡحَســُن 
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخرۡيٞ َوأ ِ َوٱلرَُّســوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ۡحَســُن تََنٰزَۡعُتــۡم ِف َشۡ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخرۡيٞ َوأ ِ َوٱلرَُّســوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ تََنٰزَۡعُتــۡم ِف َشۡ

وِيًل{ ]النساء: 59[
ۡ
وِيًلتَأ
ۡ
تَأ

باب]المرأة]تصحح]أخطاء]الغير1][[ 

عــن عــروَة قال: »ُســئَل ابــُن عمــَر يف أيِّ َشــْهٍر اعتمــَر رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: يف رجٍب. ( 42
 .» فقالــْت عائشــُة: ما اعتمَر رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ وهو َمَعُه َتْعنِي ابــَن عمَر، وما اعتمَر يف َشــْهٍر رجٍب قطُّ

]936صت ص[.

باب]نقل]المرأة]فعل]الرسول]ملسو هيلع هللا ىلص]دون]الحكم]بالوجوب]أو]غيره1][[ 

عــن َأبي عطِيََّة قال: »دخلُت أنا ومســروٌق على عائشــَة فقلنا: يــا أمَّ المؤمنيَن رجالِن من (  4
ُر الصالَة. قالْت:  ُر اإلفطاَر وُيؤخِّ ُل الصالَة واآلخُر ُيؤخِّ ُل اإلفطاَر وُيعجِّ أصحاِب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحُدهما ُيعجِّ
أيُُّهمــا ُيعجُل اإلفطــاَر وُيعجُل الصالَة؟ قلنا: عبُد اهللِ بُن مســعوٍد. قالْت: هكذا َصنَع رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. 

]702صت ص[.
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باب]عدم]إلزام]المرأة]السائل]برأي]واحد1][[ 

عن يحَيى بِن َيعمر عن عائشــَة قال: »ســألها رجٌل هل كان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يرفُع صوَته من ( 44
الليِل إذا قرَأ؟ قالْت: َنعم، ُربَما َرفَع وُرَبَما َخَفَض. قال: الحمُد هللِ الذي َجعَل يف الديِن سَعًة. قال: َفهْل 
كان ُيوتُِر مِن أوِل الليِل؟ قالْت: َنعْم، ُرَبَما َأْوتَر مِن أوِل الليِل وُرَبَما َأْوتَر مَِن آِخِرِه. قال: الحمُد هللِ الذي 

َجعَل يف الديِن سَعًة«. ]سن 25383 ص[.
عن يحَيى بِن يعمر قال: »ســألُت عائشــَة هل كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يناُم وهو ُجنُب؟ قالْت: ( 45

لي وُربَما اغتســَل قبَل أْن يناَم وُربَما ناَم قبل أْن َيغتســَل ولكنَّه كان يتوضُأ. قال: الحمُد هللِ الذي جعَل يف 
الديِن سَعًة«. ]سن 25370 ص[.

باب]تفريق]المرأة]بين]ما]يفعله]النبي]ملسو هيلع هللا ىلص]عبادة]أو]عادة1][[ 

عن عائشــَة قالْت: »إنَّ ُنزوَل األبطِح ليَس بُســنٍة إنََّما َنَزَلُه رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ألنَُّه كان أســمَح (  4
لخروِجِه«. ]سن 24189 ص[.

باب]مراعاة]المرأة]المفاسد]والمصالح]عند]اإلفتاء1][[ 

عن َعائَِشــَة  َقاَلْت: »َلْو َأْدَرَك َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َما َأْحَدَث النَِّساُء َلَمنََعُهنَّ َكَما ُمنَِعْت نَِساُء ( 47
َبنِي إِْسَرائِيَل. ُقْلُت: لَِعْمَرَة َأَوُمنِْعَن؟ َقاَلْت: َنَعْم«. ]869خ[.

باب]نصيحة]المرأة]المستفتي]باتخاذ]جانب]الورع1][[ 

ْحَمــِن َوَكاَنْت َبْينَُه َوَبْيــَن ُأَناٍس ُخُصوَمٌة فِــي َأْرٍض َفَدَخَل َعَلى ( 48 عــن َأبِي َســَلَمَة ْبِن َعْبِدالرَّ
َعائَِشــَة َفَذَكَر َلَها َذلَِك َفَقاَلْت: َيا َأَبا َســَلَمَة اْجَتنِِب اأْلَْرَض َفإِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َمْن َظَلَم ِقيَد ِشــْبرٍ 

َقُه ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن((. ]3195خ[. ُطوِّ
طوقه: يجعل طوقا يف عنقه ذلك الجزء وما تحته إىل آخر األرض.
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باب]إحالة]المرأة]الفتوى]إلى]غيرها]أحيانًا1][[ 

يِن فقالت: »ائِت عليًّا ( 49 عْن ُشــَرْيٍح بِن هانٍئ قال: ســألُت عائشَة  عن المســِح على الُخفَّ
فإنَُّه َأعلُم بذلَك مِنِّي«، فأتيُت عليًّا فسألُتُه عن المسِح فقال: »كان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يأُمُرنا أْن يمسَح المقيُم 

يوًما وليلًة والمسافُر ثالًثا«. ]129صن ص[.

باب]قول]المرأة]الداعية]ال]أرى]إال]كذا1][[ 

َها ُأمَّ َسَلَمَة ( 50 ُه َزْينََب بِنَْت َأبِي َسَلَمَة، َأْخَبَرْتُه، َأنَّ ُأمَّ عن َأبي ُعبيدَة بِن عبِد اهللِ بِن زمعَة: َأنَّ ُأمَّ
َضاَعِة، َوُقْلَن لَِعائَِشَة:  َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنْت َتُقوُل: »َأَبى َسائُِر َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيْدَخَل َعَلْيِهنَّ بِتِْلَك الرَّ
َضاَعِة  ًة لَِســالٍِم، َفاَل َيْدُخْل َعَلْينَا َأَحٌد بَِهِذِه الرَّ َصَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخاصَّ َواهللِ َما ُنَرى َهِذِه إاِلَّ ُرْخَصًة َرخَّ

َواَل َيَراَنا«. ]3325صن ص[.

باب]قول]المرأة]الداعية]ال]أعلم]كذا1][[ 

َباِح، ( 51 ُه فِي َلْيَلٍة، َواَل َقاَم َلْيَلًة َحتَّى الصَّ عن عائشَة َقاَلْت: »اَل َأْعَلُم َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقَرَأ اْلُقْرآَن ُكلَّ
َواَل َصاَم َشْهًرا َقطُّ َكاماًِل َغْيَر َرَمَضاَن«. ]2348صن[ حسن صحيح.

باب]جمع]المرأة]بين]القولين]دون]رد]اآلخر1][[ 

َن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َثاَلَثــِة َأْثَواٍب بِيٍض َيَمانَِيٍة، َلْيــَس فِيَها َقِميٌص، َواَل ( 52 َعْن َعائَِشــَة َقاَلــْت: »ُكفِّ
وُه، َوَلْم  ِعَماَمٌة«، َقاَل: َفَذَكُروا لَِعائَِشَة َقْوَلُهْم: فِي َثْوَبْيِن َوُبْرِد ِحَبَرٍة، َفَقاَلْت: »َقْد ُأتَِي بِالُبْرِد، َوَلكِنَُّهْم َردُّ

نُوُه فِيِه«. ]996صت ص[. ُيَكفِّ
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باب]نصيحة]المرأة]كبار]المسؤلين]بما]يناسب]المقام1][[ 

اِب ْبِن الَوْرِد، َعــْن َرُجٍل، مِْن َأْهِل الَمِدينَِة َقاَل: َكَتَب ُمَعاِوَيُة إَِلى َعائَِشــَة ُأمِّ (  5 َعــْن َعْبِد الَوهَّ
ا  ، َفَكَتَبْت َعائَِشُة إَِلى ُمَعاِوَيَة: َساَلٌم َعَلْيَك. َأمَّ الُمْؤمِنِيَن َأِن اْكُتبِي إَِليَّ كَِتاًبا ُتوِصينِي فِيِه، َواَل ُتْكثِِري َعَليَّ
َبْعُد: َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمِن الَتَمَس ِرَضاَء اهللِ بَِسَخِط النَّاِس َكَفاُه اهللُ ُمْؤَنَة النَّاِس، َوَمِن 

َاُم َعَلْيَك((. ]2414صت ص[. الَتَمَس ِرَضاَء النَّاِس بَِسَخِط اهللِ َوَكَلُه اهللُ إَِلى النَّاِس، َوالسَّ

باب]ما]ينبغي]أن]تكون]عليه]زوجة]الفقيه1][[ 

َعْن َأبِي ُموَســى، َقاَل: »َما َأْشَكَل َعَلْينَا َأْصَحاَب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديٌث َقطُّ َفَسَأْلنَا َعائَِشَة ( 54
إاِلَّ َوَجْدَنا ِعنَْدَها مِنُْه ِعْلًما«. ]3883صت ص[.

َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َقاَل: ))َما َرَأْيُت َأَحًدا َأْفَصَح ِمْن َعائَِشَة((. ]3884صت ص[.( 55

]باب]قد]يختلف]أهل]العلم]1][[ 

وقول]المرأة]الداعية]لعل]األمر]كذا

ِه َزْينََب بِنِْت َأبِي َسَلَمَة، (  5 َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل: َأْخَبَرنِي َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َزْمَعَة، َعْن ُأمِّ
َأنََّها َأْخَبَرْتُه، »َأنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكلَُّهنَّ َخاَلْفَن َعائَِشَة، َوَأَبْيَن َأْن َيْدُخَل َعَلْيِهنَّ َأَحٌد بِِمْثِل َرَضاَعِة َسالٍِم، 

َمْوَلى َأبِي ُحَذْيَفَة، َوُقْلَن: َوَما ُيْدِرينَا؟ َلَعلَّ َذلَِك َكاَنْت ُرْخَصًة لَِسالٍِم َوْحَدُه«. ]1947صه ص[.

باب]تواضع]ذوات]العلم1][[ 

َبْيِر: »اْدفِنِّي َمَع َصَواِحبِــي، َواَل َتْدفِنِّي َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ( 57 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت لَِعْبِد اهللِ ْبــِن الزُّ
ى«. ]7327خ[. الَبْيِت، َفإِنِّي َأْكَرُه َأْن ُأَزكَّ
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باب]حسن]نقد]المرأة]غيرها]من]أهل]العلم1][[ 

ُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه((، َفَقاَلْت َعائَِشُة: َيرحمُه ( 58 َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))الَميُِّت ُيَعذَّ
ُب، َوإِنَّ َأْهَلُه  ــا: ))إِنَّ الَميَِّت َلُيَعذَّ اهلُل، َلــْم َيْكِذْب َوَلكِنَُّه َوِهَم، إِنََّما َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِرُجٍل َماَت َيُهوِديًّ

َلَيْبُكوَن َعَلْيِه((. ]1004صت ص[.

ــِد ْبِن اْلُمنَْتِشــِر، َعْن َأبِيِه، َقاَل: »َســَأْلُت اْبــَن ُعَمَر َعــِن الطِّيِب ِعنَْد ( 59 َعــْن إِْبَراِهيــَم ْبِن ُمَحمَّ
ْحَراِم، َفَقاَل: أَلَْن َأطَّلَِي بِاْلَقطَِراِن َأَحبُّ إَِليَّ مِْن َذلَِك، َفَذَكْرُت َذلَِك لَِعائَِشَة َفَقاَلْت: َيْرَحُم اهلُل َأَبا َعْبِد  اإْلِ

ْحَمِن، َلَقْد ُكنُْت ُأَطيُِّب َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَيُطوُف فِي نَِسائِِه، ُثمَّ ُيْصبُِح َينَْضُح طِيًبا«. ]2704صن ص[. الرَّ

]باب]األم]تعلم]أوالدها]حديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص]1][[ 

ولو]كان]مما]يستحيا]من]ذكره

ِه، َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْمَرَأًة َســَأَلِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُغْســلَِها مَِن ( 0  َعــْن َمنُْصــوِر ْبِن َصِفيََّة، َعــْن ُأمِّ
ُر؟ َقاَل:  رِي بَِها(( َقاَلْت: َكْيَف َأَتَطهَّ الَمِحيِض، َفَأَمَرَها َكْيَف َتْغَتِسُل، َقاَل: ))ُخِذي فِْرَصًة ِمْن َمْسٍك، َفَتَطهَّ
ِم.  ، َفُقْلُت: َتَتبَِّعي بَِها َأَثَر الدَّ  َفاْجَتَبْذُتَهــا إَِليَّ

رِي(( رِي بَِها((، َقاَلْت: َكْيَف؟، َقاَل: ))ُســْبَحاَن اهللِ، َتَطهَّ ))َتَطهَّ

]314خ[.

َثْتَها َقاَلْت: »َبْينَا َأَنا َمَع النَّبِيِّ ( 1  َثْتُه َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َحدَّ َعْن َأبِي َسَلَمَة، َأنَّ َزْينََب بِنَْت ُأمِّ َسَلَمَة، َحدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ُمْضَطِجَعٌة فِي َخِميَصٍة، إِْذ ِحْضُت، َفاْنَسَلْلُت، َفَأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضتِي، َقاَل: ))َأُنِفْسِت(( ُقْلُت: َنَعْم، 

َفَدَعانِي، َفاْضَطَجْعُت َمَعُه فِي الَخِميَلِة«. ]298خ[.
عن أبي سلمة: هو: أبو ســلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوه أحد العرشة املبرشين بالجنة، 

وهــو من فقهاء املدينة، ثقة كثري الحديث، ومن أفاضل قريــش وُعبادهم ومن كبار أئمة التابعني، وكان 

إماًما ُحجة يناظر ابن عباس ويراجعه. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بُُحوًرا: سعيد بن املسيب، 

وعروة بن الزبري، وأبو ســلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله. وتوىل القضاء باملدينة، وبعد عزله 

خلفه أخوه مصعب بن عبد الرحمن، وتويف باملدينة سنة أربع وتسعني من الهحرة يف خالفة الوليد بن عبد 

امللك وهو ابن اثنتني وســبعني سنة عىل األشهر. أما أبو سلمة زوج أم سلمة، هو: عبد الله بن عبد األسد 

املخزومي، أول من هاجر للحبشــة، هاجر إليها مرتني ولحقته امرأته، وولد فيها سلمة وعمر، ثم هاجر 

إىل املدينة، وشــهد بدًرا وأصيب يف أُُحد، ثم مرض وتويف سنة )4( من الهجرة وزاره رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
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موته ودعا له: )اللَُّهمَّ اْغِفْر ألَِبي َســَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجتَُه يف امَلْهِديِّنَي، َواْخلُْفُه يف َعِقِبِه يف الَغاِبِريَن، َواْغِفْر َلنَا 

ْر له ِفيِه.]ويف رواية[: نَْحَوُه، غريَ أنَُّه قاَل: َواْخلُْفُه يف تَِرَكِتِه،  َوَلُه يا َربَّ الَعاَلِمنَي، َواْفَســْح له يف َقرْبِِه، َونَوِّ

َوقاَل: اللَُّهمَّ أَْوِســْع له يف َقرْبِِه( واسرتجعت أم ســلمة وقالت: »اللَُّهمَّ أُْجْرِني يف ُمِصيبَِتي، وأَْخِلْف يل َخرْيًا 

ِمنْها« تقول: ثم رجعت إىل نفيس قلت: من يل خري من أبي ســلمة؟! فتزوجها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فكان خريا 

من أبي سلمة.

زينب بنت أم سلمة: تزوجها ابن خالتها عبد الله بن َزمعة بن األسود فولدت له، وكانت من أفقه 

نساء زمانها، وروت زينب عن أمها ريض الله عن الجميع.

]باب]البنت]تتعلم]من]أبيها]حديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص]1][[ 

ولو]كان]مما]يستحيا]من]ذكره

عــن أمِّ حبيبَة بنِت ِعْرباِض بِن ســاريَة َأنَّ َأَباَها، َأْخَبَرَها: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُتوَطَأ ( 2 
«. ]1564صت ص[. َباَيا َحتَّى َيَضْعَن َما فِي ُبُطونِِهنَّ السَّ

باب]البنت]تُعلم]أباها]حديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

نُْتُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: (    َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َدَخْلُت َعَلى َأبِي َبْكٍر ، َفَقاَل: فِي َكْم َكفَّ
َي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟  فِي َثالََثِة َأْثَواٍب بِيٍض َسُحولِيٍَّة، َلْيَس فِيَها َقِميٌص َواَل ِعَماَمٌة. َوَقاَل َلَها: فِي َأيِّ َيْوٍم ُتُوفِّ
ْيِل، َفنََظَر إَِلى  َقاَلــْت: َيــْوَم ااِلْثنَْيِن َقاَل: َفَأيُّ َيْوٍم َهَذا؟ َقاَلْت: َيْوُم ااِلْثنَْيِن. َقــاَل: َأْرُجو فِيَما َبْينِي َوَبْيَن اللَّ
نُونِي  ُض فِيِه بِِه َرْدٌع مِْن َزْعَفَراٍن، َفَقاَل: اْغِســُلوا َثْوبِي َهَذا َوِزيُدوا َعَلْيِه َثْوَبْيِن، َفَكفِّ َثْوٍب َعَلْيِه، َكاَن ُيَمرَّ
فِيَها، ُقْلُت: إِنَّ َهَذا َخَلٌق، َقاَل: إِنَّ الَحيَّ َأَحقُّ بِاْلَجِديِد مَِن الَميِِّت، إِنََّما ُهَو لِْلُمْهَلِة َفَلْم ُيَتَوفَّ َحتَّى َأْمَسى 

مِْن َلْيَلِة الثُّالََثاِء، َوُدفَِن َقْبَل َأْن ُيْصبَِح«. ]1387خ[.
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باب]الزوجة]تتعلم]من]زوجها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

ْرَداِء َقاَل: َســِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َما ِمْن َشــْيٍء ( 4  ْرَداِء َعْن َأبِي الــدَّ َعــْن َعَطــاء عــْن ُأمِّ الدَّ
ْوِم  ُيوَضــُع فِي الِميَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُحْســِن الُخُلِق، َوإِنَّ َصاِحَب ُحْســِن الُخُلِق َلَيْبُلُغ بِــِه َدَرَجَة َصاِحِب الصَّ

َاِة((. ]2003صت ص[. َوالصَّ
قال البخاري  يف )الفتح ج 2( باب: ســنة الجلوس يف التشــهد: »وكانت أم الدرداء تجلس يف 

صالتها جلسة الرجل وكانت فقيهة«.

عــن امرأِة َأبــي أيُّوَب عن أبي أيوَب َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ فِي ( 5 
َمُد َفَقْد َقَرَأ ُثُلَث الُقْرآِن((. ]2896صت ص[. َلْيَلٍة ُثُلَث الُقْرآِن؟ َمْن َقَرَأ: اهللُ الَواِحُد الصَّ

باب]الزوجة]تعلم]زوجها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

   )  عن ِهَشــام ْبِن ُعْرَوَة َقاَل َأْخَبَرْتنِي َفاطَِمُة بِنُْت اْلُمنِْذِر اْمَرَأتِي َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر
َقاَلْت: »َنَحْرَنا َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرًسا َفَأَكْلنَاُه«. ]5510خ[.

باب]المرأة]تتعلم]من]ضرتها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َســَلَمَة، َعْن ُأمِّ َحبِيَبَة، َعْن َزْينَــَب بِنِْت َجْحٍش، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 7 
اْســَتْيَقَظ مِــْن َنْومِِه َوُهَو َيُقوُل: ))َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشــرٍّ َقِد اْقَتَرَب، ُفتِــَح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج 
الُِحوَن؟ َقاَل: ))َنَعْم،  َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه(( َوَعَقَد ُســْفَياُن بَِيِدِه َعَشــَرًة، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َأَنْهلُِك َوفِينَا الصَّ

إَِذا َكُثَر اْلَخَبُث((. ]2880م[.
عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش هذا اإلسناد اجتمع 

فيه أربع صحابيات، زوجتان لرســول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وربيبتان له بعضهن عن بعض، وال يُعَلم حديث اجتمع 

فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض. وحبيبة هذه بنت أم حبيبة بنت أبي ســفيان زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وعقد سفيان بيده عرشة: املراد التقريب ال حقيقة التحديد.

الخبث: الفسوق والفجور وقيل الزنا خاصة وقيل أوالد الزنا.
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ِّم]أحفادها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[  باب]الجدة]تُعل

تِِه ُأمِّ اْلُحَصْيِن، َقاَل: َسِمْعُتَها َتُقوُل: ( 8  َعْن َزْيِد ْبِن َأبِي ُأَنْيَســَة، َعْن َيْحَيى ْبِن ُحَصْيٍن، َعْن َجدَّ
َة اْلــَوَداِع، َفَرَأْيُتُه ِحيَن َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبــِة، َواْنَصَرَف َوُهَو َعَلى َراِحَلتِِه  َحَجْجُت َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ
ْمِس،  َوَمَعُه باَِلٌل َوُأَســاَمُة َأَحُدُهَما َيُقوُد بِِه َراِحَلَتُه، َواآْلَخُر َرافٌِع َثْوَبُه َعَلى َرْأِس َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن الشَّ
ٌع -َحِســْبُتَها َقاَلْت-  َر َعَلْيُكْم َعْبٌد ُمَجدَّ َقاَلْت: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْواًل َكثِيًرا، ُثمَّ َســِمْعُتُه َيُقوُل: ))إِْن ُأمِّ

َأْسَوُد، َيُقوُدُكْم بِكَِتاِب اهللِ َتَعاَلى، َفاْسَمُعوا َلُه َوَأطِيُعوا((. ]1298م[.
تِــِه َوِهَي ُأمُّ ُعَماَرَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ( 9  ، َقاَل: َســِمْعُت َعبَّاَد ْبَن َتِميٍم، َعْن َجدَّ َعــْن َحبِيٍب اأْلَْنَصاِريِّ

«. ]94صد ص[. َأ َفُأتَِي بِإَِناٍء فِيِه َماٌء َقْدُر ُثُلَثِي اْلُمدِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَوضَّ

باب]المرأة]تعلم]أوالد]أخيها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

تِِه َعائَِشــَة بِنِْت َطْلَحَة، َعْن َعائَِشــَة، ُأمِّ الُمْؤمِنِيَن َقاَلْت: َدَخَل ( 70 َعْن َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى، َعْن َعمَّ
َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما، َفَقاَل: ))َهْل ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟((، َقاَلْت: ُقْلُت: اَل، َقاَل: ))َفإِنِّي َصائٌِم((. ]733صت[ 

حسن صحيح.

باب]المرأة]تعلم]أوالد]أختها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َأْخَبَرْتنِي َخاَلتِي َمْيُموَنُة: »َأنََّها َكاَنْت َتْغَتِســُل َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن إَِناٍء ( 71
َواِحٍد«. ]236صن ص[.

باب]األخت]تعلم]أخاها]أحاديث]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

َعــْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمــَر، َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنََّها َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َما ( 72
ْدُت َهْديِي َفَا ُأِحلُّ َحتَّى  َشْأُن النَّاِس َقْد َحلُّوا َوَلْم ُتْحلِْل َأْنَت مِْن ُعْمَرتَِك؟ َفَقاَل: ))إِنِّي َلبَّْدُت َرْأِسي َوَقلَّ

َأْنَحَر اْلَهْدَي((. ]1806صد ص[.
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باب]التوحيد]أواًل1][ 

{ ]محمد: 19[ ُ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
ُفَٱۡعلَۡم أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ٱللَّ
َ
قال تعالى: }فَٱۡعلَۡم أ

نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِن٥٦٥٦{ ]الذاريات:  5[ نَّ َوٱۡلِ نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِنَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ نَّ َوٱۡلِ وقال تعالى: }َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ

نَا۠ 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ

َ
رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلِــَك ِمن رَُّســوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡــهِ أ

َ
نَا۠ َوَمآ أ

َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ

َ
رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلِــَك ِمن رَُّســوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡــهِ أ

َ
وقــال تعالــى: }َوَمآ أ

فَٱۡعُبُدوِنفَٱۡعُبُدوِن٢٥٢٥{ ]األنبياء: 25[
ا َوَل  ِ َشــۡي ٔٗ ن لَّ يُۡشِۡكَن بِٱللَّ

َ
ٰٓ أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُيَبايِۡعَنَك َعَ يُّ

َ
أ ا َوَل َيٰٓ ِ َشــۡي ٔٗ ن لَّ يُۡشِۡكَن بِٱللَّ

َ
ٰٓ أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُيَبايِۡعَنَك َعَ يُّ

َ
أ وقال تعالى: }َيٰٓ

رُۡجلِِهنَّ َوَل َيۡعِصيَنَك 
َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
تنَِي بُِبۡهَتٰٖن َيۡفَتِيَنُهۥ َبنۡيَ أ

ۡ
ۡوَلَٰدُهنَّ َوَل يَأ

َ
رُۡجلِِهنَّ َوَل َيۡعِصيَنَك يَۡسِۡقَن َوَل يَۡزننَِي َوَل َيۡقُتۡلَن أ

َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
تنَِي بُِبۡهَتٰٖن َيۡفَتِيَنُهۥ َبنۡيَ أ

ۡ
ۡوَلَٰدُهنَّ َوَل يَأ

َ
يَۡسِۡقَن َوَل يَۡزننَِي َوَل َيۡقُتۡلَن أ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم١٢١٢{ ]الممتحنة: 12[ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ َ َغُفورٞ رَِّحيٞمِف َمۡعُروٖف َفَبايِۡعُهنَّ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنَّ ٱللَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ِف َمۡعُروٖف َفَبايِۡعُهنَّ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهنَّ ٱللَّ
ــِد ْبِن اْلُمنَْكِدِر، َعــْن ُأَمْيَمَة بِنِْت ُرَقْيَقــَة َأنََّها َقاَلْت: َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي نِْســَوٍة مَِن (  7 َعــْن ُمَحمَّ

اأْلَْنَصاِر ُنَبايُِعُه، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ، ُنَبايُِعَك َعَلى َأْن اَل ُنْشِرَك بِاهللِ َشْيًئا، َواَل َنْسِرَق، َواَل َنْزنَِي، َواَل َنْأتَِي 
((. َقاَلْت:  ، َوَأَطْقُتنَّ بُِبْهَتــاٍن َنْفَتِريِه َبْيــَن َأْيِدينَا َوَأْرُجلِنَا، َواَل َنْعِصيَك فِــي َمْعُروٍف، َقاَل: ))فِيَما اْســَتَطْعُتنَّ
َما  ُقْلنَا اهلُل َوَرُســوُلُه َأْرَحُم بِنَا، َهُلمَّ ُنَبايِْعَك َيا َرُســوَل اهللِ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َل ُأَصافُِح النَِّساَء، إِنَّ

َقْولِي لِِماَئِة اْمَرَأٍة َكَقْولِي ِلْمَرَأٍة َواِحَدٍة، َأْو ِمْثُل َقْولِي ِلْمَرَأٍة َواِحَدٍة((. ]4181صن ص[.

الََة َيْوَم الِفْطِر َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأبِي َبْكٍر، َوُعَمَر، ( 74 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َقاَل: َشــِهْدُت الصَّ
يَها َقْبَل الُخْطَبِة، ُثمَّ َيْخُطُب َبْعــُد، َفنََزَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكَأنِّي َأْنُظــُر إَِلْيِه ِحيَن ُيَجلُِّس  ُهــْم ُيَصلِّ َوُعْثَمــاَن َفُكلُّ
َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َيٰٓ يُّ
َ
أ ُهْم، َحتَّى َأَتى النَِّســاَء َمَع باِلٍَل، َفَقــاَل: }َيٰٓ َجــاَل بَِيِدِه، ُثمَّ َأْقَبَل َيُشــقُّ الرِّ

تنَِي بُِبۡهَتٰٖن 
ۡ
ۡوَلَٰدُهنَّ َوَل يَأ

َ
ا َوَل يَۡسِۡقَن َوَل يَۡزننَِي َوَل َيۡقُتۡلَن أ ِ َشــۡي ٔٗ ن لَّ يُۡشِۡكَن بِٱللَّ

َ
ٰٓ أ تنَِي بُِبۡهَتٰٖن ُيَبايِۡعَنَك َعَ

ۡ
ۡوَلَٰدُهنَّ َوَل يَأ

َ
ا َوَل يَۡسِۡقَن َوَل يَۡزننَِي َوَل َيۡقُتۡلَن أ ِ َشــۡي ٔٗ ن لَّ يُۡشِۡكَن بِٱللَّ

َ
ٰٓ أ ُيَبايِۡعَنَك َعَ

َها، ُثــمَّ َقاَل ِحيَن َفَرَغ: ))َأْنُتــنَّ َعَلى َذلَِك؟((  { َحتَّى َفــَرَغ مَِن اآلَيِة ُكلِّ رُۡجلِِهنَّ
َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
رُۡجلِِهنََّيۡفَتِيَنُهۥ َبــنۡيَ أ

َ
يِۡديِهنَّ َوأ

َ
َيۡفَتِيَنُهۥ َبــنۡيَ أ

ْقَن((  َفَقاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َلْم ُيِجْبُه َغْيُرَها: َنَعْم َيا َرُســوَل اهللِ -اَل َيْدِري الَحَســُن َمــْن ِهَي- َقاَل: ))َفَتَصدَّ
َوَبَسَط باِلٌَل َثْوَبُه، َفَجَعْلَن ُيْلِقيَن الَفَتَخ َوالَخَواتِيَم فِي َثْوِب باِلٍَل. ]4895خ[.
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عن ُعْرَوَة َأنَّ َعائَِشــَة ، َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرْتُه: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْمَتِحُن َمْن َهاَجَر ( 75
َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنٰــُت ُيَبايِۡعَنَك{ إَِلى َقْولِِه  يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمۡؤِمَنٰــُت ُيَبايِۡعَنَكَيٰٓ يُّ
َ
أ إَِلْيــِه مِــَن الُمْؤمِنَــاِت بَِهِذِه اآلَيِة بَِقــْوِل اهللِ: }َيٰٓ

ْرِط مَِن الُمْؤمِنَاِت، َقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  }َغُفورٞ رَِّحيٞمَغُفورٞ رَِّحيٞم{، َقاَل ُعْرَوُة: َقاَلْت َعائَِشُة: َفَمْن َأَقرَّ بَِهَذا الشَّ
ــْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ فِي الُمَباَيَعِة، َما ُيَبايُِعُهنَّ إاِلَّ بَِقْولِِه: ))َقْد َباَيْعُتِك  ))َقْد َباَيْعُتِك(( َكالًَما، َواَل َواهللِ َما َمسَّ

َعَلى َذلِِك((. ]4891خ[.

باب]توحيد]الربوبية1][ 

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]األعراف: 54[ ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَيأ ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ

َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
قال تعالى: }أ

ءٖ َوكِيٞل{ ]الزمر: 2 [ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖۖ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكّ ءٖ َوكِيٞلٱللَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖۖ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكّ وقال تعالى: }ٱللَّ

بَۡصَٰر َوَمن 
َ
ــۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ــَمآءِ َوٱۡل بَۡصَٰر َوَمن قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
ــۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ــَمآءِ َوٱۡل وقــال تعالــى: }قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

فََل َتتَُّقوَن٣١٣١  
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََســَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
فََل َتتَُّقوَنُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََســَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

فُوَن{ ]يونس: 1  - 2 [ ٰ تُۡصَ نَّ
َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ فُوَنفََذٰلُِكُم ٱللَّ ٰ تُۡصَ نَّ
َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ فََذٰلُِكُم ٱللَّ

ءٖ َوُهَو ُيِــرُي َوَل ُيَاُر َعلَۡيــهِ إِن ُكنُتۡم  ِ َشۡ
ءٖ َوُهَو ُيِــرُي َوَل ُيَاُر َعلَۡيــهِ إِن ُكنُتۡم قُۡل َمۢن بَِيــِدهِۦ َملَُكــوُت ُكّ ِ َشۡ
وقــال تعالــى: }قُۡل َمۢن بَِيــِدهِۦ َملَُكــوُت ُكّ

َتۡعلَُموَنَتۡعلَُموَن{ ]المؤمنون: 88[
 ٞ ِ رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم ُمۡســَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ُكّ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ

َ
ٞ َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل ِ رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم ُمۡســَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ُكّ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
وقال تعالى: }َوَما ِمن َدٓابَّةٖ ِف ٱۡل

بنِٖي{ ]هود:  [. بنِٖيِف كَِتٰٖب مُّ ِف كَِتٰٖب مُّ

باب]توحيد]األلوهية1][ 

ُ ٱدّلِيَن{ ]الزمر: 11[ َ ُمۡلِٗصا لَّ ۡعُبَد ٱللَّ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ ُ ٱدّلِيَنقُۡل إِّنِ َ ُمۡلِٗصا لَّ ۡعُبَد ٱللَّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ قال تعالى: }قُۡل إِّنِ

نَا۠ 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ

َ
رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلِــَك ِمن رَُّســوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡــهِ أ

َ
نَا۠ َوَمآ أ

َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ

َ
رَۡســۡلَنا ِمن َقۡبلِــَك ِمن رَُّســوٍل إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡــهِ أ

َ
وقــال تعالــى: }َوَمآ أ

فَٱۡعُبُدوِنفَٱۡعُبُدوِن{ ]األنبياء 25[.
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باب]استلزام]توحيد]الربوبية]لتوحيد]األلوهية1][ 

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم  ِي َخلََقُكــۡم َوٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َيٰٓ ِي َخلََقُكــۡم َوٱلَّ َها ٱنلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت 
َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت  ٱلَّ

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل َتتَُّقوَنَتتَُّقوَن٢١٢١ ٱلَّ

نُتۡم َتۡعلَُموَن{ ]البقرة 21 - 22[
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ نُتۡم َتۡعلَُموَنرِزٗۡقا لَُّكۡمۖ فََل َتَۡعلُواْ لِلَّ

َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ فََل َتَۡعلُواْ لِلَّ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ فَٱۡعُبُدوهُۚ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َربُُّكۡمۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َخٰلُِق ُكّ ءٖ َذٰلُِكُم ٱللَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ فَٱۡعُبُدوهُۚ َوُهَو َعَ ِ َشۡ

ُ َربُُّكۡمۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۖ َخٰلُِق ُكّ وقال تعالى: }َذٰلُِكُم ٱللَّ
َوكِيٞلَوكِيٞل{ ]األنعام 102[.

باب]إقرار]المشركين]بالربوبية]دون]األلوهية]لم]يدخلهم]في]اإلسالم1][ 

ٰ يُۡؤفَُكوَن{ ]الزخرف 87[ نَّ
َ
ۖ فَأ ُ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ ٱللَّ ۡلَُهم مَّ

َ
ٰ يُۡؤفَُكوَنَولَئِن َسأ نَّ

َ
ۖ فَأ ُ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقولُنَّ ٱللَّ ۡلَُهم مَّ

َ
قال تعالى: }َولَئِن َسأ

ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلََقُهــنَّ ٱۡلَعزِيُز 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلَــَق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
ۡرَض َلَُقولُنَّ َخلََقُهــنَّ ٱۡلَعزِيُز َولَئِن َســأ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلَــَق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
وقــال تعالــى: }َولَئِن َســأ

ٱۡلَعلِيُمٱۡلَعلِيُم{ ]الزخرف 9[
بَۡصَٰر َوَمن 

َ
ــۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ــَمآءِ َوٱۡل بَۡصَٰر َوَمن قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

َ
ــۡمَع َوٱۡل ن َيۡملُِك ٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِض أ

َ
ــَمآءِ َوٱۡل وقــال تعالــى: }قُۡل َمن يَۡرزُقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

فََل َتتَُّقوَن٣١٣١  
َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََســَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
فََل َتتَُّقوَنُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

َ
ۚ َفُقۡل أ ُ ۡمَرۚ فََســَيُقولُوَن ٱللَّ

َ
ُيۡرُِج ٱۡلَحَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱۡل

فُوَن٣٢٣٢{ ]يونس 1  - 2 [ ٰ تُۡصَ نَّ
َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ فُوَنفََذٰلُِكُم ٱللَّ ٰ تُۡصَ نَّ
َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ فََذٰلُِكُم ٱللَّ

ۡشُِكوَن{ ]يوسف  10[ ِ إِلَّ َوُهم مُّ ۡكَثُُهم بِٱللَّ
َ
ۡشُِكوَنَوَما يُۡؤِمُن أ ِ إِلَّ َوُهم مُّ ۡكَثُُهم بِٱللَّ
َ
وقال تعالى: }َوَما يُۡؤِمُن أ

ۡوِلَآَء َمــا َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ 
َ
َــُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱتَّ ِ ٱدّلِيــُن ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ َل لِلَّ

َ
ۡوِلَآَء َمــا َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ أ

َ
َــُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱتَّ ِ ٱدّلِيــُن ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ َل لِلَّ

َ
وقــال تعالــى: }أ

َ َل َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكِٰذٞب  َ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِف َما ُهۡم فِيهِ َيَۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱللَّ ِ ُزۡلَفٰٓ إِنَّ ٱللَّ َ َل َيۡهِدي َمۡن ُهَو َكِٰذٞب ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ َ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم ِف َما ُهۡم فِيهِ َيَۡتلُِفوَنۗ إِنَّ ٱللَّ ِ ُزۡلَفٰٓ إِنَّ ٱللَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ
ارٞ{ ]الزمر  [ ارَٞكفَّ َكفَّ

باب]توحيد]األسماء]والصفات1][ 

ِميُع ٱۡلَِصرُي{ ]الشورى 11[ ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ ِميُع ٱۡلَِصرُيلَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ قال تعالى: }لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ
ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن  ۡسَمٰٓ

َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَيٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱلَّ

َ
ِ ٱۡل ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َولِلَّ ۡسَمٰٓ

َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ أ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَيٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱلَّ

َ
ِ ٱۡل وقال تعالى: }َولِلَّ

َما َكنُواْ َيۡعَملُوَنَما َكنُواْ َيۡعَملُوَن{
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ِذي َوِســَع َسْمُعُه ُكلَّ َشْيٍء، إِنِّي أَلَْسَمُع (  7 َبْيِر، َقاَل: َقاَلْت َعائَِشــُة: »َتَباَرَك الَّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َكاَلَم َخْوَلَة بِنِْت َثْعَلَبَة َوَيْخَفى َعَليَّ َبْعُضُه، َوِهَي َتْشَتكِي َزْوَجَها إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َتُقوُل: َيا َرُسوَل 
اهللِ، َأَكَل َشــَبابِي، َوَنَثْرُت َلُه َبْطنِي، َحتَّى إَِذا َكبَِرْت ِســنِّي، َواْنَقَطَع َوَلِدي، َظاَهَر مِنِّي، اللَُّهمَّ إِنِّي َأْشــُكو 
ُ قَــۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها  ُ قَــۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها قَۡد َســِمَع ٱللَّ إَِلْيــَك، َفَما َبِرَحْت َحتَّى َنَزَل ِجْبَرائِيُل بَِهُؤاَلِء اآْلَياِت: }قَۡد َســِمَع ٱللَّ

ِ{«. ]2063صه ص[. َِوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ
عْن َأبي َسلمَة، عن عروَة بِن الزبيِر، عن أسماَء بنِت أبى بكٍر قالْت: سمعُت رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 77

يقول وهَو عَلى الِمنرْبِ: ))ل شيَء أغيُر ِمَن اهللِ ((. ]سن 27018 ص[.

باب]أركان]اإلسالم]واإليمان]ومراتب]الدين1][ 

ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ  ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
ِ َوَمَلٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ ّبِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱللَّ نزَِل إَِلۡهِ ِمن رَّ
ُ
قال تعالى: }َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ

َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربََّنا ِإَوَلَۡك ٱلَۡمِصرُي{ ]البقرة: 285[
َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربََّنا ِإَوَلَۡك ٱلَۡمِصرُيَورُُسلِهِۦ َل ُنَفّرُِق َبنۡيَ أ

َ
َحٖد ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
َورُُسلِهِۦ َل ُنَفّرُِق َبنۡيَ أ

 ِ
ِ فَۡلَيَتَوكَّ ُ نَلَــا ُهــَو َمۡولَىَٰنــاۚ َوَعَ ٱللَّ ِ قُل لَّــن يُِصيبََنآ إِلَّ َمــا َكَتَب ٱللَّ
ِ فَۡلَيَتَوكَّ ُ نَلَــا ُهــَو َمۡولَىَٰنــاۚ َوَعَ ٱللَّ وقــال تعالــى: }قُل لَّــن يُِصيبََنآ إِلَّ َمــا َكَتَب ٱللَّ

ٱلُۡمۡؤِمُنوَنٱلُۡمۡؤِمُنوَن٥١٥١{ ]التوبة: 51[
ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَن٩٦٩٦{ ]الصافات:  9[ ُ َخلََقُكۡم َوَما َتۡعَملُوَنَوٱللَّ وقال تعالى: }َوٱللَّ

78 ) ، َل َمْن َقاَل فِي اْلَقَدِر بِاْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْلُجَهنِيُّ َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َيْحَيى ْبِن َيْعَمَر، َقاَل: َكاَن َأوَّ
ْيــِن -َأْو ُمْعَتِمَرْيــِن - َفُقْلنَا: َلْو َلِقينَــا َأَحًدا َمْن  ْحَمِن اْلِحْمَيــِريُّ َحاجَّ َفاْنَطَلْقــُت َأَنــا َوُحَمْيــُد ْبُن َعْبــِد الرَّ
َق َلنَا َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمــَر ْبِن اْلَخطَّاِب  ــا َيُقوُل َهُؤاَلِء فِي اْلَقــَدِر، َفُوفِّ َأْصَحاِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَســَأْلنَاُه َعمَّ
َداِخاًل اْلَمْســِجَد، َفاْكَتنَْفُتُه َأَنا َوَصاِحبِي َأَحُدَنا َعْن َيِمينِِه، َواآْلَخُر َعْن ِشَمالِِه، َفَظنَنُْت َأنَّ َصاِحبِي َسَيكُِل 
ُروَن اْلِعْلَم، َوَذَكَر مِْن  ْحَمِن إِنَُّه َقْد َظَهَر قَِبَلنَا َناٌس َيْقــَرُءوَن اْلُقْرآَن، َوَيَتَقفَّ ، َفُقْلُت: َأَبا َعْبِد الرَّ اْلــَكاَلَم إَِلــيَّ
َشــْأنِِهْم، َوَأنَُّهْم َيْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر، َوَأنَّ اأْلَْمَر ُأُنٌف، َقاَل: ))َفإَِذا َلِقيَت ُأوَلئَِك َفَأْخبِْرُهْم َأنِّي َبرِيٌء ِمنُْهْم، 
ِذي َيْحلُِف بِِه َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر ))َلْو َأنَّ ِلََحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا، َفَأْنَفَقُه َما َقبَِل اهللُ ِمنُْه  ُهْم ُبَرآُء ِمنِّي((، َوالَّ َوَأنَّ
َثنِي َأبِي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َقاَل: َبْينََما َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َيْوٍم،  َحتَّى ُيْؤِمَن بِاْلَقَدِر(( ُثمَّ َقاَل: َحدَّ
َفِر، َواَل َيْعِرُفُه مِنَّا َأَحٌد،  َعِر، اَل ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السَّ إِْذ َطَلَع َعَلْينَا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ
ُد َأْخبِْرنِي  ْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوَقاَل: َيا ُمَحمَّ َحتَّى َجَلَس إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْســنََد ُرْكَبَتْيِه إَِلى ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكفَّ
ًدا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ْســَاُم َأْن َتْشــَهَد َأْن َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوَأنَّ ُمَحمَّ ْســاَلِم، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْلِ َعِن اإْلِ
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َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحجَّ اْلَبْيَت إِِن اْســَتَطْعَت إَِلْيِه َســبِيًا((، َقاَل: َصَدْقَت،  َاَة، َوُتْؤتَِي الزَّ َوُتِقيَم الصَّ
يَماِن، َقاَل: ))َأْن ُتْؤِمَن بِــاهللِ، َوَمَائَِكتِِه، َوُكُتبِِه،  ُقُه، َقاَل: َفَأْخبِْرنِي َعــِن اإْلِ َقــاَل: َفَعِجْبنَا َلُه َيْســَأُلُه، َوُيَصدِّ
ْحَساِن، َقاَل:  ِه((، َقاَل: َصَدْقَت، َقاَل: َفَأْخبِْرنِي َعِن اإْلِ َوُرُســِلِه، َواْلَيْوِم اْلِخرِ، َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشــرِّ
اَعِة، َقاَل: ))َما اْلَمْسُئوُل َعنَْها  ُه َيَراَك((، َقاَل: َفَأْخبِْرنِي َعِن السَّ ))َأْن َتْعُبَد اهللَ َكَأنََّك َتَراُه، َفإِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفإِنَّ

ــائِِل(( َقــاَل: َفَأْخبِْرنِي َعْن َأَماَرتَِها، َقاَل: ))َأْن َتِلَد اْلََمُة َربََّتَهــا، َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة  بَِأْعَلَم ِمَن السَّ
ائُِل؟((  اِء َيَتَطاَوُلوَن فِي اْلُبنَْياِن((، َقاَل: ُثمَّ اْنَطَلَق َفَلبِْثُت َملِيًّا، ُثمَّ َقاَل لِي: ))َيا ُعَمُر َأَتْدِري َمِن السَّ ِرَعاَء الشَّ

ُمُكْم ِدينَُكْم((. ]م8[. ُه ِجْبرِيُل َأَتاُكْم ُيَعلِّ ُقْلُت: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: ))َفإِنَّ

]باب]انقسام]الناس]إلى]مؤمنين]وكافرين]ومنافقين]1][ 

وأوصاف]كل]منهم]ومآلهم

ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب  ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب  ٱلَّ قــال تعالى: }الٓٓمالٓٓم١١ َذٰلِــَك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِــنَي َذٰلِــَك ٱۡلِكَتُٰب َل َرۡيَبۛ فِيهِۛ ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِــنَي٢٢ ٱلَّ
نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ 

ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ نزَِل ِمن َقۡبلَِك َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  َوٱلَّ

ُ
نزَِل إَِلَۡك َوَمآ أ

ُ
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن٣٣ َوٱلَّ لَٰوةَ َوِممَّ ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَنَوُيقِيُموَن ٱلصَّ لَٰوةَ َوِممَّ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ

ِيَن َكَفُرواْ َســَوآٌء َعلَۡيِهۡم  ِيَن َكَفُرواْ َســَوآٌء َعلَۡيِهۡم  إِنَّ ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن٥٥ إِنَّ ٱلَّ
ُ
ّبِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َعَ

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن أ

ُ
ّبِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَلٰٓئَِك َعَ

ُ
ُهۡم يُوقُِنوَنُهۡم يُوقُِنوَن٤٤ أ

بَۡصٰرِهِۡم ِغَشَٰوةۖٞ َولَُهۡم 
َ
ٰٓ أ ٰ َســۡمعِِهۡمۖ َوَعَ ٰ قُلُوبِِهۡم َوَعَ ُ َعَ بَۡصٰرِهِۡم ِغَشَٰوةۖٞ َولَُهۡم  َخَتَم ٱللَّ
َ
ٰٓ أ ٰ َســۡمعِِهۡمۖ َوَعَ ٰ قُلُوبِِهۡم َوَعَ ُ َعَ ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َل يُۡؤِمُنوَن٦٦ َخَتَم ٱللَّ

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َل يُۡؤِمُنوَنَءأ

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َءأ

 َ َ  يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ ِ َوبِٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمننَِي٨٨ يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ ِ َوبِٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمننَِي َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ َعــَذاٌب َعِظيٞمَعــَذاٌب َعِظيٞم٧٧ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱللَّ
ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم  َرٞض فََزاَدُهُم ٱللَّ ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم  ِف قُلُوبِِهم مَّ َرٞض فََزاَدُهُم ٱللَّ نُفَســُهۡم َوَما يَۡشــُعُروَن٩٩ ِف قُلُوبِِهم مَّ

َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ نُفَســُهۡم َوَما يَۡشــُعُروَنَوٱلَّ
َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ َوٱلَّ

ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِذبُوَن١٠١٠{ ]البقرة: 10-1[
َ
ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِذبُوَنَعَذاٌب أ
َ
َعَذاٌب أ

باب]الترهيب]من]الشرك]والنفاق1][ 

 ِ َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشــآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ ِ إِنَّ ٱللَّ َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشــآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ قال تعالى: }إِنَّ ٱللَّ

ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًما٤٨٤٨{ ]النساء: 48[ ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًماَفَقِد ٱۡفَتَ َفَقِد ٱۡفَتَ
 ِ َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ

َ
َ َل َيۡغفُِر أ ِ إِنَّ ٱللَّ َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ وقال تعالى: }إِنَّ ٱللَّ

َفَقۡد َضلَّ َضَلَٰلۢ بَعِيًداَفَقۡد َضلَّ َضَلَٰلۢ بَعِيًدا١١٦١١٦{ ]النساء:  11[
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َك لَُظۡلٌم  ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ َك لَُظۡلٌم ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهــَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَيَّ َل تُۡشِۡك بِــٱللَّ ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ وقــال تعالــى: }ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهــَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَيَّ َل تُۡشِۡك بِــٱللَّ
َعِظيٞمَعِظيٞم١٣١٣{ ]لقمان:  1[

ۡشَفۡقَن 
َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبنۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡلِ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسَّ

َ
ۡشَفۡقَن إِنَّا َعَرۡضَنا ٱۡل

َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبنۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡلِ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسَّ

َ
وقال تعالى: }إِنَّا َعَرۡضَنا ٱۡل

ُ ٱلُۡمَنٰفِقِــنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِكنَِي  َب ٱللَّ َُعّذِ ُ ٱلُۡمَنٰفِقِــنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِكنَِي  ّلِ َب ٱللَّ َُعّذِ نَسٰــُنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهــوٗل٧٢٧٢ ّلِ نَسٰــُنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهــوٗلِمۡنَهــا وََحَلََها ٱۡلِ ِمۡنَهــا وََحَلََها ٱۡلِ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيَمۢا٧٣٧٣{ ]األحزاب: 72- 7[ ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوَكَن ٱللَّ ُ َغُفوٗرا رَِّحيَمۢاَوٱلُۡمۡشَِكِٰت َوَيُتوَب ٱللَّ ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوَكَن ٱللَّ َوٱلُۡمۡشَِكِٰت َوَيُتوَب ٱللَّ

قال أبي بن كعب: من األمانة أن املرأة ائتمنت عىل فرجها.

ِ َظنَّ  آننَِّي بِٱللَّ َب ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقٰــِت َوٱلُۡمۡشِكنَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت ٱلظَّ ِ َظنَّ َوُيَعّذِ آننَِّي بِٱللَّ َب ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقٰــِت َوٱلُۡمۡشِكنَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت ٱلظَّ وقــال تعالى: }َوُيَعّذِ
َعدَّ لَُهۡم َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصرٗيا٦٦{ ]الفتح:  [

َ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ وۡءِۖ وََغِضَب ٱللَّ وۡءِۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلسَّ َعدَّ لَُهۡم َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصرٗياٱلسَّ
َ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم َوأ وۡءِۖ وََغِضَب ٱللَّ وۡءِۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلسَّ ٱلسَّ

ٰلِِمنَي ِمۡن  َوىُٰه ٱنلَّاُرۖ َوَما لِلظَّ
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱللَّ ٰلِِمنَي ِمۡن إِنَُّهۥ َمن يُۡشِۡك بِٱللَّ َوىُٰه ٱنلَّاُرۖ َوَما لِلظَّ
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱللَّ وقال تعالى: }إِنَُّهۥ َمن يُۡشِۡك بِٱللَّ

نَصار٧٢٧ٖ٢{ ]المائدة: 72[
َ
نَصارٖأ
َ
أ

ُثُكْم بَِأْكَبرِ ( 79 ْحَمِن ْبــِن َأبِي َبْكَرَة، َعــْن َأبِيِه َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل ُأَحدِّ َعــْن َعْبــِد الرَّ
الَكَبائِــرِ؟(( َقاُلــوا: َبَلــى َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))اِلْشــَراُك بِــاهللِ، َوُعُقوُق الَوالَِدْيــِن((، َقاَل: َوَجَلــَس َوَكاَن 
وِر((، َفَما َزاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلَها َحتَّى ُقْلنَا َلْيَتُه َســَكَت.  وِر، َأْو َقــْوُل الزُّ ُمتَّكًِئــا، َفَقاَل: ))َوَشــَهاَدُة الزُّ

]1901صت ص[.

باب]الشرك]األصغر1][[ 

َمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء  نَّ
َ
نَا۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ أ

َ
َمآ أ َمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء قُۡل إِنَّ نَّ

َ
نَا۠ بََشٞ ّمِۡثلُُكۡم يُوَحٰٓ إَِلَّ أ

َ
َمآ أ قال تعالى: }قُۡل إِنَّ

َحَدۢا١١٠١١٠{ ]الكهف: 110[
َ
َحَدۢاَرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ
َ
َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

َعْن َســْعِد ْبِن ُعَبْيَدَة، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َســِمَع َرُجاًل َيُقوُل: اَل َوالَكْعَبِة، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: اَل ُيْحَلُف ( 80
بَِغْيِر اهللِ، َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمْن َحَلَف بَِغْيرِ اهللِ َفَقْد َكَفَر َأْو َأْشَرَك((. ]صت 1535 ص[.

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَراِجُعُه اْلَكاَلَم، َفَقاَل: َما َشاَء اهلُل َوِشــْئَت، ( 81
ِه َعْدًل؟! َما َشاَء اهللُ َوْحَدُه ((. ]3247سن[ صحيح لغيره. َفَقاَل: ))َجَعْلَتنِي لِلَّ
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ْرُك اْلَْصَغُر ( 82 َعْن َمْحُموِد ْبِن َلبِيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم الشِّ
ْنَيا، َفاْنُظُروا  َياُء، َيُقوُل اهللُ َيْوَم اْلِقَياَمِة إَِذا ُجِزَي النَّاُس بَِأْعَمالِِهْم: اْذَهُبوا إَِلى الَِّذيَن ُكنُْتْم ُتَراُءوَن فِي الدُّ الرِّ

َهْل َتِجُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاًء؟((. ]صج 1555 ص[.

باب]الكفر]األصغر1][[ 

عن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْثنََتاِن فِي النَّاِس ُهَما بِِهْم ُكْفٌر الطَّْعُن فِي النََّســِب (  8
َوالنَِّياَحُة َعَلى اْلَميِِّت((. ]67م[.

النياحة: صوت خفيف يشبه الحمام له رنة معينة يجلب الحزن.

الطعن يف األنساب: كقول القائل أنت لســت ابن فالن أو يستهزيء من نسبه يقول أبوك فالن 

عىل وجه اإلستهزاء.

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُأِريــُت النَّاَر َفإَِذا َأْكَثُر َأْهِلَها النَِّســاُء، َيْكُفْرَن(( قِيَل: ( 84
ْهَر، ُثمَّ َرَأْت ِمنَْك  َأَيْكُفْرَن بِاهللِ؟ َقاَل: ))َيْكُفْرَن الَعِشــيَر، َوَيْكُفْرَن اِلْحَســاَن، َلْو َأْحَسنَْت إَِلى إِْحَداُهنَّ الدَّ

((. ]29خ[. َشْيًئا، َقاَلْت: َما َرَأْيُت ِمنَْك َخْيًرا َقطُّ
عن َعْبِداهللِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفٌر((. ]6044خ[.( 85

باب]النفاق]األصغر])العملي(1][[ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا -َأْو َكاَنْت فِيِه (  8
َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا  َخْصَلــٌة ِمــْن َأْرَبَعٍة َكاَنْت فِيِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفــاِق- َحتَّى َيَدَعَها: إَِذا َحدَّ

َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفَجَر((. ]2459 خ[.

باب]سد]وسائل]الشرك1][[ 

عن َعائَِشــَة : َقِدَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َســَفٍر َوَقْد َســَتْرُت بِِقَراٍم لِي َعَلى َســْهَوٍة لِي فِيَها ( 87
ا َرآُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َهَتَكُه َوَقاَل: ))َأَشــدُّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَضاُهوَن بَِخْلِق اهللِ((  َتَماثِيُل، َفَلمَّ

َقاَلْت: َفَجَعْلنَاُه ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتْيِن. ]5954خ[.
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َعــْن َعائَِشــَة، : َأنََّها اْشــَتَرْت ُنْمُرَقًة فِيَهــا َتَصاِويُر، َفَقــاَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَباِب َفَلــْم َيْدُخْل، ( 88
ــَدَها، َقاَل: ))إِنَّ  ا َأْذَنْبُت، َقاَل: ))َمــا َهِذِه النُّْمُرَقُة(( ُقْلــُت: لَِتْجلَِس َعَلْيَها َوَتَوسَّ َفُقْلــُت: َأُتــوُب إَِلى اهللِ مِمَّ
ُبوَن َيْوَم الِقَياَمــِة، ُيَقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتــْم، َوإِنَّ الَماَئَِكَة لَ َتْدُخُل َبْيًتا فِيِه  َوِر ُيَعذَّ َأْصَحــاَب َهــِذِه الصُّ

وَرُة((. ]5957خ[. الصُّ

عن َأَنٍس  َقاَل: َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشــَة، َســَتَرْت بِِه َجانَِب َبْيتَِها، َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأِميطِي ( 89
ُه لَ َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض لِي فِي َصاَتِي((. ]5959خ[. َعنِّي، َفإِنَّ

َعــْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َكاَن َلنَا ِســْتٌر فِيِه تِْمَثاُل َطْيٍر ُمْســَتْقبَِل اْلَبْيــِت إَِذا َدَخَل ( 90
ْنَيا(( َقاَلْت: ))َوَكاَن  َما َدَخْلُت َفَرَأْيُتُه َذَكْرُت الدُّ لِيِه، َفإِنِّي ُكلَّ اِخُل، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعائَِشُة، َحوِّ الدَّ

َلنَا َقطِيَفٌة َلَها َعَلٌم َفُكنَّا َنْلَبُسَها َفَلْم َنْقَطْعُه((. ]5353صن ص[.
قرام: سرت فيه نقش.

سهوة: جانب من جوانب البيت وقيل الرف وقيل غرفة صغرية علقت عىل بابه.

فيها تماثيل: جمع تمثال وهو اليشء املصور مدهون يف ثوب أو منسوج ويف روايه فيه تصاوير.

هتكه: نزعه. ويف ذلك تغيري املنكر باليد عن طريق ويل األمر العام أو الخاص.

درنوًكا: الدرنوك بضم الدال وسكون الراء وضم النون ويقال درموك بامليم بدل النون وهوالثوب 

الغليظ إذا فرش فهو بساط وإذا علق فهو سرت.

نمرقة: الوسادة التي يجلس عليها.

باب]هل]تستثنى]لعب]األطفال1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »ُكنْــُت َأْلَعُب بِاْلَبنَاِت ِعنْــَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن لِــي َصَواِحُب َيْلَعْبَن ( 91
ُبُهنَّ إَِليَّ َفَيْلَعْبَن َمِعي«. ]6130خ[. ْعَن مِنُْه، َفُيَسرِّ َمِعي، َفَكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَخَل َيَتَقمَّ

يتقمعن: يتغيبن منه ويدخلن من وراء السرت.

فيرسبهن: يرسلهن.

ْحَمِن، َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: َقِدَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َغْزَوِة َتُبوَك، ( 92 َعْن َأبِي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ــْتِر َعْن َبنَاٍت لَِعائَِشَة ُلَعٍب، َفَقاَل: ))َما َهَذا َيا  َأْو َخْيَبَر َوفِي َســْهَوتَِها ِســْتٌر، َفَهبَّْت ِريٌح َفَكَشَفْت َناِحَيَة السِّ
؟((  َعائَِشــُة؟(( َقاَلْت: َبنَاتِي، َوَرَأى َبْينَُهنَّ َفَرًســا َلُه َجنَاَحاِن مِْن ِرَقاٍع، َفَقاَل: ))َما َهَذا الَِّذي َأَرى َوْســَطُهنَّ
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َقاَلْت: َفَرٌس، َقاَل: ))َوَما َهَذا الَِّذي َعَلْيِه؟(( َقاَلْت: َجنَاَحاِن، َقاَل: ))َفَرٌس َلُه َجنَاَحاِن؟(( َقاَلْت: َأَما َسِمْعَت 
َأنَّ لُِسَلْيَماَن َخْياًل َلَها َأْجنَِحٌة؟ َقاَلْت: َفَضِحَك َحتَّى َرَأْيُت َنَواِجَذُه. ]4932صد ص[.

باب]وجوب]الدخول]في]اإلسالم]حبا]لله]ورسوله1][[ 

قــال تعالــى: }َوَمــن يَۡبَتــِغ َغرۡيَ ٱۡلِۡســَلِٰم دِيٗنــا فَلَن ُيۡقَبــَل ِمۡنــُه َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخــَرةِ ِمَن َوَمــن يَۡبَتــِغ َغرۡيَ ٱۡلِۡســَلِٰم دِيٗنــا فَلَن ُيۡقَبــَل ِمۡنــُه َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخــَرةِ ِمَن 
ٱۡلَخِٰسِيَنٱۡلَخِٰسِيَن٨٥٨٥{ ]آل عمران: 85[

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكــۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم 
َ
ۡكَمۡلــُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكــۡم نِۡعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلَۡوَم أ

َ
ۡكَمۡلــُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
وقــال تعالى: }ٱۡلَۡوَم أ

ۚٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗناۚ{ ]المائدة:  [ ٱۡلِۡسَلَٰم دِيٗنا
9  ) ،}ۖ ۖإَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰــُت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ َعــِن اْبِن َعبَّاٍس: فِــي َقْولِِه تعالى: }إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰــُت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ

َفَها بِاهللِ َمــا َخَرْجُت مِْن ُبْغِض َزْوِجي َما َخَرْجُت إاِلَّ  َقــاَل: »َكاَنْت اْلَمْرَأُة إَِذا َجاَءِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِتْســلَِم َحلَّ
ِه َولَِرُسولِِه«. ]3308صت ح[. ُحبًّا لِلَّ

باب]وما]نعلم]أحدا]من]المهاجرات]ارتدت]بعد]إيمانها1][[ 

ُ بَِقۡوٖم ُيِبُُّهۡم  ِت ٱللَّ
ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََســۡوَف يَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ُ بَِقۡوٖم ُيِبُُّهۡم َيٰٓ ِت ٱللَّ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََســۡوَف يَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

ِ َوَل َيَافُوَن لَۡوَمَة َلٓئِٖمۚ َذٰلَِك  ٍة َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن يَُجِٰهُدوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ

َ
ۥٓ أ ِ َوَل َيَافُوَن لَۡوَمَة َلٓئِٖمۚ َذٰلَِك َوُيِحبُّونَُه ٍة َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن يَُجِٰهُدوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ ِعزَّ

َ
ذِلٍَّة َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ

َ
ۥٓ أ َوُيِحبُّونَُه

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم٥٤٥٤{ ]المائدة: 54[ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ ُ َوِٰسٌع َعلِيٌمفَۡضُل ٱللَّ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ فَۡضُل ٱللَّ
ۡعَمٰلُُهۡم ِف 

َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡعَمٰلُُهۡم ِف َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو َكفِٞر فَأ

َ
ْوَلٰٓئَِك َحبَِطۡت أ

ُ
وقــال تعالــى: }َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ َفَيُمۡت َوُهَو َكفِٞر فَأ
وَن٢١٧٢١٧{ ]البقرة: 217[ ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ وَنٱدلُّ ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ ٱدلُّ

ا ( 94 . َوَبَلْغنَا َأنَُّه َلمَّ ، َقاَل ُعْرَوُة: َأْخَبَرْتنِي َعائَِشُة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْمَتِحنُُهنَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ
وا إَِلى الُمْشــِركِيَن َما َأْنَفُقوا َعَلى َمْن َهاَجَر مِْن َأْزَواِجِهْم، َوَحَكَم َعَلى الُمْسلِِميَن  َأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى: َأْن َيُردُّ
 ، َق اْمَرَأَتْيــِن، َقِريَبَة بِنَْت َأبِــي ُأَميََّة، َواْبنََة َجــْرَوٍل الُخَزاِعيِّ ــُكوا بِِعَصــِم الَكَوافِــِر، َأنَّ ُعَمــَر َطلَّ َأْن اَل ُيَمسِّ
وا بَِأَداِء َما َأْنَفَق الُمْســلُِموَن َعَلى  اُر َأْن ُيِقرُّ ا َأَبى الُكفَّ َج األُْخَرى َأُبو َجْهٍم، َفَلمَّ َج َقِريَبَة ُمَعاِوَيُة، َوَتَزوَّ َفَتَزوَّ
ارِ َفَعاَقۡبُتۡم{، َوالَعْقُب َما  ۡزَوِٰجُكــۡم إَِل ٱۡلُكفَّ

َ
ءٞ ّمِۡن أ ارِ َفَعاَقۡبُتۡمِإَون فَاتَُكۡم َشۡ ۡزَوِٰجُكــۡم إَِل ٱۡلُكفَّ
َ
ءٞ ّمِۡن أ َأْزَواِجِهــْم، َأْنَزَل اهلُل تعالى: }ِإَون فَاتَُكۡم َشۡ

اِر، َفَأَمَر َأْن ُيْعَطى َمْن َذَهَب َلُه َزْوٌج مَِن الُمْســلِِميَن  ُيــَؤدِّي الُمْســلُِموَن إَِلى َمْن َهاَجَرِت اْمَرَأُتُه مِــَن الُكفَّ
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ْت َبْعَد  ئِي َهاَجــْرَن، َوَمــا َنْعَلُم َأنَّ َأَحــًدا مِــَن اْلُمَهاِجَراِت اْرَتــدَّ ــاِر الالَّ َمــا َأْنَفــَق مِــْن َصَداِق نَِســاِء الُكفَّ
إِيَمانَِها«. ]2733خ[.

وما نعلم أن أحدا من املهاجرات ارتدت بعد إيمانها: ويف هذا دليل عىل تمسكهن باإلسالم.

باب]نساء]سباقات]لإلسالم]والعمل]به]زمن]الغربة1][[ 

ن تََط ُٔوُهۡم َفُتِصيَبُكم 
َ
َّۡم َتۡعلَُموُهــۡم أ ۡؤِمَنٰٞت ل ۡؤِمُنوَن َونَِســآءٞ مُّ ن تََط ُٔوُهۡم َفُتِصيَبُكم َولَۡوَل رَِجاٞل مُّ
َ
َّۡم َتۡعلَُموُهــۡم أ ۡؤِمَنٰٞت ل ۡؤِمُنوَن َونَِســآءٞ مُّ قــال تعالــى: }َولَۡوَل رَِجاٞل مُّ

ِيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا  ۡبَنا ٱلَّ ُ ِف رَۡحَتِهِۦ َمن يََشــآُءۚ لَۡو تََزيَّلُواْ لََعذَّ ُۡدِخَل ٱللَّ ةُۢ بَِغرۡيِ ِعۡلمٖۖ ّلِ َعرَّ ِيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذابًا ّمِۡنُهــم مَّ ۡبَنا ٱلَّ ُ ِف رَۡحَتِهِۦ َمن يََشــآُءۚ لَۡو تََزيَّلُواْ لََعذَّ ُۡدِخَل ٱللَّ ةُۢ بَِغرۡيِ ِعۡلمٖۖ ّلِ َعرَّ ّمِۡنُهــم مَّ
ِلًما{ ]الفتح: 25[

َ
ِلًماأ
َ
أ

اُر ْبُن َياِســٍر: »َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َمَعُه إاِلَّ َخْمَسُة ( 95 اِم ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َقاَل َعمَّ عن َهمَّ
َأْعُبٍد َواْمَرَأَتاِن َوَأُبو َبْكٍر«. ]3857خ[.

ْساَلِم َأَنا (  9 عن َقْيٍس َقاَل: َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َزْيٍد َيُقوُل لِْلَقْوِم: »َلْو َرَأْيُتنِي ُموثِِقي ُعَمُر َعَلى اإْلِ
«. ]3867خ[. َوُأْخُتُه َوَما َأْسَلَم َوَلْو َأنَّ ُأُحًدا اْنَقضَّ لَِما َصنَْعُتْم بُِعْثَماَن َلَكاَن َمْحُقوًقا َأْن َينَْقضَّ

. موثقي: ربطه عمر مع أخته لريجعوا عن اإلسالم وذلك قبل أن يسلم عمر بن الخطاب

باب]إيمان]المرأة]بأن]الله]في]السماء]وأن]محمدا]رسول]الله1][[ 

ن  ِمنُتم مَّ
َ
ۡم أ

َ
ن  أ ِمنُتم مَّ

َ
ۡم أ

َ
ۡرَض فَإَِذا ِهَ َتُموُر١٦١٦ أ

َ
ن َيِۡسَف بُِكُم ٱۡل

َ
ــَمآءِ أ ن ِف ٱلسَّ ِمنُتم مَّ

َ
ۡرَض فَإَِذا ِهَ َتُموُرَءأ

َ
ن َيِۡسَف بُِكُم ٱۡل

َ
ــَمآءِ أ ن ِف ٱلسَّ ِمنُتم مَّ

َ
قال تعالى: }َءأ

ن يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗباۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذير١٧١ِ٧{ ]الملك:  1، 17[
َ
َمآءِ أ ن يُۡرِسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصٗباۖ فََسَتۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيرِِف ٱلسَّ
َ
َمآءِ أ ِف ٱلسَّ

وقال تعالى: }َيَافُوَن َربَُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَنَيَافُوَن َربَُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن{ ]النحل: 50[
ًة، َفَعظََّم ( 97 ، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َجاِرَيٌة لِي َصَكْكُتَها َصكَّ َلِميِّ َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحَكِم السُّ

َذلِــَك َعَليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َأَفــاَل ُأْعتُِقَها؟ َقاَل: ))اْئتِنِــي بَِها((، َقاَل: َفِجْئُت بَِها، َقــاَل: ))َأْيَن اهللُ؟(( 
َها ُمْؤِمنٌَة((. ]3276صد ص[. َماِء، َقاَل: ))َمْن َأَنا؟(( َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل اهللِ، َقاَل: ))َأْعتِْقَها َفإِنَّ َقاَلْت: فِي السَّ

، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 98 ِريِد ْبِن ُسَوْيٍد الثََّقِفيِّ ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن الشَّ َعْن ُمَحمَّ
ي َأْوَصْت َأْن ُتْعَتَق َعنَْهــا َرَقَبٌة، َوإِنَّ ِعنِْدي َجاِرَيًة ُنوبِيًَّة َأَفُيْجِزُئ َعنِّي َأْن ُأْعتَِقَها َعنَْها؟ َقاَل:  َفُقْلــُت: إِنَّ ُأمِّ
، َفَأَتْيُتُه بَِها، َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َربُِّك؟(( َقاَلْت: اهلُل، َقاَل: ))َمْن َأَنا؟(( َقاَلْت: َأْنَت َرُسوُل 

))اْئتِنِي بَِها((

َها ُمْؤِمنٌَة((. ]3653صن، ح[. اهللِ، َقاَل: ))َفَأْعتِْقَها َفإِنَّ
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باب]الرسول]الخاتم]وعالمية]رسالته1][[ 

ۧ َنۗ َوَكَن  ِ وََخاَتَم ٱنلَّبِّيِ َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّســوَل ٱللَّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ ۧ َنۗ َوَكَن مَّ ِ وََخاَتَم ٱنلَّبِّيِ َحٖد ّمِن رَِّجالُِكۡم َوَلِٰكن رَُّســوَل ٱللَّ

َ
بَآ أ

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ قال تعالى: }مَّ

ٍء َعلِيٗما٤٠٤٠{ ]األحزاب: 40[ ُ بُِكّلِ َشۡ ٍء َعلِيٗماٱللَّ ُ بُِكّلِ َشۡ ٱللَّ
رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي١٠٧١٠٧{ ]األنبياء: 107[

َ
رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَيَوَمآ أ
َ
وقال تعالى: }َوَمآ أ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل 
َ
رَۡســۡلَنَٰك إِلَّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس بَِشــرٗيا َونَِذيٗرا َوَلِٰكــنَّ أ

َ
ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َوَمآ أ

َ
رَۡســۡلَنَٰك إِلَّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس بَِشــرٗيا َونَِذيٗرا َوَلِٰكــنَّ أ

َ
وقــال تعالــى: }َوَمآ أ

َيۡعلَُموَنَيۡعلَُموَن٢٨٢٨{ ]سبأ: 28[
ــَمَٰوِٰت  ِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ِ إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱلَّ َها ٱنلَّاُس إِّنِ رَُســوُل ٱللَّ يُّ

َ
أ ــَمَٰوِٰت قُۡل َيٰٓ ِي َلُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ِ إَِلُۡكۡم َجِيًعا ٱلَّ َها ٱنلَّاُس إِّنِ رَُســوُل ٱللَّ يُّ
َ
أ وقــال تعالــى: }قُۡل َيٰٓ

ِ َوَكَِمٰتِهِۦ  ِي يُۡؤِمُن بِٱللَّ ِّ ٱلَّ ّمِ
ُ
ِ ٱۡل ـِبّ ِ َورَُســوِلِ ٱنلَـّ اِمُنواْ بِٱللَّ ۦ َوُيِميُتۖ َف َٔ ۡرِضۖ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ ُهَو يُۡحِ

َ
ِ َوَكَِمٰتِهِۦ َوٱۡل ِي يُۡؤِمُن بِٱللَّ ِّ ٱلَّ ّمِ

ُ
ِ ٱۡل ـِبّ ِ َورَُســوِلِ ٱنلَـّ اِمُنواْ بِٱللَّ ۦ َوُيِميُتۖ َف َٔ ۡرِضۖ َلٓ إَِلٰــَه إِلَّ ُهَو يُۡحِ

َ
َوٱۡل

َوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَنَوٱتَّبُِعوهُ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن١٥٨١٥٨{ ]األعراف: 158[

باب]حب]الرسول]صلى]الله]الله]عليه]وسلم]وتوقيره1][[ 

ِ َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُۚ  ُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ ِ َورَُسوِلِۦ َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُۚ  ّلِ ُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ ا َونَِذيٗرا٨٨ ّلِ ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ
َ
آ أ ا َونَِذيٗراإِنَّ ٗ رَۡسۡلَنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ
َ
آ أ قــال تعالى: }إِنَّ

ِصيًل٩٩{ ]الفتح: 9-8[
َ
ِصيًلَوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ
َ
َوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ

َعــْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه ( 99
َوَوَلِدِه َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن((. ]14 خ[.

َعــْن َأيُّوَب، َعــْن َحْفَصَة، َقاَلْت: َكاَنــْت ُأمُّ َعطِيََّة اَل َتْذُكُر َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َقاَلْت: بَأبا، ( 100
َفُقْلُت: َأَســِمْعِت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُر َكَذا َوَكــَذا؟ َفَقاَلْت: َنَعْم، بَأبــا، َقاَل: ))لَِيْخــُرِج اْلَعَواتُِق، َوَذَواُت 

اْلُخُدوِر، َواْلُحيَُّض َوَيْشَهْدَن اْلِعيَد، َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِميَن، َوْلَيْعَتِزِل اْلُحيَُّض اْلُمَصلَّى((. ]1558صن ص[.
أم عطية: هي نســيبة بنت الحارث األنصارية، انتقلت بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل البرصة، وكانت 

من فقيهات الصحابيات، وأخذ عنها كثري من أهل البرصة الفقه، خاصة فقه الجنائز وغسل امليت.

بأبا: ويف رواية بأبي أي: وهو مفدى بأبي، كقول بعضهم فداك أمي وأبي يا رسول الله.
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باب]حب]أهل]البيت]من]غير]غلو]وال]جفاء1][[ 

ۡهــَل ٱۡلَۡيــِت َوُيَطّهَِرُكۡم 
َ
ُ ِلُۡذهِــَب َعنُكــُم ٱلرِّۡجــَس أ ۡهــَل ٱۡلَۡيــِت َوُيَطّهَِرُكۡم إِنََّمــا يُرِيــُد ٱللَّ
َ
ُ ِلُۡذهِــَب َعنُكــُم ٱلرِّۡجــَس أ قــال تعالــى: }إِنََّمــا يُرِيــُد ٱللَّ

َتۡطِهرٗياَتۡطِهرٗيا٣٣٣٣{ ]األحزاب:   [
عــن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َجــاَءْت ِهنٌْد بِنُْت ُعْتَبَة، َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َمــا َكاَن َعَلى َظْهِر ( 101

وا مِْن َأْهِل ِخَبائَِك، ُثمَّ َما َأْصَبَح الَيــْوَم َعَلى َظْهِر األَْرِض َأْهُل  األَْرِض مِــْن َأْهــِل ِخَباٍء َأَحبُّ إَِلــيَّ َأْن َيِذلُّ
وا مِْن َأْهِل ِخَبائَِك، َقاَل: ))َوَأْيًضا َوالَِّذي َنْفِســي بَِيِدِه(( َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ  ِخَبــاٍء، َأَحــبَّ إَِليَّ َأْن َيِعزُّ
ِذي َلُه ِعَياَلنَا؟ َقــاَل: ))لَ ُأَراُه إِلَّ بِاْلَمْعُروِف((.  ــيٌك، َفَهْل َعَليَّ َحَرٌج َأْن ُأْطِعــَم مَِن الَّ َأَبا ُســْفَياَن َرُجٌل مِسِّ

]3825خ[.
خباء: بيت.

مسيك: شحيح.

وأيضــا والذي نفيس بيده: أي ســيزداد حبك كلما تمكن اإليمان من قلبــك أو أنا أيضا كنتم 

مبغوضني عندي واآلن أصبحتم محبوبني.

َبْيِر َمَع ُأَناٍس مِْن َبنِي ُزْهَرَة إَِلى َعائَِشــَة، ( 102 َبْيِر، َقاَل: »َذَهَب َعْبُد اهللِ ْبُن الزُّ َعــْن ُعْرَوَة ْبــِن الزُّ
َوَكاَنْت َأَرقَّ َشْيٍء َعَلْيِهْم، لَِقَراَبتِِهْم مِْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. ]3503خ[.

]باب]ال]يعلم]الغيب]إال]الله]والنهي]عن]التغني]1][[ 

أو]سماع]ما]فيه]غلو]في]رسولنا]محمد]ملسو هيلع هللا ىلص

قُوُل لَُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ 
َ
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َوَلٓ أ

َ
ِ َوَلٓ أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱللَّ

َ
ٓ أ قُوُل لَُكۡم إِّنِ َملٌَكۖ قُل لَّ

َ
ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َوَلٓ أ

َ
ِ َوَلٓ أ قُوُل لَُكۡم ِعنِدي َخَزآئُِن ٱللَّ

َ
ٓ أ قال تعالى: }قُل لَّ

ُروَن٥٠٥٠{ ]األنعام: 50[ فََل َتَتَفكَّ
َ
ۡعَمٰ َوٱۡلَِصرُيۚ أ

َ
ۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱۡل تَّبُِع إِلَّ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ

َ
ُروَنإِۡن أ فََل َتَتَفكَّ

َ
ۡعَمٰ َوٱۡلَِصرُيۚ أ

َ
ۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱۡل تَّبُِع إِلَّ َما يُوَحٰٓ إَِلَّ

َ
إِۡن أ

، َفَجَلَس َعَلى فَِراِشــي (  10 ٍذ، َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداَة ُبنَِي َعَليَّ َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َعــِن الرُّ
، َينُْدْبَن َمْن ُقتَِل مِْن آَبائِِهنَّ َيْوَم َبْدٍر، َحتَّى َقاَلْت َجاِرَيٌة: َوفِينَا  فِّ َكَمْجلِِسَك مِنِّي، َوُجَوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن بِالدُّ

َنبِيٌّ َيْعَلُم َما فِي َغٍد. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ َتُقولِي َهَكَذا َوُقولِي َما ُكنِْت َتُقولِيَن((. ]4001خ[.
يندبن: وصف امليت بأحسن أوصافة.

، َقاَل: ُكنَّا بِاْلَمِدينَِة َيْوَم َعاُشوَراَء، ( 104 اِد بِن َســَلَمَة، َعْن َأبِي اْلُحَســْيِن اْســُمُه اْلَمَدنِيُّ عْن حمَّ
ٍذ، َفَذَكْرَنا َذلِــَك َلَها، َفَقاَلْت: َدَخَل  َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ ، َوَيَتَغنَّْيَن، َفَدَخْلنَا َعَلــى الرُّ فِّ َواْلَجــَواِري َيْضِرْبــَن بِالدُّ
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ِذيَن ُقتُِلــوا َيْوَم َبْدٍر،  َعَلــيَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصبِيَحَة ُعْرِســي، َوِعنِْدي َجاِرَيَتــاِن َيَتَغنََّياِن، َوَتنُْدَبــاِن آَبائِي الَّ
ا َهَذا َفَا َتُقوُلوُه، َما َيْعَلُم َما فِي َغٍد إِلَّ اهللُ((.  َوَتُقواَلِن، فِيَما َتُقواَلِن: َوفِينَا َنبِيٌّ َيْعَلُم َما فِي َغِد، َفَقاَل: ))َأمَّ

]1897صه ص[.

باب]اإليمان]يزيد]وينقص1][[ 

ِ ُجُنوُد  َع إِيَمٰنِِهۡمۗ َولِلَّ ِكيَنَة ِف قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمننَِي لَِيَۡداُدٓواْ إِيَمٰٗنا مَّ نَزَل ٱلسَّ
َ
ِٓي أ ِ ُجُنوُد ُهَو ٱلَّ َع إِيَمٰنِِهۡمۗ َولِلَّ ِكيَنَة ِف قُلُوِب ٱلُۡمۡؤِمننَِي لَِيَۡداُدٓواْ إِيَمٰٗنا مَّ نَزَل ٱلسَّ
َ
ِٓي أ قال تعالى: }ُهَو ٱلَّ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما٤٤{ ]الفتح: 4[ ۡرِضۚ َوَكَن ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ َعلِيًما َحِكيٗماٱلسَّ ۡرِضۚ َوَكَن ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

ِيَن  ا ٱلَّ مَّ
َ
يُُّكــۡم َزاَدتُۡه َهِٰذهِۦٓ إِيَمٰٗناۚ فَأ

َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُســوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
ِيَن ِإَوَذا َمآ أ ا ٱلَّ مَّ

َ
يُُّكــۡم َزاَدتُۡه َهِٰذهِۦٓ إِيَمٰٗناۚ فَأ

َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُســوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
وقال تعالى: }ِإَوَذا َمآ أ

وَن١٢٤١٢٤{ ]التوبة: 124[ وَنَءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َوُهۡم يَۡسَتۡبِشُ َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َوُهۡم يَۡسَتۡبِشُ

]باب]علم]المرأة]وإيمانها]بما]يكون]من]سؤال]القبر]1][[ 

وعند]خروج]الروح

 ُ ۡنَيا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۖ َوُيِضلُّ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلَّابِِت ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ُ ٱلَّ ُ يُثَّبُِت ٱللَّ ۡنَيا َوِف ٱٓأۡلِخَرةِۖ َوُيِضلُّ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل ٱثلَّابِِت ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ُ ٱلَّ قــال تعالــى: }يُثَّبُِت ٱللَّ
ُ َما يََشآُء٢٧٢٧{ ]إبراهيم: 27[ ٰلِِمنَيۚ َوَيۡفَعُل ٱللَّ ُ َما يََشآُءٱلظَّ ٰلِِمنَيۚ َوَيۡفَعُل ٱللَّ ٱلظَّ

ُل َعلَۡيِهــُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ُ ُثــمَّ ٱۡســَتَقُٰمواْ تَتَــَزَّ ِيــَن قَالُــواْ َربَُّنــا ٱللَّ ُل َعلَۡيِهــُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة إِنَّ ٱلَّ ُ ُثــمَّ ٱۡســَتَقُٰمواْ تَتَــَزَّ ِيــَن قَالُــواْ َربَُّنــا ٱللَّ وقــال تعالــى: }إِنَّ ٱلَّ
ۡوِلَآؤُُكــۡم 

َ
أ َنۡــُن  ۡوِلَآؤُُكــۡم  
َ
أ َنۡــُن  تُوَعــُدوَن٣٠٣٠  ُكنُتــۡم  ٱلَّــِت  بِٱۡلَنَّــةِ  واْ  بۡــِشُ

َ
َوأ َتَۡزنُــواْ  َوَل  َتَافُــواْ  لَّ 

َ
تُوَعــُدوَنأ ُكنُتــۡم  ٱلَّــِت  بِٱۡلَنَّــةِ  واْ  بۡــِشُ

َ
َوأ َتَۡزنُــواْ  َوَل  َتَافُــواْ  لَّ 

َ
أ

نُفُســُكۡم َولَُكــۡم فِيَهــا َمــا 
َ
ۡنَيــا َوِف ٱٓأۡلِخــَرةِۖ َولَُكــۡم فِيَهــا َمــا تَۡشــَتِهٓ أ نُفُســُكۡم َولَُكــۡم فِيَهــا َمــا  ِف ٱۡلََيــٰوةِ ٱدلُّ
َ
ۡنَيــا َوِف ٱٓأۡلِخــَرةِۖ َولَُكــۡم فِيَهــا َمــا تَۡشــَتِهٓ أ  ِف ٱۡلََيــٰوةِ ٱدلُّ

ُعوَن٣١٣١{ ]فصلت: 0 -1 [ ُعوَنتَدَّ تَدَّ
ِيَن َتَتَوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َطّيِبنَِي َيُقولُوَن َسَلٌٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة بَِما ُكنُتۡم  ِيَن َتَتَوفَّىُٰهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َطّيِبنَِي َيُقولُوَن َسَلٌٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة بَِما ُكنُتۡم ٱلَّ وقال تعالى: }ٱلَّ

َتۡعَملُوَنَتۡعَملُوَن٣٢٣٢{ ]النحل: 2 [
َبُعواْ  ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
َبُعواْ  َذٰلَِك بِأ ُهُم ٱتَّ نَّ
َ
ۡدَبَٰرُهۡم٢٧٢٧ َذٰلَِك بِأ

َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ ۡدَبَٰرُهۡمفََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ
َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ وقال تعالى: }فََكۡيَف إَِذا تَوَفَّ

ۡعَمٰلَُهۡم٢٨٢٨{ ]محمد: 28-27[
َ
ۡحَبَط أ

َ
َ َوَكرُِهواْ رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
ۡعَمٰلَُهۡمَمآ أ

َ
ۡحَبَط أ

َ
َ َوَكرُِهواْ رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
َمآ أ
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ۡدَبَٰرُهۡم َوُذوقُواْ 
َ
ِيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ ۡدَبَٰرُهۡم َوُذوقُواْ َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ٱلَّ
َ
ِيَن َكَفُرواْ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ وقال تعالى: }َولَۡو تََرىٰٓ إِۡذ َيَتَوفَّ ٱلَّ

ٰٖم ّلِۡلَعبِيِد٥١٥١{ ]األنفال: 51-50[ َ لَۡيَس بَِظلَّ نَّ ٱللَّ
َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ ٰٖم ّلِۡلَعبِيِد َذٰلَِك بَِما قَدَّ َ لَۡيَس بَِظلَّ نَّ ٱللَّ

َ
يِۡديُكۡم َوأ

َ
َمۡت أ َعَذاَب ٱۡلَرِيِقَعَذاَب ٱۡلَرِيِق٥٠٥٠ َذٰلَِك بَِما قَدَّ

ــْمُس َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَخْلُت َعَلى َعائَِشــَة ( 105 َعْن َأْســَماَء، َقاَلْت: َخَســَفِت الشَّ
ــَماِء، َفُقْلُت: آَيٌة، َقاَلْت: َنَعْم،  َوِهَي ُتَصلِّي، َفُقْلُت: َما َشــْأُن النَّاِس ُيَصلُّوَن؟ َفَأَشــاَرْت بَِرْأِســَها إَِلى السَّ
نِي اْلَغْشــُي، َفَأَخْذُت قِْرَبــًة مِْن َماٍء إَِلى َجنْبِــي، َفَجَعْلُت  ا، َحتَّى َتَجالَّ َفَأَطــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِقَياَم ِجــدًّ
ــْمُس،  َأُصــبُّ َعَلى َرْأِســي، َأْو َعَلى َوْجِهي مَِن اْلَماِء، َقاَلْت: َفاْنَصَرَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َتَجلَِّت الشَّ
ا َبْعُد، َما ِمْن َشــْيٍء َلــْم َأُكْن َرَأْيُتُه  َفَخَطــَب َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّاَس، َفَحِمــَد اهلَل، َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: ))َأمَّ
ُكْم ُتْفَتنُوَن فِي اْلُقُبوِر َقرِيًبا، َأْو ِمْثَل  ُه َقْد ُأوِحَي إَِليَّ َأنَّ ـاَر، َوإِنَّ إِلَّ َقــْد َرَأْيُتُه فِي َمَقاِمي َهَذا، َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَـّ
ُجِل؟  اِل -َل َأْدِري َأيَّ َذلَِك َقاَلْت َأْســَماُء- َفُيْؤَتى َأَحُدُكْم، َفُيَقاُل: َما ِعْلُمَك بَِهَذا الرَّ جَّ فِْتنَِة اْلَمِســيِح الدَّ
ٌد، ُهَو َرُســوُل اهللِ، َجاَءَنا  ــا اْلُمْؤِمــُن، َأِو اْلُموِقُن -َل َأْدِري َأيَّ َذلَِك َقاَلْت َأْســَماُء- َفَيُقوُل: ُهَو ُمَحمَّ َفَأمَّ
ــَك َلُتْؤِمُن بِِه، َفنَْم َصالًِحا،  بِاْلَبيِّنَــاِت َواْلُهــَدى، َفَأَجْبنَا َوَأَطْعنَا، َثَاَث ِمــَراٍر، َفُيَقاُل َلُه: َنْم، َقْد ُكنَّا َنْعَلُم إِنَّ
ا اْلُمنَافُِق، َأِو اْلُمْرَتاُب -َل َأْدِري َأيَّ َذلَِك َقاَلْت َأْســَماُء- َفَيُقوُل: َل َأْدِري، َســِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن:  َوَأمَّ

َشْيًئا، َفُقْلُت((. ]905م[.

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء عن ذكواَن عن عائشــَة قالْت: جاءْت يهوديٌة فاســتطعمْت (  10 َعْن ُمَحمَّ
عَلى بابِي فقالْت: َأطعمونِي َأعاذُكم اهلُل مِْن فتنِة الدجاِل ومِْن فتنِة عذاِب القربِ. قالْت: فَلْم َأزْل َأحبُسها 
حتَّى جاء رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقلُت: يا رســوَل اهللِ، ما تقوُل هذه اليهوديُة؟! قال: ))وما تقوُل؟(( قلُت: تقوُل 
ا  أعاذُكم اهلُل مِــْن فتنــِة الدجاِل ومِــْن فتنِة عذاِب القربِ. قالْت عائشــُة: فقاَم رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فرفَع يديِه مدًّ
ــُه َلْم َيكْن نبيٌّ إلَّ قْد  ا فتنُة الدجاِل فإنَّ يســتعيُذ باهللِ مِــْن فتنِة الدجاِل ومِْن فتنِة عذاِب القــربِ، ُثمَّ قال: ))أمَّ
ُه َأْعَوُر واهللُ  ليس بأعــوَر مكتوٌب َبيَن َعينْيِه  رُكُموه تحذيًرا َلْم ُيحذْرُه نبــيٌّ ُأمَتُه إنَّ َتُه وســُأحذِّ َر ُأمَّ َحــذَّ
ا فتنُة القبرِ َفبِي ُتْفَتنُوَن وَعنِّي ُتســأُلوَن فإذا كان الرجُل الصالُح ُأجِلَس يف قبرِِه  كافٌر َيقرُؤُه كلُّ مؤمٍن، فأمَّ
غير َفزٍع ول مشعوٍف ُثمَّ ُيقال له: فِيَم كنَت؟ فيقوُل: يف الساِم. فُيقاُل: ما هذا الرجُل الذي كان فِيُكم؟ 
فيقــوُل: محمٌد رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص جاَءنا بالبيناِت ِمْن عنِد اهللِ  فصدْقنَاه. فُيفــَرج له فرجٌة ِقبَل الناِر فينُْظر 
إليهــا يحطــُم بعُضها بعًضا فُيقــاُل َلُه: انظْر إَلى ما َوَقــاَك اهللُ . ُثمَّ ُيفرُج له فرجٌة إلــى الجنِة فينُْظر إلى 
، وعليِه ُتبعُث إْن شــاَء  زهرتِها وما فيها فُيقاُل له: هذا َمْقَعُدَك منها. وُيقاُل: على اليقيِن كنَت، وعليِه متَّ
اهللُ. وإذا كان الرجُل السوُء ُأجِلَس يف قبرِِه فزًعا مشعوًفا فُيقاُل له: فِيَم كنَت؟ فيقوُل: ل َأدِري. فُيقاُل: ما 
هذا الرجُل الذي كان فيُكْم؟ فيقوُل: ســمعُت الناَس يقولوَن قوًل فقلُت كما قالوا. فُتفَرج له فرجٌة ِقبَل 
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الجنــِة فينُْظر إلى زهرتِها وما فيها فُيقاُل له: انُظْر إلــى ما َصرَف اهللُ  عنك. ُثمَّ ُيفَرج له فرجٌة ِقبَل الناِر 
فينُْظــر إليهــا َيحطُم بعُضها بعًضا وُيقاُل له: هذا َمْقَعُدَك منها، كنَت عَلى الشــكِّ وعليِه متَّ وعليِه ُتبعُث 
 قال محمد بن عمرو فحدثني ســعيُد بُن يسار عن أبي هريرَة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

إْن شــاَء اهللُ. ُثمَّ ُيعذُب((
))إنَّ الميَت تحضُره المائكُة فإذا كان الرجُل الصالُح قالوا: اخرِجي أيُتها النفُس الطيبُة كانْت يف الجسِد 

الطيِب واخرِجي حميدًة وأبشــرِي بروٍح وريحاٍن وربٍّ غيرِ غضباَن. فا يزاُل ُيقاُل لها ذلك حتى تخرَج 
ثم ُيعرج بها إلى السماِء فُيستفَتح له فُيقاُل: َمْن هذا؟ فُيقاُل: ُفان. فُيقاُل: مرحًبا بالنفِس الطيبِة كانْت يف 
الجسِد الطيِب ادخِلي حميدًة وأبشرِي، وُيقاُل: بروٍح وريحاٍن وربٍّ غيرِ غضباَن. فا يزاُل ُيقاُل لها ذلك 
حتى ُينتَهى بها إلى الســماِء التي فيها اهللُ . فإذا كان الرجُل الســوُء قالوا: اخرِجي أيُتها النفُس الخبيثُة 
ۡزَوٌٰج{. 

َ
ۡزَوٌٰجَوَءاَخُر ِمن َشۡكِهِۦٓ أ
َ
كانْت يف الجســِد الخبيِث، اخرِجي ِمنُْه ذميمًة وأبشــرِي بحميٍم وغساٍق }َوَءاَخُر ِمن َشۡكِهِۦٓ أ

فما يزاُل ُيقاُل لها ذلك حتى تخرَج ُثمَّ ُيعَرج بها إلى السماِء فُيْسَتفتح لها، فُيقاُل: َمْن هذا؟ فُيقاُل: ُفان. 
فُيقاُل: ل مرحًبا بالنفِس الخبيثِة كانْت يف الجسِد الخبيِث، ارجِعي ذميمًة فإنَّه ل ُيفتُح لك أبواُب السماِء 
فترسُل من السماِء ثم تصيُر إلى القبرِ فيجلُس الرجُل الصالُح فُيقاُل له ويرد...(( مثل ما يف حديث عائشة 

سواء.]سن 25133 ص[.

باب]علم]المرأة]وإيمانها]بعذاب]القبر]ونعيمه1][[ 

َشدَّ 
َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ اۚ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا وََعِشّيٗ َشدَّ ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ اۚ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا وََعِشّيٗ قال تعالى: }ٱنلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ

ٱۡلَعَذاِبٱۡلَعَذاِب٤٦٤٦{ ]غافر:  4[
ۡخرُِجٓواْ 

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
ٰلُِموَن ِف َغَمَرِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِســُطٓواْ أ ۡخرُِجٓواْ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ

َ
يِۡديِهۡم أ

َ
ٰلُِموَن ِف َغَمَرِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِســُطٓواْ أ وقــال تعالى: }َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ

نُفَسُكُمۖ ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن{ ]األنعام:  9[
َ
نُفَسُكُمۖ ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِنأ
َ
أ

عن َعائَِشَة َقاَلْت: َدَخَلْت َعَليَّ َعُجوَزاِن مِْن ُعُجِز َيُهوِد اْلَمِدينَِة، َفَقاَلَتا لِي: إِنَّ َأْهَل اْلُقُبوِر ( 107
َقُهَما َفَخَرَجَتا َوَدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل  ْبُتُهَما َوَلْم ُأْنِعْم َأْن ُأَصدِّ ُبوَن فِي ُقُبوِرِهْم، َفَكذَّ ُيَعذَّ
َها(( َفَما َرَأْيُتُه َبْعُد  ُبوَن َعَذاًبا َتْســَمُعُه اْلَبَهائُِم ُكلُّ ُهْم ُيَعذَّ اهللِ، إِنَّ َعُجوَزْيِن... َوَذَكْرُت َلُه؛ َفَقاَل: ))َصَدَقَتا إِنَّ

َذ مِْن َعَذاِب اْلَقْبِر. ]6366خ[. فِي َصاَلٍة إاِلَّ َتَعوَّ
عجز: جمع عجوز وال يقال عجوزة وتجمع عىل عجائز.
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باب]علم]النساء]بالنهي]عن]اتخاذ]القبور]مساجد1][[ 

ــِذي َمــاَت فِيــِه: ))َلَعَن اهللُ اْلَيُهــوَد ( 108 عــن َعائَِشــَة ، َعــِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال فِــي َمَرِضــِه الَّ
َخــُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمْســِجًدا(( َقاَلْت: َوَلْواَل َذلَِك أَلَْبــَرُزوا َقْبَرُه َغْيَر َأنِّي َأْخَشــى َأْن ُيتََّخَذ  َوالنََّصــاَرى اتَّ

َمْسِجًدا. ]1330خ[.

ا اْشــَتَكى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَرْت َبْعُض نَِســائِِه َكنِيَســًة َرَأْينََها بَِأْرِض ( 109 عــن َعائَِشــَة  َقاَلْت: َلمَّ
اْلَحَبَشــِة ُيَقاُل َلَها َماِرَيُة َوَكاَنْت ُأمُّ َســَلَمَة َوُأمُّ َحبِيَبَة  َأَتَتا َأْرَض اْلَحَبَشــِة َفَذَكَرَتا مِْن ُحْســنَِها َوَتَصاِويَر 
ُروا فِيِه تِْلَك  الُِح َبنَْوا َعَلى َقْبرِِه َمْســِجًدا ُثمَّ َصوَّ ُجُل الصَّ فِيَها َفَرَفَع َرْأَســُه َفَقاَل: ))ُأوَلئِِك إَِذا َماَت ِمنُْهُم الرَّ

وَرَة ُأوَلئِِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعنَْد اهللِ((. ]1341خ[. الصُّ

باب]إيمان]المرأة]بضغطة]القبر1][[ 

عن عائشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنَّ لِلَقْبرِ َضْغطًة َلْو َكاَن َأَحٌد َناِجًيا ِمنْها َنَجا ( 110
َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ((. ]سن 24707 ص[.

]باب]مرتكب]الكبيرة]من]المسلمين]ال]يخلد]في]النار]1][[ 

وأمره]إلى]الله]إن]شاء]عاقبه]وإن]شاء]عفا]عنه

ــَرنِي ( 111 عن َواِصٍل َعِن اْلَمْعُروِر َقاَل: َســِمْعُت َأَبا َذرٍّ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َأَتانِي ِجْبرِيُل َفَبشَّ
ُه َمْن َماَت َل ُيْشــرُِك بِاهللِ َشــْيًئا َدَخَل اْلَجنََّة. ُقْلُت: َوإِْن َســَرَق َوإِْن َزَنى؟! َقاَل: َوإِْن َســَرَق َوإِْن َزَنى((.  َأنَّ

]7487[ خ[.

ِذيَن َشــِهُدوا َبْدًرا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 112 امِِت مَِن الَّ عن أبي إِْدِريَس َعائِذ اهللِ َأنَّ ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
َومِــْن َأْصَحابِِه َلْيَلــَة اْلَعَقَبِة َأْخَبَرُه َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال َوَحْوَلــُه ِعَصاَبٌة مِْن َأْصَحابِــِه: ))َتَعاَلْوا َبايُِعونِي 
َعَلى َأْن َل ُتْشــرُِكوا بِاهللِ َشــْيًئا، َوَل َتْســرُِقوا، َوَل َتْزُنوا، َوَل َتْقُتُلوا َأْوَلَدُكْم، َوَل َتْأُتوا بُِبْهَتاٍن َتْفَتُروَنُه َبْيَن 
َأْيِديُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َوَل َتْعُصونِي فِي َمْعُروٍف، َفَمْن َوَفى ِمنُْكْم َفَأْجُرُه َعَلى اهللِ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذلَِك َشْيًئا 
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اَرٌة، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذلَِك َشــْيًئا َفَســَتَرُه اهللُ َفَأْمُرُه إَِلى اهللِ إِْن َشاَء َعاَقَبُه َوإِْن  ْنَيا َفُهَو َلُه َكفَّ َفُعوِقَب بِِه فِي الدُّ
َشاَء َعَفا َعنُْه(( َقاَل َفَباَيْعُتُه َعَلى َذلَِك. ]3892خ[.

باب]علم]المرأة]بتحريم]تصديق]العرافين]أو]الذهاب]إليهم1][[ 

َقُه بَِما (  11 اًفا َفَصدَّ َعــْن َصِفيََّة، َعْن َبْعــِض َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َأَتــى َعرَّ
َيُقوُل َلْم ُتْقَبْل َلُه َصَاٌة َأْرَبِعيَن َيْوًما((. ]سن 23270 ص[.

باب]يا]فاطمة]بنت]محمد]ال]أغني]عنك]من]الله]شيئا1][[ 

َجلُُهۡم 
َ
َجٌلۚ إَِذا َجآَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

ۗ لُِكّ ُ ا َوَل َنۡفًعا إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ ۡملُِك نِلَۡفِس َضّٗ
َ
ٓ أ َجلُُهۡم قُل لَّ

َ
َجٌلۚ إَِذا َجآَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

ۗ لُِكّ ُ ا َوَل َنۡفًعا إِلَّ َما َشآَء ٱللَّ ۡملُِك نِلَۡفِس َضّٗ
َ
ٓ أ قال تعالى: }قُل لَّ

فََل يَۡسَت ِٔۡخُروَن َساَعٗة َوَل يَۡسَتۡقِدُموَنفََل يَۡسَت ِٔۡخُروَن َساَعٗة َوَل يَۡسَتۡقِدُموَن٤٩٤٩{ ]يونس: 49[
َحٞد َولَۡن 

َ
ِ أ َحٞد َولَۡن  قُۡل إِّنِ لَن ُيِرَيِن ِمَن ٱللَّ
َ
ِ أ ا َوَل رََشــٗدا٢١٢١ قُۡل إِّنِ لَن ُيِرَيِن ِمَن ٱللَّ ۡملُِك لَُكۡم َضّٗ

َ
ا َوَل رََشــٗداقُۡل إِّنِ َلٓ أ ۡملُِك لَُكۡم َضّٗ
َ
قال تعالى: }قُۡل إِّنِ َلٓ أ

ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًدا٢٢٢٢{ ]الجن: 22-21[
َ
ِجَد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحًداأ
َ
أ

ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب 
َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ا إِلَّ َما َشــآَء ٱللَّ ۡملُِك نِلَۡفِس َنۡفٗعا َوَل َضًّ

َ
ٓ أ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب قُل لَّ

َ
ۚ َولَۡو ُكنُت أ ُ ا إِلَّ َما َشــآَء ٱللَّ ۡملُِك نِلَۡفِس َنۡفٗعا َوَل َضًّ

َ
ٓ أ وقــال تعالــى: }قُل لَّ

نَا۠ إِلَّ نَِذيٞر َوبَِشريٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن١٨٨١٨٨{ ]األعراف: 188[
َ
وُٓءۚ إِۡن أ ِيَ ٱلسُّ نَا۠ إِلَّ نَِذيٞر َوبَِشريٞ ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَنَلۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَرۡيِ َوَما َمسَّ
َ
وُٓءۚ إِۡن أ ِيَ ٱلسُّ َلۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَرۡيِ َوَما َمسَّ

ُهۡم  َبُهــۡم فَإِنَّ ۡو ُيَعّذِ
َ
ۡو َيُتــوَب َعلَۡيِهــۡم أ

َ
ٌء أ ۡمــرِ َشۡ

َ
ُهۡم لَۡيــَس لَــَك ِمــَن ٱۡل َبُهــۡم فَإِنَّ ۡو ُيَعّذِ

َ
ۡو َيُتــوَب َعلَۡيِهــۡم أ

َ
ٌء أ ۡمــرِ َشۡ

َ
وقــال تعالــى: }لَۡيــَس لَــَك ِمــَن ٱۡل

َظٰلُِموَنَظٰلُِموَن١٢٨١٢٨{ ]آل عمران: 128[
عــن َأبِــي ُهَرْيَرَة  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َيا َبنِي َعْبِدَمنَاٍف اْشــَتُروا َأْنُفَســُكْم ِمَن اهللِ، َيا َبنِي ( 114

ٍد، اْشَترَِيا  َة َرُسوِل اهللِ، َيا َفاطَِمُة بِنَْت ُمَحمَّ اِم َعمَّ َبْيرِ ْبِن اْلَعوَّ َعْبِداْلُمطَِّلِب اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم ِمَن اهللِ، َيا ُأمَّ الزُّ
َأْنُفَسُكَما ِمَن اهللِ، َل َأْمِلُك َلُكَما ِمَن اهللِ َشْيًئا، َسَانِي ِمْن َمالِي َما ِشْئُتَما((. ]3527خ[.

باب]عناية]النساء]بما]يكون]في]الحشر1][[ 

عن َعائَِشــَة  َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُتْحَشــُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًل(( َقاَلْت َعائَِشــُة: ( 115
ُهْم  َجاُل َوالنَِّســاُء َينُْظُر َبْعُضُهــْم إَِلى َبْعٍض؟! َفَقاَل: ))اْلَْمُر َأَشــدُّ ِمــْن َأْن ُيِهمَّ َفُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ، الرِّ

َذاِك((. ]6527خ[.
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غرال: جمع أغرل وهو األ قلف وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر.

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمْن ُنوِقَش الِحَساَب َهَلَك((، ُقْلُت: َيا َرُسوَل (  11
وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ٧٧{ -إَِلى َقْولِِه- }يَِسرٗيايَِسرٗيا{ َقاَل: ))َذلِِك الَعْرُض((. 

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وِتَ كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦفَأ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
اهللِ، إِنَّ اهلَل َيُقوُل: }فَأ

]3337صت ص[.

]باب]علم]المرأة]وإيمانها]بالحوض]1][[ 

وغيره]من]مسائل]العقيدة

ۡعَطۡيَنٰــَك ٱۡلَكۡوثَــَر١١ فََصــّلِ لَِرّبِــَك َوٱۡنَــۡر فََصــّلِ لَِرّبِــَك َوٱۡنَــۡر٢٢ إِنَّ َشــانَِئَك ُهَو  إِنَّ َشــانَِئَك ُهَو 
َ
ۡعَطۡيَنٰــَك ٱۡلَكۡوثَــَرإِنَّــآ أ
َ
قــال تعالــى: }إِنَّــآ أ

ۡبَت٣٣ُ{ ]الكوثر: 1- [
َ
ۡبَتُٱۡل
َ
ٱۡل

َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنََّها َقاَلْت: ُكنُْت َأْســَمُع النَّاَس َيْذُكــُروَن اْلَحْوَض، َوَلْم ( 117
ا َكاَن َيْوًما مِْن َذلَِك، َواْلَجاِرَيُة َتْمُشــُطنِي، َفَسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْســَمْع َذلَِك مِْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
َجــاَل َوَلْم َيْدُع النَِّســاَء،  ـي، َقاَلْت: إِنََّمــا َدَعا الرِّ ـاُس(( َفُقْلــُت لِْلَجاِرَيِة: اْســَتْأِخِري َعنِـّ َهــا النَـّ َيُقــوُل: ))َأيُّ
ــاَي َل َيْأتَِينَّ َأَحُدُكْم  ــي َلُكْم َفَرٌط َعَلــى اْلَحْوِض، َفإِيَّ َفُقْلــُت: إِنِّــي مَِن النَّاِس، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّ
، َفَأُقــوُل: فِيَم َهَذا؟ َفُيَقاُل: إِنََّك َل َتْدِري َمــا َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل:  الُّ ـي َكَما ُيَذبُّ اْلَبِعيُر الضَّ  َفُيــَذبُّ َعنِـّ

ُسْحًقا((. ]2295م[.

]باب]علم]النساء]باستحالة]رؤية]الرب]تعالى]في]الدنيا]1][[ 

وثبوتها]في]الجنة

ٞ إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرة٢٣٢ٞ٣{ ]القيامة: 22- 2[ ةٌوُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَة٢٢٢ٌ٢ إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرة قال تعالى: }وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ نَّاِضَ

ۡصَحُٰب 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡحَسُنواْ ٱۡلُۡسَيٰ َوزَِياَدةۖٞ َوَل يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقَتَٞوَل ذِلٌَّةۚ أ

َ
ِيَن أ ۡصَحُٰب ّلِلَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡحَسُنواْ ٱۡلُۡسَيٰ َوزَِياَدةۖٞ َوَل يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقَتَٞوَل ذِلٌَّةۚ أ

َ
ِيَن أ وقال تعالى: }ّلِلَّ

وَن{ ]يونس:  2[ وَنٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ ٱۡلَنَّةِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
* فالحسنى الجنة والزيادة النظر إىل الرب تبارك وتعاىل.
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ــًدا َرَأى َربَُّه َفَقْد َأْعَظَم، َوَلكِْن َقْد َرَأى ِجْبرِيَل ( 118 َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: ))َمْن َزَعَم َأنَّ ُمَحمَّ
فِي ُصوَرتِِه َوَخْلُقُه َسادٌّ َما َبْيَن الُُفِق((. ]3234خ[.

َم بَِواِحَدٍة ( 119 َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: ُكنُْت ُمتَّكًِئا ِعنَْد َعائَِشَة، َفَقاَلْت:« َيا َأَبا َعائَِشَة، َثالٌَث َمْن َتَكلَّ
ًدا َرَأى َربَُّه َفَقْد َأْعَظَم الِفْرَيَة َعَلى اهللِ، َواهلُل َيُقوُل: }لَّ لَّ  مِنُْهنَّ َفَقْد َأْعَظَم اْلِفْرَيَة َعَلى اهللِ: َمْن َزَعَم َأنَّ ُمَحمَّ
 ُ ن يَُكّلَِمُه ٱللَّ

َ
ُ ۞َوَما َكَن لِبََشٍ أ ن يَُكّلَِمُه ٱللَّ
َ
بَۡصَٰرۖ َوُهَو ٱللَِّطيــُف ٱۡلَبرُِي١٠٣١٠٣{، }۞َوَما َكَن لِبََشٍ أ

َ
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡل

َ
بَۡصَٰرۖ َوُهَو ٱللَِّطيــُف ٱۡلَبرُِيتُۡدرُِكــُه ٱۡل

َ
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱۡل

َ
تُۡدرُِكــُه ٱۡل

ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب{ َوُكنُْت ُمتَّكًِئا َفَجَلْســُت، َفُقْلُت: َيا ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن َأْنظِِرينِي َواَل ُتْعِجلِينِي، 
َ
ۡو ِمن َوَرآيِٕ ِحَجاٍبإِلَّ وَۡحًيا أ
َ
إِلَّ وَۡحًيا أ

ُل  فُِق ٱلُۡمبنِِي٢٣٢٣{ َقاَلْت: َأَنا َواهللِ َأوَّ
ُ
فُِق ٱلُۡمبنِِيَولََقۡد رََءاهُ بِٱۡل
ُ
ۡخَرٰى١٣١٣{، }َولََقۡد رََءاهُ بِٱۡل

ُ
ۡخَرٰىَولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ
ُ
َأَلْيــَس َيُقــوُل اهلُل: }َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ

تِــي ُخلَِق فِيَها َغْيَر َهاَتْيِن  وَرِة الَّ َمْن َســَأَل َعْن َهَذا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: إِنََّمــا َذاَك ِجْبِريُل، َما َرَأْيُتُه فِي الصُّ
ًدا َكَتَم  ــَماِء َواألَْرِض. َوَمْن َزَعَم َأنَّ ُمَحمَّ ا ِعَظُم َخْلِقِه َما َبْيَن السَّ ــَماِء َســادًّ َتْيِن، َرَأْيُتُه ُمنَْهبًِطا مَِن السَّ اْلَمرَّ
نزَِل إَِلَۡك ِمن 

ُ
َها ٱلرَُّســوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ نزَِل إَِلَۡك ِمن َيٰٓ

ُ
َها ٱلرَُّســوُل بَّلِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ا َأْنَزَل اهلُل َعَلْيِه، َفَقْد َأْعَظَم الِفْرَيَة َعَلى اهللِ، َيُقوُل اهلُل: }َيٰٓ َشــْيًئا مِمَّ

ّبِــَك{، َوَمــْن َزَعَم َأنَُّه َيْعَلُم َما فِي َغٍد، َفَقــْد َأْعَظَم الِفْرَيَة َعَلى اهللِ، َواهلُل َيُقــوُل: }قُل لَّ َيۡعلَُم َمن ِف قُل لَّ َيۡعلَُم َمن ِف  ّبِــَكرَّ رَّ
ۚ{«. ]3068صت ص[. ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إِلَّ ٱللَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۚٱلسَّ ُ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إِلَّ ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ
ُكْم َسَتَرْوَن َربَُّكْم ِعَياًنا((. ]7435 خ[.( 120 عن َجِريِر ْبِن َعْبِداهللِ َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

عيانا: أي بأعينكم.

باب]المرأة]وإيمانها]بالصراط1][[ 

ِيَن ٱتََّقواْ  ِيَن ٱتََّقواْ  ُثمَّ ُنَنّجِ ٱلَّ ۡقِضّيٗا٧١٧١ ُثمَّ ُنَنّجِ ٱلَّ ٰ َرّبَِك َحۡتٗمــا مَّ ۡقِضّيٗاِإَون ّمِنُكۡم إِلَّ َوارُِدَهاۚ َكَن َعَ ٰ َرّبَِك َحۡتٗمــا مَّ قــال تعالــى: }ِإَون ّمِنُكۡم إِلَّ َوارُِدَهاۚ َكَن َعَ
ٰلِِمنَي فِيَها ِجثِّيٗا٧٢٧٢{ ]مريم: 72-71[ نََذُر ٱلظَّ اوَّ ٰلِِمنَي فِيَها ِجثِّيٗ نََذُر ٱلظَّ وَّ

َعــْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأَتْدِري َما َســَعُة َجَهنََّم؟ ُقْلُت: اَل، َقاَل: َأَجْل، َواهللِ َما ( 121
ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ 

َ
ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوٱۡل
َ
َثْتنِي َعائَِشــُة، َأنََّها َســَأَلْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َقْولِــِه: }َوٱۡل َتْدِري. َحدَّ

ـاُس َيْوَمئٍِذ َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل: ))َعَلى ِجْســرِ  { َقاَلــْت: ُقْلُت: َفَأْيَن النَـّ ُٰتۢ بَِيِمينِهۦِۚ ــَمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ ُٰتۢ بَِيِمينِهۦَِۚوٱلسَّ ــَمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ َوٱلسَّ
َجَهنََّم((. ]3241صت ص[.
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باب]النذر]والذبح]ال]يكونان]إال]لله1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّــُه َقاَل: إِنَّ اْمَرَأًة اْشــَتَكْت َشــْكَوى، َفَقاَلْت: إِْن َشــَفانِي اهلُل أَلَْخُرَجنَّ ( 122
ــَزْت ُتِريُد اْلُخــُروَج، َفَجــاَءْت َمْيُموَنــَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َيــنَّ فِــي َبْيــِت اْلَمْقِدِس، َفَبــَرَأْت، ُثمَّ َتَجهَّ َفأَلَُصلِّ
ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. َفإِنِّي  ُم َعَلْيَها، َفَأْخَبَرْتَها َذلَِك، َفَقاَلْت: اْجلِِســي َفُكلِي َما َصنَْعِت، َوَصلِّي فِي َمْســِجِد الرَّ ُتَســلِّ
َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: ))َصَاٌة فِيِه َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَاٍة فِيَما ِســَواُه ِمَن اْلَمَســاِجِد، إِلَّ َمْسِجَد 

اْلَكْعَبِة((. ]1396م[.
اشتكت شكوى: مرضت مرًضا.

َعْن َأَنٍس َقاَل: َنَذَرْت اْمَرَأٌة َأْن َتْمِشــَي إَِلى َبْيِت اهللِ، َفُســئَِل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك؟ َفَقاَل: (  12
))إِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ َعْن َمْشيَِها، ُمُروَها َفْلَتْرَكْب((. ]1536صت[ حسن صحيح.

ِه، َأنَّ اْمَرَأًة، َأَتِت النَّبِيَّ ( 124 َعْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن اأْلَْخنَِس، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
، َقــاَل: ))َأْوفِي بِنَْذِرِك(( َقاَلْت: إِنِّي  فِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي َنَذْرُت َأْن َأْضِرَب َعَلى َرْأِســَك بِالدُّ
َنــَذْرُت َأْن َأْذَبــَح بَِمَكاِن َكــَذا َوَكَذا، َمَكاٌن َكاَن َيْذَبُح فِيــِه َأْهُل اْلَجاِهلِيَِّة، َقاَل ))لَِصنَــٍم((: َقاَلْت: اَل، َقاَل: 

))لَِوَثٍن((، َقاَلْت: اَل، َقاَل: ))َأْوفِي بِنَْذِرِك((. ]3304صد[ حسن صحيح.

باب]ال]نذر]في]معصية]الله]وال]فيما]ال]يملك1][[ 

َعــْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل: َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لَِبنِى ُعَقْيٍل، َفَأَســَرْت َثِقيُف َرُجَلْيِن مِْن ( 125
َأْصَحاِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَســَر َأْصَحاُب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َرُجاًل مِْن َبنِي ُعَقْيٍل، َوَأَصاُبوا َمَعُه اْلَعْضَباَء، 
ُد، َفَأَتاُه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( َفَقاَل: بَِم َأَخْذَتنِي،  َفَأَتى َعَلْيِه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو فِي اْلَوَثاِق، َقاَل: َيا ُمَحمَّ
؟ َفَقاَل: ))إِْعَظاًما لَِذلِــَك َأَخْذُتَك بَِجرِيَرِة ُحَلَفائَِك َثِقيــَف((، ُثمَّ اْنَصَرَف َعنُْه،  َوبِــَم َأَخْذَت َســابَِقَة اْلَحاجِّ
ُد، َوَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرِحيًما َرقِيًقا، َفَرَجَع إَِلْيِه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟((  ُد، َيا ُمَحمَّ َفنَــاَداُه، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ
َقاَل: إِنِّي ُمْســلٌِم، َقــاَل: ))َلْو ُقْلَتَها َوَأْنَت َتْمِلُك َأْمَرَك َأْفَلْحَت ُكلَّ اْلَفَاِح((، ُثــمَّ اْنَصَرَف، َفنَاَداُه، َفَقاَل: َيا 
ُد، َفَأَتاُه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( َقاَل: إِنِّــي َجائٌِع َفَأْطِعْمنِي، َوَظْمآُن َفَأْســِقنِي، َقاَل: ))َهِذِه  ــُد، َيا ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ُجَلْيِن، َقاَل: َوُأِســَرِت اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصــاِر َوُأِصيَبِت اْلَعْضَباُء، َفَكاَنــِت اْلَمْرَأُة فِي  َحاَجُتــَك((، َفُفــِدَي بِالرَّ
بَِل،  اْلَوَثــاِق َوَكاَن اْلَقــْوُم ُيِريُحــوَن َنَعَمُهْم َبْيــَن َيَدْي ُبُيوتِِهــْم، َفاْنَفَلَتْت َذاَت َلْيَلــٍة مَِن اْلَوَثــاِق، َفَأَتِت اإْلِ
َقٌة َفَقَعَدْت  َفَجَعَلــْت إَِذا َدَنْت مِــَن اْلَبِعيِر َرَغا َفَتْتُرُكُه َحتَّى َتنَْتِهــَي إَِلى اْلَعْضَباِء، َفَلْم َتْرُغ، َقــاَل: َوَناَقٌة ُمنَوَّ
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اَها اهلُل َعَلْيَها  ِه إِْن َنجَّ فِي َعُجِزَها، ُثمَّ َزَجَرْتَها َفاْنَطَلَقْت، َوَنِذُروا بَِها َفَطَلُبوَها َفَأْعَجَزْتُهْم، َقاَل: َوَنَذَرْت لِلَّ
ــا َقِدَمِت اْلَمِدينَــَة َرآَها النَّاُس، َفَقاُلوا: اْلَعْضَباُء َناَقُة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلــْت: إِنََّها َنَذَرْت  َلَتنَْحَرنََّهــا، َفَلمَّ
اَها اهلُل َعَلْيَها َلَتنَْحَرنََّها، َفَأَتْوا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكُروا َذلَِك َلُه، َفَقاَل: ))ُســْبَحاَن اهللِ، بِْئَسَما َجَزْتَها،  إِْن َنجَّ
َها، َل َوَفــاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصَيٍة، َوَل فِيَما َل َيْمِلُك اْلَعْبُد((، َوفِي ِرَواَيِة  اَها اهللُ َعَلْيَها َلَتنَْحَرنَّ ِه إِْن َنجَّ َنــَذَرْت لِلَّ

اْبِن ُحْجٍر: ))َل َنْذَر فِي َمْعِصَيِة اهللِ((. ]1641م[.

]باب]نهي]المرأة]غيرها]عن]اللعن]1][[ 

وثبوت]الشفاعة]والشهادة]يوم]القيامة

ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗل١٠٩١٠٩{ ]طه: 109[
َ
َفَٰعُة إِلَّ َمۡن أ ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمُٰن َورَِضَ َلُۥ قَۡوٗليَۡوَمئِٖذ لَّ تَنَفُع ٱلشَّ
َ
َفَٰعُة إِلَّ َمۡن أ قال تعالى: }يَۡوَمئِٖذ لَّ تَنَفُع ٱلشَّ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ َوُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِۦ 
َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَل يَۡشَفُعوَن إِلَّ لَِمِن ٱۡرتََضٰ َوُهم ّمِۡن َخۡشَيتِهِۦ َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ
َ
وقال تعالى: }َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ

ُمۡشفُِقوَنُمۡشفُِقوَن٢٨٢٨{ ]األنبياء: 28[
{ ]البقرة: 255[ ۥٓ إِلَّ بِإِۡذنِهۦِۚ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۥٓ إِلَّ بِإِۡذنِهۦَِۚمن َذا ٱلَّ ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ وقال تعالى: }َمن َذا ٱلَّ

ْرَداِء بَِأْنَجــاٍد مِْن ِعنِْدِه، (  12 َعــْن َزْيــِد ْبِن َأْســَلَم، َأنَّ َعْبَد اْلَملِِك ْبَن َمــْرَواَن، َبَعَث إَِلــى ُأمِّ الدَّ
ا َأْصَبَح  ْيِل، َفَدَعا َخاِدَمــُه، َفَكَأنَُّه َأْبَطَأ َعَلْيِه، َفَلَعنَــُه، َفَلمَّ ــا َأْن َكاَن َذاَت َلْيَلــٍة، َقــاَم َعْبُد اْلَملِِك مِــَن اللَّ َفَلمَّ
ْرَداِء َيُقوُل: َقاَل  ْيَلَة، َلَعنَْت َخاِدَمَك ِحيَن َدَعْوَتُه، َفَقاَلْت: َسِمْعُت َأَبا الدَّ ْرَداِء: َســِمْعُتَك اللَّ َقاَلْت َلُه ُأمُّ الدَّ

اُنوَن ُشَفَعاَء َوَل ُشَهَداَء، َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]2598م[. عَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َيُكوُن اللَّ
أنجاد: جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور.

شفعاء: ال يشفعون يوم القيامة حني يشفع املؤمنون يف إخوانهم الذين استوجبوا النار.

شهداء: اليكونون شــهداء يوم القيامة عىل األمم بتبليغ رسلهم إليهم وقيل ال يكونون شهداء يف 

الدنيا أي ال تقبل شهادتهم لفسقهم وقيل ال يرزقون الشهادة واملعنى األول أصح.

باب]علم]المرأة]ما]ينافي]التوحيد]للحذر]منه1][[ 

َقى، ( 127 َعْن َزْينََب، اْمَرَأِة َعْبِد اهللِ َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل: ))إِنَّ الرُّ
َوالتََّمائِــَم، َوالتَِّوَلَة ِشــْرٌك(( َقاَلْت: ُقْلــُت: لَِم َتُقوُل َهَذا؟ َواهللِ َلَقْد َكاَنْت َعْينِي َتْقــِذُف َوُكنُْت َأْخَتلُِف إَِلى 
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ــْيَطاِن َكاَن َينُْخُســَها بَِيِدِه َفإَِذا  ُفاَلٍن اْلَيُهوِديِّ َيْرقِينِي َفإَِذا َرَقانِي َســَكنَْت، َفَقاَل َعْبُد اهللِ: إِنََّما َذاَك َعَمُل الشَّ
َرَقاَهــا َكفَّ َعنَْها، إِنََّما َكاَن َيْكِفيِك َأْن َتُقولِي َكَما َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َأْذِهِب اْلَبْأَس َربَّ النَّاِس، 

افِي، َل ِشَفاَء إِلَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َل ُيَغاِدُر َسَقًما((. ]3883صد ص[. اْشِف َأْنَت الشَّ

باب]أفضل]األمة]بعد]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص]هو]أبو]بكر]الصديق1][[ 

عن محمِد بِن ُجَبْيِر بِن ُمْطعٍم عن أبيِه ُجبير بِن مطعم َأخربَُه أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أَتْتُه امرأٌة ( 128
فكَلمْتــُه يف شــيٍء فَأمَرَها بَأْمٍر فقالْت أرأيَت يا رســوَل اهللِ إْن َلــْم أجْدَك قال: ))فإْن َلــْم تجِدينِي فْأِت أبا 

بكرٍ((. ]3676صت ص[.

َعــْن َعْمــِرو ْبِن الَعاِص، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْســَتْعَمَلُه َعَلــى َجْيِش َذاِت الّساَلِســِل َقاَل: ( 129
َجاِل؟ َقاَل: ))َأُبوَها((.  َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: ))َعائَِشــُة((. ُقْلُت: مِــَن الرِّ

]3885صت ص[.

عن عائشــَة قالْت قال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْدِعــي أبا بْكرٍ أباِك، وأخاِك، حتــى أْكُتَب كِتاًبا، ( 0 1
، ويقوَل قائٌِل: أنا أْوَلى، ويأَبى اهللُ والمؤِمنوَن إلَّ أبا بْكرٍ((. ]247صج ص[. فإنِّي أخاُف أْن يَتَمنَّى ُمَتَمنٍّ

باب]اعتراف]عائشة]لعلي]بن]أبي]طالب]بالفضل1][[ 

ْيِن َفَقاَلْت: اْئِت َعلِيًّا؛ ( 1 1 َعْن ُشــَرْيِح ْبِن َهانٍِئ َقاَل: َســَأْلُت َعائَِشَة  َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّ
َفإِنَُّه َأْعَلُم بَِذلَِك مِنِّي. َفَأَتْيُت َعلِيًّا َفَسَأْلُتُه َعِن اْلَمْسِح، َفَقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُرَنا َأْن َيْمَسَح اْلُمِقيُم 

َيْوًما َوَلْيَلًة، َواْلُمَسافُِر َثاَلًثا«. ]129صن ص[.

باب]طلب]الرقية]والدعاء]ال]ينافي]التوحيد1][[ 

ائَِب ْبَن َيِزيَد َيُقوُل: »َذَهَبْت بِي َخاَلتِي إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: ( 2 1 عن اْلَجْعِد َقاَل: َسِمْعُت السَّ
َأ َفَشِرْبُت مِْن َوُضوئِِه، ُثمَّ ُقْمُت  َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ اْبَن ُأْختِي َوِجٌع َفَمَسَح َرْأِسي َوَدَعا لِي بِاْلَبَرَكِة، ُثمَّ َتَوضَّ

ِة َبْيَن َكتَِفْيِه مِْثَل ِزرِّ اْلَحَجَلِة«. ]190خ[. َخْلَف َظْهِرِه َفنََظْرُت إَِلى َخاَتِم النُُّبوَّ
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ــاَم َفَأَتْيُت (   1 ْرَداُء َقاَل: َقِدْمُت الشَّ عن َصْفَواَن َوُهَو اْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َصْفَواَن َوَكاَنْت َتْحَتُه الدَّ
ْرَداِء َفَقاَلْت: َأُتِريُد اْلَحجَّ اْلَعــاَم؟ َفُقْلُت: َنَعْم. َقاَلْت:  ْرَداِء فِي َمنِْزلِــِه َفَلْم َأِجْدُه، َوَوَجْدُت ُأمَّ الــدَّ َأَبــا الدَّ
َفاْدُع اهلَل َلنَا بَِخْيٍر، َفإِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: ))َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِلَِخيِه بَِظْهرِ اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة ِعنَْد َرْأِسِه 

ُل بِِه: آِميَن، َوَلَك بِِمْثٍل((. ]2733م[. َما َدَعا ِلَِخيِه بَِخْيرٍ َقاَل اْلَمَلُك اْلُمَوكَّ ٌل ُكلَّ َمَلٌك ُمَوكَّ

ائَِب ْبَن َيِزيَد، اْبَن َأْرَبٍع َوتِْسِعيَن، َجْلًدا ُمْعَتِداًل، ( 4 1 ْحَمِن: »َرَأْيُت السَّ َعِن الُجَعْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
َفَقــاَل: َقــْد َعلِْمُت: َما ُمتِّْعُت بِِه َســْمِعي َوَبَصــِري إاِلَّ بُِدَعاِء َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إِنَّ َخاَلتِي َذَهَبــْت بِي إَِلْيِه، 

َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ اْبَن ُأْختِي َشاٍك، َفاْدُع اهلَل َلُه، َقاَل: َفَدَعا لِي«. ]3540خ[.

ُهمَّ ( 5 1 ُذ َبْعَض َأْهلِِه، َيْمَســُح بَِيِدِه الُيْمنَى َوَيُقوُل: ))اللَّ َعْن َعائَِشــَة، : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَعوِّ
افِي، لَ ِشَفاَء إِلَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء لَ ُيَغاِدُر َسَقًما((. ]5743خ[. َربَّ النَّاِس َأْذِهِب الَباَس، اْشِفِه َوَأْنَت الشَّ

يمسح بيده اليمنى: أي عىل الوجع

باب]العين]حق1][[ 

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد{ ]الفلق: 5[ ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَدَوِمن َشّ قال تعالى: }َوِمن َشّ

عن ُأمِّ َسَلَمَة : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى فِي َبْيتَِها َجاِرَيًة فِي َوْجِهَها َسْفَعٌة َفَقاَل: ))اْسَتْرُقوا َلَها (   1
َفإِنَّ بَِها النَّْظَرَة((. ]5739خ[.

سفعة: بضم السني وفتحها أي بوجهها موضع ذي لون مختلف سواد أو صفار.

ْقَيِة: ))ُتْرَبُة َأْرِضنَا، َوِريَقُة َبْعِضنَا، ُيْشــَفى ( 7 1 َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقــوُل فِي الرُّ
َسِقيُمنَا، بِإِْذِن َربِّنَا((. ]5746خ[.

، َقاَل: َقاَلْت َأْســَماُء َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ َبنِي َجْعَفٍر ُتِصيُبُهُم اْلَعْيُن ( 8 1 َرقِيِّ َعْن ُعَبْيِد ْبِن ِرَفاَعَة الزُّ
َأَفَأْسَتْرقِي َلُهْم؟ َقاَل: ))َنَعْم، َفَلْو َكاَن َشْيٌء َسابٌِق اْلَقَدَر َلَسَبَقْتُه اْلَعْيُن((. ]سن 27510 ح[.

باب]توسل]المرأة]بصالح]أعمالها1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهاَجَر إِْبَراِهيُم  بَِســاَرَة، َفَدَخَل بَِها َقْرَيًة فِيَها ( 9 1
َمِلٌك ِمَن الُمُلوِك، َأْو َجبَّاٌر ِمَن الَجَبابَِرِة، َفِقيَل: َدَخَل إِْبَراِهيُم بِاْمَرَأٍة ِهَي ِمْن َأْحَســِن النَِّســاِء، َفَأْرَسَل إَِلْيِه: 
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بِي َحِديثِي، َفإِنِّي َأْخَبْرُتُهْم َأنَِّك  َأْن َيا إِْبَراِهيُم َمْن َهِذِه الَّتِي َمَعَك؟ َقاَل: ُأْختِي، ُثمَّ َرَجَع إَِلْيَها َفَقاَل: لَ ُتَكذِّ
ُأ َوُتَصلِّي،  ُأْختِــي، َواهللِ إِْن َعَلــى الَْرِض ُمْؤِمــٌن َغْيرِي َوَغْيُرِك، َفَأْرَســَل بَِها إَِلْيِه َفَقاَم إَِلْيَها، َفَقاَمــْت َتَوضَّ
ْط َعَليَّ الَكافَِر،  ُهمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك َوبَِرُســولَِك، َوَأْحَصنُْت َفْرِجي، إِلَّ َعَلى َزْوِجي َفاَ ُتَسلِّ َفَقاَلْت: اللَّ
ْحَمِن: إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َقاَلْت: اللَُّهمَّ  َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِرِْجِلِه((، َقاَل األَْعَرُج: َقاَل َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
ُهــمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك  ُأ ُتَصلِّي، َوَتُقوُل: اللَّ إِْن َيُمــْت ُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِســَل ُثمَّ َقــاَم إَِلْيَها، َفَقاَمْت َتَوضَّ
َوبَِرُسولَِك َوَأْحَصنُْت َفْرِجي إاِلَّ َعَلى َزْوِجي، َفالَ ُتَسلِّْط َعَليَّ َهَذا الَكافَِر، َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِِرْجلِِه -َقاَل 
ْحَمِن، َقاَل َأُبو َسَلَمَة: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة:- َفَقاَلْت: اللَُّهمَّ إِْن َيُمْت َفُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِسَل فِي الثَّانَِيِة،  َعْبُد الرَّ
َأْو فِي الثَّالَِثِة، َفَقاَل: َواهللِ َما َأْرَســْلُتْم إَِليَّ إاِلَّ َشْيَطاًنا، أْرِجُعوَها إَِلى إِْبَراِهيَم، َوَأْعُطوَها آَجَر َفَرَجَعْت إَِلى 

إِْبَراِهيَم ، َفَقاَلْت: َأَشَعْرَت َأنَّ اهلَل َكَبَت الَكافَِر َوَأْخَدَم َولِيَدًة«. ]2217خ[.
اللهم إن كنت آمنت بك وبرســولك وأحصنت فرجي إال عىل زوجي فال تســلط عيل هذا 

الكافر: وهذا توســل بصالح العمل، وقد اختارت من العمل املناســب لدعائها: فهو يريد الفاحشة وهي 

تتوسل بعفتها، وهو كافر وهي تتوسل بإيمانها، ومثال ذلك أن تقول: اللهم إن كنَت كشفَت الهمَّ عن فالن 

فاكشف عني الهم، أو اللهم إني أتعفف عن الحرام فيرس يل الزواج وليس هذا رشًطا يف التوسل، بل لها أن 

تقول: اللهم إن كنُت بارَّة بوالَدي فأغنني من الفقر، ولها التوســل بأسماء الله وصفاته فتقول: اللهم إني 

أسألك برحمتك الواسعة أن ترحمني ونحو ذلك.

باب]تعليم]المرأة]بأال]تحكم]على]أحد]بجنة]وال]نار]إال]بدليل1][[ 

َعِن اْبِن ِشــَهاٍب، َقاَل: َأْخَبَرنِي َخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َأنَّ ُأمَّ الَعالَِء، اْمَرَأًة مَِن األَْنَصاِر ( 140
َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرْتُه: َأنَُّه اْقُتِسَم الُمَهاِجُروَن ُقْرَعًة َفَطاَر َلنَا ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، َفَأْنَزْلنَاُه فِي َأْبَياتِنَا، َفَوِجَع 
َن فِي َأْثَوابِِه، َدَخَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َرْحَمُة اهللِ َعَلْيَك  َل َوُكفِّ َي َوُغسِّ ا ُتُوفِّ َي فِيِه، َفَلمَّ ِذي ُتُوفِّ َوَجَعُه الَّ
ــائِِب، َفَشــَهاَدتِي َعَلْيَك: َلَقْد َأْكَرَمَك اهلُل، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َوَما ُيْدِريِك َأنَّ اهللَ َقْد َأْكَرَمُه؟(( َفُقْلُت:  َأَبا السَّ
ا ُهَو َفَقْد َجاَءُه الَيِقيُن، َواهللِ إِنِّي َلَْرُجو َلُه الَخْيَر، َواهللِ  بَِأبِي َأْنَت َيا َرُسوَل اهللِ، َفَمْن ُيْكِرُمُه اهلُل؟ َفَقاَل: ))َأمَّ

ي َأَحًدا َبْعَدُه َأَبًدا. ]1243خ[. َما َأْدِري، َوَأَنا َرُسوُل اهللِ، َما ُيْفَعُل بِي(( َقاَلْت: َفَواهللِ اَل ُأَزكِّ
َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: ُدِعَي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى ِجنَاَزِة ُغاَلٍم مَِن اأْلَْنَصاِر، َفُقْلُت: ( 141

وَء، َوَلْم ُيْدِرْكُه، َقاَل: ))َأَوَغْيُر َذلَِك َيا  َيا َرُسوَل اهللِ، ُطوَبى لَِهَذا، ُعْصُفوٌر مِْن َعَصافِيِر اْلَجنَِّة، َلْم َيْعَمِل السُّ
َعائَِشُة، إِنَّ اهللَ َخَلَق لِْلَجنَِّة َأْهًا، َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم فِي َأْصَاِب آَبائِِهْم، َوَخَلَق لِلنَّاِر َأْهًا، َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم 

فِي َأْصَاِب آَبائِِهْم((. ]82صه ص[.
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طوبى: أي َفَرٌح وقرُة عني له وقيل اسم الجنة

قال أو غري ذلك: واملقصود عدم القطع لشخص بعينه بالجنة أو النار إال بدليل خاص كالعرشة 

املبرشين بالجنة، لكن يجوز عىل وجه العموم مثل القول بأن املســلمني يف الجنة، أو أطفال املســلمني يف 

الجنــة، أو أن الكافرين يف النار دون تعيني إال بدليل، فيجوز القول بأن أبا لهب يف النار، ومثل ذلك اللعن 

فيجوز عىل العموم دون تعيني، فتقول لعنة الله عىل الكافرين أو لعنة الله عىل الظاملني، وال يجوز أن تقول 

لعنة الله عىل فالن ولو كان كافرا أو ظاملا فلك التعميم ال التعيني.

باب]اإلقرار]بالجنة]لمن]ثبت]لها]الدليل1][[ 

عــن َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَبــاٍح َقاَل: َقاَل لِي اْبُن َعبَّاٍس: َأاَل ُأِريَك اْمــَرَأًة مِْن َأْهِل الَجنَِّة؟ ُقْلُت: ( 142
ــُف، َفاْدُع اهلَل لِي، َقاَل:  ــْوَداُء، َأَتــِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: إِنِّي ُأْصَرُع، َوإِنِّي َأَتَكشَّ َبَلــى، َقاَل: َهِذِه الَمْرَأُة السَّ
ُف،  ))إِْن ِشــْئِت َصَبْرِت َوَلِك الَجنَُّة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت اهللَ َأْن ُيَعافَِيِك(( َفَقاَلْت: َأْصبُِر، َفَقاَلْت: إِنِّي َأَتَكشَّ

ُه  ٌد، َأْخَبَرَنا َمْخَلــٌد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرنِي َعَطاٌء: ))َأنَّ َثنَا ُمَحمَّ ــَف، َفَدَعا َلَها َحدَّ َفاْدُع اهلَل لِي َأْن اَل َأَتَكشَّ
َرَأى ُأمَّ ُزَفَر تِْلَك اْمَرَأًة َطِويَلًة َسْوَداَء، َعَلى ِسْترِ الَكْعَبِة((. ]5652خ[.

عــن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ُأِريُت اْلَجنََّة َفَرَأْيُت اْمــَرَأَة َأبِي َطْلَحَة، ُثمَّ (  14
َسِمْعُت َخْشَخَشًة َأَماِمي َفإَِذا بَِاٌل((. ]2457م[.

خشخشة: هي صوت اليشء اليابس إذا حك بعضه بعضا.

امرأة أبي طلحة: أم سليم.

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: ))َما ِغــْرُت َعَلى اْمــَرَأٍة َما ِغــْرُت َعَلى َخِديَجــَة ِمْن َكْثــَرِة ِذْكرِ ( 144
ــَرَها  َجنِي َبْعَدَها بَِثاَِث ِســنِيَن، َوَأَمَرُه َربُُّه  َأْو ِجْبرِيُل  َأْن ُيَبشِّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّاَها((، َقاَلْت: ))َوَتَزوَّ

بَِبْيٍت فِي الَجنَِّة ِمْن َقَصٍب((. ]3817خ[.

باب]علم]المرأة]ببركة]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص]والتبرك]بآثاره]دون]غيره1][[ 

َة َوالَمِدينَِة، ( 145 َعْن َأبِي ُموَســى ، َقــاَل: ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َناِزٌل بِاْلِجْعَراَنــِة َبْيَن َمكَّ
َوَمَعُه باِلٌل َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرابِيٌّ َفَقاَل: َأاَل ُتنِْجُز لِي َما َوَعْدَتنِي؟ َفَقاَل َلُه: ))َأْبِشْر(( َفَقاَل: َقْد َأْكَثْرَت َعَليَّ 
مِْن َأْبِشــْر، َفَأْقَبَل َعَلى َأبِي ُموَســى َوباِلٍَل َكَهْيَئِة الَغْضَباِن، َفَقاَل: ))َردَّ الُبْشــَرى، َفاْقَباَ َأْنُتَما(( َقااَل: َقبِْلنَا، 
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ُثــمَّ َدَعــا بَِقَدٍح فِيِه َماٌء، َفَغَســَل َيَدْيِه َوَوْجَهُه فِيِه َوَمجَّ فِيِه، ُثمَّ َقاَل: ))اْشــَرَبا ِمنْــُه، َوَأْفرَِغا َعَلى ُوُجوِهُكَما 
ُكَما، َفَأْفَضالَ  ْتِر: َأْن َأْفِضالَ أِلُمِّ َوُنُحوِرُكَما َوَأْبِشــَرا((. َفَأَخَذا الَقَدَح َفَفَعالَ، َفنَاَدْت ُأمُّ َســَلَمَة مِْن َوَراِء السِّ

َلَها مِنُْه َطائَِفًة. ]4328خ[.
َعــْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْضَطَجَع َعَلى َنْطٍع، َفَعِرَق، َفَقاَمْت ُأمُّ ُســَلْيٍم إَِلى َعَرقِِه (  14

ــَفْتُه، َفَجَعَلْتــُه فِي َقاُروَرٍة، َفَرآَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َما َهَذا الَِّذي َتْصنَِعيَن َيا ُأمَّ ُســَلْيٍم؟(( َقاَلْت: َأْجَعُل  َفنَشَّ
َعَرَقَك فِي طِيبِي، َفَضِحَك النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]5371صن ص[.

اُم َرْأَسُه، َأَخَذ َأُبو َطْلَحَة ( 147 ا َأَراَد َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْحلَِق اْلَحجَّ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: »َلمَّ
ْي َرْأِسِه بَِيِدِه، َفَأَخَذ َشَعَرُه، فَجاَء بِِه إَِلى ُأمِّ ُسَلْيٍم، َقاَل: َفَكاَنْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َتُدوُفُه فِي طِيبَِها«.  َشــَعَر َأَحِد ِشــقَّ

]سن 12505 ص[.

َذاِت َوَينُْفُث، ( 148 َعْن َعائَِشــَة : »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا اْشــَتَكى َيْقَرُأ َعَلى َنْفِسِه بِاْلُمَعوِّ
ا اْشَتدَّ َوَجُعُه ُكنُْت َأْقَرُأ َعَلْيِه َوَأْمَسُح بَِيِدِه َرَجاَء َبَرَكتَِها«. ]5016خ[. َفَلمَّ

َعْن َعْبِد اهللِ َمْوَلى َأْســَماَء عْن َأْسَماَء قال: »َأْخَرَجْت إَِليَّ ُجبًَّة َطَيالَِسًة َعَلْيَها َلبِنَُة َشْبٍر مِْن ( 149
، َوَفْرَجاَها َمْكُفوَفاِن بِِه َقاَلْت: َهِذِه ُجبَُّة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْلَبُسَها، َكاَنْت ِعنَْد َعائَِشَة،  ِديَباٍج كِْســَرَوانِيٍّ

، َفنَْحُن َنْغِسُلَها لِْلَمِريِض مِنَّا، َيْسَتْشِفي بَِها«. ]سن 26987 ص[. ا ُقبَِضْت َعائَِشُة َقَبْضُتَها إَِليَّ َفَلمَّ

باب]ثبوت]الكرامات1][[ 

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َأنَُّه َســِمَع َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: ))َبْينَــا اْمَرَأٌة ُتْرِضُع اْبنََهــا إِْذ َمرَّ بَِها ( 150
ُهمَّ لَ َتْجَعْلنِي ِمْثَلُه، ُثمَّ  ُهمَّ لَ ُتِمــِت اْبنِي، َحتَّى َيُكوَن ِمْثَل َهَذا، َفَقاَل: اللَّ َراكِــٌب َوِهَي ُتْرِضُعُه، َفَقاَلِت اللَّ
ُهمَّ اْجَعْلنِي  ُهمَّ لَ َتْجَعِل اْبنِي ِمْثَلَها، َفَقاَل: اللَّ ُر َوُيْلَعــُب بَِها، َفَقاَلْت: اللَّ َرَجــَع فِي الثَّْدِي، َوُمرَّ بِاْمَرَأٍة ُتَجرَّ
ُهْم َيُقوُلــوَن َلَها َتْزنِي، َوَتُقوُل َحْســبَِي اهللُ، َوَيُقوُلوَن  ا الَمْرَأُة َفإِنَّ ُه َكافِــٌر، َوَأمَّ اكُِب َفإِنَّ ــا الرَّ ِمْثَلَهــا، َفَقاَل َأمَّ

َتْسرُِق، َوَتُقوُل َحْسبَِي اهللُ((. ]3466خ[.

باب]قد]تكون]الكرامة]لغير]المسلمة]لرفع]الظلم1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة: »َأنَّ َولِيــَدًة َكاَنْت َســْوَداَء لَِحــيٍّ مَِن الَعــَرِب، َفَأْعَتُقوَهــا، َفَكاَنــْت َمَعُهْم، ( 151
ْت بِِه  َقاَلــْت: َفَخَرَجــْت َصبِيٌَّة َلُهْم َعَلْيَها ِوَشــاٌح َأْحَمُر مِْن ُســُيوٍر، َقاَلْت: َفَوَضَعْتُه -َأْو َوَقــَع مِنَْها- َفَمرَّ
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اٌة َوُهَو ُمْلًقى، َفَحِســَبْتُه َلْحًما َفَخطَِفْتُه، َقاَلْت: َفاْلَتَمُســوُه، َفَلْم َيِجُدوُه، َقاَلْت: َفاتََّهُمونِي بِِه، َقاَلْت:  ُحَديَّ
اُة َفَأْلَقْتُه، َقاَلْت: َفَوَقَع  ِت الُحَديَّ َفَطِفُقوا ُيَفتُِّشــوَن َحتَّى َفتَُّشــوا ُقُبَلَها، َقاَلْت: َواهللِ إِنِّي َلَقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَّ
ِذي اتََّهْمُتُمونِي بِِه، َزَعْمُتــْم َوَأَنا مِنُْه َبِريَئٌة، َوُهَو َذا ُهــَو، َقاَلْت: َفَجاَءْت إَِلى  َبْينَُهــْم، َقاَلْت: َفُقْلــُت َهَذا الَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَمْت، َقاَلْت َعائَِشــُة: َفَكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد -َأْو ِحْفٌش- َقاَلْت: َفَكاَنْت َتْأتِينِي 
ُث ِعنِْدي، َقاَلْت: َفالَ َتْجلُِس ِعنِْدي َمْجلًِســا، إاِلَّ َقاَلْت: َوَيْوَم الِوَشــاِح مِْن َأَعاِجيِب َربِّنَا ... َأاَل إِنَُّه  َفَتَحدَّ
مِْن َبْلَدِة الُكْفِر َأْنَجانِي. َقاَلْت َعائَِشــُة: َفُقْلُت َلَها َما َشــْأُنِك، اَل َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا إاِلَّ ُقْلِت َهَذا؟ َقاَلْت: 

َثْتنِي بَِهَذا الَحِديِث«. ]439خ[. َفَحدَّ
وليدة: كانت مملوكة لهم وأعتقوها.

وشاح: الوشاح نوع من الزينة وهو َخيَْطان لؤلؤ يَُخاَلُف بينهما وتتوشح به املرأة.

حدياة: طائر معروف.

باب]وجوب]اإليمان]بحادثة]اإلسراء]والمعراج1][[ 

ِي  ۡقَصا ٱلَّ
َ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡسَ

َ
ِٓي أ ِي ُسۡبَحَٰن ٱلَّ ۡقَصا ٱلَّ

َ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡٗل ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم إَِل ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡسَ

َ
ِٓي أ قال تعالى: }ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

ِميُع ٱۡلَِصرُي١١{ ]اإلسراء: 1[ ِميُع ٱۡلَِصرُيَبَٰرۡكَنا َحۡوَلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َبَٰرۡكَنا َحۡوَلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمۡن َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
ۡخَرٰى١٣١٣  

ُ
ۡخَرٰى َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ
ُ
ٰ َما يََرٰى١٢١٢ َولََقۡد رََءاهُ نَۡزلًَة أ َفُتَمُٰرونَُهۥ َعَ

َ
ٰ َما يََرٰى أ َفُتَمُٰرونَُهۥ َعَ
َ
١١١١ أ ىٰٓ

َ
ىَٰٓما َكَذَب ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ
َ
قال تعالى: }َما َكَذَب ٱۡلُفَؤاُد َما َرأ

  ١٧١٧ ١٦١٦ َما َزاَغ ٱۡلََصُ َوَما َطَغٰ َما َزاَغ ٱۡلََصُ َوَما َطَغٰ ۡدَرةَ َما َيۡغَشٰ ۡدَرةَ َما َيۡغَشٰ إِۡذ َيۡغَش ٱلّسِ ١٥١٥ إِۡذ َيۡغَش ٱلّسِ َوىٰٓ
ۡ
َوىٰٓ ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ
ۡ
١٤١٤ ِعنَدَها َجنَُّة ٱلَۡمأ ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهِٰعنَد ِسۡدَرةِ ٱلُۡمنَتَهٰ

ٰى ِمۡن َءاَيِٰت َرّبِهِ ٱۡلُكۡبَى١٨١٨ٰٓ{ ]النجم: 11- 18[
َ
ىٰٓلََقۡد َرأ ٰى ِمۡن َءاَيِٰت َرّبِهِ ٱۡلُكۡبَ
َ
لََقۡد َرأ

سدرة املنتهى: شجرة نبق عن يمني العرش ال يتجاوزه أحد من املالئكة وغريهم.

جنة املأوى: تأوي إليها املال ئكة وأرواح الشهداء واملتقني.

باب]فضل]انتشاراإلسالم]والعمل]به]في]أمن]المرأة1][[ 

َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم، َقاَل: َبْينَا َأَنا ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َأَتاُه َرُجٌل َفَشَكا إَِلْيِه الَفاَقَة، ُثمَّ َأَتاُه آَخُر ( 152
، َهْل َرَأْيَت الِحيَرَة؟(( ُقْلُت: َلْم َأَرَها، َوَقْد ُأْنبِْئُت َعنَْها، َقاَل ))َفإِْن  بِيِل، َفَقاَل: ))َيا َعِديُّ َفَشَكا إَِلْيِه َقْطَع السَّ
َطاَلــْت بِــَك َحَياٌة، َلَتَرَينَّ الظَِّعينََة َتْرَتِحُل ِمَن الِحيَرِة، َحتَّى َتُطــوَف بِالَكْعَبِة لَ َتَخاُف َأَحًدا إِلَّ اهللَ، -ُقْلُت 
ُروا البِــاََد-، َوَلئِْن َطاَلْت بَِك َحَيــاٌة َلُتْفَتَحنَّ ُكنُوُز  اُر َطيٍِّئ الَِّذيَن َقْد َســعَّ فِيَمــا َبْينِي َوَبْيَن َنْفِســي َفَأْيَن ُدعَّ
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ُجَل ُيْخرُِج  كِْســَرى((، ُقْلُت: كِْسَرى ْبِن ُهْرُمَز؟ َقاَل: ))كِْســَرى ْبِن ُهْرُمَز، َوَلئِْن َطاَلْت بَِك َحَياٌة، َلَتَرَينَّ الرَّ
ٍة، َيْطُلُب َمْن َيْقَبُلُه ِمنُْه َفاَ َيِجُد َأَحًدا َيْقَبُلُه ِمنُْه، َوَلَيْلَقَينَّ اهللَ َأَحُدُكْم َيْوَم َيْلَقاُه،  ِه ِمْن َذَهٍب َأْو فِضَّ ِمــْلَء َكفِّ
َوَلْيــَس َبْينَُه َوَبْينَُه َتْرُجَماٌن ُيَتْرِجُم َلُه، َفَلَيُقوَلنَّ َلُه: َأَلْم َأْبَعْث إَِلْيَك َرُســوًل َفُيَبلَِّغَك؟ َفَيُقوُل: َبَلى، َفَيُقوُل: 
َأَلــْم ُأْعطِــَك َماًل َوُأْفِضْل َعَلْيَك؟ َفَيُقوُل: َبَلى، َفَينُْظُر َعْن َيِمينِِه َفاَ َيَرى إِلَّ َجَهنََّم، َوَينُْظُر َعْن َيَســاِرِه َفاَ 
َة َتْمَرٍة  ِة َتْمَرٍة َفَمْن َلْم َيِجْد ِشقَّ ُقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقَّ : َســِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: ))اتَّ َيَرى إِلَّ َجَهنََّم(( َقاَل َعِديٌّ
: َفَرَأْيُت الظَِّعينََة َتْرَتِحُل مَِن الِحيَرِة َحتَّى َتُطوَف بِالَكْعَبِة اَل َتَخاُف إاِلَّ اهلَل، َوُكنُْت  َفبَِكِلَمٍة َطيَِّبٍة(( َقاَل َعِديٌّ
فِيَمِن اْفَتَتَح ُكنُوَز كِْسَرى ْبِن ُهْرُمَز َوَلئِْن َطاَلْت بُِكْم َحَياٌة، َلَتَرُونَّ َما َقاَل النَّبِيُّ َأُبو الَقاِسِم: ملسو هيلع هللا ىلص ُيْخِرُج مِْلَء 

ِه. ]3595خ[. َكفِّ
الظعينة: املرأة يف الهودج.

الحرية: بلد ملوك العرب تحت حكم آل فارس.

دعار: جمع داعر وهو الشاطر الخبيث املفسد واملراد قطاع الطريق املعروفون يف هذا املكان.

سعروا البالد: أوقدوا نار الفتنة وملؤوا األرض رًشا وفساًدا.

فرأيت الظعينة ترتحل من الحرية حتى تطوف بالكعبة: ال يناقض هذا األحاديَث الصحيحة 

التي نهت املرأة عن السفر بدون محرم ألن املرأة يصيبها الخوف عند اختالل األمن ولو كان معها محرمها 

إذ كانوا يأخذونها من زوجها ويبيعون أوالدها ويقتلون محرمها أما مع انتشار اإلسالم واستتباب األمن ال 

تخاف عىل أوالدها أو نفسها أو محرمها.

باب]تجنب]المرأة]الِفَرق]المخالفة]لفرقة]أهل]السنة]والجماعة1][[ 

ٌة (  15 عن أبِي قاِلبَة عن ُمَعاذَة أنَّ امرأًة سألْت عائشَة َأتقِضي الحائُض الصالَة فقالْت: َأَحروريَّ
أنِت؟! »لقد ُكنَّا َنحيُض عند رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فال َنْقِضي وال ُنْؤمُر بالقضاِء«. ]262صد ص[.

أحرورية: وحروراء بلدة بقرب الكوفة خرج منها الخوارج يف أول ظهور لهم، فنُسبوا إليها.

باب]اإليمان]بالملكين1][[ 

قال تعالى: }ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظنَيِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحٰفِِظنَي١٠١٠ كَِراٗما َكٰتِبنَِي كَِراٗما َكٰتِبنَِي١١١١{ ]االنفطار: 11-10[
ا َعلَۡيَها َحافِٞظ٤٤{ ]الطارق: 4[ َّمَّ ا َعلَۡيَها َحافِٞظإِن ُكُّ َنۡفٖس ل َّمَّ وقال تعالى: }إِن ُكُّ َنۡفٖس ل

َماِل قَعِيٞد١٧١٧{ ]ق: 17[ َماِل قَعِيٞدإِۡذ َيَتلَقَّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡلَِمنِي وََعِن ٱلّشِ وقال تعالى: }إِۡذ َيَتلَقَّ ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡلَِمنِي وََعِن ٱلّشِ
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ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي{1][[ 
َ
ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِيَل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَكٰفِرِيَن أ
َ
باب]قوله]تعالى:]}َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَكٰفِرِيَن أ

ن 
َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِيۚ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَكٰفِرِيَن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ن َيٰٓ

َ
تُرِيُدوَن أ

َ
ۡوِلَآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمننَِيۚ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَكٰفِرِيَن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

بِيًنا١٤٤١٤٤{ ]النساء: 144[ ِ َعلَۡيُكۡم ُسۡلَطٰٗنا مُّ بِيًناَتَۡعلُواْ لِلَّ ِ َعلَۡيُكۡم ُسۡلَطٰٗنا مُّ َتَۡعلُواْ لِلَّ
ۡوِلَآُء 

َ
ۡوِلَآَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَُهوَد َوٱنلََّصٰــَرىٰٓ أ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡوِلَآُء ۞َيٰٓ

َ
ۡوِلَآَءۘ َبۡعُضُهۡم أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ ٱۡلَُهوَد َوٱنلََّصٰــَرىٰٓ أ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ وقــال تعالى: }۞َيٰٓ

ٰلِِمنَي٥١٥١{ ]المائدة: 51[ َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱللَّ ٰلِِمنَيَبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ ٱللَّ َبۡعٖضۚ َوَمن َيَتَول
َكٰوةَ  لَٰوةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱلَّ ُ َورَُسوُلُۥ َوٱلَّ َما َوِلُُّكُم ٱللَّ َكٰوةَ إِنَّ لَٰوةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱلَّ ُ َورَُسوُلُۥ َوٱلَّ َما َوِلُُّكُم ٱللَّ وقال تعالى: }إِنَّ
ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن٥٦٥٦{ ]المائدة: 55-  5[ ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ َ َورَُسوَلُۥ َوٱلَّ ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن َوَمن َيَتَولَّ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ َ َورَُسوَلُۥ َوٱلَّ َوُهۡم َرٰكُِعوَنَوُهۡم َرٰكُِعوَن٥٥٥٥ َوَمن َيَتَولَّ ٱللَّ

باب]معاملة]غير]المحاربين]بالبر]والقسط1][[ 

ن 
َ
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ ُ َعِن ٱلَّ ن لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
َ
ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ ُ َعِن ٱلَّ قــال تعالــى: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي٨٨{ ]الممتحنة: 8[ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَيَتَبُّ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ َتَبُّ
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُٓواْ  ۡحَســُن إِلَّ ٱلَّ

َ
ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

َ
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡمۖ َوقُولُٓواْ َوَل تَُجِٰدلُٓواْ أ ۡحَســُن إِلَّ ٱلَّ

َ
ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

َ
وقال تعالى: }َوَل تَُجِٰدلُٓواْ أ

نزَِل إَِلُۡكۡم ِإَوَلُٰهَنا ِإَوَلُٰهُكۡم َوِٰحٞد َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَن٤٦٤٦{ ]العنكبوت:  4[
ُ
نزَِل إَِلَۡنا َوأ

ُ
ِٓي أ نزَِل إَِلُۡكۡم ِإَوَلُٰهَنا ِإَوَلُٰهُكۡم َوِٰحٞد َوَنُۡن َلُۥ ُمۡسلُِموَنَءاَمنَّا بِٱلَّ

ُ
نزَِل إَِلَۡنا َوأ

ُ
ِٓي أ َءاَمنَّا بِٱلَّ

نزَِل إَِلِۡهۡم 
ُ
نزَِل إَِلُۡكــۡم َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب لََمــن يُۡؤِمُن بِٱللَّ

َ
نزَِل إَِلِۡهۡم ِإَونَّ ِمۡن أ

ُ
نزَِل إَِلُۡكــۡم َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب لََمــن يُۡؤِمُن بِٱللَّ

َ
وقــال تعالــى: }ِإَونَّ ِمۡن أ

َ َسِيُع  ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهــۡمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهــۡم أ

ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيًلۚ أ وَن أَِبَيٰــِت ٱللَّ ِ َل يَۡشــَتُ َ َسِيُع َخِٰشــعِنَي لِلَّ ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّبِِهــۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهــۡم أ

ُ
ِ َثَمٗنا قَلِيًلۚ أ وَن أَِبَيٰــِت ٱللَّ ِ َل يَۡشــَتُ َخِٰشــعِنَي لِلَّ

ٱۡلَِساِبٱۡلَِساِب١٩٩١٩٩{ ]آل عمران: 199[

باب]عقيدة]اليهود]والنصارى1][[ 

ِۖ َذٰلَِك  ِ َوقَالَِت ٱنلََّصَٰرى ٱلَۡمِســيُح ٱۡبــُن ٱللَّ ِۖ َذٰلَِك َوقَالَــِت ٱۡلَُهوُد ُعَزۡيــٌر ٱۡبُن ٱللَّ ِ َوقَالَِت ٱنلََّصَٰرى ٱلَۡمِســيُح ٱۡبــُن ٱللَّ قــال تعالــى: }َوقَالَــِت ٱۡلَُهوُد ُعَزۡيــٌر ٱۡبُن ٱللَّ
ۡحَبارَُهۡم 

َ
َُذٓواْ أ ۡحَبارَُهۡم  ٱتَّ
َ
َُذٓواْ أ ٰ يُۡؤفَُكوَن٣٠٣٠ ٱتَّ نَّ

َ
ۖ أ ُ ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُلۚ َقَٰتلَُهــُم ٱللَّ ۡفَوٰهِِهۡمۖ يَُضِٰه ُٔوَن قَۡوَل ٱلَّ

َ
ٰ يُۡؤفَُكوَنقَۡولُُهــم بِأ نَّ

َ
ۖ أ ُ ِيَن َكَفُرواْ ِمن َقۡبُلۚ َقَٰتلَُهــُم ٱللَّ ۡفَوٰهِِهۡمۖ يَُضِٰه ُٔوَن قَۡوَل ٱلَّ

َ
قَۡولُُهــم بِأ

ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۚ  ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبــُدٓواْ إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ لَّ
ُ
ِ َوٱلَۡمِســيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوَمآ أ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ

َ
ٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَوۚ َورُۡهَبَٰنُهــۡم أ ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبــُدٓواْ إَِلٰٗها َوِٰحٗداۖ لَّ

ُ
ِ َوٱلَۡمِســيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوَمآ أ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ

َ
َورُۡهَبَٰنُهــۡم أ

ن يُتِمَّ نُوَرهُۥ َولَۡو َكرِهَ 
َ
ٓ أ ُ إِلَّ َب ٱللَّ

ۡ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَيأ

َ
ِ بِأ ن ُيۡطِف ُٔواْ نُوَر ٱللَّ

َ
ن يُتِمَّ نُوَرهُۥ َولَۡو َكرِهَ  يُرِيُدوَن أ

َ
ٓ أ ُ إِلَّ َب ٱللَّ

ۡ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَيأ

َ
ِ بِأ ن ُيۡطِف ُٔواْ نُوَر ٱللَّ

َ
ا يُۡشُِكوَن٣١٣١ يُرِيُدوَن أ ا يُۡشُِكوَنُســۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ ُســۡبَحَٰنُهۥ َعمَّ

ٱۡلَكٰفُِروَنٱۡلَكٰفُِروَن٣٢٣٢{ ]التوبة: 0 -2 [
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 ِ َ ُهَو ٱلَۡمِســيُح ٱۡبُن َمۡرَيَمۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱللَّ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ ِ لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ َ ُهَو ٱلَۡمِســيُح ٱۡبُن َمۡرَيَمۚ قُۡل َفَمن َيۡملُِك ِمَن ٱللَّ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ وقال تعالى: }لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ
ۡرِض 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ۡرِض َجِيٗعاۗ َولِلَّ

َ
ُهۥ َوَمن ِف ٱۡل مَّ

ُ
ن ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ ۡرِض َشــۡي ًٔ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ۡرِض َجِيٗعاۗ َولِلَّ

َ
ُهۥ َوَمن ِف ٱۡل مَّ

ُ
ن ُيۡهلَِك ٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡرَيَم َوأ

َ
َراَد أ

َ
ا إِۡن أ َشــۡي ًٔ

ءٖ قَِديٞر١٧١٧{ ]المائدة: 17[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ ءٖ قَِديٞرَوَما بَۡيَنُهَماۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َوٱللَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ُ َعَ َوَما بَۡيَنُهَماۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َوٱللَّ

َّۡم  ٓ إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۚ ِإَون ل َ ثَالُِث ثََلَٰثــةٖۘ َوَما ِمۡن إَِلٍٰه إِلَّ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ َّۡم لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ ٓ إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۚ ِإَون ل َ ثَالُِث ثََلَٰثــةٖۘ َوَما ِمۡن إَِلٍٰه إِلَّ ِيَن قَالُٓواْ إِنَّ ٱللَّ وقــال تعالــى: }لََّقۡد َكَفَر ٱلَّ
ۥۚ  ِ َويَۡســَتۡغفُِرونَُه فََل َيُتوُبوَن إَِل ٱللَّ

َ
ۥۚ  أ ِ َويَۡســَتۡغفُِرونَُه فََل َيُتوُبوَن إَِل ٱللَّ
َ
ِلٌم٧٣٧٣ أ

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ ــنَّ ٱلَّ ا َيُقولُوَن َلََمسَّ ِلٌميَنَتُهواْ َعمَّ
َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ ــنَّ ٱلَّ ا َيُقولُوَن َلََمسَّ يَنَتُهواْ َعمَّ

يَقةۖٞ َكنَا  ُهۥ ِصّدِ مُّ
ُ
ا ٱلَۡمِســيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إِلَّ رَُســوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ يَقةۖٞ َكنَا  مَّ ُهۥ ِصّدِ مُّ
ُ
ا ٱلَۡمِســيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إِلَّ رَُســوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم٧٤٧٤ مَّ ُ َغُفورٞ رَِّحيٞمَوٱللَّ َوٱللَّ

ِ َما  َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ
َ
ِ َما  قُۡل أ َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ
َ
ٰ يُۡؤفَُكوَن٧٥٧٥ قُۡل أ نَّ

َ
ُ لَُهُم ٱٓأۡلَيِٰت ُثمَّ ٱنُظۡر أ َعاَمۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نُبنَّيِ ُكَلِن ٱلطَّ

ۡ
ٰ يُۡؤفَُكوَنيَأ نَّ

َ
ُ لَُهُم ٱٓأۡلَيِٰت ُثمَّ ٱنُظۡر أ َعاَمۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نُبنَّيِ ُكَلِن ٱلطَّ

ۡ
يَأ

ِميُع ٱۡلَعلِيُم٧٦٧٦{ ]المائدة:  7- 7[ ُ ُهَو ٱلسَّ ا َوَل َنۡفٗعاۚ َوٱللَّ ِميُع ٱۡلَعلِيُمَل َيۡملُِك لَُكۡم َضّٗ ُ ُهَو ٱلسَّ ا َوَل َنۡفٗعاۚ َوٱللَّ َل َيۡملُِك لَُكۡم َضّٗ
َمانِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ 

َ
ۡو نََصَٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
َمانِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡلَنََّة إِلَّ َمن َكَن ُهــوًدا أ

َ
ۡو نََصَٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
وقــال تعالــى: }َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡلَنََّة إِلَّ َمن َكَن ُهــوًدا أ

بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِيبُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي١١١١١١{ ]البقرة: 111[
 ٰ ءٖ َوقَالَِت ٱنلََّصَٰرٰى لَۡيَسِت ٱۡلَُهوُد َعَ ٰ َشۡ ٰ َوقَالَِت ٱۡلَُهوُد لَۡيَسِت ٱنلََّصَٰرٰى َعَ ءٖ َوقَالَِت ٱنلََّصَٰرٰى لَۡيَسِت ٱۡلَُهوُد َعَ ٰ َشۡ وقــال تعالى: }َوقَالَِت ٱۡلَُهوُد لَۡيَسِت ٱنلََّصَٰرٰى َعَ
ُ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ  ِيــَن َل َيۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمۚ فَٱللَّ ءٖ َوُهۡم َيۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۗ َكَذٰلَِك قَاَل ٱلَّ ُ َيُۡكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َشۡ ِيــَن َل َيۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمۚ فَٱللَّ ءٖ َوُهۡم َيۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۗ َكَذٰلَِك قَاَل ٱلَّ َشۡ

فِيَما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَنفِيَما َكنُواْ فِيهِ َيَۡتلُِفوَن١١٣١١٣{ ]البقرة:  11[
نزَِل َعلَۡيَنا َوَيۡكُفُروَن بَِما 

ُ
ُ قَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ أ نَزَل ٱللَّ

َ
نزَِل َعلَۡيَنا َوَيۡكُفُروَن بَِما ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

ُ
ُ قَالُواْ نُۡؤِمُن بَِمآ أ نَزَل ٱللَّ

َ
وقــال تعالــى: }ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َءاِمُنواْ بَِمآ أ

ۡؤِمننَِي٩١٩١{ ]البقرة: 91[ ِ ِمن َقۡبُل إِن ُكنُتم مُّ ۢنبَِيآَء ٱللَّ
َ
ٗقا لَِّما َمَعُهۡمۗ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ ۡؤِمننَِيَوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ ِ ِمن َقۡبُل إِن ُكنُتم مُّ ۢنبَِيآَء ٱللَّ
َ
ٗقا لَِّما َمَعُهۡمۗ قُۡل فَلَِم َتۡقُتلُوَن أ َوَرآَءهُۥ َوُهَو ٱۡلَقُّ ُمَصّدِ

باب]نزول]عيسى]]وإيمان]النصارى]ببشريته]ورسالته1][[ 

ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم 
َ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَيۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ يَُكوُن َعلَۡيِهۡم ِإَون ّمِۡن أ
َ
قــال تعالــى: }ِإَون ّمِۡن أ

َشِهيٗداَشِهيٗدا١٥٩١٥٩{ ]النساء: 159[

باب]علم]المرأة]بوجوب]طاعة]أولياء]األمور1][[ 

ۡمرِ ِمنُكۡمۖ{ ]النساء: 59[
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡمرِ ِمنُكۡمَۖيٰٓ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ
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ِه قالْت: ســمعُت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيخطُب يف حجِة الوداِع يقوُل: ( 154 عن يحَيى بِن الحصيِن عن ُأمِّ
ٌع َفاْسَمُعوا َلُه، َوَأطِيُعوا َما َأَقاَم َلُكْم كَِتاَب اهللِ((.  َر َعَلْيُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ ُمَجدَّ ُقوا اهللَ، َوإِْن ُأمِّ ))َيا َأيَُّها النَّاُس اتَّ

]سن 23282 ص[.

ُه َسَتُكوُن ُأَمَراُء َتْعرُِفوَن َوُتنْكُِروَن، َفَمْن َأْنَكَر، ( 155 عن ُأمِّ سلمَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ
َفَقْد َبرَِئ، َوَمْن َكرَِه، َفَقْد َســِلَم، َوَلكِْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع(( قالوا: يا رســوَل اهللِ، أفال نقاتُلهم؟ قال: ))َل، َما 

ْوا َلُكُم اْلَخْمَس((. ]سن 26571 ص[. َصلَّ

باب]من]أشراط]الساعة]وفتن]آخر]الزمان1][[ 

ِ َحَدٖب يَنِسلُوَن٩٦٩٦ َوٱۡقَتََب ٱلۡوَۡعُد  َوٱۡقَتََب ٱلۡوَۡعُد 
ُجوُج َوُهم ّمِن ُكّ

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ ِ َحَدٖب يَنِسلُوَنَحتَّ

ُجوُج َوُهم ّمِن ُكّ
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
ٰٓ إَِذا فُتَِحۡت يَأ قال تعالى: }َحتَّ

ِيَن َكَفُرواْ َيَٰوۡيلََنا{ ]األنبياء:  9[ بَۡصُٰر ٱلَّ
َ
ِيَن َكَفُرواْ َيَٰوۡيلََناٱۡلَقُّ فَإَِذا ِهَ َشِٰخَصٌة أ بَۡصُٰر ٱلَّ
َ
ٱۡلَقُّ فَإَِذا ِهَ َشِٰخَصٌة أ

ُثُكْم َأَحٌد َبْعِدي َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  15 َثنَُّكْم َحِديًثا اَل ُيَحدِّ عن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: أَلَُحدِّ
َجاُل،  َنا، َوَتْكُثَر النَِّســاُء، َوَيِقلَّ الرِّ ــاَعِة: َأْن َيِقلَّ الِعْلُم، َوَيْظَهَر الَجْهُل، َوَيْظَهَر الزِّ يقول: ))ِمْن َأْشــَراِط السَّ

َحتَّى َيُكوَن لَِخْمِسيَن اْمَرَأًة الَقيُِّم الَواِحُد((. ]81خ[.
ُثُكــْم بِِه َأَحٌد ( 157 َثنَُّكــْم َحِديًثا َســِمْعُتُه مِْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اَل ُيَحدِّ عــن َأَنٍس  َقــاَل: أَلَُحدِّ

َنا  ــاَعِة َأْن ُيْرَفَع اْلِعْلُم َوَيْكُثَر اْلَجْهُل َوَيْكُثَر الزِّ َغْيِري، َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إِنَّ ِمْن َأْشَراِط السَّ
َجاُل َوَيْكُثَر النَِّساُء َحتَّى َيُكوَن لَِخْمِسيَن اْمَرَأًة اْلَقيُِّم اْلَواِحُد((. ]5231خ[. َوَيْكُثَر ُشْرُب اْلَخْمرِ َوَيِقلَّ الرِّ

ُجُل فِيِه ( 158 ـاِس َزَماٌن َيُطــوُف الرَّ َعــْن َأبِي ُموَســى  َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ))َلَيْأتَِينَّ َعَلى النَـّ
ُجُل اْلَواِحــُد َيْتَبُعُه َأْرَبُعوَن اْمَرَأًة، َيُلْذَن بِِه،  َهِب، ُثمَّ َل َيِجُد َأَحًدا َيْأُخُذَها ِمنُْه، َوُيَرى الرَّ َدَقــِة ِمــَن الذَّ بِالصَّ

َجاِل َوَكْثَرِة النَِّساِء((. ]1414خ[. ِة الرِّ ِمْن ِقلَّ
عــن عبِد اهللِ بــِن عمــٍرو َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َليْأتِينَّ عَلــى ُأمتِي ما أَتــى على بنِي ( 159

تِــي َمْن يصنُع ذلك، وإنَّ  ه عانيًة َلَكاَن يف ُأمَّ إســرائيَل َحــْذَو النَّعِل بالنَّعِل، حتَّى إْن كان منُْهــم َمْن أَتى ُأمَّ
ًة  ًة ُكُلهْم يف الناِر إل ِملَّ تِي على ثاٍث وسبعيَن ِملَّ ًة، وتفترُق ُأمَّ َقْت عَلى ثِنَْتيِن وَسْبعيَن ِملَّ بني إسرائيَل تفرَّ

واحدًة(( قالوا: وَمْن هي يا رسوَل اهللِ؟ قال: ))ما أنا عليِه وأصحابِي((. ]2641صت ح[.
عــن ابِن عبــاٍس َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلترَكُبنَّ ســنََن َمْن كان َقبَلُكم ِشــبًرا بِشــبرٍ ( 0 1

وذراًعــا بذراٍع حتَّى لو أنَّ َأحَدهم َدخَل ُجْحَر َضٍب لدخلُتم، وحتَّى لو أنَّ َأحَدهم جامَع امرأَته بالطريِق 
َلفعلُتُموه((. ]5067صج ص[.
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عن َأبِي َسِعيٍد  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْبًرا بِِشْبرٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّى ( 1 1
َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه((. ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ، اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى؟ َقاَل: ))َفَمْن؟!((. ]3456خ[.

جحر ضب: جحر دويبة معروفة جحرها ضيق ورديء إشارة إىل أنهم يتشبهون بهم حتى فيما 

قبح وتكرهه النفوس املستقيمة.

ْيَلَة ( 2 1 عــن ُأمِّ َســَلَمَة َقاَلِت: اْســَتْيَقَظ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت َلْيَلٍة َفَقاَل: ))ُســْبَحاَن اهللِ! َمــاَذا ُأْنِزَل اللَّ
ْنَيــا َعاِرَيٍة فِي  ِمــَن اْلِفَتــِن؟! َوَماَذا ُفتَِح ِمــَن اْلَخَزائِِن؟! َأْيِقُظــوا َصَواِحَباِت اْلُحَجرِ، َفُربَّ َكاِســَيٍة فِي الدُّ

اْلِخَرِة((. ]115خ[.
صواحبات الحجر: زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

كاسية: يف الدنيا بالثياب ونعم الله.

عارية: يف اآلخرة من الثواب لعدم الشكر والعمل.

عن عائشَة  قالْت: دخَل عليَّ رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وأَنا َأبكِي فقال لِي: ))ما ُيبكِيِك؟!(( قلُت: (   1
جاَل فبكيُت. فقال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إْن يخُرج الدجاُل وأنا حيٌّ َكفيتكُموه وإْن  يا رســوَل اهللِ، ذكرُت الدَّ
ُه يخرُج يف يهوديــِة َأصَبهان حتَّى َيأتِي المدينَة فينزُل  جــاُل بعِدي فإنَّ ربَُّكم  ليس بَِأعوَر وإنَّ يخــُرج الدَّ
ــام مدينٌة  ناحيتهــا ولها يومئٍذ ســبعُة أبواٍب عَلى كلِّ نقٍب ِمنَها َمَلكاِن فيخرُج إليِه ِشــراُر أهِلها حتَّى الشَّ
بفلســطيَن بباِب لّد -وقال أبو داود مرًة- حتى يأتِي فلســطيَن باِب لّد فينزل عيَســى  فيقُتله ُثمَّ يمكُث 

عيسى  يف الرِض أربعيَن سنًة إماًما عدًل وحكًما مقسًطا((. ]سن 24511 ح[.

ا ( 4 1 عــن َزْينََب بِنِْت َجْحــٍش َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َخَرَج َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًمــا َفِزًعا ُمْحَمرًّ
َوْجُهُه َيُقوُل: ))َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اْقَتَرَب ُفتَِح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه(( 
الُِحوَن؟! َقاَل: ))َنَعْم إَِذا  تِي َتلِيَها َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َأَنْهلُِك َوفِينَا الصَّ ْبَهاِم َوالَّ َق بِإِْصَبِعِه اإْلِ َوَحلَّ

َكُثَر اْلَخَبُث((. ])2880م(2[.

عن َأبي ســعيٍد الُخْدِريِّ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))والذي نفِســي بيِده ل تقوُم الســاعُة ( 5 1
ُجَل َعَذبُة ســوطِه وِشــراُك َنْعِله وُتْخبَره َفِخُذُه بِما أحدَث أهُله  َم الرَّ ــباُع النَس وحتى ُتكلِّ َم السِّ حتَّى ُتكلِّ

ِمْن بعِدِه((. ]2181صت ص[.
السباع: الوحوش.

وعذبة السوط: طرفه. 

ورشاك نعله: الرباط، وسيتكلمون حقيقة، وقال البعض: املقصود من التكلم ما اخرتع يف عرصنا 

من هواتف متنقلة ووسائل تصنت وفيه نظر.
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عــن طــارق عــن عبِد اهللِ قــال لــه يــا أبــا عبــِد الرحمــِن تســليُم الرجــِل عليــك فقلُت (   1
ِة، َوَتْفُشو التَِّجاَرُة،  ــاَعِة َتْسِليُم اْلَخاصَّ صدَق اهلُل ورســوُله قال: فَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َبْيَن َيَدِي السَّ

َحتَّى ُتِعيَن اْلَمْرَأُة َزْوَجَها َعَلى التَِّجاَرِة، َوُتْقَطُع اْلَْرَحاُم((. ]3982سن ح[.
تسليم الخاصة: أي من عالمات الساعة أن يسلم املرء عىل خاصته وَمن يعرفه دون السالم عىل 

عامة املسلمني إذا مر بهم.

تفشو: تنترش.

تعني املرأة زوجها عىل التجارة: تعمل معه أو منفردة وقد تكون مختلطة عىل غري عادة النساء 

مما يؤثر عىل حقوق الزوج والولد ومثل هذه التجارة التي ترصف صاحبها عن الواجبات والحقوق تمحق 

الربكة من البيت.

ويف رواية يف السلســلة الصحيحة: ))َحتَّى تُِعنَي اْلَمْرأَُة َزْوَجَها َعىَل التَِّجاَرِة، َوَقْطَع اأْلَْرَحاِم، 

.)) َوَشَهاَدَة الزُّوِر، َوِكتَْماَن َشَهاَدِة اْلَحقِّ





كتاب الطهارةكتاب الطهارة

باب]تجنب]اإلسراف]في]الماء]ولو]كان]للطهارة1][ 

عن َعائَِشــَة َقاَلْت: »ُكنُْت َأْغَتِســُل َأَنا َوالنَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن إَِناٍء َواِحٍد مِْن َقــَدٍح ُيَقاُل َلُه: ( 7 1
اْلَفَرُق«. ]250خ[.

الفرق: قدح مقداره ثالثة آصع وقيل صاعان.

]باب]ما]جاء]في]الطهور]من]فضل]طهور]المرأة]1][ 

وفضل]طهور]الرجل

عــن ابِن عباٍس قال: اغَتســَل بعــُض أزواِج النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َجْفنٍَة فَأراَد رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أْن ( 8 1
يتوضَأ منُْه فقالْت: يا رسوَل اهللِ إنِّي كنُت ُجنًُبا فقال: ))إِنَّ اْلَماَء َل ُيْجنُِب((. ]65صت ص[.

مِــَن ( 9 1 واحــٍد  إنــاٍء  مِــْن  ورســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  أنــا  َأغتســُل  »كنــُت  قالــْت:  عائشــَة  عــن 
الَجنابِة«. ]412صن ص[.

عن ِعْكرمَة، عن عائشَة: »عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّهما كانا يتوضآِن جميًعا للصالِة«. ]383صه ص[.( 170

عن عبِد اهللِ بِن َسْرِجَس قال: »َنَهى رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أْن َيغتسَل الرجُل بفْضِل َوُضوِء المرأِة ( 171
والمرأُة بفضِل َوُضوِء الرجِل ولكْن َيْشَرعاِن جميًعا«. ]374صه ص[.

َأ الرجُل بِفضِل َطُهوِر المرأِة ( 172 : »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى أْن َيتوضَّ عن الَحَكِم بِن عمٍرو الغفاريِّ
َأْو قال: بُِسْؤِرها«. ]64صت ص[.

 : أكثر العلماء عىل أن النهي للكراهة جمًعا بني األدلة. وقال شيخنا محمد بن عثيمني

واملقصود بالنهي اإلرشاد إىل حال أخرى وهو االغتسال جميعا ألنه أبلغ يف املودة بينهما.
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باب]إذا]أصاب]دم]الحيض]الثوب1][ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َخْوَلَة بِنَْت َيَســاٍر َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ إِنَُّه َلْيَس لِي إاِلَّ (  17
ــي فِيِه((. َفَقاَلْت: َفإِْن َلْم  َثــْوٌب َواِحــٌد َوَأَنا َأِحيُض فِيِه َفَكْيَف َأْصنَُع؟ َقاَل: ))إَِذا َطُهْرِت َفاْغِســِليِه، ُثمَّ َصلِّ

ِك َأَثُره((. ]365صد ص[. ِم َوَل َيُضرُّ ُم؟ َقاَل: ))َيْكِفيِك َغْسُل الدَّ َيْخُرِج الدَّ
عن ُأمِّ قيٍس بنِت مِحصٍن قالْت سألُت رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص عن دِم الحيِض يصيُب الثوَب قال: ( 174

يِه َوَلْو بِِضَلٍع((. ]628صه[ حسن صحيح ْدِر، َوُحكِّ ))اْغِسِليِه بِاْلَماِء َوالسِّ

َثْتنِي َفاطَِمُة َعْن َأْســَماَء َقاَلْت: َجــاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 175 َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة َقاَل: َحدَّ
َفَقاَلْت: إِْحَداَنا ُيِصيُب َثْوَبَها مِْن َدِم اْلَحْيَضِة َكْيَف َتْصنَُع بِِه؟ َقاَل: ))َتُحتُُّه، ُثمَّ َتْقُرُصُه بِاْلَماِء، ُثمَّ َتنَْضُحُه، 

ُثمَّ ُتَصلِّي فِيِه((. ]291م[.

باب]فرك]المني1][ 

َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. (  17 َثــْوِب  مِــْن  َأْفُرُكــُه  »ُكنْــُت  َقاَلــْت:  اْلَمنِــيِّ  فِــي  َعائَِشــَة   عــن 
])288م(106[.

باب]غسل]المني1][ 

ُجِل َأَيْغِسُلُه ( 177 عن َعْمِرو ْبِن َمْيُموٍن َقاَل: َسَأْلُت ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر َعِن اْلَمنِيِّ ُيِصيُب َثْوَب الرَّ
اَلِة فِي  َأْم َيْغِسُل الثَّْوَب؟ َفَقاَل: َأْخَبَرْتنِي َعائَِشُة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْغِسُل اْلَمنِيَّ ُثمَّ َيْخُرُج إَِلى الصَّ

َذلَِك الثَّْوِب َوَأَنا َأْنُظُر إَِلى َأَثِر اْلَغْسِل فِيِه«. ]289م[.

باب]مؤاكلة]الحائض1][ 

عن ُشــَريٍح عن عائشــَة : ســألُتها هل تأكُل المــرأُة مع زوِجها وهي طامــٌث؟ قالْت: ( 178
»َنعْم، كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدعونِي فآكُل معُه وأنا عارٌك، وكان يأخُذ الَعْرَق فُيْقِســُم عليَّ فيه فَأْعَتِرُق مِنُه 
ــَراِب فُيْقِســُم عليَّ  ُثمَّ أَضُعُه فيأُخُذُه فَيْعَتِرُق مِنُه وَيَضُع َفَمُه حيُث َوَضْعُت َفِمي مَِن الَعْرِق، وَيْدُعو بالشَّ
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فِيِه قبَل أْن يْشــَرَب منُْه فآُخُذُه فَأْشــَرَب منُه ُثمَّ أَضُعُه فيْأُخُذُه فيْشَرُب مِنُه وَيَضُع َفَمُه حيُث وضعُت َفِمي 
مَِن الَقَدِح«. ]279صن ص[.

طامث أو عارك: أي حائض.

الَعْرق: هو العظم الذي عليه بقية من اللحم.

عن عائشــَة  قالــْت: »كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َفاُه عَلــى الَمْوِضِع الذي أْشــَرُب مِنُه ( 179
فيْشَرُب مِْن َفْضِل ُسْؤِري وَأنا حائٌض«. ]280صن ص[.

باب]مباشرة]الحائض1][ 

ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِســآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل 
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهــَو أ ـ َٔ ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِســآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل َويَۡسـ
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهــَو أ ـ َٔ قــال تعالى: }َويَۡسـ

ٰبنَِي َوُيِحبُّ  َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َمَرُكــُم ٱللَّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ــۡرَن فَأ ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َتَطهَّ ٰبنَِي َوُيِحبُّ َتۡقَرُبوُهــنَّ َحتَّ َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َمَرُكــُم ٱللَّ

َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ــۡرَن فَأ ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َتَطهَّ َتۡقَرُبوُهــنَّ َحتَّ

ٱلُۡمَتَطّهِرِيَنٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢٢٢٢{ ]البقرة: 222[
فاعتزلوا النساء يف املحيض: أي يف الفرج فيجوز االستمتاع بالحائض دون الفرج.

حتى يطهرن: أي من الدم.

فإذا تطهرن: أي باملاء، وقد اتفق العلماء عىل أن املرأة إذا انقطع حيضها ال تحل حتى تغتســل 

باملاء. أو تتيمم إن تعذر ذلك عليهــا، إال أن أبا حنيفة  فيما إذا انقطع دمها ألكثر الحيض وهو عرشة 

أيام عنده أنها تحل بمجرد اإلنقطاع وال تفتقر إىل غسل.

من حيث أمركم الله: يعني يف الفرج فال يجوز إتيان النســاء يف الدبر ومن حيث أمركم الله أي 

طاهرات غري حيض.

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »َكاَنْت إِْحَداَنا إَِذا َكاَنْت َحائًِضا َفَأَراَد َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَباِشَرَها َأَمَرَها ( 180
ُكْم َيْملُِك إِْرَبُه َكَما َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْملُِك إِْرَبُه«. ]302خ[. َأْن َتتَِّزَر فِي َفْوِر َحْيَضتَِها ُثمَّ ُيَباِشُرَها. َقاَلْت: َوَأيُّ

اٍد َقاَل: َســِمْعُت َمْيُموَنَة َتُقوُل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَراَد َأْن ُيَباِشَر ( 181 عن َعْبِداهللِ ْبِن َشــدَّ
اْمَرَأًة مِْن نَِسائِِه َأَمَرَها َفاتََّزَرْت َوِهَي َحائٌِض«. ]303خ[.

فور: وقت كثرتها.

تتزر: تشد إزاًرا تسرت رستها وما فوق ركبتها.

إربه: بكرس الهمز وسكون الراء أي عضوه. وبفتح الهمزة أي حاجته وشهوته.
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باب]ليست]حيضتك]في]يدك1][ 

عن عائشــَة  َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َناِولِينِي اْلُخْمَرَة ِمْن اْلَمْســِجِد(( قالْت: إنِّي ( 182
حائٌض! فقال رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَسْت َحْيَضُتِك فِي َيِدِك((. ]271صن ص[.

عن أبي هريرَة قال: َبْينَا رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف المســجِد إْذ قال: ))َيا َعائَِشُة، َناِولِينِي الثَّْوَب(( (  18
ُه َلْيَس فِي َيِدِك(( فناَولْتُه. ]383صن ص[. فقالْت: إنِّي ال ُأصلِّي! فقال: ))إِنَّ

إني ال أصيل: أي أنها حائض.

باب]حكم]الكدرة]والصفرة1][ 

عــن ُأمِّ الُهَذْيِل عن ُأمِّ عطيَة وكانْت بايعْت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قالْت: »ُكنَّا ال َنُعدُّ الُكْدَرَة والُصْفَرَة ( 184
َبعَد الطُّْهِر شيًئا«. ]307صد ص[.

الكــدرة والصفرة: املاء الذي تراه كالصديد يعلوه اصفرار فــإذا وجدت الكدرة والصفرة بعد 

انتهاء حيضتها فال يمنعها ذلك من الصالة والصيام والجماع ونحو ذلك.

باب]متى]تطهر]النفساء1][[ 

ِة عن ُأمِّ ســلمَة قالْت: »كانْت النَُّفَســاُء َتْجلُِس عَلى عهِد رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 185 ــَة األْزِديَّ عن ُمسَّ
َأْربعيَن يوًما وُكنَّا َنْطلِي ُوُجوَهنَا بالَوْرِس مَِن الَكَلِف«. ]صت 139 حسن صحيح[.

نطــيل وجوهنا بالورس: ندهن بالورس وهو نبت أصفر يصبغ به والكلف: ما يعلو وجه املرأة 

من الحمرة أو السواد بعد الوالدة.

وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني ومن بعدهم عىل أن النفســاء تدع الصالة 

أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتســل وتصيل، فإذا رأت الدم بعد األربعني فإن أكثر أهل 

العلم قالوا: ال تدع الصالة بعد األربعني. وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول ســفيان الثوري، وابن املبارك، 

والشافعي، وأحمد، وإسحق ويروى عن الحسن البرصي أنه قال: إنها تدع الصالة خمسني يوًما إذا لم تر 

الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستني يوًما.
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باب]طهارة]بدن]الحائض]والنفساء1][[ 

عــن ميمونــَة  قالْت: »كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َرْأَســُه فِي ِحْجِر (  18
إِْحَداَنــا، َفَيْتُلــو اْلُقــْرآَن َوِهَي َحائٌِض، َوَتُقــوُم إِْحَداَنا بِاْلُخْمَرِة إَِلى اْلَمْســِجِد َفَتْبُســُطَها َوِهــَي َحائٌِض«. 

]273صن ص[.

الخمرة: الســجادة التي يصيل عليها سواء كانت عىل قدر الوجه ليسجد عليها أو ما زاد عىل قدر 

الوجه.

باب]النوم]مع]الحائض]في]لحاف]واحد1][[ 

َثْتَها َقاَلْت: »َبْينَا َأَنا َمَع النَّبِيِّ ( 187 َثْتُه َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َحدَّ عن َأبِي َسَلَمَة َأنَّ َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َسَلَمَة َحدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ُمْضَطِجَعــٌة فِــي َخِميَصٍة إِْذ ِحْضُت َفاْنَســَلْلُت َفَأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضتِي َقاَل: ))َأُنِفْســِت؟(( ُقْلُت: َنَعْم، 

َفَدَعانِي َفاْضَطَجْعُت َمَعُه فِي اْلَخِميَلِة«. ]298خ[.
عن أبي سلمة: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوه أحد العرشة املبرشين بالجنة، وهو 

من فقهاء املدينة تويف سنة أربع وتسعني من الهجرة، أما أبو سلمة زوج أم سلمة هو عبد الله بن عبد األسد 

املخزومي وتويف سنة )4( من الهجرة.

باب]كيف]تتطهر]المستحاضة]إذا]أرادت]الصالة1][[ 

عن ُســَليماَن بِن يســاٍر عن ُأمِّ ســلمَة زوِج النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ امرأًة كانْت ُتْهــَراُق الدماء عَلى ( 188
َة الليالِي والياِم التِّي كانْت  عهِد رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فاْسَتْفَتْت َلها ُأمُّ َسَلَمَة رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))لَِتنُْظْر ِعدَّ
َفْت ذلك  ــهرِ قبَل أْن ُيصيَبها الذي أصاَبها فلَتْتُرِك الصاَة َقْدَر ذلك ِمَن الشــهرِ فإذا َخلَّ َتِحيُضُهنَّ ِمَن الشَّ

فْلَتغَتِسْل ُثمَّ لَِتْسَتْثِفْر بَِثْوٍب ُثمَّ لُِتصلِّ فيِه((. ]274صد ص[.

عــن َعائَِشــَة َأنََّها َقاَلــِت: »اْســَتْفَتْت ُأمُّ َحبِيَبــَة بِنُْت َجْحٍش َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلــْت: إِنِّي ( 189
َما َذلِِك ِعْرٌق َفاْغَتِسِلي ُثمَّ َصلِّي(( َفَكاَنْت َتْغَتِسُل ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة«. ]334 م[. ُأْسَتَحاُض. َفَقاَل: ))إِنَّ

أم حبيبة بنت جحش: ختنة رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أخت أم املؤمنني زينب واألختان: جمع ختن وهم 

أقارب زوجة الرجل واألحماء: أقارب زوج املرأة واألصهار يعم الجميع.
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أســتحاض: أي تصيبني االستحاضة وهي ســيالن الدم يف غري أوقاته املعتادة وهو دم مرض 

وفساد ال دم فطرة وطبيعة كالحيض ودم االستحاضة يستمر ويخرج كل الوقت أو أكثره.

فكانت تغتسل لكل صالة: كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها عىل سبيل اإلباحة أو االستحباب ال 

الوجوب وكذلك كل مســتحاضة تريد أن تتنظف السيما مع كثرة سيالن الدم فتغتسل لكل صالة أو لكل 

صالتني أو مرة واحدة يف اليوم فلها ذلك أما الغسل الواجب هو بعد انتهاء حيضها

* َقاَل اللَّيُْث بُْن َسْعٍد َلْم يَذُْكِر ابُْن ِشَهاٍب أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أََمَر أُمَّ َحِبيبََة ِبنَْت َجْحٍش أَْن تَْغتَِسَل 

ٌء َفَعَلتُْه ِهَي. ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة َوَلِكنَُّه يَشْ

عن عائشــَة قالْت: »اسُتِحيَضْت ُأمُّ حبيبَة بنُت َجْحٍش امرأُة عبِد الرحمِن بِن عوٍف وهي ( 190
أخُت زينَب بنِت جحٍش فاســَتْفَتْت رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقال َلها رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنَّ هذه ليســت بالَحيضِة 
ولكــْن هذا ِعْرٌق فــإذا َأْدَبرِت الَحيضُة فاغَتِســِلي وصلِّي وإذا َأقبلْت فاتُركِي لها الصاَة(( قالْت عائشــُة: 
فكانْت َتغتســُل لــكلِّ صالٍة وُتصلِّي وكانْت َتغتِســُل أحياًنــا يف مِْرَكٍن يف ُحْجَرِة ُأختِهــا زينَب وهي عنَد 
رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى إنَّ ُحْمَرَة الدِم َلَتْعُلو الماَء وَتخُرُج فُتصلِّي مع رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فَما َيمنُعها ذلك مَِن 

الصالِة«. ]204صن ص[.
عرق: بكرس العني وســكون الراء ويقال له العاذل أو العــاذر وأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيان الفرق بني 

الدمني الختالف املخرجني فدم الحيض يخرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة بخالف دم االســتحاضة 

يخرج بسبب انفجار أو انفصام عرق.

مركن: الوعاء الذي يُغسل فيه الثياب. وجمعه مراكن.

عن عائشَة: »أنَّ ُأمَّ حبيبَة اسُتِحيَضْت َسْبَع سنيَن فأمَرها رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أْن َتغَتِسَل فكانْت ( 191
َتغَتِسُل لِكلِّ صالٍة«. ]291صد ص[.

اَة أياَم ( 192 ِه عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))الُمْســَتَحاَضُة َتَدُع الصَّ عــن َعديِّ بِن ثابٍت عن أبيِه عن جدِّ
ُأ لِكِلِّ صاٍة وَتصوُم وُتصلِّي((. ]625صه ص[. َأْقَرائَِها ُثمَّ َتْغَتِسُل وَتَتوضَّ

ثم تغتسل: أي من الحيض.

وتتوضأ لكل صالة: ألنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت، كصاحب سلس 

البول وصاحب الريح املستمرة ونحو ذلك، فإذا ارتفع الحدث لم يلزمها الوضوء إال استحبابا أو عىل سبيل 

أُ ِلُكلِّ َصــاَلٍة(( أي لكل وقت صالة فلها أن تصيل أكثر من صالة  االحتيــاط، وإذا كان املقصود ))َوتَتََوضَّ

بهذا الوضوء ما لم يدخل وقت الصالة األخرى، وذهب آخرون: بل املقصود تتوضأ لكل صالة، فإذا صلت 

صالة ثم أرادت أن تصيل ثانية لزمها الوضوء ولو لم ينته الوقت، أما إذا توضأت لصالة النافلة كالضحى 

وصالة الليل فلها االقتصار عىل وضوء واحد ولو صلت ركعتني ثم ركعتني أو أكثر وال يرضها سيالن الدم.
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ــِه َحْمنََة بنــِت جحــٍش: »أنَّهــا اســُتِحيَضْت عَلــى عهِد (  19 عــن ِعمــراَن بــِن طلحَة عــن أمِّ
رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فأتْت رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فقالْت: إنِّي اســُتِحْضُت حيضًة منكرًة شــديدًة قال لها: ))احتِشــي 
ِمي وَتحيَِّضي يف كلِّ شــهرٍ يف ِعلِم اهللِ ستَة  ا. قال: ))َتَلجَّ ُكْرُســًفا(( قالْت َلُه: إنَّه أشــدُّ مِْن ذلك إنِّي َأُثجُّ َثجًّ
رِي الظهَر  أياٍم َأْو َســبعَة أياٍم، ُثمَّ اغَتســِلي ُغسًا فصلِّي وُصوِمي ثاثًة وعشــريَن أو أربعًة وعشريَن، وَأخِّ
ِلي العشاَء، واغَتســِلي َلهما ُغسًا وهذا  رِي المغرَب وَعجِّ ِمي العصَر، واغَتســِلي َلُهَما ُغْســًا، وَأخِّ وَقدِّ

((«. ]627صه ح[. َأحبُّ المريِن إليَّ
حمنة بنت جحش: وكانت جميع بنات جحش كلهن مســتحضات زينب أم املؤمنني وأم حبيبة 

وحمنة.

عن أسماَء بنِت ُعميٍس قالْت: قلُت: يا رسوَل اهللِ، إنَّ فاطمَة بنَت أبِي ُحَبيٍش اسُتِحيَضْت ( 194
ُمنــُذ َكَذا وَكَذا فَلْم ُتَصلِّ فقال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُســبحاَن اهللِ إنَّ هذا ِمَن الشــيطاِن لَِتْجِلَس يف ِمْرَكٍن فإذا 
رأْت ُصْفرًة َفوَق الماِء فْلَتْغَتِســْل للظهرِ والعصرِ ُغســًا واحًدا وَتغَتِســُل للمغرِب والعشاِء ُغسًا واحًدا 

ُأ فِيَما َبيَن ذلك((. ]296 صد، ص[. وَتغتِسُل للفجرِ ُغسًا واحًدا وَتَتوضَّ
ا اشتدَّ عليها الُغسُل أََمَرَها أْن تَْجَمَع بنََي الصالتنِي. قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابِن عباٍس َلمَّ

إن هذا من الشــيطان: ويف رواية إنما هي ركضة من ركضات الشــيطان أي ركلة من ركالت 

الشيطان ليفسد عىل الناس عبادتهم.

ُأ إَلى أياِم ( 195 عن ُأمِّ ُكْلُثوٍم عن عائشــَة: »يف الُمْســَتَحاَضِة َتْغَتِســُل َتْعنِي مرًة واحدًة ُثــمَّ َتوضَّ
أقرائِها«. ]299صد ص[.

عن محمد بِن عثماَن أنَّه َسأَل القاسَم بَن محمٍد عن الُمْسَتَحاَضِة فقال: »َتَدُع الصالَة أياَم (  19
أقرائِها ُثمَّ َتْغَتِسُل فُتصلِّي ُثمَّ َتْغَتِسُل يف األياِم«. ]303صد ص[.

عن ِعْكِرَمَة: »أنَّ ُأمَّ َحبِيبَة بنَت َجْحٍش اسُتِحيَضْت فَأَمَرَها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أْن َتنَْتظَِر َأياَم َأقرائِها ( 197
َأْت وَصلَّْت«. ]305صد ص[. ُثمَّ َتْغَتِسُل وُتصلِّي فإْن رأْت شيًئا مِْن ذلك َتوضَّ

أن تنتظر أيام أقرائها: املســتحاضة لها ثالث حاالت: تعمل بالعادة أوال، فإن لم يكن فالتمييز، 

فإن لم يكن فعادة غالب النساء، فالحالة األوىل إذا كانت تعلم أيام حيضها فإنها ترتك الصالة أيام عادتها 

ثم تغسل الدم وتغتسل وتصيل، فإذا كانت ال تعرف عدد أيام حيضها فتعمل بالتمييز بني الدمني فإذا كان 

الخارج متصًفا بأوصاف دم الحيض ترتك الصالة، فإذا تغري الوصف إىل أوصاف دم االستحاضة اغتسلت 

وصلــت، فإذا لم يكن لها عادة معلومة ولم يتضح لها التمييــز بني الدمني فإنها تجلس مثل عادة غالب 

النســاء فترتك الصالة ستة أيام أو سبعة، ثم تغتسل وتصيل، أما لو اجتمع المرأة عادة وتمييز أي عادتها 

معلومة لديها ســتة أيام، ثم يف اليوم السابع ميزت الدم فوجدته متصًفا بأوصاف دم الحيض فاألقرب أن 

تعمل بالعادة وقيل بالتمييز.
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توضأت: ويلزمها عىل سبيل األحوط غســل الفرج قبل الوضوء وتحشو الفرج بقطنة أو خرقة 

دفًعا للنجاسة وتقليال لها، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك عىل فرجها ما يلجمه ويغلقه ثم تتوضأ 

بعد ذلك لكل صالة وال يرضها بعد ذلك وإن قطر الدم عىل الحصري أي وإن غلبها بعد احتياطها له.

عن عروَة بِن الزبيِر عن فاطمَة بنِت َأبِي ُحَبيش أنَّها كانْت ُتْسَتَحاُض فقال َلها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 198
ئِي  ُه دٌم أســوُد ُيْعَرُف فإذا كان ذلك فَأْمِســكِي عن الصــاِة فإذا كان الخُر فَتوضَّ ))إذا كان دُم الَحيــِض فإنَّ

وصلِّي((. ]304صد ح[.
فإنه دم أسود يُْعَرف: أي دم الحيض أسود غليظ كريه الرائحة يتجمد أما االستحاضة فهو دم 

أحمر يميل إىل الصفرة رقيق ليس كريه الرائحة وال يتجمد.

عــن عبد اهلل بن وهب قال: أخربنا الليث عن ربيعة: »أنه كان ال يرى على الُمْســَتَحاَضِة ( 199
أ«. ]صد 306 ص[. ِم فَتوضَّ ُوُضوًءا عند كلِّ صالٍة إال أْن ُيِصيَبَها َحدٌث غيُر الدَّ

كان ال يرى عىل املســتحاضة وضوءا عند كل صالة: وهذا لو توقف الدم بني الصالتني، فلو 

أنها توضأت للمغرب ثم لم ينزل دم إىل صالة العشــاء ولم ينتقــض وضوؤها بناقض آخر فلم يلزمها 

الوضوء إال إذا توضأت استحبابًا أو عىل سبيل اإلحتياط.

قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس.

وقال أحمد وإسحاق يف املستحاضة: إن اغتسلت لكل صالة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صالة 

أجزأها وإن جمعت بني الصالتني بغسل واحد أجزأها.

باب]دخول]المستحاضة]المسجد]وصحة]اعتكافها1][[ 

عن َعائَِشــَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَكَف َمَعُه َبْعُض نَِســائِِه َوِهَي ُمْســتحاضٌة َتــرى الدَم َفُربما ( 200
َوضعت الطْســَت َتْحَتها مِن الدِم وَزَعَم أن عائشــَة رأت َماَء اْلُعْصُفِر. َفَقاَلْت: َكَأنَّ َهَذا َشْيٌء َكاَنْت ُفاَلَنُة 

َتِجُدُه«. ]309خ[.

باب]يطهره]ما]بعده1][[ 

عــن محمِد بــِن إبراهيَم عن ُأمِّ ولــٍد إلبراهيَم بِن عبــِد الرحمِن بِن َعْوٍف أنَّها ســألْت ُأمَّ ( 201
ســَلمَة زوَج النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالْت: »إنِّي امرأٌة ُأطِيُل َذْيلِي وأمِشــي يف المكاِن الَقِذِر؟ فقالْت ُأمُّ ســلمَة: قال 

رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُيَطِهُرُه ما َبعَدُه((«. ]383صد ص[.
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عن موَســى بِن عبِد اهللِ بِن يزيَد عن امرأٍة مِْن َبنِي عبِد األَْشــَهِل قالْت: »قلُت: يا رســوَل ( 202
اهللِ، إنَّ َلنا َطريًقا إَلى المسجِد ُمنْتِنٌَة فكيَف َنفعُل إذا ُمطِْرَنا؟ قال: ))َأَلْيَس َبْعَدَها َطرِيٌق ِهَي َأْطَيُب ِمنَْها؟(( 

قالْت: قلُت: بَلى. قال: ))َفَهِذِه بَِهِذِه((«. ]384صد ص[.
فكيف نفعل: أي إذا نزل املطر وابتلت األرض تظهــر الرائحة الكريهة وتتنجس األرجل وذيل 

الثوب أي ما طال من الثياب.

أطيب منها: أي أطهر من الطريق األوىل.

فهــذه بهذه: أي امليش عىل الطريق الثانية طهارة ملا تعلق وتنجس بامليش عىل الطريق األوىل ألن 

بعضها يطهر بعًضا.

باب]نقض]الشعر]في]غسل]الحيض1][[ 

عن عائشــَة أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال َلها وكانْت حائًضا: ))اْنُقِضي َشْعَرِك َواْغَتِسِلي(( قال علٌي يف (  20
حديثِه: »انُقِضي َرأَسِك«. ]641صه ص[.

األمر بالنقض محمول عىل ما إذا كان عدم نقض الشــعر يمنع إيصال املاء إىل أصول الشعر أو 

عىل االستحباب وإال فال يلزمها.

باب]عدم]وجوب]نقض]الشعر]في]غسل]الجنابة1][[ 

عن صفيَة بنِت َشــيبَة عن عائشــَة قالْت: »كانْت إحَداَنا إذا َأصاَبْتَهــا َجنَاَبٌة َأخذْت ثالَث ( 204
ــقِّ  يَها جميًعــا فَتُصبُّ عَلى َرأِســَها وَأخَذْت بِيــٍد واحدٍة فَصبَّْتَها عَلى هذا الشِّ حفنــاٍت هكــذا َتْعنِي بَِكفَّ

قِّ اآلخِر«. ]253صد ص[. واألُْخَرى عَلى الشِّ

َثُهم ( 205 عــن ُشــَريِح بِن ُعبيٍد قال: َأْفتانِي ُجَبيٌر بُن ُنَفيٍر عن الُغســِل مَِن الَجنابــِة أنَّ َثوَباَن َحدَّ
ا  ْعرِ، َوَأمَّ ُجُل َفْلَينُْشــْر َرْأَسُه َفْلَيْغِسْلُه َحتَّى َيْبُلَغ ُأُصوَل الشَّ ا الرَّ أنَُّهم اســَتْفَتوا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال: ))َأمَّ

ْيَها((. ]255صد ص[. اْلَمْرَأُة َفَا َعَلْيَها َأْن َل َتنُْقَضُه لَِتْغرِْف َعَلى َرْأِسَها َثَاَث َغَرَفاٍت بَِكفَّ

َعْن ُأمِّ َســَلَمَة  َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي اْمَرَأٌة َأُشــدُّ َضْفَر َرْأِسي (  20
َما َيْكِفيِك َأْن َتْحثِي َعَلى َرْأِســِك َثَاَث َحَثَياٍت ِمْن َماٍء، ُثمَّ  َأَفَأْنُقُضَها ِعنَْد َغْســلَِها مَِن اْلَجنَاَبِة؟ َقاَل: ))إِنَّ

ُتِفيِضيَن َعَلى َجَسِدِك((. ]241صن ص[.
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من الجنابة: ويف رواية: »ومن الحيضة« ولذلك قال البعض: ال يجب نقض الشعر لغسل الجنابة 

والحيضة إال إذا كان املاء ال يصل إىل أصول الشعر

َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َأنَّ َعائَِشــَة َقاَلْت: ))َلَقْد َرَأْيُتنِي َأْغَتِســُل َأَنا َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َهَذا - ( 207
اٍت َوَما  اِع َأْو ُدوَنُه - َفنَْشــَرُع فِيِه َجِميًعا، َفُأفِيُض َعَلى َرْأِســي بَِيَديَّ َثَاَث َمرَّ َفــإَِذا َتــْوٌر َمْوُضوٌع ِمْثُل الصَّ

َأْنُقُض لِي َشْعًرا((. ]416صن ص[.

َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيٍر، َقاَل: »َبَلَغ َعائَِشــَة، َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو َيْأُمُر النَِّســاَء إَِذا اْغَتَســْلَن َأْن ( 208
. َأَفاَل  . َفَقاَلْت: َيا َعَجًبا اِلْبِن َعْمٍرو َهَذا َيْأُمُر النَِّســاَء إَِذا اْغَتَســْلَن َأْن َينُْقْضَن ُرُءوَسُهنَّ َينُْقْضَن ُرُءوَســُهنَّ
، َلَقْد ُكنُْت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن إَِناٍء َواِحٍد. َواَل َأِزيُد َعَلى َأْن ُأْفِرَغ  َيْأُمُرُهنَّ َأْن َيْحلِْقَن ُرُءوَسُهنَّ

َعَلى َرْأِسي َثاَلَث إِْفَراَغاٍت«. ]331م[.
حثيات: حفنات والحفنة ملء الكفني.

أن يحلقن رؤسهن: تريد اإلنكارعىل ابن عمرو.

باب]ال]غسل]من]االحتالم]إال]مع]اإلنزال1][[ 

ُجِل َيِجُد الَبَلَل َواَل َيْذُكُر اْحتاَِلًما؟ َقاَل: ( 209 عن عائشــَة َقاَلْت: »ُسئَِل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ
ُجِل َيَرى َأنَُّه َقــْد اْحَتَلَم َوَلْم َيِجْد َبَلاًل؟ َقاَل: ))َل ُغْســَل َعَلْيِه((، َقاَلْت ُأمُّ َســَلَمَة: َيا  ))َيْغَتِســُل((، َوَعــِن الرَّ

َجاِل((«. ]113صت ص[. َرُسوَل اهللِ، َهْل َعَلى الَمْرَأِة َتَرى َذلَِك ُغْسٌل؟ َقاَل: ))َنَعْم، إِنَّ النَِّساَء َشَقائُِق الرِّ

ُجُل، ( 210 َعْن َأَنٍس: َأنَّ ُأمَّ ُســَلْيٍم َســَأَلْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن اْلَمْرَأِة َتَرى فِي َمنَامَِها َما َيَرى الرَّ
َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َرَأْت َذلَِك َفَأْنَزَلْت، َفَعَلْيَها اْلُغْســُل((، َفَقاَلْت ُأمُّ َســَلَمَة: َيا َرُســوَل اهللِ َأَيُكوُن 
ُجِل َغِليٌظ َأْبَيُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َرِقيٌق َأْصَفُر، َفَأيُُّهَما َســَبَق َأْو َعَا، َأْشَبَهُه اْلَوَلُد((.  َهَذا؟ َقاَل: ))َنَعْم، َماُء الرَّ

]601صه ص[.

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم َأنََّها َسَأَلْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن اْلَمْرَأِة َتَرى ( 211
ُجِل ُغْســٌل َحتَّى  ُه َلْيَس َعَلى الرَّ ُجُل؟ َفَقاَل: ))َلْيَس َعَلْيَها ُغْســٌل َحتَّى ُتنِْزَل، َكَما َأنَّ فِــي َمنَامَِهــا َما َيَرى الرَّ

ُينِْزَل((. ]602صه ح[.

َعْن َســِعيِد ْبِن اْلُمَســيِِّب، َعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم َقاَلْت: »َسَأْلُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلَمْرَأِة ( 212
َتْحَتلُِم فِي َمنَامَِها؟ َفَقاَل: ))إَِذا َرَأِت اْلَماَء َفْلَتْغَتِسْل((«. ]198صن ص[.
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َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َأنَّ ُأمَّ ُســَلْيٍم، َقاَلْت: »َيا َرُســوَل اهللِ إِنَّ اهلَل اَل َيْسَتْحيِي مَِن الَحقِّ َفَهْل َعَلى (  21
الَمــْرَأِة الَغْســُل إَِذا اْحَتَلَمْت؟ َقاَل: ))َنَعْم، إَِذا َرَأِت الَماَء(( َفَضِحَكْت ُأمُّ َســَلَمَة، َفَقاَلــْت: َتْحَتلُِم الَمْرَأُة؟ 

َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفبَِم ُيْشبُِه الَوَلُد((«. ]3328خ[.

َبْيِر، َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َهْل َتْغَتِســُل اْلَمْرَأُة إَِذا ( 214 َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْت، َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اْحَتَلَمْت َوَأْبَصَرِت اْلَماَء؟ َفَقاَل: ))َنَعْم(( َفَقاَلْت َلَها َعائَِشُة: َتِرَبْت َيَداِك َوُألَّ
ُجِل، َأْشــَبَه اْلَوَلُد َأْخَواَلُه، َوإَِذا َعَا َماُء  ــَبُه إِلَّ ِمْن ِقَبِل َذلِِك، إَِذا َعَا َماُؤَها َماَء الرَّ ))َدِعيَها. َوَهْل َيُكوُن الشَّ

ُجِل َماَءَها َأْشَبَه َأْعَماَمُه((. ])314م(33[. الرَّ
أُلَّت: أصابتها اآللة وهي الحربة.

باب]الحكم]بعدم]الغسل]من]الجماع]إال]بإنزال]منسوخ1][[ 

ِل اإلســالِم ُثمَّ ُنِهَي عنها«. ( 215 عن ُأَبيِّ بِن َكْعٍب قال: »إنَّما كان الماُء مَِن الماِء ُرخصًة يف أوَّ
]110صت ص[.

ُجُل اْمَرَأَتُه، ُثمَّ َأْكَسَل َفْلَيْغِسْل َما (  21 َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َجاَمَع الرَّ
ْأ((. ]474صج ص[. َأَصاَب اْلَمْرَأَة ِمنُْه ُثمَّ لَِيَتَوضَّ

باب]الغسل]من]الجماع]ولو]لم]يحدث]إنزال1][[ 

ِه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا اْلَتَقى اْلِخَتاَناِن، ( 217 َعــْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
َوَتَواَرْت اْلَحَشَفُة، َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل((. ]611صه ص[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها اْلَْرَبِع ُثمَّ َجَهَدَها، َفَقْد َوَجَب ( 218
َعَلْيِه اْلُغْسُل(( َوفِي َحِديِث َمَطٍر: ))َوإِْن َلْم ُينِْزْل(( َقاَل ُزَهْيٌر مِْن َبْينِِهْم: ))َبْيَن َأْشُعبَِها اْلَْرَبِع((. ]348م[.

ُجِل ُيَجامُِع َأْهَلُه ( 219 َعْن َعائَِشَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: »إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ
ُثمَّ ُيْكِســُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْســُل؟ َوَعائَِشــُة َجالَِسٌة. َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلَْفَعُل َذلَِك، َأَنا َوَهِذِه، ُثمَّ 

َنْغَتِسُل((«. ]350م[.
شعبها األربع: اليدان والرجالن وقيل الرجالن والفخذان وقيل غري ذلك.
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ثم جهدها: كناية عن الجماع.

ثم يكسل: ضعف عن اإلنزال أي لم ينزل.

باب]اليد]اليسرى]للخالء]ونحوه]واليمنى]للطعام]ونحوه1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَنْت َيُد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُيْسَرى لَِخاَلئِِه، َوَما َكاَن مِْن َأًذى، َوَكاَنِت ( 220
اْلُيْمنَى لُِوُضوئِِه َولَِمْطَعِمِه«. ]سن 26328 ح[.

لخالئــه وما كان مــن أذى: أي للتنظف يف الخالء وإزالة األذى والقــذر وغري ذلك من األمور 

املستقذرة.

لوضوئه: أي أن يبدأ باليمني قبل اليسار.

وملطعمه: أن يأكل بيده اليمنى.

باب]في]صفة]الوضوء1][[ 

يِۡديَُكۡم إَِل 
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِســلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ يِۡديَُكۡم إَِل َيٰٓ

َ
لَٰوةِ فَٱۡغِســلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

ۡرَضٰٓ  ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ُروا هَّ ۚ ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
ۡرَضٰٓ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَســُحواْ بُِرُءوِســُكۡم َوأ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ُروا هَّ ۚ ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَســُحواْ بُِرُءوِســُكۡم َوأ

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا  ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َســَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا أ ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ

َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َســَفٍر أ ۡو َعَ

َ
أ

ُ ِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكۡم  يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ َما يُرِيُد ٱللَّ
َ
ُ ِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكۡم فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ َما يُرِيُد ٱللَّ
َ
فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَنَوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن٦٦{ ]المائدة:  [
الغائط: املكان املطمنئ من األرض كني بذلك عن التغوط وهو الحدث األصغر.

أو المستم النساء: قرئ ملستم والمستم واختلف املفرسون يف املعنى عىل قولني أحدهما- إن ذلك 

{... اآلية وقوله تعاىل: }ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ  وُهنَّ ن َتَمسُّ
َ
وُهنَِّإَون َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ ن َتَمسُّ
َ
كناية عن الجماع لقوله: }ِإَون َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

ۡو َلَٰمۡســُتُم ٱلّنَِسآَء{ أي الجماع. أما 
َ
ۡو َلَٰمۡســُتُم ٱلّنَِسآَءأ
َ
{... اآلية وعن ابن عباس يف قوله تعاىل: }أ ــوُهنَّ ن َتَمسُّ

َ
ــوُهنَِّمن َقۡبِل أ ن َتَمسُّ
َ
ِمن َقۡبِل أ

مجرد اللمس بدون الجماع فال ينقض الوضوء وقال البعض ينقض لو كان بشهوة.

عن َأبِي عبِد اهللِ ســالٌم - َســَبالَن- َقاَل: »َوَكاَنْت َعائَِشــُة َتْســَتْعِجُب بَِأَماَنتِِه، َوَتْسَتْأِجُرُه ( 221
ُأ، َفَتَمْضَمَضْت َواْســَتنَْثَرْت َثاَلًثا، َوَغَســَلْت َوْجَهَهــا َثاَلًثا، ُثمَّ  َفَأَرْتنِــي َكْيــَف َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ
ِم َرْأِســَها، ُثمَّ َمَســَحْت َرْأَسَها َمْسَحًة  َغَســَلْت َيَدَها اْلُيْمنَى َثاَلًثا َواْلُيْســَرى َثاَلًثا، َوَوَضَعْت َيَدَها فِي ُمَقدَّ
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ْيِن. َقاَل َســالٌِم: ُكنْــُت آتِيَها ُمَكاَتًبا َما  ْت َعَلى اْلَخدَّ ْت َيَدَها بُِأُذَنْيَهــا، ُثمَّ َمرَّ ِرِه، ُثــمَّ َأَمرَّ َواِحــَدًة إَِلــى ُمَؤخَّ
ُث َمِعي َحتَّــى ِجْئُتَها َذاَت َيْوٍم َفُقْلــُت: اْدِعي لِــي بِاْلَبَرَكِة َيا ُأمَّ  ـي، َفَتْجلِــُس َبْيَن َيَديَّ َوَتَتَحــدَّ َتْخَتِفــي مِنِـّ
اْلُمْؤمِنِيــَن. َقاَلْت: َوَما َذاَك؟ ُقْلُت: َأْعَتَقنِي اهلُل. َقاَلْت: َباَرَك اهلُل َلَك، َوَأْرَخِت اْلِحَجاَب ُدونِي، َفَلْم َأَرَها 

َبْعَد َذلَِك اْلَيْوِم«. ]100صن ص[.
تســتعجب: تستحسن ما كان عنده من أمانة وتستعمله باألجرة وكان مملوكا فلما بلغها بعتقه 

أرخت الحجاب.

ثم مرت عىل الخدين: الخدان هما جانبا الوجه ولعلها أمرت يدها إلزالة أثر املاء من خدها.

مكاتبا: واملكاتبة أن يتعاقد العبد مع سيده عىل قدر من املال إذا أداه لسيده أصبح هذا العبد حرا.

باب]إسباغ]الوضوء1][[ 

تِي ُأمُّ َأبِــي َربِيَعُة بِنُْت ِعَيــاٍض اْلكاَِلبِيَُّة، ( 222 َثْتنِي َجدَّ عــن ســعيِد بِن خثيم الهاللِي قــال: َحدَّ
ُأ َفَأْســَبَغ الطُُّهوَر. َوَكاَنْت ِهَي إَِذا  ، َقاَل: »َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيَتَوضَّ َها َعبِيَدَة ْبِن َعْمٍرو اْلكاَِلبِيِّ َعْن َجدِّ

َأْت، َأْسَبَغِت الطُُّهوَر َحتَّى َتْرَفَع اْلِخَماَر، َفَتْمَسَح َعَلى َرْأِسَها«. ]سن 16767[ حسن لغيره. َتَوضَّ
أسبغت: إسباغ الوضوء أي إتمامه وتعميم العضو باملاء.

باب]في]صفة]الغسل1][[ 

َضاَعِة. (  22 ْحمِن، َقاَل: »َدَخْلُت َعَلى َعائَِشــَة َأَنا َوَأُخوَهــا مَِن الرَّ َعْن َأبِي َســَلَمَة ْبــِن َعْبِد الرَّ
اِع َفاْغَتَســَلْت َوَبْينَنَا َوَبْينََها ِسْتٌر َوَأْفَرَغْت  َفَســَأَلَها َعْن ُغْســِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن اْلَجنَاَبِة؟ َفَدَعْت بِإَِناٍء َقْدِر الصَّ

َعَلى َرْأِسَها ثاَلًثا. َقاَل: َوَكاَن َأْزَواُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُخْذَن مِْن ُرُءوِسِهنَّ َحتَّى َتُكوَن َكاْلَوْفَرِة«. ]320م[.
عن أبي ســلمة: هو ابن أخت عائشة من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم ابنة أبي بكر وأخوها من 

الرضاعة هو عبد الله بن يزيد، ولم يريا إال إفاضة املاء عىل رأسها، وكأن عائشة أرادت أن تبني لهما سهولة 

أمر الغسل، ويجزئهما صب املاء عىل الرأس والجسد يف وقت يسري وماء قليل.

كالوفرة: وهي من الشعر ما كان إىل األذنني وال يجاوزهما، وهذا لرتكهن التزين واستغنائهن عن 

تطويل الشعر لعدم االنشغال به، حيث اليجوز الزواج بهن بعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
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عــن أبــي َبْكِر ْبِن َحْفٍص َقاَل: َســِمْعُت َأَبا َســَلَمَة، َيُقوُل: »َدَخْلُت َأَنا َوَأُخو َعائَِشــَة َعَلى ( 224
َعائَِشــَة، َفَســَأَلَها َأُخوَها َعْن ُغْســِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَدَعْت بِإَِناٍء َنْحــًوا مِْن َصاٍع، َفاْغَتَســَلْت، َوَأَفاَضْت َعَلى 

َرْأِسَها، َوَبْينَنَا َوَبْينََها ِحَجاٌب«. ]251خ[.
ُث َعْن َعائَِشَة، َأنَّ َأْسَماَء َسَأَلِت النَّبِيَّ ( 225 َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلُمَهاِجِر، َقاَل: َسِمْعُت َصِفيََّة، ُتَحدِّ

ُر َفُتْحِسُن الطُُّهوَر، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُغْسِل اْلَمِحيِض؟ َفَقاَل: ))َتْأُخُذ إِْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرَتَها، َفَتَطهَّ
ُر  َكًة َفَتَطهَّ َرْأِسَها َفَتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا َحتَّى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِسَها، ُثمَّ َتُصبُّ َعَلْيَها اْلَماَء، ُثمَّ َتْأُخُذ فِْرَصًة ُمَمسَّ
رِيَن بَِها(( َفَقاَلْت َعائَِشُة: َكَأنََّها ُتْخِفي َذلَِك  ُر بَِها؟ َفَقاَل: ))ُسْبَحاَن اهللِ، َتَطهَّ بَِها(( َفَقاَلْت َأْسَماُء: َوَكْيَف َتَطهَّ
ُر َفُتْحِسُن الطُُّهوَر َأْو ُتْبِلُغ الطُُّهوَر، ُثمَّ  ِم، َوَسَأَلْتُه َعْن ُغْسِل اْلَجنَاَبِة؟ َفَقاَل: ))َتْأُخُذ َماًء َفَتَطهَّ َتَتبَِّعيَن َأَثَر الدَّ
َتُصبُّ َعَلى َرْأِســَها َفَتْدُلُكُه َحتَّى َتْبُلَغ ُشُؤوَن َرْأِســَها، ُثمَّ ُتِفيُض َعَلْيَها اْلَماَء(( َفَقاَلْت َعائَِشُة: »نِْعَم النَِّساُء 

يِن«. ])332م(61[. ْهَن فِي الدِّ نَِساُء اأْلَْنَصاِر َلْم َيُكْن َيْمنَُعُهنَّ اْلَحَياُء َأْن َيَتَفقَّ
فرصة: قطعة من قطن أو صوف ممسكة أي مطيبة باملسك.

تتبعي أثر الدم: مواضع الدم يف الفرج.

فتطهر فتحسن الطهور: أي الوضوء.

سدرتها: السدرة شجرة النبق واملراد الورق وفائدته طيبة ولكن ذلك ال يجب عليها.

باب]التيمم1][[ 

ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َوَل  نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ
َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن َوَل َيٰٓ نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ

َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ٰ َتۡغتَِسلُوا َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط ُجُنًبا إِلَّ َعبِرِي َســبِيٍل َحتَّ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ٰ َتۡغتَِسلُوا ُجُنًبا إِلَّ َعبِرِي َســبِيٍل َحتَّ

َ َكَن  يِۡديُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ ۡو َلَٰمۡســُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ

َ
َ َكَن أ يِۡديُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ ۡو َلَٰمۡســُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ

َ
أ

ا َغُفوًرا{ ]النساء  4[ ا َغُفوًراَعُفوًّ َعُفوًّ
صعيًدا طيبًا: الصعيد قيل: هو كل ما صعد عىل وجه األرض فيدخل فيه الرتاب والرمل والشجر 

والحجر والنبات وهو قول مالك، وقيل: ما كان من جنس الرتاب كالرمل والزرنيخ والنورة وهذا مذهب أبي 

حنيفة، وقيل: هو الرتاب فقط وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما.

َعْن َعائَِشــَة: »َأنََّها اْسَتَعاَرْت مِْن َأْســَماَء قاَِلَدًة، َفَهَلَكْت، َفَبَعَث َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِرَجااًل فِي (  22
ْوا بَِغْيِر ُوُضوٍء، َفَشَكْوا َذلَِك إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اَلُة، َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء، َفَصلَّ َطَلبَِها، َفَوَجُدوَها، َفَأْدَرَكْتُهُم الصَّ
َم«. َفَقاَل ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر لَِعائَِشَة: »َجَزاِك اهلُل َخْيًرا، َفَواهللِ َما َنَزَل بِِك َأْمٌر َتْكَرِهينَُه، إاِلَّ  َفَأْنَزَل اهلُل  التََّيمُّ

َجَعَل اهلُل  َلِك َولِْلُمْسلِِميَن فِيِه َخْيًرا«. ]سن 24344 ص[.
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التيمم: وصفته: أن يرضب الرتاب بيديه رضبة واحدة ثم يمسح وجهه بهما مرة واحدة ثم يمسح 

ظاهر كفيه فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليرسى ثم ظاهر اليرسى بباطن اليمنى.

َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة، َقاَل: »َجــاَء َأْعَرابِيٌّ إَِلى النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي َأُكوُن فِي ( 227
ْمِل َأْرَبَعَة َأْشــُهٍر َأْو َخْمَســَة َأْشــُهٍر، َفَيُكوُن فِينَا النَُّفَســاُء َواْلَحائُِض َواْلُجنُُب، َفَما َتَرى؟ َقاَل: ))َعَلْيَك  الرَّ

بِالتَُّراِب((«. ]7733سن ح[.
بالرتاب: أي التيمم سواء كان للحدث األصغر أو األكرب إذا تعذر استعمال املاء.

باب]مس]الفرج]بدون]حائل]ينقض]الوضوء1][[ 

ِه، َقاَل: َقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َمسَّ َذَكَرُه، ( 228 عن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ْأ((. ]7076 سن. ح[ ْت َفْرَجَها َفْلَتَتَوضَّ ْأ، َوَأيَُّما اْمَرَأٍة َمسَّ َفْلَيَتَوضَّ

ــْأ َوَأيَُّما اْمَرَأٍة ( 229 عــن ابِن عمٍرو َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأيَُّما َرُجٍل َمــسَّ َفْرَجُه َفْلَيَتَوضَّ
ْأ((. ]2725صج ص[. ْت َفْرَجَها َفْلَتَتَوضَّ َمسَّ

مســت فرجها: أي بدون حائل انتقض وضوؤها أما لو مســت فــرج طفلها أو طفلتها وهي 

تغسلهما أو تلبسهما فال يبنتقض الوضوء.

باب]الُقبلة]ال]تنقض]الوضوء1][[ 

أ. ( 0 2 عن عروَة عن عائشَة: »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقبََّل امرأًة مِْن نسائِه ُثمَّ َخرَج إلى الصالِة وَلْم َيتوضَّ
قال ُعْروُة: فقلت لها: َمْن هي إالَّ أنِت؟! َفَضِحَكْت«. ]179صد ص[.

َقبَّل امرأة من نسائه ثم خرج إىل الصالة: وهي ُقبلة تكريم ومودة بداللة السياق حيث َقبََّل ملسو هيلع هللا ىلص 

حال خروجه وغالبًا تكون عىل الرأس أو الخد وهي تختلف عن غريها.

باب]لمس]الزوجة]في]الصالة]أو]خارج]الصالة]ال]ينقض]الوضوء1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »ُكنْــُت َأَناُم َبْيَن َيَدْي َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِرْجــاَلَي فِي قِْبَلتِِه َفإَِذا َســَجَد ( 1 2
َغَمَزنِي َفَقَبْضُت ِرْجَليَّ َوإَِذا َقاَم َبَسْطُتُهَما. َقاَلْت: َواْلُبُيوُت َيْوَمئٍِذ َلْيَس فِيَها َمَصابِيُح«. ])512م(272[.
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َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َفَقْدُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلًة مَِن اْلِفَراِش َفاْلَتَمْســُتُه َفَوَقَعْت َيِدي َعَلى ( 2 2
َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو فِي اْلَمْســِجِد َوُهَما َمنُْصوَبَتاِن َوُهَو َيُقوُل اللَُّهمَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك مِْن َســَخطَِك َوبُِمَعاَفاتَِك 

مِْن ُعُقوَبتَِك َوَأُعوُذ بَِك مِنَْك اَل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك«. ]486م[.

باب]الغسل]الواحد]ألكثر]من]جماع1][[ 

عن قتادَة عن أنٍس: »أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كان يطوُف على نسائِِه يف ُغسٍل واحٍد«. ]588صه ص[.(   2
نســائِِه يف ( 4 2 مِــْن جميــِع  فاغَتســَل  لرســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص غســاًل  قــال: »وضعــُت  أنــٍس  عــن 

ليلٍة«. ]589صه ص[.

باب]الغسل]لكل]جماع1][[ 

َعــْن َأبِــي َرافٍِع: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َطاَف َعَلى نَِســائِِه فِي َلْيَلٍة، فَكاَن َيْغَتِســُل ِعنْــَد ُكلِّ َواِحَدٍة ( 5 2
، َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اهللِ َأاَل َتْجَعُلُه ُغْساًل َواِحًدا؟ َفَقاَل: ))ُهَو َأْزَكى َوَأْطَيُب َوَأْطَهر((«. ]590صه ح[. مِنُْهنَّ

باب]الغسل]مع]الضماد1][[ 

َمــاُد ونحن مع (   2 عــن عائشــَة بنِت طلحَة عن عائشــَة  قالــْت: »ُكنَّا َنْغتســُل وعلينَا الضِّ
رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمِحالٍَّت وُمْحِرَماٍت«. ]254صد ص[.

الضماد: ما يلطخ به الشــعر ليلبده ويسكنه من طيب وصمغ وغريه وهو كناية عىل عدم نقض 

الشعر عند الغسل.

باب]استحباب]التسوك1][[ 

َبْيِر، َقاَل: »ُكنُْت َأَنا َواْبُن ُعَمَر ُمْســَتنَِدْيِن إَِلى ُحْجَرِة َعائَِشــَة، َوإِنَّا َلنَْسَمُع ( 7 2 َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْحَمِن، اْعَتَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َرَجٍب؟ َقاَل: َنَعْم، َفُقْلُت  ، َقاَل: َفُقْلُت: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ ــَواِك َتْســَتنُّ َضْرَبَها بِالسِّ
ْحَمِن؟ َقاَلْت: َوَما َيُقوُل؟ ُقْلُت: َيُقوُل: اْعَتَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َتاُه َأاَل َتْسَمِعيَن َما َيُقوُل َأُبو َعْبِد الرَّ لَِعائَِشَة: َأْي ُأمَّ



87كتاب الطهارة

ْحَمِن، َلَعْمــرِي، َما اْعَتَمَر فِي َرَجٍب، َوَما اْعَتَمَر ِمْن ُعْمَرٍة إِلَّ  فِــي َرَجٍب، َفَقاَلْت: ))َيْغِفُر اهللُ ِلَبِي َعْبِد الرَّ
ُه َلَمَعُه(( َقاَل: َواْبُن ُعَمَر َيْسَمُع، َفَما َقاَل: اَل، َواَل َنَعْم، َسَكَت«. ]1255م[. َوإِنَّ

باب]طهارة]لعاب]األطفال1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: »َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحامَِل اْلُحَســْيِن ْبِن َعلِيٍّ َعَلى َعاتِِقِه، َوُلَعاُبُه َيِســيُل ( 8 2
َعَلْيِه«. ]658صه ص[.

باب]بول]الغالم]والجارية1][[ 

ِضيِع: ))ُينَْضُح َبْوُل ( 9 2 َعــْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل فِي َبْوِل الُغــاَلِم الرَّ
الُغَاِم، َوُيْغَسُل َبْوُل الَجاِرَيِة((، َقاَل َقَتاَدُة: ))َوَهَذا َما َلْم َيْطَعَما، َفإَِذا َطِعَما ُغِسَا َجِميًعا((«. ]610صت ص[.

َعــْن ُلَباَبــَة بِنْــِت اْلَحاِرِث، َقاَلْت: »َباَل اْلُحَســْيُن ْبُن َعلِــيٍّ فِي ِحْجِر النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َيا ( 240
َكرِ، َوُيْغَسُل ِمْن َبْوِل اْلُْنَثى((«.  َما ُينَْضُح ِمْن َبْوِل الذَّ َرُسوَل اهللِ َأْعطِنِي َثْوَبَك َواْلَبْس َثْوًبا َغْيَرُه، َفَقاَل: ))إِنَّ

]522صه ص[.
والبــس ثوبًا غريه: فال يلزم تغيري الثوب لو أصابه بول الغالم أو الجارية بل يكفي نضح مكان 

البول فقط من بول الغالم إذا كان رضيًعا فإذا أكل الطعام فالَغسل بديال عن الرش كما يكون الَغسل من 

بول الجارية ثم يصيل أو تصيل يف ذلك الثــوب وال ينتقض الوضوء بهذا البول أما لو أرادت تغيري الثوب 

وَغسل كامل الثوب من باب اإلباحة فال بأس دون إلزامها بذلك.

ــْمِح، َقاَل: »ُكنُْت َخاِدَم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفِجيَء بِاْلَحَســِن َأْو اْلُحَسْيِن َفَباَل َعَلى ( 241 حدثني َأُبو السَّ
ُه ُيْغَسُل َبْوُل اْلَجاِرَيِة، َوُيَرشُّ َبْول اْلُغَاِم((«.  ُه، َفإِنَّ َصْدِرِه، َفَأَراُدوا َأْن َيْغِسُلوُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُرشَّ

]526صه ص[.

َعْن ُأمِّ َقْيٍس بِنِْت مِْحَصٍن: »َأنََّها َأَتْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْبٍن َلَها َلْم َيْأُكْل الطََّعاَم َفَوَضَعْتُه فِي ( 242
َحْجِرِه َفَباَل، َقاَل: َفَلْم َيِزْد َعَلى َأْن َنَضَح بِاْلَماِء«. ]287م[.

نضح: النضح هو البل باملاء والرش.
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باب]النوم]جنبًا]أحيانًا1][[ 

َعْن األَْســَوِد، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َينَاُم َوُهَو ُجنُــٌب َواَل َيَمسُّ َماًء«. (  24
]118صت ص[.

باب]استحباب]وضوء]الجنب]قبل]النوم1][[ 

َعــْن َأبِي َســَلَمَة، َقــاَل: »َســَأْلُت َعائَِشــَة: َأَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرُقــُد َوُهَو ُجنٌُب؟ َقاَلــْت: َنَعْم ( 244
ُأ«. ]286خ[. َوَيَتَوضَّ
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باب]الصلوات]الخمس1][ 

ِ َقٰنِتنَِي٢٣٨٢٣٨{ ]البقرة: 8 2[ لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى َوقُوُمواْ لِلَّ لََوِٰت َوٱلصَّ ِ َقٰنِتنَِيَحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰى َوقُوُمواْ لِلَّ لََوِٰت َوٱلصَّ قال تعالى: }َحٰفُِظواْ َعَ ٱلصَّ
اِتۚ َذٰلَِك  ّيِ َٔ ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ

َ
اِتۚ َذٰلَِك َوأ ّيِ َٔ ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ
َ
وقال تعالى: }َوأ

ٰكِرِيَن١١٤١١٤{ ]هود: 114[ ٰكِرِيَنذِۡكَرٰى لِلذَّ ذِۡكَرٰى لِلذَّ
ۡمِس َوَقۡبَل ُغُروبَِهاۖ  ٰ َما َيُقولُوَن وََســّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ ۡمِس َوَقۡبَل ُغُروبَِهاۖ فَٱۡصِبۡ َعَ ٰ َما َيُقولُوَن وََســّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ وقال تعالى: }فَٱۡصِبۡ َعَ

١٣٠١٣٠{ ]طه: 0 1[ ۡطَراَف ٱنلََّهارِ لََعلََّك تَۡرَضٰ
َ
ِۡل فََسّبِۡح َوأ ۡطَراَف ٱنلََّهارِ لََعلََّك تَۡرَضَٰوِمۡن َءانَآيِٕ ٱلَّ
َ
ِۡل فََسّبِۡح َوأ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱلَّ

قبل طلوع الشمس: صالة الفجر.

قبل غروبها: صالة العرص.

ومن آناء الليل فسبح: أي من ساعاته تتهجد به وحمله بعضهم عىل املغرب والعشاء.

عــن َأبِــي هريرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َصلَِّت الَمْرَأُة َخْمَســَها َوَصاَمْت َشــْهَرَها ( 245
نَة ِمْن َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت ((. ]660 صج ص[. نَْت َفْرَجَها َوَأَطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها: اْدُخِلي الجَّ وَحصَّ

ْحَمِن ْبــِن َعْوٍف، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َصلَِّت اْلَمْرَأُة َخْمَســَها، (  24 َعــْن َعْبــِد الرَّ
َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها: اْدُخِلي اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت((. 

]سن 1661 حسن لغيره[.

باب]علم]المرأة]بكيفية]الصالة1][ 

ِ َرّبِ ( 247 ِ َرّبِ ٱۡلَۡمُد لِلَّ عن عائشــَة: »كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيفتتــُح الصالَة بالتكبيــِر والقــراءَة بـ}ٱۡلَۡمُد لِلَّ
ٱۡلَعٰلَِمنَيٱۡلَعٰلَِمنَي{ فإذا َركَع َلْم يشــخْص رأَســُه وَلْم يصوْبُه ولكْن بيــَن ذلَك وكان إذا رفَع رأَســُه مَِن الركوِع 
َلْم يســُجْد حتَّى يســتِوي قائًما وكان إذا رفَع رأَسُه مَِن السجوِد َلْم يسجْد حتَّى يستِوي قاعًدا وكان يقوُل 
يف كلِّ ركعتيِن التحية وكان يكرُه أْن يفرتَش ذراَعيِه افرتاَش الســبِع وكان يفرُش رجَلُه اليســَرى وينصُب 

رجَلُه الُيمنَى وكان َينَْهى عن عقِب الشيطاِن وكان يختُم الصالَة بالتسليِم«. ]سن 25658 ص[.
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لم يشخص رأسه ولم يصوبه: أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه بحيث يستوي الظهر مع العنق.

يستوي: يعتدل

افرتاش السبع: وهو افرتاش الذراعني عىل األرض عند السجود .

عقب الشــيطان: وهو إلصاق األليتني باألرض مع نصب الســاقني ووضع اليدين عىل األرض 

كإقعاء الكلب.

باب]عناية]النساء]بصالة]الفجر1][ 

ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِۖ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َكَن  ۡمِس إَِلٰ َغَسِق ٱلَّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ
َ
ِۡل َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِۖ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َكَن أ ۡمِس إَِلٰ َغَسِق ٱلَّ لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ
َ
قــال تعالى: }أ

َمۡشُهوٗداَمۡشُهوٗدا٧٨٧٨{ ]اإلسراء: 78[
لدلوك الشمس: أي زوالها أو غروبها.

وقرآن الفجر: أي صالة الفجر.

إىل غسق الليل: أي ظالمه أو غروبه.

عن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َلَقْد َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي اْلَفْجَر َفَيْشَهُد َمَعُه نَِساٌء مَِن اْلُمْؤمِنَاِت ( 248
َعاٍت فِي ُمُروطِِهنَّ ُثمَّ َيْرِجْعَن إَِلى ُبُيوتِِهنَّ َما َيْعِرُفُهنَّ َأَحٌد«. ]372خ[. ُمَتَلفِّ

متلفعات يف مروطهن: مغطيات أو متلحفات.

واملرط: الكساء من الصوف أو غريه.

باب]علم]المرأة]بما]يقال]في]الركوع]والسجود1][ 

عن عائشــَة: »أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كان يقــوُل يف ُرُكوِعه وُســُجوِده:)) ُســُبوٌح ُقُدوٌس رُب ( 249
المائكِة والروِح((«. ]سن 24674 ص[.

عن مســروٍق عن عائشَة قالْت: »كان رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثُِر أْن يقوَل يف ُسُجوِده وُرُكوِعه: ( 250
))ُســْبَحاَنَك ربَّنَــا وبَِحْمــِدَك اللهــمَّ اْغِفــْر لِــي(( َيَتَأوُل القــرآَن«. قــال َوكيٌع: »اللهــمَّ وبَِحْمــِدَك«. ]سن 

25608 ص[.
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باب]عناية]المرأة]بما]يقال]بعد]الصلوات1][ 

ُهمَّ َأْنَت ( 251 عن عائشــَة ُأمِّ المؤمنيَن: »أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا ســلََّم مَِن الصالِة قال: ))اللَّ
ْكَراِم((«. ]سن 25546 ص[. َاُم، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجَاِل َواْلِ َاُم َوِمنَْك السَّ السَّ

اللهم أنت السالم...: وأيضا تستغفر ثالثًا.

ْمنِي َكلَِماٍت َأُقوُلُهنَّ ( 252 َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك: »َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيٍم، َغَدْت َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َعلِّ
فِي َصاَلتِي، َفَقاَل: ))َكبِّرِي اهللَ َعْشًرا، َوَسبِِّحي اهللَ َعْشًرا، َواْحَمِديِه َعْشًرا، ُثمَّ َسِلي َما ِشْئِت((، َيُقوُل: َنَعْم 

َنَعْم«. ]481صت ص[.
عرًشا: وورد ثالث وثالثون فلها أن تعمل بهذا تارة وبهذا تارة.

باب]ال]تقبل]صالة]الحائض]إال]بخمار1][ 

َعْن َصِفيََّة بِنِْت الَحاِرِث، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتْقَبُل َصَاُة الَحائِِض (  25
إِلَّ بِِخَماٍر((. ]377صت ص[.

وقوله الحائض: يعني املرأة البالغ يعني إذا حاضت.

باب]فضل]النوافل]وعناية]المرأة]بها]السيما]الرواتب1][ 

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َشــِقيٍق َقاَل: »َسَأْلُت َعائَِشَة َعْن َصاَلِة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: َكاَن ُيَصلِّي ( 254
َأْرَبًعا َقْبَل الظُّْهِر، َوثِنَْتْيِن َبْعَدَها، َوثِنَْتْيِن َقْبَل اْلَعْصِر، َوثِنَْتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب، َوثِنَْتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء، ُثمَّ ُيَصلِّي 
ْيِل تِْســًعا، ُقْلُت: َأَقائًِما َأْو َقاِعًدا؟ َقاَلْت: ُيَصلِّي َلْياًل َطِوياًل َقائًِما، َوَلْياًل َطِوياًل َقاِعًدا، ُقْلُت َكْيَف  مَِن اللَّ
َيْصنَــُع إَِذا َكاَن َقائًِمــا؟ َوَكْيَف َيْصنَُع إَِذا َكاَن َقاِعًدا؟ َقاَلْت: إَِذا َقَرَأ َقائًِما َرَكــَع َقائًِما، َوإَِذا َقَرَأ َقاِعًدا َرَكَع 

ْبِح«. ]سن 25861 ص[. َقاِعًدا، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل َصاَلِة الصُّ

َعْن َعنَْبَســَة ْبِن َأبِي ُســْفَياَن، َعــْن ُأْختِِه ُأمِّ َحبِيَبــَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنََّها َســِمَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 255
ًعا َغْيَر َفرِيَضٍة إِلَّ ُبنَِي َلُه َبْيٌت فِي  ِه  ُكلَّ َيْوٍم ثِنَْتْي َعْشــَرَة َرْكَعًة َتَطوُّ َيُقوُل: ))َما ِمْن َعْبٍد ُمْســِلٍم ُيَصلِّي لِلَّ
ـِة، َأْو َبنَــى اهللُ  َلُه بِِهنَّ َبْيًتا فِي اْلَجنَِّة(( َفَقاَلْت ُأمُّ َحبِيَبَة: »َفَما َبِرْحــُت ُأَصلِّيِهنَّ َبْعُد«، وَقاَل َعْمٌرو:  اْلَجنَـّ

»َما َبِرْحُت ُأَصلِّيِهنَّ َبْعُد«، وَقاَل النُّْعَماُن: »مِْثَل َذلَِك«. ]سن 26818 ص[.
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َة َرْكَعًة يِف يَْوٍم  كل يوم ثنتي عرشة ركعة: ويف رواية ملسلم: ))َمْن َصىلَّ الرَّواِتَب االثنَتَْي َعرْشَ

َوَليَْلٍة بُِنَي َلُه بَيٌْت يِف اْلَجنَِّة((. أي يف كل يوم يصليها له بيت يف الجنة، وال يشرتط املواظبة فلو انقطع يوما 

انقطع عنه هذا الجزاء يف ذاك اليوم فقط.

فقالت أم سلمة فما برحت أصليهن بعد: أي ما زلت أواظب عليهن بعد ما سمعت هذا الجزاء 

العظيم.

باب]عناية]المرأة]بصالة]الضحى1][ 

َحى َقطُّ َوإِنِّي (  25 عن ُعْرَوَة َعْن َعائَِشَة َأنََّها َقاَلْت: »َما َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي ُسْبَحَة الضُّ
أَلَُســبُِّحَها َوإِْن َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلَيَدُع اْلَعَمَل َوُهَو ُيِحبُّ َأْن َيْعَمَل بِِه َخْشَيَة َأْن َيْعَمَل بِِه النَّاُس َفُيْفَرَض 

َعَلْيِهْم«. ]718م[.
ما رأيت: وهذا نفي للرؤية وليس نفيا ملرشوعيتها بدليل قولها »وإني ألســبحها« ولعلها تقصد 

عدم مداومته عليها فقد قالت: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل الضحى أربعا ويزيد ما شــاء كما يف حديث مسلم عن 

. عائشة

وإني ألسبحها: السبحة هي صالة النافلة واملراد هنا صالة الضحى.

باب]عناية]المرأة]بصالة]الليل1][ 

ا َرزَۡقَنُٰهۡم  ا َرزَۡقَنُٰهۡم َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجــِع يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعــا َوِممَّ قــال تعالــى: }َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجــِع يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعــا َوِممَّ
ۡعنُيٖ َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ َيۡعَملُوَن١٧١٧{ ]السجدة:  17-1[

َ
ةِ أ ۡخِفَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ ۡعنُيٖ َجَزآَءۢ بَِما َكنُواْ َيۡعَملُوَن فََل َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ

َ
ةِ أ ۡخِفَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ يُنفُِقوَنيُنفُِقوَن١٦١٦ فََل َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ

ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفةٞ ّمَِن  َثِ ٱلَّ
ۡدَنٰ ِمــن ثُلُ

َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئَِفةٞ ّمَِن ۞إِنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ َثِ ٱلَّ

ۡدَنٰ ِمــن ثُلُ
َ
نََّك َتُقوُم أ

َ
وقــال تعالــى: }۞إِنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ

َ ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِنۚ  ن لَّن ُتُۡصوهُ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ
َ
َۡل َوٱنلََّهاَرۚ َعلَِم أ ُر ٱلَّ ُ ُيَقّدِ ِيَن َمَعَكۚ َوٱللَّ َ ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِنۚ ٱلَّ ن لَّن ُتُۡصوهُ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ
َ
َۡل َوٱنلََّهاَرۚ َعلَِم أ ُر ٱلَّ ُ ُيَقّدِ ِيَن َمَعَكۚ َوٱللَّ ٱلَّ

ِ َوَءاَخُروَن  ۡرِض يَۡبَتُغوَن ِمــن فَۡضِل ٱللَّ
َ
ۡرَضٰ َوَءاَخــُروَن يَۡضُِبوَن ِف ٱۡل ن َســَيُكوُن ِمنُكم مَّ

َ
ِ َوَءاَخُروَن َعلَِم أ ۡرِض يَۡبَتُغوَن ِمــن فَۡضِل ٱللَّ

َ
ۡرَضٰ َوَءاَخــُروَن يَۡضُِبوَن ِف ٱۡل ن َســَيُكوُن ِمنُكم مَّ

َ
َعلَِم أ

َ قَۡرًضا َحَسٗناۚ  ۡقرُِضواْ ٱللَّ
َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
َ ِمۡنُهۚ َوأ ِۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ َ قَۡرًضا َحَسٗناۚ يَُقٰتِلُوَن ِف َســبِيِل ٱللَّ ۡقرُِضواْ ٱللَّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
َ ِمۡنُهۚ َوأ ِۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ يَُقٰتِلُوَن ِف َســبِيِل ٱللَّ

َ َغُفورٞ  ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ۡجٗرۚا َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ
َ
ۡعَظَم أ

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخرۡيٗ نُفِسُكم ّمِۡن َخرۡيٖ َتُِدوهُ ِعنَد ٱللَّ

َ
ُمواْ ِل َ َغُفورٞ َوَما ُتَقّدِ ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ۡجٗرۚا َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ

َ
ۡعَظَم أ

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخرۡيٗ نُفِسُكم ّمِۡن َخرۡيٖ َتُِدوهُ ِعنَد ٱللَّ

َ
ُمواْ ِل َوَما ُتَقّدِ

ۢرَِّحيُم٢٠٢ۢ٠{ ]المزمل: 20[ رَِّحيُم
ْيِل ( 257 ، َوَأبِي ُهَرْيَرَة، َقااَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمِن اْسَتْيَقَظ ِمَن اللَّ َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ

اكَِراِت((. ]1451صد ص[. اكِرِيَن اهللَ َكثِيًرا، َوالذَّ َيا َرْكَعَتْيِن َجِميًعا، ُكتَِبا ِمَن الذَّ َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُه، َفَصلَّ
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ْيِل َفَصلَّى، ُثمَّ َأْيَقَظ ( 258 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َرِحَم اهللُ َرُجًا َقاَم ِمَن اللَّ
ْيــِل َفَصلَّْت، ُثمَّ َأْيَقَظْت  ــْت، َفإِْن َأَبْت َنَضَح فِي َوْجِهَها اْلَمــاَء، َوَرِحَم اهللُ اْمَرَأًة َقاَمْت ِمَن اللَّ اْمَرَأَتــُه َفَصلَّ

َزْوَجَها َفَصلَّى، َفإِْن َأَبى َنَضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماَء((. ]1610صن[ حسن صحيح
نضحت: رشــت رًشا خفيًفا فلها أن تبل يدها ثم تمســح عىل وجهه وتلك وسيلة ناجحة مذهبة 

للنعاس يفعلها املرء لنفسه أو للغري.

ْيَل ( 259 َعْن َأبِي ُعْثَماَن، َقاَل: »َتَضيَّْفُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َسْبًعا، َفَكاَن ُهَو َواْمَرَأُتُه َوَخاِدُمُه َيْعَتِقُبوَن اللَّ
َأْثالًَثا: ُيَصلِّي َهَذا، ُثمَّ ُيوقُِظ َهَذا، َوَســِمْعُتُه َيُقوُل: َقَســَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َأْصَحابِه َتْمًرا، َفَأَصاَبنِي َسْبُع 

َتَمَراٍت، إِْحَداُهنَّ َحَشَفٌة«. ]5441خ[.
حشفة: أردأ أنواع التمر وهو الذي يَِبس عىل النخل قبل نضجه إال أنها أعجبته.

يعتقبون: يتناولون قيام الليل.

أثالثًا: كل واحد يقوم ثلث الليل.

باب]المرأة]القوامة]الصوامة]وعناية]الله]بها1][[ 

َها ( 0 2 عــن أنــٍس وقيِس بِن زيٍد أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َقاَل لِــي ِجْبرِيُل: َراِجــْع َحفَصَة َفإنَّ
اَمٌة َوإنَّها َزْوَجُتَك فِي اْلَجنَِّة((. ]4351صج ح[. اَمٌة َقوَّ َصوَّ

باب]النهي]عن]قيام]الليل]كله1][[ 

َعْن َأَنٍس، َقاَل: »َدَخَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمْســِجَد، َوَحْبٌل َمْمُدوٌد َبْيَن َساِرَيَتْيِن، َفَقاَل: ))َما ( 1 2
َهَذا؟(( َقاُلوا: لَِزْينََب ُتَصلِّي، َفإَِذا َكِســَلْت، َأْو َفَتَرْت َأْمَســَكْت بِِه، َفَقاَل: ))ُحلُّوُه، لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشــاَطُه، 

َفإَِذا َكِسَل، َأْو َفَتَر َقَعَد((«. َوفِي َحِديِث ُزَهْيٍر: ))َفْلَيْقُعْد((. ]784م[.
ساريتني: أسطوانتان كالعمودين.

قالوا لزينب: أي زينب بنت جحش أم املؤمنني عىل الراجح.

قعد: محتمل من الجلوس أو املقصود االنتهاء من الصالة.

َبْيِر: »َأنَّ َعائَِشــَة، َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْخَبَرْتُه َأنَّ ( 2 2 َعِن اْبِن ِشــَهاٍب، َقاَل: َأْخَبَرنِــي ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
ْت بَِها َوِعنَْدَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َهِذِه  ى َمرَّ اْلَحــْواَلَء بِنْــَت ُتَوْيِت ْبِن َحبِيِب ْبِن َأَســِد ْبِن َعْبِد اْلُعــزَّ
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ْيَل ُخُذوا ِمَن اْلَعَمِل َما  ْيَل، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتنَاُم اللَّ اْلَحْواَلُء بِنُْت ُتَوْيٍت، َوَزَعُموا َأنََّها اَل َتنَاُم اللَّ
ُتطِيُقوَن، َفَواهللِ َل َيْسَأُم اهللُ َحتَّى َتْسَأُموا((«. ]785م[.

فوالله ال يسأم الله حتى تسأموا: ويف رواية: ))ال يمل الله حتى تملوا((واملعنى ال يمل الله من 

ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل.

ويف جواب للجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية الســعودية عن هذا الحديث: »الواجب هو إمرار 

هذا الحديث كما جاء، مع اإليمان بالصفة، وأنها حق عىل الوجه الذي يليق بالله، من غري مشــابهة لخلقه 

وال تكييف، كاملكر والخداع والكيد الواردة يف كتاب الله ، وكلها صفات حق تليق بالله  عىل حد قوله 

ِميُع ٱۡلَِصرُي{. ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ ِميُع ٱۡلَِصرُيلَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ تعاىل: }لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِعنِْدي اْمَرَأٌة، َفَقاَل: ))َمْن َهِذِه؟(( َفُقْلُت: (   2
يِن  اْمَرَأٌة اَل َتنَاُم ُتَصلِّي، َقاَل: ))َعَلْيُكْم ِمَن اْلَعَمِل َما ُتطِيُقوَن، َفَواهللِ َل َيَملُّ اهللُ َحتَّى َتَملُّوا، َوَكاَن َأَحبَّ الدِّ

إَِلْيِه َما َداَوَم َعَلْيِه َصاِحُبُه((«. َوفِي َحِديِث َأبِي ُأَساَمَة َأنََّها اْمَرَأٌة مِْن َبنِي َأَسٍد ])785م(221[.
الدين: العمل.

باب]خير]صالة]النساء]في]قعر]بيوتهن1][[ 

((. ]3311صج ص[.( 4 2 عن ُأمِّ سلمَة أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َخْيُر َصَاِة النَِّساِء فِي َقْعرِ ُبُيوتِهنَّ
قعر بيوتهن: والجمع قعور وقعر اليشء هو عمقه ومنتهاه فصالتها يف داخل غرفتها أفضل من 

فناء البيت.

2 5 ) .)) عن ابِن عمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتْمنَُعوا نَِساَءُكُم اْلَمَساِجَد َوُبُيوُتُهنَّ َخْيٌر َلُهنَّ
]7458صج ص[.

وبيوتهن خري لهن: أي خري لهن وأعظم أجًرا من الصالة يف املسجد حتى ولو املسجد الحرام.

عن أنِس بِن مالٍك: »أنَّ ُأمَّ ُســليٍم ســألْت رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ يأتَِيَها فيصلَِّي يف بيتِها َفَتَتِخَذُه (   2
ُمَصلَّى، فَأتاها فَعَمدْت إَلى َحِصيٍر فنَضحْته بماٍء، فصلَّى عليِه وصلَّوا مَعُه«. ]737صن ص[.

عــن عبِد اهللِ بِن ســويد األنصــاريِّ عن عمتِــِه ُأمِّ حميٍد امــرأِة َأبِى حميد الســاعديِّ َأنَّها ( 7 2
اَة  جــاءْت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالْت: يا رســوَل اهللِ إنِّي ُأِحــُب الصالَة معَك. قال: ))قْد علمــُت أنَِّك ُتحبيَن الصَّ
مِعــي، وصاُتــِك يف بيتِِك خيٌر َلِك ِمْن صاتِِك يف ُحْجَرتِِك، وصاُتــِك يف ُحْجَرتِِك خيٌر ِمْن صاتِِك يف 
َداِرِك، وَصاُتِك يف َداِرِك خيٌر َلِك ِمْن صاتِِك يف مسجِد قوِمِك، وصاُتِك يف مسجِد قوِمِك خيٌر َلِك ِمْن 
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صاتِِك يف مســجِدي(( قال: فأمرْت فُبني لها مســجٌد يف أْقَصى شيٍء مِْن بيتِها وَأظَلِمه فكانْت ُتصلِّي فيِه 
حتَّى لقَيِت اهلَل . ]سن 27135 ح[.

يف مسجدي: أي املسجد النبوي.

باب]ال]تجب]الجماعة]على]المرأة1][[ 

َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: »َشَكْوُت إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنِّي َأْشَتكِي َقاَل: ))ُطوفِي ِمْن َوَراِء النَّاِس ( 8 2
َوَأْنِت َراكَِبٌة(( َفُطْفُت َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي إَِلى َجنِْب الَبْيِت َيْقَرُأ بِالطُّوِر َوكَِتاٍب َمْسُطوٍر«. ]464خ[.

طويف من وراء الناس: ويف رواية البخاري: »فلم تُصل حتى خرجت« ويف رواية أخرى للبخاري 

بِْح َفُطويِف َعىَل بَِعريِِك َوالنَّاُس يَُصلُّوَن((. قال لها: ))إِذَا أُِقيَمْت َصالَُة الصُّ

يصيل إىل جنب البيت: أي إىل الكعبة متصال بجدارها من أجل أن املقام كان حينئذ ملصقا بالبيت 

قبل أن ينقله ُعمر من ذلك املكان والبيت كله قبلة.

باب]المرأة]تؤم]نساء]دارها]والترهيب]من]تأخير]الصالة1][[ 

ۡوقُوٗتا١٠٣١٠٣{ ]النساء:  10[ لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ ۡوقُوٗتاإِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ قال تعالى: }إِنَّ ٱلصَّ

ِيَن ُهۡم َعن َصَلتِِهۡم َساُهوَن٥٥{ ]الماعون: 5-4[ ِيَن ُهۡم َعن َصَلتِِهۡم َساُهوَن ٱلَّ وقال تعالى: }فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلنَِيفََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلنَِي٤٤ ٱلَّ

ا َغَزا َبْدًرا، َقاَلْت: ُقْلُت ( 9 2 ــِة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ َعــْن ُأمِّ َوَرَقَة بِنِْت َعْبِد اهللِ ْبِن َنْوَفٍل اأْلَْنَصاِريَّ
ي  ُض َمْرَضاُكــْم، َلَعلَّ اهلَل َأْن َيْرُزَقنِي َشــَهاَدًة، َقاَل: ))َقرِّ َلــُه: َيا َرُســوَل اهللِ، اْئَذْن لِي فِي اْلَغــْزِو َمَعَك ُأَمرِّ
ــِهيَدُة، َقاَل: َوَكاَنْت َقْد َقَرَأِت اْلُقْرآَن  ى الشَّ ــَهاَدَة((، َقاَل: َفَكاَنْت ُتَســمَّ فِي َبْيتِِك َفإِنَّ اهللَ َتَعاَلى َيْرُزُقِك الشَّ
ًنا، َفَأِذَن َلَها، َقاَل: َوَكاَنْت َقْد َدبََّرْت ُغاَلًما َلَها َوَجاِرَيًة َفَقاَما  َفاْســَتْأَذَنِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتتَِّخَذ فِي َداِرَها ُمَؤذِّ
اَها بَِقطِيَفٍة َلَها َحتَّى َماَتْت َوَذَهَبا، َفَأْصَبَح ُعَمُر َفَقاَم فِي النَّاِس، َفَقاَل: َمْن َكاَن ِعنَْدُه مِْن  ْيــِل َفَغمَّ إَِلْيَهــا بِاللَّ

َل َمْصُلوٍب بِاْلَمِدينَِة«. ]591صد ح[. َهَذْيِن ِعْلٌم، َأْو َمْن َرآُهَما َفْلَيِجْئ بِِهَما، َفَأَمَر بِِهَما َفُصلَِبا َفَكاَنا َأوَّ
قري يف بيتك: أي أمكثي واقعدي يف بيتك.

وكانت قد قرأت القرآن: أي جمعته وحفظته.

دبرت غالًما لها وجارية: أي أَْعتََقتُْهما برشط أن يتم العتق بعد موتها ومن أجل ذلك اتفقا عىل 

َقتِْلها وكان تصديًقا لوعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنها ستموت يف بيتها شهيدة.
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فغماها بقطيفة: أي كتما أنفاسها بقماش حتى ماتت.

عن ُأمِّ ورقَة بنِت عبِد اهللِ بِن الحارِث بِهذا الحديِث واألوُل َأَتمُّ قال: »وكان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 270
ُن َلها، وَأَمَرَها أْن َتُؤمَّ َأْهــَل داِرها«. قال عبُد الرحمِن: »فأَنا رأيُت  َيُزوُرهــا يف َبيتِهــا وَجَعَل َلها ُمَؤِذًنا ُيَؤذِّ

َنَها شيًخا كبيًرا«. ]592صد ح[. ُمَؤذِّ
مؤذنها شــيًخا كبريًا: أي لم تكن منه فتنة ولم يَُصل هو وال غالمها خلفها بل كانت تؤم النساء 

فقط. وقال ابن عباس: تؤم املرأة النســاء يف وســطهن. وقد أَمْت عائشة النســاء وأم سلمة يف الفرض 

والرتاويح. وقال الحافظ يف تَلخيص الحبري: حديث عائشة أنها أَمْت النساء فقامت وسطهن.

باب]ليس]على]المرأة]قضاء]الصالة]بعد]الحيض]والنفاس1][[ 

ــْوَم َواَل َتْقِضي ( 271 عــن ُمَعاَذَة َقاَلْت: »َســَأْلُت َعائَِشــَة َفُقْلُت: َمــا َباُل اْلَحائِــِض َتْقِضي الصَّ
ٍة، َوَلكِنِّي َأْســَأُل! قالْت: كان ُيِصيُبنَا َذلَِك َفنُْؤَمُر  ٌة َأْنِت؟! ُقْلُت: َلْســُت بَِحُروِريَّ اَلَة؟ َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ الصَّ

اَلِة«. ])335م(69[. ْوِم َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ بَِقَضاِء الصَّ
حرورية: نســبة إىل حروراء وهي قرية بقرب الكوفــة كان أول اجتماع الخوارج به ألن بعض 

الخوارج يوجبون قضاء الصالة فهم يقدمون العقل عىل النص.

ــَة- قالْت: ( 272 ــُة -َيْعنِي ُمسَّ َثْتنِــي األَْزِديَّ عــن ُيوُنَس بــِن نافٍع، عــن َكثيِر بــِن زياٍد قــال: حدَّ
»َحَجْجُت فَدَخْلُت عَلى ُأمِّ سلمَة فقلُت: يا ُأمَّ المؤمنيَن، إنَّ َسُمَرَة بَن ُجنُْدٍب يأُمُر النِّساَء َيْقِضيَن صالَة 
الَمِحيــِض! فقالــْت: ال َيْقِضيَن، كانْت المرأُة مِْن نســاِء النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتقُعُد يف النِّفــاِس أربعيَن ليلًة ال يأمُرَها 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقَضاِء صالِة النِّفاِس«. ]312 صد ح[.
كانت املرأة من نســاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص: املقصود من قريباته وبناته ألن خديجة  ماتت قبل فرض 

الصالة وال وجه للقول بنكارة املتن.

باب]ال]تجب]الجمعة]على]النساء1][[ 

عن طارِق بِن ِشَهاٍب عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))الُجُمَعُة حٌق واجٌب عَلى كلِّ مسلٍم يف َجماعٍة (  27
إلَّ َأْرَبَعًة: عبٌد ممُلوٌك َأْو امرأٌة َأْو َصبٌي َأْو مريٌض((. ]1067 صد ص[.

* قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يسمع منه شيئًا.
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باب]االستحاضة]ال]تمنع]الصالة1][[ 

ُم عَلــى الَحِصيرِ((. ( 274 عن عائشــَة عــن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ))ُتصلِّي الُمْســَتَحاَضُة وإْن َقَطــَر الدَّ
]سن 25103 ص[.

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َجاَءْت َفاطَِمُة بِنُْت َأبِي ُحَبْيٍش إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، ( 275
َما َذلَِك ِعْرٌق، َوَلْيَسْت بِالَحْيَضِة، َفإَِذا َأْقَبَلِت  اَلَة؟ َقاَل: ))َل، إِنَّ إِنِّي اْمَرَأٌة ُأْســَتَحاُض َفاَل َأْطُهُر، َأَفَأَدُع الصَّ
َم َوَصلِّــي((، َقاَل َأُبو ُمَعاِوَيَة فِــي َحِديثِِه: َوَقاَل:  َاَة، َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِســِلي َعنِْك الدَّ الَحْيَضــُة َفَدِعــي الصَّ

ئِي لُِكلِّ َصَاٍة َحتَّى َيِجيَء َذلَِك الَوْقُت((. ]صت 125 ص[. ))َتَوضَّ

باب]صالة]المستحاضة1][[ 

َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ اْمَرَأًة ُمْسَتَحاَضًة َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قِيَل َلَها: إِنَُّه ِعْرٌق َعانٌِد، َوُأمَِرْت َأْن (  27
َل اْلِعَشاَء َوَتْغَتِسَل َلُهَما  َر اْلَمْغِرَب َوُتَعجِّ َل اْلَعْصَر َوَتْغَتِسَل َلُهَما ُغْساًل َواِحًدا، َوُتَؤخِّ ْهَر َوُتَعجِّ َر الظُّ ُتَؤخِّ

ْبِح ُغْساًل َواِحًدا«. ]360صن ص[. ُغْساًل َواِحًدا، َوَتْغَتِسَل لَِصاَلِة الصُّ
عرق عاند: يعني أنه َعنَد وبغي كاإلنسان يعاند عن القصد.

َعْن َزْينََب بِنِْت َجْحٍش َقاَلْت: ُقْلُت لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِنََّها ُمْسَتَحاَضٌة َفَقاَل: ))َتْجِلُس َأيَّاَم َأْقَرائَِها، ( 277
ُل اْلِعَشــاَء َوَتْغَتِســُل  ُر اْلَمْغرَِب َوُتَعجِّ ُل اْلَعْصَر َوَتْغَتِســُل َوُتَصلِّي، َوُتَؤخِّ ُر الظُّْهَر َوُتَعجِّ ُثمَّ َتْغَتِســُل َوُتَؤخِّ

يِهَما َجِميًعا، َوَتْغَتِسُل لِْلَفْجرِ((. ]361صن ص[. َوُتَصلِّ
وتغتســل: لها أن تغتسل استحبابًا السيما لو اشتد سيالن الدم وإال يكفيها التنظف من الدم ثم 

تتوضأ لكل صالة.

وتصليهما جميعا: لو شق عليها أن تصيل كل صالة يف وقتها فلها أن تجمع بني الظهر والعرص 

وبني املغرب والعشاء جمًعا صوريًا وبوضوء واحد، وليس لها القرص إال إذا كانت يف سفر، والجمع الصوري 

أن تصيل الظهر يف آخر وقته قبيل دخول وقت العرص ثم تصيل العرص أول وقته، وكذلك املغرب والعشــاء 

فتصيل املغرب يف آخر وقته قبيل دخول وقت العشــاء ثم تصيل العشاء أول وقتها، فإذا اشتد مرضها فلها 

الجمع ولو لم يكن صوريًا فتصيل الظهر والعرص جمع تقديم أو تأخري وكذلك املغرب والعشــاء تصليهما 

جميًعا يف وقت املغرب جمع تقديم أو يف وقت العشاء جمع تأخري، أما صالة الفجر فتصليه يف وقته.
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باب]صفوف]النساء]خلف]صفوف]الرجال1][[ 

ُه َوَخاَلُتُه، َفَصلَّى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجَعَل َأَنًسا ( 278 َعْن َأَنٍس: »َأنَُّه َكاَن ُهَو َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأمُّ
ُه َوَخاَلَتُه َخْلَفُهَما«. ]803صن ص[. َعْن َيِمينِِه َوُأمَّ

باب]خير]صفوف]النساء]آخرها1][[ 

َها آِخُرَها ( 279 ُلَها َوَشــرُّ َجاِل َأوَّ عــن َأبِي ُهَرْيــَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َخْيُر ُصُفــوِف الرِّ
ُلَها((. ]440م[. َها َأوَّ َوَخْيُر ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها َوَشرُّ

خري الصفو ف: أي أكثرها ثوابًا وفضاًل.

باب]صالة]المرأة]خلف]الرجال]منفردة1][[ 

ْيُت إَِلى َجنِْب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعائَِشــُة ( 280 َعْن ِعْكِرَمَة َمْوَلى اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َصلَّ
َخْلَفنَا ُتَصلِّي َمَعنَا، َوَأَنا إَِلى َجنِْب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَصلِّي َمَعُه«. ]804صن ص[.

َعــْن َأَنٍس َقاَل: »َصلَّى بِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوبِاْمــَرَأٍة مِْن َأْهلِي، َفَأَقاَمنِي َعــْن َيِمينِِه َواْلَمْرَأُة ( 281
َخْلَفنَا«. ]805صن ص[.

َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِطَعاٍم َصنََعْتُه َلُه، َفَأَكَل مِنُْه، ُثمَّ ( 282 َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك: »َأنَّ َجدَّ
َقاَل: ))ُقوُموا َفِلَُصلِّ َلُكْم(( َقاَل َأَنٌس: َفُقْمُت إَِلى َحِصيٍر َلنَا، َقِد اْســَودَّ مِْن ُطوِل َما ُلبَِس، َفنََضْحُتُه بَِماٍء، 
َفَقاَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصَفْفُت َوالَيتِيَم َوَراَءُه، َوالَعُجوُز مِْن َوَرائِنَا، َفَصلَّى َلنَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ 

اْنَصَرَف«. ]380خ[.

باب]منع]بعض]النساء]من]المسجد1][[ 

ْحَمــِن، َأنََّهــا َســِمَعْت َعائَِشــَة َزْوَج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتُقوُل: »َلــْو َأنَّ (  28 َعــْن َعْمــَرَة بِنْــِت َعْبــِد الرَّ
َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َما َأْحَدَث النَِّساُء َلَمنََعُهنَّ اْلَمْسِجَد َكَما ُمنَِعْت نَِساُء َبنِي إِْسَرائِيَل َقاَل: َفُقْلُت لَِعْمَرَة: 

َأنَِساُء َبنِي إِْسَرائِيَل ُمنِْعَن اْلَمْسِجَد؟ َقاَلْت: َنَعْم«. ]445م[.
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باب]تخصيص]النساء]بباب]في]المسجد1][[ 

عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َتَرْكنَا َهَذا الَباَب لِلنَِّساِء((. ]5258صج[ ( 284
ص: و]صد 462 ص[.

قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

باب]ال]بأس]بالجدار]بين]اإلمام]والمأمومين1][[ 

وَن بــه مِْن وراِء ( 285 عــن عائشــَة  قالــْت: »صلَّى رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف ُحْجَرتِِه والنــاُس َيأتمُّ
الُحجرِة«. ]1126صد ص[.

باب]تحذير]المرأة]من]التطيب]لخروجها]ولو]للمسجد1][[ 

عن زينَب الثَّقفيَِّة امرأِة عبِد اهللِ: »أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرَها أْن ال َتمسَّ الطِّيَب إذا َخرَجْت (  28
إَلى الِعشاِء اآلخرِة«. ]5132صن ص[.

ُث َعْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه َقاَل: ))إَِذا َشِهَدْت ( 287 عن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد َأنَّ َزْينََب الثََّقِفيََّة َكاَنْت ُتَحدِّ
ْيَلَة((. ]443م[. إِْحَداُكنَّ اْلِعَشاَء َفَا َتَطيَّْب تِْلَك اللَّ

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأيَُّما اْمَرَأٍة َأَصاَبْت َبُخوًرا َفَا َتْشَهْد َمَعنَا اْلِعَشاَء ( 288
اْلِخَرَة((. ]444م[.

باب]خروج]المرأة]للمسجد]بإذن]وليها1][[ 

عن أبِي هريرِة أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َل َتْمنَُعوا إَِماَء اهللِ َمَســاِجَد اهللِ، َوَلكِْن لَِيْخُرْجَن ( 289
َوُهنَّ َتِفَاٌت((. ]7457صج ص[.

تفالت: غري متطيبات.

َعــْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: َقــاَل َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْئَذُنوا لِلنَِّســاِء إَِلى اْلَمَســاِجِد ( 290
، َقاَل: َفَســبَُّه َوَغِضَب، َوَقاَل:  ْيــِل((، َفَقــاَل اْبٌن َلُه: َواهللِ اَل َنــْأَذُن َلُهنَّ َفَيتَِّخْذَنُه َدَغاًل، َواهللِ اَل َنْأَذُن َلُهنَّ بِاللَّ

؟ ]568صد ص[. (( َوَتُقوُل اَل َنْأَذُن َلُهنَّ َأُقوُل َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْئَذُنوا َلُهنَّ
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فيتخذنه َدَغاًل: والدَغل هو الخداع أو الفساد وأصله الشجر امللتف ثم استعمل يف املخادعة لكون 

املخادع يَلُف يف ضمريه أمرا ويُظهر غريه أو لكون أهل الفساد يكمن يف ذاك الشجر ورجل ُمْدِغل أي ُمْفِسد.

َعــْن َســالِِم ْبــِن َعْبــِد اهللِ، َعــْن َأبِيــِه، َعــِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا اْســَتْأَذَنِت اْمــَرَأُة َأَحِدُكْم َفاَ ( 291
َيْمنَْعَها((. ]873خ[.

]باب]تجنب]النساء]مزاحمة]الرجال]1][[ 

السيما]عند]الخروج]من]المسجد

َم َيْمُكُث فِي َمَكانِِه َيِسيًرا«. َقاَل اْبُن ِشَهاٍب »َفنَُرى ( 292 عن ُأمِّ َسَلَمَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َسلَّ
-َواهلُل َأْعَلُم- لَِكْي َينُْفَذ َمْن َينَْصِرُف مَِن النَِّساِء«. ]849خ[.

عــن ِهنْــد بِنِْت اْلَحاِرِث اْلِفَراِســيَُّة َعْن ُأمِّ َســَلَمَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَنْت مِــْن َصَواِحَباتَِها (  29
ُم َفَينَْصِرُف النَِّساُء َفَيْدُخْلَن ُبُيوَتُهنَّ مِْن َقْبِل َأْن َينَْصِرَف َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]850 خ[. قالْت: »كان ُيَسلِّ

َعْن ِهنٍْد بِنِْت اْلَحاِرِث اْلِفَراِسيَِّة: »َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َأْخَبَرْتَها: َأنَّ النَِّساَء فِي َعْهِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 294
َجاِل َما َشــاَء اهلُل، َفــإَِذا َقاَم  ــاَلِة ُقْمَن، َوَثَبَت َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمــْن َصلَّى مَِن الرِّ ُكــنَّ إَِذا َســلَّْمَن مِــَن الصَّ

َجاُل«. ]1333صن ص[. َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم الرِّ

باب]غض]المرأة]بصرها]عن]عورات]الرجال]في]المسجد]وغيره1][[ 

َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمــْن َكاَن ِمنُْكنَّ ُيْؤِمُن ( 295
َجاِل((.  َجاُل ُرُءوَســُهْم، َكَراَهَة َأْن َيَرْيَن ِمْن َعْوَراِت الرِّ بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخرِ، َفَا َتْرَفْع َرْأَســَها َحتَّى َيْرَفَع الرِّ

]851صد ص[.

َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد َقاَل: »َكاَن ِرَجاٌل ُيَصلُّوَن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعاقِِديــَن ُأْزَرُهْم َكَهْيَئِة (  29
َجاُل ُجُلوًسا«. ]766صن ص[. ْبَياِن، َفِقيَل لِلنَِّساِء: اَل َتْرَفْعَن ُرُءوَسُكنَّ َحتَّى َيْسَتِوَي الرِّ الصِّ
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باب]نوم]المرأة]مبكرًا]يعينها]على]صالة]الليل]والفجر1][[ 

الََة َناَم ( 297 َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َأْعَتَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالِعَشاِء َحتَّى َناَداُه ُعَمُر: الصَّ
ْبَياُن، َفَخَرَج، َفَقاَل: ))َما َينَْتظُِرَها َأَحٌد ِمْن َأْهِل الَْرِض َغْيُرُكْم((، َقاَل: َواَل ُيَصلَّى َيْوَمئٍِذ إاِلَّ  النَِّســاُء َوالصِّ

ِل«. ]569خ[. ْيِل األَوَّ َفُق إَِلى ُثُلِث اللَّ بِاْلَمِدينَِة، َوَكاُنوا ُيَصلُّوَن فِيَما َبْيَن َأْن َيِغيَب الشَّ
نام النساء والصبيان: وهكذا ينبغي النوم مبكًرا بعد صالة العشاء لألثر اإليجابي عىل الجانب 

الصحي ووسيلة لصالة الليل والفجر.

باب]تصفيق]المرأة]في]الصالة]للحاجة1][[ 

ــي َفإِْذُنُه ( 298 ُجِل َوُهَو ُيَصلِّ عــن أبِي هريرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَذا اْســُتؤِذَن َعَلــى الرَّ
التَّْسبِيُح َوإَِذا اْسُتْؤِذَن َعَلى اْلَمْرَأِة َوِهي ُتَصلِّي َفإِْذُنَها التَّْصِفيُق((. ]صج 320 ص[.

َجاِل، َوالتَّْصِفيُق ( 299 َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))التَّْســبِيُح لِلرِّ
لِلنَِّساِء((. ]سن 7283 ص[.

َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َقــاَل: َكاَن قَِتــاٌل َبْيَن َبنِــي َعْمِرو ْبِن َعــْوٍف، َفَبَلَغ َذلِــَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 00 
َفَأَتاُهْم لُِيْصلَِح َبْينَُهْم َبْعَد الظُّْهِر، َفَقاَل لِباَِلٍل: ))إِْن َحَضَرْت َصَاُة اْلَعْصرِ َوَلْم آتَِك، َفُمْر َأَبا َبْكرٍ، َفْلُيَصلِّ 
َم، َقاَل فِي آِخِرِه: ))إَِذا َناَبُكْم َشْيٌء  َن باَِلٌل، ُثمَّ َأَقاَم، ُثمَّ َأَمَر َأَبا َبْكٍر، َفَتَقدَّ ا َحَضَرِت اْلَعْصُر َأذَّ بِالنَّاِس((، َفَلمَّ

ِح النَِّساُء((. ]صد 941 ص[. َجاُل، َوْلُيَصفِّ َاِة َفْلُيَسبِِّح الرِّ فِي الصَّ
ها اليرَُسى.  ُب بأُْصبََعنِي ِمْن يميِنها عىَل َكفِّ قال عيىس بُن أيوَب: قولُه التَّصفيُح للنساِء: ترَْضِ

كما يف صحيح أبي داود ]942[ وهو مقطوع.

إذا نابكم يشء يف الصالة: أي أصابكم يشء مثل أن يخطئ اإلمام يف الصالة بالزيادة أو النقصان 

أو أراد املنفرد تنبيه َمْن حوله عىل يشء ونحو ذلك.

وليصفح النساء: بمعنى التصفيق كما يف رواية واملرأة مأمورة بخفض صوتها يف الصالة مطلًقا 

خشية االفتتان بحرضة الرجال األجانب وقيل لو لم يكن يف حرضة الرجال األجانب فلها أن تَُسِبح واألقرب 

التصفيق مطلًقا لعموم النص.

ترضب بأصبعني: وهذه إحدى هيآته.
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باب]مرور]المرأة]من]وراء]السترة]ال]يقطع]الصالة1][[ 

عــن َعْون َأبِي ُجَحْيَفَة، َقاَل: َســِمْعُت َأبِي، َقــاَل: »َخَرَج َعَلْينَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالَهاِجَرِة، ( 01 
وَن مِْن َوَرائَِها«.  ْهَر َوالَعْصَر، َوَبْيَن َيَدْيِه َعنََزٌة َوالَمْرَأُة َوالِحَماُر َيُمرُّ ــَأ، َفَصلَّى بِنَا الظُّ َفُأتِــَي بَِوُضوٍء، َفَتَوضَّ

]499خ[.

عنزة: وهي عصا يف رأسها حديدة أو ســنان - يغرزها يف األرض ويصيل إليها يف سفره. وقيل: 

هــي الحربة القصرية التي أهداها النجايش للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال الحافظ ابن حجر: وهذا يؤكد كونها كانت عىل 

صفة الحربة ألنها من آالت الحبشة وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يحملها معه يف السفر لنبش األرض الصلبة أو ملنع ما 

يعرض من هوام األرض.

باب]مرور]الجارية]بين]الصفوف]ال]يقطع]الصالة1][[ 

اَلَة ِعنَْد اْبِن َعبَّاٍس، َفَقاَل: ِجْئُت َأَنا َوُغاَلٌم ( 02  ْهَباِء، َقاَل: »َتَذاَكْرَنا َما َيْقَطُع الصَّ َعــْن َأبِي الصَّ
، َفَما  فِّ مِْن َبنِي َعْبِد اْلُمطَّلِِب َعَلى ِحَماٍر َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي، َفنََزَل َوَنَزْلُت َوَتَرْكنَا اْلِحَماَر َأَماَم الصَّ

فِّ َفَما َباَلى َذلَِك«. ]716صد ص[. َبااَلُه َوَجاَءْت َجاِرَيَتاِن مِْن َبنِي َعْبِد اْلُمطَّلِِب، َفَدَخَلَتا َبْيَن الصَّ
جاريتان: مثنى جارية وهي هنا الصغرية التي لم تبلغ.

باب]مرور]المرأة]البالغة]بين]يدي]المصلي]يقطع]الصالة1][[ 

َاَة: اْلَكْلُب اْلَْســَوُد، َواْلَمْرَأُة اْلَحائُِض((. (  0  َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َيْقَطُع الصَّ
]949صه ص[.

يقطع: أي يبطلها وهو األَْوىل واألحوط وقال آخرون تنقص من الخشوع فينقص األجر.

الحائض: البالغة.

امِِت، َعــْن َأبِي َذرٍّ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َكاَن َأَحُدُكْم َقائًِما ( 04  َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن الصَّ
ُه َيْقَطُع  ْحِل َفإِنَّ ْحِل، َفإِْن َلْم َيُكــْن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّ ُه َيْســُتُرُه إَِذا َكاَن َبْيَن َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّ ــي َفإِنَّ ُيَصلِّ
َصَاَتُه اْلَمْرَأُة َواْلِحَماُر َواْلَكْلُب اْلَْســَوُد((. ُقْلُت: َما َباُل اأْلَْســَوِد مَِن اأْلَْصَفِر مَِن اأْلَْحَمِر؟ َفَقاَل: َسَأْلُت 

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَما َسَأْلَتنِي، َفَقاَل: ))اْلَكْلُب اْلَْسَوُد َشْيَطاٌن((. ]750صن ص[.
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فإنه يســرته إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل: وهي الخشــبة التي يســتند إليها الراكب 

عىل البعري.

املرأة: أي البالغة أي التي بلغت املحيض.

باب]اعتراض]المرأة]أمام]المصلي]ليس]مرورًا1][[ 

عن ِهَشــاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي َصاَلَتُه مَِن ( 05 
ِذي َيْرُقــُد َعَلْيِه، َحتَّى إَِذا َأَراَد َأْن ُيوتَِر َأْيَقَظَها  ْيــِل َوِهــَي ُمْعَتِرَضٌة َبْينَُه َوَبْيَن اْلِقْبَلِة َراقَِدٌة َعَلى اْلِفَراِش الَّ اللَّ

َفَأْوَتَرْت«. ]711صد ص[.
ْحَمِن، َعْن َعائَِشــَة، َأنََّهــا َقاَلْت: »ُكنُْت َأُكــوُن َنائَِمًة َوِرْجاَلَي (  0  َعــْن َأبِي َســَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ْيِل، َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْســُجَد َضَرَب ِرْجَليَّ َفَقَبْضُتُهَما َفَســَجَد«.  َبْيــَن َيَدْي َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُيَصلِّي مَِن اللَّ
]713صد ص[.

الََة الَكْلُب َوالِحَماُر َوالَمْرَأُة، َفَقاَلْت: ( 07  َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعائَِشَة، ُذكَِر ِعنَْدَها َما َيْقَطُع الصَّ
ــِريِر َبْينَُه َوَبْيــَن الِقْبَلِة  »َشــبَّْهُتُموَنا بِالُحُمــِر َوالــكاِلَِب، َواهللِ َلَقــْد َرَأْيُت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي َوإِنِّي َعَلى السَّ

ُمْضَطِجَعًة، َفَتْبُدو لِي الَحاَجُة، َفَأْكَرُه َأْن َأْجلَِس، َفُأوِذَي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْنَسلُّ مِْن ِعنِْد ِرْجَلْيِه«. ]514خ[.
وإني عىل الرسير بينه وبني القبلة: فاالعرتاض أمام املصيل دون مرور ال يقطع الصالة، وكان 

اضطجاعها  خلف الســرتة؛ ألن الرسير بمثابة الســرتة، ومع ذلك تقول  آخر الحديث: »فتبدوا يل 

الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأنسل من عند رجليه« أي: رجيل الرسير فإذا كان جلوسها 

أمامه وهي زوجته تؤذيه فاملرور بني يديه أشد أذية السيما لو كانت غري زوجته، وليس يف مشاركة الكلب 

والحمار واملرأة يف حكم قطع الصالة مشــابهة أو تنقيص للنســاء، ففي القرآن من اآليات ويف السنة من 

األحاديــث من تكريم املرأة والحقوق ما ال يُحىص مقارنة باألديــان األخرى أو الجاهلية، وليس لقائل أن 

يقول لقد َفِهمْت عائشــة أنها مشابهة للكالب والحمري يف قولها شــبهتمونا بالُحُمر والكالب؛ فنقول إن 

مقصود عائشة شــبهتمونا بهما يف الحكم بقطع الصالة لكونها أنكرت قطع مرور املرأة للصالة اجتهاًدا 

منها ، ويدل عىل هذا القصد قولها: قد رأيت رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص يصيل وأنــا بينه وبني القبلة ...إىل آخر 

الحديث، فأنكرت املشــابهة يف الحكم بقطع الصالة، ومعلوم أن املرور ليس كاالضطجاع كما هو ظاهر 

األحاديث.
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باب]مصاحبة]المرأة]صبيها]إلى]المسجد]ما]لم]يؤذ1][[ 

اَِة َوَأَنا ُأِريُد إَِطاَلَتَها، َفَأْســَمُع ( 08  عن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنِّي َلَْدُخُل فِي الصَّ
ِه ِمْن ُبَكائِِه((. ]709خ[. ِة َوْجِد ُأمِّ ا َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ ُز فِي َصاَتِي ِممَّ ، َفَأَتَجوَّ بِيِّ ُبَكاَء الصَّ

َوْجد أمه: أي حزنها.

باب]الخروج]للمسجد]بعد]المطر]إن]لم]تكن]مشقة1][[ 

َعْن ُموَســى ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َيِزيَد، َعِن اْمَرَأٍة مِْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشــَهِل َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُســوَل ( 09 
اهللِ، إِنَّ َلنَا َطِريًقا إَِلى اْلَمْسِجد ُمنْتِنًَة َفَكْيَف َنْفَعُل إَِذا ُمطِْرَنا؟ َقاَل: ))َأَلْيَس َبْعَدَها َطرِيٌق ِهَي َأْطَيُب ِمنَْها؟(( 

َقاَلْت: ُقْلُت: َبَلى. َقاَل: ))َفَهِذِه بَِهِذِه((. ]384صد ص[.
منتنة: مستقذرة ومتنجسة.

فكيف نفعل: أي إذا نزل املطر وابتلت األرض تظهــر الرائحة الكريهة وتتنجس األرجل وذيل 

الثوب أي ما طال من الثياب.

أطيب منها: أي أطهر من الطريق األوىل.

فهــذه بهذه: أي امليش عىل الطريق الثانية طهارة ملا تعلق وتنجس بامليش عىل الطريق األوىل ألن 

بعضها يطهر بعًضا.

باب]صالة]المرأة]النافلة]على]الدابة1][[ 

؟ ( 10  َوابِّ َص لِلنَِّساِء َأْن ُيَصلِّيَن َعَلى الدَّ َعْن َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح، َأنَُّه َسَأَل َعائَِشَة ، َهْل ُرخِّ
ٌد: »َهَذا فِي اْلَمْكُتوَبِة«. ]1228صد ص[. ٍة َواَل َرَخاٍء« َقاَل ُمَحمَّ ْص َلُهنَّ فِي َذلَِك، فِي ِشدَّ َقاَلْت: »َلْم ُيَرخَّ

لم يرخص: يف صالة املكتوبة أي الفريضة عىل الدابة إال لعذر.

يف شدة وال رخاء: أي يف حالة العرس واليرس، وليس املراد حالة العذر فإنه يجوز يف حالة العذر 

صالة الفريضة عىل الســيارة أو القطار أو الطائرة أو الســفينة أو ذوات األربع، وعليها استقبال القبلة، 

فإن لم تستطع فتستقبلها عند تكبرية اإلحرام، فإن لم تستطع تصيل عىل حسب حالها، كما عليها اإلتيان 

بأركان وواجبات الصالة فإن لم تســتطع فتصيل جالسة وتومئ يف الركوع والسجود، وهذا لو لم تستطع 

النزول أو خافت عىل نفسها أو ستفوتها الصالة، أما لو استطاعت الجمع بني الظهرين أو العشاءين جمع 
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تقديم أو تأخري قبل الركوب أو بعد النزول فــال تصليها حال ركوبها، أما صالة النافلة كالضحى وقيام 

الليل والوتر فلها أن تصليها راكبة ولو بدون عذر، ولو كان يف استطاعتها إدراكها قبل أو بعد الركوب وال 

يجب عليها استقبال القبلة عند تكبرية اإلحرام حتى لو استطاعت فإن استقبلتها فمستحب.

باب]قصر]الصالة]في]السفر1][[ 

لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم  واْ ِمَن ٱلصَّ ن َتۡقُصُ
َ
ۡرِض فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم ِإَوَذا َضَ واْ ِمَن ٱلصَّ ن َتۡقُصُ

َ
ۡرِض فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل قال تعالى: }ِإَوَذا َضَ

بِيٗنا١٠١١٠١{ ]النساء: 101[ ا مُّ ْۚ إِنَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َكنُواْ لَُكۡم َعُدّوٗ ِيَن َكَفُرٓوا ن َيۡفتَِنُكُم ٱلَّ
َ
بِيٗناأ ا مُّ ْۚ إِنَّ ٱۡلَكٰفِرِيَن َكنُواْ لَُكۡم َعُدّوٗ ِيَن َكَفُرٓوا ن َيۡفتَِنُكُم ٱلَّ
َ
أ

َعــْن َأَنــِس ْبِن َمالٍِك َقــاَل: »َأَغــاَرْت َعَلْينَا َخْيُل َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 11 
َياِم،  ــْوِم، َأِو الصِّ ْثَك َعِن الصَّ ى، َفَقاَل: ))اْدُن َفــُكْل((، َفُقْلُت: إِنِّي َصائٌِم، َفَقــاَل: اْدُن ُأَحدِّ َفَوَجْدُتــُه َيَتَغــدَّ
َياَم،  ْوَم َأِو الصِّ اَلِة، َوَعِن الَحامِــِل َأِو الُمْرِضِع الصَّ ْوَم، َوَشــْطَر الصَّ إِنَّ اهلَل َتَعاَلى َوَضَع َعِن الُمَســافِِر الصَّ
َواهللِ َلَقْد َقاَلُهَما النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كَِلْيِهَما َأْو إِْحَداُهَما، َفَيا َلْهَف َنْفِسي َأْن اَل َأُكوَن َطِعْمُت مِْن َطَعاِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص«. 

]715صت ص[.

أنس بن مالك: َرُجٌل ِمْن بَِني َعبِْد اللَِّه بِْن َكْعٍب وليس أنس بن مالك األنصاري خادم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

شــطر الصالة: أي نصفها واملقصود الرباعية فتصيل الظهر أو العرص أو العشاء ركعتني حال 

السفر كما لها الجمع بني الظهرين أو العشاءين.

باب]الصالة]عند]الحاجة1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهاَجَر إِْبَراِهيُم  بَِســاَرَة، َفَدَخَل بَِها َقْرَيًة فِيَها ( 12 
َمِلٌك ِمَن الُمُلوِك، َأْو َجبَّاٌر ِمَن الَجَبابَِرِة، َفِقيَل: َدَخَل إِْبَراِهيُم بِاْمَرَأٍة ِهَي ِمْن َأْحَســِن النَِّســاِء، َفَأْرَسَل إَِلْيِه: 
بِي َحِديثِي، َفإِنِّي َأْخَبْرُتُهْم َأنَِّك  َأْن َيا إِْبَراِهيُم َمْن َهِذِه الَّتِي َمَعَك؟ َقاَل: ُأْختِي، ُثمَّ َرَجَع إَِلْيَها َفَقاَل: لَ ُتَكذِّ
ُأ َوُتَصلِّي،  ُأْختِــي، َواهللِ إِْن َعَلــى الَْرِض ُمْؤِمــٌن َغْيرِي َوَغْيُرِك، َفَأْرَســَل بَِها إَِلْيِه َفَقاَم إَِلْيَها، َفَقاَمــْت َتَوضَّ
ْط َعَليَّ الَكافَِر،  ُهمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك َوبَِرُســولَِك، َوَأْحَصنُْت َفْرِجي، إِلَّ َعَلى َزْوِجي َفاَ ُتَسلِّ َفَقاَلْت: اللَّ
ْحَمِن: إِنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َقاَلْت: اللَُّهمَّ  َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِرِْجِلِه((، َقاَل األَْعَرُج: َقاَل َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
ُهــمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك  ُأ ُتَصلِّي، َوَتُقوُل: اللَّ إِْن َيُمــْت ُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِســَل ُثمَّ َقــاَم إَِلْيَها، َفَقاَمْت َتَوضَّ
َوبَِرُسولَِك َوَأْحَصنُْت َفْرِجي إاِلَّ َعَلى َزْوِجي، َفالَ ُتَسلِّْط َعَليَّ َهَذا الَكافَِر، َفُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِِرْجلِِه«، َقاَل 
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ْحَمِن، َقاَل َأُبو َسَلَمَة: َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: »َفَقاَلْت: اللَُّهمَّ إِْن َيُمْت َفُيَقاُل ِهَي َقَتَلْتُه، َفُأْرِسَل فِي الثَّانَِيِة،  َعْبُد الرَّ
َأْو فِي الثَّالَِثِة، َفَقاَل: َواهللِ َما َأْرَســْلُتْم إَِليَّ إاِلَّ َشْيَطاًنا، اْرِجُعوَها إَِلى إِْبَراِهيَم، َوَأْعُطوَها آَجَر َفَرَجَعْت إَِلى 

إِْبَراِهيَم ، َفَقاَلْت: َأَشَعْرَت َأنَّ اهلَل َكَبَت الَكافَِر َوَأْخَدَم َولِيَدًة«. ]2217خ[.
فقامت توضأ تصيل: وقد اســتُِجيَب لها بل وأَْخَدَمها هاجر ولهــا االقتصار عىل الدعاء لقوله 

ۡسَتِجۡب 
َ
ۡسَتِجۡب َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِنٓ أ
َ
وَٓء{، وقوله تعاىل: }َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِنٓ أ ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ مَّ

َ
وَٓءأ ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
تعاىل: }أ

اِع إَِذا َدَعِنۖ{ وال يوجد  ِجيُب َدۡعــَوةَ ٱدلَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّيِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
اِع إَِذا َدَعِنِۖإَوَذا َســأ ِجيُب َدۡعــَوةَ ٱدلَّ

ُ
لََك ِعَبادِي َعّيِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
{ وقال تعاىل: }ِإَوَذا َســأ لَُكۡمۚلَُكۡمۚ

ۡبِ  ۡبِ َوٱۡســَتعِيُنواْ بِٱلصَّ دليل صحيح باســم صالة الحاجة لكن الصالة عند الحاجة تظهر من قوله تعاىل: }َوٱۡســَتعِيُنواْ بِٱلصَّ

أُ  لَٰوةِۚ{ وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة ولحديث ))َما ِمْن ُمْسِلٍم يُذِْنُب ذَنْبًا ثُمَّ يَتََوضَّ َِۚوٱلصَّ لَٰوة َوٱلصَّ
، ثُمَّ يَْســتَْغِفُر اللََّه ِلذَِلَك الذَّنِْب، إاِلَّ َغَفَر َلُه(( فإذا كانت الحاجة ال تتحمل التأخري مثل  َفيَُصيلِّ َرْكَعتنَْيِ

قصة ســارة يف حديث الباب َصلْت يف وقتها ولو يف أوقات النهي لكونها ذات سبب ولجأت إىل الله َوَدعْت 

أما إذا كانت تتحمل التأخري فلها أن تصليها آخر الليل لحديث: ))َهْل ِمْن َداٍع َفأَْســتَِجيَب َلُه؟ َهْل ِمْن 

ُمْستَْغِفٍر َفأَْغِفَر َلُه((.

باب]صال]ة]النساء]الكسوف]والخسوف]مع]اإلمام1][[ 

ْمُس َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخْلُت َعَلى (  1  عن َفاطَِمَة َعْن َأْســَماَء َقاَلْت: َخَســَفِت الشَّ
ــَماِء. َفُقْلُت: آَيٌة؟ َقاَلْت:  َعائَِشــَة َوِهَي ُتَصلِّي َفُقْلُت: َما َشــْأُن النَّاِس ُيَصلُّوَن؟ َفَأَشــاَرْت بَِرْأِسَها إَِلى السَّ
نِي اْلَغْشــُي، َفَأَخْذُت قِْرَبًة مِــْن َماٍء إَِلى َجنْبِي َفَجَعْلُت  ا َحتَّى َتَجالَّ َنَعْم. َفَأَطاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِقَياَم ِجدًّ
ْمُس َفَخَطَب  َأُصبُّ َعَلى َرْأِسي َأْو َعَلى َوْجِهي مَِن اْلَماِء. َقاَلْت: َفاْنَصَرَف َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َتَجلَِّت الشَّ
ا َبْعُد، َما ِمْن َشــْيٍء َلْم َأُكْن َرَأْيُتُه إِلَّ َقْد َرَأْيُتُه فِي  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّاَس َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: ))َأمَّ
ُكْم ُتْفَتنُوَن فِي اْلُقُبوِر َقرِيًبا((، -َأْو مِْثَل فِْتنَِة اْلَمِســيِح  ُه َقْد ُأوِحَي إَِليَّ َأنَّ َمَقاِمــي َهــَذا َحتَّى اْلَجنََّة َوالنَّاَر، َوإِنَّ
ا اْلُمْؤمُِن  ُجِل؟ َفَأمَّ ــاِل اَل َأْدِري َأيَّ َذلِــَك َقاَلْت َأْســَماُء-: َفُيْؤَتى َأَحُدُكْم َفُيَقاُل: َما ِعْلُمَك بَِهــَذا الرَّ جَّ الدَّ
ٌد، ُهَو َرُسوُل اهللِ َجاَءَنا بِاْلَبيِّنَاِت َواْلُهَدى  -َأِو اْلُموقُِن اَل َأْدِري َأيَّ َذلَِك َقاَلْت َأْســَماُء- َفَيُقوُل: ُهَو ُمَحمَّ
ا اْلُمنَافُِق َأِو اْلُمْرَتاُب  َفَأَجْبنَا َوَأَطْعنَا. َثاَلَث مَِراٍر َفُيَقاُل َلُه: َنْم َقْد ُكنَّا َنْعَلُم إِنََّك َلُتْؤمُِن بِِه، َفنَْم َصالًِحا. َوَأمَّ

-اَل َأْدِري َأيَّ َذلَِك َقاَلْت َأْسَماُء- َفَيُقوُل: اَل َأْدِري َسِمْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن َشْيًئا َفُقْلُت«. ]905م[.

َثْتُه: َأنَّ عائشَة قالْت: إنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خرَج َمْخَرًجا فُخِسَف ( 14  عن َيْحَيى بِن سعيٍد أنَّ َعْمَرَة حدَّ
بالشــمِس، فخرْجنَا إَلى الُحْجرِة، فاجتمَع إلْينَا نساٌء وأقبَل إلينَا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وذلَك َضْحَوًة، فقاَم قياًما 
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طويــاًل، ُثمَّ َركَع ركوًعا طوياًل، ُثمَّ رفَع رأَســُه فقــاَم دوَن القياِم األوِل، ُثمَّ ركَع دوَن ركوِعِه، ُثمَّ ســجَد، 
ُثمَّ قاَم الثانيَة، فصنَع مثَل ذلَك، إالَّ أنَّ قياَمُه وركوَعُه دوَن الركعِة األوَلى، ُثمَّ ســجَد، وتجلَِّت الشــمُس، 
جاِل((. مختصر  ــا انصرَف قعــَد عَلى الِمنرْبِ فقال فِيَما يقوُل: ))إنَّ الناَس ُيْفَتنُــوَن يف ُقبوِرِهْم َكِفْتنَِة الدَّ فلمَّ

]1499صن ص[.

ـا َلنُْؤَمــُر بِالعَتاَقــِة يف َصاَلِة ( 15  عــن هشــاِم بِن ُعــْرَوَة عن فاطمَة عْن َأســماَء قالــْت: »إْن ُكنَـّ
الُخُسوِف«. ]سن 26968 ص[.

بالعتاقة: أي العتق.





كتاب العيدينكتاب العيدين

باب]خروج]النساء]لصالة]العيد1][ 

َعــْن َأيُّوَب، َعــْن َحْفَصَة، َقاَلْت: ُكنَّا َنْمنَــُع َعَواتَِقنَا َأْن َيْخُرْجَن فِــي الِعيَدْيِن، َفَقِدَمِت (  1 
َثْت َعْن ُأْختَِها، َوَكاَن َزْوُج ُأْختَِها َغَزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثِنَْتْي َعْشــَرَة  اْمــَرَأٌة، َفنََزَلــْت َقْصَر َبنِي َخَلٍف، َفَحدَّ
، َقاَلْت: ُكنَّا ُنَداِوي الَكْلَمى، َوَنُقوُم َعَلى الَمْرَضى، َفَســَأَلْت ُأْختِي  َغْزَوًة، َوَكاَنْت ُأْختِي َمَعُه فِي ِســتٍّ
النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأَعَلــى إِْحَداَنا َبــْأٌس إَِذا َلْم َيُكْن َلَهــا ِجْلَباٌب َأْن اَل َتْخــُرَج؟ َقاَل: ))لُِتْلبِْســَها َصاِحَبُتَها ِمْن 
ا َقِدَمْت ُأمُّ َعطِيََّة، َسَأْلُتَها َأَسِمْعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت:  ِجْلَبابَِها َوْلَتْشــَهِد الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمْسِلِميَن((، َفَلمَّ
بَِأبِــي، َنَعــْم، َوَكاَنْت اَل َتْذُكــُرُه إاِلَّ َقاَلْت: بَِأبِي، َســِمْعُتُه َيُقوُل: ))َيْخُرُج الَعَواتِــُق َوَذَواُت الُخُدوِر، َأِو 
الَعَواتُِق َذَواُت الُخُدوِر، َوالُحيَُّض، َوْلَيْشــَهْدَن الَخْيَر، َوَدْعَوَة الُمْؤِمنِيَن، َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض الُمَصلَّى((، 

َقاَلْت َحْفَصُة: َفُقْلُت الُحيَُّض، َفَقاَلْت: َأَلْيَس َتْشَهُد َعَرَفَة، َوَكَذا َوَكَذا ]324خ[.
العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة أو التي قاربت البلوغ.

الخدور: البيوت وقيل سرت يكون يف ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

يشهدن الخري ودعوة املسلمني: يحرضن مجالس الخري كسماع العلم، ويحرضن دعوة املسلمني 

أي دعائهم كاستسقائهم.

لتلبسها صاحبتها من جلبابها: أي تلبسها جلبابًا ال تحتاج إليه.

َعــْن ُأمِّ َعطِيََّة، َقاَلْت: »ُكنَّا ُنْؤَمــُر َأْن َنْخُرَج َيْوَم الِعيِد َحتَّى ُنْخِرَج البِْكَر مِْن ِخْدِرَها، َحتَّى ( 17 
ُنْخــِرَج الُحيََّض، َفَيُكــنَّ َخْلَف النَّاِس، َفُيَكبِّــْرَن بَِتْكبِيِرِهْم، َوَيْدُعــوَن بُِدَعائِِهْم َيْرُجوَن َبَرَكــَة َذلَِك الَيْوِم 

َوُطْهَرَتُه«. ]971خ[.
َعــْن ُأمِّ َعطِيَّــَة، َقاَلــْت: »ُكنَّا ُنْؤَمــُر بِاْلُخُروِج فِــي اْلِعيَدْيــِن، َواْلُمَخبََّأُة، َواْلبِْكــُر«، َقاَلْت: ( 18 

»اْلُحيَُّض َيْخُرْجَن َفَيُكنَّ َخْلَف النَّاِس، ُيَكبِّْرَن َمَع النَّاِس«. ])890م(11[.

َعْن َحْفَصَة بِنِْت ِسيِريَن، َعْن ُأمِّ َعطِيََّة، َقاَلْت: »َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُنْخِرَجُهنَّ فِي َيْوِم ( 19 
اْلِفْطــِر َوالنَّْحِر«، َقــاَل: َقاَلْت ُأمُّ َعطِيََّة: َفُقْلنَــا: »َأَرَأْيَت إِْحَداُهنَّ اَل َيُكوُن َلَها ِجْلَباٌب«؟ َقاَل: ))َفْلُتْلبِْســَها 

ُأْخُتَها ِمْن ِجْلَبابَِها((. ]1307صه ص[.
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ٍد، َأنَّ ُأمَّ َعطِيََّة، َقاَلْت: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُنْخِرَج َذَواِت اْلُخُدوِر َيْوَم اْلِعيِد، ( 20  َعْن ُمَحمَّ
قِيَل: َفاْلُحيَُّض؟ َقاَل: ))لَِيْشــَهْدَن اْلَخْيَر َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِميَن((، َقاَل: َفَقاَلِت اْمَرَأٌة: َيا َرُسوَل اهللِ، إِْن َلْم َيُكْن 

ْحَداُهنَّ َثْوٌب َكْيَف َتْصنَُع؟ َقاَل: ))ُتْلبُِسَها َصاِحَبُتَها َطائَِفًة ِمْن َثْوبَِها((. ]1136صد ص[. إِلِ

باب]استماع]المرأة]خطبة]العيد1][ 

ــاَلِة َقْبَل ( 21  ــى، َفَبَدَأ بِالصَّ َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبــِد اهللِ، َقــاَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص »َقاَم َيــْوَم اْلِفْطِر َفَصلَّ
ُأ َعَلى َيِد باَِلٍل،  َرُهنَّ َوُهَو َيَتَوكَّ ا َفَرَغ َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َنَزَل َفَأَتى النَِّســاَء، َفَذكَّ اْلُخْطَبــِة، ُثــمَّ َخَطَب النَّاَس، َفَلمَّ
َدَقَة«، َقــاَل: ُتْلِقي اْلَمْرَأُة َفَتَخَها َوُيْلِقيــَن َوُيْلِقيَن، َوَقاَل اْبُن َبْكٍر:  َوباَِلٌل َباِســٌط َثْوَبُه ُتْلِقي فِيِه النَِّســاُء الصَّ

َفَتَخَتَها ]1141صد ص[.
فتخها: الفتخة حلقة من فضة ال فص فيها والفتخ الخواتم الكبار.

اَلِة َقْبَل اْلُخْطَبِة ( 22  اَلَة َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َيْوِم ِعيٍد، َفَبَدَأ بِالصَّ َعْن َجابٍِر، َقاَل: َشِهْدُت الصَّ
ًئا َعَلى بِــاَلٍل، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيــِه، َوَوَعَظ النَّاَس  ــاَلَة َقاَم ُمَتَوكِّ ا َقَضى الصَّ بَِغْيــِر َأَذاٍن َواَل إَِقاَمــٍة، َفَلمَّ
َرُهــْم َوَحثَُّهــْم َعَلى َطاَعتِــِه، ُثمَّ َماَل َوَمَضى إَِلى النَِّســاِء َوَمَعُه بِــاَلٌل، َفَأَمَرُهــنَّ بَِتْقَوى اهللِ َوَوَعَظُهنَّ  َوَذكَّ
ْقَن َفإِنَّ َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم((،  َرُهــنَّ َوَحِمَد اهلَل، َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َحثَُّهنَّ َعَلى َطاَعتِِه، ُثمَّ َقاَل: ))َتَصدَّ َوَذكَّ
َكاَة، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر((،  ْيِن: بَِم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُتْكثِْرَن الشَّ َفَقاَلِت اْمَرَأٌة مِْن َسِفَلِة النَِّساِء َسْفَعاُء اْلَخدَّ

ْقَن بِِه ]1575صن ص[. ، َوَخَواتِيَمُهنَّ َيْقِذْفنَُه فِي َثْوِب باَِلٍل َيَتَصدَّ ، َوَأْقُرَطُهنَّ َفَجَعْلَن َينِْزْعَن َقاَلئَِدُهنَّ
سفلة النساء: ويف رواية ِسطة النساء أي وسط النساء.

سفعاء الخدين: تغري لون خديها إىل السواد.

أقرطهن: جمع ُقرط وهو ما يُعلق يف األذن من الحيل.

ــوَب، َعْن َعَطاٍء، َقاَل: َســِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: َأْشــَهُد َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَُّه (  2  َعــْن َأيُّ
َدَقِة.  َرُهنَّ َوَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ بِالصَّ َصلَّى َقْبَل اْلُخْطَبِة، ُثمَّ َخَطَب، َفَرَأى َأنَُّه َلْم ُيْسِمْع النَِّساَء، َفَأَتاُهنَّ َفَذكَّ

ْيَء. ]1273صه ص[. َوباَِلٌل َقائٌِل بَِيَدْيِه َهَكَذا، َفَجَعَلْت اْلَمْرَأُة ُتْلِقي اْلُخْرَص َواْلَخاَتَم َوالشَّ
الخرص: الحلقة الصغرية من الحيل يوضع يف األصبع أو األذن أو األنف.
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باب]اللهو]المباح]في]العيد1][ 

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: َدَخَل َعَليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنْــِدي َجاِرَيَتــاِن ُتَغنَِّياِن بِِغنَــاِء ُبَعاَث، ( 24 
ْيَطاِن ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َل َوْجَهُه، َوَدَخَل َأُبو َبْكٍر، َفاْنَتَهَرنِي َوَقاَل: مِْزَماَرُة الشَّ َفاْضَطَجَع َعَلى الِفَراِش، َوَحوَّ
وَداُن  ا َغَفَل َغَمْزُتُهَما َفَخَرَجَتا. َوَكاَن َيْوَم ِعيٍد َيْلَعُب السُّ َفَأْقَبَل َعَلْيِه َرُســوُل اهللِ  َفَقاَل: ))َدْعُهَما((، َفَلمَّ
ي َعَلى  ا َقاَل َتْشــَتِهيَن َتنُْظِريَن َفُقْلُت َنَعْم َفَأَقاَمنِي َوَراَءُه َخدِّ ا َســَأْلُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوإِمَّ َرِق َواْلِحَراِب َفإِمَّ بِالدَّ

ِه َوُهَو َيُقوُل ُدوَنُكْم َيا َبنِي َأْرفَِدَة َحتَّى إَِذا َملِْلُت َقاَل َحْسُبِك ُقْلُت َنَعْم َقاَل َفاْذَهبِي ]949، 950خ[. َخدِّ
فلما غفل: أي فلما انشغل أبو بكر.

وكان يوم عيد: أي قالت عائشــة: وكان يوم عيد. وقد جمع بعض الرواة هذه الرواية يف حديثني 

منفصلني.

الدرق: الرتس أي الدرع املصنوع من الجلد والدرع يكون من جلد أو حديد.

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َدَخَل َأُبــو َبْكٍر َوِعنْــِدي َجاِرَيَتاِن مِــْن َجَواِري األَْنَصــاِر ُتَغنَِّياِن ( 25 

ــْيَطاِن فِي َبْيِت  بَِمــا َتَقاَوَلــِت األَْنَصاُر َيــْوَم ُبَعاَث، َقاَلــْت: َوَلْيَســَتا بُِمَغنَِّيَتْيِن، َفَقاَل َأُبو َبْكــٍر: َأَمَزامِيُر الشَّ

َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَذلَِك فِــي َيْوِم ِعيٍد، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َأَبا َبْكرٍ، إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِعيــًدا َوَهَذا ِعيُدَنا((. 

]952خ[.

جاريتان: الجاريه هي فتية النساء أي شابتهن ســميت بها لخفتها ثم توسعوا حتى سموا كل 

جارية وإن كانت غري شابة واملراد هنا معناها األصيل.

تقاولت األنصار يوم بعاث: ماخاطب بعضهم. بعضا يف الحرب واألشعار.

يوم بعاث: يوم جرت فيه بني قبيلتي. األنصار »األوس والخزرج« يف الجاهلية حرب وكان الظهور 

فيه لألوس وبعاث موضع قريب من املدينة.

وليستا بمغنيتني: ليس الغناء عادة لهما بل إنشاد أشعار الحرب واملفاخرة بالشجاعة والظهور 

والغلبة وليس بالغناء املحرم بل رفع الصوت باإلنشاد فليس ما يحرك النفوس أو الغزل وغري ذلك.

أمزامري الشيطان: الزمري الصوت الحسن واملزمار صوت بصفري يطلق عىل الغناء.

َثْتــُه، َأنَّ َأَبا َبْكٍر (  2  َثُه، َأنَّ َعائَِشــَة َحدَّ ، َعْن ُعــْرَوَة َأنَُّه َحدَّ ْهــِريِّ َعــْن َمالِــِك ْبِن َأَنٍس، َعْن الزُّ

ى بَِثْوبِِه َوَقاَل  فِّ َوُتَغنَِّياِن َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَســجًّ يــَق َدَخــَل َعَلْيَها َوِعنَْدَهــا َجاِرَيَتاِن َتْضِرَبــاِن بِالدُّ دِّ الصِّ

اُم مِنًى  َها َأيَّاُم ِعيٍد((، َوُهــنَّ َأيَّ ًة ُأْخَرى: ُمَتَســجٍّ َثْوَبُه َفَكَشــَف َعْن َوْجِهِه، َفَقــاَل: ))َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكــرٍ إِنَّ َمــرَّ

َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمئٍِذ بِاْلَمِدينَِة. ]1597صن ص[.
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َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َبْينََما اْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن ِعنَْد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِِحَرابِِهْم، إِْذ َدَخَل ُعَمُر ْبُن ( 27 

اْلَخطَّاِب، َفَأْهَوى إَِلى اْلَحْصَباِء َيْحِصُبُهْم بَِها، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َدْعُهْم َيا ُعَمُر((. ]893م[.

الحصباء: الحصا الصغرية يرميهم بها.

َبْيِر، َقاَل: َقاَلْت َعائَِشــُة: »َواهللِ َلَقْد َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُم َعَلى َباِب ( 28  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ُحْجَرتِي، َواْلَحَبَشــُة َيْلَعُبوَن بِِحَرابِِهْم، فِي َمْسِجِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْسُتُرنِي بِِرَدائِِه، لَِكْي َأْنُظَر إَِلى َلِعبِِهْم، 

، َحِريَصًة َعَلى  ــنِّ تِــي َأْنَصِرُف، َفاْقِدُروا َقــْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَحِديَثِة السِّ ُثــمَّ َيُقوُم مِــْن َأْجلِي، َحتَّى َأُكوَن َأَنا الَّ

اللْهِو«. ])892م(18[.
فاقدروا: أي قدروا رغبتها يف ذلك وحرصها عىل اللهو.
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]باب]إن]الله]ال]يعذب]بدمع]العين]1][ 

وال]بحزن]القلب

َثنِي ُأَســاَمُة ْبُن َزْيٍد، َقاَل: َأْرَســَلْت بِنُْت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِه َأنَّ اْبنًا لِي ( 29  َعْن َأبِي ُعْثَماَن، َقاَل: َحدَّ
ى،  ِه َما َأَخَذ، َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَْد اهللِ بَِأَجٍل ُمَسمًّ اَلَم َوَيُقوُل: ))إِنَّ لِلَّ ُقبَِض َفْأتِنَا، َفَأْرَسَل َيْقَرُأ السَّ
َفْلَتْصبِْر َوْلَتْحَتِسْب((، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه ُتْقِسُم َعَلْيِه َلَيْأتَِينََّها، َفَقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوُأَبيُّ 
بِيُّ َوَنْفُسُه َتَقْعَقُع، َفَفاَضْت َعْينَاُه، َفَقاَل  ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت، َوِرَجاٌل، َفُرفَِع إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ
َما َيْرَحُم اهللُ ِمْن ِعَباِدِه  َســْعٌد: َيا َرُســوَل اهللِ، َما َهَذا؟ َقاَل: ))َهَذا َرْحَمٌة، َيْجَعُلَها اهللُ فِي ُقُلوِب ِعَباِدِه، َوإِنَّ

َحَماَء((. ]1868صن ص[. الرُّ

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر ، َقاَل: اْشــَتَكى َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َشــْكَوى َلُه، َفَأَتاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدُه ( 0  
ا َدَخَل َعَلْيِه َفَوَجَدُه فِي  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص، َوَعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد ، َفَلمَّ َمَع َعْبِد الرَّ
ا َرَأى الَقْوُم ُبَكاَء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص   َقاُلوا: اَل َيا َرُســوَل اهللِ، َفَبَكى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ

َغاِشــَيِة َأْهلِِه، َفَقاَل: ))َقْد َقَضى((
ُب بَِهَذا - َوَأَشــاَر  ُب بَِدْمِع الَعْيِن، َولَ بُِحْزِن الَقْلِب، َوَلكِْن ُيَعذِّ َبَكْوا، َفَقاَل: ))َألَ َتْســَمُعوَن إِنَّ اهللَ لَ ُيَعذِّ
ُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه(( َوَكاَن ُعَمُر : َيْضِرُب فِيِه بِالَعَصا، َوَيْرمِي  إَِلى لَِســانِِه - َأْو َيْرَحُم، َوإِنَّ الَميَِّت ُيَعذَّ

بِالِحَجاَرِة، َوَيْحثِي بِالتَُّراِب ]1304خ[.

باب]النهي]عن]النياحة1][ 

َعــْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبــِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))النَِّياَحُة َعَلــى اْلَميِِّت، ِمْن َأْمرِ ( 1  
َها ُتْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيَها َســَرابِيُل ِمْن َقطَِراٍن، ُثمَّ  اْلَجاِهِليَّــِة، َفــإِنَّ النَّائَِحَة إِْن َلْم َتُتــْب َقْبَل َأْن َتُموَت، َفإِنَّ

ُيْعَلى َعَلْيَها، بِِدْرٍع ِمْن َلَهِب النَّاِر((. ]1582صه ص[.
رسابيل من قطران: الرسبال قميص من النحاس املذاب

بدروع من لهب: الدرع نوع من قمصان النساء.
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َعْن ُأمِّ َعطِيََّة َقاَلْت: »َأَخَذ َعَلْينَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَبْيَعَة َعَلى َأْن اَل َننُوَح«. ]4180صن ص[.( 2  
، َأْخَبَرُه، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َما ِمْن (     َأنَّ ُموَســى ْبَن َأبِي ُموَســى األَْشــَعِريَّ

َل بِِه َمَلــَكاِن َيْلَهَزانِِه: َأَهَكَذا  َميِّــٍت َيُموُت َفَيُقــوُم َباكِيِه، َفَيُقوُل: َواَجَباَْه َواَســيَِّداْه َأْو َنْحَو َذلِــَك، إِلَّ ُوكِّ
ُكنَْت((؟ ]1003صت ص[.

وا جباله وا سيداه: أي تَُعِدُد محاسن امليت، مثل أن تقول أنت جبيل أي كالجبل آوي إليه وسيدي 

وسندي وملجئي ونحو ذلك كما يف رواية وا عضداه وا كسياه وا نارصاه، أي يَنُْدبون ويَنُوحون ويَُعددون 

هذه الصفات وأنه كان ســندهم وكاسيهم وحاميهم، وال يدخل يف ذلك لو أن املرأة تذكر محاسن ميتها يف 

جلستها املعتادة مع غريها بدون نياحة وأرادت بذلك أن تذكر محاسنه أنه كان كريًما مدافًعا عن الضعفاء 

كاسيًا للمســاكني ونحو ذلك، قاصدة بذلك الخرب املحض دون قصد آخر فال بأس لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما 

مرت جنازة وأثنوا عليها خريًا قال: »وجبت وجبت وجبت أنتم شهداء الله يف األرض«.

ُوكَل به: أي بامليت.

يلهزانه: اللهز الدفع بُجمع اليد يف الصدر ويســأالنه ســؤال املتهكم هل أنت كذا؟ أي فيك هذه 

املحاســن كما يف حديث ))إِنَّ اْلَميَِّت يَُعذَُّب ِببَُكاِء أَْهِلِه((، وليس املقصود البكاء بدمع العني بل النياحة، 

وقيل: العذاب هو أنه يتألم بما يســمع من هذه النياحة أو أنه يتم زجره أو يعذب ببكاء أهله لو أنه أوىص 

بهــذا الفعل أو كان راضيًا بذلك يف حياته ولم يُنكْره، أما لو كان يُنِْكــُر النياحة يف حياته ناهيًا عن ذلك 

.} ۡخَرٰىۚ
ُ
ۡخَرٰىَۚوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ
ُ
السيما أهله فكما قال تعاىل: }َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

باب]الترهيب]من]خمش]أو]ضرب]الوجوه]وشق]الجيوب1][ 

اِعَيَة ( 4   َة َجْيَبَهــا، َوالدَّ ــاقَّ َعــْن َأبِي ُأَماَمَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ))َلَعَن اْلَخاِمَشــَة َوْجَهَها، َوالشَّ
بِاْلَوْيِل َوالثُُّبوِر((. ]1585صه ص[.

لعن: اللعن هو الطرد من رحمة الله.

الخامشة وجهها: التي تلطم وجهها وتجرحه بأظفارها عند املصيبة.

والشاقة جيبها: التي تمزق ثيابها عند نزول املصيبة والجيب هو طوق القميص والثياب.

الداعية بالويل والثبور: التي تدعو عىل نفســها أو تَُعِدُد محاسن امليت بالنياحة عىل امليت وكل 

هذا من أمر الجاهلية التي حرمها اإلسالم.

ـا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد، َوَشــقَّ اْلُجُيوَب، ( 5   َعــْن َعْبِد اهللِ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَس ِمنَـّ
، َوَقاَل: اْلَحَسُن بَِدْعَوى ]1860صن ص[. ْفُظ لَِعلِيٍّ  َواللَّ

َوَدَعا بُِدَعاِء اْلَجاِهِليَِّة((
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باب]الترهيب]من]الحلق]والسلق]والخرق1][ 

ا َثُقــَل َأُبو ُموَســى َأْقَبَلــِت اْمَرَأُتُه ُأمُّ (     ْحَمــِن ْبِن َيِزيــَد، َوَأبِي ُبــْرَدَة، َقــااَل: َلمَّ َعــْن َعْبــِد الرَّ
ُثَها  ْن َبِرَئ مِنُْه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َوَكاَن ُيَحدِّ َعْبِد اهللِ َتِصيُح بَِرنٍَّة، َفَأَفاَق، َفَقاَل َلَها: َأَوَما َعلِْمِت َأنِّي َبِريٌء مِمَّ

ْن َحَلَق، َوَسَلَق، َوَخَرَق((. ]صه 1586 ص[. َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َأَنا َبرِيٌء ِممَّ
سلق: رفع الصوت عند املصيبة.

حلق: حلق الرأس عند املصيبة.

خرق: قطع الثوب عند املصيبة.

ا َأَفاَق، َقاَل ( 7   َعــْن َيِزيــَد ْبِن َأْوٍس، َعْن َأبِي ُموَســى، َأنَُّه ُأْغِمَي َعَلْيــِه َفَبَكْت ُأمُّ َوَلٍد َلــُه، َفَلمَّ
َلَهــا: َأَما َبَلَغِك َما َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَســَأْلنَاَها: َفَقاَلــْت: َقاَل: ))َلْيَس ِمنَّا َمْن َســَلَق، َوَحَلَق، َوَخَرَق((. 

]1865صن ص[.

باب]ذهاب]المرأة]المكان]الذي]مات]فيه]ميتها]إذا]كانت]تملك]نفسها1][ 

ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر َعْن قَِتاِل َبْدٍر، َفَقاَل: ))َيا ( 8   عن ُحَمْيٍد الطَِّويِل َعْن َأَنٍس ، َقاَل: َغاَب َعمِّ
ِل ِقَتاٍل َقاَتْلَت الُمْشرِكِيَن، َلئِِن اهللُ َأْشَهَدنِي ِقَتاَل الُمْشرِكِيَن َلَيَرَينَّ اهللُ َما َأْصنَُع((،  َرُســوَل اهللِ ِغْبُت َعْن َأوَّ
ا َصنََع َهُؤلَِء - َيْعنِي َأْصَحاَبُه  ُهمَّ إِنِّي َأْعَتِذُر إَِلْيَك ِممَّ ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد، َواْنَكَشَف الُمْسلُِموَن، َقاَل: ))اللَّ َفَلمَّ
َم((، َفاْسَتْقَبَلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقاَل: ))َيا َسْعُد  ا َصنََع َهُؤلَِء، - َيْعنِي الُمْشــرِكِيَن - ُثمَّ َتَقدَّ - َوَأْبَرُأ إَِلْيَك ِممَّ
ْبَن ُمَعاٍذ، الَجنََّة َوَربِّ النَّْضرِ إِنِّي َأِجُد ِريَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد((، َقاَل َســْعٌد: َفَما اْســَتَطْعُت َيا َرُســوَل اهللِ َما 
ْيِف َأْو َطْعنًَة بُِرْمٍح، َأْو َرْمَيًة بَِسْهٍم َوَوَجْدَناُه َقْد ُقتَِل  َصنََع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا بِِه بِْضًعا َوَثَمانِيَن َضْرَبًة بِالسَّ
َوَقْد َمثََّل بِِه الُمْشــِرُكوَن، َفَما َعَرَفُه َأَحٌد إاِلَّ ُأْخُتُه بَِبنَانِِه َقاَل َأَنٌس: ُكنَّا ُنَرى َأْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اآلَيَة َنَزَلْت فِيِه 

َ َعلَۡيهِۖ{ إَِلى آِخِر اآْلَيِة ]2805خ[. َ َعلَۡيهِّۖمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ َوفِي َأْشَباِهِه: }ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ
قال أنس فوجدنا: أي أنس بن مالك راوي الحديث.

أخته: الربيع بضم الراء املشــددة وفتح الباء وهي التي كرست ثنية امرأة فأمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

بالقصاص فقال أخوها أنس والله ال تُكرَس ثنيتُها َفَرضوا بالِعَوض املايل فقال ملسو هيلع هللا ىلص ))إِنَّ ِمْن ِعبَاِد اللَِّه َمْن 

َلْو أَْقَســَم َعىَل اللَِّه أَلَبَرَُّه(( كنا نظن أنه نزل فيه ويف أمثاله قوله تعاىل: }ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َما 

َ َعلَۡيهِۖ{. َ َعلَۡيهَِۖعَٰهُدواْ ٱللَّ َعَٰهُدواْ ٱللَّ
ببنانه: أي بطرف إصبَِعه.
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ا َكاَن َيْوُم ( 9   ُث، َعْن َجابِــٍر َقاَل: َلمَّ َعْن األَْســَوِد ْبِن َقْيٍس، َقال: َســِمْعُت ُنَبْيًحا الَعنَِزيَّ ُيَحدِّ
وا الَقْتَلى إَِلى َمَضاِجِعِهْم((.  تِي بَِأبِي لَِتْدفِنَُه فِي َمَقابِِرَنا، َفنَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُردُّ ُأُحٍد َجاَءْت َعمَّ

]1717صت ص[.

عمتي: هي فاطمة بنت عمرو بن حرام األنصارية أخت عبد الله بن حرام.

باب]صالة]النساء]الجنازة1][ 

َي َســْعُد ْبُن َأبِي َوقَّاٍص ( 40  ا ُتُوفِّ ُث َعْن َعائَِشــَة، َأنََّها َلمَّ َبْيِر، ُيَحدِّ َعــْن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن الزُّ
يَن َعَلْيِه، َفَفَعُلوا َفُوقَِف بِِه َعَلى ُحَجِرِهنَّ  وا بَِجنَاَزتِِه فِي اْلَمْســِجِد، َفُيَصلِّ َأْرَســَل َأْزَواُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْن َيُمرُّ
ِذي َكاَن إَِلى اْلَمَقاِعِد، َفَبَلَغُهنَّ َأنَّ النَّاَس َعاُبوا َذلَِك، َوَقاُلوا: َما  يَن َعَلْيِه ُأْخِرَج بِِه مِْن َباِب اْلَجنَائِِز الَّ ُيَصلِّ
َكاَنِت اْلَجنَائُِز ُيْدَخُل بَِها اْلَمْســِجَد، َفَبَلَغ َذلَِك َعائَِشــَة، َفَقاَلْت: »َما َأْسَرَع النَّاَس إَِلى َأْن َيِعيُبوا َما اَل ِعْلَم 
َلُهْم بِِه، َعاُبوا َعَلْينَا َأْن ُيَمرَّ بَِجنَاَزٍة فِي اْلَمْســِجِد، َوَما َصلَّى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُسَهْيِل اْبِن َبْيَضاَء إاِلَّ فِي 

َجْوِف اْلَمْسِجِد«. ])973م(100[.
فيصلني عليه: أي صالة الجنازة ويف حديث مســلم: من صىل عىل جنازة فلم يتبعها فله قرياط 

فإن تبعها فله قرياطان قيل وما القرياطان؟ قال أصغرهما مثل أحد.

َبْيِر، َأنَّ َعائَِشــَة، َأَمــَرْت َأْن َيُمرَّ بَِجنَاَزِة َســْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص ( 41  َعــْن َعبَّــاِد ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن الزُّ
ـاُس، َما َصلَّى  ـاُس َذلَِك َعَلْيَها، َفَقاَلْت: »َما َأْســَرَع َما َنِســَي النَـّ ــَي َعَلْيــِه، َفَأْنَكَر النَـّ فِــي اْلَمْســِجِد، َفُتَصلِّ

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُسَهْيِل اْبِن اْلَبْيَضاِء إاِلَّ فِي اْلَمْسِجِد«. ])973م(99[.

باب]المرأة]تغسل]زوجها]إذا]كانت]تملك]نفسها1][ 

ُد َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 42  ا َأَراُدوا َغْســَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاُلوا: َواهللِ َما َنْدِري َأُنَجرِّ َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َلمَّ
ـْوَم َحتَّى َما مِنُْهْم  ا اْخَتَلُفــوا َأْلَقى اهلُل َعَلْيِهُم النَـّ ُد َمْوَتاَنا، َأْم َنْغِســُلُه َوَعَلْيِه ثَِياُبــُه؟ َفَلمَّ مِــْن ثَِيابِِه َكَمــا ُنَجرِّ
ٌم مِْن َناِحَيِة اْلَبْيِت اَل َيْدُروَن َمْن ُهَو: ))َأْن اْغِســُلوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمُهْم ُمَكلِّ َرُجــٌل إاِلَّ َوَذْقنُــُه فِي َصْدِرِه، ُثــمَّ َكلَّ
َوَعَلْيــِه ثَِياُبُه، َفَقاُموا إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَغَســُلوُه َوَعَلْيِه َقِميُصُه، َيُصبُّوَن اْلَماَء َفــْوَق اْلَقِميِص َوُيَدلُِّكوَنُه 
بِاْلَقِميــِص ُدوَن َأْيِديِهــْم((، َوَكاَنــْت َعائَِشــُة َتُقوُل: ))َلْو اْســَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي َما اْســَتْدَبْرُت، َما َغَســَلُه إِلَّ 

نَِساُؤُه((. ]3141صد ح[.
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َل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َغْيُر (  4  َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َلْو ُكنُْت اْســَتْقَبْلُت مِْن َأْمِري َما اْســَتْدَبْرُت، َما َغسَّ
نَِسائِِه«. ]1464 صه، ح[.

لو كنت اســتقبلت من أمري ما اســتدبرت: أي لو علمت أوال ما علمت آخرا وظهر يل أوال ما 

ظهر يل آخرا.

غري نســائه: أي زوجاته أو بعضهن وللمرأة أن تغسل زوجها وله أن يغسلها كما غسلت أسماء 

بنت عميس زوجها الصديق وغسل عيلٌ زوجته فاطمة ريض الله عن الجميع.

باب]كيف]تُغسل]المرأة]بعد]موتها1][ 

َيِت اْبنَُتُه، َفَقاَل: ( 44  ِة ، َقاَلْت: َدَخَل َعَلْينَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن ُتُوفِّ َعــْن ُأمِّ َعطِيََّة األَْنَصاِريَّ
))اْغِســْلنََها َثاًَثا، َأْو َخْمًســا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك، بَِماٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن فِي الِخَرِة َكاُفوًرا - 

اُه(( َتْعنِي  ا َفَرْغنَا آَذنَّاُه، َفَأْعَطاَنا ِحْقَوُه، َفَقاَل: ))َأْشــِعْرَنَها إِيَّ نِي((، َفَلمَّ َأْو َشــْيًئا ِمْن َكاُفوٍر - َفإَِذا َفَرْغُتنَّ َفآِذنَّ
إَِزاَرُه ]1253خ[.

سدر: ورق شجر النبق.

كافور: نبات طيب الرائحة.

حقوه: إزاره.

أشــعرنها: اجعليه شــعارا لها قبل الكفن عىل وسطها والشــعار هو الثوب الذي ييل الجسد 

فيمس الجلد.

ــْلنَا بِنْــَت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َلنَــا َوَنْحُن َنْغِســُلَها: ))اْبَدُءوا ( 45  ا َغسَّ َعــْن ُأمِّ َعطِيَّــَة ، َقاَلْت: َلمَّ
بَِمَياِمنَِها، َوَمَواِضِع الُوُضوِء ِمنَْها((. ]1256خ[.

عن ُأمِّ َعطِيََّة : »َأنَُّهنَّ َجَعْلَن َرْأَس بِنِْت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َثاَلَثَة ُقُروٍن َنَقْضنَُه ُثمَّ َغَسْلنَُه ُثمَّ (  4 
َجَعْلنَُه َثاَلَثَة ُقُروٍن«. ]1260خ[.

عن ُأمِّ َعطِيََّة  َقاَلْت: »َضَفْرَنا َشَعَر بِنِْت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْعنِي َثاَلَثَة ُقُروٍن«. َوَقاَل َوكِيٌع: َقاَل ( 47 
ُسْفَياُن: َناِصَيَتَها َوَقْرَنْيَها. ]1262خ[.

َيْت إِْحَدى َبنَاِت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتاَنا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))اْغِســْلنََها ( 48  َعْن ُأمِّ َعطِيََّة ، َقاَلْت: ُتُوفِّ
ْدِر ِوْتًرا َثاًَثا، َأْو َخْمًسا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، إِْن َرَأْيُتنَّ َذلَِك، َواْجَعْلَن فِي الِخَرِة َكاُفوًرا -َأْو َشْيًئا ِمْن  بِالسِّ
ا َفَرْغنَا آَذنَّاُه، َفَأْلَقى إَِلْينَا ِحْقَوُه، َفَضَفْرَنا َشــَعَرَها َثالََثَة ُقُروٍن، َوَأْلَقْينَاَها  نِي((، َفَلمَّ َكاُفوٍر- َفإَِذا َفَرْغُتنَّ َفآِذنَّ

َخْلَفَها ]1263خ[.
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باب]هل]للمرأة]أن]تتبع]الجنازة1][ 

َباِع اْلَجنَائِِز َوَلْم ُيْعَزْم َعَلْينَا«. ]938م[.( 49  عن ُأمِّ َعطِيََّة: »ُكنَّا ُننَْهى َعِن اتِّ
نهينا: يعني معارش النساء

ولم يعزم علينا: لم يشدد علينا يف النهي.

اَن، َعْن َحْفَصَة، َعْن ُأمِّ َعطِيََّة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 50  َعْن َحْفَصَة، َقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ: َأْو ِهَشاِم ْبِن َحسَّ
ـا ُننَْهى َأْن ُنِحدَّ َعَلــى َميٍِّت َفْوَق َثالٍَث، إاِلَّ َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشــُهٍر َوَعْشــًرا، َواَل َنْكَتِحَل َواَل  َقاَلــْت: »ُكنَـّ
ْهِر إَِذا اْغَتَســَلْت إِْحَداَنا مِْن  َص َلنَا ِعنَْد الطُّ َنَتَطيَّــَب َواَل َنْلَبــَس َثْوًبــا َمْصُبوًغا، إاِلَّ َثْوَب َعْصٍب، َوَقــْد ُرخِّ

َباِع الَجنَائِِز«. ]313خ[. َمِحيِضَها فِي ُنْبَذٍة مِْن ُكْسِت َأْظَفاٍر، َوُكنَّا ُننَْهى َعِن اتِّ
نبذة: قطعة.

كست أظفار: نوع من الطيب والعطور.

وكنــا ننهى عن اتباع الجنائز: والنهي هنا للكراهة جمًعا بــني األدلة ويكون محرًما لو صار 

وسيلة الرتكاب املنهيات من لطم الخدود أو النياحة أو مزاحمة الرجال واالختالط بهم ونحو ذلك.

عن ابِن ُعَمَر قال:»َنَهى رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أْن ُتْتَبَع ِجنَازٌة َمَعها َرانٌَّة«. ]1583صه ح[.( 51 
رانة: أي صوت يُقال: رنت املرأة إذا صاحت.

باب]هل]للمرأة]أن]تشهد]دفن]الميت1][[ 

ٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َما َعلِْمنَا بَِدْفِن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 52  َعــْن َفاطَِمَة بِنِْت ُمَحمَّ
ٌد: َواْلَمَســاِحي اْلَمَجاِرُف ]سن  ْيِل َلْيَلــَة اأْلَْربَِعاِء« َقاَل ُمَحمَّ َحتَّى َســِمْعنَا َصْوَت اْلَمَســاِحي مِْن آِخِر اللَّ

24378 ح[.

ما علمنا: أي بدفنه وحتى أزواجه مع أنه رســول الله صىل الله عليه والتشوف لحضور دفنه 

مرغوب لدى النساء فهو ملسو هيلع هللا ىلص أحب إليهن من آبائهن وأمهاتهن وأبنائهن وإذا كان بعض أهل العلم َكِره أو 

َحرَم اتباع النســاء للجنائز أو زيارتهن للمقابر فحضور الدفن أشد كراهة أو تحريًما الحتمالية أن يحدث 

فيها من املخالفات ما لم يحدث يف الزيارة أو اتباع الجنائز.
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باب]هل]يجوز]للمرأة]زيارة]القبور1][[ 

اَراِت (  5  َعــْن ُعَمَر ْبِن َأبِي َســَلَمَة، َعــْن َأبِيِه، َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة، َقاَل: »َلَعَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُزوَّ
اْلُقُبوِر«. ]1576صه ح[.

زوارات القبــور: ويف رواية ضعيفة »زائرات« وقد يكون هذا الوعيد قبل حديث الحث عىل زيارة 

القبور وهو ))كنُْت نََهيْتُُكْم َعْن ِزيَاَرِة اْلُقبُوِر، َفُزوُروَها((، فتكون زيارة النســاء لها جائزة، ويعضده 

الحديث التايل. وحديث عائشة وفيه قالت: ماذا أقول لهم يا رسول الله؟ -أي: ألهل البقيع- خالًفا للقائلني 

بالتحريم حاملني حديث أنس بأن عدم إنكار النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل التي تبكي عند القرب مراعاة لحالها كما حملوا 

حديث عائشــة يف قولها: »كيف أقول لهم« عىل املرور باملقربة وليســت الزيارة، فاألدلة محتملة للجواز 

والتحريم، ولذلك ذهب كثري من أهل العلم إىل الحكم بالكراهة إال إذا كانت زيارتها ستكون وسيلة الرتكاب 

املنهيات من لطم الخدود أو النياحة أو مزاحمة الرجال واالختالط بهم وليســت للعظة والعربة أو تكون 

كثري الزيارة.

َعــْن َأَنــِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َمرَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْمــَرَأٍة ِعنَْد َقْبٍر َوِهَي َتْبكِــي، َفَقاَل َلَها ( 54 
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اتَِّقي اهللَ َواْصبِــرِي((، َفَقاَلْت: إَِلْيَك َعنِّي، َفإِنََّك َلْم ُتَصــْب بُِمِصيَبتِي، َوَلْم َتْعِرْفُه، َقاَل: 
ابِيَن،  َفِقيــَل َلَها: إِنَُّه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: َفَأَخَذَها مِْثُل اْلَمْوِت، َقاَل: َفَأَتْت َباَب النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْم َتِجْد ِعنَْدُه َبوَّ

ْدَمِة الُوَلى((. ] 1283خ[. ْبُر ِعنَْد الصَّ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ َلْم َأْعِرْفَك، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: ))الصَّ

باب]صناعة]الطعام]ألهل]الميت1][[ 

تَِها َأْســَماَء ( 55  ِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َجدَّ َثْتنِي ُأمُّ َعْوٍن اْبنَُة ُمَحمَّ اِر، َقاَلْت: َحدَّ َعْن ُأمِّ ِعيَســى اْلَجزَّ
ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرَجَع َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َأْهلِِه َفَقاَل: ))إِنَّ آَل َجْعَفرٍ َقْد ُشِغُلوا بَِشْأِن  بِنِْت ُعَمْيٍس، َقاَلْت: َلمَّ

َميِّتِِهْم، َفاْصنَُعوا َلُهْم َطَعاًما(( َقاَل َعْبُد اهللِ، َفَما َزاَلْت ُسنًَّة َحتَّى َكاَن َحِديًثا، َفُتِرَك. ]1611صه ح[.
فاصنعوا لهم طعاما: وغري ذلك مما يحتاجه أهل امليت مثل مراعاة أطفال لهم ونحو ذلك.

باب]ال]بأس]من]صالة]الجنازة]بعد]الدفن]لمن]فاتته1][[ 

َعــْن اْبِن ِشــَهاٍب، َقــاَل: َأْخَبَرنِــي َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َســْهِل ْبِن ُحنَْيــٍف َأنَُّه َقاَل: اْشــَتَكِت اْمَرَأٌة (  5 
َي َعَلْيَها((،  بِاْلَعوالِــي مِْســكِينٌَة، َفَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســَأُلُهْم َعنَْها، َوَقــاَل: ))إِْن َماَتْت َفَا َتْدفِنُوَها َحتَّــى ُأَصلِّ
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ْوا  َيْت، َفَجاُءوا بَِها إَِلى اْلَمِدينَِة َبْعَد اْلَعَتَمِة، َفَوَجُدوا َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َناَم، َفَكِرُهوا َأْن ُيوقُِظوُه، َفَصلَّ َفُتُوفِّ
ا َأْصَبَح َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجاُءوا َفَسَأَلُهْم َعنَْها، َفَقاُلوا: َقْد ُدفِنَْت َيا َرُسوَل  َعَلْيَها َوَدَفنُوَها بَِبِقيِع اْلَغْرَقِد، َفَلمَّ
اهللِ، َوَقْد ِجْئنَاَك َفَوَجْدَناَك َنائًِما َفَكِرْهنَا َأْن ُنوقَِظَك، َقاَل: ))َفاْنَطِلُقوا((، َفاْنَطَلَق َيْمِشــي َوَمَشــْوا َمَعُه َحتَّى 

وا َوَراَءُه، َفَصلَّى َعَلْيَها َوَكبََّر َأْرَبًعا ]1969صن ص[. َأَرْوُه َقْبَرَها، َفَقاَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصفُّ
َعْن َأبِي ُأَماَمَة ْبِن َسْهٍل َقاَل: َمِرَضِت اْمَرَأٌة مِْن َأْهِل اْلَعَوالِي، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن َشْيٍء ( 57 

ا َأْصَبَح  ِعَيــاَدًة لِْلَمِريِض، َفَقــاَل: ))إَِذا َماَتْت َفآِذُنونِي((، َفَماَتْت َلْياًل، َفَدَفنُوَها َوَلــْم ُيْعلُِموا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
َسَأَل َعنَْها، َفَقاُلوا: َكِرْهنَا َأْن ُنوقَِظَك َيا َرُسوَل اهللِ، َفَأَتى َقْبَرَها، َفَصلَّى َعَلْيَها َوَكبََّر َأْرَبًعا ]1981 صن ص[.

باب]إدخال]الرجال]المرأة]قبرها1][[ 

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: َشــِهْدَنا بِنًْتا لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجالٌِس ( 58 
ْيَلَة؟(( َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة:  َعَلى الَقْبِر، َقاَل: َفَرَأْيُت َعْينَْيِه َتْدَمَعاِن، َقاَل: َفَقاَل: ))َهْل ِمنُْكْم َرُجٌل َلْم ُيَقاِرِف اللَّ

َأَنا، َقاَل: ))َفاْنِزْل(( َقاَل: َفنََزَل فِي َقْبِرَها ]1285خ[.
لم يقارف: لم يجامع.
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َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسٰــِكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسٰــِكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ ۞إِنََّما ٱلصَّ قال اهلل تعالى: }۞إِنََّما ٱلصَّ
ُ َعلِيٌم  ِۗ َوٱللَّ ــبِيِلۖ فَرِيَضــٗة ّمَِن ٱللَّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ ُ َعلِيٌم قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َســبِيِل ٱللَّ ِۗ َوٱللَّ ــبِيِلۖ فَرِيَضــٗة ّمَِن ٱللَّ ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َســبِيِل ٱللَّ

َحِكيٞمَحِكيٞم٦٠٦٠{ ]التوبة: 0 [
العاملني عليها: الجباة والسعاة الذين يعملون يف جمع الزكاة وترصيفها وغري ذلك.

املؤلفة قلوبهم: كَمن يُرجى إسالمه فيعطى.

ويف الرقاب: الزكاة لعتق الرقبة أو للمكاتب وهو الذي كاتبه سيده عىل دفع مبلغ ما ليعتقه.

الغارمني: كَمن تحمل مااًل للصلح بينهم أو لسد دين الغري ثم عجز.

ويف سبيل الله: الغزاة والحج من سبيل الله.

ابن السبيل: الغريب الذي احتاج ولو كان غنيًا يف بلده.

باب]أكثر]من]يتصدق]النساء1][ 

ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل 
ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَنُٰكم ّمِن َقۡبِل أ نفُِقواْ ِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِتَ يَۡومٞ لَّ َبۡيٞع فِيهِ َوَل َيٰٓ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَنُٰكم ّمِن َقۡبِل أ نفُِقواْ ِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

ٰلُِموَن٢٥٤٢٥٤{ ]البقرة: 254[ ٰلُِموَنُخلَّةٞ َوَل َشَفَٰعةۗٞ َوٱۡلَكٰفُِروَن ُهُم ٱلظَّ ُخلَّةٞ َوَل َشَفَٰعةۗٞ َوٱۡلَكٰفُِروَن ُهُم ٱلظَّ
: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َيْخُرُج َيْوَم اأْلَْضَحــى، َوَيْوَم اْلِفْطِر، ( 59  َعــْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ

ُهْم، َفإِْن َكاَن َلُه  اَلِة، َفإَِذا َصلَّى َصاَلَتُه َوَســلََّم، َقاَم َفَأْقَبَل َعَلى النَّاِس، َوُهْم ُجُلوٌس فِي ُمَصالَّ َفَيْبَدُأ بِالصَّ
ُقوا،  ُقوا، َتَصدَّ َحاَجــٌة بَِبْعٍث، َذَكَرُه لِلنَّاِس، َأْو َكاَنْت َلُه َحاَجــٌة بَِغْيِر َذلَِك، َأَمَرُهْم بَِها، َوَكاَن َيُقوُل: ))َتَصدَّ
ُق النَِّســاُء، ُثمَّ َينَْصِرُف، َفَلــْم َيَزْل َكَذلَِك َحتَّى َكاَن َمــْرَواُن ْبُن اْلَحَكِم،  ُقــوا((، َوَكاَن َأْكَثــَر َمْن َيَتَصدَّ َتَصدَّ
ْلِت َقْد َبنَى مِنَْبًرا مِــْن طِيٍن َوَلبٍِن، َفإَِذا  َفَخَرْجــُت ُمَخاِصًرا َمــْرَواَن َحتَّى َأَتْينَا اْلُمَصلَّى، َفإَِذا َكثِيــُر ْبُن الصَّ
ــا َرَأْيُت َذلَِك مِنُْه، ُقْلُت: َأْيَن  اَلِة، َفَلمَّ ُه َنْحَو الصَّ نِي َنْحَو اْلِمنَْبِر، َوَأَنا َأُجرُّ َمــْرَواُن ُينَاِزُعنِي َيــَدُه، َكَأنَُّه َيُجرُّ
ِذي َنْفِســي بَِيِدِه اَل َتْأُتوَن بَِخْيٍر  ، َوالَّ اَلِة؟ َفَقاَل: اَل، َيا َأَبا َســِعيٍد َقْد ُتِرَك َما َتْعَلُم، ُقْلُت: َكالَّ ااِلْبتَِداُء بِالصَّ

ا َأْعَلُم، َثاَلَث مَِراٍر ُثمَّ اْنَصَرَف«. ]889م[. مِمَّ
مخارًصا مروان: مماشيًا له يده يف يدي.
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باب]تباين]النساء]في]التصدق1][ 

َعْن َعائَِشــَة بِنِْت َطْلَحَة، َعْن َعائَِشــَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْسَرُعُكنَّ ( 0  
ُتُهنَّ َأْطَوُل َيًدا، َقاَلــْت: َفَكاَنْت َأْطَوَلنَا َيًدا َزْينَُب، أِلَنََّها  َلَحاًقــا بِــي َأْطَوُلُكنَّ َيًدا(( َقاَلْت: »َفُكنَّ َيَتَطاَوْلَن َأيَّ

ُق«. ]2452م[. َكاَنْت َتْعَمُل بَِيِدَها َوَتَصدَّ
فكانت أطولنا يدا زينب: وهو الصحيح وليست سودة كما َوِهَم الراوي يف الحديث التايل.

ُتنَا بَِك َأْســَرُع ُلُحوَقا، َفَقاَل: ( 1   َعْن َعائَِشــَة ، َأنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْجَتَمْعَن ِعنَْدُه َفُقْلَن: َأيَّ
))َأْطَوُلُكنَّ َيًدا(( َفَأَخْذَن َقَصَبًة، َفَجَعْلَن َيْذَرْعنََها، َفَكاَنْت َســْوَدُة َأْسَرَعُهنَّ بِِه ُلُحوًقا، َفَكاَنْت َأْطَوَلُهنَّ َيًدا، 

َدَقِة ]2541صن ص[. َفَكاَن َذلَِك مِْن َكْثَرِة الصَّ
قصبة فجعلن يذرعنها: أي قصبة من الِعيص ليقدروا ذراع كل واحدة منهن ويقيسوه.

فكانت سودة أرسعهن: وهذا وْهم من الراوي؛ ألن املعروف من الروايات األخرى أن زينب بنت 

جحــش هي أول لحوقا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وتوفيت يف خالفة عمر، وكانــت أطولهن يدا أي بكثرة الصدقة بينما 

سودة بنت َزمعة توفيت يف خالفة معاوية وكانت أطولهن يدا حقيقة وليست أكثرهن صدقة ريض الله عن 

الجميع. وقال آخرون: إن املقصود من جملة: »فكانت ســودة أرسعهن« أي علمن أنها ستكون أرسعهن 

لحوقا ظنــا منهن أن املقصود أطولكن يدا عىل الحقيقة وذلك قبل موت زينب فلما توفيت زينب علمن أن 

مقصده ملسو هيلع هللا ىلص أكثركن صدقة.

َبْيِر َأَحبَّ الَبَشــِر إَِلى َعائَِشــَة َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 2   َبْيِر، َقاَل: َكاَن َعْبُد اهللِ ْبُن الزُّ َعــْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َقْت، َفَقاَل اْبُن  ا َجاَءَها مِْن ِرْزِق اهللِ إاِلَّ َتَصدَّ َوَأبِي َبْكٍر، َوَكاَن َأَبرَّ النَّاِس بَِها، َوَكاَنْت اَل ُتْمِســُك َشــْيًئا مِمَّ
ْمُتُه، َفاْسَتْشــَفَع إَِلْيَها  ؟! َعَلــيَّ َنْذٌر إِْن َكلَّ َبْيــِر: َينَْبِغــي َأْن ُيْؤَخــَذ َعَلى َيَدْيَها، َفَقاَلــْت: َأُيْؤَخُذ َعَلى َيَديَّ الزُّ
ْهِريُّوَن َأْخَواُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مِنُْهْم  ًة َفاْمَتنََعْت، َفَقاَل َلُه الزُّ بِِرَجاٍل مِْن ُقَرْيٍش، َوبَِأْخَواِل َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخاصَّ
ْحَمــِن ْبُن األَْســَوِد ْبِن َعْبِد َيُغوَث، َوالِمْســَوُر ْبُن َمْخَرَمَة: إَِذا اْســَتْأَذنَّا َفاْقَتِحــِم الِحَجاَب. َفَفَعَل  َعْبــُد الرَّ
َفَأْرَسَل إَِلْيَها بَِعْشِر ِرَقاٍب َفَأْعَتَقْتُهْم، ُثمَّ َلْم َتَزْل ُتْعتُِقُهْم َحتَّى َبَلَغْت َأْرَبِعيَن، َفَقاَلْت: »َوِدْدُت َأنِّي َجَعْلُت 

ِحيَن َحَلْفُت َعَماًل َأْعَمُلُه َفَأْفُرُغ مِنُْه«. ]3505خ[.
أيؤخذ عىل يدي؟: إشارة إىل قول عبد الله بن الزبري عىل عائشة  عندما رآها تتصدق بما يأتيها 

من رزق فقال: »ينبغي أن يتوىل أمر هذا املال غريها حتى ال تنفقه كله«. فحلفت أال تكلمه، فأرســل إليها 

رجااًل فكفرت عن يمينها وكلمته.
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باب]ال]توعي]فيوعي]الله]عليك1][ 

َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َأنََّها َجاَءِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َنبِيَّ اهللِ، َلْيَس لِي َشــْيٌء إاِلَّ َما (    
؟ َفَقاَل: ))اْرَضِخي َما اْسَتَطْعِت، َوَل ُتوِعي  ا ُيْدِخُل َعَليَّ َبْيُر َفَهْل َعَليَّ ُجنَاٌح َأْن َأْرَضَخ مِمَّ َأْدَخَل َعَليَّ الزُّ

َفُيوِعَي اهللُ َعَلْيِك((. ])1029م(89[.
ارضخي: االرضاخ إعطاء يشء ليس بالكثري.

ال توعي فيوعي الله عليك: إدخال املال يف الوعاء، أي ال تمنعي ما زاد عن حاجتك فيكون سببًا 

ملنــع الرزق وأوعى بمعنى جمع واملقصود النهي عن اإلمســاك. ويف رواية: »ال تُوكي َفيُوَكى عليك« أي ال 

تمســكي كالذي يُوكي اإلناء أي يُْحِكم إغالقه أو يُوكي الرُصة أي يربطها فال يَْخرج منها يشء. ويف رواية: 

»ال تحيص« أي ال تدققي يف النفقات كم يخرج وكم يبقى ونحو ذلك مما يكون سببًا يف محق الربكة.

َعــْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َفاطَِمَة، َعْن َأْســَماَء بِنْــِت َأبِي َبْكٍر، َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلَها: ))َل ( 4  
ُتْحِصي، َفُيْحِصَي اهللُ  َعَلْيِك((. ]2550صن ص[.

باب]الصدقة]سبب]في]الوقاية]من]النار1][ 

ِۚ َوَمن  ۡوَلُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱللَّ
َ
ۡمَوٰلُُكــۡم َوَلٓ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تُۡلِهُكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِۚ َوَمن َيٰٓ ۡوَلُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱللَّ

َ
ۡمَوٰلُُكــۡم َوَلٓ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تُۡلِهُكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت 
َ
ِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَنُٰكم ّمِن َقۡبِل أ نفُِقواْ ِمــن مَّ

َ
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت  َوأ

َ
ِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَنُٰكم ّمِن َقۡبِل أ نفُِقواْ ِمــن مَّ

َ
وَن٩٩ َوأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ

ُ
وَنَيۡفَعۡل َذٰلَِك فَأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
َيۡفَعۡل َذٰلَِك فَأ

ُ َنۡفًســا إَِذا  َر ٱللَّ ُ َنۡفًســا إَِذا  َولَن يَُؤّخِ َر ٱللَّ ٰلِِحنَي١٠١٠ َولَن يَُؤّخِ ُكن ّمَِن ٱلصَّ
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ۡرتَِيٓ إَِلٰٓ أ خَّ

َ
ٰلِِحنَيَفَيُقوَل َرّبِ لَۡوَلٓ أ ُكن ّمَِن ٱلصَّ

َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ۡرتَِيٓ إَِلٰٓ أ خَّ

َ
َفَيُقوَل َرّبِ لَۡوَلٓ أ

ُ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن١١١١{ ]المنافقون: 11-9[ َجلَُهاۚ َوٱللَّ
َ
ُ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَنَجآَء أ َجلَُهاۚ َوٱللَّ
َ
َجآَء أ

َعْن َعْمِرو ْبِن الَحاِرِث ْبِن الُمْصَطلِِق، َعْن اْبِن َأِخي َزْينََب اْمَرَأِة َعْبِد اهللِ، َعْن َزْينََب اْمَرَأِة ( 5  
، َفإِنَُّكنَّ َأْكَثُر َأْهِل  ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ َعْبِد اهللِ َقاَلْت: َخَطَبنَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َيا َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ

َجَهنََّم َيْوَم الِقَياَمِة((. ]635صت ص[.

ْقَن، َوَأْكثِْرَن (     َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَُّه َقاَل: ))َيا َمْعَشــَر النَِّســاِء َتَصدَّ
ِمَن اِلْســتِْغَفاِر، َفإِنِّي َرَأْيُتُكــنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر((، َفَقاَلِت اْمَرَأٌة مِنُْهنَّ َجْزَلٌة: َوَما َلنَا َيا َرُســوَل اهللِ َأْكَثَر َأْهِل 
 ،)) ْعَن، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشــيَر، َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْغَلَب لِِذي ُلبٍّ ِمنُْكنَّ النَّاِر؟ َقاَل: ))ُتْكثِْرَن اللَّ
ا ُنْقَصاِن اْلَعْقِل: َفَشــَهاَدُة اْمَرَأَتْيِن َتْعِدُل َشَهاَدَة  يِن؟ َقاَل: ))َأمَّ َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ َوَما ُنْقَصاُن اْلَعْقِل َوالدِّ
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يِن((.  َيالَِي َما ُتَصلِّي، َوُتْفطُِر فِي َرَمَضاَن، َفَهَذا ِمْن ُنْقَصاِن الدِّ َرُجــٍل، َفَهَذا ِمْن ُنْقَصاِن اْلَعْقــِل، َوَتْمُكُث اللَّ
]4003صه ص[.

جزلة: أي ذات عقل ورأي.

تكثرن اللعن: يعني الشــتم والسب والكالم السيئ حتى مع األقارب والجريان فاللعن يطلق عىل 

{ وهي  ــَجَرةَ ٱلَۡمۡلُعونََة ِف ٱۡلُقۡرَءاِنۚ ــَجَرةَ ٱلَۡمۡلُعونََة ِف ٱۡلُقۡرَءاِنَۚوٱلشَّ الكالم الســيئ ولو كان خاليا من لفظة اللعن كما قال تعاىل: }َوٱلشَّ

ثِيِم{.
َ
ثِيِم َطَعاُم ٱۡل
َ
املذمومة ذمها الله تعاىل بقوله: }إِنَّ َشَجَرَت ٱلزَّقُّوِمإِنَّ َشَجَرَت ٱلزَّقُّوِم٤٣٤٣ َطَعاُم ٱۡل

باب]هل]تجب]الزكاة]على]الحلي]المستعمل]للزينة1][ 

ُۡهم بَِعَذاٍب  ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َســبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِزُ ُۡهم بَِعَذاٍب َوٱلَّ ِ فَبَّشِ َة َوَل يُنفُِقوَنَها ِف َســبِيِل ٱللَّ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِزُ قال تعالى: }َوٱلَّ
ُتۡم  ُتۡم  يَۡوَم ُيَۡمٰ َعلَۡيَهــا ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتۡكَوٰى بَِهــا ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهــۡمۖ َهَٰذا َما َكَزۡ ِلــٖم٣٤٣٤ يَۡوَم ُيَۡمٰ َعلَۡيَهــا ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتۡكَوٰى بَِهــا ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهــۡمۖ َهَٰذا َما َكَزۡ

َ
ِلــٖمأ
َ
أ

نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِزُوَن٣٥٣٥{ ]التوبة: 4 -5 [
َ
وَنِل نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِزُ
َ
ِل

الكنز: املال الذي لم يؤد زكاته أما الذي يؤدى زكاته فليس بكنز وال يدخل يف الوعيد.

َُّهمۖ بَۡل  ا ل ُ ِمن فَۡضلِهِۦ ُهــَو َخرۡيٗ ِيَن َيۡبَخلُــوَن بَِمآ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ َُّهمۖ بَۡل َوَل َيَۡســَبَّ ٱلَّ ا ل ُ ِمن فَۡضلِهِۦ ُهــَو َخرۡيٗ ِيَن َيۡبَخلُــوَن بَِمآ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ وقــال تعالى: }َوَل َيَۡســَبَّ ٱلَّ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن  ۡرِضۗ َوٱللَّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ِميَرُٰث ٱلسَّ َُّهۡمۖ َســُيَطوَّقُوَن َما َبِلُــواْ بِهِۦ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۗ َولِلَّ ٞ ل ُ بَِما َتۡعَملُوَن ُهَو َشّ ۡرِضۗ َوٱللَّ
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ِميَرُٰث ٱلسَّ َُّهۡمۖ َســُيَطوَّقُوَن َما َبِلُــواْ بِهِۦ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۗ َولِلَّ ٞ ل ُهَو َشّ

َخبرِيَٞخبرِي١٨٠١ٞ٨٠{ ]آل عمران: 180[
َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلــْت: ُكنُْت َأْلَبُس َأْوَضاًحا مِــْن َذَهٍب، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، َأَكنٌْز ُهَو؟ ( 7  

َي َفَلْيَس بَِكنٍْز((. ]صد 1564، ح[. َفَقاَل: ))َما َبَلَغ َأْن ُتَؤدَّى َزَكاُتُه، َفُزكِّ
أوضاحا: الَوَضح بفتح الواو والضاد هو الخلخال.

ما بلغ: أي بلغ النصاب ونصاب الذهب خمســة وثمانون جراًما أما نصاب الفضة خمســمائة 

وخمسة وتسعون جراًما ومقدار الزكاة ربع العرش رشط أن يمر عليه الحول ولها أن تعمل بقول القائلني 

بعدم وجوب الزكاة عىل الحيل امُلَعد للزينة وإْن زكت كان أحوط لها وكســبًا لألجر فإذا عجزت عن زكاته 

فلتقترص عىل ثمانني جراًما من الذهب حتى ال تجب الزكاة لكونه لم يبلغ النصاب ومثل ذلك يف الفضة أما 

املاس واللؤلؤ فال زكاة عليهما إال إذا كانا للتجارة.

ِه، َأنَّ اْمَرَأًة َأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعَها اْبنٌَة َلَها، ( 8   َعــْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ِك َأْن  َوفِي َيِد اْبنَتَِها َمَســَكَتاِن َغلِيَظَتاِن مِْن َذَهٍب، َفَقاَل َلَها: ))َأُتْعطِيَن َزَكاَة َهَذا؟((، َقاَلْت: اَل، َقاَل: ))َأَيُسرُّ
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، َقاَل: َفَخَلَعْتُهَما، َفَأْلَقْتُهَما إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَلْت: »ُهَما 
َرِك اهللُ بِِهَما َيْوَم اْلِقَياَمِة ِسَواَرْيِن ِمْن َناٍر؟(( ُيَســوِّ

ِه  َولَِرُسولِِه«. ]1563صد ح[. لِلَّ
مسكتان: واملفرد مســكة بفتح امليم والسني، ويف رواية »سواران« واملفرد سوار والجمع أسورة 

أو أساور.

اِد ْبِن اْلَهــاِد، َأنَُّه َقاَل: َدَخْلنَا َعَلى َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: ( 9   َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َشــدَّ
َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَأى فِي َيَديَّ َفَتَخاٍت مِْن َوِرٍق، َفَقاَل: ))َما َهَذا َيا َعائَِشُة؟((، َفُقْلُت: َصنَْعُتُهنَّ 
؟((، ُقْلُت: اَل، َأْو َما َشاَء اهلُل، َقاَل: ))ُهَو َحْسُبِك ِمَن النَّاِر((.  يَن َزَكاَتُهنَّ َأَتَزيَُّن َلَك َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: ))َأُتَؤدِّ

]1565صد ص[.

فتخات من ورق: حلقات مثل الخواتم من الفضة بدون فص فإذا كان بها فص سميت خاتما.

باب]تصدق]المرأة]من]حليها1][ 

َ بِهِۦ  ءٖ فَإِنَّ ٱللَّ ا ُتِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمــن َشۡ ٰ تُنفُِقــواْ ِممَّ َ بِهِۦ لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ ءٖ فَإِنَّ ٱللَّ ا ُتِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمــن َشۡ ٰ تُنفُِقــواْ ِممَّ وقــال تعالــى: }لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
َعلِيٞمَعلِيٞم٩٢٩٢{ ]آل عمران: 92[

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َأْشــَهُد َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه ))َصلَّى َقْبَل اْلُخْطَبِة، ُثمَّ َخَطَب َفَرَأى ( 70 
َدَقِة، َوبَِاٌل َقائٌِل بَِيَدْيــِه َهَكَذا، َفَجَعَلِت  َرُهنَّ َوَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهــنَّ بِالصَّ ُه َلْم ُيْســِمِع النَِّســاَء َفَأَتاُهنَّ َفَذكَّ َأنَّ

ْيَء((. ]1273صه ص[. اْلَمْرَأُة ُتْلِقي اْلُخْرَص َواْلَخاَتَم َوالشَّ

باب]هل]للزوجة]أن]تنفق]من]بيت]زوجها]بدون]إذنه1][ 

َعْن َعائَِشــَة،  َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ))إَِذا َأْنَفَقِت الَمْرَأُة ِمْن َطَعاِم َبْيتَِها َغْيَر ُمْفِسَدٍة، ( 71 
َكاَن َلَها َأْجُرَها بَِما َأْنَفَقْت، َولَِزْوِجَها َأْجُرُه بَِما َكَسَب، َولِْلَخاِزِن ِمْثُل َذلَِك، لَ َينُْقُص َبْعُضُهْم َأْجَر َبْعٍض 

َشْيًئا((. ]1425خ[.
غري مفسدة: بدون إرساف أو تبذير وال رضر بل تنفق بما جرت به العادة.

الخازن: الخادم وهو َمْن عهد إليه بحفظ الطعام.

مثل ذلك: أي التساوي يف األجر أو له أجر كما أن لهما أجرا.
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َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إَِذا َأْنَفَقِت الَمْرَأُة ِمْن َكْســِب َزْوِجَها، َعْن َغْيرِ ( 72 
َأْمرِِه، َفَلُه نِْصُف َأْجرِِه((. ]2066خ[.

َعــْن َصْعَصَعَة، َعمِّ اأْلَْحنَــِف، َقاَل: َدَخَلْت َعَلى َعائَِشــَة اْمَرَأٌة َمَعَها اْبنََتــاِن َلَها، َفَأْعَطْتَها (  7 
َثــاَلَث َتَمــَراٍت، َفَأْعَطــْت ُكلَّ َواِحــَدٍة مِنُْهَما َتْمَرًة، ُثــمَّ َصَدَعِت اْلَباقَِيــَة َبْينَُهَما، َقاَلْت: َفَأَتــى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

َثْتُه، َفَقاَل: ))َما َعَجُبِك، َلَقْد َدَخَلْت بِِه اْلَجنََّة((. ]3668صه ص[. َفَحدَّ
ِة الَوَداِع َيُقوُل: ( 74  َعْن َأبِي ُأَماَمَة الَباِهلِيِّ َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُخْطَبتِِه َعــاَم َحجَّ

))َل ُتنِْفُق اْمَرَأٌة َشْيًئا ِمْن َبْيِت َزْوِجَها إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها((، قِيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َواَل الطََّعاُم، َقاَل: ))َذاَك َأْفَضُل 

َأْمَوالِنَا((. ]670صت ح[.
ذاك أفضل أموالنا: أي هــو داخل يف جملة املال، بل هو خري املال، وال تعارض بني هذا الحديث 

والتي قبله فاإلذن يكون يف اليشء الكثري وعدم اإلذن يكون يف اليشء اليسري، وقد يُستدل لذلك بقول الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص ألسماء: »ارضخي« واإلرضاخ إعطاء اليشء ليس بالكثري إال لو علمت من عادته وحاله عدم اإلذن حتى 
باليسري فحينئذ يلزمها اإلذن ترصيحا.

ُق مِْن بيِت زوِجها قال: »ال إالَّ مِْن ُقوتِها واألجُر بينَُهما وال ( 75  عن َأبِي هريرَة يف المرأِة َتصدَّ
َق من ماِل زوِجها إالَّ بإْذنِِه«. ]1688صد[ صحيح موقوف. َيحلُّ َلها أْن َتصدَّ

من بيت زوجها: أي بدون إذن وتعلم من حاله وعادته أنه ال يسمح بمثل هذا الكم امُلتَصدق به.

إال من قوتها: اليشء املخصص لها واألجر بينهما هي بما أنفقت وهو بما كسب.

إال بإذنه: واإلذن يكون بالترصيح وتارة بالُعرف بأن تعلم من حال زوجها ومن عادته أنه يسمح 

بذلك.

باب]هل]يجوز]تصرف]الزوجة]في]مالها]بدون]إذن]زوجها1][ 

ِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل فِي ُخْطَبٍة َخَطَبَها: ))َل (  7  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َيُجوُز ِلْمَرَأٍة فِي َمالَِها، إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها، إَِذا ُهَو َمَلَك ِعْصَمَتَها((. ]2388صه. ص[.

ِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َيُجوُز ِلْمَرَأٍة ِهَبٌة ( 77  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
فِي َمالَِها إَِذا َمَلَك َزْوُجَها ِعْصَمَتَها((. ]3756صن[ حسن صحيح.

َة َقاَم َخطِيًبا ( 78  ا َفَتَح َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ ِه، َقاَل: َلمَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعــْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َفَقاَل فِي ُخْطَبتِِه: ))َل َيُجوُز ِلْمَرَأٍة َعطِيٌَّة إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها((. ]3757صن[ حسن صحيح
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َتُه َخْيَرَة، ( 79  ِه، َأنَّ َجدَّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َيْحَيى، َرُجٌل مِْن َوَلِد َكْعِب ْبِن َمالٍِك، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ْقُت بَِهَذا، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اْمَرَأَة َكْعِب ْبِن َمالٍِك، َأَتْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بُِحلِيٍّ َلَها، َفَقاَلْت: إِنِّي َتَصدَّ
))َل َيُجوُز لِْلَمْرَأِة فِي َمالَِها إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها، َفَهِل اْسَتْأَذْنِت َكْعًبا؟(( َقاَلْت: َنَعْم، َفَبَعَث َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى 

َق بُِحِليَِّها؟(( َفَقاَل: َنَعْم، َفَقبَِلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِنَْها  َكْعــِب ْبِن َمالٍِك، َفَقــاَل: ))َهْل َأِذْنَت لَِخْيَرَة َأْن َتَتَصــدَّ
]صه 2389 ص[.

*واألصــل حرمة التصدق بل والترصف بدون اإلذن حتــى ال تنخدع املرأة وتترضر هي خاصة 

وبيتها تبًعا أو يكون عدم اإلذن مكروها جمًعا بني األدلة فيســتحب لها اإلذن ومشورة زوجها وعىل القول 

بمنع الزوجة الترصف يف مالها بــدون إذن وليها فال ينبغي للزوج ان يمنع زوجته من الترصف يف مالها 

فيما ال ضري عليهما منه وما أشــبه هذا الحق بحق ويل البنت التي ال يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن 

وليهــا فإذا أعضلها رفعت األمر إىل القايض الرشعي لينصفهــا وكذلك الحكم يف مال املرأة إذا جار عليها 

زوجها فمنعها من الترصف بدون رضر فالقايض ينصفها.

باب]تصدق]المرأة]من]مالها]بدون]إذن]وليها1][ 

ۡجٞر 
َ
َ قَۡرًضا َحَســٗنا يَُضَٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ ۡقَرُضواْ ٱللَّ

َ
َقِٰت َوأ ّدِ قنَِي َوٱلُۡمصَّ ّدِ ۡجٞر إِنَّ ٱلُۡمصَّ

َ
َ قَۡرًضا َحَســٗنا يَُضَٰعُف لَُهۡم َولَُهۡم أ ۡقَرُضواْ ٱللَّ

َ
َقِٰت َوأ ّدِ قنَِي َوٱلُۡمصَّ ّدِ قال تعالى: }إِنَّ ٱلُۡمصَّ

َكرِيٞمَكرِيٞم{ ]الحديد: 18[
َعِن اْبِن َعبَّاٍس: ))َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى َيْوَم الِفْطرِ َرْكَعَتْيِن َلْم ُيَصلِّ َقْبَلَها َولَ َبْعَدَها، ُثمَّ َأَتى ( 80 

َدَقِة، َفَجَعْلَن ُيْلِقيَن ُتْلِقي الَمْرَأُة ُخْرَصَها َوِسَخاَبَها((. ]964خ[. النَِّساَء َوَمَعُه بِاٌَل، َفَأَمَرُهنَّ بِالصَّ
خرصها: بضم الخاء وقد تكرس أي حلقتها الصغرية التي تعلق باألذن.

سخابة: بكرس السني خيط من خرز أو قالدة من طيب.

َعــْن َعَطاٍء َقاَل: َســِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َقاَل: َأْشــَهُد َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص - َأْو َقاَل َعَطاٌء: َأْشــَهُد ( 81 
َدَقِة،  ُه َلْم ُيْسِمْع َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ بِالصَّ َعَلى اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص - ))َخَرَج َوَمَعُه بِاٌَل، َفَظنَّ َأنَّ

َفَجَعَلِت الَمْرَأُة ُتْلِقي الُقْرَط َوالَخاَتَم، َوبِاٌَل َيْأُخُذ فِي َطَرِف َثْوبِِه((. ]98خ[.
قرط: هو ما يحىل به األذن ويعلق غالبًا يف شحمتها. 

وقــد يُحمل عىل أنهن يعلمن من أزواجهن اإلذن العام أو الرضا أو أنهن غري متزوجات وحينئذ ال 

بأس من التصدق السيما مع انتفاء احتمالية الرضر عليها وعىل بيتها.
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باب]زكاة]الفطر1][[ 

َعــِن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل: »َفَرَض َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة الِفْطِر َصاًعــا مِْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا مِْن ( 82 
ِغيِر َوالَكبِيِر مَِن الُمْســلِِميَن، َوَأَمَر بَِهــا َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل  َكِر َواألُْنَثــى، َوالصَّ ، َوالذَّ َشــِعيٍر َعَلــى الَعْبِد َوالُحــرِّ

الَِة«. ]1503خ[. ُخُروِج النَّاِس إَِلى الصَّ
ي الرجل املعتــدل الكفني، فال تكون  الصاع: مكيال يََســع أربعة أمــداد، واملّد قدره حفنة بَكفَّ

كفاه كبريتني وال صغريتني بل وســًطا، وال يضم كفيه كثريًا وال يبســطهما كثريًا بل تكونان معتدلتني يف 

البسط والضم.

َعْن َفاطَِمَة بِنِْت اْلُمنِْذِر، َعْن َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: »ُكنَّا ُنَؤدِّي َزَكاَة اْلِفْطِر َعَلى َعْهِد (  8 
ِذي َتْقَتاُتوَن بِِه«. ]سن 26981 ص[. ْيِن مِْن َقْمٍح، بِاْلُمدِّ الَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمدَّ

يجــزئ ِنصف صاع من الرُبِّ يف زكاة الفطر، وهو قول جمهور الصحابة ، والتابعني، ومذهب 

اإلمام أبي حنيفة، واختاره أبو ُعبَيد القاســم بن سالم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، واأللباني، وظاهر كالم 

ابن القيم اختيار هذا القول، وقوَّاه ابن عبد الهادي.

باب]المرأة]ال]ترد]المسكين]ولو]بالقليل1][[ 

آئَِل فََل َتۡنَهۡر{ ]الضحى: 10[. ا ٱلسَّ مَّ
َ
آئَِل فََل َتۡنَهۡرَوأ ا ٱلسَّ مَّ
َ
قال تعالى: }َوأ

ْن َباَيَع َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنََّها ( 84  تِــِه ُأمِّ ُبَجْيٍد، َوَكاَنْت مِمَّ ْحَمِن ْبــِن ُبَجْيٍد، َعْن َجدَّ َعــْن َعْبِد الرَّ
اُه، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَلْت لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ اْلِمْسكِيَن َلَيُقوُم َعَلى َبابِي َفَما َأِجُد َلُه َشْيًئا ُأْعطِيِه إِيَّ

))إِْن َلْم َتِجِدي َشْيًئا ُتْعطِينَُه إِيَّاُه إِلَّ ظِْلًفا ُمْحَرًقا َفاْدَفِعيِه إَِلْيِه يف َيدِه((. ]665صت ص[.

ظلًفا: جمعه أظالف وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والقدم لإلنسان.

محرًقا: مبالغة يف اإلحراق واملقصود عدم رد السائل ولو بالقليل.

َعِن اْلَحَســِن، َعْن َصْعَصَعــَة، َعمِّ اأْلَْحنَِف، َقاَل: َدَخَلْت َعَلى َعائَِشــَة اْمــَرَأٌة َمَعَها اْبنََتاِن ( 85 
َلَهــا، َفَأْعَطْتَها َثاَلَث َتَمــَراٍت، َفَأْعَطْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِنُْهَمــا َتْمَرًة، ُثمَّ َصَدَعِت اْلَباقَِيــَة َبْينَُهَما، َقاَلْت: َفَأَتى 

َثْتُه، َفَقاَل: ))َما َعَجُبِك، َلَقْد َدَخَلْت بِِه اْلَجنََّة((. ]3668صه ص[. النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحدَّ
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َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َدَخَلِت اْمــَرَأٌة َمَعَها اْبنََتاِن َلَها َتْســَأُل، َفَلْم َتِجْد ِعنِْدي َشــْيًئا َغْيَر (  8 
َتْمَرٍة، َفَأْعَطْيُتَها إِيَّاَها، َفَقَسَمْتَها َبْيَن اْبنََتْيَها، َوَلْم َتْأُكْل مِنَْها، ُثمَّ َقاَمْت، َفَخَرَجْت، َفَدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْينَا، 

َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل: ))َمِن اْبُتِلَي ِمْن َهِذِه الَبنَاِت بَِشْيٍء ُكنَّ َلُه ِسْتًرا ِمَن النَّاِر((. ]1418خ[.

باب]تصدق]المرأة]على]أمها]من]غير]الزكاة]الواجبة1][[ 

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي ( 87 
ي بَِجاِرَيٍة، َوإِنََّها َماَتْت، َفَقاَل: ))آَجَرِك اهللُ، َوَردَّ َعَلْيِك اْلِميَراَث((. ]2394صه ص[. ْقُت َعَلى ُأمِّ َتَصدَّ

باب]تصدق]المرأة]عن]أمها]بعد]وفاتها1][[ 

َقْت ( 88  ي اْفُتلَِتْت َنْفُســَها، َوَلْواَل َذلَِك َلَتَصدَّ َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ إِنَّ ُأمِّ
ِقي َعنَْها((. ]2881صد ص[. َق َعنَْها؟ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنَعْم َفَتَصدَّ َوَأْعَطْت، َأَفُيْجِزُئ َأْن َأَتَصدَّ

باب]تصدق]المرأة]بما]يحتاجه]المسجد1][[ 

َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ: َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ َأاَل َأْجَعُل َلَك َشْيًئا َتْقُعُد َعَلْيِه، َفإِنَّ لِي ( 89 
اًرا؟ َقاَل: ))إِْن ِشْئِت(( َفَعِمَلِت الِمنَْبَر. ]449خ[. ُغالًَما َنجَّ

غالما نجارا: أي خادما يجيد أعمال النجارة.

باب]التصدق]على]غير]المسلمين]من]غير]الزكاة]الواجبة1][[ 

ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَــۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم  ُ َعِن ٱلَّ ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن َولَــۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ ُ َعِن ٱلَّ قــال تعالــى: }لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
ِيَن َقَٰتلُوُكۡم ِف  ُ َعــِن ٱلَّ َما َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ ِيَن َقَٰتلُوُكۡم ِف  إِنَّ ُ َعــِن ٱلَّ َما َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِســِطنَي٨٨ إِنَّ وُهۡم َوُتۡقِســُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ن َتَبُّ

َ
َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِســِطنَيأ وُهۡم َوُتۡقِســُطٓواْ إَِلِۡهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ن َتَبُّ
َ
أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
َُّهــۡم فَأ َّوُۡهۡمۚ َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُكــۡم أ ۡخرَُجوُكم ّمِــن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰهــُرواْ َعَ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱدّلِيــِن َوأ

ُ
َُّهــۡم فَأ َّوُۡهۡمۚ َوَمن َيَتَول ن تََول

َ
ٰٓ إِۡخَراِجُكــۡم أ ۡخرَُجوُكم ّمِــن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰهــُرواْ َعَ

َ
ٱدّلِيــِن َوأ

ٰلُِموَن٩٩{ ]الممتحنة: 9-8[ ٰلُِموَنٱلظَّ ٱلظَّ
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ًة َجاَءْت َتْسَأُلَها، َفَقاَلْت َلَها: َأَعاَذِك اهلُل مِْن َعَذاِب ( 90  َعْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َيُهوِديَّ
ُب النَّاُس فِي ُقُبوِرِهْم؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعائًِذا بِاهللِ  الَقْبِر، َفَســَأَلْت َعائَِشُة  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َأُيَعذَّ

ِمْن َذلَِك((. ]1049خ[.
ويف رواية لإلمام أحمد عن عروة عن عائشة قال: سألتها يهودية فأعطتها...

أما الزكاة الواجبة فال تكون لغري املسلمني أما قوله تعاىل: }َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡمَوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم{ فاملقصود الذين 

يدخلون حديثًا يف اإلســالم تألفة لقلبوبهم حتى ولو لم يكونوا من املســاكني وقيل يدخل فيها من يُرجى 

إسالمه.

باب]كفالة]المرأة]لأليتام1][[ 

ِسرًيا٨٨{ ]اإلنسان: 8[
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ ِسرًياَوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ قال تعالى: }َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ

ا ٱۡلَتِيَم فََل َتۡقَهۡر٩٩{ ]الضحى: 9[ مَّ
َ
ا ٱۡلَتِيَم فََل َتۡقَهۡرفَأ مَّ
َ
وقال تعالى: }فَأ

َعــْن ِهَشــاِم ْبــِن ُعْرَوَة، َعــْن َأبِيِه، َعْن َزْينَــَب بِنِْت ُأمِّ َســَلَمَة َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلــْت: َأَمَرَنا ( 91 
َق َعَلى َزْوِجي َوُهَو  َدَقِة َأْن َأَتَصدَّ َدَقِة، َفَقاَلْت َزْينَُب اْمَرَأُة َعْبِد اهللِ: َأُيْجِزينِي مِْن الصَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالصَّ
َفِقيــٌر، َوَبنِــي َأٍخ لِي َأْيَتــاٍم، َوَأَنا ُأْنِفُق َعَلْيِهْم َهَكــَذا َوَهَكَذا، َوَعَلى ُكلِّ َحاٍل؟ َقاَل: ))َنَعــْم((. َقاَل: َوَكاَنْت 

َصنَاَع اْلَيَدْيِن. ]صه 1835 ص[.
... َوأََشــاَر   وبني أخ يل أيتام وأنا أنفق عليهم: وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ))أَنَا َوَكاِفُل اْليَِتيِم َكَهاتنَْيِ

َق بَيْنَُهَما(( ويف رواية ))َوَكاِفُل اْليَِتيِم َلُه أَْو ِلَغرْيِِه(( مثل رجل مات فقامت  بَّابَِة َواْلُوْســَطى، َوَفرَّ ِبالسَّ

أمهــم برعايتهم وتربيتهم فهي كافلة أليتامها ويف الحديث الضعيف وحســنه البعض الذي فيه أن امرأة 

تبــادر النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل الجنة أي ترسع خلفه فيقول: ما لِك؟ َمْن أنِت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت عىل أيتام يل. 

وقد تعجز املرأة عن الكفالة املالية لكنها ال تعجز عن الكفالة املعنوية برعاية اليتيم وإدخال الرسور يف قلبه 

ومراعاة شئونه فهي كفالة طاملا فقدها كثري من اليتامى، ولذلك اليتيم من مات أبوه وهو صغري حتى ولو 

ورث من املال الكثري وليس بحاجة لكفالة مالية من الغري لكنه وال شــك بحاجة إىل كفالة معنوية وقريب 

من هذا كفالة أطفال لهم آباء غائبون بعذر أو بغري عذر.

صناع اليدين: أي تصنع باليدين وتكسب وهذا اللفظ مما يستوي فيه املذكر واملؤنث يقال: رجل 

صناع وامرأة صناع إذا كانت لهما صنعة يعمالنها بأيديهم ويكسبانها.
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باب]زوجك]وولدك]أحق]من]تصدقت]به]عليهم1][[ 

ٍء  َ بُِكّلِ َشۡ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡوَلٰ بَِبۡعــٖض ِف كَِتٰــِب ٱللَّ
َ
رَۡحــاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ٍء َوأ َ بُِكّلِ َشۡ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡوَلٰ بَِبۡعــٖض ِف كَِتٰــِب ٱللَّ

َ
رَۡحــاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
قــال تعالــى: }َوأ

َۢعلِيُم٧٥٧ۢ٥{ ]األنفال: 75[ َعلِيُم
َعْن َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َألَِي َأْجٌر َأْن ُأْنِفَق َعَلى ( 92 

؟ َفَقاَل: ))َأْنِفِقي َعَلْيِهْم، َفَلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم((. ]1467خ[. َبنِي َأبِي َسَلَمَة، إِنََّما ُهْم َبنِيَّ
َعْن َأبِي َســِعيٍد الُخْدِريِّ ، َخَرَج َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َأْضًحى َأْو فِْطٍر إَِلى الُمَصلَّى، ُثمَّ (  9 

ُقوا((، َفَمرَّ َعَلى النَِّســاِء، َفَقاَل: ))َيا  َدَقِة، َفَقاَل: ))َأيَُّها النَّاُس، َتَصدَّ اْنَصــَرَف، َفَوَعــَظ النَّاَس، َوَأَمَرُهْم بِالصَّ
ْعَن،  ْقَن، َفإِنِّي َرَأْيُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّاِر(( َفُقْلَن: َوبَِم َذلَِك َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُتْكثِْرَن اللَّ َمْعَشَر النَِّساِء، َتَصدَّ
، َيا َمْعَشــَر  ُجِل الَحاِزِم، ِمْن إِْحَداُكنَّ َوَتْكُفْرَن الَعِشــيَر، َما َرَأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن، َأْذَهَب لُِلبِّ الرَّ
ــا َصاَر إَِلى َمنِْزلِِه، َجاَءْت َزْينَُب، اْمَرَأُة اْبِن َمْســُعوٍد، َتْســَتْأِذُن َعَلْيــِه، َفِقيَل: َيا  النَِّســاِء(( ُثــمَّ اْنَصَرَف، َفَلمَّ
َيانِِب؟(( َفِقيَل: اْمَرَأُة اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: ))َنَعْم، اْئَذُنوا َلَها(( َفُأِذَن َلَها،  َرُسوَل اهللِ، َهِذِه َزْينَُب، َفَقاَل: ))َأيُّ الزَّ
َق بِِه، َفَزَعَم اْبُن  َدَقِة، َوَكاَن ِعنِْدي ُحلِيٌّ لِي، َفــَأَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ َقاَلــْت: َيــا َنبِيَّ اهللِ، إِنََّك َأَمــْرَت الَيْوَم بِالصَّ
ْقُت بِِه َعَلْيِهْم، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َصَدَق اْبُن َمْســُعوٍد، َزْوُجِك َوَوَلُدِك  َمْســُعوٍد: َأنَُّه َوَوَلَدُه َأَحقُّ َمــْن َتَصدَّ

ْقِت بِِه َعَلْيِهْم((. ]1462خ[. َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ
َعْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َرائَِطَة اْمَرَأِة َعْبِد اهللِ ْبِن َمْســُعوٍد، َوُأمِّ َوَلِدِه، َوَكاَنْت ( 94 

اْمَرَأًة َصنَاَع اْلَيِد، َقاَل: َفَكاَنْت ُتنِْفُق َعَلْيِه َوَعَلى َوَلِدِه مِْن َصنَْعتَِها، َقاَلْت: َفُقْلُت لَِعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد: َلَقْد 
َق َمَعُكْم بَِشْيٍء، َفَقاَل َلَها َعْبُد اهللِ: َواهللِ َما ُأِحبُّ  َدَقِة، َفَما َأْسَتطِيُع َأْن َأَتَصدَّ َشَغْلَتنِي َأْنَت َوَوَلُدَك َعِن الصَّ
إِْن َلْم َيُكْن فِي َذلَِك َأْجٌر َأْن َتْفَعلِي، َفَأَتْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي اْمَرَأٌة َذاُت َصنَْعٍة َأبِيُع 
َق  َدَقِة، َفَما َأْسَتطِيُع َأْن َأَتَصدَّ مِنَْها، َوَلْيَس لِي َواَل لَِوَلِدي َواَل لَِزْوِجي َنَفَقٌة َغْيَرَها، َوَقْد َشَغُلونِي َعِن الصَّ
بَِشْيٍء، َفَهْل لِي مِْن َأْجٍر فِيَما َأْنَفْقُت؟ َقاَل: َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْنِفِقي َعَلْيِهْم َفإِنَّ َلِك فِي َذلَِك َأْجَر 

َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم((. ]سن 16130 ص[.
َعــْن ُعْرَوَة، َعْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُعْتَبَة، َعْن َرائَِطَة، اْمَرَأِة َعْبــِد اهللِ - َوَكاَنْت اْمَرَأًة ( 95 

َق  ُق - َفَقاَلْت لَِعْبِد اهللِ َيْوًما: َلَقْد َشَغْلَتنِي َأْنَت َوَوَلُدَك، َفَما َأْسَتطِيُع َأْن َأَتَصدَّ َصنَاًعا، َوَكاَنْت َتبِيُع َوَتَصدَّ
َمَعُكــْم، َفَقــاَل: َما ُأِحــبُّ إِْن َلْم َيُكْن فِي َذلَِك َأْجٌر َأْن َتْفَعلِي، َفَســَأاَل َعْن َذلَِك َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلَها 

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: )) َلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم((. ]سن 16129 ص[.
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باب]تصدق]المرأة]على]أقاربها1][[ 

َعــْن َمْيُموَنَة بِنِْت اْلَحــاِرِث، َأنََّها َأْعَتَقْت َولِيــَدًة فِي َزَماِن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَرْت َذلَِك (  9 
لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َلْو َأْعَطْيتَِها َأْخَواَلِك، َكاَن َأْعَظَم ِلَْجرِِك((. ]999م[.

وليدة: جارية مملوكة.

َعــْن َعْمِرو ْبِن اْلَحــاِرِث، َعْن َزْينََب، اْمَرَأِة َعْبِد اهللِ، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّســاِء: ( 97 
(( َقاَلْت: َوَكاَن َعْبُد اهللِ َخِفيَف َذاِت اْلَيِد، َفَقاَلْت َلُه: َأَيَســُعنِي َأْن َأَضَع َصَدَقتِي  ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ ))َتَصدَّ

فِيَك َوفِي َبنِي َأٍخ لِي َيَتاَمى، َفَقاَل َعْبُد اهللِ: َســلِي َعْن َذلَِك َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا 
ا َأْســَأُل َعنُْه، َفَخَرَج إَِلْينَا باَِلٌل، َفُقْلنَا َلُه: اْنَطلِْق إَِلى  َعَلى َبابِِه اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر ُيَقاُل َلَها: َزْينَُب َتْســَأُل َعمَّ
َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسْلُه َعْن َذلَِك، َواَل ُتْخبِْرُه َمْن َنْحُن، َفاْنَطَلَق إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َمْن ُهَما؟(( َقاَل: 
ــُة َقاَل: ))َنَعْم، َلُهَما َأْجَراِن: َأْجُر  َيانِِب؟(( َقاَل: َزْينَُب اْمَرَأُة َعْبِد اهللِ َوَزْينَُب اأْلَْنَصاِريَّ َزْينَــُب َقــاَل: ))َأيُّ الزَّ

َدَقِة((. ]2583صن ص[. اْلَقَراَبِة، َوَأْجُر الصَّ

باب]إقراض]المرأة]للمعسر]والَمِدين1][[ 

، َقاَل: َجاَء َأْعَرابِيٌّ إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَقاَضاُه َدْينًا َكاَن َعَلْيِه، َفاْشــَتدَّ ( 98  َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ
ُج َعَلْيَك إاِلَّ َقَضْيَتنِي، َفاْنَتَهَرُه َأْصَحاُبــُه، َوَقاُلوا: َوْيَحَك َتْدِري َمْن ُتَكلُِّم؟ َقاَل:  َعَلْيــِه، َحتَّــى َقاَل َلُه: ُأَحرِّ
ي، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهاَّ َمَع َصاِحِب اْلَحقِّ ُكنُْتْم؟(( ُثمَّ َأْرَســَل إَِلى َخْوَلَة بِنِْت َقْيٍس َفَقاَل  إِنِّــي َأْطُلــُب َحقِّ
َلَهــا: ))إِْن َكاَن ِعنْــَدِك َتْمٌر َفَأْقرِِضينَا َحتَّى َيْأتَِينَــا َتْمُرَنا َفنَْقِضَيِك((، َفَقاَلْت: َنَعْم، بَِأبِي َأْنَت َيا َرُســوَل اهللِ، 
ُه  َقــاَل: َفَأْقَرَضْتُه، َفَقَضى اأْلَْعَرابِيَّ َوَأْطَعَمُه، َفَقاَل: َأْوَفْيَت، َأْوَفى اهلُل َلَك، َفَقاَل: ))ُأوَلئَِك ِخَياُر النَّاِس، إِنَّ

ُه َغْيَر ُمَتْعَتٍع((. ]2426صه ص[. ِعيُف فِيَها َحقَّ ٌة َل َيْأُخُذ الضَّ َسْت ُأمَّ َل ُقدِّ
أعرابي: واألعرابي هو الذي يســكن الصحراء من العرب ويتصف أكثر العرب بالغلظة والجفاء 

وقيل: إنه كان كافرا فأسلم.

فقالت: نعم: أي أقرضك. وقد تزوجت خولة بنت قيس حمزة بن عبد املطلب ثالث سنوات وولدت 

له عمارة واستشــهد حمزة يف معركة أحد ومكثت بدون زوج إىل أن تقدم إليها حنظلة بن النعمان وولدت 

له محمدا وعاشت معه إىل أن توفيت، ريض الله عن الجميع.
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]باب]سعي]المرأة]على]األرملة]والمسكين]1][[ 

كالمجاهدة]في]سبيل]الله

اِعي َعَلى اْلَْرَمَلِة، َواْلِمْسكِيِن َكاْلُمَجاِهِد ( 99  َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))السَّ
فِي َسبِيِل اهللِ ((. ]2577صن ص[.

باب]المرأة]تُوصي]بالصدقة]أو]الِعتق1][[ 

ي ( 400 ، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: إِنَّ ُأمِّ ــِريِد ْبِن ُســَوْيٍد الثََّقِفيِّ َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن الشَّ
َأْوَصــْت َأْن ُتْعَتــَق َعنَْها َرَقَبٌة، َوإِنَّ ِعنِْدي َجاِرَيــًة ُنوبِيًَّة َأَفُيْجِزُئ َعنِّي َأْن ُأْعتَِقَها َعنَْهــا؟ َقاَل: ))اْئتِنِي بَِها((، 
َفَأَتْيُتــُه بَِهــا، َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َربُّــِك؟(( َقاَلْت: اهلُل، َقاَل: ))َمْن َأَنا؟(( َقاَلْت: َأْنَت َرُســوُل اهللِ، َقاَل: 

َها ُمْؤِمنٌَة((. ]3653صن ح[. ))َفَأْعتِْقَها َفإِنَّ

أوصــت: أي بعد موتها فالوصية تكون بعد املوت ويُــرشع ملن يملك مااًل يزيد عن حاجة ورثته 

أن يويص بالتربع بجزء من ماله بعد املوت بتوزيعه عىل الفقراء أو بناء مســجد أو يف سقيا املاء أو رشاء 

مصاحف ونحو ذلك رشط أن ال تزيد عن الثلث.

نوبية: أي من بالد النوبة جنوب مرص.

]باب]إهداء]المرأة]الطعام]للجيران]1][[ 

وغيرهم]السيما]المحتاجون

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َيا نَِســاَء الُمْســِلَماِت، لَ َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة لَِجاَرتَِها، ( 401
َوَلْو فِْرِسَن َشاٍة((. ]2566خ[.

َق بِِه َعَلى َبِريَرَة، َفَقــاَل: ))ُهَو َعَلْيَها َصَدَقٌة، ( 402 َعــْن َأَنــٍس : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بَِلْحــٍم ُتُصدِّ
ٌة((. ]1495خ[. َوُهَو َلنَا َهِديَّ

َدَقِة، َفَبَعْثُت إَِلى َعائَِشَة مِنَْها (  40 َعْن ُأمِّ َعطِيََّة، َقاَلْت: َبَعَث إَِليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشــاٍة مَِن الصَّ
ا َجاَء َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َعائَِشَة َقاَل: ))َهْل ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟(( َقاَلْت: اَل، إاِلَّ َأنَّ ُنَسْيَبَة، َبَعَثْت إَِلْينَا  بَِشْيٍء، َفَلمَّ

َها((. ]1076م[. َها َقْد َبَلَغْت َمِحلَّ تِي َبَعْثُتْم بَِها إَِلْيَها َقاَل: ))إِنَّ اِة الَّ مَِن الشَّ
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نسيبة: هي أم عطية غاسلة امليتات.

بعثت إلينا: أي بعثته نسيبة إلينا هدية.

التي بعثتم بها إليها: أي بعثتموها إىل نسيبة صدقة لها.

- قــد بلغت محلها: بكرس الحاء أي وصلت إىل املوضــع الذي تحل وذلك أنه ملا تُصدق بها عىل 

نســيبة صارت ملًكا لها فصح لها الترصف بالبيع وغريه، فلمــا أهدتها له  انتقلت عن حكم الصدقة 

فجاز له القبول واألكل.

باب]إطعام]الطعام1][[ 

ِسرًيا٨٨{ ]اإلنسان: 8[
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ ِسرًياَوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ قال تعالى: }َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ

َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: »َكاَنْت فِينَا اْمَرَأٌة َتْجَعُل َعَلى َأْربَِعاَء فِي َمْزَرَعٍة َلَها ِسْلًقا، َفَكاَنْت ( 404
ْلِق، َفَتْجَعُلُه فِي قِْدٍر، ُثمَّ َتْجَعُل َعَلْيِه َقْبَضًة مِْن َشِعيٍر َتْطَحنَُها، َفَتُكوُن  إَِذا َكاَن َيْوُم ُجُمَعٍة َتنِْزُع ُأُصوَل السِّ
ُب َذلِــَك الطََّعاَم إَِلْينَا، َفنَْلَعُقُه  ُم َعَلْيَها، َفُتَقرِّ ــْلِق َعْرَقُه، َوُكنَّا َننَْصِرُف مِْن َصالَِة الُجُمَعِة، َفنَُســلِّ ُأُصوُل السِّ

َوُكنَّا َنَتَمنَّى َيْوَم الُجُمَعِة لَِطَعامَِها َذلَِك«. ]938خ[.
امرأة: ويف رواية: عجوز.

األربعــاء: جمع ربيع والربيع الجدول الصغري وقيل الســاقية الصغرية وقيل حافات األحواض 

فكانت تضع عىل هذه الحافات نبات الســلق وتنزعه يوم الجمعة وتضعه يف ِقْدر وعليه شــعري وتطحنه 

وتطبخه.

أصول الســلق: أي جذوره والسلق: نبات له ورق طوال وأصل أي جذر ذاهب يف األرض وورقها 

غض طري يؤكل مطبوخا.

عرقة: أي من أثر الطبخ يف املرقة والعرق: هو اللحم الذي عىل العظم واملراد أن السلق يقوم مقام 

اللحم عندهم.



كتاب الصيامكتاب الصيام

باب]صيام]شهر]رمضان1][ 

ِيَن ِمن  َياُم َكَما ُكتِــَب َعَ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتِــَب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن ِمن َيٰٓ َياُم َكَما ُكتِــَب َعَ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتِــَب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

يَّاٍم 
َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َســَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
يَّاٍم  أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َســَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَنَقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن١٨٣١٨٣ أ

ن تَُصوُمواْ َخرۡيٞ 
َ
ۥۚ َوأ ُ ا َفُهَو َخرۡيٞ لَّ َع َخرۡيٗ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡســِكنٖيۖ َفَمن َتَطوَّ َخَرۚ َوَعَ ٱلَّ

ُ
ن تَُصوُمواْ َخرۡيٞ أ

َ
ۥۚ َوأ ُ ا َفُهَو َخرۡيٞ لَّ َع َخرۡيٗ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡســِكنٖيۖ َفَمن َتَطوَّ َخَرۚ َوَعَ ٱلَّ

ُ
أ

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى 
ُ
ِٓي أ نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى  َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ
ُ
ِٓي أ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَنلَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن١٨٤١٨٤ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

َخَرۗ يُرِيُد 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ َخَرۗ يُرِيُد َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

ٰ َما َهَدىُٰكۡم َولََعلَُّكۡم  َ َعَ واْ ٱللَّ ُ ةَ َوِلَُكّبِ ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ ٰ َما َهَدىُٰكۡم َولََعلَُّكۡم ٱللَّ َ َعَ واْ ٱللَّ ُ ةَ َوِلَُكّبِ ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ ٱللَّ
تَۡشُكُروَنتَۡشُكُروَن١٨٥١٨٥{ ]البقرة:  185-18[

ْحَمِن ْبــِن َعْوٍف، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َصلَِّت اْلَمْرَأُة َخْمَســَها، ( 405 َعــْن َعْبــِد الرَّ
َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها: اْدُخِلي اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ َأْبَواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت((. 

]1661سن، حسن لغيره[.

باب]عناية]المرأة]بوجبة]السحور1][ 

ۡســَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ 
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ۡســَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ َوُكُواْ َوٱۡشَ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ قال تعالى: }َوُكُواْ َوٱۡشَ

ِۡلۚ{ ]البقرة: 187[ َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ِۡلُۚثمَّ أ َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ُثمَّ أ

تِِه ُأَنْيَسَة بِنِْت ُخَبْيٍب، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا (  40 ْحَمِن، َعْن َعمَّ َعْن ُخَبْيِب ْبِن َعْبِد الرَّ
َن بَِاٌل َفَا َتْأُكُلوا َوَل َتْشَرُبوا(( َقاَلْت: »َوإِْن َكاَنِت اْلَمْرَأُة َلَيْبَقى  َن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َفُكُلوا َواْشَرُبوا، َوإَِذا َأذَّ َأذَّ

َعَلْيَها مِْن ُسُحوِرَها َفنَُقوُل لِباَِلٍل: َأْمِهْل َحتَّى َأْفُرَغ مِْن ُسُحوِري«. ]سن 27480 ص[.
بُوا َحتَّى يَُؤذَِّن ابُْن  إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا: ويف رواية ))إِنَّ ِباَلاًل يَُؤذُِّن ِبَليٍْل، َفُكلُوا َوارْشَ

أُمِّ َمْكتُوٍم(( وهذا محمــول عىل أن أحيانًا يؤذن بالل أواًل وأحيانًا يؤذن ابن أم مكتوم أواًل وقال ابن عمر: 

ولم يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا.
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أمهل حتى أفرغ من ســحوري: أي أمهل حتى يدخل الوقت ألفرغ من سحوري ويقلن له ذلك 

وهو يرقى إىل املكان الذي يؤذن منه.

باب]َمن]لم]تستطع]الصوم1][ 

ُقوَنُه َفالَ ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم مِْسكِيٍن( ( 407 ِذيَن ُيَطوَّ َعْن َعَطاٍء، َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس َيْقَرُأ: )َوَعَلى الَّ
ْيُخ الَكبِيُر، َوالَمْرَأُة الَكبِيَرُة اَل َيْسَتطِيَعاِن َأْن َيُصوَما، َفُيْطِعَماِن  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »َلْيَســْت بَِمنُْسوَخٍة ُهَو الشَّ

َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم مِْسكِينًا«. ]4505خ[.

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ ( 408 ِيَن يُِطيُقونَُهۥ َوَعَ ٱلَّ ا َنَزَلــْت }َوَعَ ٱلَّ عــن َيِزيَد َمْوَلى َســَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َعْن َســَلَمَة َقاَل: »َلمَّ
تِي َبْعَدَها َفنََسَخْتَها«. ]4507خ[. فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكنٖيۖفِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكنٖيۖ{ َكاَن َمْن َأَراَد َأْن ُيْفطَِر َوَيْفَتِدَي َحتَّى َنَزَلِت اآْلَيُة الَّ

يطيقونه: يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غري محتملة كالشيخ الكبري أو املريض مرًضا ال يُرجى 

برؤه فيطعم مكان كل يوم مسكينًا.

باب]أصول]مفطرات]الصيام1][ 

 ۗ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
ۗ أ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل

َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
قال تعالى: }أ

وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما  نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َعلَِم ٱللَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ َعلَِم ٱللَّ

ۡســَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ 
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ُ لَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ ۡســَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ َكَتــَب ٱللَّ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ُ لَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ َكَتــَب ٱللَّ

ِۡلۚ{ ]البقرة: 187[ َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ِۡلۚأ َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
أ

َياُم ُجنٌَّة َوإَِذا َكاَن َأَحُدُكْم َصائًِما َفَا َيْرُفْث ( 409 َعْن أبِي ُهَرْيَرَة، َأّن َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))الصِّ
ائِِم  َتْيِن- َوالَِّذي َنْفِســي بَِيِدِه َلَخُلوُف َفِم الصَّ َوَل َيْجَهْل َوإِِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو َشــاَتَمُه فْلَيُقْل: إِنِّي َصائٌِم -َمرَّ
َياُم لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه َواْلَحَسنَُة  َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن ِريِح اْلِمْسِك َيْتُرُك َطَعاَمُه َوَشَراَبُه وَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِلي الصِّ

بَِعْشرِ َأمَثالَِها((. ]3877صج ص[.
يرتك طعامه ورشابه وشــهوته: أي يمسك عن الطعام والرشاب والجماع والصائمة إذا جاءها 

الحيض أفطرت ومثل ذلك التقيؤ العمد.
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َياُم َواْلُقْرآُن َيْشــَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُقوُل ( 410 عن ابِن عمٍرو أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))الصِّ
ْعنِي فِيــِه، َيُقوُل اْلُقــْرآُن: َربِّ َمنَْعُتُه النَّْوَم  ــَهَواِت بِالنََّهاِر، َفَشــفِّ ، إنِّي َمنَْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ َيــاُم: َأْي َربِّ الصِّ

َعاِن((. ]3882صٍج ص[. ْعنِي فِيِه َفُيَشفَّ ْيِل، َفَشفِّ بِاللَّ

باب]ال]يصح]صيام]الحائض]والنفساء]ويلزمهما]القضاء1][ 

ــْوَم، َواَل َتْقِضي ( 411 َعــْن ُمَعاَذَة، َقاَلْت: َســَأْلُت َعائَِشــَة َفُقْلُت: َما َبــاُل اْلَحائِِض َتْقِضي الصَّ
ٍة، َوَلكِنِّي َأْسَأُل. َقاَلْت: »َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر  ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت: َلْســُت بَِحُروِريَّ اَلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ الصَّ

اَلِة«. ])335م(69[. ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ بَِقَضاِء الصَّ
أحرورية: نســبة إىل حروراء وهي قرية بقرب الكوفــة كان أول اجتماع الخوارج به ألن بعض 

الخوارج يوجبون قضاء الصالة فهم يقدمون العقل عىل النص.

ْوِم«. ]1670صه ص[.( 412 َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »ُكنَّا َنِحيُض ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَيْأُمُرَنا بَِقَضاِء الصَّ
ْوُم مِْن َرَمَضاَن، َفَما (  41 َعْن َأبِي َسَلَمَة، َقاَل: َسِمْعُت َعائَِشَة ، َتُقوُل: »َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّ

ْغُل مَِن النَّبِيِّ َأْو بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]1950خ[. َأْسَتطِيُع َأْن َأْقِضَي إاِلَّ فِي َشْعَباَن«، َقاَل َيْحَيى: الشُّ

باب]االستحاضة]ال]تمنع]المرأة]من]الصوم1][ 

َاَة َأيَّاَم ( 414 ِه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْلُمْسَتَحاَضُة َتَدُع الصَّ َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ُأ لُِكلِّ َصَاٍة، َوَتُصوُم، َوُتَصلِّي((. ]625صه ص[. َأْقَرائَِها، ُثمَّ َتْغَتِسُل، َوَتَتَوضَّ

املستحاضة: واملستحاضة لها أحكام تختلف عن الحائض وقد تم تفصيل ذلك يف كتاب الطهارة.

باب]الُقبلة]في]نهار]رمضان]ال]تُفطر1][ 

َوَأَنــا َصائَِمــٌة«. ( 415 ُيَقبُِّلنِــي َوُهــَو َصائِــٌم،  َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص    َعــْن َعائَِشــَة 
]2384صد ص[.

ُكْم َيْملُِك إِْرَبُه، َكَما َكاَن (  41 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، »ُيَقبُِّل َوُهَو َصائٌِم، َوَأيُّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْملُِك إِْرَبُه«. ]1684صه ص[.
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إربه: بكرس الهمز وسكون الراء أي عضوه. وبفتح الهمزة أي حاجته وشهوته.

َعــْن َجابِِر ْبــِن َعْبِد اهللِ َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َهَشْشــُت، َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصائٌِم، َفُقْلُت: ( 417
َيا َرُســوَل اهللِ، َصنَْعُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعظِيًما َقبَّْلُت، َوَأَنا َصائٌِم، َقاَل: ))َأَرَأْيَت َلْو َمْضَمْضَت ِمَن اْلَماِء، َوَأْنَت 

َصائٌِم((. ]2385صد ص[.

باب]ضعف]حديث]التفطير]بالُقبلة1][ 

َعْن َمْيُموَنَة، َمْواَلِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: ُســئَِل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُجٍل َقبََّل اْمَرَأَتُه َوُهَما َصائَِماِن، ( 418
َقاَل: ))َقْد َأْفَطَرا((. ]1686ضه[ ضعيف ابن ماجه.

]باب]الرخصة]في]المباشرة]دون]الجماع]1][ 

للصائم]الذي]يملك]نفسه

َص َلُه، َوَأَتاُه آَخُر، ( 419 ائِِم، َفَرخَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: »َأنَّ َرُجًل َســَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن اْلُمَباَشــَرِة لِلصَّ
«. ]2387صد[ حسن صحيح ِذي َنَهاُه َشابٌّ َص َلُه َشْيٌخ، َوالَّ ِذي َرخَّ َفَسَأَلُه، َفنََهاُه، َفإَِذا الَّ

ائِِم فِي اْلُمَباَشــَرِة، َوُكِرَه ( 420 َص لِْلَكبِيِر الصَّ َعــْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس، َقاَل: »ُرخِّ
«. ]1688صه ص[. ابِّ لِلشَّ

وُكره للشــاب: ألنه قد ال يملك نفسه فيقع يف املحظور وإىل ذلك أشارت عائشة يف قولها: »وكان 

أملككم إلربه«.

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: »َكاَن النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبِّــُل َوُيَباِشــُر َوُهــَو َصائِــٌم، َوَكاَن َأْمَلَكُكــْم ( 421
ْربِِه«. ]1927خ[. إِلِ

وقال جابر بن زيد: »إن نظر فأمنَى يتم صومه«.

باب]من]أصبحت]جنبًا]وهي]صائمة1][[ 

ُجِل ُيْصبُِح ُجنًُبا َأَيُصوُم، َقاَلْت: »َكاَن ( 422 َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َأنَُّه َسَأَل ُأمَّ َسَلَمَة ، َعِن الرَّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْصبُِح ُجنًُبا مِْن َغْيِر اْحتاَِلٍم، ُثمَّ َيُصوُم«. ])1109م(80[.
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َعْن َعائَِشَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: »َقْد َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر فِي َرَمَضاَن َوُهَو (  42
ُجنٌُب، مِْن َغْيِر ُحُلٍم، َفَيْغَتِسُل َوَيُصوُم«. ])1109م(76[.

من غري حلم: أي من جماع.

ْوَم، َقاَلْت: ( 424 ُجِل ُيْصبُِح َوُهَو ُجنٌُب، ُيِريــُد الصَّ َعْن َنافٍِع، َقاَل: »َســَأْلُت ُأمَّ َســَلَمَة، َعــِن الرَّ
َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْصبُِح ُجنًُبا مَِن اْلِوَقاِع، اَل مَِن اْحتاَِلٍم، ُثمَّ َيْغَتِسُل، َوُيتِمُّ َصْوَمُه«. ]1704صه ص[.

ثم يغتســل ويتم صومه: ويؤخذ منه أن تأخري الُغســل من الجنابة إىل ما بعد طلوع الفجر ال 

يُفســد الصوم ومثل ذلك امرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتســل من الحيض إال بعد طلوع 

الفجر فصيامها صحيح إال أنها وجب عليها االغتسال قبل الفجر حتى ال تفوتها صالة العشاء.

باب]االحتالم]ال]يفسد]الصوم1][[ 

َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُيْفطُِر َمْن َقاَء َوَل َمْن اْحَتَلَم َوَل َمْن اْحَتَجَم((. ]7742 صج ح[.( 425
مــن قاء: أي التقيؤ بدون تعمد فال يُفطر ومثل ذلــك االحتالم ال يفطر حتى مع اإلنزال ووجب 

الغسل فقط عند رؤية املاء كما أن الحجامة ال تفطر إال أن تأخريها يف الليل أحوط لقول بعض العلماء أنها 

تُفطر وتجنبًا للمضاعفات.

باب]الجماع]في]ليالي]رمضان]دون]نهاره1][[ 

 ۗ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
ۗ أ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل

َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
قال تعالى: }أ

وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما  نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َعلَِم ٱللَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ َعلَِم ٱللَّ

{ ]البقرة: 187[ ُ لَُكۡمۚ ُ لَُكۡمَۚكَتَب ٱللَّ َكَتَب ٱللَّ
َياُم َكَما (  42 ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكــُم ٱلّصِ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ َياُم َكَما َيٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكــُم ٱلّصِ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعِن اْبــِن َعبَّاٍس: }َيٰٓ

ــُوا اْلَعَتَمَة َحُرَم َعَلْيِهُم الطََّعاُم  ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم{ َفَكاَن النَّاُس َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َصلَّ ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡمُكتِــَب َعَ ٱلَّ ُكتِــَب َعَ ٱلَّ
ــَراُب َوالنَِّســاُء، َوَصاُموا إَِلى اْلَقابَِلِة، َفاْخَتاَن َرُجٌل َنْفَســُه، َفَجاَمَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َصلَّى اْلِعَشــاَء، َوَلْم  َوالشَّ
نَُّكۡم 

َ
ُ أ نَُّكۡم َعلَِم ٱللَّ
َ
ُ أ ُيْفطِْر، َفَأَراَد اهلُل  َأْن َيْجَعَل َذلَِك ُيْســًرا لَِمْن َبِقَي َوُرْخَصًة َوَمنَْفَعًة، َفَقاَل ُســْبَحاَنُه: }َعلَِم ٱللَّ

ــَر«. ]2313صد[  َص َلُهْم َوَيسَّ ا َنَفَع اهلُل بِِه النَّاَس َوَرخَّ نُفَســُكۡم{ اآْلَيَة، َوَكاَن َهَذا مِمَّ
َ
نُفَســُكۡمُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ
َ
ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ
حسن صحيح
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ا َنَزَل َصْوُم َرَمَضاَن َكاُنوا اَل َيْقَرُبوَن النَِّساَء ( 427 َعْن َأبِي إِْسَحاَق، َقاَل: َسِمْعُت الَبَراَء : »َلمَّ
نُفَســُكۡم 

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ نُفَســُكۡم َعلَِم ٱللَّ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ ُه، َوَكاَن ِرَجاٌل َيُخوُنوَن َأْنُفَســُهْم، َفَأْنَزَل اهلُل }َعلَِم ٱللَّ َرَمَضــاَن ُكلَّ

َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمَۖفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ{«. ]4508خ[.
تختانون أنفســكم: خان واختان بمعنى الخيانة، ومن عىص الله فقد خان نفســه؛ إذ جلب 

إليها العقاب، واملعنى تخونون أنفســكم بالجماع ليلة الصيام حيث وقع من البعض وشكوا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وتاب الله عليهم وأذن لهم بالجماع يف رمضان من الغروب إىل الفجر.

باب]الترهيب]من]الجماع]في]نهار]رمضان1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة ، َقــاَل: َبْينََما َنْحُن ُجُلــوٌس ِعنَْد النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، إِْذ َجاَءُه َرُجــٌل َفَقاَل: َيا ( 428
َرُسوَل اهللِ َهَلْكُت. َقاَل: ))َما َلَك؟(( َقاَل: َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأتِي َوَأَنا َصائٌِم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهْل َتِجُد 
َرَقَبــًة ُتْعتُِقَهــا؟(( َقاَل: اَل، َقاَل: ))َفَهْل َتْســَتطِيُع َأْن َتُصوَم َشــْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن((، َقاَل: اَل، َفَقــاَل: ))َفَهْل َتِجُد 
إِْطَعاَم ِســتِّيَن ِمْســكِينًا((. َقاَل: اَل، َقاَل: َفَمَكَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبْينَا َنْحُن َعَلى َذلِــَك ُأتَِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعَرٍق فِيَها 
ُجُل: َأَعَلى  ْق بِِه(( َفَقاَل الرَّ ــائُِل؟(( َفَقاَل: َأَنا، َقاَل: ))ُخْذَها، َفَتَصدَّ َتْمٌر - َوالَعَرُق الِمْكَتُل - َقاَل: ))َأْيَن السَّ
َتْيِن - َأْهُل َبْيٍت َأْفَقــُر مِْن َأْهِل َبْيتِي، َفَضِحَك  َأْفَقــَر مِنِّي َيا َرُســوَل اهللِ؟ َفَواهللِ َما َبْيــَن اَلَبَتْيَها - ُيِريُد الَحرَّ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه، ُثمَّ َقاَل: ))َأْطِعْمُه َأْهَلَك((. ]1936خ[.
وقعت عىل امرأتي: أي جامعتها يف نهار رمضان.

الَعَرق: وهو املِْكتَــل ويقال: الُقفة والِزنبيل بكرس الزاي والَزبيل بفتح الزاي بدون نون. والعرق 

عند الفقهاء ما يسع خمسة عرش صاعا وهي ستون ُمدا لستني مسكينا لكل مسكني ُمد.

هل تجد رقبة تعتقها قال ال قال فهل تستطيع...: السياق يدل عىل وجوب الرتتيب ال التخيري، 

فال ينتقل إىل الثانية إال إذا عجز عن األوىل، وقال آخرون باستحباب الرتتيب فيجوز أن يتخري اإلطعام ولو 

اســتطاع الصيام. وهذه الكفارة تتكرر لو تكرر الجماع يف يــوم آخر بينما لو تكرر الجماع يف يوم واحد 

فعليــه كفارة واحدة، وتجب الكفارة عىل املرأة لو كانت مطاوعة له أما لو أكرهها فليس عليها الكفارة بل 

القضاء فقط، أما لو لم يكن عليها صيام مثل أن كانت مســافرة فأفطرت ورجعت نهارا أو كانت حائضا 

فأفطرت وطهرت نهارا أو كانت مريضة ثم جامعها زوجها نهارا وهو صائم فالكفارة عىل زوجها أما هي 

فليس عليها كفارة، لكن عليها اإلثم إذا كانت مطاوعة له إلعانته عىل ُمَحرم إال إذا أكرهها فال إثم وال كفارة.

ما بني البتيها يريد الحرتني: البتيها تثنية البة والالبة الحرة بفتح الحاء وتشديد الراء املفتوحة 

وهي األرض ذات الحجارة السوداء تقع بني حرتني.



141كتاب الصيام

أنيابه: ويف رواية نواجذة: رضوسه

أطعمه أهلك: إذا كان هذا العطاء عىل ســبيل الكفارة برئت ذمته وإذا كان عىل سبيل الصدقة 

فتكون الكفارة يف ذمته وقيل تسقط لعدم االستطاعة.

باب]جواز]الكحل]للصائمة1][[ 

َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »اْكَتَحَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َصائٌِم«. ]1678صه ص[.( 429
*ويؤخذ من الحديث جواز الكحل للصائمة ومثله التزين باملكياج فال يفسد الصوم.

باب]تصويم]المرأة]صبيانها]أحيانًا1][[ 

ٍذ، َقاَلْت: َأْرَســَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغــَداَة َعاُشــوَراَء إَِلى ُقــَرى األَْنَصاِر: ( 0 4 َبيِّــِع بِنْــِت ُمَعــوِّ َعــِن الرُّ
ُم  ))َمــْن َأْصَبَح ُمْفطِــًرا، َفْلُيتِمَّ َبِقيََّة َيْوِمِه َوَمــْن َأْصَبَح َصائًِما، َفلَيُصــْم((، َقاَلْت: َفُكنَّا َنُصوُمــُه َبْعُد، َوُنَصوِّ

ْعَبَة مَِن الِعْهِن، َفــإَِذا َبَكى َأَحُدُهْم َعَلــى الطََّعاِم َأْعَطْينَــاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعنَْد  ِصْبَياَننَــا، َوَنْجَعــُل َلُهــُم اللُّ
اإِلْفَطاِر. ]1960خ[.

اللعبة من العهن: أي من القطن أو الصوف.

باب]الرخصة]للمسافرة]والحامل]والمرضع1][[ 

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َرُجٌل مِْن َبنِي َعْبِد اهللِ ْبِن َكْعٍب َقاَل: َأَغاَرْت َعَلْينَا َخْيُل َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 1 4
ْثَك َعِن  ى، َفَقاَل: ))اْدُن َفُكْل((، َفُقْلُت: إِنِّي َصائٌِم، َفَقاَل: ))اْدُن ُأَحدِّ َفَأَتْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَجْدُتُه َيَتَغدَّ
اَِة، َوَعِن الَحاِمِل َأِو اْلُمْرِضِع  ْوَم، َوَشــْطَر الصَّ َياِم- إِنَّ اهللَ َتَعاَلى َوَضَع َعِن اْلُمَســافِرِ الصَّ ْوِم -َأِو الصِّ الصَّ
، َواهللِ َلَقْد َقاَلُهَما النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كَِلْيِهَما َأْو إِْحَداُهَما، َفَيا َلْهَف َنْفِســي َأْن اَل َأُكوَن َطِعْمُت 

َيــاَم(( ــْوَم َأِو الصِّ الصَّ
مِْن َطَعاِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]715صت ص[.

وضع عن املســافر الصوم: أي للمســافر الفطر يف رمضان السيما لو شق عليه الصوم وعليه 

القضاء فقط، ومثل ذلــك الحامل واملرضع لقوله: ))َوَعِن الَحاِمــِل أَِو امُلْرِضِع(( ثم عليها القضاء فقط 

ويلزمها االنتهاء من القضاء قبل دخول رمضان اآلخر إال إذا اســتمر العذر معها حتى رمضان اآلخر ولم 

تستطع الصوم فلتقض كل ما عليها بعد انتهاء العذر.
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َثــُه، َأنَّ اْبــَن َعبَّــاٍس َقــاَل: »ُأْثبَِتــْت لِْلُحْبَلــى َواْلُمْرِضــِع«. ( 2 4 َعــْن َقَتــاَدَة َأنَّ ِعْكِرَمــَة، َحدَّ
]2317صد ص[.

أثبتت للحبــىل واملرضع: أي أثبتت عليهما الفدية دون القضــاء وقال بذلك ابن عمر وغريهما 

ِيــَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم  ِيــَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم َوَعَ ٱلَّ ريض الله عن الجميــع أن الحامل واملرضع يدخالن يف قوله تعاىل: }َوَعَ ٱلَّ

ِمۡســِكنٖيِۖمۡســِكنٖيۖ{ وقال البعض عليهما القضاء واإلطعام، وقال آخرون ليس عليهما قضاء وال إطعام، واألحوط 
واألقرب وأوســط األقوال أن عليها القضاء فقط سواء أفطرت خوًفا عىل نفسها أو ولدها إال إذا شق عليها 

القضاء ولم تستطع لضعف أصابها فعليها إطعام مسكني عن كل يوم.

باب]النهي]عن]الوصال]في]الصيام1][[ 

َعْن َلْيَلى، اْمَرَأِة َبِشــيٍر َقاَلْت: »َأَرْدُت َأْن َأُصوَم َيْوَمْيِن ُمَواِصَلًة، َفَمنََعنِي َبِشــيٌر، َوَقاَل: إِنَّ (   4
اُن: َيْفَعُل َذلَِك النََّصاَرى، َوَلكِْن ُصوُموا  َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعنُْه َوَقاَل: ))َيْفَعُل َذلَِك النََّصاَرى((، َوَقاَل َعفَّ

ْيُل َفَأْفطُِروا«. ]سن 22005 ص[. ْيِل، َفإَِذا َكاَن اللَّ َياَم إَِلى اللَّ وا الصِّ َكَما َأَمَرُكُم اهلُل، َوَأتِمُّ
أن أصوم يومني مواصلة: أي وال تأكل بينهما شيئًا.

باب]حال]الصحابيات]في]رمضان1][[ 

ُجُل َصائًِما، َفَحَضَر اإِلْفَطاُر، ( 4 4 ٍد ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َكاَن الرَّ َعــِن الَبَراِء ، َقــاَل: »َكاَن َأْصَحاُب ُمَحمَّ
َفنَــاَم َقْبــَل َأْن ُيْفطَِر َلْم َيــْأُكْل َلْيَلَتُه َواَل َيْوَمُه َحتَّى ُيْمِســَي، َوإِنَّ َقْيــَس ْبَن ِصْرَمَة األَْنَصــاِريَّ َكاَن َصائًِما، 
ــا َحَضــَر اإِلْفَطاُر َأَتى اْمَرَأَتــُه، َفَقاَل َلَها: َأِعنَْدِك َطَعــاٌم؟ َقاَلْت: اَل، َوَلكِْن َأْنَطلِــُق َفَأْطُلُب َلَك، َوَكاَن  َفَلمَّ
ــا اْنَتَصَف النََّهاُر ُغِشــَي  ا َرَأْتــُه َقاَلْت: َخْيَبــًة َلَك. َفَلمَّ َيْوَمــُه َيْعَمــُل، َفَغَلَبْتــُه َعْينَــاُه، َفَجاَءْتــُه اْمَرَأُتــُه، َفَلمَّ
 } فَُث إَِلٰ نَِســآئُِكۡمۚ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
فَُث إَِلٰ نَِســآئُِكۡمۚأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ
ُ
َعَلْيــِه، َفُذكِــَر َذلِــَك لِلنَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفنََزَلْت َهــِذِه اآلَيــُة }أ

ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط 
َ
َ لَُكــُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط َوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكــُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ  َفَفِرُحــوا بَِهــا َفَرًحا َشــِديًدا، َوَنَزَلــْت: }َوُكُواْ َوٱۡشَ

ۡسَودِ{«. ]1915خ[.
َ
ۡسَودِٱۡل
َ
ٱۡل

خيبة لك: الخيبة الحرمان، يقال خاب إذ لم ينــل ما طلب، وإنما قالت ذلك ألنه يف بداية فرض 

الصيام كان الصائم يحل له الطعام والرشاب والجماع من غروب الشــمس إىل العشاء فقط وإذا نام قبل 

ذلك واســتيقظ وقد دخل وقت العشــاء فال يحل له الطعام والرشاب والجماع، فشق ذلك عليهم فنزلت 
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 ۗ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
فَُث إَِلٰ نَِســآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
ۗ أ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل

َ
فَُث إَِلٰ نَِســآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
الرخصة يف قوله تعاىل: }أ

وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب  نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب َعلَِم ٱللَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ َعلَِم ٱللَّ

ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ{... اآلية.
َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ُ لَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖٱللَّ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ ُ لَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ ٱللَّ

باب]قيام]الليل]السيما]العشر]األواخر]والتماس]ليلة]القدر1][[ 

ۡمٗرا 
َ
ۡمٗرا  أ
َ
ۡمٍر َحِكيٍم٤٤ أ

َ
ۡمٍر َحِكيٍم فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ
َ
َبَٰرَكٍةۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن٣٣ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةٖ مُّ

َ
آ أ َبَٰرَكٍةۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَنإِنَّ نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ قال تعالى: }إِنَّ

ّمِۡن ِعنِدنَاۚٓ إِنَّا ُكنَّا ُمۡرِسلنَِيّمِۡن ِعنِدنَاۚٓ إِنَّا ُكنَّا ُمۡرِسلنَِي٥٥{ ]الدخان:  -5[
ۡدَرىَٰك َما َلۡلَــُة ٱۡلَقۡدر٢٢ِ َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخرۡيٞ  َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخرۡيٞ 

َ
ۡدَرىَٰك َما َلۡلَــُة ٱۡلَقۡدرِ َوَمآ أ
َ
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدر١١ِ َوَمآ أ

َ
نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِإِنَّــآ أ
َ
وقــال تعالى: }إِنَّــآ أ

ٰ َمۡطلَِع  ٰ َمۡطلَِع  َســَلٌٰم ِهَ َحتَّ ۡمر٤٤ٖ َســَلٌٰم ِهَ َحتَّ
َ
ِ أ

وُح فِيَها بِــإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ۡمرٖ َتــَزَّ
َ
ِ أ

وُح فِيَها بِــإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ ۡلِف َشــۡهر٣٣ٖ َتــَزَّ
َ
ۡلِف َشــۡهرّٖمِۡن أ
َ
ّمِۡن أ

ٱۡلَفۡجرِٱۡلَفۡجر٥٥ِ{ ]القدر: 5-1[
فيها يفرق كل أمر حكيم: أي يف ليلة القدر يفصل من اللوح املحفوظ إىل الكتبة أمر الَسنة وما 

يكون فيها من اآلجال واألرزاق وما يكون فيها إىل آخرها.

إنا أنزلناه يف ليلة القدر: قال ابن عباس وغريه: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح املحفوظ 

إىل بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصاًل بحسب الوقائع يف ثالث وعرشين سنة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ليلة القدر خري من ألف شهر: قال مجاهد: أي عملها وصيامها وقيامها خري من ألف شهر ليس 

يف تلك الشهور ليلة القدر.

ســالم هي: يعني هي خري كلها ليس فيها رش إىل مطلع الفجر ومن عالماتها أنها ليلة ســمحة 

طلقة ال حارة وال باردة وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء.

ْيَل، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه، ( 5 4 َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إَِذا َدَخَل اْلَعْشــُر، َأْحَيا اللَّ
َوَجدَّ َوَشدَّ اْلِمْئَزَر«. ]1174م[.

أحيا الليل: استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها.

أيقظ أهله: أي أيقظهن للصالة يف الليل.

وشد املئزر: كناية عن اإلجتهاد يف العبادة واعتزال النساء. واملئزر هو اإلزار.

َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأبِي َذرٍّ َقاَل: ُصْمنَا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم ُيَصلِّ بِنَا، َحتَّى َبِقَي َسْبٌع (   4
اِدَسِة، َوَقاَم بِنَا فِي الَخامَِسِة، َحتَّى َذَهَب  ْيِل، ُثمَّ َلْم َيُقْم بِنَا فِي السَّ ْهِر، َفَقاَم بِنَا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّ مَِن الشَّ
ُه َمْن َقاَم َمَع اِلَماِم َحتَّى َينَْصرَِف  ْلَتنَا َبِقيََّة َلْيَلتِنَا َهِذِه؟ َفَقاَل: ))إِنَّ ْيِل، َفُقْلنَا َلُه: َيا َرُســوَل اهللِ، َلْو َنفَّ َشــْطُر اللَّ
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ــْهِر، َوَصلَّى بِنَا فِي الثَّالَِثِة، َوَدَعا َأْهَلُه َونَِســاَءُه،  ُكتَِب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة((، ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ بِنَا َحتَّى َبِقَي َثاَلٌث مَِن الشَّ
ُحوُر((. ]806[ صت ص[. ْفنَا الَفاَلَح، ُقْلُت َلُه: َوَما الَفاَلُح، َقاَل: ))السُّ َفَقاَم بِنَا َحتَّى َتَخوَّ

ودعا أهله ونساءه فقام بنا: أي قام بنا الليل.

باب]اعتكاف]النساء]إذا]أمنت]الفتنة1][[ 

َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْعَتكُِف فِي الَعْشــِر األََواِخِر مِْن َرَمَضاَن، َفُكنُْت ( 7 4
ْبَح ُثــمَّ َيْدُخُلُه، َفاْســَتْأَذَنْت َحْفَصُة َعائَِشــَة َأْن َتْضِرَب ِخَبــاًء، َفَأِذَنْت َلَها،  َأْضــِرُب َلــُه ِخَبــاًء َفُيَصلِّي الصُّ
ا َأْصَبَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى األَْخبَِيَة، َفَقاَل:  ا َرَأْتُه َزْينَُب اْبنَُة َجْحٍش َضَرَبْت ِخَباًء آَخَر، َفَلمَّ َفَضَرَبْت ِخَباًء، َفَلمَّ
ْهَر، ُثمَّ اْعَتَكَف َعْشًرا مِْن  (( َفَتَرَك ااِلْعتَِكاَف َذلَِك الشَّ  َفُأْخبَِر، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْلبِرَّ ُتَرْوَن بِِهنَّ

))َما َهَذا؟((

اٍل. ]2033خ[. َشوَّ

َبْيِر َعْن َعائَِشــَة ، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َيْعَتكُِف الَعْشــَر ( 8 4 عن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
اُه اهللُ، ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه((. ]2026خ[. الََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّ

باب]صحة]اعتكاف]المستحاضة1][[ 

َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَكَف َمَعُه َبْعُض نَِســائِِه َوِهَي ُمْســَتَحاَضٌة َتَرى ( 9 4
ِم، َوَزَعَم َأنَّ َعائَِشــَة َرَأْت َماَء الُعْصُفــِر، َفَقاَلْت: »َكَأنَّ َهَذا  َم«، َفُربََّما َوَضَعِت الطَّْســَت َتْحَتَها مَِن الدَّ الــدَّ

َشْيٌء َكاَنْت ُفالََنُة َتِجُدُه«. ]309خ[.
ماء العصفر: َزهر الُقرُطم.

كأن هذا: أي األصفر أي املشابهة يف اللون.

باب]المباشرة]تقطع]االعتكاف1][[ 

ِ فََل َتۡقَرُبوَهاۗ َكَذٰلَِك  نُتۡم َعِٰكُفوَن ِف ٱلَۡمَسِٰجِدۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ
َ
وُهنَّ َوأ ِ فََل َتۡقَرُبوَهاۗ َكَذٰلَِك َوَل تَُبِٰشُ نُتۡم َعِٰكُفوَن ِف ٱلَۡمَسِٰجِدۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ
َ
وُهنَّ َوأ قال تعالى: }َوَل تَُبِٰشُ

ُ َءاَيٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَن١٨٧١٨٧{ ]البقرة: 187[ ُ ٱللَّ ُ َءاَيٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َيتَُّقوَنيُبنَّيِ ُ ٱللَّ يُبنَّيِ
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نَُّة َعَلى اْلُمْعَتكِِف: َأْن اَل َيُعوَد َمِريًضا، َواَل َيْشَهَد ( 440 َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َأنََّها َقاَلْت: »السُّ
َجنَاَزًة، َواَل َيَمسَّ اْمَرَأًة، َواَل ُيَباِشَرَها، َواَل َيْخُرَج لَِحاَجٍة، إاِلَّ لَِما اَل ُبدَّ مِنُْه، َواَل اْعتَِكاَف إاِلَّ بَِصْوٍم، َواَل 

اْعتَِكاَف إاِلَّ فِي َمْسِجٍد َجامٍِع«. ]2473صد[ حسن صحيح.

نُتۡم َعِٰكُفوَن ِف ٱلَۡمَسٰــِجِدۗ{ 
َ
وُهنَّ َوأ نُتۡم َعِٰكُفوَن ِف ٱلَۡمَسٰــِجِدَۗوَل تَُبِٰشُ
َ
وُهنَّ َوأ وال يمس امرأة وال يبارشها: كما قال تعاىل: }َوَل تَُبِٰشُ

فال يجوز مبارشة الزوجة بالوطء أو مقدماته ســواء كانت معتكفة معه أو زارته أو ذهب للبيت لحاجة، 

كما أن الوطء مفسد لإلعتكاف وكذلك مقدمات الجماع مفسدة لالعتكاف رشط اإلنزال، وال يمنعه ذلك من 

أن يعود إىل معتكفه بنية جديدة.

باب]زيارة]الزوجة]زوجها]المعتكف1][[ 

ْثُتُه ُثمَّ ( 441 ، َقاَلْت: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْعَتكًِفا َفَأَتْيُتــُه َأُزوُرُه َلْياًل، َفَحدَّ َعــْن َصِفيَّــَة بِنِْت ُحَييٍّ
ُقْمــُت َفاْنَقَلْبــُت، َفَقاَم َمِعي لَِيْقلَِبنِي، َوَكاَن َمْســَكنَُها فِي َداِر ُأَســاَمَة ْبــِن َزْيٍد، َفَمرَّ َرُجــالَِن مَِن األَْنَصاِر، 
(( َفَقااَل ُســْبَحاَن اهللِ َيا  َها َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييٍّ ا َرَأَيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْســَرَعا، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلى ِرْســِلُكَما إِنَّ َفَلمَّ
ِم، َوإِنِّي َخِشــيُت َأْن َيْقــِذَف فِي ُقُلوبُِكَما  ــْيَطاَن َيْجِري مَِن اإِلْنَســاِن َمْجَرى الدَّ َرُســوَل اهللِ َقاَل: »إِنَّ الشَّ

ُسوًءا، َأْو َقاَل: َشْيًئا«. ]3281خ[.
وكان بيتها يف دار أســامة: املقصود الدار التي صارت بعد ذلك ألســامة بن زيد وكانت بيوت 

أزواج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حوايل أبواب املسجد.

باب]خدمة]الزوجة]زوجها]المعتكف1][[ 

ُلُه، َوَكاَن اَل ( 442 َعْن َعائَِشَة، َأنََّها َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا اْعَتَكَف َأْدَنى إَِليَّ َرْأَسُه َفُأَرجِّ
َيْدُخُل الَبْيَت إاِلَّ لَِحاَجِة اإِلْنَساِن«. ]804صت، ص[.

فأرجله: ومثل ذلك إرسال الطعام له وما يحتاجه من ملبس ونحوه إعانة له عىل الخري فاعتكافه 

ودعاؤه قد يكون بركة ألهل البيت كلهم.
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باب]إفطار]المرأة]الصائمين1][[ 

اِد ْبِن َأْوٍس، َأنََّها َأْرَســَلْت إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِقــَدٍح مِْن َلَبٍن (  44 َعــْن ُأمِّ َعْبِد اهللِ ُأْخِت َشــدَّ
ُســوُل: »َأنَّى َلِك َهِذِه  َبُن؟«، َفَقاَلْت: مِْن َشــاتِي، َفَردَّ الرَّ ُســوُل إَِلْيَها: »َأنَّى َلِك َهَذا اللَّ ِعنَْد فِْطِرِه، َفَردَّ الرَّ
بِِن َمْرثَِيًة  ا َكاَن اْلَغُد َأَتْتُه، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َأْرَسْلُت إَِلْيَك بِاللَّ ــاُة؟«، َقاَلِت: اْشــَتَرْيُتَها بَِمالِي، َفَلمَّ الشَّ
ُسُل َقْبلِي، ال َنْأُكُل إاِل  ؟، َفَقاَل: »بَِذلَِك ُأمَِرِت الرُّ ُســوَل إَِليَّ ، َفَرَدْدَت الرَّ ِة اْلَحرِّ َلَك مِْن ُطوِل النََّهاِر َوِشــدَّ

َطيًِّبا، َوال َنْعَمُل إاِل َصالًِحا«. ]سل 1136 ح[.
قالت اشــرتيتها بمايل: ويف رواية: »فرشب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص من اللبــن« والذي حمله عىل هذا 

االستفسار أن أم عبد الله كانت فقرية جًدا ال تملك شيئًا.

مرثية لك: أي توجًعا لك وإشفاًقا من رثى له إذا رق وتوجع.

فرددت الرسوَل إيل: أي: تردد عيل املرسول أكثر من مرة مستفرًسا.

ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ  َها ٱلرُُّســُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ
َ
أ ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ َيٰٓ َها ٱلرُُّســُل ُكُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ
َ
أ بذلك أمرت الرسل قبيل: إشــارة إىل قوله تعاىل: }َيٰٓ

َۖصٰلًِحاۖ{. َصٰلًِحا

باب]من]كانت]صائمة]في]غير]رمضان]فأفطرت1][[ 

َعْن ُأمِّ َهانٍِئ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َشــِرَب َشــَراًبا، َفنَاَوَلَها لَِتْشــَرَب، َفَقاَلــْت: إِنِّي َصائَِمٌة، ( 444
َوَلكِــْن َكِرْهُت َأْن َأُردَّ ُســْؤَرَك، َفَقــاَل: َيْعنِي ))إِْن َكاَن َقَضاًء ِمــْن َرَمَضاَن، َفاْقِضي َيْوًمــا َمَكاَنُه، َوإِْن َكاَن 

ًعا، َفإِْن ِشْئِت َفاْقِضي، َوإِْن ِشْئِت َفَا َتْقِضي((. ]2802سل ح[. َتَطوُّ

َة، َجاَءْت َفاطَِمُة، َفَجَلَســْت َعْن َيَســاِر ( 445 ــا َكاَن َيْوُم اْلَفْتِح َفْتِح َمكَّ َعــْن ُأمِّ َهانِــٍئ، َقاَلْت: َلمَّ
َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأمُّ َهانٍِئ َعْن َيِمينِِه، َقاَلْت: َفَجاَءِت اْلَولِيَدُة بِإَِناٍء فِيِه َشَراٌب، َفنَاَوَلْتُه َفَشِرَب مِنُْه، ُثمَّ َناَوَلُه 
ُأمَّ َهانِــٍئ، َفَشــِرَبْت مِنُْه، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َلَقْد َأْفَطــْرُت، َوُكنُْت َصائَِمًة، َفَقاَل َلَهــا: ))َأُكنِْت َتْقِضيَن 

ًعا((. ]2456صد ص[. ِك إِْن َكاَن َتَطوُّ َشْيًئا؟((، َقاَلْت: اَل، َقاَل: ))َفَا َيُضرُّ
فــال يرضك: فأخذ البعض من هذا أنه ال يجوز أن تفطر لو كان قضاء وقال آخرون وهم األكثر 

واألقــرب أنه يجوز لها الفطر ولو كان قضاء بل وال كفارة لو أفطرت بجماع متعمدة وقد نحمل قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

فال يرضك إن كان تطوعا عىل الرواية السابقة رواية أم هاني يف السلسلة الصحيحة أي فال يرضك إن كان 

تطوعا فال يلزمك القضاء بينما يلزمك لو كان قضاء.
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باب]حرص]المرأة]على]الدعاء]في]رمضان]السيما]العشر]األواخر1][[ 

اِع إَِذا َدَعِنۖ فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّيِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
اِع إَِذا َدَعِنۖ فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِإَوَذا َســأ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ

ُ
لََك ِعَبادِي َعّيِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
قال تعالى: }ِإَوَذا َســأ

ِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَنِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن١٨٦١٨٦{ ]البقرة:  18[
َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت َأيُّ َلْيَلٍة (  44

ُهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي((. ]3513صت ص[. َلْيَلُة الَقْدِر َما َأُقوُل فِيَها؟ َقاَل: ))ُقولِي: اللَّ

باب]العمرة]في]رمضان1][[ 

ِة: ))َما ( 447 تِِه َقاَل أِلُمِّ ِســنَاٍن األَْنَصاِريَّ ا َرَجَع النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َحجَّ َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس ، َقاَل: َلمَّ
؟((، َقاَلْت: َأُبو ُفالٍَن، َتْعنِي َزْوَجَها، َكاَن َلُه َناِضَحاِن َحجَّ َعَلى َأَحِدِهَما، َواآلَخُر َيْســِقي  َمنََعِك ِمَن الَحجِّ

ًة َمِعي((. ]1863خ[. ًة َأْو َحجَّ َأْرًضا َلنَا، َقاَل: ))َفإِنَّ ُعْمَرًة فِي َرَمَضاَن َتْقِضي َحجَّ
ناضح: أي بعري. قال ابن بطال: الناضح البعري أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه.

ــي اْلَحجَّ َوَكاَن َجَمُلَها ( 448 ِة، َقاَل: َأَراَدْت ُأمِّ َعــْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َمْعِقِل ْبِن ُأمِّ َمْعِقٍل اأْلََســِديَّ
ٍة((. ]سن 27150  َأْعَجَف َفُذكَِر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))اْعَتِمرِي فِي َرَمَضاَن، َفإِنَّ ُعْمَرًة فِي َرَمَضاَن َكَحجَّ

صحيح لغيره[
أعجف: هزيل ضعيف.

باب]إذن]الزوج]في]صيام]التطوع1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َتُصوُم الَمْرَأُة َوَزْوُجَها َشــاِهٌد َيْوًما ِمْن َغْيرِ َشــْهرِ ( 449
َرَمَضاَن، إِلَّ بِإِْذنِِه((. ]782صت ص[.

450 ) .» َعــْن َأبِي َســِعيٍد، َقــاَل: »َنَهــى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّســاَء َأْن َيُصْمــَن إاِلَّ بِــإِْذِن َأْزَواِجِهنَّ
]1762صه ص[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة : َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ َيِحلُّ لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إِلَّ ( 451
ُه ُيَؤدَّى إَِلْيِه َشْطُرُه((. ]5195خ[. بِإِْذنِِه، َولَ َتْأَذَن فِي َبْيتِِه إِلَّ بِإِْذنِِه، َوَما َأْنَفَقْت ِمْن َنَفَقٍة َعْن َغْيرِ َأْمرِِه َفإِنَّ
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باب]النهي]عن]إفراد]يوم]الجمعة]بالصيام1][[ 

َعْن ُجَوْيِرَيَة بِنِْت الَحاِرِث ، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َدَخَل َعَلْيَها َيْوَم الُجُمَعِة َوِهَي َصائَِمٌة، َفَقاَل: ( 452
))َأُصْمِت َأْمِس؟((، َقاَلْت: اَل، َقاَل: ))ُترِيِديَن َأْن َتُصوِمي َغًدا؟(( َقاَلْت: اَل، َقاَل: ))َفَأْفطِرِي((. ]1986خ[.

_ فأفطري: ألنها خصت يوم الجمعة بالصيام أما صيام الخميس والجمعة أو الجمعة والســبت 

أي يــوم قبله أو بعده فال حرج، إال إذا كانت تصوم يوًما وتفطر يوًما فأفطرت الخميس وصامت الجمعة 

وأفطرت السبت فال حرج، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء يوم جمعة أو قضاء فال حرج أن تصومه منفرًدا.

باب]صيام]عرفة]لغير]الحاج1][[ 

َعْن ُأمِّ الَفْضِل، َقاَلْت: »َشــكَّ النَّاُس فِي ِصَياِم َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َعَرَفَة، َفَأْرَســْلُت إَِلْيِه (  45
بِإَِناٍء فِيِه َلَبٌن َفَشِرَب«، َفَكاَن ُسْفَياُن ُربََّما َقاَل: »َشكَّ النَّاُس فِي ِصَياِم َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َعَرَفَة، َفَأْرَسَلْت 

إَِلْيِه ُأمُّ الَفْضِل« َفإَِذا ُوقَِّف َعَلْيِه، َقاَل: ُهَو َعْن ُأمِّ الَفْضِل«. ]5604خ[.
ب: ألنه ليس للحاج أن يصوم يوم عرفة وإنما يُْســتحب صوُمه لغري الحاج لقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن  َفــرَشِ

فضله: »يكفر السنة التي قبله والتي بعده«، كما أن خري الدعاء دعاء يوم عرفة، بل ويستحب صيام العرش 

من ذي الحجة لحديث: »ما من أيام العمل الصالــح فيها أحب إىل الله من هذه العرش«. أما فضل صيام 

عاشــوراء فهو يكفر السنة املاضية، ويســتحب صيام يوم قبله أو بعده أو قبله وبعده، وتكفري الذنوب 

الواردة يف هذه األحاديث خاصة بالصغائر أما الكبائر فهي بحاجة إىل توبة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: الجمعة إىل الجمعة 

ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فغري رمضان من باب أوىل يف عدم تكفري الكبائر.

باب]صيام]النذر1][[ 

َيْت َوَعَلْيَها َنْذُر ( 454 ي ُتُوفِّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َأنَّ اْمَرَأًة َأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلــْت: إِنَّ ُأمِّ
((. ]2133صه ص[. َيْت َقْبَل َأْن َتْقِضَيُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَِيُصْم َعنَْها اْلَولِيُّ ِصَياٍم، َفُتُوفِّ

* قال النووي: يُكره ابتداء النذر فإن نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر  قال: 

»نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن النذر وقال: إنه ال يرد شيئًا إنما يُستخرج به من البخيل«. رواه البخاري ومسلم. 

انتهى كالمه.

* وقد َعد الله تعاىل الوفاء بالنذر من صفات األبرار لقوله تعاىل: }يُوفُوَن بِٱنلَّۡذرِ َوَيَخافُوَن يَۡوٗما يُوفُوَن بِٱنلَّۡذرِ َوَيَخافُوَن يَۡوٗما 

هُۥ ُمۡســَتِطرٗيا{ وهذا يف نذر الطاعة مثل النــذر بالصيام أو بالصدقة أما نذر املعصية مثل النذر  هُۥ ُمۡســَتِطرٗياَكَن َشُّ َكَن َشُّ
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بالقيــام بحفلة بحضور فرقة ممن يعزفون عىل آالت اللهو واملعازف ونحو ذلك فال يجوز الوفاء به وعليه 

كفارة يمني وكذلك َمن عجز عن الوفاء بنذر طاعة أو نذر نذًرا لم يَُسمه فعليه كفارة يمني أما من نذر نذًرا 

مباًحا ليس طاعة مثل النذر برشاء سيارة فهو ُمخري بني الوفاء به وبني كفارة اليمني.

باب]الصيام]عن]الغير1][[ 

َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َقاَل: َجــاَءْت اْمــَرَأٌة إَِلــى النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلــْت: إِنَّ ُأْختِي َماَتــْت َوَعَلْيَها ( 455
َصــْوُم َشــْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن، َقــاَل: ))َأَرَأْيِت َلــْو َكاَن َعَلى ُأْختِــِك َدْيٌن َأُكنْــِت َتْقِضينَُه((، َقاَلــْت: َنَعْم، َقاَل: 

((. ]716صت ص[. ))َفَحقُّ اهللِ َأَحقُّ

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َعَطــاٍء، َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيــَدَة، َعْن َأبِيِه ، َقــاَل: َبْينَا َأَنــا َجالٌِس ِعنَْد (  45
ــي بَِجاِرَيٍة، َوإِنََّها َماَتْت، َقاَل: َفَقاَل: ))َوَجَب  ْقُت َعَلى ُأمِّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إِْذ َأَتْتُه اْمَرَأٌة، َفَقاَلْت: إِنِّي َتَصدَّ
َهــا َعَلْيِك اْلِميَراُث(( َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَُّه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشــْهٍر، َأَفَأُصــوُم َعنَْها؟ َقاَل:  َأْجــُرِك، َوَردَّ

ي َعنَْها((. ]1149م[. ، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: ))ُحجِّ ))ُصوِمي َعنَْها(( َقاَلْت: إِنََّها َلْم َتُحجَّ َقطُّ

ردهــا عليك املرياث: والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها 

حلت له، وقال بعضهم إنما الصدقة يشء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يرصفها يف مثله.

عليها صوم شهر أفأصوم عنها: أي: كان واجبا عليها كقضاء من رمضان أو نذر وليس نفال 

أمــا إذا كانت األم أو األخت أو غريهما قبل وفاتهمــا ال تطيقان الصيام ملرض ال يرجى برؤه فليس عليها 

صيام بل اإلطعام فيُطعم عنهما عن كل يوم مســكني، فإذا كان عذرها يُرجى زواله من مرض أو حمل أو 

رضاعة أو ســفر ونحو ذلك وكانت الوفاة قبل زوال العــذر فليس عليهما صيام وال يُصام عنهما، أما لو 

كانت الوفاة بعد زوال العذر وتكاســلتا عن الصيام ثم توفيتا فيُصام عنهما اســتحبابًا ال وجوبًا، كما أن 

سداد الدين ليس واجبا بل مستحبًا عند االستطاعة، وال بأس أن يكون قضاء الدين من الزكاة.

باب]زكاة]الفطر1][[ 

َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 457 »َفــَرَض  َقــاَل:  ُعَمــَر،  اْبــِن  َعــْن  َأبِيــِه،  َعــْن  َنافِــٍع،  ْبــِن  ُعَمــَر  َعــْن 
َواأْلُْنَثــى،  َكــِر  َوالذَّ َواْلَعْبــِد،  اْلُحــرِّ  َعَلــى  َشــِعيٍر  مِــْن  َصاًعــا  َأْو  َتْمــٍر،  مِــْن  َصاًعــا  اْلِفْطــِر  َزَكاَة 
ــاَلِة«.  الصَّ إَِلــى  ـاِس  النَـّ ُخــُروِج  َقْبــَل  ُتــَؤدَّى  َأْن  بَِهــا  َوَأَمــَر  اْلُمْســلِِميَن،  مِــَن  َواْلَكبِيــِر  ِغيــِر   َوالصَّ

]2504صن ص[.
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ي الرجل املعتــدل الكفني، فال تكون  الصاع: مكيال يََســع أربعة أمــداد، واملّد قدره حفنة بَكفَّ

كفاه كبريتني وال صغريتني بل وســًطا، وال يضم كفيه كثريًا وال يبســطهما كثريًا بل تكونان معتدلتني يف 

البسط والضم.

َعْن َفاطَِمَة بِنِْت اْلُمنِْذِر، َعْن َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: »ُكنَّا ُنَؤدِّي َزَكاَة اْلِفْطِر َعَلى َعْهِد ( 458
ِذي َتْقَتاُتوَن بِِه«. ]سن 26981 ص[. ْيِن مِْن َقْمٍح، بِاْلُمدِّ الَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمدَّ

يجــزئ ِنصف صاع من الرُبِّ يف زكاة الفطر، وهو قول جمهور الصحابة ، والتابعني، ومذهب 

اإلمام أبي حنيفة، واختاره أبو ُعبَيد القاســم بن سالم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، واأللباني، وظاهر كالم 

ابن القيم اختيار هذا القول، وقوَّاه ابن عبدالهادي.



كتاب الحج والعمرةكتاب الحج والعمرة

ِ فَّجٍ 
تنَِي ِمن ُكّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ٰ ُكّ تُوَك رَِجاٗل َوَعَ
ۡ
ّذِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡلَّجِ يَأ

َ
ِ فَّجٍ َوأ

تنَِي ِمن ُكّ
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ٰ ُكّ تُوَك رَِجاٗل َوَعَ
ۡ
ّذِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡلَّجِ يَأ

َ
قــال تعالــى: }َوأ

َعِميٖقَعِميٖق٢٧٢٧{ ]الحج: 27[
ۖ وََعِهۡدنَآ  َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ُِذواْ ِمن مَّ ۡمٗنا َوٱتَّ

َ
ۖ وََعِهۡدنَآ ِإَوۡذ َجَعۡلَنا ٱۡلَۡيَت َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ُِذواْ ِمن مَّ ۡمٗنا َوٱتَّ
َ
وقال تعالى: }ِإَوۡذ َجَعۡلَنا ٱۡلَۡيَت َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ

ــُجود١٢٥١ِ٢٥ ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرِٰه ُۧم َرّبِ  ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرِٰه ُۧم َرّبِ  ِع ٱلسُّ كَّ آئِفِنَي َوٱۡلَعِٰكفِنَي َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطَّ
َ
ــُجودِإَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡســَمٰعِيَل أ ِع ٱلسُّ كَّ آئِفِنَي َوٱۡلَعِٰكفِنَي َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطَّ
َ
إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡســَمٰعِيَل أ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر  ۡهلَُهۥ ِمــَن ٱثلََّمَرِٰت َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱللَّ
َ
ا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر ٱۡجَعۡل َهَٰذا بََلً ۡهلَُهۥ ِمــَن ٱثلََّمَرِٰت َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱللَّ
َ
ا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ ٱۡجَعۡل َهَٰذا بََلً

ـارِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُي١٢٦١٢٦ ِإَوۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرِٰه ُۧم ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡلَۡيِت  ِإَوۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرِٰه ُۧم ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡلَۡيِت  ۥٓ إَِلٰ َعَذاِب ٱنلَـّ هُ ۡضَطرُّ
َ
َمّتُِعُهۥ قَلِيٗل ُثمَّ أ

ُ
ـارِۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُيفَأ ۥٓ إَِلٰ َعَذاِب ٱنلَـّ هُ ۡضَطرُّ

َ
َمّتُِعُهۥ قَلِيٗل ُثمَّ أ

ُ
فَأ

ٗة  مَّ
ُ
ٗة  َربََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡســلَِمنۡيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنآ أ مَّ
ُ
ــِميُع ٱۡلَعلِيُم١٢٧١٢٧ َربََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡســلَِمنۡيِ لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنآ أ نَت ٱلسَّ

َ
ــِميُع ٱۡلَعلِيُمِإَوۡســَمٰعِيُل َربََّنا َتَقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ نَت ٱلسَّ
َ
ِإَوۡســَمٰعِيُل َربََّنا َتَقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ

اُب ٱلرَِّحيُم{ ]البقرة: 128-125[ نَت ٱلَّوَّ
َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ

َ
ََّك َوأ ۡسلَِمٗة ل اُب ٱلرَِّحيُممُّ نَت ٱلَّوَّ

َ
رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ

َ
ََّك َوأ ۡسلَِمٗة ل مُّ

باب]الحج]والعمرة]جهاد]النساء1][ 

ِۚ{ ]البقرة:  19[ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
َِۚوأ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
قال تعالى: }َوأ

ِعيِف، َواْلَمْرَأِة: ( 459 ِغيرِ، َوالضَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ِجَهــاُد اْلَكبِيرِ، َوالصَّ
، َواْلُعْمَرُة((. ]2626صن ح[. اْلَحجُّ

َعــْن َعائَِشــَة بِنِْت َطْلَحَة، َعــْن َعائَِشــَة ُأمِّ الُمْؤمِنِيَن ، َأنََّهــا َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َنَرى ( 0 4
الِجَهاَد َأْفَضَل الَعَمِل، َأَفالَ ُنَجاِهُد؟ َقاَل: ))لَ، َلكِنَّ َأْفَضَل الِجَهاِد َحجٌّ َمْبُروٌر((. ]1520خ[.

َعْن َعائَِشــَة ُأمِّ الُمْؤمِنِيَن ، َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللِ، َأاَل َنْغُزو َوُنَجاِهُد َمَعُكْم؟ َفَقاَل: ( 1 4
، َحجٌّ َمْبُروٌر((، َفَقاَلْت َعائَِشُة ))َفاَ َأَدُع الَحجَّ َبْعَد إِْذ َسِمْعُت َهَذا ِمْن  ))َلكِنَّ َأْحَسَن الِجَهاِد َوَأْجَمَلُه الَحجُّ

َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص((. ]1861خ[.
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باب]حرص]المرأة]على]فريضة]الحج1][ 

َ َغِيٌّ  ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡســَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱللَّ َ َغِيٌّ َولِلَّ ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡســَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱللَّ قال تعالى: }َولِلَّ
َعِن ٱۡلَعٰلَِمنَيَعِن ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 97[.

نِي َمَع ( 2 4 َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َقــاَل: َأَراَد َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَحــجَّ َفَقاَلْت: اْمــَرَأٌة لَِزْوِجَهــا َأِحجَّ
نِي َعَلــى َجَملَِك ُفاَلٍن،  ــِك َعَلْيِه، َقاَلــْت: َأِحجَّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلــى َجَملِــَك، َفَقاَل: َما ِعنْــِدي َما ُأِحجُّ
ــاَلَم َوَرْحَمَة  َقــاَل: َذاَك َحبِيٌس فِي َســبِيِل اهللِ ، َفَأَتى َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقــاَل: إِنَّ اْمَرَأتِي َتْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
ِك َعَلْيِه،  نِي َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َما ِعنْــِدي َما ُأِحجُّ اهللِ، َوإِنََّهــا َســَأَلْتنِي اْلَحجَّ َمَعَك، َقاَلْت: َأِحجَّ
نِي َعَلى َجَملَِك ُفاَلٍن، َفُقْلُت: َذاَك َحبِيٌس فِي َســبِيِل اهللِ، َفَقاَل: ))َأَما إِنََّك َلْو َأْحَجْجَتَها َعَلْيِه  َفَقاَلْت َأِحجَّ
ًة َمَعَك، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْقرِْئَها  َكاَن فِــي َســبِيِل اهللِ(( َقاَل: َوإِنََّها َأَمَرْتنِي َأْن َأْســَأَلَك َما َيْعــِدُل َحجَّ
ــًة َمِعي(( - َيْعنِي ُعْمَرًة فِــي َرَمَضاَن. ]1990صد[  َها َتْعِدُل َحجَّ ــَاَم َوَرْحَمَة اهللِ َوَبَرَكاتِــِه، َوَأْخبِْرَها َأنَّ السَّ

حسن صحيح.
جملك فالن، قال: ذاك حبيس: أي أن الزوج أوقف جمله يف ســبيل الله للجهاد وليس للحج مع 

أنه ال يملك غريه.

لو أحججتها عليه كان يف سبيل الله: أي لو تركتها للحج عىل هذا الجمل الذي أوقفته كان فيه 

أجر وثواب.

عمرة يف رمضان: تعدل الحج يف الثواب ال أنها تُجزئ عن حج الفريضة.

باب]تعيين]الَهْدي]قبل]اإلحرام]ال]يمنع]إتيان]النساء1][ 

َعْن ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: »َأَنا َفَتْلُت تِْلَك اْلَقاَلئَِد مِْن ِعْهٍن َكاَن ِعنَْدَنا، ُثمَّ َأْصَبَح فِينَا، َفَيْأتِي (   4
ُجُل مِْن َأْهلِِه«. ]2780صن ص[. َما َيْأتِي اْلَحاَلُل مِْن َأْهلِِه، َوَما َيْأتِي الرَّ

فتلت: الفتل يَل اليشء كفتل الفتيلة وَكَليك للحبل.

تلك القالئــد: وتكون تلك القالئد من الِعهن كالصوف وأكثر ما يكــون مصبوًغا ليكون أَبَْلغ يف 

العالمــة. والتقليد: هو وضع قالدة حول ُعنق الهدي من صوف أو قماش أو ِنعال ونحو ذلك عالمة له فال 

يتعرض لها أحد بسوء.

وما يأتي الرجل من أهله: كناية عن الجماع وغريه.
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* قال النووي: »وفيه أن َمْن بََعَث هديه ال يصري ُمْحِرًما وال يَْحُرم عليه يشء مما يَْحُرم عىل امُلْحرم 

وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة«.

باب]خدمة]المرأة]زوجها]في]الحج1][ 

ِه َبْعَد َما ( 4 4 َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َطيَّْبُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لُِحْرمِِه، ِحيَن َأْحَرَم، َولِِحلِّ
َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة، َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت«. ]2687 صن، ص[

ُق، َوَتُقوُل: »ُكنُْت َأْفتُِل ( 5 4 َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: َسِمْعُت َعائَِشَة، َوِهَي مِْن َوَراِء اْلِحَجاِب ُتَصفِّ
ا ُيْمِســُك َعنُْه اْلُمْحِرُم، َحتَّى  ، ُثمَّ َيْبَعُث بَِها َوَما ُيْمِســُك َعْن َشــْيٍء، مِمَّ َقاَلئَِد َهْدِي َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيَديَّ

ُينَْحَر َهْدُيُه«. ])1321م(370[.
أفتل قالئــد: من فتلت الحبل وغريه إذا لويته والقالئد جمع قــالدة واملراد ما يعلق بالهدي من 

الخيوط املفتولة وغريها عالمة له.

باب]سفر]المرأة]إلى]الحج]مع]الَمْحرَم1][ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ ُتَســافِرِ الَمْرَأُة إِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم، َولَ َيْدُخُل (   4
َعَلْيَها َرُجٌل إِلَّ َوَمَعَها َمْحَرٌم((، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْخُرَج فِي َجْيِش َكَذا َوَكَذا، َواْمَرَأتِي 

، َفَقاَل: ))اْخُرْج َمَعَها((. ]1862خ[. ُتِريُد الَحجَّ
أن أخرج يف جيش كذا وكذا: أي للجهاد.

فقال اخرج معها: وهذا يف الحج ففي غري الحج من باب أَْوىَل ألنه ال يجوز أن تســافر املرأة إال 

مع ذي َمْحَرم ويف روايــة: »ومعها ُحْرَمة« واملقصود به امَلْحَرم كما يف رواية ))إاِلَّ َوَمَعَها َرُجٌل ذُو ُحْرَمٍة 

ِمنَْها(( أما روايات مسرية يوم وليلة أو ثالثة أيام أو ثالث ليال أو بريد فال مفهوم للعدد يف هذه الروايات.

قال النووي: قال العلماء إختالف األلفاظ الختالف الســائلني واختالف امَلواِطن وليس النهي عن 

الثالثة ترصيحا بإباحة اليوم والليلة أو الربيد.

وقال البيهقي: كأنه ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل: املرأة تسافر ثالثًا بغري محرم فقال: ال وُسئل: عن يومني وعن يوم 

فقال: ال وكذلك الربيد وكله صحيح ولم يُِرْد النبي ملسو هيلع هللا ىلص تحديد أقل ما يســمى ســفًرا فالحاصل أن كل ما 

يُسمى سفًرا تُنهى عنه املرأة بغري زوج أو َمْحرم ولرواية ابن عباس امُلْطَلقة ))اَل تَُساِفُر اْمَرأٌَة إاِلَّ َمَع ِذي 

َمْحَرٍم(( انتهى مخترًصا.
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ووجــوب امَلْحرم رشط وجوب وليس رشط صحة فال يجب عليهــا الحج إال إذا ُوِجد امَلْحَرم فإن 

َحجْت بغري َمْحرم فقد أَِثَمْت لكن حجها صحيح.

ولــو تُوِفيت املرأة ولم تَُحج لعدم توفر امَلْحرم فليــس عليها يشء أما لو كان حج املرأة ال يحتاج 

لســفر مثل أن تكون مقيمة يف مكة فيجوز ومع ذلك فوجود امَلْحرم معها عند تأديتها املناسك أفضل، وقد 

أرسل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة وهي أم املؤمنني لتؤدي مناسك العمرة ففي 

مناسك الحج أَْوىَل مع كونها كانت يف مكة.

امَلْحرم: هو الزوج وَمْن يَْحُرم عىل املرأة عــىل التأبيد أي ال يَِحل له نكاحها أبًدا مثل: األب واالبن 

واألخ والعــم والخال ونحوهم أمــا زوج األخت أو أخو الزوج أو ابن العم وابن الخال ونحوهم فليســوا 

بمحارم. ورشط امَلْحرم: أن يكون عاقاًل بالًغا.

باب]متى]تحج]الطائفة]من]النساء]بال]محرم1][ 

َها، ( 7 4 ٍة َحجَّ ِه: »َأِذَن ُعَمُر ، أِلَْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي آِخِر َحجَّ َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ْحَمِن ْبَن َعْوٍف«. ]1860خ[. اَن، َوَعْبَد الرَّ َفَبَعَث َمَعُهنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ

أَِذن عمر  ألزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص: وقد امتنعت ســودة  فإنها لم تخرج من بيتها بعد موت النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص. ولم يأذن عمر يف خروج طائفة من النســاء بالحج إال أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبعث معهما رجلني من خيار 
الصحابــة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهما من العرشة املبرشين بالجنة وكان عثمان ينادي: 

أال ال يَْدنُو أحد منهن وال ينظر إليهن وهن يف الهوادج عىل اإلبل فإذا نََزْلن أَنَْزَلهن بصدر الِشعب فلم يصعد 

إليهن أحد ونزل عبد الرحمن وعثمان ِبذنَب الِشــعب ويف رواية البن ســعد: فكان عثمان يسري أمامهن 

وعبد الرحمن خلفهن. أفاده ابن حجر.

وقد يقول قائل: إن أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص سافرن يف حماية السلطان وهي أقوى وءأمن من حماية غريه 

فال تُعمم واملسألة خالفية.

]باب]تطيب]المرأة]عند]اإلحرام]1][ 

شرط]عدم]وصوله]بين]الرجال

َثْتَها، َقاَلْت: »ُكنَّا َنْخُرُج َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 8 4 َعائَِشــُة بِنُْت َطْلَحَة، َأنَّ َعائَِشــَة ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن  َحدَّ
ْحــَراِم، َفإَِذا َعِرَقْت إِْحَداَنا َســاَل َعَلــى َوْجِهَها َفَيَراُه  ــكِّ اْلُمَطيَِّب ِعنَْد اإْلِ ــُد ِجَباَهنَا بِالسُّ ــَة َفنَُضمِّ إَِلــى َمكَّ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاَل َينَْهاَها«. ]1830صد ص[.
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فنضمد جباهنا: أي ندهن مقدمة رؤوسنا قبل الرشوع يف اإلحرام أما بعد اإلحرام فال يجوز أما 

الكحل فال بأس به حال إحرامها.

بالســك: نوع من الطيب وهذا محمول عىل أن طيبها ال يصل إىل الرجال لخفة رائحة الطيب أو 

لعــدم مرورها قريبة من الرجال، وليس لقائل أن يحمل هذا عىل أن الطيب ال رائحة له مســتدالًّ برواية 

األوزاعي عن عائشة وفيها: »بطيب ال يشبه طيبكم« قال بعض رواته عند النسائي مفرًسا: »يعني ال بقاء 

ا«، فهذا  له«، لكن يَِرد عىل هذا رواية: »بطيب فيه مســك«، ويف رواية الطحاوي عن عائشة: »بالغالية جدًّ

يدل عىل أن معنى قولها: »بطيب ال يشــبه طيبكم« أي: أطيب من طيبكم، أو إشــارة إىل حديث: ))ِطيُب 

الرَُّجِل َما َظَهَر ِريُحُه، َوَخِفَي َلْونُُه، َوِطيُب النَِّساِء َما َظَهَر َلْونُُه، َوَخِفَي ِريُحُه(( ال كما فهمه بعض 

رواته وليس املقصود بخفي ريحه بالعدم بل بخفته وهذا عىل االستحباب وإال فلها التطيب بما ظهر ريحه 

الســيما مع زوجها أو بني النساء فقط بدليل رواية الخريية لنفس الحديث ))َخرْيُ ِطيِب الرَِّجاِل... َوَخرْيُ 

ِطيِب النَِّساِء..((.

باب]علم]المرأة]بتلبية]النبي]ملسو هيلع هللا ىلص1][ 

ُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ( 9 4 َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »إِنِّي أَلَْعَلُم َكْيَف َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَلبِّي: ))َلبَّْيَك اللَّ
لَ َشرِيَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ الَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك((«. ]1550خ[.

إني ألعلــم كيف كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يلبي: وهكذا ينبغي أن تحرص املــرأة عىل العلم بكيفية أداء 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملناسك العمرة والحج وكيفية أداء سائر العبادات واملعامالت واالقتداء به.

]باب]الُمْحرمة]ال]تنتقب]وال]تلبس]القفازين]1][ 

وال]تلبس]شيئًا]مطيبًا

ۡو 
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِســهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۡو َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِســهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ قال تعالى: }َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

{ ]البقرة: 184[. نُُسٖكۚنُُسٖكۚ
اِز َوالنَِّقاِب، ( 470 ْحَراِم َعِن اْلُقفَّ َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َينَْهى النَِّساَء فِي اإْلِ

ْعَفَراُن مَِن الثَِّياِب«. ]4740سن ص[. َوَما َمسَّ اْلَوْرُس، َوالزَّ
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اَزْيِن ( 471 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر: »َأنَُّه َســِمَع َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى النَِّســاَء فِي إِْحَرامِِهنَّ َعِن الُقفَّ
ْعَفَراُن مَِن الثَِّياِب، َوْلَتْلَبْس َبْعَد َذلَِك َما َأَحبَّْت مِْن َأْلَواِن الثَِّياِب ُمَعْصَفًرا  َوالنَِّقاِب، َوَما َمسَّ اْلَوْرُس َوالزَّ

ا«. ]1827صد[ حسن صحيح ا َأْو ُحلِيًّا َأْو َسَراِويَل َأْو َقِميًصا َأْو ُخفًّ َأْو َخزًّ
القفازين: ما تلبسه املرأة يف يدها فيغطي أصابعها ويدها وال بأس من سرت كفيها بغري القفازات 

وسرت وجهها بغري النقاب لو مرت بني الرجال.

النقاب: وهو لباس الوجه مثل الربقع وهو لباس يُفصل بقدر الوجه وفيه ثقبان صغريان بحذاء 

العينني تنظر منهما. فليس لها أن تشــد غطاء وجهها ولها أن تســدله من الرأس عىل الوجه لو كانت يف 

حرضة رجال دون أن تشده أوتربطه.

وما مس الورس والزعفران من الثياب: أي الثياب التي ُصبغت بالورس والزعفران. والورس: 

نبات كالسمسم أصفر طيب الرائحة يُصبغ به والزعفران: نبات ذو لون ورائحة طيبة.

ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: أي تلبس ما سوى ذلك من ألوان الثياب كاملعصفر 

وغريه حتى ولو به زينة ما دامت ال تخرج به.

معصفًرا: أي املصبــوغ بالعصفر وهو نوع من أنواع النبات أصفــر اللون يصبغ به ولكنه ال 

رائحة له.

خزا: أي الثياب املنسوجة من الحرير أو الصوف.

حليا: أي من الحيل وهي أدوات الزينة مثل األساور وما شابه مما تَحىل به املرأة.

رساويل: وهو ثوب يستخدم بدل اإلزار لتسرت النصف السفيل من الجسد.

قميصا: وهو ما يلبس عىل الجزء العلوي من الجسد مفصال عليه.

خفا: وهو ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق ويكون ساترا للكعبني فأكثر.

* ولبست عائشــة  الثياب امُلعصفرة وهي ُمْحِرمة. وقالت: ال تلثم وال تتربقع وال تلبس ثوبًا 

بورس وال زعفران.

ال تلثم: بفتح التاء وتشــديد الثاء مع فتحها وهو عىل حذف إحدى التائني ورواية أبي ذر: تلتثم 

بسكون الالم وزيادة تاء بعدها أي: ال تُغطي شفتها بثوب.

وال تتربقع: ال تلبس الربقع وهو ما يغطي الوجه.

* قالت عائشة: تُْسِدُل املرأة جلبابها من فوق رأسها عىل وجهها.

* سألت امرأة عائشة ما تلبس املرأة يف إحرامها قالت عائشة: تلبس من َخزها وبَزها -وهي أنواع 

من الثياب كالقطني وغريها- وأصباغها وحليها.

وقال جابر: ال أري امُلعصفر طيبًا. ولم تر عائشــة بأًســا بالحيل والثوب األسود واملورد والخف 

للمرأة. وامُلَورد: أي ما ُصبغ عىل لون الورد. ومثل هذا محمول عىل أن يكون بعيًدا عن الرجال فاملرأة منهية 

عن كل قول أو فعل يفتن الرجال.
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وقال ابن اْلُمنِْذِر: أَْجَمُعوا َعىَل أَنَّ اْلَمْرأََة تَْلبَُس اْلَمِخيَط ُكلَُّه َواْلِخَفاَف َوأَنَّ َلَها أَْن تَُغطَِّي َرأَْســَها 

ْرُه إاِلَّ َما ُرِوَي  َوتَْسرُتَ َشْعَرَها إاِلَّ َوْجَهَها َفتَْسُدُل َعَليِْه الثَّْوَب سدال َخِفيفا تسترت ِبِه َعْن نََظِر الرَِّجاِل، َواَل تَُخمِّ

تََها َقاَل:  ُر ُوُجوَهنَا َونَْحُن ُمْحِرَماٌت َمَع أَْسَماَء ِبنِْت أَِبي بَْكٍر تَْعِني َجدَّ َعْن َفاِطَمَة ِبنِْت اْلُمنِْذِر َقاَلْت: ُكنَّا نَُخمِّ

َويَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن ذَِلَك التَّْخِمريُ َســْداًل َكَما َجاَء َعْن َعاِئَشــَة َقاَلْت: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إِذَا َمرَّ ِبنَا َرْكٌب 

َسَدْلنَا الثَّْوَب َعىَل ُوُجوِهنَا َونَْحُن ُمْحِرَماٌت َفِإذَا َجاَوْزنَا َرَفْعنَاُه. انْتََهى. َوَهذَا اْلَحِديُث أَْخَرَجُه ُهَو ِمْن َطِريِق 

ُمَجاِهٍد َعنَْها َويِف إِْسنَاِدِه َضْعٌف.

باب]االشتراط]في]الحج1][[ 

َبْيِر، َفَقاَل َلَها: ))َلَعلَِّك َأَرْدِت ( 472 َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُضَباَعَة بِنِْت الزُّ
ُهمَّ َمِحلِّي َحْيُث  ي َواْشــَترِطِي، َوُقولِــي: اللَّ ؟(( َقاَلــْت: َواهللِ اَل َأِجُدنِي إاِلَّ َوِجَعًة، َفَقاَل َلَها: ))ُحجِّ الَحــجَّ

َحَبْسَتنِي(( َوَكاَنْت َتْحَت الِمْقَداِد ْبِن األَْسَوِد. ]5089خ[.
وجعة: مريضة.

واشرتطي: واالشــرتاط يف الحج: هو أن ينوي امُلْحِرم الحج ويقول اللهم محيل حيث حبستني. 

أي أكون حالال لو منعني مانع من إتمام الحج وبدون فدية؛ ألن امُلْحرم قد يخىش عدم اســتطاعته إتمام 

الحج ملرض أو حادث ونحو ذلك ،ولها أن تقول اللهم إن حبسني حابس فيل أن أحل فيكون لها الخيار لو 

أصابها يشء فال تكون حالال إال إذا أرادت الِحل وقد تختار إتمام الحج.

وكانت تحت املقداد بن األسود: أي زوجته وفيه أنه ال تشرتط الكفاءة يف النسب السيما إذا توفر 

الدين والُخلُق فهي من بني هاشم وهو كندي فهي فوقه يف النسب واألمثلة كثرية.

باب]الفوات]واإلحصار1][[ 

ُتۡم َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمــَن ٱلَۡهۡدِيۖ َوَل َتۡلُِقواْ  ۡحِصۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
ُتۡم َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمــَن ٱلَۡهۡدِيۖ َوَل َتۡلُِقواْ َوأ ۡحِصۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
قــال تعالــى: }َوأ

{ ]البقرة:  19[ ۥۚ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّهۥۚرُُءوَسُكۡم َحتَّ رُُءوَسُكۡم َحتَّ
عن اْبِن َعبَّاٍس : »َقْد ُأْحِصَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحَلَق َرْأَسُه، َوَجاَمَع نَِساَءُه، َوَنَحَر َهْدَيُه، (  47

َحتَّى اْعَتَمَر َعاًما َقاباًِل«. ]1809خ[.
قد أحرص رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: اإلحصار يكون من كل حابس يمنع امُلحرم عن إتمام أركان الحج أو 

العمرة لسبب كعدو أومرض وغري ذلك. 



ريــاض الصالحــات158

أما الفوات: أن يفوته الوقوف بعرفة ألي عذر وذلك أن يصل الحاج إىل عرفة بعد فجر يوم العيد.

فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه: ويف رواية ))َفانَْحُروا، ثُمَّ اْحِلُقوا(( فلم يُرد ابن عباس 

هنا الرتتيب بل أراد أن هذه األفعال وقعت منه، وإال فالثابت هو أنه ملسو هيلع هللا ىلص نحر ثم حلق ولقوله تعاىل: }َوَل َوَل 

{ وهذا هو الُسنة فال يحصل التحلل للُمحرص إال بعد الحلق  ۥۚ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه ۥَۚتۡلُِقواْ رُُءوَســُكۡم َحتَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه َتۡلُِقواْ رُُءوَســُكۡم َحتَّ
أو التقصري، ومثل امُلحرص الحائض إذا تعذر مكثها حتى تطهر وانرصفت مع رفقتها ولم تطف اإلفاضة 

وعجزت عن إتيان مكة للطواف، وقيل بل يف حالتها هذه تتحفظ وتطوف وهي حائض.

ُتۡم َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن  ۡحِصۡ
ُ
ُتۡم َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن فَإِۡن أ ۡحِصۡ
ُ
ونحر هديه: وهو شاة أو ُسبع بََدنه أو ُسبع بقرة لقوله تعاىل: }فَإِۡن أ

ٱلَۡهۡدِيٱلَۡهۡدِي{، ومكان النَْحر هو مكان اإلحصار خالًفا لهدي التمتع فمكان نَْحره ِمنى وســائر منطقة الحرم، 
وحتى هدي اإلحصار لو اســتطاع امُلْحرص نَْحره يف الَحرم فليفعل، ويلزم َمن لم يستطع الهدي أن يصوم 

عرشة أيام ثم يحلق ويتحلل قياًســا عىل عدم االستطاعة يف هدي التمتع واألقرب أنه لو لم يستطع الهدي 

ســقط عنه دون صيام، وقال بعض أهل العلم أن اآلية ليست صيغتها صيغة إلزام وِفْعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مجرد 

ِفْعــل ال يدل عىل الوجوب ولم يكن مع الصحابة الذين أحرصوا وقت الحديبية ِمن الهدي ما يكفيهم فنََحر 

َمن نََحر ولــم يُحفظ عن البقية أنهم نحروا وال أنهم صاموا مكان الهدي، فهذه ُحجة القائلني بعدم إلزام 

امُلْحــرص بالهدي وال الصيام، بل وال القضاء إنما يرُشع له القضــاء دون إلزامه بذلك إال إذا كان ُمْحرًما 

بفريضة، ولو اشرتط امُلْحرم ثم أُْحرص فليس عليه فدية وال يشء ولذلك يُستحب االشرتاط للمريض أو التي 

تخاف أن يمنعها الحيض ونحو ذلك بقولها: اللهم إن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني.

باب]ال]تُْخطب]المحرمة]وال]تتزوج1][[ 

اِر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعَبْيِد اهللِ، َأْرَســَل إَِلى َأَباَن ْبِن ُعْثَماَن ( 474 َعــْن ُنَبْيــِه ْبِن َوْهٍب، َأِخي َبنِي َعْبِد الدَّ
اَن َيْســَأُلُه َوَأَباُن َيْوَمئٍِذ َأمِيُر اْلَحاجِّ َوُهَما ُمْحِرَماِن إِنِّي َأَرْدُت َأْن ُأْنكَِح َطْلَحَة ْبَن ُعَمَر، اْبنََة َشــْيَبَة ْبِن  ْبِن َعفَّ
اَن، َيُقوُل: َقاَل  ُجَبْيٍر َفَأَرْدُت َأْن َتْحُضَر َذلَِك َفَأْنَكَر َذلَِك َعَلْيِه َأَباُن، َوَقاَل: إِنِّي َســِمْعُت َأبِي ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َينْكُِح اْلُمْحرُِم َوَل ُينْكُِح((.. ]1841صد ص[.
عــن عثمــان بن عفان  َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َينْكِــُح اْلُمْحــرُِم َول ُينْكُِح َول ( 475

َيْخُطُب((. ]صن 3275 ص[.
ال يَنْكح املحرم: أي ال يتزوج امُلْحِرم وال امُلْحِرمة بعمرة أو حج ولو مجرد عقد حتى ولو كان أحد 

العروسني غري ُمْحِرم، وال يصح العقد لكن العمرة صحيحة والحج صحيح وال فدية لكن عليه اإلثم والتوبة 

وإعادة عقد الزواج، بينما يجوز للُمَطلقة امُلْحرِمة الرجعة لزوجها لو كانت يف العدة، أما حديث ابن عباس 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج خالته ميمونة وهو ُمْحِرم فقد رصحت ميمونة أنه تزوجها وهو حالل فدل ذلك عىل أن 

كالم ابن عباس مجرد ظن ريض الله عن الجميع.
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وال يُنِكــح: أي ال يُزوج امُلْحِرم غريه كابنته أو أخته أو غريهمــا فال يجوز حتى ولو كانت غري 

محرمة.

وال يخطب: ال تجوز الخطبة ترصيحا ويجوز تعريضا ولو كان أحد الطرفني غري محرم.

باب]الخُفين]والَجورب]للُمْحرمة1][[ 

ْيِن (  47 عــن ســالِم بِن عبِد اهللِ: »َأنَّ َعْبَد اهللِ َيْعنِــي اْبَن ُعَمَر َكاَن َيْصنَُع َذلَِك َيْعنِــي َيْقَطُع اْلُخفَّ
َص  َثْتَها، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َكاَن َرخَّ َثْتُه َصِفيَُّة بِنُْت َأبِي ُعَبْيٍد، َأنَّ َعائَِشــَة َحدَّ لِْلَمْرَأِة اْلُمْحِرَمِة، ُثمَّ َحدَّ

ْيِن َفَتَرَك َذلَِك«. ]1831صد ح[. لِلنَِّساِء فِي اْلُخفَّ
كان يقطع الخفني للمرأة امُلْحرمة: أي يفتي بذلك قياًســا عىل الرجل امُلْحِرم الذي لم يكن له 

نعل فيقطع خفه لنا تحت الكعبني عىل صفة النعل.

صفية بنت أَبي ُعبيد: هي زوجة ابن عمر وهي تابعية ثقة.

َرخص للنساء: أي يف لباسهما عىل عكس الرجال.

فرتك ذلك: ترك ابن عمر الفتوى بذلك.

باب]اغتسال]المرأة]وهي]ُمْحرِمة]بالحج]أو]العمرة1][[ 

ٌت ( 477 َماُد، َوَنْحُن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمِحالَّ َعــْن َعائَِشــَة  َقاَلْت: »ُكنَّا َنْغَتِســُل َوَعَلْينَا الضِّ
َوُمْحِرَماٌت«. ]254صد ص[.

الضماد: ما يلطخ به الشعر ليلبده ويُسكنه من ِطيب وصمغ وغريه.

]باب]إذا]حاضت]الُمْحرِمة]بالحج]وأرادت]التمتع]1][[ 

ولن]تطهر]إال]بعد]عرفة

، َوُحُرِم ( 478 ، فِي َأْشُهِر الَحجِّ يَن بِالَحجِّ َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمِهلِّ
، َفنََزْلنَا َسِرَف، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْصَحابِِه: ))َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي، َفَأَحبَّ َأْن َيْجَعَلَها ُعْمَرًة َفْلَيْفَعْل،  الَحجِّ
ٍة الَهــْدُي، َفَلْم َتُكْن َلُهْم  . َوَكاَن َمــَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِرَجاٍل مِــْن َأْصَحابِِه َذِوي ُقوَّ

َوَمــْن َكاَن َمَعــُه َهْدٌي، َفاَ((
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ُعْمــَرًة، َفَدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا َأْبكِي، َفَقاَل ))َما ُيْبكِيِك؟(( ُقْلُت: َســِمْعُتَك َتُقوُل أِلَْصَحابَِك َما ُقْلَت: 
َفُمنِْعُت الُعْمَرَة، َقاَل: ))َوَما َشْأُنِك؟((، ُقْلُت: اَل ُأَصلِّي، َقاَل: ))َفاَ َيِضْرِك َأْنِت ِمْن َبنَاِت آَدَم، ُكتَِب َعَلْيِك 
تِِك َعَســى اهللُ َأْن َيْرُزَقكَِها((، َقاَلْت: َفُكنُْت َحتَّى َنَفْرَنــا مِْن مِنًى، َفنََزْلنَا  ، َفُكونِي فِي َحجَّ َمــا ُكتِــَب َعَلْيِهنَّ
ْحَمــِن، َفَقاَل: ))اْخُرْج بُِأْختَِك الَحــَرَم، َفْلُتِهلَّ بُِعْمَرٍة، ُثــمَّ اْفُرَغا ِمْن َطَوافُِكَما،  ــَب، َفَدَعا َعْبَد الرَّ الُمَحصَّ
ِحيِل فِي َأْصَحابِِه،  ْيِل َفَقــاَل: ))َفَرْغُتَما((. ُقْلُت: َنَعْم، َفنَــاَدى بِالرَّ َأْنَتظِْرُكَمــا َها ُهنَــا((. َفَأَتْينَا فِي َجْوِف اللَّ

ًها إَِلى الَمِدينَِة ]1788خ[. ْبِح، ُثمَّ َخَرَج ُمَوجِّ َفاْرَتَحَل النَّاُس َوَمْن َطاَف بِاْلَبْيِت َقْبَل َصالَِة الصُّ
مهلني بالحج: وأنساك الحج ثالثة: التمتع وهو أن يُْحِرم الحاج بالعمرة يف أشهر الحج ثم يُِحل 

منها ثم يُْحِرم بالحج من عاِمه. والِقران: هو أن يُْحِرم الحاج بالحج والعمرة مًعا. 

واإلفراد: وهو أن يُْحرم الحاج بالحج فقط.

أشهر الحج: شــوال وذو القعدة وعرش ليال من ذي الحجة تمتد إىل فجر يوم َعرفة وقيل: وذو 

الحجة بكماله واألول هو األشهر واألقرب.

وُحُرم الحج: بضم الحاء والراء كأنها تريد األوقات واملواضع واألشــياء والحاالت أما بضم الحاء 

وفتح الراء جمع ُحْرمة: أي ممنوعات الرشع ومحرماته.

ف: اسم بُْقعة عىل بعد ستة أميال -10 كم تقريبًا- من مكة. رَسِ

من لم يكن معه َهْدي: أي لم يصحب معه الَهْدي والَهْدي: هو اســم ملا يُْهَدى ويُذْبح يف الحرم 

من اإلبل والبقر والغنم واملعز.

فأحــب أن يجعلها عمرة: أي يتحلل بعمرة ثم يُْحــِرم بالحج يوم الرتوية فيكون متمتًعا وهو 

ع الِقران أو اإلفراد بالحج الســيما مع ضيق الوقت مثل أن  مســتحب لقوله: »فأحب«، وقيل واجب ويرُْشَ

يصل مكة يوم الرتوية متأخًرا أو يوم عرفة، أما إذا وصل مكة قبل الرتوية بشــهر أو بأيام تُؤكد يف حقه 

التمتع فهو أفضل األنساك، أما الذي ساق الهدي معه فليس له أن يتحلل بدون ذبح الهدي يوم النحر وله 

الِقران أي يقرن العمرة والحج بطواف وسعي واحد يكفيه لعمرته وحجه.

فلم تكن لهم عمرة: لم يستطيعوا التمتع والتحلل بعمرة ألنهم ساقوا الهدي وال يحل لهم التحلل 

بدون ذبح الهدي يوم النحر.

َفُمِنعُت العمرة: ألن الحائض ال يجوز لها الطواف إال بعد ُطهرها، وعائشة لن تَْطُهر إال بعد عرفة 

فال تســتطيع العمرة وليس لها إال أن تحج قارنة وتطوف طواف الحج بعد طهرها أما لو كانت عائشــة 

ستطهر قبل عرفة لكانت اعتمرت وتحللت ثم أحرمت بالحج وصارت متمتعة.

ال أصيل: كناية عىل أنها حاضت والحائض ال تصيل فأمرها أن تُْكمل حجها غري أال تطوف بالبيت 

حتى تطهر وطهرت عائشة يف منى يف اليوم العارش يوم النحر ثم خرجت من منى لطواف اإلفاضة.
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قال الَعيني: كان ابتداء حيضها يوم الســبت لثالث خلون مــن ذي الحجة برسف وطهرت يوم 

السبت وهو يوم النحر.

أن يرزقكها: أي بعمرة منفردة بعد الحج.

حتــى نفرنا من منى: خرجت من منى مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد رمي الجمار يف اليوم الثالث عرش من 

ذي الحجة أمــا النفر األول من منى يكون يف اليوم الثاني عرش مــن ذي الحجة وهو جائز لقوله تعاىل: 

.}ۗ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ
َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ َۗفَمن َتَعجَّ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ
َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ }َفَمن َتَعجَّ

امُلَحصب: هو موضع ُمتسع بني مكة وِمنى وُسمي باملحصب ألنها أرض ذات حىص.

فلتهــل بعمرة: أي عمرة منفردة بعد الحج وليس واجبًا لكنهــا أحبت ذلك ملنعها الحيض من 

العمرة قبل عرفة فوافقها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ِة الــَوَداِع َفَأْهَلْلنَا ( 479 َعــْن َعائَِشــَة ، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َخَرْجنَــا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحجَّ
بُِعْمــَرٍة، ُثــمَّ َقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي َفْلُيِهــلَّ بِالَحجِّ َمَع الُعْمَرِة، ُثمَّ لَ َيِحــلَّ َحتَّى َيِحلَّ ِمنُْهَما 
َفا َوالَمْرَوِة، َفَشــَكْوُت َذلَِك إَِلى  َة َوَأَنــا َحائٌِض، َوَلْم َأُطــْف بِاْلَبْيِت، َواَل َبْيــَن الصَّ َجِميًعــا(( َفَقِدْمــُت َمكَّ
ا َقَضْينَا الَحجَّ  ، َوَدِعي الُعْمَرَة((، َفَفَعْلُت، َفَلمَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))اْنُقِضي َرْأَســِك َواْمَتِشطِي َوَأِهلِّي بِالَحجِّ
ْحَمِن ْبِن َأبِي َبْكٍر إَِلــى التَّنِْعيِم َفاْعَتَمْرُت، َفَقاَل: ))َهــِذِه َمَكاَن ُعْمَرتِِك((،  َأْرَســَلنِي النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َعْبــِد الرَّ
َفا َوالَمْرَوِة، ُثمَّ َحلُّوا، ُثمَّ َطاُفوا َطَواًفا آَخَر َبْعَد  ِذيَن َكاُنوا َأَهلُّوا بِالُعْمَرِة بِاْلَبْيِت، َوَبْيَن الصَّ َقاَلْت: َفَطاَف الَّ

ِذيَن َجَمُعوا الَحجَّ َوالُعْمَرَة، َفإِنََّما َطاُفوا َطَواًفا َواِحًدا. ]1556خ[. ا الَّ َأْن َرَجُعوا مِْن مِنًى، َوَأمَّ
فأهللنا بعمرة: أي الذين لم يسوقوا الهدي جعلوا حجتهم عمرة ومنهم عائشة لم تسق الهدي إال 

أن الحيض منعها من العمرة فأدخلتها يف الحج قارنة.

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة: أي قارنًا.

ولم أطف بالبيت: ألنها حائض.

انقيض رأسك وامتشطي: ويف رواية: »فاغتسيل« أي فكي ضفائر شعرك ألن التنظف باالغتسال 

ونقض الشعر واالمتشاط جائز للُمْحرمة حتى لو تساقط بعض الشعر فال بأس.

وأهيل بالحج ودعي العمرة: أي اســتمري عىل حجك ودعي العمرة منفردة مكتفية بإدخالها 

يف الحج قارنة، وكما يف رواية: »فإن طوافك وســعيك يكفيك لعمرتك وحجك« والحاج الذي يحج يَُعرِب عن 

نفســه بأنه ذاهب للحج سواء كان متمتًعا أم قارنًا أم مفرًدا فال يقول ذاهب أتمتع أو ذاهب أقرن أو أفرد 

فقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة أهيل بالحج ال يعني اإلفراد.

التنعيم: هو موضع عىل طريق املدينة عىل بعد 6 كم من الَحرم مشــهور بمسجد عائشة، ويُْحِرم 

منه َمْن كان بمكة وأراد العمرة لكونــه أدنى الِحل، وإال فيجوز اإلحرام من غري التنعيم من خارج حدود 
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الحرم ودون املواقيت، ولو أنه أَْحرم من الَحرم ثم ذهب إىل الِحل قبل الطواف فليس عليه يشء، أما لو أَْحَرم 

من الَحرم ولم يذهب للِحل واعتمر َصحْت عمرته وَلِزمه دم.

فاعتمرت: أي عمرة منفردة بعد الحج.

هذه مكان عمرتك: أي مكان عمرتك التي منعك منها الحيض قبل عرفة.

فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة.....: أي املتمتعني طافوا وسعوا للعمرة ثم تحللوا ثم طافوا 

طواًفا آخر أي: بالبيت وبالصفا واملروة للحج.

وأما الذين جمعوا الحج والعمرة: أي القارنني.

فإنمــا طافوا طواًفا واحًدا: أي طافوا طواًفا واحًدا بالبيت وبالصفا واملروة ويكفيهم لعمرتهم 

وحجهم، فالقارنون يكفيهم طواف واحد وســعي واحد عن حجهم وعمرتهم ولم تختلف مناسكهم عن 

املفردين بالحج إال النية واإلحرام، والقارن يلزمه الهدي أما املفرد ال يلزمه إال إذا فعل ذلك تطوًعا.

يَن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَحــجِّ ُمْفَرًدا، َوَأْقَبَلْت ( 480 َبْيِر، َعْن َجابٍِر، َقاَل: َأْقَبْلنَا ُمِهلِّ َعــْن َأبِي الزُّ
َفا َواْلَمْرَوِة، َفَأَمَرَنا  ًة بُِعْمَرٍة َحتَّى إَِذا َكاَنْت بَِســِرَف َعَرَكْت َحتَّى إَِذا َقِدْمنَا ُطْفنَا بِاْلَكْعَبِة َوبِالصَّ َعائَِشــُة ُمِهلَّ
ــُه(( َفَواَقْعنَا  ـا َمْن َلْم َيُكْن َمَعــُه َهْدٌي، َقاَل: َفُقْلنَا: ِحــلُّ َماَذا؟ َفَقاَل ))اْلِحلُّ ُكلُّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيِحــلَّ مِنَـّ
النَِّســاَء، َوَتَطيَّْبنَــا بِالطِّيِب، َوَلبِْســنَا ثَِياَبنَا، َوَلْيَس َبْينَنَــا َوَبْيَن َعَرَفَة إاِلَّ َأْرَبــُع َلَياٍل، ُثمَّ َأْهَلْلنَا َيــْوَم التَّْرِوَيِة، 
ُثمَّ َدَخَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َعائَِشــَة َفَوَجَدَها َتْبكِي َفَقاَل: ))َما َشــْأُنِك؟(( َقاَلْت: َشــْأنِي َأنِّي َقْد ِحْضُت، 
َوَقــْد َحــلَّ النَّاُس َوَلــْم َأْحُلْل، َوَلْم َأُطْف بِاْلَبْيــِت َوالنَّاُس َيْذَهُبوَن إَِلــى اْلَحجِّ اآْلَن، َفَقــاَل: ))إِنَّ َهَذا َأْمٌر 
(( َفَفَعَلــْت، َوَوَقَفِت اْلَمَواقَِف َحتَّى إَِذا َطُهَرْت َطاَفْت  َكَتَبُه اهللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم َفاْغَتِســِلي، ُثمَّ َأِهلِّي بِاْلَحجِّ
ِك َوُعْمَرتِِك َجِميًعا(( َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي  َفــا َواْلَمْرَوِة، ُثمَّ َقاَل: ))َقْد َحَلْلِت ِمْن َحجِّ بِاْلَبْيــِت َوبِالصَّ
ْحَمــِن َفَأْعِمْرَها ِمَن  َأِجــُد فِــي َنْفِســي َأنِّي َلْم َأُطــْف بِاْلَبْيِت ِحيَن َحَجْجُت َقــاَل: ))َفاْذَهْب بَِها َيــا َعْبَد الرَّ

التَّنِْعيِم(( َوَذلَِك َلْيَلُة اْلَحْصَبِة.. ]1785صد ص[.
ف َعَركْت: أي حاضت، ويف الكالم تقديم  وأقبلت عائشــة مهلة بعمرة حتى إذا كانت ِبرَسِ

وتأخري جمًعا بني الروايات أو أنها جعلت حجتها عمرة كغريها ممن لم يسوقوا الهدي إال أن حيضها منعها 

من العمرة منفردة فأدخلتها يف الحج قارنة.

الحل كله: أي جميع ما يَْحُرم عىل امُلْحِرم حتى الجماع وذلك تمام الِحل.

ثــم أهللنا يوم الرتوية: أي بالحج بعد ما تحللنا مــن العمرة الحل كله ويوم الرتوية هو اليوم 

الثامن عرش من ذي الحجة.

فاغتسيل: ويف رواية: »انقيض رأسك وامتشطي«، وليس املقصود االغتسال من الحيض فإنها لم 

تكن َطُهرت وإنما اغتسال تَنظُّف السيما عند االجتماعات مثل عند اإلحرام بالعمرة أو الحج والذهاب ألداء 
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املناســك فذاك مستحب حتى ال يؤذي الغري برائحة العرق، ومثل ذلك العناية بنظافة الفم وإزالة الرائحة 

الكريهة بالسواك ومنظفات األسنان األخرى فإن ذلك من حق اآلخرين عليك.

ووقفت املواقف حتى إذا طهرت طافت: أي يلــزم الحائض كغريها الوقوف يف املواقف كلها 

كالوقوف بعرفة ومزدلفة وترمي الجمار إال أنها تؤخر الطواف بعد طهرها.

حتى إذا طهرت طافــت بالبيت وبالصفا واملروة ثم قال قــد حللت من حجك وعمرتك 

جميًعا: ألنها كانت قارنة فطوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها كاملفردة بالحج، إال أن القارنة يلزمها 

الَهْدي عىل الراجح كاملتمتعة، فإن لم تستطع فعليها صيام ثالثة أيام يف الحج وسبعة إذا رجعْت من الحج 

وإذا عجزت عن صيام الثالثة يف الحج صامت العرشة إذا رجعْت أما املفردة فليس عليها َهْدي إال إذا فعلت 

ذلك تطوًعا.

لم أطف بالبيت: أي قبل عرفة بســبب الحيض فلم تستطع التمتع كغريها من أمهات املؤمنني 

وبعض الصحابة الذين ساقوا الَهْدي.

فأعمرها من التنعيم: أي عمرة منفردة بعد الحج وليس ذلك واجبًا.

ليلة الحصبة: بفتح الحاء وســكون الصاد وجاء بفتح وكرس الصاد أيًضا وُسميت بذلك ألنهم 

نزلوا يف امُلَحصب وباتوا فيها بعد أيام الترشيق ونفورهم من ِمنَى وهي أرض ذات حىص.

َها، إاِلَّ الطََّواَف ( 481 َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »ِحْضُت َفَأَمَرنِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َأْقِضَي اْلَمنَاِسَك ُكلَّ
بِاْلَبْيِت«. ]945صت ص[.

باب]صحة]إحرام]الحائض]والنفساء1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْلَحائُِض َوالنَُّفَســاُء إَِذا َأَتَتا َعَلى اْلَوْقِت َتْغَتِســَاِن، ( 482
َها َغْيَر الطََّواِف بِاْلَبْيِت((. ]1744صد ص[. َوُتْحرَِماِن َوَتْقِضَياِن اْلَمنَاِسَك ُكلَّ

الحائض والنفساء: أي اللتان تنويان الحج أو العمرة.

إذا أتتا عىل الوقت: أي دخلتا يف وقت اإلحرام.

تغتسالن: أي غسل اإلحرام وهما يف حالة الحيض أو النفاس.

وتحرمان: بنية الدخول يف النسك وبالتلبية واجتناب محظورات اإلحرام.

وتقضيان املناســك: أي تؤديان أعمال الحج أو العمرة كلها وهما بحالة الحيض أو النفاس إال 

الطواف بالكعبة فإنها يف املســجد وهما ممنوعتان من دخوله، فإذا طهرت تغتسل وتطوف حتى لو تأخر 

طهرها، فإذا تأخر طهرها ولم تســتطع املكث يف مكة فلرتجع إىل بلدها داخل اململكة أو خارجها وتتجنب 
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الجماع أو الــزواج ثم ترجع إىل مكة بعد طهرها دون أن تُْحرم من امليقــات ألنها ُمْحرمة، فإذا كانت ال 

تستطيع الرجوع إىل مكة الســيما لو كانت خارج اململكة وستعجز عن الحصول عىل تأشرية الدخول أو 

تعجز ماديًا فلها أن تتحفظ جيًدا وتطوف ولو لم تطهر.

َد ْبَن َأبِــي َبْكٍر، َفَأْرَســَلْت إَِلى (  48 َعــْن َجابِــٍر ، َقاَل: »َنَفَســْت َأْســَماُء بِنُْت ُعَمْيــٍس ُمَحمَّ
«. ]2762صن ص[. َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َتْسَأُلُه َكْيَف َتْفَعُل؟ َفَأَمَرَها َأْن َتْغَتِسَل، َوَتْسَتْثِفَر بَِثْوبَِها، َوُتِهلَّ

تستثفر: االستثفار هو أن تشد عىل فرجها خرقة وتربطها.

َة اْلَوَداِع، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َأْســَماُء بِنُْت ( 484 ا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ َعْن َأبِي َبْكٍر: »َأنَُّه َخَرَج َحاجًّ
َد ْبَن َأبِي َبْكــٍر، َفَأَتى َأُبو َبْكٍر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا َكاُنوا بِِذي اْلُحَلْيَفِة، َوَلَدْت َأْســَماُء ُمَحمَّ ُعَمْيــٍس اْلَخْثَعِميَّــُة، َفَلمَّ
، َوَتْصنََع َما َيْصنَُع النَّاُس، إاِلَّ َأنََّها اَل  َفَأْخَبَرُه، َفَأَمَرُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْأُمَرَها، َأْن َتْغَتِســَل ُثمَّ ُتِهلَّ بِاْلَحجِّ

َتُطوُف بِاْلَبْيِت«. ]2664صن ص[.
وتُهــل بالحج: أي تُْحرم بالحج وتفعل كل يشء فتقف يف منــى وعرفة ومزدلفة وتلبي وترمي 

الجمار ولو سعت بني الصفا واملروة وهي حائض قبل الطواف يوم النحر فال بأس ولو أخرت السعي بعد 

الطواف فال بأس.

َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، فِي َحِديِث َأْسَماَء بِنِْت ُعَمْيٍس ِحيَن ُنِفَسْت بِِذي اْلُحَلْيَفِة: »َأنَّ ( 485
«. ]1210م[. َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَر َأَبا َبْكٍر ، َفَأَمَرَها َأْن َتْغَتِسَل َوُتِهلَّ

أن تغتسل: ليس ُغسل االنتهاء من النفاس بل ُغسل اإلحرام وهو مستحب ويتأكد يف حق الحائض 

والنفساء.

نفست: ولدت وُسمي نفاًسا لخروج النفس وهو املولود والدم أيًضا.

ذي الحليفة: ويف رواية بالشجرة ويف رواية بالبيداء وهذه املواضع الثالثة متقاربة.

باب]صفة]الحج1][[ 

ُتۡم َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمــَن ٱلَۡهۡدِيۖ َوَل َتۡلُِقواْ  ۡحِصۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
ُتۡم َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمــَن ٱلَۡهۡدِيۖ َوَل َتۡلُِقواْ َوأ ۡحِصۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
قــال تعالــى: }َوأ

ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۥۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم رُُءوَسُكۡم َحتَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۥۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه رُُءوَسُكۡم َحتَّ

َّۡم َيِۡد فَِصَياُم  ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
َ
ۡو نُُسٖكۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم أ ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل

َ
ۡو نُُسٖكۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
أ

ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡسِجِد 
َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

َ
ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡسِجِد ثََلَٰثةِ أ

َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

َ
ثََلَٰثةِ أ

ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل  ۡشُهٞر مَّ
َ
ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل  ٱۡلَجُّ أ ۡشُهٞر مَّ
َ
َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب١٩٦١٩٦ ٱۡلَجُّ أ نَّ ٱللَّ

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِبٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
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ادِ ٱلَّۡقَوٰىۖ  ُدواْ فَإِنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ ۗ َوتََزوَّ ُ ۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱللَّ ادِ ٱلَّۡقَوٰىۖ َرفََث َوَل فُُســوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَّجِ ُدواْ فَإِنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ ۗ َوتََزوَّ ُ ۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱللَّ َرفََث َوَل فُُســوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَّجِ
فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَفٰٖت 

َ
ّبُِكۡمۚ فَإَِذآ أ ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗل ّمِن رَّ

َ
فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَفٰٖت  لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
ّبُِكۡمۚ فَإَِذآ أ ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗل ّمِن رَّ

َ
ۡلَبِٰب١٩٧١٩٧ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ۡلَبِٰبَوٱتَُّقوِن َيٰٓ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َوٱتَُّقوِن َيٰٓ

آّلنَِي١٩٨١٩٨ ُثمَّ  ُثمَّ  َ ِعنَد ٱلَۡمۡشــَعرِ ٱۡلََراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدىُٰكــۡم ِإَون ُكنُتم ّمِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ آّلنَِيفَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ َ ِعنَد ٱلَۡمۡشــَعرِ ٱۡلََراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدىُٰكــۡم ِإَون ُكنُتم ّمِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
َنِٰســَكُكۡم  َنِٰســَكُكۡم  فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ َ َغُفورٞ رَِّحيٞم١٩٩١٩٩ فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ فَاَض ٱنلَّاُس َوٱۡســَتۡغفُِرواْ ٱللَّ

َ
فِيُضــواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞمأ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ فَاَض ٱنلَّاُس َوٱۡســَتۡغفُِرواْ ٱللَّ

َ
فِيُضــواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
أ

ۡنَيا َوَما َلُۥ  َشــدَّ ذِۡكٗراۗ فَِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنــآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ
َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ ۡنَيا َوَما َلُۥ فَٱۡذُكــُرواْ ٱللَّ َشــدَّ ذِۡكٗراۗ فَِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنــآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ

َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ فَٱۡذُكــُرواْ ٱللَّ

ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَســَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَســَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  َوِمۡنُهم مَّ ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق٢٠٠٢٠٠ َوِمۡنُهم مَّ
ۡعُدوَدٰٖتۚ  يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ ۡعُدوَدٰٖتۚ  ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ يَّاٖم مَّ
َ
َ ِفٓ أ ُ َسِيُع ٱۡلَِســاِب٢٠٢٢٠٢ ۞َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ ْۚ َوٱللَّ ا َكَســُبوا ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ

ُ
ُ َسِيُع ٱۡلَِســاِب أ ْۚ َوٱللَّ ا َكَســُبوا ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ
ُ
ٱنلَّارِٱنلَّار٢٠١٢ِ٠١ أ

نَُّكۡم إَِلۡهِ 
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ

َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ نَُّكۡم إَِلۡهِ َفَمن َتَعجَّ

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ

َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ َفَمن َتَعجَّ

وَن{ ]البقرة:  19-  20[. وَنُتَۡشُ ُتَۡشُ
ِۚ{: أي أدوا الحــج والعمرة تامني خالصني لله تعاىل ويف هذه اآليات  ــواْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
َِۚوأ ــواْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
}َوأ

الكريمات مع حديث جابر التايل غالب ما يحتاجه الحاج فينبغي العناية بتفاصيل هذه اآليات أما عىل وجه 

اإلجمال فهي بينت ما ييل:

.}ِۚ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
َِۚوأ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
ِۚ{}َوأ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
َِۚوأ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ
َ
1- وجوب الحج والعمرة }َوأ

ُتۡم{. ۡحِصۡ
ُ
ُتۡمفَإِۡن أ ۡحِصۡ
ُ
2- الَحرْص وامَلنْع بسبب عدو أو مرض أو نحوه }فَإِۡن أ

3- ما يرتتب عىل الحرص من التحلل بذبح ما تيــرس من اإلبل أو البقر أو الغنم ثم الحلق }َفَما َفَما 

ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۖٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۖ{.
.} ۥۚ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه ۥَۚوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه 4- الرتتيب يف الذبح والحلق ومكان الذبح }َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتَّ

5- فديــة األذى والتخيري بني الصيام أو اإلطعام أو الذبح وذلك إذا ارتكب املحرم محظوًرا كحلق 

{}َفَمن َفَمن  ۡو نُُسٖكۚ
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِســهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۡو نُُسٖكَۚفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِســهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ الرأس }َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

.} ۡو نُُسٖكۚ
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۡو نُُسٖكَۚكَن ِمنُكم مَّ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍم أ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ َكَن ِمنُكم مَّ

ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما 
َ
ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما فَإَِذآ أ
َ
6- فضل نســك التمتع وما يرتتب عليه من الهدي }فَإَِذآ أ

.} ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ
يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ 

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ َفَمن ل
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ 7- الصيــام عىل من لم يجد الهدي }َفَمن ل

ةٞ َكِملَةۗٞ{. ۗتِۡلَك َعَشَ ةٞ َكِملَةٞ تِۡلَك َعَشَ



ريــاض الصالحــات166

ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡسِجِد 
َ
َّۡم يَُكۡن أ ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡسِجِد َذٰلَِك لَِمن ل
َ
َّۡم يَُكۡن أ 8- أن ذبح الَهدي أو صيام العرشة لغري أهل مكة }َذٰلَِك لَِمن ل

ٱۡلََراِمۚٱۡلََراِمۚ{.
.} ۡعلُوَمٰٞتۚ ۡشُهٞر مَّ

َ
ۡعلُوَمٰٞتۚٱۡلَجُّ أ ۡشُهٞر مَّ
َ
9- وقت الحج وهي شوال وذو القعدة وعرش من ذي الحجة }ٱۡلَجُّ أ

10- محظــورات اإلحرام كالجماع ومقدماته وغريهما }َفَمن فَــَرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل َفَمن فَــَرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل 

.}ۗ ّجِ ۗفُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَ فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَّجِ
ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗل ّمِن 

َ
ن تَۡبَتُغواْ فَۡضٗل ّمِن لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ
َ
11- جــواز طلب الرزق للُمْحرم كالتجارة ونحوها }لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

.} ّبُِكۡمۚ ّبُِكۡمۚرَّ رَّ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث 

َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث ُثمَّ أ
َ
12- الوقوف بعرفة والخروج منها إىل مزدلفة مع التلبية والذكر والدعاء }ُثمَّ أ

فَاَض ٱنلَّاُس......{.
َ
فَاَض ٱنلَّاُسأ
َ
أ

13- املبيت بمنى ليــايل أيام الترشيق وذكر الله مع رمي الجمار والتعجل والتأخر }۞َوٱۡذُكُرواْ ۞َوٱۡذُكُرواْ 

.}ۗ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ
َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َتَعجَّ يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ ۗٱللَّ َر فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ خَّ

َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َتَعجَّ يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ ٱللَّ

ٍد، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َدَخْلنَا َعَلى َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َفَســَأَل َعِن اْلَقْوِم َحتَّى (  48 َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ي  ي اأْلَْعَلى، ُثمَّ َنَزَع ِزرِّ ُد ْبُن َعلِيِّ ْبِن ُحَسْيٍن، َفَأْهَوى بَِيِدِه إَِلى َرْأِسي َفنََزَع ِزرِّ ، َفُقْلُت: َأَنا ُمَحمَّ اْنَتَهى إَِليَّ
ا ِشْئَت،  ، َفَقاَل: َمْرَحًبا بَِك، َيا اْبَن َأِخي، َسْل َعمَّ ُه َبْيَن َثْدَييَّ َوَأَنا َيْوَمئٍِذ ُغاَلٌم َشابٌّ اأْلَْسَفَل، ُثمَّ َوَضَع َكفَّ
َما َوَضَعَها َعَلى َمنْكِبِِه َرَجَع  اَلِة، َفَقاَم فِي نَِســاَجٍة ُمْلَتِحًفا بَِها، ُكلَّ َفَســَأْلُتُه، َوُهَو َأْعَمى، َوَحَضَر َوْقُت الصَّ
ِة  َطَرَفاَهــا إَِلْيــِه مِــْن ِصَغِرَهــا، َوِرَداُؤُه إَِلى َجنْبِِه، َعَلى اْلِمْشــَجِب، َفَصلَّى بِنَــا، َفُقْلُت: َأْخبِْرنِــي َعْن َحجَّ
َن فِي  ، ُثمَّ َأذَّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: بَِيِدِه َفَعَقَد تِْســًعا، َفَقاَل: إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَكَث تِْسَع ِسنِيَن َلْم َيُحجَّ
ُهْم َيْلَتِمُس َأْن َيْأَتمَّ بَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ، َفَقِدَم اْلَمِدينََة َبَشٌر َكثِيٌر، ُكلُّ النَّاِس فِي اْلَعاِشَرِة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحاجٌّ
َد ْبَن َأبِي َبْكٍر،  َوَيْعَمَل مِْثَل َعَملِِه، َفَخَرْجنَا َمَعُه، َحتَّى َأَتْينَا َذا اْلُحَلْيَفِة، َفَوَلَدْت َأْســَماُء بِنُْت ُعَمْيٍس ُمَحمَّ
َفَأْرَســَلْت إَِلــى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َكْيــَف َأْصنَــُع؟ َقاَل: ))اْغَتِســِلي، َواْســَتْثِفرِي بَِثــْوٍب َوَأْحرِِمــي(( َفَصلَّى 
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَمْســِجِد، ُثمَّ َركَِب اْلَقْصَواَء، َحتَّى إَِذا اْســَتَوْت بِِه َناَقُتُه َعَلى اْلَبْيَداِء، َنَظْرُت إَِلى َمدِّ 
َبَصِري َبْيَن َيَدْيِه، مِْن َراكٍِب َوَماٍش، َوَعْن َيِمينِِه مِْثَل َذلَِك، َوَعْن َيَساِرِه مِْثَل َذلَِك، َومِْن َخْلِفِه مِْثَل َذلَِك، 
َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيــَن َأْظُهِرَنا، َوَعَلْيِه َينِْزُل اْلُقْرآُن، َوُهــَو َيْعِرُف َتْأِويَلُه، َوَما َعِمَل بِِه مِْن َشــْيٍء َعِمْلنَا بِِه، 
، َلبَّْيَك، َلبَّْيَك َل َشــرِيَك َلَك َلبَّْيــَك، إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلــَك، َواْلُمْلَك َل  َفَأَهــلَّ بِالتَّْوِحيــِد ))َلبَّْيــَك اللُهمَّ
ِذي ُيِهلُّوَن بِِه، َفَلْم َيُردَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِهْم َشْيًئا مِنُْه، َوَلِزَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َشرِيَك َلَك(( َوَأَهلَّ النَّاُس بَِهَذا الَّ
ْكَن  ، َلْســنَا َنْعِرُف اْلُعْمَرَة، َحتَّى إَِذا َأَتْينَا اْلَبْيَت َمَعُه، اْســَتَلَم الرُّ َتْلبَِيَتُه، َقاَل َجابٌِر : َلْســنَا َننِْوي إاِلَّ اْلَحجَّ
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 }
َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ِــُذواْ ِمن مَّ َقاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلَٗوٱتَّ ِــُذواْ ِمن مَّ َفَرَمــَل َثاَلًثا َوَمَشــى َأْرَبًعا، ُثــمَّ َنَفَذ إَِلى َمَقاِم إِْبَراِهيَم ، َفَقَرَأ: }َوٱتَّ

َفَجَعــَل اْلَمَقــاَم َبْينَــُه َوَبْيَن اْلَبْيِت، َفــَكاَن َأبِي َيُقوُل - َواَل َأْعَلُمــُه َذَكَرُه إاِلَّ َعِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -: َكاَن َيْقَرُأ فِي 
ْكِن َفاْســَتَلَمُه، ُثمَّ َخَرَج مَِن اْلَباِب إَِلى  َها اْلَكافُِروَن، ُثمَّ َرَجَع إَِلى الرُّ ْكَعَتْيــِن ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد َوُقْل َيــا َأيُّ الرَّ
َفا،  ِۖ{ ))َأْبَدُأ بَِما َبَدَأ اهللُ بِِه(( َفَبَدَأ بِالصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ ِۖإِنَّ ٱلصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ َفا َقَرَأ: }إِنَّ ٱلصَّ ا َدَنا مَِن الصَّ َفا، َفَلمَّ الصَّ
َد اهلَل َوَكبََّرُه، َوَقاَل: ))َل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشرِيَك َلُه،  َفَرقَِي َعَلْيِه، َحتَّى َرَأى اْلَبْيَت َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَوحَّ
َلــُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديٌر، َل إَِلــَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعــَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم 
اٍت، ُثمَّ َنَزَل إَِلــى اْلَمْرَوِة، َحتَّى إَِذا اْنَصبَّْت  اْلَْحــَزاَب َوْحــَدُه(( ُثمَّ َدَعا َبْيَن َذلِــَك، َقاَل: مِْثَل َهَذا َثاَلَث َمرَّ
َقَدَماُه فِي َبْطِن اْلَواِدي َسَعى، َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى، َحتَّى َأَتى اْلَمْرَوَة، َفَفَعَل َعَلى اْلَمْرَوِة َكَما َفَعَل َعَلى 
َفا، َحتَّى إَِذا َكاَن آِخُر َطَوافِِه َعَلى اْلَمْرَوِة، َفَقاَل: ))َلْو َأنِّي اْســَتْقَبْلُت ِمْن َأْمرِي َما اْســَتْدَبْرُت َلْم َأُســِق  الصَّ
، َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرًة((، َفَقاَم ُسَراَقُة ْبُن َمالِِك  اْلَهْدَي، َوَجَعْلُتَها ُعْمَرًة، َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َلْيَس َمَعُه َهْدٌي َفْلَيِحلَّ
ْبِن ُجْعُشٍم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َألَِعامِنَا َهَذا َأْم أِلََبٍد؟ َفَشبََّك َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَصابَِعُه َواِحَدًة فِي اأْلُْخَرى، 
 َوَقِدَم َعلِيٌّ مَِن اْلَيَمِن بُِبْدِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَجَد 

َتْيِن ))َل َبْل ِلََبِد َأَبــٍد(( (( َمرَّ َوَقــاَل: ))َدَخَلِت اْلُعْمَرُة فِي اْلَحجِّ
، َوَلبَِســْت ثَِياًبا َصبِيًغا، َواْكَتَحَلْت، َفَأْنَكَر َذلَِك َعَلْيَهــا، َفَقاَلْت: إِنَّ َأبِي َأَمَرنِي بَِهَذا،  ْن َحلَّ َفاطَِمــَة  مِمَّ
ًشا َعَلى َفاطَِمَة لِلَِّذي َصنََعْت، ُمْسَتْفتًِيا  َقاَل: َفَكاَن َعلِيٌّ َيُقوُل، بِاْلِعَراِق: َفَذَهْبُت إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحرِّ
لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَمــا َذَكَرْت َعنُْه، َفَأْخَبْرُتُه َأنِّي َأْنَكْرُت َذلَِك َعَلْيَها، َفَقــاَل: ))َصَدَقْت َصَدَقْت، َماَذا ُقْلَت 
 )) ، إِنِّي ُأِهلُّ بَِما َأَهلَّ بِِه َرُسوُلَك، َقاَل: ))َفإِنَّ َمِعَي اْلَهْدَي َفَا َتِحلُّ ؟(( َقاَل ُقْلُت: اللُهمَّ ِحيَن َفَرْضَت اْلَحجَّ
ِذي َأَتى بِــِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِاَئًة، َقاَل: َفَحلَّ النَّاُس  ِذي َقِدَم بِِه َعلِيٌّ مَِن اْلَيَمِن َوالَّ َقــاَل: َفــَكاَن َجَماَعُة اْلَهْدِي الَّ
 ، ُهوا إَِلى مِنًى، َفَأَهلُّوا بِاْلَحجِّ ا َكاَن َيْوُم التَّْرِوَيِة َتَوجَّ ُروا، إاِلَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي، َفَلمَّ ُهْم َوَقصَّ ُكلُّ
ْهَر َواْلَعْصــَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشــاَء َواْلَفْجَر، ُثمَّ َمَكــَث َقلِياًل َحتَّى  َوَركِــَب َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصلَّى بَِها الظُّ
ْمُس، َوَأَمَر بُِقبٍَّة مِْن َشَعٍر ُتْضَرُب َلُه بِنَِمَرَة، َفَساَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َواَل َتُشكُّ ُقَرْيٌش إاِلَّ َأنَُّه َواقٌِف  َطَلَعِت الشَّ
ِعنَْد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، َكَما َكاَنْت ُقَرْيٌش َتْصنَُع فِي اْلَجاِهلِيَِّة، َفَأَجاَز َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َأَتى َعَرَفَة، َفَوَجَد 
ــْمُس َأَمــَر بِاْلَقْصَواِء، َفُرِحَلْت َلــُه، َفَأَتى َبْطَن  اْلُقبَّــَة َقــْد ُضِرَبْت َلُه بِنَِمــَرَة، َفنََزَل بَِها، َحتَّى إَِذا َزاَغِت الشَّ
اْلَواِدي، َفَخَطَب النَّاَس َوَقاَل: ))إِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا فِي َشْهرُِكْم َهَذا، 
َل  فِي َبَلِدُكْم َهَذا، َأَل ُكلُّ َشْيٍء ِمْن َأْمرِ اْلَجاِهِليَِّة َتْحَت َقَدَميَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة، َوإِنَّ َأوَّ
َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن ُمْســَتْرِضًعا فِي َبنِي َســْعٍد َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل، َوِرَبا اْلَجاِهِليَِّة 
ُكْم  ُقوا اهللَ فِي النَِّساِء، َفإِنَّ ُه، َفاتَّ ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َفإِنَّ َمْوُضوٌع، َوَأوَّ
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َأَخْذُتُموُهنَّ بَِأَماِن اهللِ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنَّ بَِكِلَمِة اهللِ َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن َل ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، 
ٍح، َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوكِْســَوُتُهنَّ بِاْلَمْعُروِف، َوَقْد َتَرْكُت  َفــإِْن َفَعْلَن َذلَِك َفاْضرُِبوُهنَّ َضْرًبــا َغْيَر ُمَبرِّ
فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه، كَِتاُب اهللِ، َوَأْنُتْم ُتْســَأُلوَن َعنِّي، َفَما َأْنُتْم َقائُِلوَن؟(( َقاُلوا: َنْشــَهُد 
 ، َماِء َوَينُْكُتَها إَِلى النَّاِس ))اللُهمَّ ــبَّاَبِة، َيْرَفُعَها إَِلى السَّ ْيَت َوَنَصْحَت، َفَقاَل: بِإِْصَبِعِه السَّ َأنََّك َقْد َبلَّْغَت َوَأدَّ
ــى اْلَعْصَر، َوَلْم ُيَصلِّ  َن، ُثمَّ َأَقــاَم َفَصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َأَقاَم َفَصلَّ اٍت، ُثمَّ َأذَّ ، اْشــَهْد(( َثاَلَث َمرَّ اْشــَهْد، اللُهمَّ
َخَراِت،  َبْينَُهَما َشــْيًئا، ُثمَّ َركَِب َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َحتَّى َأَتــى اْلَمْوقَِف، َفَجَعَل َبْطَن َناَقتِــِه اْلَقْصَواِء إَِلى الصَّ
ْفَرُة  ــْمُس، َوَذَهَبِت الصُّ َوَجَعَل َحْبَل اْلُمَشــاِة َبْيَن َيَدْيِه، َواْســَتْقَبَل اْلِقْبَلــَة، َفَلْم َيَزْل َواقًِفا َحتَّى َغَرَبِت الشَّ
َماَم، َحتَّى  َقلِياًل، َحتَّى َغاَب اْلُقْرُص، َوَأْرَدَف ُأَســاَمَة َخْلَفُه، َوَدَفَع َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َشنََق لِْلَقْصَواِء الزِّ
َما َأَتى َحْباًل مَِن  كِينََة(( ُكلَّ ــكِينََة السَّ إِنَّ َرْأَســَها َلُيِصيُب َمْوِرَك َرْحلِِه، َوَيُقوُل بَِيِدِه اْلُيْمنَى ))َأيَُّها النَّاُس، السَّ
ــى بَِها اْلَمْغِرَب َواْلِعَشــاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد  اْلِحَبــاِل َأْرَخى َلَهــا َقلِياًل، َحتَّى َتْصَعَد، َحتَّــى َأَتى اْلُمْزَدلَِفَة، َفَصلَّ
َوإَِقاَمَتْيِن، َوَلْم ُيَسبِّْح َبْينَُهَما َشْيًئا، ُثمَّ اْضَطَجَع َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َطَلَع اْلَفْجُر، َوَصلَّى اْلَفْجَر، ِحيَن َتَبيََّن 
ْبُح، بِــَأَذاٍن َوإَِقاَمٍة، ُثمَّ َركَِب اْلَقْصَواَء، َحتَّى َأَتى اْلَمْشــَعَر اْلَحَراَم، َفاْســَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَدَعاُه َوَكبََّرُه  َلــُه الصُّ
ْمُس، َوَأْرَدَف اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس،  ا، َفَدَفَع َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ َدُه، َفَلْم َيَزْل َواقًِفا َحتَّى َأْســَفَر ِجدًّ َلُه َوَوحَّ َوَهلَّ
ْت بِِه ُظُعٌن َيْجِريَن، َفَطِفَق اْلَفْضُل  ا َدَفَع َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ ــْعِر َأْبَيَض َوِسيًما، َفَلمَّ َوَكاَن َرُجاًل َحَســَن الشَّ
ــقِّ اآْلَخِر َينُْظُر،  َل اْلَفْضُل َوْجَهُه إَِلى الشِّ ، َفَوَضَع َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه َعَلى َوْجِه اْلَفْضِل، َفَحوَّ َينُْظُر إَِلْيِهنَّ
قِّ اآْلَخِر َينُْظُر، َحتَّى  قِّ اآْلَخِر َعَلى َوْجِه اْلَفْضِل، َيْصِرُف َوْجَهُه مَِن الشِّ َل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه مَِن الشِّ َفَحوَّ
تِي َتْخُرُج َعَلى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتَّى َأَتى  َك َقلِياًل، ُثمَّ َســَلَك الطَِّريَق اْلُوْســَطى الَّ ــٍر، َفَحرَّ َأَتى َبْطَن ُمَحسِّ
ــَجَرِة، َفَرَماَها بَِســْبِع َحَصَياٍت، ُيَكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة مِنَْها، مِْثِل َحَصى اْلَخْذِف، َرَمى  تِي ِعنَْد الشَّ اْلَجْمَرَة الَّ
مِْن َبْطِن اْلَواِدي، ُثمَّ اْنَصَرَف إَِلى اْلَمنَْحِر، َفنََحَر َثاَلًثا َوِستِّيَن بَِيِدِه، ُثمَّ َأْعَطى َعلِيًّا، َفنََحَر َما َغَبَر، َوَأْشَرَكُه 
فِي َهْديِِه، ُثمَّ َأَمَر مِْن ُكلِّ َبَدَنٍة بَِبْضَعٍة، َفُجِعَلْت فِي قِْدٍر، َفُطبَِخْت، َفَأَكاَل مِْن َلْحِمَها َوَشِرَبا مِْن َمَرقَِها، ُثمَّ 
َة الظُّْهَر، َفَأَتى َبنِي َعْبِد اْلُمطَّلِِب، َيْسُقوَن َعَلى َزْمَزَم،  َركَِب َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَفاَض إَِلى اْلَبْيِت، َفَصلَّى بَِمكَّ
َفَقــاَل: ))اْنِزُعــوا، َبنِي َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َفَلْوَل َأْن َيْغِلَبُكُم النَّاُس َعَلى ِســَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكْم(( َفنَاَوُلوُه َدْلًوا 
َثنِي  ٍد، َحدَّ َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َثنَا َأبِي، َحدَّ َثنَا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغَياٍث، َحدَّ َفَشــِرَب مِنُْه. ويف رواية: وَحدَّ
ِة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَساَق اْلَحِديَث بِنَْحِو َحِديِث: َحاتِِم  َأبِي، َقاَل: َأَتْيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ، َفَســَأْلُتُه َعْن َحجَّ
ا َأَجاَز  ْبــِن إِْســَماِعيَل، َوَزاَد فِــي اْلَحِديِث َوَكاَنــِت اْلَعَرُب َيْدَفُع بِِهــْم َأُبو َســيَّاَرَة َعَلى ِحَماٍر ُعــْرٍي، َفَلمَّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن اْلُمْزَدلَِفِة بِاْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، َلْم َتُشكَّ ُقَرْيٌش َأنَُّه َسَيْقَتِصُر َعَلْيِه، َوَيُكوُن َمنِْزُلُه، َثمَّ َفَأَجاَز 

َوَلْم َيْعِرْض َلُه، َحتَّى َأَتى َعَرَفاٍت َفنََزَل. ]1218م[.
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فسأل عن القوم: أي الذين دخلوا عليه يسأل عن قومهم ونسبهم ألنه َعمي آخر عمره.

فأهوى بيده إىل رأيس فنزع زري األعىل ثم نزع زري األسفل ثم وضع كفه بني ثديي: كان 

جابر  أعمى وكان محمد بن الحســني غالًما شابًا صغريًا فأراد جابر مداعبته وتأنيسه فوضع يده عىل 

رأس الغالم يمســحه ثم نزل بيده من الرأس إىل فتحة قميص محمد ففك زر القميص العلوي ثم السفيل 

ثم مسح صدره محبة وتأليًفا.

فقام يف نســاجة ملتحًفا بها: ويف بعض النَُسخ )ساجة( بحذف النون وكالهما صحيح وهو 

ٌب من األوشحة  الثوب امُللفق عىل هيئة الطيلسان بفتح الالم وكرسها وضمها والَجمع )سيجان( وهي رَضْ

يُلبس عىل الكتف أو يحيط بالبدن خاٍل من التفصيل والخياطة.

املشــجب: عيدان تُغرس يف الحائط توضع عليها الثياب أي رداؤه معلقة ومن أجل ذلك التحف 

بالطيلسان ألنه لم يكن مرتديًا إال اإلزار.

_ فقلت أخربني عن حجة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: حجة بفتح الحاء وكرسها أي حجة الوداع.

فقال بيده فعقد تســًعا: أي ففعل بيده واملراد عد بأصابع يده تســًعا أي مكث يف املدينة بعد 

الهجرة تسع سنني لم يحج.

ثم أذن يف الناس: أي يف السنة العارشة أعلمهم ليتأهبوا للحج ويتعلموا املناسك واألحكام وليبلغ 

الشاهد الغائب.

يأتم: يقتدي. 

- ذا الحليفة: ميقات أهل املدينة.

كيف أصنع: أي كيف أصنع يف إحرامي وقد نَفست.

واستثفري بثوب: أن تشد يف وسطها شيئًا وتضع خرقة عريضة تجعلها محل الدم.

وأحرمي: أي بالنية والتلبية.

يف املسجد: أي مسجد ذي الحليفة.

القصواء: ناقته ملسو هيلع هللا ىلص فالقصواء والعضباء والجدعاء هي ناقة واحدة خالًفا ملن قال إنها متعددة.

البيداء: هو فوق َعَلَمْي ذي الحليفة ملن صعد من الوادي.

فأهل بالتوحيد: واإلهالل رفع الصوت بالتلبية يعني قوله: »لبيك ال رشيك لك لبيك.....«.

وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص عليهم شيئا منه: ولعلهم كانوا 

يهلون بالتوحيد ويزيدون كما ورد عن ابن عمر لبيك وســعديك والخري بني يديك وكما يف حديث أبي داود 

من حديث جابر قال: ))أهلَّ رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فذكر التلبية مثــل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا 

املعارج ونحوه من الكالم، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يسمع فال يقول لهم شيئًا((.

قال ابن حجر : »واالقتصار عىل التلبية املرفوعة أفضل ملداومته هو عليها، وأنه ال بأس بالزيادة 

لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور«.
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لسنا نعرف العمرة: أي ال يعرفونها يف أشهر الحج.

استلم الركن: واستالم الحجر األسود ُسنة يستلمه بيده مع التقبيل والتكبري أو اإلشارة باليد عند 

الزحام وهذا طواف القدوم وهو ُسنة للقارن واملفرد.

فرمل ثالثًا: الرَمل هو إرساع امليش مع تقارب الُخطا.

كان يقرأ يف الركعتني: أي ركعتي الطواف خلف املقام أو يف سائر الحرم السيما مع الزحام.

ثم رجع إىل الركن فاســتلمه: أي بعد صالة الركعتــني وهذا خاص بطواف القدوم وقيل لكل 

طواف وليس واجبًا.

ثم خرج من الباب: أي من باب بني مخزوم وهو الذي يُسمى باب الصفا.

حتى إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي ســعى: الســعي هنا هو الجري والركض أو السعي 

الشديد ففي بعض الروايات: »أن إزاره يرتفع عن ركبته« وهذا السعي الشديد يكون يف بطن الوادي وهو 

اآلن بني العلمني األخرضين فقط وهو خاص بالرجال.

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت: أي لو أني كنت أعلم ما سيحصل يل مستقباًل ما ُسقت 

الَهدي حتى أشرتيه يف نهاية الحج حتى أعتمر ثم أِحل كما َحلوا.

وقال دخلت العمرة يف الحج: دخول العمرة يف الحج أي: أعمالها؛ كإحرامها وطوافها وسعيها 

وتحللها، فتدخل ضمن أعمال الحج، وقيل: دخلت العمرة يف الحج أي: يف أشهر الحج التي كانوا يمتنعون 

أن يعتمروا فيها.

وقدم عيل من اليمن ببدن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ببدن جمع بدنة وكان قد أرسله إىل اليمن قبل حجة الوداع 

ليحصل عىل بعض الصدقات من أربابها.

فأنكــر ذلك عليها: أي أنكر تحللها ولم ينكر عليها الكحل وثياب الزينة بدليل قول فاطمة: »إن 

أبي أمرني بهــذا«، ومعلوم أن أباها ملسو هيلع هللا ىلص أمرها بالتحلل كما أمر غريها ِممن لم يســق الَهدي، أما رواية: 

»فقلُت: يا رسول الله إن فاطمة قد لبست ثيابًا صبيًغا واكتحلت وقالت أمرني به أبي...«؛ فتفرسها رواية: 

»فوجد فاطمة ممن حل ولبســت ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها« ورواية »ووجد فاطمة  قد 

ب من الطيب تفوح رائحته- فقالت: ما َلَك فإن  لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنَُضوح -وهو رَضْ

رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد أمر أصحابه فأحلوا« فمدار إنكار عيل  عىل التحلل ولذلك أجابته فاطمة بقولها: 

»قــد أمر أصحابه فأحلوا«، وإذا كان يجوز للُمْحرمة لباس الزينة واالكتحال بل والحيل والحناء فهو لغري 

امُلْحرمة من باب أوىل ولعل إنكاره عىل الثياب الصبيغ »أي املصبوغ فهو فعيل بمعنى مفعول« واالكتحال 

ليس لعدم جوازه للُمْحرمة بل ألن عادة امُلْحرمة التنزه عن مثل هذا النشــغالها باملناسك وألن التنزه عنه 

أنســب وأفضل السيما لو لم يحل زوجها خشــية وقوعه يف املحظور أما مع تحللهما جميعا استُحب لها 

التزين بل والتطيب.

فكان عيل يقول بالعراق: أي وهو بالعراق بعد أن توىل الخالفة.
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محرًشا: التحريش اإلغراء واملراد يذكر له ما يقتيض عتابها.

قال فإن معي الهدي فال تحل: أي فإن معي الهدي فال أحل ومعك الهدي فال تحل.

فصىل بها الظهر والعرص واملغرب والعشــاء والفجر: أي بِمنى يف مسجد الخيف كل صالة 

لوقتها واملبيت يف ِمنى ليلة عرفة التاســع من ذي الحجة ُســنة ليس بركن وال واجب وليس يف تركه دم 

ويخرج منها إىل عرفة بعد طلوع الشمس.

وأمر بقبة من شعر: أي خيمة من شعر بنَِمرة.

نمرة: موضع بجنب عرفات وليست من عرفات ألن الُسنة أن يدخلوا عرفات بعد زوال الشمس.

وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر الحرام كما كانت قريش تصنع يف الجاهلية: ألن 

قريًشا كانت يف الجاهلية تقف باملشــعر الحرام أي مزدلفة ألنها من الَحرم وال يقفون بعرفات ألنها من 

الِحل ويقولون: نحن أهل َحَرم الله فال نخرج منه، بينما يقف سائر العرب غري قريش يتجاوزون املزدلفة 

ويقفــون بعرفة ثم مزدلفة فظنت قريش أنه يقف يف املشــعر الحرام عىل عادتهم وال يتجاوزه فتجاوزه 

فَاَض ٱنلَّاُس{ أي سائر العرب غري قريش.
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
فَاَض ٱنلَّاُسُثمَّ أ

َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل عرفات لقوله تعاىل: }ُثمَّ أ

فأجاز: جاوز مزدلفة ولم يقف بها بل توجه إىل عرفات ثم وقف بمزدلفة.

فُرِحلْت: وضع عليه الرحل.

بطن الوادي: وادي ُعرنة وليست من عرفات خالًفا ملالك قال هو من عرفات.

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: أي ســفك دمائكم وأخذ أموالكم بغري حق حرام ويف رواية 

»وأعراضكم« والعرض ما يحميه اإلنسان.

كحرمة يومكم هذا: شــديدة التحريم وقال الحافظ: إنما شبهها بهذه األشياء يف الحرمة ألنهم 

كانوا ال يرون استباحة تلك األشياء بحال وذكر الشهر والبلد للتأكيد.

كل يشء من أمر الجاهلية: أي كل الذي أحدثــوه والرشائع التي رشعوها يف الحج وغريه قبل 

اإلسالم.

تحت قدمي موضوع: أي ساقط أضعه وأتركه وقدمي بالتثنية تأكيد إلبطاله وسقوطه.

ودماء الجاهلية موضوعة: أي ما كان يف الجاهلية قبل اإلســالم من َقتْل فال مطالبة بثأره أو 

قصاصه أو ديته.

دم ابن ربيعة بن الحارث: أي ابن عبد املطلب وكان ُمْســرَتْضًعا أي كان لهذا االبن ظرئ ترضعه 

من بني سعد، وكان يحبو بني البيوت فأصابه حجر من حرب بني سعد من قبيلة هذيل وبني ليث بن بكر 

فقتلته قبيلة هذيل. ويف رواية ملســلم: »ربيعة بن الحارث« وهو وهم من الراوي ألن ربيعة عاش إىل زمن 

عمر بن الخطاب إال أن يقال دم ربيعة باعتبار أنه ويل الدم فنسبه إليه.
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فإنــه موضوع كلــه: أي الزائد عىل رأس املال كما قــال تعاىل: }ِإَون تُۡبُتــۡم فَلَُكۡم رُُءوُس ِإَون تُۡبُتــۡم فَلَُكۡم رُُءوُس 

ۡمَوٰلُِكۡم{ واملراد بالوضع أي الرد واإلبطال.
َ
ۡمَوٰلُِكۡمأ
َ
أ

أخذتموهن بأمان الله: ويف بعض النسخ بأمانة الله أي بسبب األمان والعهد الذي عهد به إليكم.

واستحللتم فروجهن بكلمة الله: أي كلمة اإليجاب والقبول أو هي قوله تعاىل: }فَٱنِكُحواْ َما فَٱنِكُحواْ َما 

َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءَِطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ{ وقيل غري ذلك.
ولكم عليهن أال يوطنئ فرشكم أحًدا تكرهونهمعناه: أال يأذنَّ ألحد تكرهونه يف دخول بيوتكم 

والجلوس يف منازلكم سواء كان املأذون له رجاًل أجنبيّا أو امرأة أو أحًدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول 

جميع ذلك. قال النووي: وهذا حكم املسألة عند الفقهاء أنها ال يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة وال َمْحرم 

وال غريه يف دخول منزل الزوج إال من علمت أو ظنت أن الزوج ال يكرهه.

فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبًا غري مربح: الرضب املربح هو الشديد الشاق والربح املشقة.

_ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف: أي النفقة.

_ وينكتها إىل الناس: النكت هو رضب رأس األنامل إىل األرض.

ولم يُصل بينهما شــيئًا: أي بعد ُخطبة َعرفــة َجَمَع بني الظهر والعــرص َجْمَع تقديم ولم 

يُصل بينهما.

حتى أتى املوقف: أي أرض َعرفة.

فجعــل بطن ناقته القصــواء إىل الصخرات: أي عال عىل ناحية مــن الصخرات حتى كانت 

الصخرات تحاذي بطن ناقته والصخرات: أي صخرات مفرتشات أسفل جبل الرحمة.

وجعل حبل املشاة بني يديه: الحبل هو املستطيل من الرمل واملراد صف املشاة ومجتمعهم فهم 

يف مشيهم كحبل الرمل وروي بالجيم وفتح الباء وهو طريقهم.

غاب القرص: غربت الشمس.

ودفع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: أي إىل املشعر الحرام مزدلفة وهي موضع بني عرفة وِمنى.

وقد شنق للقصواء الزمام: أي ضم وضيق للقصواء الزمام أي َضم رأسها إليه وبالغ يف الضم 

حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو املوضع الذي يثني الراكب رجله عليه إذا َمل من الركوب.

السكينة السكينة: أي الرفق والطمأنينة وعدم التزاحم.

حبال مــن الحبال: وهو التل اللطيف مــن الرمل الضخم وقيل الحبــال يف الرمل كالجبال يف 

غري الرمل.

ولم يســبح بينهما: لم يصل نافلة بل اقترص عىل الجمع بني املغرب والعشــاء جمع تأخري يف 

مزدلفة وال بأس من صالتهما قبل الوصول إىل مزدلفة الســيما لو تأخر الوصول إليها بســبب الزحام 

أو غريه.
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ثم اضطجع رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى طلع الفجر: فالنوم ليلة النحر ُسنة مما يعينه عىل مناسك 

يوم النحر.

ثم ركب القصواء حتى أتى املشعر الحرام فاســتقبل القبلة فدعا: ويُْطلق املشعر الحرام 

عىل مزدلفة كلها إال أن ظاهر ســياق الحديث هنا أن املراد باملشعر الحرام الجبل املعروف يف مزدلفة وقد 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))َوَقْفُت َهُهنَا َوَجْمٌع ُكلَُّها َمْوِقٌف(( خالًفا ملن قال: املقصود جميع مزدلفة.

فدعاه وكربه وهلله ووحده: أي دعا الله وكربه وهلله ووحده.

ا: أي أسفر الفجر إسفاًرا بليًغا يقال سفر الصبح وأسفر إذا أضاء وأرشق. حتى أسفر جدًّ

فدفع قبل أن تطلع الشــمس: أي دفع من مزدلفة إىل ِمنَــى لرمي جمرة العقبة وذَبِْح الَهدي 

للمتمتع والقارن.

ُظُعن يجرين: بضم العني وســكونها جمع ظعينة هي البعري الذي عليه امرأة ثم تسمي به املرأة 

مجاًزا ملالبستها البعري قال النووي: وكأن املعنى مرت به فتيات يجرين.

فحول الفضل وجهه إىل الشــق اآلخر ينظر: كأنهن كن كثريات يمكن رؤيتهن من جهة ومن 

جهة أخرى.

ويف رواية الرتمذي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لــوى عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ قال: 

))رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما((.

بطن محرس: ُسمي بذلك ألن فيل أصحاب الفيل حرس فيه أي أعيى وَكّل.

الجمرة الكربى: جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة.

فنحر ما غرب: أي ما بقي.

وأرشكــه يف هديه: أي يف ذبح هديه، وليس املراد كما هو الظاهر أنه أرشكه يف نفس الهدي، قال 

القــايض عياض: وعندي أنه لم يكن ترشيًكا حقيقة، بل أعطــاه قدًرا يذبحه، والظاهر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحر 

البدن التي جاءت معه من املدينة، وكانت ثالثًا وستني وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي 

تتمم املائة.

فأفاض إىل البيت: طاف طواف اإلفاضة.

انزعوا: استقوا بالدالء وانزعوها بالرشاء.

فلوال أن يغلبكم الناس عىل سقايتكم لنزعت معكم: أي لوال أن يعتقد الناس أنه من مناسك 

الحج ويزدحمون عليكم الستقيت معكم لكثرة فضل هذا االستقاء.

وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة عىل حمار عري: أي يدفع بهم يف الجاهلية.
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باب]فضل]نسك]التمتع1][[ 

َّۡم َيِۡد  ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
َ
َّۡم َيِۡد فَإَِذآ أ ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
َ
قــال تعالــى: }فَإَِذآ أ

ۡهلُُهۥ َحاِضِي 
َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلــَك َعَشَ

َ
ۡهلُُهۥ َحاِضِي فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلــَك َعَشَ

َ
فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب{]البقرة:  19[. نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِبٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َعــْن َنافٍِع، َأنَّ اْبَن ُعَمــَر، َأْخَبَرُه َأنَّ َحْفَصَة  َزْوَج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْخَبَرْتُه: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر ( 487
ْدُت َهْديِي،  ِة الَوَداِع، َفَقاَلْت َحْفَصُة: َفَما َيْمنَُعَك؟ َفَقاَل: ))َلبَّْدُت َرْأِسي، َوَقلَّ َأْزَواَجُه َأْن َيْحلِْلَن َعاَم َحجَّ

َفَلْسُت َأِحلُّ َحتَّى َأْنَحَر َهْديِي((. ]4398خ[.
حجة الوداع: بفتح الحاء وكرسها وســميت بذلك ألنه ملسو هيلع هللا ىلص خطبهم وودعهم فقال: لعىل ال ألقاكم 

بعد عامي هذا. وكانت ســنة عرش من ذي الحجة ولم يحج بعد الهجرة غريها أما ملا كان بمكة حج مرتني 

أو أكثر.

أن يحللن: أي بالطواف والســعي والتقصري من العمرة ثم اإلحرام بالحج يوم الرتوية وهذا هو 

حج التمتع وهو أفضل األنساك.

فما يمنعك: أي أن تَِحل مثلنا.

لبدت رأيس: أي يجعل فيه مثبت من مثبتات الشعر كالصمغ أو الفازلني أو الِجل ونحوه.

 قال الَعيني: لبد شــعره: جعل فيه شيئًا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئال يتشعث يف اإلحرام أو 

يقع فيه القمل.

وقلدت هديي: بتعليق النعل يف عنقه.

فلست أحل حتى أنحر هديي: ويف رواية عبيد الله عند الشيخني: »فال أحل حتى أحل من الحج«.

َثُه َأنَُّه َكاَن َيْسَمُع َأْسَماَء ( 488 َعْن َأبِي األَْســَوِد، َأنَّ َعْبَد اهللِ َمْوَلى َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكر ، َحدَّ
ْت بِالَحُجوِن: »َصلَّى اهلُل َعَلى َرُســولِِه َوَســلََّم، َلَقْد َنَزْلنَا َمَعــُه َهاُهنَا، َوَنْحُن َيْوَمئٍِذ ِخَفاُف  َما َمرَّ َتُقوُل ُكلَّ
ا َمَسْحنَا  َبْيُر، َوُفالٌَن َوُفالٌَن، َفَلمَّ اْلَحَقائِِب، َقلِيٌل َظْهُرَنا، َقلِيَلٌة َأْزَواُدَنا، َفاْعَتَمْرُت َأَنا َوُأْختِي َعائَِشــُة، َوالزُّ

«. ]1237م[. الَبْيَت َأْحَلْلنَا ُثمَّ َأْهَلْلنَا مَِن الَعِشيِّ بِالَحجِّ
بالحجون: َمْوضع بمكة وهو جبل مرشف عىل بعد ميل ونصف من البيت الحرام.

خفاف الحقائب: أي متاعهــم الذي كانوا يحملونه ليس ثقياًل. واملفرد حقيبة وهو ما يُحمل يف 

مؤخر الرحل والقتب ومنه احتقب فالن كذا.

قليل ظهرنا: أي الدواب التي يركبونها كانت قليلة.

قليلــة أزوادنا: األكل الذي يتزودون به كان قلياًل ومرادهــا املقارنة بني ما كانوا فيه من الفقر 

والضيق وبني ما هم فيه من السعة.
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فاعتمرت أنا وأختي عائشــة والزبري وفالن وفالن: يحمل قول أسماء عىل أن عائشة كانت يف 

صحبتهم دون أن تطوف بالبيت ألنها كانت حائًضا بل أهلت معهم بالعمرة ثم نقضتها ملا حاضت.

مســحنا البيت: أي مسحنا بركنه وهو الَحَجر األسود وهو كناية عن الطواف ولم تذكر السعي 

وال تقصري الشعر اختصاًرا للعلم به.

الَعيش: آخر النهار أو من زوال الشمس إىل الصباح وقيل أن تغيب الشمس.

َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكــٍر ، َقاَلْت: َخَرْجنَا ُمْحِرمِيَن، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َكاَن ( 489
َمَعــُه َهــْدٌي، َفْلَيُقْم َعَلى إِْحَراِمِه، َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي، َفْلَيْحِلْل(( َفَلــْم َيُكْن َمِعي َهْدٌي َفَحَلْلُت: َوَكاَن 
َبْيِر، َفَقاَل: ُقومِي َعنِّي،  َبْيِر َهْدٌي َفَلْم َيْحلِْل، َقاَلْت: »َفَلبِْســُت ثَِيابِي ُثمَّ َخَرْجُت َفَجَلْســُت إَِلــى الزُّ َمَع الزُّ

َفُقْلُت: َأَتْخَشى َأْن َأثَِب َعَلْيَك؟«. ]1236م[.
فلبست ثيابي: أي ثياب فيه زينة.

ثم خرجت: أي ذهبت عند الزبري ألجلس بجواره.

قومي عني: وكأنه خيش أن يأتي ما يَْحُرم عىل امُلْحِرم من ملس بشهوة أو نحوه.

أن أثب عليك: أي أقرتب منك اقرتاب الزوجة من زوجها وهذا من باب املداعبة اللفظية.

ِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 490 َثنِي َأبِي َقاَل: َأَتْينَا َجابًِرا َفَســَأْلنَاُه َعــْن َحجَّ ٍد، َقــاَل: َحدَّ َعــْن َجْعَفــِر ْبِن ُمَحمَّ
َثنَــا َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َلــِو اْســَتْقَبْلُت ِمْن َأْمــرِي، َما اْســَتْدَبْرُت َلْم َأُســِق اْلَهــْدَي، َوَجَعْلُتَها  َفَحدَّ
 َوَقــِدَم َعلِيٌّ  مَِن اْلَيَمِن بَِهْدٍي، َوَســاَق 

ُعْمــَرًة، َفَمــْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهــْدٌي َفْلُيْحِلــْل، َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرًة((
ًشــا  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، مَِن اْلَمِدينَِة َهْدًيا َوإَِذا َفاطَِمُة َقْد َلبَِســْت ثَِياًبا َصبِيًغا، َواْكَتَحَلْت َقاَل: َفاْنَطَلْقُت ُمَحرِّ
َأْســَتْفتِي َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ َفاطَِمَة َلبَِسْت ثَِياًبا َصبِيًغا، َواْكَتَحَلْت، َوَقاَلْت: َأَمَرنِي بِِه 

َأبِي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َصَدَقْت، َصَدَقْت، َصَدَقْت، َأَنا َأَمْرُتَها((. ]2712صن ص[.
وقالت أمرني به أبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صدقت صدقت صدقت أنا أمرتها«: سياق الحديث والروايات 

تدل عىل أن األمر هنا بالتحلل وكونها َلِبثْت ثوبًا ملونًا ُمزينًا واكتحلت بعد ما أحلت ال يعني أن ذلك محظور 

عىل امُلْحرمة، بل إشــارة إىل أن التي تحللت أوىل بذلك إظهاًرا لقيامها بما أُِمرت به من التحلل ومستحباته 

من التطيب والتزين الســيما وأن امُلْحرمة غالبًا ترَتْك التزين النشغالها باملناسك وألن الرَتْك أنسب وأفضل 

يف حال إحرامها.

َة ُطْفنَا ( 491 ا َقِدْمنَا َمكَّ ، َفَلمَّ َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواَل َنَرى إاِلَّ اْلَحجَّ
؛ َفَحلَّ َمْن َلْم َيُكْن َساَق اْلَهْدَي َونَِساُؤُه َلْم  بِاْلَبْيِت، َأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َلْم َيُكْن َساَق اْلَهْدَي، َأْن َيِحلَّ
ا َكاَنْت َلْيَلُة اْلَحْصَبِة، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ،  َيُســْقَن َفَأْحَلْلَن، َقاَلْت َعائَِشُة: َفِحْضُت َفَلْم َأُطْف بِاْلَبْيِت، َفَلمَّ
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َة(( ُقْلُت: اَل، َقاَل:  ٍة، َقاَل: ))َأَو َما ُكنِْت ُطْفِت َلَيالَِي َقِدْمنَا َمكَّ ٍة، َوَأْرِجُع َأَنا بَِحجَّ َيْرِجُع النَّاُس بُِعْمَرٍة َوَحجَّ
))َفاْذَهبِي َمَع َأِخيِك إَِلى التَّنِْعيِم، َفَأِهلِّي بُِعْمَرٍة، ُثمَّ َمْوِعُدِك َمَكاُن َكَذا َوَكَذا((. ]2803صن ص[.

ليلة الحصبة: أي الليلة التي باتوا فيها يف امُلحصب وهو َمْوضع رمي الجمار ِبِمنى.

باب]الوضوء]للطواف1][[ 

ــَأ، ُثمَّ َطاَف، ُثمَّ ( 492 َل َشــْيٍء َبَدَأ بِــِه - ِحيَن َقِدَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص - َأنَُّه َتَوضَّ عن َعائَِشــَة : »َأنَّ َأوَّ
ُل َشــْيٍء َبَدَأ بِِه  َبْيِر ، َفَأوَّ َلــْم َتُكــْن ُعْمــَرًة. ُثمَّ َحجَّ َأُبو َبْكــٍر، َوُعَمُر : مِْثَلُه، ُثمَّ َحَجْجــُت َمَع َأبِي الزُّ
َبْيُر،  ي: َأنََّها َأَهلَّْت ِهَي، َوُأْخُتَها، َوالزُّ الطََّواُف، ُثمَّ َرَأْيُت الُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاَر َيْفَعُلوَنُه، َوَقْد َأْخَبَرْتنِي ُأمِّ

ْكَن َحلُّوا«. ]1614خ[. ا َمَسُحوا الرُّ َوُفالٌَن َوُفالٌَن، بُِعْمَرٍة، َفَلمَّ
أنه توضأ: يجب الوضوء ملن أراد الطواف وقيل مســتحب واألحوط واألفضل أن يتوضأ لكن لو 

انتهى من الطواف وانتقض وضوؤه أثناء الطواف أو لم يتوضأ فال يُقال له أعد الطواف الســيما مع شدة 

الزحام وطوافه صحيح أما الوضوء للسعي فمستحب فلو سعى دون وضوء فسعيه صحيح.

ثم طاف: أي طواف القدوم وهو سنة للقارن واملفرد.

ثم لم تكن عمرة: ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يفسخ حجه إىل عمرة ألنه قد ساق الهدي فال يحل حتى ينحر يوم 

النحر.

ثم حج أبو بكر وعمر  مثله: أي كل منهما حج قارنًا ولم يدركهم عروة بل أدرك عثمان.

ثــم حججت مع أبي الزبري: هذا راوي الحديث عن خالته عائشــة وهو ُعروة بن الزبري يقول: 

حججــت مع أبي وهو الزبري بن العوام، مخربًا بأن أباه بدأ بطــواف القدوم وكذلك املهاجرون واألنصار 

ورواية عروة عن عائشة كانت جوابًا لسائل من العراق عن رجل أََهل بالحج فِإْن طاف يَحل أم ال؟ فأجابه 

كما يف الحديث: أن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأبا بكر وعمر والزبري وكما يف رواية وعثمان وابن عمر ومعاوية كل 

هؤالء طافوا طواف القدوم ولم يحلوا، بــل ويف رواية قال عروة: »وقد رأيت أمي وخالتي حني تقدمان ال 

تبدئان بيشء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما ال تحالن«، أي: ال تحالن سواء كان إحرامهما بالحج وحده 

أو بالِقران، واملقصود مرشوعية اإلفراد بالحج أو الِقران وعدم إلزام امُلْفرد والقارن بالتحلل بعمرة متمتًعا 

بها إىل الحج مع كونه لو فعل ذلك لكان مســتحبا ولم يُنكر عروة يف جوابه مرشوعية ذلك بدليل قوله آخر 

الحديث إشــارة إىل مرشوعية التمتع وفضله قال: »وقد أخربتني أمي أنها أَهلت هي وأختها والزبري وفالن 

وفالن بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا«، أي: حلوا بعد طواف العمرة والسعي والحلق إال أن أختها عائشة 

كانت يف صحبتهم ولم تطف بســبب الحيض وذلك كان يف حجة الوداع ولــم يُدركها عروة ولذلك قال: 
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أخربتني أمي، أما يف الحجة التي رآها قال: »وقد رأيت أمي وخالتي« وكما هو ظاهر من الروايات أن بعض 

الصحابة حج متمتًعا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وُمْفرًدا أو قارنًا يف حجة أخرى.

باب]الركوب]في]الطواف]والسعي]عند]الحاجة1][[ 

َة َوِهَي َمِريَضٌة، َفَذَكَرْت (  49 َعْن ُعْرَوَة، َعْن َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َأنََّها َقِدَمْت َمكَّ
يَن َوَأْنِت َراكَِبٌة(( َقاَلْت: َفَســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َذلَِك لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))ُطوفِي ِمْن َوَراِء اْلُمَصلِّ

َوُهَو ِعنَْد اْلَكْعَبِة َيْقَرُأ ))َوالطُّوِر((. ]2927صن ص[.

َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: َشَكْوُت إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنِّي َأْشَتكِي َقاَل: ))ُطوفِي ِمْن َوَراِء النَّاِس ( 494
َوَأْنِت َراكَِبٌة(( َفُطْفُت َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي إَِلى َجنِْب الَبْيِت َيْقَرُأ بِالطُّوِر َوكَِتاٍب َمْسُطوٍر ]464خ[.

طويف من وراء الناس وأنت راكبة: ومثل الطواف الســعي رشط املرض أو املشقة وإال فاألصل 

الطواف والسعي عىل األرجل ماشيًا والقول بجواز الركوب بدون حاجة مرجوح.

من وراء الناس: تجنبًا ألذية الطائفني.

باب]الصالة]في]الِحجر]صالة]في]الكعبة1][[ 

ِه، َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: ُكنُْت ُأِحبُّ َأْن َأْدُخَل الَبْيَت َفُأَصلَِّي ( 495 َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأبِي َعْلَقَمَة، َعْن ُأمِّ
َما  فِيِه، َفَأَخَذ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيِدي َفَأْدَخَلنِي الِحْجَر، َفَقاَل: ))َصلِّي فِي الِحْجرِ إِْن َأَرْدِت ُدُخوَل الَبْيِت، َفإِنَّ
ُهَو ِقْطَعٌة ِمَن الَبْيِت، َوَلكِنَّ َقْوَمِك اْســَتْقَصُروُه ِحيَن َبنَْوا الَكْعَبَة َفَأْخَرُجوُه ِمَن الَبْيِت((. ]876صت[ حسن 

صحيح
أدخل البيت: أي الكعبة.

استقرصوه حني بنوا الكعبة: ألنه ملا أرادت قريش إعادة بناء الكعبة لم تجد من النفقة الحالل 

ما يكفي لعمارتها فبنوها من املال الحالل واقتطعوا جزءا لقلة النفقة وهو الِحجر.
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باب]طواف]المرأة]حجرة]من]الرجال1][[ 

َثنَا َأُبو َعاِصٍم، َقاَل: اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرَنا َقاَل: َأْخَبَرنِي َعَطاٌء: (  49 َعــْن َعْمِرو ْبــِن َعلِيٍّ قال: َحدَّ
َجاِل؟  ؟ َوَقْد َطاَف نَِساُء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع الرِّ َجاِل، َقاَل: َكْيَف َيْمنَُعُهنَّ إِْذ َمنََع اْبُن ِهَشاٍم النَِّساَء الطََّواَف َمَع الرِّ
َجاَل؟  ُقْلُت: َأَبْعَد الِحَجاِب َأْو َقْبُل؟ َقاَل: إِي َلَعْمِري، َلَقْد َأْدَرْكُتُه َبْعَد الِحَجاِب، ُقْلُت: َكْيَف ُيَخالِْطَن الرِّ
َجاِل، اَل ُتَخالُِطُهْم، َفَقاَلْت اْمَرَأٌة: اْنَطلِِقي  َقاَل: َلْم َيُكنَّ ُيَخالِْطَن، َكاَنْت َعائَِشــُة  َتُطوُف َحْجَرًة مَِن الرِّ
َجاِل،  ْيــِل، َفَيُطْفَن َمَع الرِّ َراٍت بِاللَّ َنْســَتلِْم َيــا ُأمَّ الُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: ))اْنَطِلِقــي َعنِْك((، َوَأَبْت، َيْخُرْجَن ُمَتنَكِّ
َجاُل، َوُكنُْت آتِي َعائَِشَة َأَنا َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمْيٍر،  َوَلكِنَُّهنَّ ُكنَّ إَِذا َدَخْلَن الَبْيَت، ُقْمَن َحتَّى َيْدُخْلَن، َوُأْخِرَج الرِّ
َوِهَي ُمَجاِوَرٌة فِي َجْوِف َثبِيٍر، ُقْلُت: َوَما ِحَجاُبَها؟ َقاَل: ِهَي فِي ُقبٍَّة ُتْركِيٍَّة، َلَها ِغَشاٌء، َوَما َبْينَنَا َوَبْينََها َغْيُر 

ًدا ]1618خ[. َذلَِك، َوَرَأْيُت َعَلْيَها ِدْرًعا ُمَورَّ
ـ َٔلُوُهنَّ ِمن  ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡسـ

َ
ـ َٔلُوُهنَّ ِمن ِإَوَذا َســأ ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡسـ
َ
أبعد الحجاب: أي أبعد آية الحجاب وهي قوله تعاىل: }ِإَوَذا َســأ

.} َوَرآءِ ِحَجاٖبَۚوَرآءِ ِحَجاٖبۚ
إي لعمري: إي: حرف جواب بمعنى نعم، أما لعمري فهي يف موضع الله مثل أن يقول إي والله. 

والقســم بلعمري جائز وقع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووقع من غريه أيضا وليس هو القسم املمنوع ألن أداة القسم 

غري موجودة فيه الواو والباء والتاء وقيل: أي لحياتي وهو من باب تأكيد الكالم وليس للقســم وقيل أي 

وبقاء الله.

َحْجرة: معتزلة.

نستلم: أي نستلم الحجر ونطوف بالكعبة.

انطلقي عنك: أي عن جهة نفسك وألجلك.

متنكرات: مسترتات.

إذا دخلن البيت: أي البيت الحرام.

قمن: يف البيت الحرام.

يف جوف ثبري: جبل عظيم بمزدلفة.

هي يف قبة تركية لها غشاء: أي عائشة يف خيمة صغرية ترُضب يف األرض لها غشاء: أي للقبة 

غشاء يحجب بابها.

وما بيننا وبينها غري ذلك: أي كانت عائشة محجوبة عنا بهذه الخيمة.

ورأيت عليها درعا موردا: ويف رواية: »درعا موردا وأنا صبي«، فبني سبب رؤيته إياها والدرع 

أي قميص أحمر لون الورد.
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باب]السعي]بين]الصفا]والمروة]ركن]في]الحج]والعمرة1][[ 

ِۖ......{ اآلية. َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ ِۖإِنَّ ٱلصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ قال تعالى: }إِنَّ ٱلصَّ

َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعــْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َأنَُّه َقاَل: ُقْلُت لَِعائَِشــَة  - َزْوِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَنا َيْوَمئٍِذ ( 497
ِۖ َفَمۡن َحجَّ ٱۡلَۡيَت  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشــَعآئِرِ ٱللَّ ِۖ َفَمۡن َحجَّ ٱۡلَۡيَت إِنَّ ٱلصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشــَعآئِرِ ٱللَّ ــنِّ -: َأَرَأْيِت َقْوَل اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: }إِنَّ ٱلصَّ َحِديُث السِّ
َف بِِهَما، َفَقاَلْت َعائَِشُة:  وََّف بِِهَماۚ{ َفالَ ُأَرى َعَلى َأَحٍد َشْيًئا َأْن اَل َيطَّوَّ ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
ۚأ وََّف بِِهَما ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
أ

َف بِِهَما، إِنََّمــا ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة فِي األَْنَصاِر  ، َلــْو َكاَنْت َكَما َتُقــوُل: َكاَنْت َفالَ ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن اَل َيطَّوَّ »َكالَّ
ا َجاَء  َفا َوالَمْرَوِة، َفَلمَّ ُجوَن َأْن َيُطوُفوا َبْيَن الصَّ َكاُنــوا ُيِهلُّوَن لَِمنَاَة، َوَكاَنْت َمنَاُة َحــْذَو ُقَدْيٍد، َوَكاُنوا َيَتَحرَّ
ِۖ َفَمۡن  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ ِۖ َفَمۡن إِنَّ ٱلصَّ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱللَّ اإِلْســالَُم َســَأُلوا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك، َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى«: }إِنَّ ٱلصَّ
وََّف بِِهَماۚ{ َزاَد ُســْفَياُن، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة، َعْن ِهَشــاٍم: »َما  ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فَــَل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
َۚحــجَّ ٱۡلَۡيَت أ وََّف بِِهَما ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فَــَل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ
َحــجَّ ٱۡلَۡيَت أ

َفا َوالَمْرَوِة«. ]1790خ[. َأَتمَّ اهلُل َحجَّ اْمِرٍئ، َواَل ُعْمَرَتُه َلْم َيُطْف َبْيَن الصَّ
حديث السن: أي لم يكن له فقه وال علم.

كال: كلمة ردع أي ليس األمر كذلك.

مناة: اسم صنم.

حدو ُقديد: أي محازيه وقديد: بضم الضاد موضع بني مكة واملدينة.

ما أتم الله حج امرئ وال عمرته لم يطف بني الصفا واملروة: وهذا هو األقرب واألحوط وقال 

آخــرون: إنه واجب من تركه لزمه دم مع صحة حجه أما عىل القول بأنه ركن فال يصح الحج وال العمرة 

إال به والقول بأنه ُسنة ضعيف.

باب]الجماع]بين]العمرة]والحج1][[ 

َهَن ( 498 َل، َوادَّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّــاٍس ، َقاَل: »اْنَطَلَق النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِــَن الَمِدينَِة َبْعَد َمــا َتَرجَّ
تِي َتْرَدُع  َوَلبِــَس إَِزاَرُه َوِرَداَءُه ُهَو َوَأْصَحاُبُه، َفَلْم َينَْه َعْن َشــْيٍء مَِن األَْرِدَيــِة َواألُُزِر ُتْلَبُس إاِلَّ الُمَزْعَفَرَة الَّ
َد  َعَلــى الِجْلــِد، َفَأْصَبَح بِِذي الُحَلْيَفِة َركَِب َراِحَلَتُه َحتَّى اْســَتَوى َعَلــى الَبْيَداِء، َأَهلَّ ُهــَو َوَأْصَحاُبُه َوَقلَّ
ِة، َفَطاَف بِاْلَبْيِت،  َة أِلَْرَبِع َلَياٍل َخَلْوَن مِْن ِذي الَحجَّ َبَدَنَتــُه، َوَذلَِك لَِخْمٍس َبِقيَن مِْن ِذي الَقْعَدِة، َفَقِدَم َمكَّ
َة ِعنَْد الَحُجوِن َوُهَو  َدَها، ُثمَّ َنَزَل بَِأْعَلى َمكَّ َفا َوالَمْرَوِة، َوَلْم َيِحلَّ مِْن َأْجِل ُبْدنِِه أِلَنَُّه َقلَّ َوَســَعى َبْيَن الصَّ
ُفوا بِاْلَبْيِت  ، َوَلــْم َيْقَرِب الَكْعَبَة َبْعَد َطَوافِِه بَِها َحتَّــى َرَجَع مِْن َعَرَفَة، َوَأَمَر َأْصَحاَبــُه َأْن َيطَّوَّ ُمِهــلٌّ بِالَحجِّ
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َدَها َوَمْن َكاَنْت  ُروا مِْن ُرُءوِسِهْم، ُثمَّ َيِحلُّوا َوَذلَِك لَِمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َبَدَنٌة َقلَّ َفا َوالَمْرَوِة، ُثمَّ ُيَقصِّ َوَبْيَن الصَّ
َمَعُه اْمَرَأُتُه َفِهَي َلُه َحالٌَل َوالطِّيُب َوالثَِّياُب«. ]1545خ[.

ترجل وادهن: أي رسح شعره وتطيب.

األردية: جمع رداء وهو للنصف األعىل من الجسد.

األزر: جمع إزار وهو للنصف األسفل من الجسد.

إال املزعفرة التي تردع عىل الجلد: أي املالبس املصبوغة بالزعفران التي تؤثر يف بدن البســها 

بلونها أو ريحها والردع أثر الطيب وردع به الطيب إذا لزق بجلده.

بذي الحليفة: ميقات أهل املدينة وَمن مر بها من غري أهلها وهي عىل بعد 10 كم من املدينة.

البيداء: مكان بالقرب من ذي الحليفة من جهة مكة وُسميت بذلك لعدم وجود أبنية أو نحوها.

قلد بدنته: أي قلدها بنعلني لإلشعار بأنه هدي.

أهل: اإلهالل هو رفع الصوت بالتلبية.

فطاف بالبيت وســعى بني الصفا واملروة: أي طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ألن القارن 

وامُلْفرد له تقديم ســعي الحج بعد طواف القدوم أو يسعى بعد طواف اإلفاضة أما املتمتع فالراجح جواز 

تقديم الســعي عن الطواف يوم النحر أو بعد يوم النحر أما العمرة فالراجح عدم جواز تقديم الســعي 

عىل الطواف.

بُْدنه: البدن واملفرد بدنة هي التي تقع عىل الجمل والناقة والبقرة وهي باإلبل أشبه.

ألنه قلدهــا: وتقليد الهدي هو أن يُجعل يف أعناقها الِنعــال أو أي يشء من الجلود أو الصوف 

ونحو ذلك.

الحجون: جبل مرشف عىل املحصب عىل بعد ميل ونصف من البيت.

فهي له حالل: أي باملعارشة الزوجية.

ِة َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 499 َعــْن َجابٍِر، َقاَل: َقِدْمنَا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْرَبٍع َمَضْيَن مِــْن ِذي اْلِحجَّ
))َأِحلُّوا َواْجَعُلوَها ُعْمَرًة(( َفَضاَقْت بَِذلَِك ُصُدوُرَنا، َوَكُبَر َعَلْينَا، َفَبَلَغ َذلَِك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َيا َأيَُّها النَّاُس 

َأِحلُّوا، َفَلْوَل اْلَهْدُي الَِّذي َمِعي َلَفَعْلُت ِمْثَل الَِّذي َتْفَعُلوَن((، َفَأْحَلْلنَا َحتَّى َوطِْئنَا النَِّســاَء، َوَفَعْلنَا َما َيْفَعُل 
«. ]2994صن ص[. َة بَِظْهٍر َلبَّْينَا بِاْلَحجِّ اْلَحاَلُل، َحتَّى إَِذا َكاَن َيْوُم التَّْرِوَيِة، َوَجَعْلنَا َمكَّ

فضاقــت بذلك صدورنا وكرب علينا: تريث البعض ألنهــم رأوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يَِحل ولذلك كان 

جواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قال: ))يَا أَيَُّها النَّاُس أَِحلُّوا، َفَلْواَل اْلَهْدُي الَِّذي َمِعي َلَفَعْلُت ِمثَْل الَِّذي تَْفَعلُوَن(( 

قال جابر: فأحللنا حتى وطئنا النســاء ومثل ذلك تريث الصحابة عن التحلل بالنحر والحلق يف الحديبية 

عندما أُمروا بذلك فلما حلق رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تسارعوا إىل الحلق.

فلوال الَهدي: الهدي هو ما يُْهَدى إىل الحرم من النَّعم.
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حتى وطئنا النساء: املقصود الجماع بعد تحللنا من العمرة وقبل إحرامنا بالحج يوم الرتوية.

وجعلنا مكة بَظْهر: أي أهللنا بالحج ملا تركنا مكة ذاهبني إىل ِمنَى يوم الرتوية.

]باب]التحلل]األول]ال]يُحلل]الزوجة]لزوجها]1][[ 

إال]بعد]طواف]اإلفاضة]وسعي]الحج

ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل  ۡشــُهٞر مَّ
َ
ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ٱۡلَجُّ أ ۡشــُهٞر مَّ
َ
قال تعالى: }ٱۡلَجُّ أ

ۡلَبِٰب{
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ادِ ٱلَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّقوِن َيٰٓ ُدواْ فَإِنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ ۗ َوتَــَزوَّ ُ ۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱللَّ ۡلَبِٰبِف ٱۡلَــّجِ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ادِ ٱلَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّقوِن َيٰٓ ُدواْ فَإِنَّ َخرۡيَ ٱلزَّ ۗ َوتَــَزوَّ ُ ۗ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ َيۡعلَۡمُه ٱللَّ ِف ٱۡلَــّجِ

]البقرة: 197[.

ْحَمِن، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َرَمى َأَحُدُكْم ( 500 َعْن َعْمَرَة بِنِْت َعْبِد الرَّ
َجْمَرَة اْلَعَقَبِة َفَقْد َحلَّ َلُه ُكلُّ َشْيٍء إِلَّ النَِّساَء((. ]1978صد ص[.

جمــرة العقبة: وهي الجمرة الكربى تُرمى يوم العيد بعد طلوع الشــمس، ولو أخرها إىل قبل 

غروب الشمس فال بأس، أما بعد غروب الشمس فإذا كان معذوًرا فليس عليه يشء وقيل يلزمه دم، أما َمن 

دفع من مزدلفة إىل ِمنى ليال أي ليلة العيد لكونه من الضعفة كالنســاء السيما لو خشيت الحيض فلتدفع 

ليال لرتمي العقبة وتطوف اإلفاضة بل لو طافت اإلفاضة قبل الرمي لكان أفضل حتى ال يؤخرها الحيض 

ثم تكمل بقية املناســك وهي حائض، أو أن يكون معه نســاء أو ممن يشق عليهم الدفع إىل ِمنى والرمي 

يف الزحــام فله رميها ولو قبل الفجر، وبرميها يكون التحلل األول واألحوط ال يتحلل حتى يحلق أو يقرص 

ٍء إاِلَّ النَِّســاَء(( وهذا التحلل األول  لرواية: ))إِذَا َرَميْتُْم َوَحَلْقتُْم، َفَقْد َحلَّ َلُكُم الطِّيُب َوالثِّيَاُب َوُكلُّ يَشْ

يحــل له كل يشء إال الجماع، وجماهري أهل العلم عىل أنه ال َدْخَل للنحر يف التحلل إال َمْن ســاق الَهْدي أو 

، َحتَّى  كان معــه وَعينَه فلينحر هديه لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقوله: ))إِنِّي َلبَّْدُت َرأيِْس، َوَقلَّْدُت َهْدِيي، َفاَل أَِحلُّ

{ لم تكن خاصة بامُلْحرِص  ۥۚ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه ۥَۚوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَســُكۡم َحــتَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه أَنَْحَر(( وحتى قوله تعاىل: }َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَســُكۡم َحــتَّ

كمــا قال بعض أهل العلم إال أنه وردت الرخصة بالتقديــم والتأخري يوم النحر فيجوز الحلق قبل النحر 

خالًفا للُمْحرِص ولعلنا نســتأنس بما رواه مالك يف املوطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: »َمْن 

رمى الجمرة ثم حلق أو قرص ونحر هديًا إِْن كان معه فقد َحل له ما حرم عليه إال النســاء...«. أما التحلل 

الثاني وهو التحلل األخري الذي يحل له كل يشء حتى النساء فال يكون إال برمي العقبة والحلق أو التقصري 

والطواف ويتبعه السعي إال إذا سعي ُمقدًما.
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َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َقاَل: »إَِذا َرَمْيُتُم اْلَجْمَرَة، َفَقْد َحلَّ َلُكْم ُكلُّ َشــْيٍء، إاِلَّ النَِّســاَء« َفَقاَل َلُه ( 501
ُخ َرْأَســُه بِاْلِمْسِك، َأَفطِيٌب  ا َأَنا، َفَقْد َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَضمِّ َرُجٌل: َيا اْبَن َعبَّاٍس َوالطِّيُب؟ َفَقاَل: »َأمَّ

َذلَِك، َأْم اَل«. ]3041صه ص[.
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل يشء إال النساء: أي إال الجماع فقط، وال يدخل يف املحظور 

الِخطبة وعقد النكاح واملداعبة وقيل بل تدخل يف املنع والرتك أحوط، أما املداعبة قبل التحلل األول أي قبل 

رمي العقبة سواء أنزل أم لم يُنِْزل فيلزمه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام، وقيل: »لو 

لم يُنزل ال تلزمه فدية ويتوب إىل الله من اإلثم«، فإذا طاف وسعى حل له كل يشء. أما الجماع قبل التحلل 

األول يُْفســد الحج وعليه اإلثم وإتمام حجه، وقيل: »ال يتمه لفساد الحج بل يتحلل بعمرة قياًسا عىل من 

فاته الوقوف بعرفة«، والقضاء يف عام آخر ولــو كان حج تطوع وعليه بَدنة يذبحها ويوزعها عىل فقراء 

الحرم ولو ذبح مكانها ســبًعا من الغنم فال بأس وال يأكل منها شيئًا خالًفا للَهدي فإنه يُْستحب أن يأكل 

منه، أما لو كان الجماع بعد التحلل األول فالحج صحيح وعليه اإلثم وإتمام الحج وهو مخري بني ذبح شاة 

أو إطعام ستة مســاكني أو صيام ثالثة أيام متتابعة أو متفرقة يف مكة أو غريها كما عليه الخروج ألدنى 

الِحل كالتنعيم أو نحوه ليُْحرم ويطوف اإلفاضة وقيل ال يلزمه الخروج للِحل وإذا كان أحد الزوجني تحلل 

التحلل الثاني فليس عليه يشء إال اإلثــم والتوبة ألنه أعان الطرف اآلخر عىل املحظور، فإذا كانت الزوجة 

ُمكرهة غري مطاوعة لزوجها يف الجماع فليس عليها يشء كما أنه ال يلزمهما يشء مع النســيان أو الجهل 

بالحكم، أما لو كانا عاملني بالحكم جاهلني بما يرتتب عليه من الفدية وغريها فال عذر لهما لعلمهما بالحكم 

أي لعلمهما بأن الجماع ُمَحرم، كما أن العمرة تفســد بالجماع إال لو حدث الجماع يعد الطواف والسعي 

وقبل الحلق فالعمرة صحيحة ويلزمه ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة أيام.

يضمخ رأسه باملسك: أي يلطخ ويُكثر من الطيب.

باب]من]فضل]يوم]عرفة]العتق]من]النار1][[ 

عن عائشــَة  قالْت: قال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهللُ فِيِه َعْبًدا ِمَن ( 502
ُه َلَيْدُنو، ُثمَّ ُيَباِهي بِِهِم اْلَمَائَِكَة، َفَيُقوُل: َما َأَراَد َهُؤَلِء؟((. ]5796 صج ص[. النَّاِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َوإِنَّ

ثم يباهي بهم املالئكة: أي يُظهر فضلهم لهم ويريهم حســن عملهــم ويثني عليهم عندهم 

والواجب الوقوف بعرفة من الزوال إىل غروب الشــمس وَمن خرج ِمن عرفة قبل الغروب فحجه صحيح 

ويلزمه دم. والجمهور عىل أن الوقوف بعرفة ال يصح إال بعد الزوال خالًفا ملن قال بصحته من طلوع شمس 

يوم عرفة استدالاًل برواية »أية ساعة من ليل أو نهار« وهو دليل للحنابلة قائلني أن ما قبل الزوال نهار.
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باب]الدعاء]في]الحج]أقرب]للقبول1][[ 

ْرَداُء، َقاَل: (  50 َبْيِر، َعْن َصْفَواَن َوُهَو اْبــُن َعْبِد اهللِ ْبِن َصْفَواَن، َوَكاَنْت َتْحَتــُه الدَّ َعــْن َأبِــي الزُّ
ْرَداِء، َفَقاَلْت: َأُتِريُد اْلَحجَّ اْلَعاَم،  ْرَداِء فِي َمنِْزلِِه، َفَلْم َأِجْدُه َوَوَجْدُت ُأمَّ الــدَّ ــاَم، َفَأَتْيُت َأَبا الدَّ َقِدْمــُت الشَّ
َفُقْلُت: َنَعْم، َقاَلْت: َفاْدُع اهلَل َلنَا بَِخْيٍر، َفإِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: ))َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِلَِخيِه بَِظْهرِ اْلَغْيِب 
ُل بِِه: آِميــَن َوَلَك بِِمْثٍل((.  َمــا َدَعا ِلَِخيِه بَِخْيرٍ، َقــاَل اْلَمَلُك اْلُمَوكَّ ٌل ُكلَّ ُمْســَتَجاَبٌة، ِعنَْد َرْأِســِه َمَلٌك ُمَوكَّ

]2733م[.

باب]الفطر]يوم]عرفة]للحاج1][[ 

َعْن ُأمِّ الَفْضِل، َشكَّ النَّاُس َيْوَم َعَرَفَة فِي َصْوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، »َفَبَعْثُت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشَراٍب ( 504
َفَشِرَبُه«. ]1658خ[.

فرشبه: ألن صيام يوم عرفة إنما يُستحب لغري الحاج أما الحاج فيستحب له الفطر ليتقوى عىل 

الذكر والدعاء، إال لو كان ســيذهب إىل عرفة بعد غروب الشمس لكونه ال يستطيع الوقوف يف نهار عرفة 

فله أن يصوم ويذهب للوقوف بعرفة بعد غروب الشــمس، ولو أنه جامع أهله ليلة العيد ثم أحرم بالحج 

وذهب للوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فــال يشء عليه، ومثل هذا يكون لبعض من أراد الحج 

وال يســتطيع الوقوف بعرفة نهاًرا السيما لو كان قريبًا من عرفة كأهل مكة وجدة والطائف ونحوهم وإال 

فاألكمل واألعظم أجًرا أن يُفِرغ نفســه ليقوم بالُســنن كطواف القدوم واملبيت بمنى ليلة عرفة ثم القيام 

بالركن وهو الوقوف بعرفة نهاًرا من الزوال إىل الغروب أفضل من القيام به لياًل.

باب]الحائض]تشهد]عرفة1][[ 

َعــْن َحْفَصَة َقاَلْت: ُكنَّا َنْمنَُع َعَواتَِقنَــا َأْن َيْخُرْجَن، َفَقِدَمِت اْمَرَأٌة َفنََزَلْت َقْصَر َبنِي َخَلٍف، ( 505
َثْت َأنَّ ُأْخَتَها َكاَنْت َتْحَت َرُجٍل مِْن َأْصَحاِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقْد َغَزا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ثِنَْتْي َعْشَرَة  َفَحدَّ
َغْزَوًة، َوَكاَنْت ُأْختِي َمَعُه فِي ِســتِّ َغَزَواٍت، َقاَلْت: ُكنَّا ُنَداِوي الَكْلَمى، َوَنُقوُم َعَلى الَمْرَضى، َفَســَأَلْت 
ُأْختِي َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َهْل َعَلى إِْحَداَنا َبْأٌس إِْن َلْم َيُكْن َلَها ِجْلَباٌب َأْن اَل َتْخُرَج، َقاَل: ))لُِتْلبِْسَها 
ا َقِدَمْت ُأمُّ َعطِيََّة  َســَأْلنََها، - َأْو َقاَلْت:  َصاِحَبُتَهــا ِمْن ِجْلَبابَِها، َوْلَتْشــَهِد الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمْؤِمنِيَن(( َفَلمَّ
َســَأْلنَاَها -، َفَقاَلْت: َوَكاَنْت اَل َتْذُكُر َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبًدا إاِلَّ َقاَلْت: بَِأبِي، َفُقْلنَا َأَســِمْعِت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
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َيُقــوُل: َكَذا َوَكــَذا، َقاَلْت: َنَعْم بَِأبِي َفَقاَل: ))لَِتْخُرِج الَعَواتُِق َذَواُت الُخُدوِر - َأِو الَعَواتُِق َوَذَواُت الُخُدوِر 
-، َوالُحيَُّض َفَيْشــَهْدَن الَخْيَر َوَدْعَوَة الُمْســِلِميَن، َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض الُمَصلَّى(( َفُقْلُت: َأْلَحائُِض؟ َفَقاَلْت: 

َأَوَلْيَس َتْشَهُد َعَرَفَة، َوَتْشَهُد َكَذا َوَتْشَهُد َكَذا. ]1652خ[.
أوليس تشــهد عرفة: بل إن الحائض تقوم باملناسك كلها إال الطواف بالبيت فال تطوف حتى 

تطهر.

باب]الدفع]من]مزدلفة]قبل]أو]بعد]منتصف]الليل1][[ 

َ ِعنَد ٱلَۡمۡشــَعرِ ٱۡلَــَراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما  فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَفٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
َ
َ ِعنَد ٱلَۡمۡشــَعرِ ٱۡلَــَراِمۖ َوٱۡذُكُروهُ َكَما فَــإَِذآ أ فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَفٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
َ
قــال تعالى: }فَــإَِذآ أ

ۚ إِنَّ  َ فَاَض ٱنلَّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ
َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ۚ إِنَّ  ُثمَّ أ َ فَاَض ٱنلَّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ

َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
آّلنَِي١٩٨١٩٨ ُثمَّ أ آّلنَِيَهَدىُٰكۡم ِإَون ُكنُتم ّمِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ َهَدىُٰكۡم ِإَون ُكنُتم ّمِن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]البقرة: 198- 199[. َ َغُفورٞ رَِّحيٞمٱللَّ ٱللَّ
ُم َضَعَفَة َأْهلِــِه، َفَيِقُفوَن ِعنَْد (  50 َعــِن اْبِن ِشــَهاٍب، َقاَل َســالٌِم: َوَكاَن َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر  ُيَقدِّ

الَمْشَعِر الَحَراِم بِاْلُمْزَدلَِفِة بَِلْيٍل َفَيْذُكُروَن اهلَل َما َبَدا َلُهْم، ُثمَّ َيْرِجُعوَن َقْبَل َأْن َيِقَف اإِلَماُم َوَقْبَل َأْن َيْدَفَع، 
َفِمنُْهــْم َمــْن َيْقَدُم مِنًى لَِصالَِة الَفْجِر، َومِنُْهْم َمْن َيْقَدُم َبْعَد َذلِــَك، َفإَِذا َقِدُموا َرَمْوا الَجْمَرَة َوَكاَن اْبُن ُعَمَر 

 َيُقوُل: »َأْرَخَص فِي ُأوَلئَِك َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]1676خ[.
فيقفون عند املشــعر الحرام باملزدلفة: وهو جبل يف مزدلفة ويجوز الوقوف يف أي مكان من 

مزدلفة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))َوْقْفُت َها ُهنَا وَجْمٌع ُكلَُّها َمْوِقٌف(( ومزدلفة تُسمى باملشعر الحرام وتُسمى ِبَجْمع 

وهي تبعد عن عرفة حوايل 12 كم واملبيت بمزدلفة واجب فَمن تركه لزمه دم إال لو تركه لعذر وقيل ُسنة.

بليل: أي يف ليل وهو عام يشــمل أول الليل وأوســطه وآخره أما رواية: »ويقدم إذا غاب القمر« 

ومغيب القمر تلك الليلة يقع أوائل الثلث األخري ولذلك قيده الشافعي وأصحابه بالنصف الثاني.

لصالة الفجر: أي عند صالة الفجر.

فإذا قدموا رموا الجمرة: وهو الصحيح أن يرمي الضعفة ولو قبل الفجر.

َم النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلــَة الُمْزَدلَِفِة فِي َضَعَفــِة َأْهلِِه«. ( 507 ْن َقــدَّ َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس  َيُقــوُل: »َأَنا مِمَّ
]1678خ[.

َعْن َعائَِشــَة  َقاَلْت: »َنَزْلنَا الُمْزَدلَِفَة َفاْســَتْأَذَنِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َســْوَدُة، َأْن َتْدَفَع َقْبَل َحْطَمِة ( 508
ـاِس، َوَأَقْمنَا َحتَّى َأْصَبْحنَا َنْحُن، ُثمَّ َدَفْعنَا  ـاِس، َوَكاَنــِت اْمَرَأًة َبطِيَئًة، َفَأِذَن َلَها، َفَدَفَعْت َقْبَل َحْطَمِة النَـّ النَـّ

بَِدْفِعِه، َفأَلَْن َأُكوَن اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَما اْسَتْأَذَنْت َسْوَدُة، َأَحبُّ إَِليَّ مِْن َمْفُروٍح بِِه«. ]1681خ[.
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حطمة الناس: زحمة الناس ألن الناس يف الزحام يكاد يحطم بعضهم بعًضا.

من مفروح به: أي َلَفِرَحْت فرًحا عظيًما أكثر من فرحها من أي يشء يُفرح به

َعــْن َعْبِد اهللِ، َمْوَلى َأْســَماَء، َعْن َأْســَماَء: َأنََّهــا َنَزَلْت َلْيَلــَة َجْمٍع ِعنَْد الُمْزَدلَِفــِة، َفَقاَمْت ( 509
، َهْل َغاَب الَقَمُر؟«، ُقْلُت: اَل، َفَصلَّْت َســاَعًة ُثمَّ َقاَلْت: »َيا ُبنَيَّ  ُتَصلِّي، َفَصلَّْت َســاَعًة ُثمَّ َقاَلْت: »َيا ُبنَيَّ
َهــْل َغاَب الَقَمُر؟«، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَلْت: »َفاْرَتِحُلوا«، َفاْرَتَحْلنَــا َوَمَضْينَا، َحتَّى َرَمِت الَجْمَرَة، ُثمَّ َرَجَعْت 
، إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ْســنَا، َقاَلْت: »َيا ُبنَيَّ ْبَح فِي َمنِْزلَِها، َفُقْلُت َلَها: َيا َهنَْتاُه َما ُأَراَنا إاِلَّ َقْد َغلَّ ــِت الصُّ َفَصلَّ

َأِذَن لِلظُُّعِن«. ]1679خ[.
نة  فصلت ساعة: ولعلها صلت صالة يسرية مع الوتر أو ألنها ستدفع من مزدلفة ليال، وإال فالسُّ

النوم ليلة النحر استعداًدا ملناسك يوم النحر واالنشغال قبل ذلك بدعاء يوم عرفة.

يا هنتاه: يا هذه.

قد غلسنا: التغليس الخروج بغلس وهو ظلمة آخر الليل.

الظعن: جمع ظعينة وهي املرأة التي يف الهودج ثم أطلق عىل املرأة مطلًقا.

َعــْن اْبــِن َعبَّاٍس، َعْن اْلَفْضــِل »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَر َضَعَفَة َبنِي َهاِشــٍم َأْن َينِْفــُروا مِْن َجْمٍع ( 510
بَِلْيٍل«. ]3034صن[ حسن صحيح

اٍل، َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة، َأْخَبَرْتُه »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَرَها َأْن ُتَغلَِّس مِْن َجْمٍع إَِلى ( 511 َعْن َســالِِم ْبِن َشــوَّ
مِنًى«. ]3035صن ص[.

باب]جواز]رمي]جمرة]العقبة]بليل]أو]بعد]الفجر]لمن]دفع]لياًل1][[ 

َعْن َأْســَماَء، َأنََّهــا َرَمِت اْلَجْمَرَة، ُقْلُت: إِنَّا َرَمْينَا اْلَجْمَرَة بَِلْيــٍل، َقاَلْت: »إِنَّا ُكنَّا َنْصنَُع َهَذا ( 512
َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]1943صد ص[.
كنا نفعل ذلك: أي رمي العقبة لياًل.

رمينا الجمرة: أي جمرة العقبة وبعدها تنقطع التلبية واْستُحب التكبري.

ْحَمِن ْبِن اْلَقاِســِم، َعْن َأبِيــِه، َعْن ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »َوِدْدُت َأنِّي (  51 َعــْن َعْبِد الرَّ
ْيُت اْلَفْجَر بِِمنًى َقْبَل َأْن َيْأتَِي النَّاُس، َوَكاَنْت َسْوَدُة  اْســَتْأَذْنُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَما اْســَتْأَذَنْتُه َســْوَدُة، َفَصلَّ
اْمَرَأًة َثِقيَلًة َثبَِطًة، َفاْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأِذَن َلَها، َفَصلَِّت اْلَفْجَر بِِمنًى، َوَرَمْت َقْبَل َأْن َيْأتَِي النَّاُس«. 

]3049صن ص[.
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ورمْت قبل أن يأتي الناس: أي الناس الذين ال يزالون يف مزدلفة تجنبًا للمشقة والزحام.

ثبطة: بطيئة الحركة.

ْمُس«. ( 514 َم َأْهَلُه، َوَأَمَرُهْم َأْن اَل َيْرُموا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقدَّ
]3065صن ص[.

حتى تطلع الشمس: وهو األصل، فإذا اجتمع الضعف والزحام وشق الرمي بعد طلوع الشمس 

فال بأس من الرمي قبله، وإذا كان الضعف دون مشــقة زحــام أو طول انتظار فلتدفع من مزدلفة لياًل 

وترمي بعد طلوع الشــمس، السيما لو كان الوصول إىل جمرة العقبة قبيل طلوع الشمس، أما مع العجز 

عن الرمي فال بأس من الوكالة.

َم َضَعَفــَة َأْهلِِه، َوَقــاَل: »اَل َتْرُموا الَجْمــَرَة َحتَّى َتْطُلَع ( 515 َعــْن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقدَّ
ْمُس«. ]893صت ص[. الشَّ

ْبَح بِِمنًى، (  51 ْينَا الصُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َيُقوُل: »َأْرَســَلنِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َضَعَفِة َأْهلِــِه، َفَصلَّ
َوَرَمْينَا اْلَجْمَرَة«. ]3048صن ص[.

باب]صيام]أيام]التشريق1][[ 

اَم التَّْشِريِق بِِمنًى، َوَكاَن َأُبوَها ( 517 َعْن ِهَشــاٍم َقاَل: َأْخَبَرنِي َأبِي، َكاَنْت َعائَِشــُة : »َتُصوُم َأيَّ
َيُصوُمَها«. ]1996خ[.

اِم التَّْشِريِق َأْن ُيَصْمَن، ( 518 ْص فِي َأيَّ َعْن َعائَِشَة، َوَعْن َسالٍِم، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َقااَل: »َلْم ُيَرخَّ
إاِلَّ لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْدَي«. ]1997خ[.

لــم يرخص يف أيام الترشيق: حيث ورد النهي عن صيامهــن وأنها أيام أكل ورشب وذكر لله 

تعاىل لإلعانة عىل ذكر الله والتقرب إليه بالَهدي واألضحية واألكل منها وروى أبو داود عن عقبة بن عامر 

ٍب((. وأيام  يِق ِعيُدنَا أَْهَل اإْلِْساَلِم، َوِهَي أَيَّاُم أَْكٍل َورُشْ مرفوًعا: ))يَْوُم َعَرَفَة، َويَْوُم النَّْحِر، َوأَيَّاُم التَّرْشِ

الترشيق هي األيام الثالثة بعد يوم النحر.

إال ملن لم يجد الهدي: ألن الذي ال يســتطيع الَهــدي يلزمه صيام ثالثة أيام يف الحج أي يف أيام 

الحج قبل عرفة أو بعد يوم النحر وسبعة إذا رجع إىل بلده فإذا شق عليه الصيام السيما أيام الترشيق فال 

بأس أن يصوم العرشة إذا رجع إىل أهله.
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باب]هدي]التمتع]أو]القران1][[ 

َّۡم َيِۡد  ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
َ
َّۡم َيِۡد فَإَِذآ أ ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡســَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
َ
قــال تعالــى: }فَإَِذآ أ

ۡهلُُهۥ َحاِضِي 
َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلــَك َعَشَ

َ
ۡهلُُهۥ َحاِضِي فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

َ
َّۡم يَُكۡن أ ةٞ َكِملَةۗٞ َذٰلَِك لَِمن ل يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََســۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلــَك َعَشَ

َ
فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب{ ]البقرة:  19[. نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِبٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

ِة اْلَوَداِع َبَقَرًة ( 519 ِن اْعَتَمَر مِْن نَِســائِِه فِي َحجَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َذَبَح َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َعمَّ
«. ]3133صه ص[. َبْينَُهنَّ

بقرة بينهن: والبقرة تُجزئ عن َسبع ولعله ملسو هيلع هللا ىلص زاد عليها شاتني كما قال بعض أهل العلم.

ْحَمِن، َقاَلْت: َسِمْعُت َعائَِشَة  َتُقوُل: »َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 520 َعْن َعْمَرَة بِنِْت َعْبِد الرَّ
َة َأَمَر َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه  ا َدَنْوَنا مِْن َمكَّ ، َفَلمَّ لَِخْمــٍس َبِقيــَن مِْن ِذي الَقْعَدِة، اَل ُنَرى إاِلَّ الَحجَّ
«، َقاَلْت: َفُدِخَل َعَلْينَا َيْوَم النَّْحِر بَِلْحِم َبَقٍر، َفُقْلُت: َما  َفا َوالَمْرَوِة َأْن َيِحلَّ َهْدٌي إَِذا َطاَف َوَسَعى َبْيَن الصَّ

َهَذا؟ َقاَل: َنَحَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأْزَواِجِه«. ]1709خ[.
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر: وفيه أنه من الُسنة أن يأكل امُلتمتع والقارن من َهديه أما من 

ذَبَح الرتكاب محظور ونحوه فال يأكل منه.

باب]التقصير]للنساء1][[ 

َعْن َقَتاَدَة، َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن َتْحلَِق الَمْرَأُة َرْأَسَها«. ]915 صت، ح[.( 521
* والعمل عىل هذا عند أهل العلم ال يرون عىل املرأة حلًقا ويرون أن عليها التقصري.

َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: َبَلَغنِي، َعْن َصِفيََّة بِنِْت َشــْيَبَة ْبــِن ُعْثَماَن، َقاَلْت: َأْخَبَرْتنِي ُأمُّ ُعْثَماَن ( 522
َما َعَلى النَِّســاِء  بِنُْت َأبِي ُســْفَياَن، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَس َعَلى النَِّســاِء َحْلٌق، إِنَّ

التَّْقِصيُر((. ]1984صد ص[.

باب]الطواف]والسعي]الواحد]للحج]والعمرة]لمن]كان]قارنا1][[ 

تِِك (  52 َفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيِك لَِحجَّ َعْن َعائَِشَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلَها: ))َطَواُفِك بِاْلَبْيِت َوَبْيَن الصَّ
َوُعْمَرتِِك((. ]1897صد ص[.
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يكفيك لحجتــك وعمرتك: أي أن ُعمرتِك انتهْت بانتهاء َحجتــك وقد دخلْت معه وانتهيِت من 

االثنني، وهذا ما عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص قواًل وعماًل وهو قول مالك وأحمد والشــافعي وأهل الحديث يقولون: عمل 

العمــرة يف الِقران يدخل يف أعمال الحج فيطوف لهما طواًفا واحًدا وهو طواف اإلفاضة أما طواف القدوم 

ُسنة ثم يسعى لهما سعيًا واحًدا سواء بعد طواف القدوم أو مع طواف اإلفاضة ال يتكرر، أما ما ذهب إليه 

أبو حنيفة اجتهاد غري صحيح ورحم الله الجميع.

ِة اْلَوَداِع، َفَأْهَلْلنَــا بُِعْمَرٍة، ُثمَّ َقاَل ( 524 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحجَّ
، َحتَّى َيِحلَّ مِنُْهَما َجِميًعا،  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــْن َكاَن َمَعُه َهْدٌي، َفْلُيْهِلْل بِاْلَحجِّ َمَع اْلُعْمَرِة(( ُثــمَّ اَل َيِحلَّ
َفا َواْلَمْرَوِة، َفَشَكْوُت َذلَِك إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َة، َوَأَنا َحائٌِض، َفَلْم َأُطْف بِاْلَبْيِت، َواَل َبْيَن الصَّ َفَقِدْمُت َمكَّ
، َأْرَسَلنِي  ا َقَضْيُت اْلَحجَّ ، َوَدِعي اْلُعْمَرَة(( َفَفَعْلُت، َفَلمَّ َفَقاَل: ))اْنُقِضي َرْأَسِك، َواْمَتِشطِي، َوَأِهلِّي بِاْلَحجِّ
ْحَمِن ْبِن َأبِي َبْكٍر إَِلى التَّنِْعيِم، َفاْعَتَمْرُت، َقــاَل: َهِذِه َمَكاُن ُعْمَرتِِك، َفَطاَف  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َمَع َعْبــِد الرَّ
َفا َواْلَمْرَوِة، ُثمَّ َحلُّوا، ُثمَّ َطاُفوا َطَواًفا آَخَر َبْعَد َأْن َرَجُعوا مِْن مِنًى  ِذيَن َأَهلُّوا بِاْلُعْمَرِة بِاْلَبْيِت، َوَبْيَن الصَّ الَّ

ِذيَن َجَمُعوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة، َفإِنََّما َطاُفوا َطَواًفا َواِحًدا«. ]2764صن ص[. ا الَّ ِهْم، َوَأمَّ لَِحجِّ

باب]ولم]يكن]في]شيء]من]ذلك]هَْدي]وال]صوم]وال]صدقة1][[ 

ِة، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َأَحبَّ ( 525 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َخَرْجنَا ُمَوافِيَن لِِهالَِل ِذي الِحجَّ
ــي َأْهَدْيُت َلَْهَلْلُت بُِعْمــَرٍة(( َفَأَهلَّ َبْعُضُهْم بُِعْمــَرٍة، َوَأَهلَّ َبْعُضُهْم  َأْن ُيِهــلَّ بُِعْمــَرٍة َفْلُيْهِلْل، َفإِنِّي َلْولَ َأنِّ
ْن َأَهلَّ بُِعْمَرٍة، َفَأْدَرَكنِي َيْوُم َعَرَفَة َوَأَنا َحائٌِض، َفَشــَكْوُت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َدِعي  ، َوُكنُْت َأَنا مِمَّ بَِحجٍّ
((، َفَفَعْلُت َحتَّى إَِذا َكاَن َلْيَلُة الَحْصَبِة، َأْرَســَل َمِعي  ُعْمَرَتِك، َواْنُقِضي َرْأَســِك، َواْمَتِشــطِي َوَأِهلِّي بَِحــجٍّ
ْحَمِن ْبَن َأبِي َبْكٍر َفَخَرْجُت إَِلى التَّنِْعيِم، َفَأْهَلْلُت بُِعْمَرٍة َمَكاَن ُعْمَرتِي َقاَل ِهَشاٌم: »َوَلْم َيُكْن  َأِخي َعْبَد الرَّ

فِي َشْيٍء مِْن َذلَِك َهْدٌي، َواَل َصْوٌم َواَل َصَدَقٌة«. ]317خ[.
ولم يكــن يف يشء من ذلك هدي وال صوم وال صدقة: قال النــووي ملخًصا: »هذا من كالم 

عائشــة مع أنها كانت قارنة والقــارن يلزمه الدم كاملتمتع وقد يكون مرادهــا لم يجب عيلَّ دم ارتكاب 

محظور من محظــورات اإلحرام وقال القايض: هذا دليل عىل أنها كانــت مفردة بالحج فقط. وقيل: إن 

هــذا اللفظ وهو قوله: »ولم يكن يف ذلك هدي وال صدقة...«، ظاهره يف هذه الرواية أنه من كالم عائشــة 

ولكن يف ملحق الرواية أنه من كالم هشام بن عروة فيُحمل األول عليه ويكون األول يف معنى امُلْدرج أو ألن 

. الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهدى عن أزواجه أو يقصد العمرة املنفردة«. انتهى كالم النووي
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باب]المبيت]في]منى]ليالي]أيام]التشريق]ورمي]الجمار1][[ 

َر  خَّ
َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َتَعجَّ يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ َر َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ خَّ

َ
َل ِف يَۡوَمنۡيِ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َتَعجَّ يَّاٖم مَّ

َ
َ ِفٓ أ قــال تعالــى: }َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ

وَن{ ]البقرة:  20[. نَُّكۡم إَِلۡهِ ُتَۡشُ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ وَنفََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ نَُّكۡم إَِلۡهِ ُتَۡشُ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقٰ

َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َأَفاَض َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن آِخِر َيْومِِه ِحيَن َصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َرَجَع إَِلى (  52
ــْمُس، ُكلُّ َجْمَرٍة بَِسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكبُِّر  اِم التَّْشــِريِق، َيْرمِي اْلَجْمَرَة إَِذا َزاَلِت الشَّ مِنًى، َفَمَكَث بَِها َلَيالَِي َأيَّ
ُع، َوَيْرمِي الثَّالَِثَة اَل َيِقُف ِعنَْدَها«.  َمــَع ُكلِّ َحَصاٍة، َوَيِقُف ِعنَْد اأْلُوَلى، َوِعنَْد الثَّانَِيِة، َفُيطِيُل اْلِقَياَم َوَيَتَضرَّ

]سن 24636، ح[.

أفاض: أي طاف طواف اإلفاضة وهو طواف الزيارة.

ليــايل أيام الترشيق: أي ليلة الحادي عرش والثاني عرش والثالث عرش، ويجوز أن يتعجل فيبيت 

ليلة الحادي عرش والثاني عرش فقط فإذا غربت عليه شمس يوم الثاني عرش لزمه املبيت ليلة الثالث عرش 

إال لو كان تأخريه لعذر كالزحام وانتظار رفقة ونحو ذلك.

يرمي الجمرة: يرمي يف أيام الترشيق الجمرة الصغرى ثم الوســطى ثم الكربى كل جمرة بسبع 

حصيات، ويُكرب مع كل حصاة فيقول الله أكرب وذلك يف اليــوم الحادي عرش والثاني عرش والثالث عرش 

إال لــو تعجل يف يومني ولم يَِبت ليلة الثالث عرش فيجزئه الرمي يف اليوم الحادي عرش والثاني عرش فقط، 

ويَُســن أن يقف عند الجمرة الصغرى بعد رميها متجًها للقبلة ويدعو دعاء طوياًل ويفعل مثل ذلك بعد 

رميه للوسطى أما الكربى فريمي ثم ينرصف.

إذا زالت الشــمس: ال تُْرَمى الجمار يف األيام الثالثة حتى تزول الشــمس، وال يصح قبل الزوال 

باتفاق األئمة األربعة وطائفة من الســلف، وإذا رمى قبل الزوال عليه إعادته بعد الزوال ولو يف يوم آخر 

من أيام الترشيق وإال لزمه دم، إال أن أبا حنيفة رخص يف يوم النفر فقط قبل الزوال ولكن ال ينفر إال بعد 

الزوال. أما انتهاء وقت الرمي أداء وقضاء فهو بغروب شمس آخر يوم من أيام الترشيق فهي كلها كاليوم 

الواحد، ومن فاته الرمي يف يــوم رماه يف اليوم الذي بعده وإن أخرها كلها إىل آخر يوم رماها بعد الزوال 

بالرتتيب وال يشء عليه إال أنه خالف الُسنة بناء عىل قول بعض أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغريهم، 

وقال آخرون ال بأس بذلــك إذا دعت الحاجة إىل التأخري حيث قد رخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص لرعاء اإلبل يف البيتوتة 

خارج منى وأن يرموا يوًما ويدعــوا يوًما مع أن املبيت يف ِمنى ليايل أيام الترشيق واجب دون نهارها ويف 

تركــه دم إال عند الحاجة أو أن يكون فاته املبيت ليلــة واحدة فليس عليه يشء خالًفا للمبيت يف ِمنى ليلة 

عرفة فهو ُسنة، أما َمن عجز عن الرمي كاملريض والحامل وكبري السن ونحوهم فله أن يُوكل َمن يرمي عنه 

رشط أن يكون الوكيل حاًجا ذلك العام فريمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله كل جمرة يف موقف واحد، وال 

شــك أن األحوط واألفضل لغري ذوي األعذار املبيت والرمي يف وقت الرمي من الزوال إىل غروب الشمس إال 
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أنه مع شدة الزحام وحصول املشقة للبعض قد يلجأ الحاج إىل الرتخص يف حدود الرشع السيما لو كان يف 

رفقته ضعفاء كالنساء وكبار السن واملرىض ونحوهم.

باب]ال]طواف]وداع]على]الحائض1][[ 

َف َعِن ( 527 ـاُس َأْن َيُكوَن آِخــُر َعْهِدِهْم بِاْلَبْيــِت إاِلَّ َأنَُّه ُخفِّ َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس  َقاَل: »ُأمَِر النَـّ
اْلَحائِِض«. ]1755خ[.

خفف عن الحائض: يســقط طواف الوداع عن الحائض مع كونه واجب ومن باب أوىل يسقط 

عنها طواف القدوم ألنه ليس بواجب.

َعْن َعائَِشــَة  َقاَلْت: »َحَجْجنَا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَفْضنَا َيْوَم النَّْحِر، َفَحاَضْت َصِفيَُّة َفَأَراَد ( 528
ُجُل مِْن َأْهلِِه، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ إِنََّها َحائٌِض، َقاَل: ))َحابَِسُتنَا ِهَي((، َقاُلوا: َيا  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِنَْها َما ُيِريُد الرَّ

َرُسوَل اهللِ َأَفاَضْت َيْوَم النَّْحِر، َقاَل: ))اْخُرُجوا((«. ]1733خ[.
فأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص منها مــا يريد الرجل من أهله: أي أراد الجماع وهذا يعني علمه ملسو هيلع هللا ىلص بتحللها 

التحلــل الثاني فلما قيل له أنها حاضت ظن أنها حاضت قبل طوافها ولذلك قال حابســتنا هي فأعلموه 

بأنها حاضت بعد الطواف.

أفاضت يوم النحر: وهكذا ينبغي للمرأة إذا خشــيت الحيض أن تطوف اإلفاضة يوم النحر أو 

ليلة النحر السيما لو لم تستطع االنتظار حتى تطهر أو لم تستطع الرجوع ملكة للطواف أو يشق عليها أما 

لــو لم تخش الحيض فلها تأخري اإلفاضة بعد رمي الجمرات أيام الترشيق لتطوف طواًفا واحًدا لإلفاضة 

والوداع.

َعــْن َأبِي َســَلَمَة، َوُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َحاَضْت َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيــيٍّ َبْعَد َما َأَفاَضْت، ( 529
َقاَلــْت َعائَِشــُة: َفَذَكْرُت َذلَِك لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل: ))َأَحابَِســُتنَا ِهَي؟(( َفُقْلــُت: إِنََّها َقــْد َأَفاَضْت، ُثمَّ 

َحاَضْت َبْعَد َذلَِك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفْلَتنِْفْر((. ]3072صه ص[.
فلتنفر: ويف الرواية السابقة: »قال: اخرجوا«.

باب]حمل]ماء]زمزم1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة، َأنََّها َكاَنْت َتْحِمُل مِــْن َماِء َزْمَزَم َوُتْخبِــُر »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْحِمُلُه«. ( 0 5
]963صت ص[.

كان يحمله: أي يف قوارير أو يف ِقَرب للمدينة.
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باب]هذه]ثم]ظهور]الحصر1][[ 

، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل ( 1 5 ْيثِيِّ َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْبٍن أِلَبِي َواقٍِد اللَّ
ِة اْلَوَداِع: ))َهِذِه ُثمَّ ُظُهوَر اْلُحْصرِ((. ]1722صد ص[. أِلَْزَواِجِه فِي َحجَّ

هذه ثم ظهور الحرص: الحرص: ما يُنسج من جريد وما شابه ليُبسط ويُفرش يف البيت، واملعنى 

هــذه الحجة هي الواجبة عليكن وال تجب عليكن إال تطوًعــا فاألفضل أن تلزمن البيت ومثل ذلك حديث: 

»أيف كل عام يا رســول الله«؟ قال: »لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم« أي: ما استطعتم كل عام السيما 

النساء أضعف من غريهن يشــق عىل غالبهن تكرار الحج، ولو أنها تربعت بمؤنة الحج لرجل ال يستطيع 

حج الفريضة لكان أقرب، ولها مثل أجره السيما يف مثل هذا الزمان من الزحام الشديد ولذلك بعض أزواج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص كرر الحج وبعضهن َلِزْمن البيت.

]باب]اإلحرام]من]التنعيم]أو]أقرب]الحل]1][[ 

على]َمن]أرادت]العمرة]وهي]بمكة

ـاُس بَِأْجَرْيِن َوَأْرِجُع بَِأْجــٍر؟ َفَأَمَر َعْبَد ( 2 5 َعــْن َعائَِشــَة  َقاَلْت: »َيا َرُســوَل اهللِ: َأَيْرِجُع النَـّ
ْحَمِن ْبَن َأبِي َبْكٍر َأْن َينَْطلَِق بَِها إَِلى التَّنِْعيِم، َقاَلْت: َفَأْرَدَفنِي َخْلَفُه َعَلى َجَمٍل َلُه، َقاَلْت: َفَجَعْلُت َأْرَفُع  الرَّ
اِحَلِة، ُقْلُت َلُه: َوَهْل َتَرى مِْن َأَحٍد؟ َقاَلْت: َفَأْهَلْلُت  ِة الرَّ ِخَماِري َأْحُســُرُه َعْن ُعنُِقي، َفَيْضِرُب ِرْجلِي بِِعلَّ

بُِعْمَرٍة، ُثمَّ َأْقَبْلنَا َحتَّى اْنَتَهْينَا إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بِاْلَحْصَبِة«. ])1211م(134[.
التنعيم: هو موضع عىل طريق املدينة عىل بعد 6 كم من الَحرم مشــهور بمسجد عائشة ويُْحِرم 

منه َمْن كان بمكة وأراد العمرة لكونــه أدنى الِحل، وإال فيجوز اإلحرام من غري التنعيم من خارج حدود 

الحرم ودون املواقيت ولو أنه أَْحرم من الَحرم ثم ذهب إىل الِحل قبل الطواف فليس عليه يشء أما لو أَْحَرم 

من الَحرم ولم يذهب للِحل واعتمر َصحْت عمرته وَلِزمه دم.

أحرسه: أكشفه وأزيله.

وهل ترى من أحد: أي نحن يف خالء وال يوجد رجال.

فأهللت بعمرة: املقصود عمرة منفردة وإال فعائشة اعتمرت وحجت يف نسك واحد قارنة.

بالحصبة: أي باملحصب وهو موضع رمي الجمار بمنى.
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َعِن األَْســَوِد، َقــااَل: َقاَلْت َعائَِشــُة : َيا َرُســوَل اهللِ، َيْصــُدُر النَّاُس بِنُُســَكْيِن، َوَأْصُدُر (   5
بِنُُسٍك؟ َفِقيَل َلَها: ))اْنَتظِرِي، َفإَِذا َطُهْرِت، َفاْخُرِجي إَِلى التَّنِْعيِم، َفَأِهلِّي ُثمَّ اْئتِينَا بَِمَكاِن َكَذا، َوَلكِنََّها َعَلى 

َقْدِر َنَفَقتِِك َأْو َنَصبِِك((. ]1787خ[.

]باب]استعمال]المرأة]أسهل]الوسائل]المباحة]1][[ 

ألداء]المناسك]وغيرها]من]العبادات

، َقاَل: »َنَذَرْت ُأْختِي َأْن َتْمِشــَي إَِلى اْلَكْعَبِة َحافَِيًة َحاِســَرًة. ( 4 5 َعــْن ُعْقَبــَة ْبِن َعامٍِر اْلُجَهنِــيِّ
َفَأَتى َعَلْيَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َما َباُل َهِذِه؟(( َقاُلوا: َنَذَرْت َأْن َتْمِشَي إَِلى اْلَكْعَبِة َحافَِيًة َحاِسَرًة. َفَقاَل: 

))ُمُروَها َفْلَتْرَكْب َوْلَتْخَتِمْر َوْلَتُحجَّ َولُتْهِد َهْديًّا((«. ]2930سل ص[.

ولتهد هديًا: أي شــاة وقيل بدنة أو كفارة يمني ويف رواية: ))إِنَّ اللَه اَل يَْصنَُع ِبَشــَقاِء أُْخِتَك 

َشيْئًا، ُمْرَها َفْلتَْختَِمْر، َوْلرَتَْكْب، َوْلتَُصْم ثاََلثََة أَيَّاٍم((.

َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ ُأْخَت ُعْقَبَة ْبــِن َعامٍِر، َنَذَرْت َأْن َتْمِشــَي، إَِلى اْلَبْيِت؛ ( 5 5
َفَأَمَرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتْرَكَب َوُتْهِدَي َهْدًيا«. ]3289صد ص[.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ ُأْخَت ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر، َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ َماِشَيًة، َوَأنََّها اَل ُتطِيُق َذلَِك، َفَقاَل (   5
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ َعْن َمْشِي ُأْختَِك، َفْلَتْرَكْب َوْلُتْهِد َبَدَنًة((. ]3293صد ص[.

وأنها ال تطيق: وعند الطربي: وهي امرأة ثقيلة وامليش يشق عليها.

باب]جواز]ترك]الترتيب]في]مناسك]يوم]النحر1][[ 

َعــْن َعلِــيِّ ْبِن َأبِي َطالِــٍب َقاَل: َوَقــَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعَرَفَة، َفَقــاَل: ))َهِذِه َعَرَفــُة، َوُهَو ( 7 5
ــْمُس، َوَأْرَدَف ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد، َوَجَعَل ُيِشــيُر  َها َمْوِقٌف((، ُثمَّ َأَفاَض ِحيَن َغَرَبِت الشَّ اْلَمْوِقُف، َوَعَرَفُة ُكلُّ
كِينََة((،  بَِيِدِه َعَلى ِهْيَئتِِه، َوالنَّاُس َيْضِرُبوَن َيِمينًا َوِشَمااًل، َيْلَتِفُت إَِلْيِهْم، َوَيُقوُل: ))َيا َأيَُّها النَّاُس َعَلْيُكُم السَّ
ــا َأْصَبَح َأَتى ُقَزَح َفَوَقَف َعَلْيِه، َوَقــاَل: ))َهَذا ُقَزُح َوُهَو  اَلَتْيِن َجِميًعا، َفَلمَّ ُثــمَّ َأَتى َجْمًعــا َفَصلَّى بِِهُم الصَّ
ٍر، َفَقَرَع َناَقَتُه، َفَخبَّْت َحتَّى َجاَوَز  َها َمْوِقٌف((، ُثمَّ َأَفاَض َحتَّى اْنَتَهى إَِلى َواِدي ُمَحسِّ الَمْوِقُف، َوَجْمٌع ُكلُّ
َها  الــَواِدَي َفَوَقــَف، َوَأْرَدَف الَفْضَل ُثمَّ َأَتى الَجْمَرَة َفَرَماَها، ُثمَّ َأَتى الَمنَْحَر، َفَقاَل: ))َهَذا الَمنَْحُر َوِمنًى ُكلُّ
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 ، َمنَْحٌر((، َواْســَتْفَتْتُه َجاِرَيٌة َشــابٌَّة مِــْن َخْثَعٍم، َفَقاَلْت: إِنَّ َأبِي َشــْيٌخ َكبِيٌر َقْد َأْدَرَكْتــُه َفِريَضُة اهللِ فِي الَحجِّ
ي َعْن َأبِيِك((، َقاَل: َوَلَوى ُعنَُق الَفْضِل، َفَقاَل الَعبَّاُس: َيا َرُســوَل اهللِ،  َأَفُيْجِزُئ َأْن َأُحجَّ َعنُْه؟ َقاَل: ))ُحجِّ
ــْيَطاَن َعَلْيِهَما((، ُثمَّ َأَتاُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا  َك؟ َقاَل: ))َرَأْيُت َشــابًّا َوَشــابًَّة َفَلْم آَمِن الشَّ لَِم َلَوْيَت ُعنَُق اْبِن َعمِّ
ْر َوَل َحَرَج((، َقاَل: َوَجاَء آَخُر، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َأَفْضُت َقْبَل َأْن َأْحلَِق، َقاَل: ))اْحِلْق، َأْو َقصِّ
اهللِ، إِنِّــي َذَبْحــُت َقْبَل َأْن َأْرمَِي، َقاَل: ))اْرِم َوَل َحَرَج((، َقاَل: ُثمَّ َأَتى الَبْيَت َفَطاَف بِِه، ُثمَّ َأَتى َزْمَزَم، َفَقاَل: 

))َيا َبنِي َعْبِد الُمطَِّلِب، َلْوَل َأْن َيْغِلَبُكُم النَّاُس َعنُْه َلنََزْعُت((. ]885، صت ح[.

أفضت قبل أن أحلق: وفيه أن التقديم والتأخري جائز يف أعمال يوم النحر، وقد تُلَزم املرأة بتقديم 

اإلفاضة ولو ليلة النحر فتدفع من مزدلفة لياًل لو كان موعد حيضها يوم النحر إذا كان الحيض سيؤخرها 

وهي ال تستطيع االنتظار للطهر، أما بقية املناسك فلها فعلها وهي حائض فإذاكانت ستمكث بمكة إىل أن 

تطهر فهي مخرية بل لها تأخري اإلفاضة بعد االنتهاء من ِمنى حتى تطوف االفاضة والوداع بطواف واحد 

فذاك جائز ألنه ســيصدق عليها أن آخر عهدها بالبيت، وال يؤثر عىل ذلك لو سعت بعد الطواف فهو تابع 

له أما الُســنة هو الرتتيب يف يوم النحر فريمي العقبة ثم ينحر َهْديه إن كان عنده َهْدي ثم يحلق أو يقرص 

ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي.

باب]الحج]أو]العمرة]عن]الوالدين]أو]غيرهما1][[ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس: »َأنَّ اْمَرَأًة، مِْن َخْثَعٍم َجاَءِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ ( 8 5
، َواَل َيْســَتطِيُع َأَداَءَها َفَهْل ُيْجِزُئ َعنُْه،  َأبِي َشــْيٌخ َكبِيٌر، َقْد َأْفنََد َوَأْدَرَكْتُه َفِريَضُة اهللِ، َعَلى ِعَباِدِه فِي اْلَحجِّ

َيَها َعنُْه؟ َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنَعْم((«. ]2907 صه ح[. َأْن ُأَؤدِّ
وال يســتطيع أداءها: فيجوز عند العجز أو املوت ســواء كان فرًضا أو تطوًعا رشط أن يكون 

الحاج عن الغري قد حج عن نفسه لحديث »أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجاًل يقول لبيك عن ُشربمة فقال: من 

ُشــربمة قال: أخ يل أو قريب يل قال: ما حججت قط؟ قال: ال فقال ملسو هيلع هللا ىلص: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج 

عن ُشربمة«.

َعــْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّه َكاَن َرِديَف َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداَة النَّْحِر، َفَأَتْتُه ( 9 5
اْمَرَأٌة مِْن َخْثَعَم َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ َفِريَضَة اهللِ  فِي اْلَحجِّ َعَلى ِعَباِدِه َأْدَرَكْت َأبِي َشــْيًخا َكبِيًرا، 
ُه َلْو َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن َقَضْيتِيِه؟((.  ي َعنُْه، َفإِنَّ اَل َيْسَتطِيُع َأْن َيْرَكَب إاِلَّ ُمْعَتِرًضا، َأَفَأُحجُّ َعنُْه؟ َقاَل: ))َنَعْم، ُحجِّ

]5389صن ص[.
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أفأحج عنه: ويف رواية أبي رزين الَعقييل: »إن أبي شــيخ كبري ال يستطيع الحج وال العمرة وال 

الظعن« )بفتح وتشديد الظاء أي الركوب والسفر( قال: ))اْحُجْج َعْن أَِبيَك َواْعتَِمْر((.

ي َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ َفَماَتْت َقْبَل ( 540 َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: إِنَّ ُأمِّ
ِك َدْيٌن َأُكنِْت َقاِضَيَتُه؟((، َقاَلْت:  ي َعنَْها، َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ ، َأَفَأُحجَّ َعنَْها؟ َقاَل: ))َنَعْم، ُحجِّ َأْن َتُحجَّ

َنَعْم، َفَقاَل: ))اْقُضوا اهللَ الَِّذي َلُه، َفإِنَّ اهللَ َأَحقُّ بِالَوَفاِء((. ]7315خ[.

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َعَطــاٍء، َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيــَدَة، َعْن َأبِيِه ، َقــاَل: َبْينَا َأَنــا َجالٌِس ِعنَْد ( 541
ــي بَِجاِرَيٍة، َوإِنََّها َماَتْت، َقاَل: َفَقاَل: ))َوَجَب  ْقُت َعَلى ُأمِّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إِْذ َأَتْتُه اْمَرَأٌة، َفَقاَلْت: إِنِّي َتَصدَّ
َهــا َعَلْيِك اْلِميَراُث(( َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَُّه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشــْهٍر، َأَفَأُصــوُم َعنَْها؟ َقاَل:  َأْجــُرِك، َوَردَّ

ي َعنَْها((. ]1149م[. ، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: ))ُحجِّ ))ُصوِمي َعنَْها(( َقاَلْت: إِنََّها َلْم َتُحجَّ َقطُّ

باب]حج]الصبي]مع]أمه]إن]لم]تكن]مشقة]كبيرة]عليهما1][[ 

ْوَحاِء، َفَقاَل: ))َمِن اْلَقْوُم؟(( َقاُلوا: اْلُمْسلُِموَن، ( 542 َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلِقَي َرْكًبا بِالرَّ
؟ َقــاَل: ))َنَعْم، َوَلِك  َفَقاُلــوا: َمــْن َأْنَت؟ َقاَل: ))َرُســوُل اهللِ((، َفَرَفَعْت إَِلْيِه اْمــَرَأٌة َصبِيًّا، َفَقاَلْت: َألَِهَذا َحجٌّ

َأْجٌر((. ]1336م[.
ركبًا: الركب أصحاب اإلبل خاصة. وأصله أن يُستعمل يف الَعرشة فما دونها.

الروحاء: مكان عىل ستة وثالثني ميال من املدينة.

باب]تفاوت]أجر]الحجيج]والمعتمرين1][[ 

َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ َلِك ِمَن اْلَْجرِ َعَلى َقــْدِر َنَصبِِك َوَنَفَقتِِك((. (  54
]2160صج ص[.

عىل قدر نصبك ونفقتك: فكلما زاد املال امُلنَْفق والجهد املبذول زاد األجر من الله تعاىل وال يعني 

هذا أن يتعمد املشقة بل لو ُخري بني أمرين اختار األسهل واأليرس.
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باب]العمرة]في]رمضان1][[ 

عن ابِن عباٍس َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اِلْمَرَأٍة مَِن اأْلَْنَصاِر: ))إَِذا َكاَن َرَمَضاُن َفاْعَتِمرِي ( 544
ًة((. ]2110صن ص[. فِيِه، َفإِنَّ ُعْمَرًة فِيِه َتْعِدُل َحجَّ

تعدل حجة: أي يف األجر والثواب لكنها ال تجزئ عن حج الفريضة.

باب]العمرة]إحرام]وطواف]وسعي]وتقصير1][[ 

ُجُل َعَلى اْمَرَأتِِه فِي الُعْمــَرِة َقْبَل َأْن َيُطوَف َبْيَن ( 545 َعْن َعْمٍرو، َســَأْلنَا اْبَن ُعَمــَر : َأَيَقُع الرَّ
َفا َوالَمْرَوِة؟ َقاَل: »َقِدَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبًعا، ُثمَّ َصلَّى َخْلَف الَمَقاِم َرْكَعَتْيِن، َوَطاَف  الصَّ

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ{. ]1623خ[.
ُ
ِ أ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞلََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
ُ
ِ أ َفا َوالَمْرَوِة« َوَقاَل: }لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ َبْيَن الصَّ

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ{: ومن ذلك الحلق أو التقصري لكن ال طواف 
ُ
ِ أ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞلََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
ُ
ِ أ وقال: }لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

وداع للعمرة عىل القول الراجح السيما لو اعتمر ولم يمكث طوياًل أما لو طال مكثه فقد نقول له يُستحب 

أن يكون آخر عهده بالبيت دون إلزامه بذلك.

باب]ال]جماع]لمن]أحرم]بالعمرة]حتى]ينتهي]منها1][[ 

فا والمروِة (  54 ُســئَل َجابِــُر ْبُن َعْبِداهللِ : أيقــُع الرجُل عَلى امرأتِه قبَل أْن يطــوَف بيَن الصَّ
َفا َواْلَمْرَوِة«. ]1624خ[. َفَقاَل: »اَل َيْقَرُب اْمَرَأَتُه َحتَّى َيُطوَف َبْيَن الصَّ

حتى يطوف بني الصفا واملروة: فلو حدث جماع َفَسدْت العمرة إال لو كان الجماع بعد الطواف 

والسعي وقبل الحلق فعمرته صحيحة ويلزم كل منهما بذبح شاة أو إطعام ستة مساكني أو صيام ثالثة 

أيام متفرقات أو متتابعات يف مكة أو غريها فلو كانت الزوجة مكرهة غري مطاوعة فليس عليها يشء.

باب]الطواف]في]الجاهلية1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َقــاَل: »َكاَنِت اْلَمــْرَأُة َتُطوُف بِاْلَبْيِت َوِهــَي ُعْرَياَنٌة، َفَتُقــوُل: َمْن ُيِعيُرنِي ( 547
تِْطَواًفا؟ َتْجَعُلُه َعَلى َفْرِجَها، َوَتُقوُل:
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ــُه ـ ــلُّ ُكـ َأْو  ــُه  ــ ــُض ــ ــْع ــ َب ــُدو  ــ ــْبـ ــ َيـ ــْوَم  ــ ــ ــَي ــ ــ ــُهاْل ــ ــ ــلُّ ــ ــ ــُه َفــــــــاَل ُأِح ــ ــ ــنْ ــ ــ ــا َبـــــــــَدا مِ ــ ــَمـ ــ َفـ

ِ َمۡسِجٖد{ ]3028م[.
ِ َمۡسِجٖدُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ
َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة }ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

تطواًفا: ثوب تلبسه املرأة تطوف به.

اليوم يبدو بعضــه...: املقصود أنها تقول إنني أبدي عورتي لئال أطوف بثياب أذنبت فيها فال 

أبيح ألحد النظر إليه.

َعْن ِهَشــاِم ْبــِن ُعْرَوَة، َقاَل ُعــْرَوُة: »َكاَن النَّاُس َيُطوُفوَن فِي الَجاِهلِيَِّة ُعــَراًة إاِلَّ الُحْمَس، ( 548
ُجَل الثَِّياَب  ُجــُل الرَّ ـاِس، ُيْعطِي الرَّ َوالُحْمــُس ُقَرْيــٌش َوَما َوَلــَدْت، َوَكاَنِت الُحْمُس َيْحَتِســُبوَن َعَلى النَـّ
َيُطوُف فِيَها، َوُتْعطِي الَمْرَأُة الَمْرَأَة الثَِّياَب َتُطوُف فِيَها، َفَمْن َلْم ُيْعطِِه الُحْمُس َطاَف بِاْلَبْيِت ُعْرَياًنا، َوَكاَن 
 : ُيِفيــُض َجَماَعُة النَّاِس مِــْن َعَرَفاٍت، َوُيِفيُض الُحْمُس مِــْن َجْمٍع«، َقاَل: َوَأْخَبَرنِي َأبِي، َعْن َعائَِشــَة
فَاَض ٱنلَّاُس{«، َقاَل: »َكاُنوا ُيِفيُضوَن مِْن 

َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
فَاَض ٱنلَّاُسُثمَّ أ

َ
فِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
»َأنَّ َهــِذِه اآلَيــَة َنَزَلْت فِي الُحْمِس: }ُثمَّ أ

َجْمٍع، َفُدفُِعوا إَِلى َعَرَفاٍت«. ]1665خ[.

نِيــَن َبَعَثُهْم َيْوَم النَّْحِر ( 549 ِة فِي ُمَؤذِّ عــن أبي ُهَرْيَرَة ، َقــاَل: َبَعَثنِي َأُبو َبْكٍر فِي تِْلــَك الَحجَّ
ْحَمِن: ُثمَّ  ُنــوَن بِِمنًى، َأْن اَل َيُحجَّ َبْعَد الَعاِم ُمْشــِرٌك َواَل َيُطوَف بِاْلَبْيِت ُعْرَياٌن، َقــاَل ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ ُيَؤذِّ
َن َمَعنَا َعلِيٌّ َيْوَم  َن بَِبَراَءَة«، َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَأذَّ »َأْرَدَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب، َوَأَمَرُه َأْن ُيــَؤذِّ

النَّْحِر فِي َأْهِل مِنًى بَِبَراَءَة، »َوَأْن اَل َيُحجَّ َبْعَد الَعاِم ُمْشِرٌك، َواَل َيُطوَف بِاْلَبْيِت ُعْرَياٌن«. ]4655خ[.

باب]عناية]أولياء]األمور]بالحجيج1][[ 

َعــْن َقْيِس ْبِن َأبِي َحاِزٍم، َقاَل: َدَخَل َأُبو َبْكٍر َعَلى اْمَرَأٍة مِْن َأْحَمَس ُيَقاُل َلَها َزْينَُب، َفَرآَها ( 550
، َهَذا مِْن  ْت ُمْصِمَتًة، َقــاَل َلَها: »َتَكلَِّمي، َفإِنَّ َهَذا اَل َيِحلُّ ــُم، َفَقــاَل: »َما َلَها اَل َتَكلَُّم؟« َقاُلوا: َحجَّ اَل َتَكلَّ
َعَمــِل الَجاِهلِيَّــِة«، َفَتَكلََّمْت، َفَقاَلْت: َمْن َأْنَت؟ َقــاَل: »اْمُرٌؤ مَِن الُمَهاِجِريَن«، َقاَلــْت: َأيُّ الُمَهاِجِريَن؟ 
َقــاَل: »مِــْن ُقَرْيٍش«، َقاَلْت: مِْن َأيِّ ُقَرْيٍش َأْنَت؟ َقاَل: »إِنَِّك َلَســُئوٌل، َأَنا َأُبو َبْكــٍر«، َقاَلْت: َما َبَقاُؤَنا َعَلى 
ُتُكْم«، َقاَلْت:  ِذي َجاَء اهلُل بِِه َبْعَد الَجاِهلِيَِّة؟ َقاَل: »َبَقاُؤُكْم َعَلْيِه َما اْسَتَقاَمْت بُِكْم َأئِمَّ الِِح الَّ َهَذا األَْمِر الصَّ
ُة؟ َقاَل: »َأَما َكاَن لَِقْومِِك ُرُءوٌس َوَأْشــَراٌف، َيْأُمُروَنُهْم َفُيطِيُعوَنُهــْم؟« َقاَلْت: َبَلى، َقاَل: »َفُهْم  َوَمــا األَئِمَّ

ُأوَلئِِك َعَلى النَّاِس«. ]3834خ[.
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فرآها ال تكلم فقال ما لها: ويف ذلك عناية أمري املؤمنني أبي بكر بالحجيج واإلرشاف عليهم من 

الناحية الصحية والتعليمية والتنظيمية وغريها.

من أحمس: أي من الحمس من قريش.

لسئول: كثرية السؤال.

مصمتة: ساكتة.





كتاب حجاب المرأة ولباسهاكتاب حجاب المرأة ولباسها

باب]الجمع]بين]لباس]الظاهر]والباطن1][ 

نَزنۡلَا َعلَۡيُكۡم ِلَاٗســا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖ َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى 
َ
نَزنۡلَا َعلَۡيُكۡم ِلَاٗســا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖ َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َيَٰبِيٓ َءاَدَم قَۡد أ
َ
قال تعالى: }َيَٰبِيٓ َءاَدَم قَۡد أ

ُروَن٢٦٢٦{ ]األعراف:  2[ كَّ ِ لََعلَُّهۡم يَذَّ ُروَنَذٰلَِك َخرۡيۚٞ َذٰلَِك ِمۡن َءاَيِٰت ٱللَّ كَّ ِ لََعلَُّهۡم يَذَّ َذٰلَِك َخرۡيۚٞ َذٰلَِك ِمۡن َءاَيِٰت ٱللَّ
لباًسا: ما يلبس من الثياب.

وريًشا: ما يُتجمل به من الثياب.

ولباس التقوى: لباس اإليمان والخشية والحياء.

* ويتضح من ذلــك أهمية الجمع بني الظاهر والباطن، وأن اللباس الحيس وســيلة إىل اللباس 

املعنوي ولباس الباطن وسيلة إىل لباس الظاهر، ويظهر من ذلك خطأ من تتربج أو تختلط بالرجال بدون 

حاجة وتتوســع يف املزاح معهم ثم تقول إن املهم هو القلب، والواجــب الجمع بني أعمال القلب وأعمال 

الجوارح، قال تعاىل: }ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن{ أي بسبب أعمالكم الصالحة من صالة وصيام 

ٰلَِحِٰت{، فاإليمان  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰتإِنَّ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ وزكاة وحجاب وُحسن ُخلق وسائر األعمال وقال تعاىل: }إِنَّ ٱلَّ

قول وعمل وظاهر وباطن وكما يف حديث ))إِنَّ اللَه اَل يَنُْظُر إىَِل أَْجَساِدُكْم، َواَل إىَِل ُصَوِرُكْم، َوَلِكْن يَنُْظُر 

إىَِل ُقلُوِبُكْم َوأَْعَماِلُكْم(( ويف رواية ))اَل يَنُْظُر إىَِل ُصَوِرُكْم َواَل إىَِل أَْمَواِلُكْم(( فليس املعيار بجمال صوركم 

ۡجَساُمُهۡمۖ{ فال 
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
ۡجَساُمُهۡمِۖإَوَذا َرأ

َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
وال بكثرة أموالكم وال بقوة أجســامكم قال تعاىل عن املنافقني: }ِإَوَذا َرأ

فرق بني أبيض وأســود وال غني وفقــري وال قوي وضعيف ولكن ينظر إىل قلوبكــم وأعمالكم فلم يقل 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قلوبكم فقط حتى نقول أهم يشء القلب بل قال وأعمالكم.

]باب]إبليس]المؤسس]والزعيم]األول]1][ 

ورائد]الدعوة]إلى]التكشف

نَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة فَُكَ ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ 
َ
ـَٔــاَدُم ٱۡســُكۡن أ نَت َوَزوُۡجَك ٱۡلَنََّة فَُكَ ِمۡن َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَل َتۡقَرَبا َهِٰذهِ َوَيٰٓ
َ
ـَٔــاَدُم ٱۡســُكۡن أ قال تعالى: }َوَيٰٓ

ۡيَطُٰن ِلُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما َوقَاَل  ۡيَطُٰن ِلُۡبِدَي لَُهَما َما وُۥرَِي َعۡنُهَما ِمن َسۡوَٰءتِِهَما َوقَاَل  فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشَّ ٰلِِمنَي١٩١٩ فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشَّ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ٰلِِمنَيٱلشَّ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن ٱلظَّ ٱلشَّ
ۡو تَُكونَا ِمَن ٱۡلَخِٰلِيَن٢٠٢٠ َوقَاَســَمُهَمآ  َوقَاَســَمُهَمآ 

َ
ن تَُكونَا َملََكنۡيِ أ

َ
ٓ أ ــَجَرةِ إِلَّ ۡو تَُكونَا ِمَن ٱۡلَخِٰلِيَنَما َنَهىُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهِٰذهِ ٱلشَّ

َ
ن تَُكونَا َملََكنۡيِ أ

َ
ٓ أ ــَجَرةِ إِلَّ َما َنَهىُٰكَما َربُُّكَما َعۡن َهِٰذهِ ٱلشَّ
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ــَجَرةَ بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيِۡصَفاِن  ا َذاقَا ٱلشَّ ــَجَرةَ بََدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيِۡصَفاِن  فََدلَّىُٰهَما بُِغُرورٖۚ فَلَمَّ ا َذاقَا ٱلشَّ ِٰصِحنَي٢١٢١ فََدلَّىُٰهَما بُِغُرورٖۚ فَلَمَّ ِٰصِحنَيإِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ إِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ
ۡيَطَٰن لَُكَما  قُل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ

َ
َجَرةِ َوأ ۡنَهُكَما َعن تِۡلُكَما ٱلشَّ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَطَٰن لَُكَما َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَنَّةِۖ َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أ قُل لَُّكَمآ إِنَّ ٱلشَّ

َ
َجَرةِ َوأ ۡنَهُكَما َعن تِۡلُكَما ٱلشَّ

َ
لَۡم أ

َ
َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَنَّةِۖ َونَاَدىُٰهَما َربُُّهَمآ أ

َّۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن٢٣٢٣ قَاَل ٱۡهبُِطواْ  قَاَل ٱۡهبُِطواْ  نُفَســَنا ِإَون ل
َ
َّۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرَۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن قَاَل َربََّنا َظلَۡمَنآ أ نُفَســَنا ِإَون ل
َ
بنِٞي٢٢٢٢ قَاَل َربََّنا َظلَۡمَنآ أ بنِٞيَعُدّوٞ مُّ َعُدّوٞ مُّ

ۡرِض ُمۡســَتَقّرٞ َوَمَتٰــٌع إَِلٰ ِحنٖي٢٤٢٤ قَاَل فِيَها َتَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن  قَاَل فِيَها َتَۡيۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن 
َ
ۡرِض ُمۡســَتَقّرٞ َوَمَتٰــٌع إَِلٰ ِحنٖيَبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ َولَُكۡم ِف ٱۡل
َ
َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ َولَُكۡم ِف ٱۡل

َوِمۡنَها ُتۡرَُجوَنَوِمۡنَها ُتۡرَُجوَن٢٥٢٥{ ]األعراف: 25-19[
ما نهاكما ربكما عن هذه الشــجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من الخالدين: بمثل هذا 

األسلوب وهذه الحيل يخدع بها أتباع الشيطان السفهاء السيما يف خلع املرأة من حجابها وحيائها وعفتها 

وبيتها بمزاعم أثبت الواقع كذبها وزيفها، كقول أحدهم: ما نهاك الناهون عن التكشف واالختالط والخروج 

من البيت إال لينالوا من حريتك وحقوقك وإبراز مواهبك فلما تكشــفت وخرجت واختلطت بدت لها خدع 

الخادعني ومكر املاكرين وبدت لها الفضيحة والعار والخزالن وطفقت تجر أزيال الخيبة والحرسة والندم 

مع اعرتاف بعضهن بظلمها نفسها وأهلها وأوالدها والرجوع إىل التوبة واإلصالح.

وقاســمهما إني لكما ملن الناصحني: حلف لهما بالله حتى خدعهما فلم يكتف بالوسوسة أو 

ِٰصِحنَي{ أى:  ِٰصِحنَيَوقَاَســَمُهَمآ إِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ بالقول املجرد، وإنما أضاف إىل ذلك القســم املؤكد فقال: }َوقَاَســَمُهَمآ إِّنِ لَُكَما لَِمَن ٱلنَّ

أقسم لهما بالله إنه لهما ملن الناصحني املخلصني الذين يسعون ملا فيه منفعتهما.

فدالهمــا بغرور: فخدعهما بغرور يقال: ما زال فالن يــديل فالنا بغرور بمعنى ما زال يخدعه 

ويكلمه بزخرف من القول باطل.

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة: أقبال وجعال يرقعان الورق كهيئة الثوب ليسترتا به.

ـَٔاَدُم إِنَّ  ـَٔاَدُم إِنَّ  َفُقۡلَنا َيٰٓ ١١٦١١٦ َفُقۡلَنا َيٰٓ َبٰ
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َبِٰإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِلَّ
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ وقــال تعالى: }ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِلَّ

نََّك 
َ
نََّك  َوأ
َ
لَّ َتُوَع فِيَها َوَل َتۡعَرٰى١١٨١١٨ َوأ

َ
لَّ َتُوَع فِيَها َوَل َتۡعَرٰى إِنَّ لََك أ
َ
١١٧١١٧ إِنَّ لََك أ ََّك َولَِزوِۡجَك فََل ُيۡرَِجنَُّكَما ِمَن ٱۡلَنَّةِ فَتَۡشَقٰٓ ََّك َولَِزوِۡجَك فََل ُيۡرَِجنَُّكَما ِمَن ٱۡلَنَّةِ فَتَۡشَقَٰٓهَٰذا َعُدّوٞ ل َهَٰذا َعُدّوٞ ل

ٰ َشَجَرةِ ٱۡلُۡلِ َوُمۡلٖك لَّ  َُّك َعَ ُدل
َ
ـَٔــاَدُم َهۡل أ ۡيَطُٰن قَاَل َيٰٓ ٰ َشَجَرةِ ٱۡلُۡلِ َوُمۡلٖك لَّ  فَوَۡسوََس إَِلۡهِ ٱلشَّ َُّك َعَ ُدل
َ
ـَٔــاَدُم َهۡل أ ۡيَطُٰن قَاَل َيٰٓ ١١٩١١٩ فَوَۡسوََس إَِلۡهِ ٱلشَّ َل َتۡظَمُؤاْ فِيَها َوَل تَۡضَحَٰل َتۡظَمُؤاْ فِيَها َوَل تَۡضَحٰ

َكَل ِمۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَنَّةِۚ وََعَصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ 
َ
َكَل ِمۡنَها َفَبَدۡت لَُهَما َسۡوَٰءُتُهَما َوَطفَِقا َيِۡصَفاِن َعلَۡيِهَما ِمن َوَرِق ٱۡلَنَّةِۚ وََعَصٰٓ َءاَدُم َربَُّهۥ  فَأ
َ
١٢٠١٢٠ فَأ َيۡبَلَٰيۡبَلٰ

ا  ا  قَــاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجِيَعۢاۖ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ فَإِمَّ َفَغــَوٰىَفَغــَوٰى١٢١١٢١ ُثمَّ ٱۡجَتَبُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ َوَهَدٰى ُثمَّ ٱۡجَتَبُٰه َربُُّهۥ َفَتاَب َعلَۡيهِ َوَهَدٰى١٢٢١٢٢ قَــاَل ٱۡهبَِطا ِمۡنَها َجِيَعۢاۖ َبۡعُضُكۡم ِلَۡعٍض َعُدّوٞۖ فَإِمَّ
ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة 

َ
ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشٗة  َوَمۡن أ
َ
١٢٣١٢٣ َوَمۡن أ َبَع ُهَداَي فََل يَِضلُّ َوَل يَۡشَقٰ تَِينَُّكم ّمِّيِ ُهٗدى َفَمِن ٱتَّ

ۡ
َبَع ُهَداَي فََل يَِضلُّ َوَل يَۡشَقٰيَأ تَِينَُّكم ّمِّيِ ُهٗدى َفَمِن ٱتَّ
ۡ
يَأ

َتۡتَك 
َ
َتۡتَك  قَاَل َكَذٰلَِك أ
َ
ۡعَمٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصرٗيا١٢٥١٢٥ قَاَل َكَذٰلَِك أ

َ
تَِيٓ أ ۡعَمٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصرٗيا قَاَل َرّبِ لَِم َحَشۡ
َ
تَِيٓ أ ١٢٤١٢٤ قَاَل َرّبِ لَِم َحَشۡ ۡعَمٰ

َ
هُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ أ ۡعَمَٰضنٗك َوَنُۡشُ
َ
هُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ أ َضنٗك َوَنُۡشُ

ۡسََف َولَــۡم يُۡؤِمۢن أَِبَيِٰت َرّبِهۦِۚ َولََعَذاُب 
َ
ۡسََف َولَــۡم يُۡؤِمۢن أَِبَيِٰت َرّبِهۦِۚ َولََعَذاُب  َوَكَذٰلَِك جَنۡزِي َمۡن أ
َ
١٢٦١٢٦ َوَكَذٰلَِك جَنۡزِي َمۡن أ َءاَيُٰتَنا فَنَِســيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَۡوَم تُنَسَٰءاَيُٰتَنا فَنَِســيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَۡوَم تُنَسٰ

ۡبَق١٢٧١٢٧ٰٓ{ ]طه:  127-11[
َ
َشدُّ َوأ

َ
ۡبَقٰٓٱٓأۡلِخَرةِ أ

َ
َشدُّ َوأ

َ
ٱٓأۡلِخَرةِ أ
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]باب]تحذير]بنات]آدم]من]فتنة]الشيطان]1][ 

أو]أن]يتخذها]وسيلة]لفتنة]الرجال

بََوۡيُكم ّمَِن ٱۡلَنَّةِ يَزُِع َعۡنُهَما 
َ
ۡخَرَج أ

َ
ۡيَطُٰن َكَمآ أ بََوۡيُكم ّمَِن ٱۡلَنَّةِ يَزُِع َعۡنُهَما َيَٰبِيٓ َءاَدَم َل َيۡفتِنَنَُّكُم ٱلشَّ

َ
ۡخَرَج أ

َ
ۡيَطُٰن َكَمآ أ قــال تعالى: }َيَٰبِيٓ َءاَدَم َل َيۡفتِنَنَُّكُم ٱلشَّ

ۡوِلَآَء 
َ
َيِٰطنَي أ ۡوِلَآَء ِلَاَســُهَما لرُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَماۚٓ إِنَُّهۥ يََرىُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث َل تََرۡوَنُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ
َ
َيِٰطنَي أ ِلَاَســُهَما لرُِيَِيُهَما َسۡوَٰءتِِهَماۚٓ إِنَُّهۥ يََرىُٰكۡم ُهَو َوقَبِيلُُهۥ ِمۡن َحۡيُث َل تََرۡوَنُهۡمۗ إِنَّا َجَعۡلَنا ٱلشَّ

ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن٢٧٢٧{ ]األعراف: 27[ ِيَن َل يُۡؤِمُنوَنلِلَّ لِلَّ
َعــْن َأبِــي األَْحَوِص، َعــْن َعْبِد اهللِ، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: ))الَمــْرَأُة َعْوَرٌة، َفــإَِذا َخَرَجْت ( 551

ْيَطاُن((. ]صت 1173 ص[. اْسَتْشَرَفَها الشَّ
َها ( 552 َعْن َقَتاَدَة، َعْن َســالِِم ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن َأبِيِه، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْلَمْرَأُة َعْوَرٌة، َوإِنَّ

َها َل َتُكوُن َأْقَرَب إَِلى اهللِ ِمنَْها فِي َقْعرِ َبْيتَِها((. ]2688سل ص[. ْيَطاُن، َوإِنَّ إَِذا َخَرَجِت اْسَتْشَرَفَها الشَّ
املرأة عورة: ليس يف ذلك انتقاص للمرأة وإنما املقصود تشــبيهها بالعورة يف وجوب ســرتها 

وصيانتها عن شــياطني اإلنس والجن الذين يريدون التالعب بها وتدنيــس رشفها وعفتها ولذلك ُختم 

الحديث بهذه الجملة ))َوإِنََّها اَل تَُكوُن أَْقَرَب إىَِل اللَِّه ِمنَْها يِف َقْعِر بَيِْتَها((.

استرشفها الشــيطان: يرفع برصه إليها ويطمع فيها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو 

كليهما يف الفتنة وفيه التحذير من شياطني اإلنس ألنهم أيضا يريدون بها الفتنة لها ولهم ولغريهم.

َعْن َجابٍِر، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى اْمَرَأًة، َفَأَتى اْمَرَأَتُه َزْينََب، َوِهَي َتْمَعُس َمنِيَئًة َلَها، َفَقَضى (  55
َحاَجَتُه، ُثمَّ َخَرَج إَِلى َأْصَحابِِه، َفَقاَل: ))إِنَّ اْلَمْرَأَة ُتْقبُِل فِي ُصوَرِة َشــْيَطاٍن، َوُتْدبُِر فِي ُصوَرِة َشْيَطاٍن، َفإَِذا 

َأْبَصَر َأَحُدُكُم اْمَرَأًة َفْلَيْأِت َأْهَلُه، َفإِنَّ َذلَِك َيُردُّ َما فِي َنْفِسِه((. ]1403م[.
تمعس منيئة: املعس هو الدلك أي تدلك الجلد قبل دبغه.

إن املرأة تقبل يف صورة شــيطان..: ووجه الشــبه هنا يف الدعوة إىل الفتنة فكما أن الشيطان 

يدعو إىل الفتنة والفاحشة فكذلك النظر إىل املرأة السيما املتربجة مدعاة للفتنة ملا جعله الله تعاىل يف نفوس 

الرجال من امليل إىل النساء والتلذذ بهن ويؤخذ منه تحريم النظر للنساء إال نظرة الفجاءة وتحذير النساء 

من الخروج إال للحاجة ومن التربج والتزين حال خروجها.

باب]األمر]بالحجاب1][ 

 ۚ ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۚ َيٰٓ ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما٥٩٥٩{ ]األحزاب: 59[ ن ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱللَّ
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗماَذٰلَِك أ ن ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱللَّ

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
َذٰلَِك أ
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جالبيبهن: ما يكون فوق الثياب من ملحفة أو خمار ورداء ونحوه فيغطني بها الوجه والنحر.

ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين: بيان للحكمة من األمر بالتســرت واالحتشــام. أى أن التسرت 

واالحتشام واإِلدناء عليهن من جالبيبهن يجعلهن أدنى وأقرب إىل أن يُعرفن ويُميزن عن غريهن من اإلِماء 

والكاشفات فال يُؤذين من جهة من ىف قلوبهم مرض

ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلرَِيَةُ 
َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُســوُلُ ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلرَِيَةُ َوَما َكَن لُِمۡؤِمٖن َوَل ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََض ٱللَّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُســوُلُ وقال تعالى: }َوَما َكَن لُِمۡؤِمٖن َوَل ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََض ٱللَّ

بِيٗنا٣٦٣٦{ ]األحزاب:   [ َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد َضلَّ َضَلٰٗل مُّ ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َيۡعِص ٱللَّ
َ
بِيٗناِمۡن أ َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد َضلَّ َضَلٰٗل مُّ ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َيۡعِص ٱللَّ
َ
ِمۡن أ

ــا َنَزَلْت آَيُة اْلِحَجاِب ِجْئــُت َأْدُخُل َكَما ُكنُْت َأْدُخــُل، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 554 َعــْن َأَنٍس َقاَل: َلمَّ
((. ]13519سن ص[.  ))َوَراَءَك َيا ُبنَيَّ

هذا أنس بن مالك كان خادما للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو َمن هو الصحابي الجليل قد تم حجبه، ويُســتفاد 

من ذلك الحذر من تكشــف نساء البيت عىل الخادم أو العامل وغريهما ولو كانت األطراف كلهم معروفني 

بالصالح أو كان فارق الســن بني الخادم واملرأة كبريا كأنس بن مالك  أو كان خادما لهم سنني طويلة 

وحسن العرشة، فأنس خدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني، بل ولو كان الفرق يف الحسب والنسب بينهما كبريا كما 

يف قصة امرأة العزيز، فكل هذا ال يمنع املســلم واملسلمة من العمل بما أمرنا الله به والحذر من التساهل 

والتوسع يف التعامل مع الخدم والعمال والجريان وغريهم.

َس بَِها َفإَِذا ِعنَْدَها َقْوٌم ( 555 َعــْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: »ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتى َبــاَب اْمَرَأٍة َعرَّ
َفاْنَطَلــَق َفَقَضى َحاَجَتُه َفاْحُتبَِس، ُثمَّ َرَجــَع َوِعنَْدَها َقْوٌم َفاْنَطَلَق َفَقَضى َحاَجَتُه َفَرَجَع َوَقْد َخَرُجوا« َقاَل: 
»َفَدَخَل َوَأْرَخى َبْينِي َوَبْينَُه ِسْتًرا« َقاَل: َفَذَكْرُتُه أِلَبِي َطْلَحَة، َقاَل: َفَقاَل: َلئِْن َكاَن َكَما َتُقوُل َلَينِْزَلنَّ فِي َهَذا 

َشْيٌء َقاَل: َفنََزَلْت آَيُة اْلِحَجاِب. ]3217صت ص[. 
عرس بها: أي بنى بها يقال أَْعَرس الرجل فهو ُمْعِرس إذا دخل بامرأته.

55  ) }ۚ ۚيُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ ا َنَزَلْت: }يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ َعْن َصِفيََّة بِنِْت َشْيَبَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َقاَلْت: »َلمَّ
َخَرَج نَِساُء اأْلَْنَصاِر َكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسِهنَّ اْلِغْرَباَن مَِن األَْكِسَيِة«. ]4101صد ص[.

الغربان: جمع غراب واألكسية جمع كساء وهو الخمار وفيه تشبيه تغطية الرأس بالخمار األسود 

بالغراب.

ا َأْنَزَل اهلُل: }َوۡلَۡضِۡبَن َوۡلَۡضِۡبَن ( 557 َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َيْرَحُم اهلُل نَِســاَء الُمَهاِجَراِت األَُوَل، َلمَّ
ْقَن ُمُروَطُهنَّ َفاْخَتَمْرَن بَِها«. ]4758خ[. ۖ{ َشقَّ ٰ ُجُيوبِِهنَّ ِۖبُُمرِهِنَّ َعَ ٰ ُجُيوبِِهنَّ ِبُُمرِهِنَّ َعَ
مروطهن: املروط أكسية من صوف وغريه واملقصود اإلزار.

فاختمرن بها: غطني وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار عىل رأسها وترميه من الجانب األيمن 

عىل العاتق األيرس وهو التقنع. قال الفراء: كانوا يف الجاهلية تســدل املرأة خمارها من ورائها وتكشف ما 

قدامها فأُمرن باالستتار.
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558 ) }ۖ ٰ ُجُيوبِِهنَّ َۖوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ ٰ ُجُيوبِِهنَّ ا َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة }َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ عن َعائَِشَة  َكاَنْت َتُقوُل: »َلمَّ
ْقنََها مِْن قَِبِل اْلَحَواِشي َفاْخَتَمْرَن بَِها«. ]4759خ[. َأَخْذَن ُأْزَرُهنَّ َفَشقَّ

أزرهن: جمع إزار وهي املالءة بضم امليم أي امللحفة.

الحوايش: الجوانب وحاشية الثوب جانبه.

باب]الترهيب]من]التبرج]والتكشف1][ 

ۚ فََل َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع  َقۡيُتَّ َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱتَّ
َ
ِ لَۡســُتَّ َكأ ۚ فََل َتَۡضۡعَن بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبّ َقۡيُتَّ َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱتَّ
َ
ِ لَۡســُتَّ َكأ قال تعالى: }َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبّ

 ۖ وَلٰ
ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل ۖ  َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّۡجــَن َتَبُّ وَلٰ
ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل ۡعُروٗفا٣٢٣٢ َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّۡجــَن َتَبُّ ِي ِف قَۡلبِهِۦ َمــَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗل مَّ ۡعُروٗفاٱلَّ ِي ِف قَۡلبِهِۦ َمــَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗل مَّ ٱلَّ

ۡهَل 
َ
ُ ِلُۡذهِــَب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِيُد ٱللَّ ۥٓۚ إِنَّ َ َورَُســوَلُ ِطۡعَن ٱللَّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتنَِي ٱلزَّ قِۡمــَن ٱلصَّ

َ
ۡهَل َوأ

َ
ُ ِلُۡذهِــَب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِيُد ٱللَّ ۥٓۚ إِنَّ َ َورَُســوَلُ ِطۡعَن ٱللَّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءاتنَِي ٱلزَّ قِۡمــَن ٱلصَّ

َ
َوأ

َ َكَن لَِطيًفا  ِ َوٱۡلِۡكَمةِۚ إِنَّ ٱللَّ َ َكَن لَِطيًفا  َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ِمۡن َءاَيِٰت ٱللَّ ِ َوٱۡلِۡكَمةِۚ إِنَّ ٱللَّ ٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهرٗياٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهرٗيا٣٣٣٣ َوٱۡذُكۡرَن َما ُيۡتَلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ِمۡن َءاَيِٰت ٱللَّ
َخبرًِياَخبرًِيا٣٤٣٤{ ]األحزاب: 2 -4 [

َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))ِصنَْفاِن ِمْن َأْهــِل النَّاِر َلــْم َأَرُهَما َبْعــُد: َقْوٌم ( 559
َمَعُهْم ِســَياٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقرِ َيْضرُِبوَن بَِها النَّاَس، َونَِســاٌء َكاِســَياٌت َعاِرَياٌت ُمِميَاٌت َمائَِاٌت ُرُؤوُســُهنَّ 
َكَأْســنَِمِة الُبْخــِت اْلَمائَِلِة َل َيْدُخْلَن الَجنََّة َوَل َيِجــْدَن ِريَحَها َوإِنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِســيَرِة َكَذا وَكَذا((. 

]3799صج ص[.
كاسيات عاريات: يلبسن لباسا ال يسرتهن إما لقرصه أو لرقته فهي كالعارية يف الحقيقة.

مميالت: مميالت للنساء األخريات بدعوتهن إىل الفساد وللرجال بتربجهن.

مائالت: مائالت عن العفة واالستقامة إىل الفواحش واملنكرات.

كأسنمة البخت املائلة: الالتي يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغريها حتى 

تكون مثل أسنمة البخت املائلة والبخت نوع من اإلبل له سنامان بينهما شئ من االنخفاض وامليالن فهذا 

مائل من جهة وهذا مائل من جهة وهؤالء النسوة أْشبَْهن هذه األسنمة.

َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاَثٌة َل َتْسَأْل َعنُْهْم: َرُجٌل َفاَرَق اْلَجَماَعَة، ( 0 5
َوَعَصى إَِماَمُه، َوَماَت َعاِصًيا، َوَأَمٌة َأْو َعْبٌد َأَبَق ِمْن َسيِِّدِه َفَماَت َواْمَرَأٌة َغاَب َعنَْها َزْوُجَها، وَقْد َكَفاَها ُمْؤَنَة 

َجْت َبْعَدُه، َفَا َتْسَأْل َعنُْهْم((. ]3058صج ص[. ْنَيا َفَتَبرَّ الدُّ

ِه، َقــاَل: َجــاَءْت ُأَمْيَمــُة بِنْــُت ُرَقْيَقــَة، إَِلى ( 1 5 َعــْن َعْمــِرو ْبــِن ُشــَعْيٍب، َعــْن َأبِيِه، َعــْن َجدِّ
ْساَلِم، َفَقاَل: ))ُأَبايُِعِك َعَلى َأْن َل ُتْشرِكِي بِاهللِ َشْيًئا، َوَل َتْسرِِقي َوَل َتْزنِي،  َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُتَبايُِعُه َعَلى اإْلِ
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َج اْلَجاِهِليَِّة  ِجي َتَبرُّ َوَل َتْقُتِلــي َوَلــَدِك، َوَل َتْأتِي بُِبْهَتاٍن َتْفَترِينَُه َبْيَن َيَدْيِك َوِرْجَلْيِك، َوَل َتنُوِحــي، َوَل َتَبرَّ
اْلُوَلى((. ]6850سن[ صحيح لغيره

وال تقتيل ولدك: وهذا يشــمل القتل بعد وجوده كما كان يف الجاهلية خشية الفقر أو قتله وهو 

جنني وبعض النساء تقتل ولدها قتال معنويا بإهماله وعدم تربيته الرتبية الحسنة فيعيش عيشة األشقياء 

أحياء بأبدانهم ميتة أرواحهم

وال تأتي ببهتان تفرتينه: قال ابن رجب: أكثرهم فرسوه بإلحاق املرأة بزوجها ولدا من غريه.

ومنهم من فرسه بأعم من ذلك مثل حفظ الفرج والفم عما ال يحل لها ويدخل يف البهتان خيانتها 

لزوجها يف ماله والكذب والنميمة وقذف املحصنات ونحو ذلك.

وال تربجي تربج الجاهلية األوىل: وهو أن تُْلِقي الخمار عىل رأســها وال تشده فتظهر قالئدها 

وقرطها وعنقها وهذا من صنيع نساء الجاهلية أما يف عرصنا اآلن فالبعض تتربج أشد من تربج الجاهلية.

باب]رب]كاسية]في]الدنيا]عارية]في]اآلخرة1][ 

ْيــِل َوُهَو َيُقوُل: ))َل إَِلــَه إِلَّ اهللُ، َماَذا ُأْنِزَل ( 2 5 َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة َقاَلِت: اْســَتْيَقَظ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن اللَّ
ْنَيا  ْيَلــَة ِمــَن اْلِفْتنَِة؟! َماَذا ُأْنِزَل ِمــَن اْلَخَزائِِن؟! َمْن ُيوِقُظ َصَواِحَب اْلُحُجَراِت؟! َكْم ِمْن َكاِســَيٍة فِي الدُّ اللَّ

ْيَها َبْيَن َأَصابِِعَها«. ]5844خ[. : »َوَكاَنْت ِهنٌْد َلَها َأْزَراٌر فِي ُكمَّ ْهِريُّ َعاِرَيٍة َيْوَم اْلِقَياَمِة؟!(( َقاَل الزُّ
وما أنزل من الخزائن: قرن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نزول الخزائن بنزول الفتن إشارة إىل أن الخزائن سبب 

يف الفتن والقصد يف األمر خري من اإلكثار وأسلم من الفتن.

من يوقظ صواحب الحجرات: أي زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص ليصلني يف الليل.

كم من كاسية يف الدنيا عارية يوم القيامة: كاسية بالثياب ونَِعِم الله عارية من الثواب لعدم 

الشكر والعمل أو عارية يف النار ومثل ذلك الكاسية بثياب شفاف أو ضيق يُظهر مفاتنها من بروز الثدي 

ولو كان مكسيا أو نحو ذلك فهى تعامل يف اآلخرة معاملة العارية.

وكانت هند لها أزرار يف كميها بني أصابعها: وقد فعلت ذلك لئال يبدو من ســعة كميها يشء 

من جسدها ألن اتساع األكمام يكشف الذراع.
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باب]التمسك]بالحجاب]ولو]كانت]عاصية1][ 

ْت بَِكْلٍب َعَلى َرْأِس (   5 عن َأبِي ُهَرْيَرَة  َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ُغِفَر ِلْمَرَأٍة ُموِمَسٍة َمرَّ
َها َفَأْوَثَقْتــُه بِِخَماِرَها، َفنََزَعْت َلُه ِمــَن اْلَماِء َفُغِفَر َلَها  َركِــيٍّ َيْلَهُث، َقــاَل: َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَطــُش، َفنََزَعْت ُخفَّ

بَِذلَِك((. ]3321خ[.
المرأة مومسة: أي زانية مجاهرة بالفجور والجمع ُمومسات أو مياميس وموامس

ركي: أي برئ والجمع ركايا

يلهث: يُخرج لسانه عطشا.

بخمارها: الخمار غطاء الرأس.

فغفر لها بذلك: ويؤخذ من ذلك خطأ من تقول: ال يناســبني الحجاب حتى أتخلص من بعض 

املخالفــات الرشعية وأتقرب إىل الله أكثــر، بينما الواجب عليها الحجاب حتــى ولو كانت عندها بعض 

املخالفات الرشعية، بل إن الحجاب وسيلة لقربها من الله تعاىل ومغفرة الذنوب قال تعاىل: }إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت 

يِّئََة اْلَحَسنََة تَْمُحَها((. { ويف الحديث ))َوأَتِْبِع السَّ اِتۚ ّيِ َٔ ّيِ َٔاِتۚيُۡذهِۡبَ ٱلسَّ يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ

باب]كاشفة]الرأس]كالوباء]الذي]يتعدى]للغير1][ 

َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعْن ُرْؤَيا النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َرَأْيُت اْمَرَأًة َسْوَداَء ( 4 5
ْلُتَها َوَباَء الَمِدينَــِة ُينَْقُل إَِلى  ْأِس َخَرَجْت ِمــَن الَمِدينَِة َحتَّــى َقاَمْت بَِمْهَيَعَة َوِهــَي الُجْحَفــُة َوَأوَّ َثائِــَرَة الــرَّ

الُجْحَفِة((. ]2290صت ص[.
ثائرة الرأس: أي شعر رأسها متنفش ومنترش.

باب]الحجاب]تَْقبله]العقول]السديدة1][ 

َعــْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقــاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب : »َواَفْقُت َربِّــي فِي َثاَلٍث؛ َفُقْلُت: َيا ( 5 5
ۖ{، َوآَيُة 

َقــاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ُِذواْ ِمن مَّ َۖوٱتَّ
َقــاِم إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ ُِذواْ ِمن مَّ َرُســوَل اهللِ َلِو اتََّخْذَنــا مِْن َمَقــاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى؛ َفنََزَلْت: }َوٱتَّ

اْلِحَجــاِب ُقْلــُت: َيا َرُســوَل اهللِ َلْو َأَمْرَت نَِســاَءَك َأْن َيْحَتِجْبَن َفإِنَّــُه ُيَكلُِّمُهنَّ اْلَبــرُّ َواْلَفاِجــُر، َفنََزَلْت آَيُة 
ۥٓ  ن ُيۡبِدَلُ

َ
ۥٓ إِن َطلََّقُكنَّ أ ۥٓ َعَسٰ َربُُّه ن ُيۡبِدَلُ
َ
ۥٓ إِن َطلََّقُكنَّ أ : }َعَسٰ َربُُّه اْلِحَجــاِب، َواْجَتَمَع نَِســاُء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَغْيَرِة َعَلْيِه َفُقْلُت َلُهــنَّ

{ فنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة«. ]402خ[. ا ّمِنُكنَّ ۡزَوًٰجا َخرۡيٗ
َ
ا ّمِنُكنَّأ ۡزَوًٰجا َخرۡيٗ
َ
أ
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باب]التمسك]بالحجاب]ولو]كانت]حديثة]السن1][[ 

َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســُتُرنِي بِِرَدائِِه، َوَأَنــا َأْنُظُر إَِلى (   5
ــنِّ اْلَحِريَصِة َعَلى  اْلَحَبَشــِة َيْلَعُبوَن فِي اْلَمْســِجِد َحتَّى َأُكوَن َأَنا َأْســَأُم، َفاْقُدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَحِديَثِة السِّ

ْهِو«. ]1595صن ص[. اللَّ
يسرتني بردائه: أي يسرتها بثيابه حتى ال يراها الرجال ويف رواية: »دونكم بني أرفدة«.

باب]الحياء]خير]كله1][[ 

اِر َقاَل: َســِمْعُت ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن َيُقوُل: َقاَل ( 7 5 ــوَّ َعْن َخالِِد ْبِن َرَباٍح َقاَل: َســِمْعُت َأَبا السَّ
ُه((. ]سن 19830 ص[. َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْلَحَياُء َخْيٌر ُكلُّ

، َيُقوُل: ( 8 5 َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: َســِمْعُت َعْبَد اهللِ ْبَن َأبِي ُعْتَبَة، َيُقوُل: َســِمْعُت َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ
»َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَشدَّ َحَياًء مَِن اْلَعْذَراِء فِي ِخْدِرَها َوَكاَن إَِذا َكِرَه َشْيًئا َعَرْفنَاُه فِي َوْجِهِه«. ]2320م[.

العذراء: البكر وجمعه عذارى، والُعذرة بضم العني وسكون الذال البكارة، ومن الحياء الحجاب 

وعــدم االختالط وعدم الخضوع بالقول، ومثل هذا الُخلُق الذي هو خري كله وال يأتي إال بالخري تتصف به 

كثري من النساء العاقالت عامة واألبكار خاصة قال تعاىل: }فََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡستِۡحَيآءٖفََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡستِۡحَيآءٖ{ ويف 

الحديث: ))الحياء شعبة من اإليمان(( وحديث: ))الحياء واإليمان ُقرنا جميًعا فإذا ُرفع أحدهما ُرفع 

اآلخر(( وحديث: ))إذا لم تستح فاصنع ما شئت((.

باب]المرأة]يسوؤها]التكشف1][[ 

َعَطــاُء ْبــُن َأبِي َرَباٍح، َقاَل: »َقــاَل لِي اْبُن َعبَّــاٍس: َأاَل ُأِريَك اْمَرَأًة مِْن َأْهــِل الَجنَِّة؟ ُقْلُت: ( 9 5
ــُف، َفاْدُع اهلَل لِي، َقاَل:  ــْوَداُء، َأَتــِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: إِنِّي ُأْصَرُع، َوإِنِّي َأَتَكشَّ َبَلــى، َقاَل: َهِذِه الَمْرَأُة السَّ
ُف،  ))إِْن ِشــْئِت َصَبْرِت َوَلِك الَجنَُّة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت اهللَ َأْن ُيَعافَِيِك(( َفَقاَلْت: َأْصبُِر، َفَقاَلْت: إِنِّي َأَتَكشَّ

َف، َفَدَعا َلَها«. ]5652خ[. َفاْدُع اهلَل لِي َأْن اَل َأَتَكشَّ
فادع الله يل أن ال أتكشــف: فإنها صربت عىل الرصع ولكنها لم تصرب عىل التكشــف مع أنها 

معذورة وهذا مثال للحياء فما أحوجنا ملثلها يف هذا الزمان.
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َعْن اْبَن َعبَّاٍس، َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًل((، َفَقاَلْت اْمَرَأٌة: َأُيْبِصُر َأْو ( 570
ٞن ُيۡغنِيهِ{((. ]3332صت[ حسن 

ۡ
ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ

ٞن ُيۡغنِيهِلُِكّ
ۡ
ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ

َيَرى َبْعُضنَا َعْوَرَة َبْعٍض؟ َقاَل: ))َيا ُفَاَنُة }لُِكّ
صحيح.

فقالت امرأة أيبرص أو يرى بعضنا عورة بعض: وهذا هو األصل وتلك هي الفطرة التي ُفِطرْت 

النساء عليها وهي حب التســرت وبغض التكشف وعدم قبوله خالًفا ِلَمن تلوثت فطرتهن باألفكار الشاذة 

وتزيينها من شــياطني اإلنس والجن مما يعود عليهن بالخذالن والشقاء يف حياتهن االجتماعية والدينية 

واألخروية.

باب]ال]يجوز]للمرأة]أن]ترتدي]الضيق]من]الثياب]أو]الشفاف1][[ 

ا ( 571 َعِن اْبِن ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد أنَّ َأَباُه ُأَســاَمَة َقاَل: َكَسانِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قِْبطِيًَّة َكثِيَفًة َكاَنْت مِمَّ
َأْهَداَها ِدْحَيُة اْلَكْلبِيُّ َفَكَســْوُتَها اْمَرَأتِي، َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َماَلَك َلْم َتْلَبــِس الُقْبطِيََّة؟!(( ُقْلُت: َيا 
َرُسوَل اهللِ َكَســْوُتَها اْمَرَأتِي. َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُمْرَها َفْلَتْجَعْل َتْحَتَها ِغَاَلًة إِنِّى َأَخاُف َأْن َتِصَف 

َحْجَم ِعَظاِمَها((. ]سن 21834[ حسن لغيره.

ويف لفظ لمسدد: »قال فمرها تلبس تحته ثوبا شفيًفا ال يصف حجم عظامها للرجال«.
قبطية: الُقباطي ثياب رقاق ال تســرت البرشة عن رؤية الناظر بل تصفها وقال القايض عياض: 

ُقبطية بالضم نسبة إىل الِقبط بكرس القاف وهم أهل مرص.

كثيفة: أي ثخينة غليظة.

كســوتها امرأتي: وال يعارض هذا حديث: »َلَعَن رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الرجَل يلبُس ِلبسَة املرأِة واملرأَة 

تلبُس ِلبســَة الرجِل«، ألن الوعيد هنا أن يكون اللباس خاصــا بالرجل أو خاصا باملرأة فال يدخل فيه إذا 

كان الثياب غري مخصص ألحدهما فقد نجد نوع من اللباس ظاهٌر من شــكله وحياكته أنه غري مختص 

بأحد الطرفني، واملعترب يف ذلك ُعْرف البلد ألنه قد نجد لباًســا يف إحدى الدول خاصا بالرجال ويوجد مثله 

أو قريب منه خاص بالنســاء يف دولة أخرى، ومثل ذلك الِنعال حيث يوجد من النعال التي تُستعمل عند 

دخول الخالء ليســت خاصة بأحد الطرفني بل يرتديها الطرفان كمــا ال يدخل يف الوعيد لو كان اللباس 

خاًصا بأحدهما ثم تم تعديله ليناسب الطرف اآلخر أو اقتطاع جزء منه مع حياكته بما يتناسب مع الذي 

يرتديه، ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف عن دحية بن خليفة قال: »أتي رسول الله بقباطي 

فأعطاني منها قبطية فقال: ))اْصَدْعَها َصْدَعتنَْيِ َفاْقَطْع أََحَدُهَما َقِميًصا وأَْعِط اآْلَخَر اْمَرأَتََك ِلتَْختَِمَر 

ِبَها(( فلما أدبر قال: ))وُمِر اْمَرأَتََك أَْن تَْجَعَل تَْحَت َصْدَعِتَها ثَْوبًا اَل تَِصُفَها((«.
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غاللة: شعار يُلبس تحت الثوب مثل القميص ليمنع وصف بدنها.

قال الشــوكاني : »والحديث يدل عىل أنه يجب عىل املرأة أن تسرت بدنها بثوب ال يصفه، وهذا 

رشط ســاتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته ألن الُقباطي ثياب رقاق ال تسرت البرشة عن رؤية الناظر بل 

تصفها«.

وقد عقب البعض عىل كالم الشوكاني قائال: إنه حمل الحديث عىل الثياب الرقيقة الشفافة التي ال 

تســرت لون البرشة، ولكن هذا الحمل غري متجه، بل هو وارد عىل الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم 

من ليونتها، ولوكانت غري رقيقة وشفافة، وذلك واضح من الحديث ألمرين:

األول: أنه قد رصح فيه بأن الُقبطيــة كانت كثيفة، أي: ثخينة غليظة، فمثله كيف يصف البرشة 

وال يســرتها عن رؤية الناظر؟ ولعل الشوكاني  ذهل عن هذا القيد »كثيفة« يف الحديث، ففرس الُقبطية 

بما هو األصل فيها

الثاني: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد رصح فيه باملحذور الذي خشيه من هذه الُقبطية، فقال: ))إني أخاف أن 

تصف حجم عظامها((. فهذا نص يف أن املحذور إنما هو وصف الحجم ال اللون. 

فإن قيل: فإذا كان األمر كما ذكرت، وكانت الُقبطية ثخينة، فما فائدة الِغاللة؟

فالجــواب: فائدتها دفع ذلك املحذور، ألن الثوب قد يصف الجســم ولو كان ثخينًا، إذا كان من 

طبيعته الليونة واالنثناء عىل الجسد، كبعض الثياب الحريرية، فأمر ملسو هيلع هللا ىلص بالشعار من أجل ذلك.

وهذا التعقيب مضمونه أن الحديث وارد عىل الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها 

ولو كانت غري رقيقة وغري شــفافة لألمرين املذكوريــن يف التعقيب وهو صحيح ويكون عدم جواز لبس 

الشــفاف من باب أَْوىل فيتضمن الحديث النهي عن الضيق والشــفاف ومثل ذلك الكالم يف بيان معنى 

)الكاسيات العاريات( أي كاسيات بكساء شفاف أو ضيق أما قوله: إن الشوكاني حمل الحديث عىل الثياب 

الرقيقة الشفافة فغري ظاهر بل األقرب أن قصد الشوكاني بقوله: »بل تصفها« مثلما رأى صاحب التعقيب 

أنها تصف حجم الجسم مثلما فهمها غريهم كما ييل:

قال مالك: معنى تصف أي تلصق بالجلد.

وسئل مالك عن الوصائف يلبسن األقبية، فقال: ما يعجبني ذلك، وإذا شدتها عليها ظهر َعُجُزها 

ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها، عُجزها وغريها، مما رُشع سرته.

والوصائف الخدم ذكوًرا أو إناثًا املقربون من ســادتهم واملــراد هنا اإلناث أما األقبية فنوع من 

الثياب كاملعاطف بدون أكمام أو ما يُلبس فوق القميص.

* عن هشــام بن عروة: »أن املنذر بن الزبري قِدم من العراق، فأرسل إىل أسماء بنت أبي بكر أُمه 

بكسوة من ثياب َمروية -أي منسوبة إىل مرو- وُقوهية - أي منسوبة إىل قوهستان وهي ناحية بخراسان - 

رقاق عتاق بعدما ُكفَّ برُصها، قال: فلمَستْها بيدها ثم قالت: أُف، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك عليه، 

ه، إنه ال يشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف«. رواه ابن سعد بإسناٍد صحيٍح إىل املنذر. وقال: يا أمَّ
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* عن عبد الله بن أبي ســلمة: »أن عمر بن الخطاب  كســا الناس الُقباطيِّ -ثياب مرصية 

ِرعها نســاؤكم، فقال رجل: يا أمري املؤمنني! قد ألبستها امرأتي، فأقبلت يف  رقيقة بيضاء-، ثم قال: ال تَدَّ

البيت وأدبرت، فلم أره يشــف. فقال عمر: إن لم يشف، فإنه يصف«. رواه البيهقي وقال إنه مرسل لكن 

رجاله ثقات.

ويف هذا األثر والذي قبله إشــارة إىل أن كون الثوب يشف أو يصف، كان من املقرر عندهم أنه ال 

يجوز، وأن الذي يشف رشٌّ من الذي يصف.

باب]المرأة]المترجلة1][[ 

ُجَل َيْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْرَأِة، َواْلَمْرَأَة َتْلَبُس لِْبَسَة ( 572 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ
ُجِل«. ]4098صد ص[. الرَّ

َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأبِي ُمَلْيَكَة، َقاَل: قِيَل لَِعائَِشَة : إِنَّ اْمَرَأًة َتْلَبُس النَّْعَل، َفَقاَلْت: (  57
ُجَلَة مَِن النَِّساِء«. ]4099صد ص[. »َلَعَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

تلبس النعل: أي النعل الخاص بالرجال.

الرجلة من النساء: التي تتشبه بالرجال يف زيهم وأفعالهم وأقوالهم وهيآتهم.

َجاِل بِالنَِّساِء، َوالُمَتَشبَِّهاِت ( 574 َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الُمَتَشبِِّهيَن مَِن الرِّ
َجاِل«. ]5885خ[. مَِن النَِّساِء بِالرِّ

باب]الترهيب]من]التشبه]بغير]المسلمين]في]التبرج]واالختالط]1][[ 

وغيرهما

َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َتَشــبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم((. ]4031صد[ حسن ( 575
صحيح

َعْن َأبِي َسِعيٍد ، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْبًرا بِِشْبرٍ، َوِذَراًعا بِِذَراٍع، (  57
َحتَّى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه((، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ: الَيُهوَد، َوالنََّصاَرى َقاَل: ))َفَمْن((. ]3456خ[.

لتتبعن سنن: ويف رواية »لرتكبن سنن« والسنن: الُطُرق والعادات واملناهج.



ريــاض الصالحــات210

ُجحر َضب: الضب حيوان ُجْحُره شديد الُظلمة ونتن الريح، واملقصود أنكم تتشبهون بهم ولو يف 

القبائح وما تتقزز منه النفس فضاًل عن مخالفته للرشع أما التشبه بهم يف التقدم الصناعي بل ومنافستهم 

يف ذلك فهو مطلب رشعي.

باب]نهي]المرأة]عن]خلع]ثيابها]خارج]بيتها]في]مواطن]الريبة1][[ 

، َأنَّ نَِساًء ( 577 ُث َعْن َأبِي الَملِيِح الُهَذلِيِّ َعْن َمنُْصوٍر، َقاَل: َسِمْعُت َسالَِم ْبَن َأبِي الَجْعِد، ُيَحدِّ
اَماِت؟  تِي َيْدُخْلَن نَِساُؤُكنَّ الَحمَّ اِم َدَخْلَن َعَلى َعائَِشَة، َفَقاَلْت: َأْنُتنَّ الالَّ مِْن َأْهِل ِحْمٍص، َأْو مِْن َأْهِل الشَّ
ْتَر َبْينََها َوَبْيَن  َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َما ِمْن اْمَرَأٍة َتَضُع ثَِياَبَها فِي َغْيرِ َبْيِت َزْوِجَها إِلَّ َهَتَكِت السِّ

َربَِّها((. ]2803صت ح[.

اِم َفَلِقَينِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 578 ْرَداِء، َتُقوُل: َخَرْجُت مَِن اْلَحمَّ َعْن َسْهٍل، َعْن َأبِيِه، َأنَُّه َسِمَع ُأمَّ الدَّ
اِم، َفَقاَل: ))َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، َما ِمَن اْمَرَأٍة َتَضُع ثَِياَبَها فِي  ْرَداِء؟(( َقاَلْت: مَِن اْلَحمَّ َفَقاَل: ))ِمْن َأْيَن َيا ُأمَّ الدَّ

ْحَمِن((. ]سن 27083 ح[. َهاتَِها، إِلَّ َوِهَي َهاتَِكٌة ُكلَّ ِسْترٍ َبْينََها َوَبْيَن الرَّ َغْيرِ َبْيِت َأَحٍد ِمْن ُأمَّ
الحمامات: أماكن االســتحمام العامة. واملقصود النهي عن خلع الثياب يف مواطن يُخىش منها 

الفتنــة وعدم األمن أو عىل وجه ُمَحرم أما مع أمــن الفتنة فال بأس وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة بنت قيس 

اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده.

إال وهي هاتكة كل سرت أو إال هتكت السرت بينها وبني ربها: ألنها لم تحافظ عىل ما أُمرت به 

من التسرت عن غري املحارم فكان جزاؤها الفضيحة وحرمانها من سرت الله لها والهتك هو الَخْرق والهتيكة 

نْيَا، إاِلَّ َسرَتَُه اللُه يَْوَم  هي الفضيحة والجزاء من جنس العمل كما يف حديث: ))اَل يَْسرُتُ َعبٌْد َعبًْدا يِف الدُّ

اْلِقيَاَمِة(( وحديث: ))َمْن َسرَتَ َعْوَرَة أَِخيِه اْلُمْسِلِم، َسرَتَ اللَُّه َعْوَرتَُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن َكَشَف َعْوَرَة 

أَِخيِه اْلُمْسِلِم، َكَشَف اللَُّه َعْوَرتَُه َحتَّى يَْفَضَحُه ِبَها يِف بَيِْتِه((.

باب]هل]ترتدي]المرأة]الخمار]في]الجنة1][[ 

ْنَيا َوَما ( 579 َعــْن َأَنٍس: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َلَغْدَوٌة فِي َســبِيِل اهللِ، َأْو َرْوَحٌة، َخْيــٌر ِمَن الدُّ
ْنَيا َوَما فِيَها، َوَلْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن نَِساِء َأْهِل  فِيَها، َوَلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم، َأْو َمْوِضُع َيِدِه فِي الَجنَِّة، َخْيٌر ِمَن الدُّ
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َلَعْت إَِلى الَْرِض لََضاَءْت َما َبْينَُهَما، َوَلَملَْت َما َبْينَُهَما ِريًحا، َوَلنَِصيُفَها َعَلى َرْأِســَها َخْيٌر ِمَن  الَجنَِّة اطَّ
ْنَيا َوَما فِيَها((. ]1651صت ص[. الدُّ

ِل النَّهاِر إىل ِبدايِة َوقِت الظُّهِر، والرَّْوحُة: ِمن َوقِت الظُّهِر إىل  ــرْيُ يف الَوقِت الذي ِمن أوَّ الَغْدوُة: السَّ

اللَّيِل.

ولنصيفها عىل رأسها: ويف رواية للطرباني: »ولتاجها عىل رأسها« والنصيف هي العصابة التي 

تلفها املرأة عىل اســتدارة رأســها للتجمل والتزين أو النصيف هو الخمار ترتديه أحيانًا ليزيدها جمااًل 

فاتفاق املسمى ال يعني مشابهته بما كان عليه يف الدنيا ومثل ذلك سائر اللباس بل واألعضاء فثياب الدنيا 

ليس كثياب الجنة ولو اتفق يف امُلسمى ومثل ذلك العني والَشعر واملأكوالت واملرشوبات وسائر امللذات.

باب]التمسك]بالحجاب]ولو]إلى]المسجد1][[ 

َعاٍت ( 580 ْبــَح َفَينَْصِرُف النَِّســاُء ُمَتَلفِّ َعْن َعائَِشــَة َقاَلــْت: »إِْن َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَصلِّي الصُّ
بُِمُروطِِهنَّ َما ُيْعَرْفَن مَِن اْلَغَلِس«. ]545صن ص[.

متلفعات بمروطهن: متلحفات بأكسية من صوف أو غريه.

الغلس: اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.

باب]االلتزام]بالحجاب]في]الصالة1][[ 

َعْن َصِفيََّة بِنِْت الَحاِرِث، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتْقَبُل َصَاُة الَحائِِض ( 581
إِلَّ بِِخَماٍر((. ]377 صت ص[.

الحائض: أي املرأة البالغ يعني إذا حاضت.

باب]النهي]عن]التكشف]في]الطواف1][[ 

ُن َيْوَم النَّْحِر بِِمنًــى َأْن اَل َيُحجَّ َبْعَد اْلَعاِم ( 582 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقــاَل: »َبَعَثنِي َأُبو َبْكٍر فِيَمْن ُيَؤذِّ
«. ]1946صد ص[. ُمْشِرٌك، َواَل َيُطوَف بِاْلَبْيِت ُعْرَياٌن، َوَيْوُم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر، َيْوُم النَّْحِر َواْلَحجُّ اأْلَْكَبُر اْلَحجُّ
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باب]ستر]المرأة]عند]الحادث1][[ 

َعــْن َأَنــِس ْبــِن َمالٍِك ، َقــاَل: ُكنَّا َمــَع النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْقَفَلُه مِْن ُعْســَفاَن َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  58
، َفَعَثَرْت َناَقُتُه، َفُصِرَعــا َجِميًعا، َفاْقَتَحَم َأُبــو َطْلَحَة، َفَقاَل:  َعَلــى َراِحَلتِــِه، َوَقــْد َأْرَدَف َصِفيََّة بِنَْت ُحَيــيٍّ
َيا َرُســوَل اهللِ َجَعَلنِي اهلُل فَِداَءَك، َقــاَل: ))َعَلْيَك الَمْرَأَة((، َفَقَلــَب َثْوًبا َعَلى َوْجِهِه، َوَأَتاَهــا، َفَأْلَقاُه َعَلْيَها، 
ا َأْشــَرْفنَا َعَلى الَمِدينَِة َقــاَل: ))آيُِبوَن َتائُِبوَن  َوَأْصَلــَح َلُهَمــا َمْرَكَبُهَما، َفَركَِبا َواْكَتنَْفنَا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ

َعابُِدوَن لَِربِّنَا َحاِمُدوَن(( َفَلْم َيَزْل َيُقوُل َذلَِك َحتَّى َدَخَل الَمِدينََة. ]3085خ[.
راحلته: الدابة التي يرتحل عليها.

أردف صفية: أركبها خلفه.

فرصعا جميًعا: أي وقعا.

فاقتحم أبو طلحة: رمى نفسه وهو زيد بن سهل األنصاري.

فألقاه عليها: أي سرتها بالثوب.

باب]المرأة]ترخي]ذيلها]ذراعا]أو]شبرا1][[ 

َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت: ُسئَِل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َكْم َتُجرُّ اْلَمْرَأُة مِْن َذْيلَِها؟ َقاَل: ))ِشْبًرا(( . ُقْلُت: ( 584
إًِذا َينَْكِشُف َعنَْها َقاَل: ))ِذَراٌع َل َتِزيُد َعَلْيِه((. ]3580صه ص[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))فِي ُذُيوِل النَِّســاِء ِشْبًرا((، َفَقاَلْت َعائَِشُة: ( 585
((، َقاَل: ))َفِذَراٌع((. ]3583صه ص[. ))إًِذا َتْخُرَج ُسوُقُهنَّ

كم تجر املرأة من ذيلها: ذيل الثوب واإلزار هو: ما ُجر منه إذا أُْسبل وذيل املرأة لكل ثوب تلبسه 

إذا َجرتْه عىل األرض والواجب سرت األقدام ولو ارتََدْت الجورب مع إرخاء الثوب كان أفضل وأسرت.

قال ابن تيمية : إطالة الذيول للنساء ُسنَّة.

وقال النووي وغريه  أجمع العلماء عىل جواز اإلسبال للنِّساء.

قال الشــيخ زين الدين العراقي: الظاهر أن املراد بالذراع ذراع اليد وهو شربان والذراع الرشعي 

أقرص من الُعْريف.

وقال الشيخ منصور البُُهوتي بمثل ما قاله الشيخ زين الدين.
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باب]النقاب]والقفاز]لغير]المحرمة1][[ 

اَزْيــِن((. (  58 َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، َعــِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))اْلُمْحرَِمــُة َل َتنَْتِقــُب َوَل َتْلَبــُس اْلُقفَّ
]1826صد ص[.

امُلْحِرمــة ال تنتقب وال تلبس القفازين: ومفهوم ذلك أن غــري امُلْحرمة لها أن تنتقب وتلبس 

القفازين بل فيه داللة عىل أن املعلوم من حال النساء هو سرت الوجه والكفني.

باب]هل]يجوز]للمرأة]كشف]الوجه]والكفين1][[ 

َعْن َعائَِشَة ، َأنَّ َأْسَماَء بِنَْت َأبِي َبْكٍر، َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيَها ثَِياٌب ِرَقاٌق، ( 587
َفَأْعَرَض َعنَْها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: ))َيا َأْسَماُء، إِنَّ اْلَمْرَأَة إَِذا َبَلَغِت اْلَمِحيَض َلْم َتْصُلْح َأْن ُيَرى ِمنَْها إِلَّ 
 .» ْيِه َقاَل َأُبو َداُوَد: »َهَذا ُمْرَســٌل، َخالُِد ْبُن ُدَرْيٍك َلْم ُيْدِرْك َعائَِشــَة َهَذا َوَهَذا(( َوَأَشــاَر إَِلى َوْجِهِه َوَكفَّ

]4104صد ص[.

ثياب رقاق: جمع رقيق وال يجوز لبس الثوب الرقيق.

وأشــار إىل وجهه وكفيه: ظاهر الحديث يدل عىل جواز كشــف الوجه والكفني وأن سرتهما 

مستحب فقط وليس واجبًا.

قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة: أي أن الحديث ضعيف وقد أقر املحدث 

 : األلباني بهذه العلة إال أنه قال: حديث عائشة يقويه شاهد قوي عن أسماء نفسها صاحبة القصة. وقال

إذا كان اإلمام أحمد يرى أن وجه املرأة عورة فإن اإلمام مالك والشافعي وأبا حنيفة يرون أنه ليس بعورة.

وقــال األلباني : إن القول بأن وجه املرأة ليس بعــورة ال يعني جواز النظر إليه لقوله تعاىل: 

بَۡصٰرِهِۡم{ كما أن القول بأن وجه املرأة ليس بعورة ال يعني عدم مرشوعية 
َ
واْ ِمۡن أ بَۡصٰرِهِۡمقُــل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ
َ
واْ ِمۡن أ }قُــل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

سرت الوجه بل إن سرت الوجه مستحب وقد أفردُت بابًا يف ذلك وواجهُت الذين يقولون أن سرت الوجه ليس 

مرشوًعا وبينُت لهم أن ســرت الوجه كان معروًفا ويكفي يف ذلك حديث ))اْلُمْحِرَمُة اَل تَنْتَِقُب، َواَل تَْلبَُس 

اَزيِْن(( فمفهوم ذلك مرشوعية سرت الوجه لغري امُلْحِرمة وال خالف أنه مستحب إال أنه ليس بواجب ولو  اْلُقفَّ

أن امرأة ترى وجوب سرت الوجه ولم تسرت وجهها فهي آثمة، ثم قال : إن بعض العلماء يف بعض الدول 

التي يســود فيها ســرت الوجه قواًل وعماًل قالوا يل أن القول اآلخر بعدم وجوب سرت الوجه يرض بمصلحة 

البلد، فقلت إن أهل مكة أدرى بشعابها لكن أيًضا بعض الدول التي يسود فيها التربج األنسب لهم التدرج 
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وحثهم عىل الحجاب مع كشف الوجه ثم يف مرحلة أخرى نحثهم عىل األفضل وهو سرت الوجه. انتهى كالمه 

مخترًصا وبترصف. 

ومثل هذه املســائل التي يَْقوى فيها الِخالف واحتمالية صحة اســتدالل طريف الخالف فيتوجه 

اإلفتاء بما يتناســب مع مصلحة املخاَطب سواء كان فرًدا أو بلًدا أو قبيلة، ولكل مقام مقال فقد يُْفتَي يف 

مثل هذه املسائل لفرد بخالف ما يُْفتَي به عىل املأل فإذا كان امُلخاَطب بلًدا يسود فيه سرت الوجه فليس من 

الحكمة الحديث عن الخالف يف عدم الوجوب بل الحكمة أن يكون الحديث يف أفضلية سرت الوجه إال يف مقام 

التعليم والتأصيل، أما لو كان املخاَطب بلًدا يســود فيه التربج فليكن الحديث عىل الحجاب دون الحديث 

عن ســرت الوجه من باب التدرج ومثل هذا يكون يف املسائل الخالفية التي تتقارب فيها أدلة الطرفني وال 

يكون يف املسائل الخالفية التي فيها قول راجح واآلخر ضعيف فحينئذ يكون العمل بالقول الراجح وعدم 

اإلفتــاء بالقول الضعيف فإذا كان القول اآلخر قويًّا أو مقبــواًل وليس راجًحا فال بأس باإلفتاء به أحيانًا 

ومثل هذا كثري الســيما يف مسائل الحج فقد يُفتي لشخص بما ال يُفتي به آلخر أو بما ال يُفتي به عىل املأل 

حســب ما تسمع منه فقد يكون عنده من األعذار ما ليس عند غريه ويُرخص له ما لم يُرخص لغريه رشط 

عدم الخروج عىل القواعد العامة للرشيعة وتجنب الشاذ من األقوال.

قد ذهب كثري من أهل العلم أن ســرت الوجه والكفني فرض وأن وجه املرأة عورة وقالوا: إن حديث 

عائشــة ضعيف ألن يف سنده انقطاًعا وضعًفا يوجب عدم االحتجاج به وال يليق بمثل أسماء بنت أبي بكر 

أخت عائشة الكربى وزوجة الزبري بن العوام أحد املبرشين بالجنة أن تدخل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بثياب رقاق وأنه 

عىل فرضية صحته بشــواهده كما قال كثري من أهل العلم فهو محمول عىل ما كان قبل الحجاب ألن املرأة 

ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡس َٔلُوُهنَّ 
َ
ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡس َٔلُوُهنَّ ِإَوَذا َسأ
َ
قبل نزول آية الحجاب كانت تبدي وجهها وكفيها ثم نُسخ بقوله تعاىل: }ِإَوَذا َسأ

ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك 
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َيٰٓ

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۚ{ وبقوله تعاىل: }َيٰٓ ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنَّ

َ
ِۚمن َوَرآءِ ِحَجاٖبۚ َذٰلُِكۡم أ ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنَّ
َ
ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖبۚ َذٰلُِكۡم أ

ن ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنۗ{ ولقوله تعاىل: }َوَل َوَل 
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ۚ َذٰلِــَك أ ن ُيۡعَرۡفَن فََل يُۡؤَذۡيَنَۗونَِســآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
ۚ َذٰلِــَك أ َونَِســآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي يُۡدننَِي َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

{ فليس لها إبداء الزينة لغري املحارم والوجه  ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ
َ
ۡو َءابَآئِِهــنَّ أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَُّيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهــنَّ أ

َ
ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

من أعظم الزينة وهو عنوانها الدال عىل جمالها أو عىل دمامتها وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة  أنها 

قالت: ملا سمعُت صوت صفوان يسرتجع ملا رآها حني تَخلفْت عن الجيش قالت فلما سمعُت صوته َخمرُت 

وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فُعِلم بهذا أنهم قبل الحجاب كانوا يكشفون الوجوه أما بعد الحجاب 

فكانوا يسرتونها.
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باب]ال]يجوز]ارتداء]ثوب]فيه]تصليب1][[ 

ْحَمِن ْبِن ُأَذْينََة، َقاَلْت: »ُكنَّا َنُطوُف بِاْلَبْيِت َمَع ُأمِّ ( 588 َثْتنِي ِدْقَرُة ُأمُّ َعْبِد الرَّ ٍد، َقاَل: َحدَّ َعْن ُمَحمَّ
اْلُمْؤمِنِيَن، َفَرَأْت َعَلى اْمَرَأٍة ُبْرًدا فِيِه َتْصلِيٌب، َفَقاَلْت ُأمُّ اْلُمْؤمِنِيَن: اْطَرِحيِه اْطَرِحيِه، َفإِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

َكاَن إَِذا َرَأى َنْحَو َهَذا َقَضَبُه«. ]سن 25134، ح[.

فا والمروِة فرأيُت ( 589 عن ابِن سيريَن عن دقرَة قالْت: كنُت أمِشي مع عائشَة يف نسوٍة بيَن الصَّ
امرأًة عليها خميصٌة فيها صلٌب فقالْت لها عائشُة انزِعي هذا مِْن َثوبِِك فإنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َرآه يف ثوٍب 

قضَبُه. ]سن 25923، ح[

قضبه: قطع موضع الصليب والقضب القطع.

باب]محارم]المرأة1][[ 

ۡبَنآءِ إِۡخَوٰنِِهنَّ 
َ
ۡبَنآئِِهنَّ َوَلٓ إِۡخَوٰنِِهــنَّ َوَلٓ أ

َ
ۡبَنآءِ إِۡخَوٰنِِهنَّ لَّ ُجَناَح َعلَۡيِهنَّ ِفٓ َءابَآئِِهــنَّ َوَلٓ أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ َوَلٓ إِۡخَوٰنِِهــنَّ َوَلٓ أ

َ
قــال تعالــى: }لَّ ُجَناَح َعلَۡيِهنَّ ِفٓ َءابَآئِِهــنَّ َوَلٓ أ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َكَن َعَ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ۗ َوٱتَّقِــنَي ٱللَّ يَۡمُٰنُهــنَّ

َ
َخَوٰتِِهــنَّ َوَل نَِســآئِِهنَّ َوَل َما َملََكۡت أ

َ
ۡبَنــآءِ أ

َ
ءٖ َوَلٓ أ ِ َشۡ

ٰ ُكّ َ َكَن َعَ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ۗ َوٱتَّقِــنَي ٱللَّ يَۡمُٰنُهــنَّ
َ
َخَوٰتِِهــنَّ َوَل نَِســآئِِهنَّ َوَل َما َملََكۡت أ

َ
ۡبَنــآءِ أ

َ
َوَلٓ أ

َشِهيًداَشِهيًدا٥٥٥٥{ ]األحزاب: 55[
ۡو 

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
ۡو َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهــنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآئِِهنَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ۡو َءابَآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ۡو َءابَآئِِهنَّ أ

َ
وقــال تعالى: }َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهــنَّ إِلَّ ِلُُعوَلِِهنَّ أ

ٰبِعِنَي  وِ ٱلتَّ
َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِيٓ أ

َ
ۡو بَِيٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
ٰبِعِنَي أ وِ ٱلتَّ

َ
يَۡمُٰنُهنَّ أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡو نَِسآئِِهنَّ أ

َ
َخَوٰتِِهنَّ أ

َ
ۡو بَِيٓ أ

َ
ۡو بَِيٓ إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡو إِۡخَوٰنِِهنَّ أ

َ
ۡبَنآءِ ُبُعوَلِِهنَّ أ

َ
أ

رُۡجلِِهنَّ 
َ
ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِســآءِۖ َوَل يَۡضِۡبَن بِأ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ

َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
رُۡجلِِهنَّ َغــرۡيِ أ

َ
ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِســآءِۖ َوَل يَۡضِۡبَن بِأ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ

َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
َغــرۡيِ أ

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن٣١٣١{ ]النور: 1 [
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَنِلُۡعلََم َما ُيۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ
َ
ِ َجِيًعا أ ۚ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ ِلُۡعلََم َما ُيۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ

إال ما ظهر منها: الذي ال تســتطيع إخفاءه كالجلباب ويروى عن ابن عباس أن املقصود الوجه 

والكفان لكن كالمه محمول عىل حالة النســاء قبل نزول آية الحجاب وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن 

ســرت الجميع كما يف سورة األحزاب وغريها والدليل عىل أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه عيل بن أبي طلحة 

عنه أنه قال: أمر الله نساء املؤمنني إذا خرجن من بيوتهن يف حاجة أن يغطني وجوههن من فوق رؤوسهن 

بالجالبيب ويبدين عينًا واحدة.

بخمرهن عىل جيوبهن: تشد غطاء الرأس عىل فتحة الصدر فتسرت وجهها ونحرها وثديها.

ما ملكت أيمانكم: من نساء املرشكني اململوكات لها وقيل اململوكات واململوكني لها.

التابعني غري أويل اإلربة: الذين يتبعونكم وال شهوة لهم كالِعنني واملعتوه.
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لم يظهروا عىل عورات النساء: ال علم لهم بعورات النساء ومواطن فتنتهم.

مــا يخفني من زينتهن: من الخلخال الذي تتزين به املــرأة ومثل ذلك الطيب فإنه يلفت نظر 

الرجال إليها.

َعــْن َأبِــي َصالٍِح، َعْن َأبِي َســِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َيِحلُّ ِلْمــَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهللِ ( 590
َواْلَيْوِم اْلِخرِ َأْن ُتَسافَِر َسَفًرا َفْوَق َثَاَثِة َأيَّاٍم َفَصاِعًدا، إِلَّ َوَمَعَها َأُبوَها َأْو َأُخوَها َأْو َزْوُجَها َأِو اْبنَُها َأْو ُذو 

َمْحَرٍم ِمنَْها((.]صد 1726 ص[.
فوق ثالثة أيام: ووردت روايــات بالنهي عن يوم وليلة وعن الربيد بدون َمْحرم واختالف املدة 

الختالف السائلني والحاصل أن كل ما يُسمى سفًرا فال يجوز بدون َمْحرم صيانة لها ودفًعا للشك والريبة.

ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو َمحرم منها: وكذلك زوجها.

وامَلْحرم للمرأة هو من ال يجوز له مناكحتها عــىل التأبيد بقرابة كاألب وإن عال واالبن وإن نزل 

واألعمــام واألخوال واألخ وابن األخ وابن األخت، أو رضاع كأخي املــرأة من الرضاعة وزوج املرضعة أو 

صهريــة كزوج األم لو دخل بها وأبي الزوج وإن عال وولد الزوج وإن نزل. فال يَدُخُل يف امَلحَرِم ابُن الَعمِّ 

ن يَِحلُّ لهم الزَّواُج منها. ِة وال زوُج الخالِة، وما شابَه، ممَّ وال ابُن الخاِل وال زوُج األخِت وال زوُج العمَّ

َعــْن َثابِــٍت، َعْن َأَنــٍس، َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتــى َفاطَِمَة بَِعْبــٍد َكاَن َقْد َوَهَبــُه َلَها، َقــاَل: َوَعَلى ( 591
ا َرَأى  َفاطَِمــَة  َثْوٌب، إَِذا َقنََّعْت بِِه َرْأَســَها َلْم َيْبُلْغ ِرْجَلْيَها، َوإَِذا َغطَّْت بِِه ِرْجَلْيَها َلْم َيْبُلْغ َرْأَســَها، َفَلمَّ

َما ُهَو َأُبوِك َوُغَاُمِك((. ]4106صد ص[. ُه َلْيَس َعَلْيِك َبْأٌس، إِنَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َما َتْلَقى َقاَل: ))إِنَّ
بعبد قد وهبه لها: أي غالم أعطاها لها هدية وهو عبد الله بن َمْســعدة الَغزاري وقد ورد أنها 

ربته ثم أعتقته.

قنعت به رأسها: أي َسرتْت.

لم يبلغ رجليها: أي لم يسرت رجليها لقرصه.

ما تلقى: أي من خجلها واجتهادها يف سرت نفسها أمام العبد.

إنما هو أبوك وغالمك: وهذا يدل عىل أن عبد املرأة من محارمها ويجوز له النظر إىل سيدته وهو 

قول كثري من الســلف وذهب الجمهور إىل أن اململوك كاألجنبي بدليل صحة تزويجها به بعد العتق مثل 

زوج األخت ليس من َمحارم أخت زوجته بل هو أجنبي عنها ألنها ليست ُمَحرمة عليه عىل التأبيد بل يجوز 

لــه الزواج منها بعد وفاة أختها أو طالقها أما هذا الحديث فالعبد كان غالًما صغريًا دون البلوغ أما قوله 

يَۡمُٰنُكۡمۗ{ فاملراد بها اإلماء.
َ
يَۡمُٰنُكۡمَۗوَما َملََكۡت أ
َ
تعاىل: }َوَما َملََكۡت أ

َعــْن َعْبِد اْلَملِــِك ْبِن َمْرَواَن ْبِن اْلَحــاِرِث ْبِن َأبِي ُذَنــاٍب َقاَل: َأْخَبَرنِي َأُبو َعْبِد اهللِ َســالٌِم ( 592
ُأ،  َســَباَلُن َقاَل: »َوَكاَنْت َعائَِشــُة َتْســَتْعِجُب بَِأَماَنتِِه، َوَتْســَتْأِجُرُه َفَأَرْتنِي َكْيَف َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ
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َفَتَمْضَمَضــْت َواْســَتنَْثَرْت َثاَلًثا، َوَغَســَلْت َوْجَهَها َثاَلًثا، ُثمَّ َغَســَلْت َيَدَها اْلُيْمنَى َثاَلًثا َواْلُيْســَرى َثاَلًثا، 
ْت َيَدَها بُِأُذَنْيَها،  ِرِه، ُثمَّ َأَمرَّ ِم َرْأِســَها، ُثمَّ َمَسَحْت َرْأَسَها َمْســَحًة َواِحَدًة إَِلى ُمَؤخَّ َوَوَضَعْت َيَدَها فِي ُمَقدَّ
ُث َمِعي  ْيِن«. َقاَل َسالٌِم: »ُكنُْت آتِيَها ُمَكاَتًبا َما َتْخَتِفي مِنِّي، َفَتْجلُِس َبْيَن َيَديَّ َوَتَتَحدَّ ْت َعَلى اْلَخدَّ ُثمَّ َمرَّ
َحتَّــى ِجْئُتَها َذاَت َيْوٍم َفُقْلُت: اْدِعي لِي بِاْلَبَرَكِة َيا ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن«. َقاَلْت: »َوَما َذاَك«؟ ُقْلُت: »َأْعَتَقنِي اهلُل«. 

َقاَلْت: »َباَرَك اهلُل َلَك«. َوَأْرَخِت اْلِحَجاَب ُدونِي، َفَلْم َأَرَها َبْعَد َذلَِك اْلَيْوِم«. ]100صن ص[.
سالم ســبالن: كان موىل مالك بن أوس وليس مملوًكا لعائشة ومثله سليمان بن يسار لم يكن 

مملوكا لعائشة بل كان موىل ميمونة كاتبتُْه وكانت عائشة  تأذن له كما يف حديث البيهقي عن يسار بن 

يسار وكانت عائشة كغريها من بعض أهل العلم يرون أن العبد واملكاتَب يجوز أن يرى الُحرة وللمرأة أال 

تحتجب عنهما ولو لم يكونا ُملًكا لها خالًفا ِلَمن قال بعدم الجواز.

مكاتبًا: واملكاَتبة أن يتعاقد العبد مع سيده عىل َقْدر من املال إذا أداه لسيده أصبح هذا العبد حًرا.

ما تختفي مني: أي ما تسترت وال تحتجب منه.

أرخت الحجاب: أَْسدلْت الحجاب ملا َعلمْت أنه صار حًرا.

باب]إذن]المرأة]لمحرمها]من]الرضاع1][[ 

َضاَعِة، َفاْسَتْأَذَن َعَليَّ َفَأَبْيُت َأْن آَذَن َلُه، َحتَّى (  59 ي مَِن الرَّ َعْن َعائَِشَة ، َأنََّها َقاَلْت: َجاَء َعمِّ
ِك، َفْأَذنِي َلُه(( َقاَلْت: َفُقْلُت:  ُه َعمُّ َأْســَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجاَء َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأْلُتُه َعْن َذلَِك، َفَقاَل: ))إِنَّ
ِك،  ُه َعمُّ ُجــُل، َقاَلْت: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ َيــا َرُســوَل اهللِ، إِنََّما َأْرَضَعْتنِي الَمــْرَأُة، َوَلْم ُيْرِضْعنِي الرَّ
َضاَعِة َما  َفْلَيِلْج َعَلْيِك(( َقاَلْت َعائَِشُة: َوَذلَِك َبْعَد َأْن ُضِرَب َعَلْينَا الِحَجاُب، َقاَلْت َعائَِشُة: »َيْحُرُم مَِن الرَّ

َيْحُرُم مَِن الِواَلَدِة«. ]5239خ[.

باب]األصل]عدم]التحريم]بالرضاعة]إال]بيقين1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخــَل َعَلْيَها َوِعنَْدَها َرُجــٌل، َفَكَأنَُّه َتَغيََّر َوْجُهــُه، َكَأنَُّه َكِرَه ( 594
َضاَعُة ِمَن الَمَجاَعِة((. ]5102خ[. َما الرَّ ، َفإِنَّ َذلَِك، َفَقاَلْت: إِنَُّه َأِخي، َفَقاَل: ))اْنُظْرَن َمْن إِْخَواُنُكنَّ

انظرن: أي تأملن وتفكرن هل هو رضاع صحيح برشوطه.

الرضاعة من املجاعة: أي الرضاعة التــي تثبت بها الُحْرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون 

الرضيع طفاًل يسد اللبن جوعته فينبت لحمه من هذا اللبن فيصري جزًءا من املرضعة.
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وجمهور أهل العلم أن رضاع الكبري غري مؤثر أما حديث ســالم مــوىل أبي حذيفة والذي فيه: 

أرضعيه تحرمي عليه. قال الجمهور: أنه منســوخ أو خاص به وقال القايض: لعلها حلبته ثم رشبه من 

غري أن يمس ثديها.

واختار شــيخنا ابن عثيمني  أن حديث سالم ليس خاًصا به، ولكنه ينطبق عىل َمْن حاله تشبه 

حال ســالم، وهذا ال يمكن اآلن، ألن التبني قد حرمه الله تعــاىل، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهري 

العلماء بأن رضاع الكبري ال يثبت به التحريم اآلن.

َعــْن ُأمِّ اْلَفْضــِل، َقاَلْت: َدَخَل َأْعَرابِيٌّ َعَلى َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو فِــي َبْيتِي، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللِ، ( 595
ْجُت َعَلْيَها ُأْخــَرى، َفَزَعَمِت اْمَرَأتِي اأْلُوَلــى َأنََّها َأْرَضَعــِت اْمَرَأتِي اْلُحْدَثى  إِنِّــي َكاَنــْت لِي اْمــَرَأٌة، َفَتَزوَّ

ْمَاَجَتاِن((. ]1451م[. ْمَاَجُة َواْلِ ُم اْلِ َرْضَعًة َأْو َرْضَعَتْيِن، َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتَحرِّ
»إِنََّما الرََّضاَعُة ِمَن اْلَمَجاَعِة« و»اَل تَُحرُِّم اإْلِْماَلَجُة َواإْلِْماَلَجتَاِن«: هاتان الجملتان تدالن عىل 

أن محرمية الرضاع ال تثبت إال برشطني: 

األول: أن تكون الرضاعة من املجاعة أي يف الحولني فإن كان بعد الحولني فال تؤثر.

والثاني: أن تكون خمس رضعات فأكثر فال تأثري للرضعات لو كانت أقل من خمس.

باب]ولم]يكن]يدخل]عليك]وقد]وضعت]ثيابك1][[ 

عن عائشــَة أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إنَّ جربيَل أتانِــي حيَن رأيِت فنادانِــي فأخَفاُه منِك (  59
فأجبُتُه فأخفيُتُه مِنِك وَلْم يكْن يدخُل عليِك وقْد وضعِت ثياَبِك وظننُت أْن قْد رقدِت فكرهُت أْن ُأوقَظِك 

وخشيُت أْن تستوِحِشي فقال: إنَّ رَبَك يأُمُرَك أْن تأتَِي أهَل البقيِع فتستغفَر لهْم. ]2053صج ص[.
فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك: أي نادى جربيل الرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأخفى نداءه 

عن عائشة، وسمعه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فأجابه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جوابًا أخفاه عن عائشة، وسمعه جربيل.

رقدت: أي ِنمِت. 

- تستوحيش: تشعرين بالوحشة.

ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك: أي ال يدخل جربيل  عىل عائشــة وهي نائمة وقد 

وضعت ثيابها املعتاد ولبست اليسري من الثياب الذي يتناسب مع نومها السيما مع زوجها.
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باب]الترهيب]من]الزنا]األصغر1][[ 

 َ ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
بَۡصٰرِهِــۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن أ َ قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
بَۡصٰرِهِــۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن أ قــال تعالــى: }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ 
َ
بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ  َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ
َ
َخبِــرُيۢ بَِما يَۡصَنُعوَنَخبِــرُيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن٣٠٣٠ َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ۖإِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ{ ]النور: 0 ، 1 [ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها
ا َقــاَل َأُبو ُهَرْيَرَة، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 597 َمِم مِمَّ َعــْن اْبِن َعبَّــاٍس، َقاَل: َما َرَأْيُت َشــْيًئا َأْشــَبَه بِاللَّ

َســاِن الَمنْطُِق،  َنا، َأْدَرَك َذلَِك لَ َمَحاَلَة، َفِزَنا الَعْيِن النََّظُر، َوِزَنا اللِّ ))إِنَّ اهللَ َكَتــَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظَُّه ِمَن الزِّ

ُبُه((. ]6243خ[. ُه َوُيَكذِّ ُق َذلَِك ُكلَّ َوالنَّْفُس َتَمنَّى َوَتْشَتِهي، َوالَفْرُج ُيَصدِّ

َنا، َفِزَنا اْلَعْينَْيِن النََّظُر، َوِزَنا اْلَيَدْيِن اْلَبْطُش  ويف روايــة لإلمــام أحمد: ))ُكلُّ َبنِي آَدَم َلُه َحظُُّه ِمَن الزِّ
ْجَلْيِن اْلَمْشــُي -َوفِي ِرَواَيــٍة: اْلَخَطُأ- َوِزَنا الَفِم التَّْقبِيــُل َوالَقْلُب َيْهَوى  -َوفِــي ِرَواَيٍة: اللَّْمُس- َوِزَنا الرِّ

ُبُه اْلَفْرُج((. ُق َذلَِك َأْو ُيَكذِّ َوَيَتَمنَّى َوُيَصدِّ

ثِۡم َوٱۡلَفَوِٰحَش إِلَّ ٱللََّمَمۚ إِنَّ  ئِــَر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ ثِۡم َوٱۡلَفَوِٰحَش إِلَّ ٱللََّمَمۚ إِنَّ ٱلَّ ئِــَر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ اللمــم: صغائر الذنوب كما قال تعاىل: }ٱلَّ

َِۚربََّك َوِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِۚ{. َربََّك َوِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرة
إن الله كتــب عىل ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة: كما يف الحديث ))ُكلُّ بَِني آَدَم 

َخطَّاٌء، َوَخرْيُ اْلَخطَّاِئنَي التَّوَّابُوَن(( ويف هذا بيان أن حب الشــهوات مركوز يف اإلنسان ليكون عىل حذر 

حتى ال يقع فيها ويجتهد يف تجنبها مع كونه إِْن َسِلَم من بعضها َكِزنَا اللمس والتقبيل كما هو شأن عامة 

املؤمنني فلن يَْســَلَم من البعض اآلخر كزنا العني واألذن واللســان ِبُحْكم خروجه اليومي للبيع أو الرشاء 

وقضاء الحاجات وال تخلوا هذه األماكن من النســاء الالتي يخرجــن لحاجتهن مما يجعله ُمْدِرًكا ذلك ال 

محالة وال يعني هذا االســتمرارية كما هو شأن ضعاف اإليمان بل اإلدراك يتحقق ولو بمرة واحدة أو بأن 

يقع منه ذلك نادًرا بينما األصل فيه أنه غاض للبرص حافظ سمعه ممسك لسانه ومثل ذلك النساء القانتات 

استجابة لقوله تعاىل: }َوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗلَوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗل{ والنهي عن قربانه يشمل النهي 

عن جميع مقدماته ودواعيه كالنظر والخضوع بالقول وســماعه ونحو ذلــك وقد ُعرب عنها بالزنا ألنها 

واْ  واْ قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ وسيلة للزنا ولذلك ُقِرن حفظ الفرج بغض البرص مع عدم إبداء الزينة فقال تعاىل: }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

َ َخبرُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن٣٠٣٠ َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن  َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن  ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
َ َخبرُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَنِمۡن أ ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
ِمۡن أ

بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ{ وقال الشاعر:
َ
ۖأ بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّ َما َظَهَر ِمۡنَها
َ
أ

ــالٌم ــس ــٌة ف ــام ــس ــت ــاب ــرٌة ف ــظـ ــٌد فــلــقــاُءنـ ــوعـ ــمـ ــالٌم فـ ــ ــك ــ ف

فزنا العينني النظر: أي النظر املحرم.
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وزنا اللســان املنطق: مثل الكالم بني الرجل واملرأة بدون حاجة أو بمزاح أو خضوع أو كالم 

ُمخل باألدب وسماع مثل هذا هو زنا األذن ففي رواية: »واألذن تزني وزناها السمع« أما زنا الِرجلني بامليش 

إىل أماكن اللهو والرقص وأما زنا القلب هو التمني والتعلق بهذه املحرمات ففي رواية: »والقلب يزني وزنا 

القلب التمني«.

قال ابن مسعود: «العينان تزنيان بالنظر والشــفتان تزنيان وزناهما التقبيل واليدان تزنيان 

وزناهما اللمس والرجالن تزنيان وزناهما امليش«.

والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه: أي قد يحقق الزنا بالفرج وقد ال يحققه.

باب]وزوجته]مولية]وجهها]إلى]الحائط1][[ 

ي ُأمُّ ُســَلْيٍم ( 598 َج َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخَل بَِأْهلِِه، َقاَل: َفَصنََعْت ُأمِّ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َتَزوَّ
ي َوِهَي  َحْيًسا َفَجَعَلْتُه فِي َتْوٍر َفَقاَلْت: َيا َأَنُس، اْذَهْب بَِهَذا إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْل َلُه: َبَعَثْت بَِهَذا إَِلْيَك ُأمِّ
ــاَلَم َوَتُقوُل: إِنَّ َهَذا َلَك مِنَّا َقلِيٌل َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: َفَذَهْبُت بِِه إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: إِنَّ  ُتْقِرُئَك السَّ
ــاَلَم َوَتُقوُل: إِنَّ َهَذا مِنَّا َلَك َقلِيٌل، َفَقــاَل: ))َضْعُه((، ُثمَّ َقاَل: ))اْذَهْب َفاْدُع لِي ُفَاًنا َوُفَاًنا  ــي ُتْقِرُئَك السَّ ُأمِّ
ى َوَمــْن َلِقيُت، َقاَل: ُقْلــُت أِلََنٍس: َعَدُد َكْم  ى ِرَجااًل، َقاَل: َفَدَعْوُت َمْن َســمَّ َوُفَاًنــا َوَمْن َلِقيَت((، َفَســمَّ
َكاُنــوا؟ َقــاَل: ُزَهاَء َثاَلِث مِاَئٍة َقاَل: َوَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َأَنُس َهاِت بِالتَّــْوِر(( َقاَل: َفَدَخُلوا َحتَّى 
ا َيِليِه((،  ْق َعَشــَرٌة َعَشــَرٌة َوْلَيْأُكْل ُكلُّ إِْنَســاٍن ِممَّ ُة َوالُحْجَرُة، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَِيَتَحلَّ فَّ اْمَتأَلَِت الصُّ
ُهْم، َقــاَل: َفَقاَل لِي: ))َيا  َقــاَل: َفَأَكُلوا َحتَّى َشــبُِعوا، َقــاَل: َفَخَرَجْت َطائَِفٌة َوَدَخَلــْت َطائَِفٌة َحتَّى َأَكُلوا ُكلُّ
َأَنــُس اْرَفْع(( َقاَل: َفَرَفْعُت َفَما َأْدِري ِحيَن َوَضْعــُت َكاَن َأْكَثَر َأْم ِحيَن َرَفْعُت، َقاَل: َوَجَلَس َطَوائُِف مِنُْهْم 
َيٌة َوْجَهَها إَِلى الَحائِِط، َفَثُقُلوا َعَلى  ُثوَن فِي َبْيِت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجالٌِس َوَزْوَجُتُه ُمَولِّ َيَتَحدَّ
ا َرَأْوا َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َرَجَع َظنُّوا  َم َعَلى نَِسائِِه ُثمَّ َرَجَع، َفَلمَّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَســلَّ
ــْتَر َوَدَخَل َوَأَنا  ُهْم، َوَجاَء َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َأْرَخى السِّ َأنَُّهْم َقْد َثُقُلوا َعَلْيِه، َفاْبَتَدُروا اْلَباَب َفَخَرُجوا ُكلُّ
َجالِــٌس فِي الُحْجَرِة َفَلْم َيْلَبْث إاِلَّ َيِســيًرا َحتَّى َخــَرَج َعَليَّ َوُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَياُت، َفَخَرَج َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ن يُۡؤَذَن لَُكۡم إَِلٰ َطَعاٍم َغرۡيَ 

َ
ٓ أ ِ إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱنلَِّبّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ن يُۡؤَذَن لَُكۡم إَِلٰ َطَعاٍم َغرۡيَ َيٰٓ

َ
ٓ أ ِ إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱنلَِّبّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ـاِس }َيٰٓ َفَقَرَأُهــنَّ َعَلــى النَـّ

نِِســنَي ِلَِديٍثۚ إِنَّ َذٰلُِكۡم  واْ َوَل ُمۡسَت ٔۡ نِِســنَي ِلَِديٍثۚ إِنَّ َذٰلُِكۡم َنِٰظرِيَن إِنَىُٰه َوَلِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُ واْ َوَل ُمۡسَت ٔۡ َنِٰظرِيَن إِنَىُٰه َوَلِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُ
{ إَِلى آِخِر اآلَيِة َقاَل الَجْعُد، َقاَل َأَنٌس: »َأَنا َأْحَدُث النَّاِس َعْهًدا بَِهِذِه اآلَياِت َوُحِجْبَن  َكَن يُۡؤذِي ٱنلَِّبََّكَن يُۡؤذِي ٱنلَِّبَّ

نَِساُء َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]3218صت ص[.
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وزوجته مولية وجهها إىل الحائط: حتى ال تنظر إىل الرجال فهو أحوط وأطهر السيما مع عدم 

الحاجــة إىل النظر وحتى لو جاز لها أن تنظر نظرات عابرة إال أن بعض النســاء تتورع وتحتاط فتميل 

بنظرها بل وبدنها يف مكان بعيد عن الرجال فإذا لم تجد مكانا تنفصل به عنهم مالت بنظرها عنهم.

ويف الحديث: قالت أم ســلمة: »كنت عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وعنده ميمونة فأقبل أم مكتوم وذلك بعد 

أن أُمرنا بالحجاب فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص احتجبا منه فقلنا يارسول الله: أليس أعمى ال يبرصنا وال يعرفنا؟ فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبرصانه((.

]باب]نظرالمرأة]إلى]الرجل]للحاجة]1][[ 

إذا]أمنت]الفتنة]والترك]أطهر

َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســُتُرنِي بِِرَدائِِه، َوَأَنا َأْنُظُر إَِلى الَحَبَشــِة َيْلَعُبوَن ( 599
ْهِو«.  ، الَحِريَصِة َعَلى اللَّ ــنِّ تِي َأْســَأُم، َفاْقُدُروا َقــْدَر الَجاِرَيِة الَحِديَثِة السِّ فِي الَمْســِجِد، َحتَّى َأُكوَن َأَنا الَّ

]5236خ[.
وأنا أنظر: النظر ثالث أنواع: نظرة عابرة دون تدقيق يف املالمح وعند الحاجة فهي جائزة ونظرة 

مع التدقيق والتأمل يف املالمح فالراجح عدم جوازها ونظرة مع الشهوة فهي ُمَحرمة.

َة ( 00  تِــِه َقاَلْت: »َحَجْجُت َمــَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ َعــْن َيْحَيــى ْبِن اْلُحَصْيِن، َعــْن ُأمِّ اْلُحَصْيِن َجدَّ
اْلــَوَداِع َفَرَأْيُت ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد َوبِــاَلاًل َوَأَحُدُهَما آِخٌذ بِِخَطاِم َناَقِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواآْلَخُر َرافٌِع َثْوَبُه َيْســُتُرُه مَِن 

اْلَحرِّ َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة«. ]سن 27300 ص[.
َة َعاَم اْلَفْتِح َطاَف َعَلى َبِعيٍر ( 01  ا اْطَمَأنَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ َعْن َصِفيََّة بِنِْت َشــْيَبَة، َقاَلْت: »َلمَّ

ْكَن بِِمْحَجٍن فِي َيِدِه«، َقاَلْت: »َوَأَنا َأْنُظُر إَِلْيِه«. ]1878صد ح[. َيْسَتلُِم الرُّ

باب]تحريم]مصافحة]النساء1][[ 

عن ُأَمْيَمَة بِنٍْت ُرَقْيَقٍة، َتُقوُل: »ِجْئُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي نِْسَوٍة ُنَبايُِعُه، َفَقاَل َلنَا: ))فِيَما اْسَتَطْعُتنَّ ( 02 
، إِنِّي َل ُأَصافُِح النَِّساَء((«. ]2874صه ص[. َوَأَطْقُتنَّ
إني ال أصافح النساء: أي ال أمس أيديهن.

ِيَن (  0  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ِيَن َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َعْن ُعْرَوَة َقاَل َأْخَبَرْتنِي َعائَِشُة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْمَتِحنُُهنَّ بَِهِذِه اآْلَيِة }َيٰٓ

ۖ{ إَِلى }َغُفورٞ رَِّحيٞمَغُفورٞ رَِّحيٞم{، }َغُفورٞ رَِّحيٞمَغُفورٞ رَِّحيٞم{ َقاَل  َۖءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ َءاَمُنٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ
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ُمَها بِِه،  ، َقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َقْد َباَيْعُتِك(( َكالًما ُيَكلِّ ْرِط مِنُْهنَّ ُعْرَوُة: َقاَلْت َعائَِشُة: َفَمْن َأَقرَّ بَِهَذا الشَّ
ْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ فِي الُمَباَيَعِة، َوَما َباَيَعُهنَّ إاِلَّ بَِقْولِِه. ]2713خ[. َواهللِ َما َمسَّ

عــْن َمْعِقِل ْبِن َيَســاٍر، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَْن ُيْطَعَن فِــي َرْأِس َرُجٍل بِِمْخَيٍط ِمْن ( 04 
ُه اْمَرَأٌة ل َتِحلُّ َلُه((. ]226سل، جيد[. َحِديٍد َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َتَمسَّ

]باب]إلقاء]كل]من]الرجل]والمرأة]السالم]على]اآلخر]1][[ 

ما]لم]تكن]فتنة

َة َمْوَلى ُأمِّ َهانٍِئ بِنِْت َأبِي َطالٍِب، َأْخَبَرُه ( 05  َعــْن َأبِي النَّْضِر َمْوَلى ُعَمــَر ْبِن ُعَبْيِد اهللِ، َأنَّ َأَبا ُمرَّ
َأنَُّه َســِمَع ُأمَّ َهانٍِئ بِنَْت َأبِي َطالٍِب، َتُقوُل: َذَهْبُت إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الَفْتِح، َفَوَجْدُتُه َيْغَتِسُل َوَفاطَِمُة 
اْبنَُتُه َتْســُتُرُه، َقاَلْت: َفَســلَّْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل: ))َمْن َهِذِه((، َفُقْلُت: َأَنا ُأمُّ َهانٍِئ بِنُْت َأبِي َطالٍِب َفَقاَل: ))َمْرَحًبا 
ا اْنَصَرَف، ُقْلُت:  ا َفَرَغ مِْن ُغْســلِِه، َقاَم َفَصلَّى َثَمانَِي َرَكَعاٍت ُمْلَتِحًفا فِي َثْوٍب َواِحٍد، َفَلمَّ بُِأمِّ َهانٍِئ((، َفَلمَّ
ي َأنَُّه َقاتٌِل َرُجاًل َقْد َأَجْرُتُه، ُفالََن اْبَن ُهَبْيَرَة، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َقْد َأَجْرَنا  َيا َرُســوَل اهللِ، َزَعَم اْبُن ُأمِّ

َمْن َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهانٍِئ(( َقاَلْت ُأمُّ َهانٍِئ: َوَذاَك ُضًحى. ]357خ[.
َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: »َكاَنْت فِينَا اْمَرَأٌة َتْجَعُل َعَلى َأْربَِعاَء فِي َمْزَرَعٍة َلَها ِسْلًقا، َفَكاَنْت (  0 

ْلِق، َفَتْجَعُلُه فِي قِْدٍر، ُثمَّ َتْجَعُل َعَلْيِه َقْبَضًة مِْن َشِعيٍر َتْطَحنَُها، َفَتُكوُن  إَِذا َكاَن َيْوُم ُجُمَعٍة َتنِْزُع ُأُصوَل السِّ
ُب َذلِــَك الطََّعاَم إَِلْينَا، َفنَْلَعُقُه  ُم َعَلْيَها، َفُتَقرِّ ــْلِق َعْرَقُه، َوُكنَّا َننَْصِرُف مِْن َصالَِة الُجُمَعِة، َفنَُســلِّ ُأُصوُل السِّ

َوُكنَّا َنَتَمنَّى َيْوَم الُجُمَعِة لَِطَعامَِها َذلَِك«. ]938خ[.
امرأة: ويف رواية: »عجوز«.

األربعــاء: جمع ربيع والربيع الجدول الصغري وقيل الســاقية الصغرية وقيل حافات األحواض 

فكانت تضع عىل هذه الحافات نبات الســلق وتنزعه يوم الجمعة وتضعه يف قدر وعليه شــعري وتطحنه 

وتطبخه.

أصول الســلق: أي جذور والسلق: نبات له ورق طوال وأصل أي جذر ذاهب يف األرض وورقها 

غض طري يؤكل مطبوخا.

عرقة: أي من أثر الطبخ يف املرقة والعرق: هو اللحم الذي عىل العظم واملراد أن السلق يقوم مقام 

اللحم عندهم.

فنسلم عليها: وكانت امرأة عجوز تطعم الطعام أما لو ترتب عىل إلقاء السالم فتنة فيُمنع وذلك 

مثل شابة تُلقي السالم عىل شاب أو العكس وال يعرف أحدهما اآلخر فاألحوط الرتك.
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«. ]سن ( 07  َم َعَلْيِهنَّ ، َعــْن َجِريٍر َقاَل: »َمــرَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى نِْســَوٍة َفَســلَّ َعــْن َطــاِرٍق التَِّميِميِّ
19234[ حسن لغيره

باب]تكلم]المرأة]من]وراء]الستر1][[ 

ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم 
َ
ـ َٔلُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖبۚ َذٰلُِكۡم أ ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡسـ

َ
ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم ِإَوَذا َســأ

َ
ـ َٔلُوُهنَّ ِمن َوَرآءِ ِحَجاٖبۚ َذٰلُِكۡم أ ۡلُُموُهنَّ َمَتٰٗعا فَۡسـ

َ
قال تعالى: }ِإَوَذا َســأ

ۚ{ ]األحزاب:  5[ َۚوقُلُوبِِهنَّ َوقُلُوبِِهنَّ
َة َوالَمِدينَِة، ( 08  َعْن َأبِي ُموَســى ، َقــاَل: ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َناِزٌل بِاْلِجْعَراَنــِة َبْيَن َمكَّ

َوَمَعُه باِلٌَل َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَرابِيٌّ َفَقاَل: َأاَل ُتنِْجُز لِي َما َوَعْدَتنِي؟ َفَقاَل َلُه: ))َأْبِشْر(( َفَقاَل: َقْد َأْكَثْرَت َعَليَّ 
مِْن َأْبِشــْر، َفَأْقَبَل َعَلى َأبِي ُموَســى َوباِلٍَل َكَهْيَئِة الَغْضَباِن، َفَقاَل: ))َردَّ الُبْشــَرى، َفاْقَباَ َأْنُتَما(( َقااَل: َقبِْلنَا، 
ُثــمَّ َدَعــا بَِقَدٍح فِيِه َماٌء، َفَغَســَل َيَدْيِه َوَوْجَهُه فِيِه َوَمجَّ فِيِه، ُثمَّ َقاَل: ))اْشــَرَبا ِمنْــُه، َوَأْفرَِغا َعَلى ُوُجوِهُكَما 
ُكَما، َفَأْفَضالَ  ْتِر: َأْن َأْفِضالَ أِلُمِّ َوُنُحوِرُكَما َوَأْبِشــَرا((. َفَأَخَذا الَقَدَح َفَفَعالَ، َفنَاَدْت ُأمُّ َســَلَمَة مِْن َوَراِء السِّ

َلَها مِنُْه َطائَِفًة. ]4328خ[.
فنادت أم سلمة من وراء السرت: حتى ال تخرج عند الرجال فال بأس أن تخاطب املرأة الرجال 

ۚ{ ومع القول بأنه يجوز  ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنَّ
َ
ۚأ ۡطَهُر لُِقلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنَّ
َ
من وراء الســرت عند الحاجة فذلك كما قال تعاىل: }أ

لهــا أن ترتدي حجابها وتخرج وتخاطبهم إال أن كثريًا من النســاء عندها من الورع والحياء ما يجعلها 

تحتاط لســالمة قلبها وقلوب الناظرين ثم إنها لو وثقت من نفســها فإنها ال تدري عن قلوب الناظرين 

بل والســامعني فتؤذيهم وتفتنهم من حيث ال تشعر فينبغي أن يكون النظر ومخاطبة اآلخرين يف حدود 

الحاجة ودون خضوع بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض.

باب]خروج]النساء]للحاجة1][[ 

َتنۡيِ 
َ
ٗة ّمَِن ٱنلَّاِس يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ مَّ

ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ َتنۡيِ َولَمَّ

َ
ٗة ّمَِن ٱنلَّاِس يَۡسُقوَن َووََجَد ِمن ُدونِِهُم ٱۡمَرأ مَّ

ُ
ا َوَرَد َمآَء َمۡدَيَن وََجَد َعلَۡيهِ أ قال تعالى: }َولَمَّ

ٰٓ إَِل  ٰٓ إَِل  فََسَقٰ لَُهَما ُثمَّ تََولَّ بُونَا َشۡيٞخ َكبرِي٢٣٢ٞ٣ فََسَقٰ لَُهَما ُثمَّ تََولَّ
َ
ٰ يُۡصِدَر ٱلرَِّعُٓءۖ َوأ بُونَا َشۡيٞخ َكبرِيٞتَُذوَداِنۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَماۖ قَاَلَا َل نَۡسِق َحتَّ
َ
ٰ يُۡصِدَر ٱلرَِّعُٓءۖ َوأ تَُذوَداِنۖ قَاَل َما َخۡطُبُكَماۖ قَاَلَا َل نَۡسِق َحتَّ

ِب 
َ
ِب  فََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡستِۡحَيآءٖ قَالَۡت إِنَّ أ
َ
نَزۡلَت إَِلَّ ِمۡن َخرۡيٖ فَقِري٢٤٢ٞ٤ فََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡستِۡحَيآءٖ قَالَۡت إِنَّ أ

َ
ّلِ َفَقاَل َرّبِ إِّنِ لَِمآ أ نَزۡلَت إَِلَّ ِمۡن َخرۡيٖ فَقِريٞٱلّظِ
َ
ّلِ َفَقاَل َرّبِ إِّنِ لَِمآ أ ٱلّظِ

ا َجآَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَقَصَص قَاَل َل َتَۡفۖ جَنَۡوَت ِمَن ٱۡلَقۡوِم  ۡجَر َما َســَقۡيَت نَلَاۚ فَلَمَّ
َ
ا َجآَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَقَصَص قَاَل َل َتَۡفۖ جَنَۡوَت ِمَن ٱۡلَقۡوِم يَۡدُعوَك ِلَۡجزَِيَك أ ۡجَر َما َســَقۡيَت نَلَاۚ فَلَمَّ
َ
يَۡدُعوَك ِلَۡجزَِيَك أ

ٰلِِمنَي٢٥٢٥{ ]القصص:  25-2[ ٰلِِمنَيٱلظَّ ٱلظَّ
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امرأتني تزودان: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا وتخلو لهما البرئ.

ما خطبكما: ما خطبكما ال تسقيان مع الناس.

قالتا ال نســقي حتى يصدر الرعاء: أي ال نزاحم الرجال وأبونا شيخ كبري ال يستطيع املجيء 

والرعاء جمع راعي أي حتى يرجعون مواشيهم.

فجاءته إحداهما تميش عىل استحياء: قال عمر : جاءت تميش عىل استحياء، قائلة بثوبها 

عىل وجهها، ليست بَسْلَفع خراجة والجة. هذا إسناد صحيح.

قال الجوهري: الســلفع من الرجال: الجسور، ومن النســاء: الجريئة السليطة، ومن النوق: 

الشديدة.

ۖ{ ]األحزاب:   [ وَلٰ
ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل َۖوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّۡجَن َتَبُّ وَلٰ
ُ
َج ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل وقال تعالى: }َوقَۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ َوَل َتَبَّۡجَن َتَبُّ

َج  َج َوَل َتَبَّۡجَن َتَبُّ وقــرن يف بيوتكن: هذا هو األصل ثم أُذن لها بالخروج بمفهوم قوله تعاىل: }َوَل َتَبَّۡجَن َتَبُّ

ۖ{ أي عند خروجها ال تتربج بل تلتزم برشوط واحرتازات الخروج ومنها الحجاب فالنهي  وَلٰ
ُ
ۖٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل وَلٰ
ُ
ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ ٱۡل

عن التربج مفهومه اإلذن بخروجها لكنه إذْن ُمقيد برشوط.

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: َخَرَجــْت َســْوَدُة َبْعَدَما ُضــِرَب الِحَجــاُب لَِحاَجتَِهــا، َوَكاَنِت ( 09 
اْمــَرَأًة َجِســيَمًة اَل َتْخَفــى َعَلى َمْن َيْعِرُفَهــا، َفَرآَها ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َفَقاَل: َيا َســْوَدُة، َأَمــا َواهللِ َما َتْخَفْيَن 
ــى َوفِي  َعَلْينَــا، َفاْنُظــِري َكْيَف َتْخُرِجيَن، َقاَلْت: َفاْنَكَفَأْت َراِجَعًة، َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْيتِي، َوإِنَُّه َلَيَتَعشَّ
َيــِدِه َعــْرٌق، َفَدَخَلــْت َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّــي َخَرْجُت لَِبْعــِض َحاَجتِي، َفَقــاَل لِي ُعَمُر َكــَذا َوَكَذا، 
ُه َقــْد ُأِذَن َلُكنَّ َأْن َتْخُرْجَن  َقاَلــْت: َفَأْوَحى اهلُل إَِلْيــِه ُثمَّ ُرفَِع َعنْــُه، َوإِنَّ الَعْرَق فِي َيِدِه َما َوَضَعُه، َفَقاَل: ))إِنَّ

((. ]4795خ[. لَِحاَجتُِكنَّ
لحاجتهــا: والجمع حاجات أو حوائج وكانت من عادة العرب قضاء حاجتهم من التبول والتربز 

خــارج البيوت يف مكان معتاد يف خالء الصحراء مثل املنَاِصع يف املدينة وهو صعيٌد أَْفيَُح أي واســع آخر 

املدينة جهة البقيع.

بعد ما رضب الحجاب: أي بعد ما أنزل الله آية الحجاب.

فانكفأت راجعة: أي انقلبْت ورجعْت دون قضاء حاجتها.

َعْرق: أي عظم عليه لحم.

ثم ُرفع عنه: أي رفع عنه الوحي بشأن خروج النساء وجاء الوحي باإلذن بخروجهن لحاجتهن.

إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن: ويف رواية: »يف حاجتكن« قال هشــام بن ُعروة: تعني 

أي عائشــة ويف بعض األصول يعني أي النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الرباز« وهو بفتح الباء مكان قضاء الحاجة كناية عن 

التربز والتبول أما الرباز بضم الباء فهو الخارج من الدبر. واإلذن شامل وعام بخروجهن إىل الرَباز ونحوه.
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باب]وإنها]ال]تكون]أقرب]إلى]الله]منها]في]قعر]بيتها1][[ 

َها ( 10  َعْن َقَتاَدَة، َعْن َســالِِم ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن َأبِيِه، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْلَمْرَأُة َعْوَرٌة، َوإِنَّ
َها َل َتُكوُن َأْقَرَب إَِلى اهللِ ِمنَْها فِي َقْعرِ َبْيتَِها((. ]2688سل ص[. ْيَطاُن، َوإِنَّ إَِذا َخَرَجِت اْسَتْشَرَفَها الشَّ

املرأة عورة: ليس يف ذلك انتقاص للمرأة وإنما املقصود تشــبيهها بالعورة يف وجوب ســرتها 

وصيانتها عن شــياطني اإلنس والجن الذين يريدون التالعب بها وتدنيــس رشفها وعفتها ولذلك ُختم 

الحديث بهذه الجملة ))َوإِنََّها اَل تَُكوُن أَْقَرَب إىَِل اللَِّه ِمنَْها يِف َقْعِر بَيِْتَها((.

استرشفها الشــيطان: يرفع برصه إليها ويطمع فيها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو 

كليهما يف الفتنة وفيه التحذير من شياطني اإلنس ألنهم أيضا يريدون بها الفتنة لها ولهم ولغريهم.

))َوإِنََّها اَل تَُكوُن أَْقــَرَب إىَِل اللَِّه ِمنَْها يِف َقْعِر بَيِْتَها((: تلك جملة جامعة وياليت تُكتب حروفها 

بمــداد من ذهب وتكون قالدة للمرأة تذكرة لها ففي العمل بها مفتاح لكل خري لها ولألرسة واملجتمع ويف 

الجانب الديني والدنيوي وتفصيل ذلك بحاجة إىل انفرادها يف كتيب.

يتضح من كلمات الحديث ونحوه أن التحذير الشــديد من خروج املرأة أو تكشفها أو اختالطها 

ليس شــكًّا فيها بل حماية لها، وإن ثقتنا فيها أكثر من ثقتنا يف الرجال وهي أبعد من العبث منهم وإنما 

الحذر أكثر من الطرف اآلخر الرجال العابثني والشــباب املائلني والذئــاب املاكرين، بل وحصنًا وحماية 

للصالحــات والصالحني فأنت أيتها املرأة عندما تمنعي نفســك أو ابنتك من الخروج والتربج واالختالط 

فلتكن نيتك كف األذى بل والرضر ليس عنك فقط بــل وعن الرجال، واعلمي أنك أقرب إىل الله لو منعت 

نفسك من الخروج ورًعا أحيانًا مع جواز خروجك للحاجة، وليس لقائل أن يقول أن هذا الكالم فيه مبالغة 

مع أنه يعلم ويسمع بل ويشــاهد يف الداخل والخارج ويف القديم والحديث ماذا أحدث التربج واالختالط 

باألرُس واألمم الســيما العالم الغربي الذين يبذلون الوقت والجهد واملال إلفساد العالم اإلسالمي بالتفكك 

األرسي والذي ال يكون إال باختالط النساء بالرجال والتربج والسفور واألدلة يف ذلك كثرية منها حديث: »إنما 

هلكت بنوإرسائيل حني اتخذها نساؤهم« إشارة إىل وْصل نسائهم لشعورهن وقد جمعت يف كتيب مطبوع: 

 )ماذا قال الغربيون املنصفون عن املرأة يف اإلسالم( اعرتافات الغربيني وإحصائيات واستغاثات النساء من 

الهالك االجتماعي.



ريــاض الصالحــات226

باب]تعزير]ولي]األمر]المرأة]التي]تُِخل]بشروط]الخروج1][[ 

َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة َعْن َعْمَرَة َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »َلْو َأنَّ َرُسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى النَِّساَء اْلَيْوَم ( 11 
َم َعَلْيِهنَّ اْلُخُروَج«. ]سن 25999 ص[. َنَهاُهنَّ َعْن اْلُخُروِج، َأْو َحرَّ

باب]ليس]للنساء]وسط]الطريق1][[ 

، َعْن َأبِيِه، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: َوُهَو َخاِرٌج ( 12  َعْن َحْمَزَة ْبِن َأبِي ُأَسْيٍد اأْلَْنَصاِريِّ
ُه َلْيَس  َجاُل َمَع النَِّســاِء فِي الطَِّريِق، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّساِء: ))اْسَتْأِخْرَن، َفإِنَّ مَِن اْلَمْســِجِد َفاْخَتَلَط الرِّ
اِت الطَّرِيِق(( َفَكاَنِت اْلَمْرَأُة َتْلَتِصــُق بِاْلِجَداِر َحتَّى إِنَّ َثْوَبَها َلَيَتَعلَُّق  َلُكــنَّ َأْن َتْحُقْقــَن الطَّرِيَق َعَلْيُكنَّ بَِحافَّ

بِاْلِجَداِر مِْن ُلُصوقَِها بِِه. ]5272 صد ح[.
تحققن الطريق: ال تتوسط الطريق.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َلْيَس لِلنَِّساِء َوَسُط الطَّرِيِق((. ]5425صج ح[.(  1 

باب]النهي]عن]الوصل]والوشر]والوشم]والنمص]والتفلج1][[ 

َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِِّب، َقاَل: »َقِدَم ُمَعاِوَيُة الَمِدينََة، آِخَر َقْدَمٍة َقِدَمَها، َفَخَطَبنَا َفَأْخَرَج ُكبًَّة ( 14 
وَر«. َيْعنِي الَواِصَلَة فِي  اُه الزُّ مِْن َشــَعٍر، َقاَل: َما ُكنُْت َأَرى َأَحًدا َيْفَعُل َهَذا َغْيَر الَيُهوِد، إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َســمَّ

َعِر. ]5938خ[. الشَّ

َعْن َســِعيِد ْبِن اْلُمَســيِِّب: »َأنَّ ُمَعاِوَيــَة، َقاَل َذاَت َيــْوٍم: إِنَُّكْم َقْد َأْحَدْثُتْم ِزيَّ َســْوٍء، َوإِنَّ ( 15 
وُر«.  وِر«. َقاَل: »َوَجاَء َرُجٌل بَِعًصا َعَلى َرْأِسَها ِخْرَقٌة. َقاَل ُمَعاِوَيُة: »َأاَل َوَهَذا الزُّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الزُّ

َقاَل َقَتاَدُة: »َيْعنِي َما ُيَكثُِّر بِِه النَِّساُء َأْشَعاَرُهنَّ مَِن اْلِخَرِق«. ])2127م(124[.

وِر، (  1  َعــْن َقَتاَدَة، َعْن َســِعيِد ْبِن اْلُمَســيَِّب، َعــْن ُمَعاِوَيَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعــِن الزُّ
وُر اْلَمْرَأُة َتُلفُّ َعَلى َرْأِسَها«. ]5248صن ص[. َوالزُّ

َط َشَعُرَها، َفَأَراُدوا ( 17  َجْت، َوَأنََّها َمِرَضْت َفَتَمعَّ َعْن َعائَِشــَة، : َأنَّ َجاِرَيًة مَِن األَْنَصاِر َتَزوَّ
َأْن َيِصُلوَها، َفَسَأُلوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َلَعَن اهللُ الَواِصَلَة َوالُمْسَتْوِصَلَة((. ]5934خ[.
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فتمعط: سقط شعرها.

* وهذا إذا كان شــعرها قاباًل للعالج أما لو أن امرأة ذهب شعرها وال يمكن عالجه فقد يختلف 

الحكم للرضورة.

، َعْن َأبِي َرْيَحاَنــَة، َقاَل: »َبَلَغنَا َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن ( 18  َعــْن َأبِي اْلُحَصْيــِن اْلِحْمَيِريِّ
اْلَوْشِر، َواْلَوْشِم، َوالنَّْتِف«. ]5111صن ص[.

الَورْش: تحديد األسنان وترقيق أطرافها.

النتف: نتف الشعر من الحاجب أو من اللحية.

* قال أبو داود وتفســري الواصلة التي تصل الشــعر بشعر النساء واملســتوصلة املعمول بها 

والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه واملتنمصة املعمول بها والواشمة التي تجعل الخيالن يف وجهها 

بكحل أو مداد واملستوشمة املعمول بها.

َعــْن ُعَبْيِد اهللِ ْبــِن ُعَمــَر، َعْن َنافٍِع، َعــْن اْبِن ُعَمــَر، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َلَعَن اهللُ الَواِصَلَة ( 19 
َثِة«. ]1759صت ص[. َوالُمْسَتْوِصَلَة، َوالَواِشَمَة َوالُمْسَتْوِشَمَة(( َقاَل َنافٌِع: »الَوْشُم فِي اللِّ

َعــْن َعْلَقَمــَة، َعْن َعْبــِد اهللِ، َقــاَل: »َلَعَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَواِشــَماِت، َواْلُمْسَتْوِشــَماِت، ( 20 
َصــاِت، َواْلُمَتَفلَِّجــاِت لِْلُحْســِن، اْلُمَغيِّــَراِت لَِخْلــِق اهللِ(، َفَبَلَغ َذلَِك اْمــَرَأًة مِْن َبنِي َأَســٍد، ُيَقاُل  َواْلُمَتنَمِّ
َلَهــا ُأمُّ َيْعُقــوَب، َفَجاَءْت إَِلْيِه، َفَقاَلــْت: َبَلَغنِي َعنَْك َأنََّك ُقْلــَت: َكْيَت َوَكْيَت، َقاَل: َوَما لِــي اَل َأْلَعُن َمْن 
َلَعــَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهــَو فِي كَِتــاِب اهللِ؟ َقاَلْت: إِنِّي أَلَْقــَرُأ َما َبْيَن َلْوَحْيــِه َفَما َوَجْدُتُه، َقــاَل: إِْن ُكنِْت 
َقَرْأتِــِه َفَقــْد َوَجْدتِِه، َأَما َقَرْأِت: }َوَما ٓاتَاُكُم الرَُّســوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكــْم َعنُْه فَانَْتُهواَوَما ٓاتَاُكُم الرَُّســوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكــْم َعنُْه فَانَْتُهوا{، َقاَلْت: 
َبَلــى، َقاَل: َفإِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َنَهى َعنْــُه، َقاَلْت: َفإِنِّي أَلَُظــنُّ َأْهَلَك َيْفَعُلوَن، َقــاَل: اْذَهبِي َفاْنُظِري، 
َفَذَهَبــْت َفنََظَرْت َفَلْم َتَر مِْن َحاَجتَِها َشــْيًئا، َقاَلْت: َما َرَأْيُت َشــْيًئا، َقاَل َعْبُد اهللِ: َلــْو َكاَنْت َكَما َتُقولِيَن َما 

َجاَمَعْتنَا«. ]1989صه ص[.
َصاِت ( 21  َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اهللِ: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن الَواِشــَماِت َوالُمْسَتْوِشــَماِت َوالُمَتنَمِّ

ُمْبَتِغَياٍت لِْلُحْسِن ُمَغيَِّراٍت َخْلَق اهللِ«. ]2782صت ص[.
ُمبتغيات للُحسن: أي مريدات بذلك الُحسن والواقع أنه ال ُحسن فيه بل تغيري لخلق الله تعاىل.

َصــاِت ( 22  َوالُمَتنَمِّ َوالُمْسَتْوِشــَماِت،  »َلَعَن اهلُل الَواِشــَماِت  َقــاَل:    َمْســُعوٍد  اْبــِن  َعــِن 
َوالُمَتَفلَِّجاِت لِْلُحْســِن، الُمَغيَِّراِت َخْلَق اهللِ، َما لِي اَل َأْلَعُن َمْن َلَعنَُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو فِي كَِتاِب اهللِ. 

]5943خ[.
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املتفلجات للُحسن: ألجل الُحســن إال لو فعلت ذلك للعالج واملتفلجات جمع متفلجة وهي التي 

تطلب الفلج أو تصنعه والفلج انفراج ما بني الثنيتني والتفلج أن يفرج بني املتالصقني من األسنان باملربد 

ونحوه أما تحديد األسنان يسمى الورش.

الواشمات: جمع واشمة وهي التي تشم.

املستوشــمات: جمع مستوشمة التي تطلب الوشم والوشم بفتح ثم سكون غرز إبرة أو نحوها 

يف العضو حتى يسيل الدم ثم يحىش بنورة أو غريها فيخرض سواء كان يف الوجه أو الشفة أو اللثة أو اليد 

وسواء كان عىل أشــكال مزخرفة أو كتابات كَمن يكتب اسم عزيز عليه. وتجب إزالته ولو بالجرح إال إذا 

خيف الرضر فتكفي التوبة.

املتنمصات: جمع متنمصة وهي التي تطلب النماص ويُســمى املنقاش مناًصا والنامصة التي 

تفعله والنماص إزالة بعض شعر الحاجبني لرتفيعهما أو تسويتهما أما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو 

عنفقة فال يحرم إزالته ويفضل عدم إزالته باملوىس حتى ال يزداد بل تزيله بيشء آخر.

باب]التزين]بالكحل]ونحوه1][[ 

ُه َيْجُلو اْلَبَصَر، (  2  ْثِمَد إِنَّ َعــْن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ ِمْن َخْيرِ َأْكَحالُِكــُم اْلِ
َعَر((. ]5113صن ص[. َوُينْبُِت الشَّ

قال شــيخنا ابن عثيمني : فتبني بهذا أن اإلثمد نوع من أنواع الكحل، وهو يميل إىل االحمرار، 

وله خاصية تقوية البرص، وتنظيف العني، ويســتحب استخدامه للرجال والنساء، إال أنه ال ينبغي للرجال 

استعماله إذا قصد به الزينة، وال يجوز للمرأة إظهاره لغري محارمها وزوجها.

]باب]النهي]عن]تطيب]المرأة]خارج]المنزل]1][[ 

إذا]كانت]ستمر]على]رجال

ْت ( 24  َعْن ُغنَْيِم ْبِن َقْيٍس، َعْن اأْلَْشَعِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأيَُّما اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّ
َعَلى َقْوٍم لَِيِجُدوا ِمْن ِريِحَها َفِهَي َزانَِيٌة((. ]5126صن ح[.

فهي زانيــة: ليس املقصود زنا الفرج بل كما يف حديث: »العــني تزني وزناها النظر« فالعطر 

كالنظر املحرم قد يؤدي إىل الزنا وألنها بتطيبها تُلفت نظر الرجال إليها والنظر زنا العني وهي ســبب يف 

ذلك أما لو كانت ال تمر عىل رجال فال بأس من أن تتطيب.
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َعــْن ُغنَْيــِم ْبِن َقْيٍس، َعْن َأبِي ُموَســى، َعِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))ُكلُّ َعْيٍن َزانَِيــٌة، َوالَمْرَأُة إَِذا ( 25 
ْت بِالَمْجِلِس َفِهَي َكَذا َوَكَذا(( َيْعنِي َزانَِيًة. ]2786 صت ح[. اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّ

كل عني زانية: أي لو نظرت النظر املحرم فهي زانية بمعنى أنه وسيلة للزنا فوجب تركه.

باب]طيب]النساء1][[ 

َعْن ِعْمَراَن ْبــِن ُحَصْيٍن، َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َأْرَكُب اْلُْرُجَواَن، َوَل َأْلَبُس اْلُمَعْصَفَر، (  2 
َف بِاْلَحرِيرِ(( َقاَل: َوَأْوَمَأ اْلَحَســُن إَِلى َجْيِب َقِميِصــِه، َقاَل: َوَقاَل ))َأَل َوطِيُب  َوَل َأْلَبــُس اْلَقِميَص اْلُمَكفَّ
َجاِل ِريٌح َل َلْوَن َلُه، َأَل َوطِيُب النَِّساِء َلْوٌن َل ِريَح َلُه(( َقاَل َسِعيٌد: ُأَرُه َقاَل: إِنََّما َحَمُلوا َقْوَلُه فِي طِيِب  الرِّ

يَّْب بَِما َشاَءْت. ]4048صد ص[. ا إَِذا َكاَنْت ِعنَْد َزْوِجَها َفْلَتطَّ النَِّساِء َعَلى َأنََّها إَِذا َخَرَجْت َفَأمَّ
ُجها األرجوان واألرجوان: وسادة صغرية تُتخذ من حرير تُوضع عىل الرسج. األرجوان: دابة رَسْ

املعصفر: الثياب املصبوغة بالُعْصفر والُعصفر: نبات يُستخرج من ِصبغ أصفر.

املكفــف بالحرير: أي الذي أُضيف إىل أطرافه الحرير مثل األكمام والجيب وهذا محمول عىل ما 

إذا كان أكثر من أربع أصابع ألنه جاءت السنة بجواز لبسه للرجال إذا كان ال يزيد عن أربع اصابع.

وأومأ الحسن إىل جيب قميصه: أي أشار إىل الجيب شارًحا املراد باملكفف.

ريح ال لون له: كاملسك ونحوه.

لون ال ريح له: كالزعفران ونحوه أما إذا كانت يف بيتها فلها التطيب بما شاءت.

باب]تزين]النساء]بالذهب]والحرير1][[ 

َهِب َعَلى ( 27  َم لَِباُس الَحرِيــرِ َوالذَّ ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُحرِّ َعْن َأبِي ُموَســى األَْشــَعِريِّ
َناثِِهْم((. ]1720صت ص[. تِي َوُأِحلَّ ِلِ ُذُكوِر ُأمَّ

َة ِسَيَراَء، َفَلبِْسُتَها، َفَرَأْيُت الَغَضَب فِي َوْجِهِه ( 28  َعْن َعلِيٍّ ، َقاَل: »َأْهَدى إَِليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحلَّ
َفَشَقْقُتَها َبْيَن نَِسائِي«. ]2614خ[.
حلة: الحلة إزار ورداء.

سرياء: نوع من أنواع الحرير وهو ثياب فيه خطوط من حرير وقيل لها سرياء لتسيري الخطوط 

فيها.
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فشققتها بني نسائي: أي زوجته وأقاربه من النساء حيث إنه لم يتزوج عىل فاطمة يف حياتها.

باب]تزيين]البنات]الصغيرات]بالذهب1][[ 

، َأْهَداَها َلُه، فِيَها ( 29  َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: َقِدَمــْت َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحْلَيٌة مِْن ِعنِْد النََّجاِشــيِّ
، َقاَلْت: َفَأَخَذُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بُِعوٍد ُمْعِرًضا َعنُْه - َأْو بَِبْعِض َأَصابِِعِه - ُثمَّ  َخاَتٌم مِْن َذَهٍب فِيِه َفصٌّ َحَبِشيٌّ

ْي بَِهَذا َيا ُبنَيَُّة((. ]4235 صد ح[. َدَعا ُأَماَمَة اْبنََة َأبِي اْلَعاِص، اْبنََة اْبنَتِِه َزْينََب، َفَقاَل: ))َتَحلَّ

باب]النهي]عن]أن]تصف]المرأة]غيرها]للرجال1][[ 

َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتَباِشُر الَمْرَأُة الَمْرَأَة َحتَّى ( 0  
َما َينُْظُر إَِلْيَها((. ]2792صت ص[. َتِصَفَها لَِزْوِجَها َكَأنَّ

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ ُتَباِشُر الَمْرَأُة الَمْرَأَة، َفَتنَْعَتَها لَِزْوِجَها ( 1  
ُه َينُْظُر إَِلْيَها((. ]5240خ[. َكَأنَّ

زاد النسائي: ال تباشر المرأة المرأة يف الثوب الواحد.

]باب]تحذير]المرأة]1][[ 

من]أن]تكون]سببا]في]فتنة]الرجال

َجاِل ( 2   َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َتَرْكُت َبْعِدي فِْتنًَة ِهَي َأَضرُّ َعَلى الرِّ
ِمَن النَِّساِء((. ]2740م[.

ْنَيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َوإِنَّ اهللَ ُمْسَتْخِلُفُكْم (     ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إِنَّ الدُّ َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ
َل فِْتنَِة َبنِي إِْسَرائِيَل َكاَنْت فِي النَِّساِء(( َوفِي  ُقوا النَِّساَء، َفإِنَّ َأوَّ ْنَيا َواتَّ ُقوا الدُّ فِيَها، َفَينُْظُر َكْيَف َتْعَمُلوَن، َفاتَّ

اٍر: ))لَِينُْظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن((. ]2742م[. َحِديِث اْبِن َبشَّ
إن الدنيــا حلوة خرضة: أي تميل إليها النفوس لحالوة يف طعمها وخرضة يف لونها فالحذر من 

الركون إليها ونسيان اآلخرة.
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إن الله مســتخلفكم فيها: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته 

أم بمعصيته وشهواتكم.

فاتقوا الدنيا واتقوا النســاء: التحذير من فتنة الدنيا عموما ومن فتنة النساء خصوصا مع أن 

فتنة الدنيا متضمنة فتنة النســاء لكن تخصيص فتنة النساء بعد العموم للحذر الشديد من فتنة النساء 

التي بها تهلك األرُس بل واألمم وفيه تحذير النســاء من أن تكون سببا يف فتنة الرجال بتربج أو اختالط أو 

خلوة أو خضوع بقول أو فعل ونحو ذلك ولذلك فتنة بني إرسائيل وهالكهم كانت بســبب تساهل النساء 

واســتدراج الرجال فهنيئا لكل امرأة صالحة صابرة عاقلة رشيدة حكيمة تدبرت وتأملت فشيدت بيتها 

وصلت خمســها وصامت شــهرها وأطاعت زوجها وربت أوالدها ولزمت بيتها وصانت نفسها وحفظت 

فرجها.

]باب]ال]تنظر]المرأة]إلى]عورة]المرأة]1][[ 

وال]تفضي]إلى]المرأة]في]الثوب]الواحد

ُجُل ( 4   ، َعْن َأبِيِه، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َينُْظُر الرَّ ْحَمِن ْبِن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعــْن َعْبِد الرَّ
ُجِل فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوَل ُتْفِضي  ُجُل إَِلى الرَّ ُجِل، َوَل اْلَمْرَأُة إَِلى ُعْرَيِة اْلَمْرَأِة، َوَل ُيْفِضي الرَّ إَِلــى ُعْرَيــِة الرَّ

اْلَمْرَأُة إَِلى اْلَمْرَأِة فِي َثْوٍب((. ]4018صد ص[.
عرية: قال النووي : ضبطناها عىل ثالثة أوجه: عرية بكرس العني وإسكان الراء وعرية بضم 

العني وإسكان الراء وعرية بضم العني وفتح الراء وتشديد الياء وكلها صحيحة.

ويف النهاية: ال ينظر الرجل إىل عرية املرأة يريد ما يعرى منها وينكشف واملشهور يف الرواية: »ال 

ينظر إىل عورة املرأة«.

، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َل َينُْظُر ( 5   ْحَمــِن ْبِن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعــْن َعْبِد الرَّ
ُجِل فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوَل  ُجُل إَِلى الرَّ ُجِل، َوَل اْلَمْرَأُة إَِلى َعْوَرِة اْلَمْرَأِة، َوَل ُيْفِضي الرَّ ُجُل إَِلى َعْوَرِة الرَّ الرَّ

ُتْفِضي اْلَمْرَأُة إَِلى اْلَمْرَأِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد((. ]338م[.
ال ينظــر الرجل إىل عورة الرجل: وعورة الرجل فيما بني الرسة والركبة وإذا كان النظر محرًما 

عىل الرجل فاملرأة ال يجوز لها أن تنظر للرجل فيما أكثر من ذلك لقوله تعاىل: }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن 

.} بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ
َ
بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَِّمۡن أ
َ
ِمۡن أ
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وال املــرأة إىل عورة املرأة: فال يجوز للمرأة أن تنظر إىل املرأة فيما بني الرسة والركبة عىل القول 

بــأن عورة املرأة عن املرأة كعورة الرجل عند الرجل أي ما بني الرسة والركبة وعىل هذا القول لها أن تنظر 

إىل بطنها وظهرها وقــال كثري من أهل العلم أنه ال دليل عىل ذلك بل للمرأة أن تنظر فقط إىل ما جرت به 

العادة من الرأس والرقبة والقدم والساق والكف والذراع وما أشبه ذلك.

ال يفيض الرجل إىل الرجل يف ثوب واحــد وال تفيض املرأة إىل املرأة يف الثوب: ويف رواية: يف 

الثوب الواحد: أي ال يخلوا أحدهما إىل اآلخر يف لحاف واحد حتى ولو كانا الرجالن أخوين أو كانتا املرأتان 

أختني ويف حال االضطجاع أو غريه وهذا عند التجرد من الثياب واضح وال خالف، واملســألة الثانية ماذا 

لو كان بينهما عازل؟ فالجواب يكون مكروًها إال إذا كان العازل ال يَُمكن أحدهما من النظر أو مالمســة 

اآلخر فال كراهة، فلو قيل كيف يكون ذلك حال االضطجاع وهما مأمورتان بالتفريق يف املضاجع لحديث: 

»وفرقوا بينهم يف املضاجع« فاألصل أن لكل مضجع مســتقل وبالتايل لكل ملحفة مستقلة حتى ولو كانتا 

يف غرفــة واحدة؟ فالجواب أن يكون هذا من اثنتني قد جمعتا بــني مخالفة األمر يف التفريق يف املضاجع 

وارتكاب النهي بالتحافهما بلحاف واحد أو أن تكون املســافة بني املضجعني قصرية مسافة زراع ولكل 

مضجعها إال أنهما تلتحفان بلحاف واحد. واملسألة الثالثة ماذا مع عدم التجرد من الثياب؟ فالجواب لقد 

قال البعض بالعموم وإذا نظرنا لعلة الحكم ال يشــملهم النهي إال لو افرتضنا أنهما ترتديان ثوبا خاًصا 

للنوم قريب من التجرد فحينئذ يلزمهما أن تلتحف كل منهما بلحاف مستقل.

باب]التفريق]بين]األوالد]في]المضاجع1][[ 

ــالََة إَِذا َبَلُغوا َســْبًعا (     ُمــوا َأْواَلَدُكُم الصَّ َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعلِّ
ُقوا َبْينَُهْم فِي اْلَمَضاِجِع. ]4026صج ص[. َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها إَِذا َبَلُغوا َعْشًرا َوَفرِّ

علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا ســبًعا: ويف رواية: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء ســبع 

ســنني«: تعليم األوالد ذكوًرا وإناثًا الصالة ثم حثهم وتذكريهم وترغيبهم بأسلوب َحَسن يتالءم مع ِسنهم 

إذا بلغوا سبع سنني.

وارضبوهم عليها إذا بلغوا عرًشا: وال يرضب إال إذا كرر عليه النصح بأســلوب حســن، ثم 

بحرمانه مما يحب والتهديد بالرضب، فإذا لم يستجب فحينئذ له أن يرضبه رضبًا خفيًفا غري موجع وذلك 

إذا بلغ عرش سنني.

وفرقوا بينهم يف املضاجع: إذا كان الفعل »وفرقــوا« معطوًفا عىل الفعل »مروا« كان التفريق 

بينهم لسبع سنني وإذا كان معطوًفا عىل الفعل »وارضبوهم« كان التفريق بينهم لعرش سنني وهو األقرب 

وما فوق العرش ســنني من باب أوىل حيث تظهر العورات أثناء النوم ويحدث التصاق األبدان مما قد يثري 



233كتاب حجاب املرأة ولباسها

الشــهوة وقد يسلك سلوًكا شــاذًا خارج البيت أو داخله ولو تم التفريق لسبع أو لتسع فهو أفضل وهذا 

التفريق يف املضجع يشــمل الذكر مع الذكر أو األنثى مع األنثى أو الذكر مع األنثى والتفريق يف املضاجع 

بأن يكون لكل منهما فراش ولو يف غرفة واحدة وهو األفضل واألحوط أو عىل فراش واحد كبري السيما مع 

ضيق املكان رشط عدم التالصق وأن يكون لكٍل لحاف مستقل وقد قال الحافظ ابن حجر يف الفتح: يف نوم 

الجماعة يف فراش واحد. وثبت من ُطرق أخرى أنه يُشرتط أن ال يجتمعوا يف لحاف واحد.

ُقوا َبْيَن ( 7   َعْن َســْبَرَة ْبِن معبٍد َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َبَلَغ َأْوَلَدُكْم َســْبَع ِســنِيَن َفَفرِّ
َاِة((. ]418صج ص[. ُفُرِشِهْم، َوإَِذا َبَلُغوا َعْشَر ِسنِيَن َفاْضرُِبوُهْم َعَلى الصَّ

إذا بلغ أوالدكم ســبع سنني ففرقوا بني فرشهم: وهذا هو األفضل أن يتم تعويدهم عىل ذلك 

مثل الصالة أما إذا بلغوا عرش سنني فما فوق صار التفريق واجبًا.

باب]القواعد]من]النساء1][[ 

ن يََضۡعَن 
َ
ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ ن يََضۡعَن َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ
َ
ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحا فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ قال تعالى: }َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ

ُ َسِميٌع َعلِيٞم٦٠٦٠{ ]النور: 0 [ ۗ َوٱللَّ َُّهنَّ ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخرۡيٞ ل
َ
َِجٰتِۢ بِزِيَنةٖۖ َوأ ُ َسِميٌع َعلِيٞمثَِياَبُهنَّ َغرۡيَ ُمَتَبّ ۗ َوٱللَّ َُّهنَّ ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخرۡيٞ ل
َ
َِجٰتِۢ بِزِيَنةٖۖ َوأ ثَِياَبُهنَّ َغرۡيَ ُمَتَبّ

{ اآْلَيَة؛ َفنُِسَخ، ( 8   بَۡصٰرِهِنَّ
َ
بَۡصٰرِهِنََّوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ
َ
َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحا{...اآْلَيَة ]4111، صد ح[ ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحاَوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءِ ٱلَّ َواْسَتْثنَى مِْن َذلَِك: }َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءِ ٱلَّ

فنسخ واستثنى من ذلك }َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءَِوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءِ{: ال يعني من هذا أنها منسوخة وإنما قصد 

التخصيص والسلف كانوا يطلقون النسخ عىل كل ما يتعرض للنص من تقييد وإطالق وتخصيص كقول 

رِ{ يقول: هذه ناسخة ملا  َ ْوِل ٱلضَّ
ُ
رِلَّ يَۡســَتوِي ٱۡلَقٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َغرۡيُ أ َ ْوِل ٱلضَّ
ُ
ابن عباس يف قوله تعاىل: }لَّ يَۡســَتوِي ٱۡلَقٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َغرۡيُ أ

قبلها بمعنى أنها مخصصة.

قال ابن قدامة املقديس: والعجوز التي ال يُشــتهى مثلهــا ال بأس بالنظر منها إىل ما يظهر غالبًا 

ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحا{ قــال ابن عباس يف قوله تعاىل: }قُل قُل  ِٰت َل يَرُۡجوَن نَِكاٗحاَوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ لقوله تعاىل: }َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ

{ قال: فنســخ من ذلك  بَۡصٰرِهِنَّ
َ
بَۡصٰرِهِنََّوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ
َ
بَۡصٰرِهِۡم{.... }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

َ
واْ ِمۡن أ بَۡصٰرِهِۡمّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ
َ
واْ ِمۡن أ ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

القواعد من النساء الالتي ال يرجون نكاًحا...اآلية ويف معنى ذلك الشوهاء التي ال تُشتهى...اهـ«. فال بأس 

بالنظر للنساء الكبريات ولهن النظر عما كان ينهني عنه أما املصافحة فال تجوز ألن أدلة تحريم املصافحة 

عامة لعموم النساء دون استثناء.
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والقواعد من النســاء: قال القرطبي: القواعد واحدتها قاعد بال هاء ليدل حذفها عىل أنه قعود 

الِكرَب كما قالوا امرأة حامل ليدل بحذف الهاء أنه حمل َحبَل.... وقالوا يف غري ذلك: قاعدة يف بيتها وحاملة 

عىل ظهرها بالهاء.... القواعد: العجز اللواتي قعدن عن الترصف من السن وقعدن عن الولد واملحيض وهذا 

قول أكثر العلماء. اهـ.

فالقواعد من النساء: هن الكبريات يف العمر وال مطمع للرجال فيهن وال مطمع لهن يف الرجال.

الالتي ال يرجون نكاًحا: ليس لهن تشوف إىل التزوج لكرب السن وانقطاع الحيض والولد وليس 

فقــط النقطاع الحيض والولد ألن انقطاعهما ال يدل عىل انقطاع الرغبة عنهن أو انقطاع الرغبة لهن بل ال 

بد معهما من ِكرَب السن الذي به تنقطع الرغبة يف نكاحهن.

فليــس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غري متربجات بزينة: أي يباح للقواعد دون إلزام أن 

يخففن من الثياب مثل أن يكون الخمار صفيًقا دون التوســع يف ذلك رشط عدم إبداء الزينة واملحاســن 

كالحيل أو اللباس املزخرف أو زينة الوجه ونحوه.

وأن يســتعففن خري لهن: أي مع جواز تخففهن من الثياب إال أن االســتعفاف خري لهن أي 

التعفف برتك التخفيف من الثياب أفضل لهن خشية التوسع يف ذلك أو من ادعاء أنها من القواعد وليست 

كذلك ولذلك ختم الله اآلية بقوله والله ســميع عليم إشارة إىل التحذير من استعمال البعض الرخصة قبل 

وقتها أو التوسع فيها.

باب]التابعين]غيِر]أولي]اإلربة]من]الرجال1][[ 

ٰ َعۡوَرِٰت  ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ
َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
ٰ َعۡوَرِٰت أ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ

َ
ۡرَبةِ ِمَن ٱلرَِّجاِل أ ْوِل ٱۡلِ

ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
قال تعالى: }أ
ٱلّنَِسآءِۖٱلّنَِسآءِۖ{ ]النور: 1 [.

أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال: قال الســعدي: هم الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من 

الرجال الذين ال إربة لهم يف هذه الشهوة له.

وروي عن ابــن عباس وقتادة ومجاهد قالوا: الذي يتبعك ليصيــب من طعامك وال حاجة له يف 

النساء.

قال ابن قدامة: ومن ذهبت شــهوته من الرجال لكرب أو عنــة أو مرض ال يرجى برؤه والخيص 

ْوِل 
ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
ْوِل أ

ُ
ٰبِعِنَي َغرۡيِ أ وِ ٱلتَّ

َ
والشيخ واملخنث الذي ال شهوة له فحكمه حكم ذوي املحرم يف النظر لقوله تعاىل: }أ

ۡرَبةِ{ أي غري أويل الحاجة إىل النساء. ۡرَبةِٱۡلِ ٱۡلِ
قال النووي: »هو امُلَغفل يف عقله الذي ال يكرتث للنساء وال يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغريه«.

وهذا االختالف كله متقارب املعنى ويجتمع فيمن ال فهم له وال همة ينتبه بها إىل أمر النساء.
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ـٌث، َفَكاُنوا ( 9   َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: َكاَن َيْدُخُل َعَلــى َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَخنَـّ
ْرَبِة، َفَدَخَل َعَلْينَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َوُهَو ِعنَْد َبْعِض نَِسائِِه، َوُهَو َينَْعُت اْمَرَأًة، َفَقاَل: 

وَنُه مِْن َغْيِر ُأولِي اإْلِ َيُعدُّ
إِنََّهــا إَِذا َأْقَبَلــْت َأْقَبَلْت بَِأْرَبٍع، َوإَِذا َأْدَبَرْت َأْدَبَرْت بَِثَماٍن، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل َأَرى َهَذا َيْعَلُم َما َهاُهنَا، َل 

َيْدُخَلنَّ َعَلْيُكنَّ َهَذا(( َفَحَجُبوُه. ]4107صد ص[.
غــري أويل اإلربة: أي ليس من ذوي اإلربة واإلربة الحاجة يعني ال حاجة له بالنســاء ليس عنده 

شــهوة وال يتفطن ملفاتن النساء وال يعبأ بذلك فمثل هذا يدخل عىل النســاء خالًفا ملن يتفطن ملفاتنهن 

كالرجل املخنث املذكور يف الحديث، ونظري ذلك األطفال دون البلوغ الذين ال يتفطنون وال يدركون مفاتن 

ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِسآءِۖ{  ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ
َ
ٰ َعۡوَرِٰت ٱلّنَِسآءِۖأ ِيَن لَۡم َيۡظَهُرواْ َعَ ۡفِل ٱلَّ وِ ٱلّطِ
َ
النساء فأمثال هؤالء يدخلون عىل النساء لقوله تعاىل: }أ

والظهور هنا بمعنى العلم واملعرفة بمفاتن النساء، أما الطفل الذي يدرك ويعلم مفاتن النساء من زينتهن 

ومحاسنهن بما يسمع أو يشاهد فالواجب حجبه عن النساء البالغات والغري بالغات ولو كان دون البلوغ 

فإذا كان املخنث أو الطفل مجهول الحال والســلوك فاألحوط عدم دخولهما عىل النساء السيما مع أجهزة 

التواصل الحديثة فلو قال قائل إذا أُِمنْت الفتنة من جانب املخنث أو الصبي فماذا عن النســاء ضعيفات 

اإليمان أال نخىش عليهن من أنفســهن السيما مع وسامة املخنث أو الصبي؟ فالجواب أال نأذن بالخلوة بل 

االختالط فقط.

أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان: تقبل بأربعة من الُعكن وتدبر بثمان منها أي من العكن 

والُعكنة: بضم العني ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا واملراد أن أطراف الُعكن األربع التي يف بطنها 

تظهر ثمانية يف جنبيها أي أربعا من جانبها األيمن وأربعا من جانبها األيرس.

باب]َحْجب]المخنث]عن]المؤنث1][[ 

َها ُأمِّ َسَلَمَة ، َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِعنِْدي ُمَخنٌَّث، ( 40  َعْن َزْينََب بِنِْت َأبِي َسَلَمَة، َعْن ُأمِّ
َفَســِمْعُتُه َيُقــوُل لَِعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي ُأَميََّة: َيا َعْبــَد اهللِ، َأَرَأْيــَت إِْن َفَتَح اهلُل َعَلْيُكُم الطَّائَِف َغــًدا، َفَعَلْيَك بِاْبنَِة 

((. ]4324خ[. َغْيالََن، َفإِنََّها ُتْقبُِل بَِأْرَبٍع، َوُتْدبُِر بَِثَماٍن، َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ َيْدُخَلنَّ َهُؤلَِء َعَلْيُكنَّ
املخنث: بكرس النون وفتحها هو من يشــبه خلق النســاء يف حركاته وكالمه وغري ذلك فإن كان 

من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إذالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو املذموم.

ابنة غيالن: هي بادية بنت غيالن بن ســلمة الثقفي من الطائف وقيل: »بادنة« وكانت من أحىل 

بنات ثقيف أســلمت هي وأبوها بعد ذلك وتزوجت عبد الرحمن بن عوف أما غيالن فهو ابن ســلمة وهو 

الذي أسلم وتحته عرش نسوة فامره رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن يختار أربًعا وكان من رؤساء ثقيف وعاش إىل آخر 

. خالفة عمر
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تقبل بأربع وتدبر بثمان: حاصله أنهــا وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن 

وذلك ال يكون إال للسمنة من النساء وجرت عادة بعض الرجال يف الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة.

باب]المرأة]تداويها]المرأة1][[ 

ْت ( 41  َعْن َفاطَِمَة بِنِْت الُمنِْذِر: َأنَّ َأْســَماَء بِنَْت َأبِي َبْكٍر : »َكاَنْت إَِذا ُأتَِيْت بِاْلَمْرَأِة َقْد ُحمَّ
َتْدُعو َلَها، َأَخَذِت الَماَء، َفَصبَّْتُه َبْينََها َوَبْيَن َجْيبَِها«، َقاَلْت: »َوَكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُرَنا َأْن َنْبُرَدَها بِاْلَماِء«. 

]5724خ[.

إذا أُتيــت باملرأة: وهذا هو األصل أن تذهب املرأة إىل املرأة للعالج الســيما إذا احتاج العالج إىل 

كشف العورات إال للرضورة.

قد ُحمت: أي أصابتها الُحمى.

جيبها: ما يكون مفرًجا من الثوب كالُكم والطوق.

باب]المرأة]يداويها]أحد]محارمها1][[ 

َعْن َجابٍِر َأنَّ ُأمَّ َســَلَمَة اْســَتْأَذَنْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلِحَجاَمِة َفَأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا َطْيَبَة َأْن ( 42 
َضاَعِة َأْو ُغاَلًما َلْم َيْحَتلِْم ]2206م[. َيْحُجَمَها َقاَل َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل َكاَن َأَخاَها مَِن الرَّ

باب]النهي]عن]الخلوة]والتحذير]منها1][[ 

ُخوَل َعَلى النَِّساِء(( َفَقاَل َرُجٌل مَِن (  4  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر: َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِيَّاُكْم َوالدُّ
األَْنَصاِر: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَفَرَأْيَت الَحْمَو؟ َقاَل: ))الَحْمُو الَمْوُت((. ]2172م[.

الحمو املوت: أي أقارب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه يف دخولهم عليها مهلكة أشد كاملوت فقد 

يؤدي ذلك إىل قطع الرحم والغريب يخاف من كالم الناس بل قد ال يســمحون له أما القريب فيسهل عليه 

الدخول بدون إنكار من الجريان فيحرم أن يدخل البيت قريب أو غريب إال مع وجود َمْحرم.

َعــْن َجابِــٍر، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل َل َيبِيَتنَّ َرُجــٌل ِعنَْد اْمَرَأٍة َثيِّــٍب، إِلَّ َأْن َيُكوَن ( 44 
َناكًِحا َأْو َذا َمْحَرٍم((. ]2171م[.
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امــرأة ثيب: هذا عىل الغالب ألن البكر غالبًا تكون عند أبيها وإال فال يجوز الدخول عىل الثيب أو 

البكر بدون َمْحرم.

ناكًحا أو ذا محرم: زوًجا أو رجال من محارمها.

ْيَطاَن َيْجرِي ِمْن َأَحِدُكْم ( 45  َعْن َجابٍِر، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َتِلُجوا َعَلى الُمِغيَباِت، َفإِنَّ الشَّ
ِم((، ُقْلنَا: َومِنَْك؟ َقاَل: ))َوِمنِّي، َوَلكِنَّ اهللَ َأَعاَننِي َعَلْيِه َفَأْسَلُم((. ]1172 صت ص[. َمْجَرى الدَّ

واملغيبة: املرأة التي يكون زوجها غائبًا واملغيبات جماعة املغيبة.

باب]االستئذان1][[ 

ِيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ  يَۡمُٰنُكۡم َوٱلَّ
َ
ِيَن َملََكۡت أ ِذنُكُم ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ لَِيۡســَت ٔۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِيَن لَۡم َيۡبلُُغواْ َيٰٓ يَۡمُٰنُكۡم َوٱلَّ

َ
ِيَن َملََكۡت أ ِذنُكُم ٱلَّ ِيَن َءاَمُنواْ لَِيۡســَت ٔۡ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالى: }َيٰٓ

ِهرَيةِ َوِمۢن َبۡعِد َصلَٰوةِ  ٰٖتۚ ّمِن َقۡبِل َصلَٰوةِ ٱۡلَفۡجرِ وَِحنَي تََضُعوَن ثَِيابَُكم ّمَِن ٱلظَّ ِهرَيةِ َوِمۢن َبۡعِد َصلَٰوةِ ٱۡلُلَُم ِمنُكۡم ثََلَٰث َمرَّ ٰٖتۚ ّمِن َقۡبِل َصلَٰوةِ ٱۡلَفۡجرِ وَِحنَي تََضُعوَن ثَِيابَُكم ّمَِن ٱلظَّ ٱۡلُلَُم ِمنُكۡم ثََلَٰث َمرَّ
 ٰ ٰفُوَن َعلَۡيُكم َبۡعُضُكۡم َعَ ۚ َطوَّ ٰ ٱۡلعَِشآءِۚ ثََلُٰث َعۡوَرٰٖت لَُّكۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم َوَل َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َبۡعَدُهنَّ ٰفُوَن َعلَۡيُكم َبۡعُضُكۡم َعَ ۚ َطوَّ ٱۡلعَِشآءِۚ ثََلُٰث َعۡوَرٰٖت لَُّكۡمۚ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم َوَل َعلَۡيِهۡم ُجَناُحۢ َبۡعَدُهنَّ
ِذنُواْ  ۡطَفُٰل ِمنُكُم ٱۡلُلَُم فَۡلَيۡسَت ٔۡ

َ
ِذنُواْ  ِإَوَذا بَلََغ ٱۡل ۡطَفُٰل ِمنُكُم ٱۡلُلَُم فَۡلَيۡسَت ٔۡ
َ
ُ َعلِيٌم َحِكيٞم٥٨٥٨ ِإَوَذا بَلََغ ٱۡل ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيِٰتۗ َوٱللَّ ُ ٱللَّ ُ َعلِيٌم َحِكيٞمَبۡعٖضۚ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيِٰتۗ َوٱللَّ ُ ٱللَّ َبۡعٖضۚ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم٥٩٥٩{ ]النور: 59-58[ ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦۗ َوٱللَّ ُ ٱللَّ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ َذَن ٱلَّ ُ َعلِيٌم َحِكيٞمَكَما ٱۡسَت ٔۡ ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦۗ َوٱللَّ ُ ٱللَّ ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۚ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ َذَن ٱلَّ َكَما ٱۡسَت ٔۡ
ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم: أي من العبيد واإلماء ومثلهم الخدم.

والذين لم يبلغوا الحلم منكم: أي من األحرار ولو دون البلوغ كاالبن والبنت واألخ واألخت فاآلية 

عامة للذكور واإلناث ومثل هذا االســتئذان كان الحاجة إليه أكثر يف زمن فيه غالب البيوت بال ستور وال 

أبواب أما الحاجة إليها اآلن فقليلة مع األبواب الداخلية والخارجية وغلقها وعدم اســتطاعة فتحها إال عن 

طريق الجالس فيها لكن أحيانا يغفل أو يتســاهل اإلنسان يف غلقها فينبغي ملن يف البيت االستئذان وعدم 

التشويش عىل الطرف اآلخر وقد قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنََّما ُجِعَل ااِلْسِتئْذَاُن ِمْن أَْجِل النََّظِر((.

ثالث مرات: املقصود االســتئذان يف ثالثة مواطن وليس املقصود االستئذان ثالث مرات فالنصب 

هنا عىل الظرفية.

مــن قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشــاء: قبل 

الفجر وعند القيلولة يف الظهرية وبعد العشاء عند النوم واملقصود األوقات واألماكن التي ينفرد فيها بنفسه 

للنوم أو لالسرتخاء أو تبديل مالبسه.

ثالث عورات لكم: يعني هذه األوقات وسميت بالعورات ألن اإلنسان يضع فيها ثيابه أي يخفف 

منها فتبدو عورته.

ليس عليكم والعليهم جناح بعدهن: ال حرج أال يستأذنوا بعد هذه األوقات.
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طوافون عليكم بعضكم عىل بعض: يطوف ويدخل بعضكم عىل بعض يف غري هذه األوقات.

وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما اســتئذن الذين من قبلهم: أي بعد البلوغ 

يستأذنون عىل كل حال شأنهم شأن الكبار وذلك إذا أرادوا الدخول عليكم.



كتاب النكاحكتاب النكاح

باب]الحث]على]النكاح1][ 

ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡســُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل 
َ
نُفِســُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡســُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

َ
نُفِســُكۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
قال تعالى: }َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ُروَن٢١٢١{ ]الروم: 21[ ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ َودَّ ُروَنبَۡيَنُكم مَّ ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ َودَّ بَۡيَنُكم مَّ
خلق لكم من أنفســكم أزواجا لتســكنوا إليها: خلق ألجلكم أزواجا من جنســكم لتطمنئ 

نفوسكم وتسكن إليها.

وجعل بينكم مــودة ورحمة: املودة الجماع والرحمة الولد أو املحبة والشــفقة أي جعل بني 

الزوجة وزوجها محبة وشفقة وألفة.

ٰلِِحنَي ِمۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمۚ إِن يَُكونُواْ  َيَٰمٰ ِمنُكۡم َوٱلصَّ
َ
نِكُحواْ ٱۡل

َ
ٰلِِحنَي ِمۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمۚ إِن يَُكونُواْ َوأ َيَٰمٰ ِمنُكۡم َوٱلصَّ

َ
نِكُحواْ ٱۡل

َ
وقــال تعالــى: }َوأ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم٣٢٣٢{ ]النور: 2 [ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱللَّ ُ َوِٰسٌع َعلِيٞمُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱللَّ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ
وأنكحوا: أي زوجوا بناتكــم بل وأبناءكم فالخطاب لألولياء أو الخطاب لجميع األمة وأن عليهم 

تسهيل أســباب وخطوات الزواج وعىل القول الثاني فليس املقصود عقد الزواج بل اإلعانة عليه ألن لفظ 

األيامى يشمل الذكور واإلناث.

األيامى منكم: الذين ال أزواج لهم من الرجال والنســاء واأليامى: جمع أيم ويقال ذلك عىل املرأة 

التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له يقال امرأة أيم ورجل أيم ويُطلق عىل البكر والثيب.

والصالحني من عبادكم وإمائكم: أي زوجوا الصالحني املؤمنني من العبيد واإلماء بعضهم من 

بعض ولم يقيد األيامى بالصالح ربما لكون هذا هو الغالب عىل األحرار بخالف املماليك أو ألنه قد يُتساهل 

يف حسن االختيار فيزوجون أمة صالحة بعبد فاسق أو العكس.

{أي: ال يمنعكم فقر الرجل أو املرأة من تزويجهم  ۦۗ ُ ِمن فَۡضلِهِ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗإِن يَُكونُواْ ُفَقــَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ }إِن يَُكونُواْ ُفَقــَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ
السيما مع التقارب بني الطرفني يف املستوى املادي وليس املقصود بالفقر هنا العدم بل ال بد من استطاعة 

ِيَن  ِيَن َوۡلَيۡسَتۡعفِِف ٱلَّ توفري الحد األدنى من الكفاف يف املأوى واملؤونة ولو بالتكسب اليومي لقوله تعاىل: }َوۡلَيۡسَتۡعفِِف ٱلَّ

ــبَاِب َمِن اْســتََطاَع ِمنُْكُم  { وحديث ))يَا َمْعرَشَ الشَّ ۦۗ ُ ِمن فَۡضلِهِ ٰ ُيۡغنَِيُهُم ٱللَّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦَۗل َيُِدوَن نَِكاًحا َحتَّ ٰ ُيۡغنَِيُهُم ٱللَّ َل َيُِدوَن نَِكاًحا َحتَّ
ْوِم..(( وعدم االستطاعة هنا إما ألنه معدوم ماديًا أو فقري  ْج، َوَمْن َلْم يَْستَِطْع َفَعَليِْه ِبالصَّ البَاَءَة َفْليَتََزوَّ

وال يجد من يقبله لفقره، وقد يكون غنيًّا لكنه لــم يجد من يقبله ملرضه كاألعمى واألعور واألعرج ونحو 
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ذلك. والوصية بالصوم عند عدم االستطاعة تشــمل النساء بعموم العلة وهي الشهوة مع أن الخطاب يف 

األصل للشباب ألن الشاب يجمع عىل ُشبان وشباب أما الشابة تجمع عىل شابات.

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))النَِّكاُح ِمْن ُســنَّتِي، َفَمْن َلْم َيْعَمْل بُِسنَّتِي َفَلْيَس (  4 
َياِم، َفإِنَّ  ُجــوا، َفإِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكــُم اْلَُمَم، َوَمْن َكاَن َذا َطــْوٍل َفْلَينْكِْح، َوَمْن َلْم َيِجْد َفَعَلْيــِه بِالصِّ ـي، َوَتَزوَّ ِمنِـّ

ْوَم َلُه ِوَجاٌء((. ]صه 1846 ح[. الصَّ
من سنتي: من هديي وطريقتي. 

- فليس مني: ليس عىل نهجي وسنتي.

مكاثر بكم األمم: مفاخر بكثرتكم األمم السابقة.

ومن كان ذا طول فلينكح: أي من اســتطاع الزواج فليتزوج واألمر بالزواج هنا ليس لصالح 

الرجال فقط بل املصلحة متعدية للنساء أيًضا.

الصوم له وجاء: أي حفظ.

باب]رغبة]المرأة]في]الزواج]من]الفطرة1][ 

َعِن الِمْســَوِر ْبِن َمْخَرَمَة: »َأنَّ ُســَبْيَعَة األَْســَلِميََّة ُنِفَســْت َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها بَِلَياٍل، َفَجاَءِت ( 47 
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسَتْأَذَنْتُه َأْن َتنْكَِح، َفَأِذَن َلَها َفنََكَحْت«. ]5320خ[.

نُِفست: أي ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة.

فاســتأذنته أن تنكح: أي تتزوج ألن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وال يمنع دم الحيض أو 

النفاس من الزواج إال أنه ال يقربها حتى تطهر وال بأس من املبارشة دون الفرج قبل الطهر وانتظار الطهر 

أفضل إال لحاجة.

باب]الحب]بعد]الزواج1][ 

َج ُأمَّ َســَلَمَة، َفَدَخَل َعَلْيَها، ( 48  ْحَمِن، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيــَن َتَزوَّ َعــْن َأبِــي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
َفَأَراَد َأْن َيْخُرَج َأَخَذْت بَِثْوبِِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِْن ِشْئِت ِزْدُتِك، َوَحاَسْبُتِك بِِه، لِْلبِْكرِ َسْبٌع، َولِلثَّيِِّب 

َثَاٌث(( رواية تابعة لرقم ]1460 م[.
نُفِســُكۡم 

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
نُفِســُكۡم َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
فأراد أن يخــرج أخذت بثوبه: كما قال تعاىل: }َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦٓ أ

ٗة َورَۡحًَةۚ{ فالحب بعد الزواج واللقاء أَمٌر فطري. َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
ۚأ ٗة َورَۡحًَة َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
أ
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باب]النكاح]عالج]المتحابين1][ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْم ُيَر لِْلُمَتَحابِّيَن ِمْثَل النَِّكاِح((. ]1847صه ص[.( 49 
لــم يُر للمتحابني مثل النكاح: أي أن عالج الحب وعالمــة املصداقية هو الزواج وليس مجرد 

كلمات ومقابالت تبعث الشــك يف كال الطرفني مع تفويت الفرص وضياع األعمار، وليس املقصود بالحب 

أن يختلط الذكور واإلناث للبحث عن الطرف اآلخر مع عقد اللقاءات ليتحســس كل منهما مشاعر اآلخر 

ثم يكرر البحث لعله يجد األفضل فهذا عبث يف مشــاعر وأعراض اآلخرين، فمثل هذا ُمحرم ويرتتب عليه 

مفاســد عظيمة وَشــٌك يف الطرف اآلخر لعلمه أنه كان لديه عالقات سابقة للبحث عن املحبوب وإنما قد 

يَْحدث الحب بأن يســمع كل طرف عن اآلخر من األخالق والصفات ما يُْحدث تعلًقا أو تَْحدث رؤية بدون 

قصــد أو أن يعرف كل منهما اآلخر حال الصغر كالجريان واألقارب أو يحدث الحب والتعلق أثناء الرؤية 

الرشعية كما يف الحديث: ))َفانُْظْر إَِليَْها، َفِإنَُّه أَْحَرى أَْن يُْؤَدَم بَيْنَُكَما((، فالحاصل أنه لو حدث ُحٌب بني 

طرفني بأي وسيلة كانت حتى ولو بوسيلة خاطئة فال يتمادى يف الخطأ بل عالمة صدق املشاعر هو الزواج 

وهذا تحذير للنساء أكثر من الرجال ألنهن أكثر ترضًرا فإذا زعم رجل أنه يحبك فليدخل من الباب إذا كان 

ِمنُي{ فال يمنع 
َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡسَت ٔۡ بَِت ٱۡســَت ٔۡ

َ
أ ِمنُيقَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡسَت ٔۡ بَِت ٱۡســَت ٔۡ

َ
أ صادًقا قال تعاىل: }قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ

أن ترُصح البنت أو تُلمح ألبيها برغبتها يف شخص ما ألمانته وأخالقه وليس لسفاهته كما أنه ليس املقصود 

مــن الحديث أنه ال زواج إال بعد ُحب بل املقصود لو حدث ُحب بدون قصد وإال فاألصل واألغلب أن الزواج 

يكون بعد الرؤيــة الرشعية وتبادل الحديث بينهما فتحدث األلفة واملحبة أو غري ذلك والغالب والواقع أن 

ٗة َورَۡحًَةۚ{ وألن  َودَّ ّۚلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ ٗة َورَۡحًَة َودَّ الحب حتًما يكون بعد الزواج واللقاء كما قال تعاىل: }ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ

الزواج عن طريق الرؤية الرشعية مطمنئ للطرفني ألنهما ليسا من الذين يعقدون لقاءات ومحادثات بحثًا 

عن الحب الزائف ذي العاقبة السيئة.

باب]الزواج]نصف]الدين1][ 

يَماِن، َفْلَيتَِّق اهلَل فِي ( 50  َج َفَقِد اْسَتْكَمَل نِْصَف اإْلِ َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َتَزوَّ
النِّْصِف اْلَباقِي. ]6148صج، ح[.

نصف اإليمان: ويف رواية نصف الدين ويدخل يف هذا الرجال والنساء باعتبار أنه يعني عىل غض 

البرص وإحصان الفرج واالستقامة ففساد الدين يكون بالفرج واللسان وإحصان الفرج نصف النجاة كما 

يف حديث البخاري: ))َمْن يَْضَمْن يِل َما بنَْيَ َلْحيَيِْه َوَما بَــنْيَ ِرْجَليِْه أَْضَمُن َلُه اْلَجنََّة(( ولحديث: ))َمْن 
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ْطِر اْلبَاِقي(( وهذه الرواية تدل  َرَزَقُه اللُه اْمَرأًَة َصاِلَحًة َفَقْد أََعانَُه َعىَل َشْطِر ِديِنِه، َفْليَتَِّق اللَه يِف الشَّ

عىل أن الخلل يف صالح الزوج والزوجة يُحدث خلال يف الوصول إىل تحقيق الغاية.

باب]النهي]عن]التبتل1][ 

َعــْن َحْفــِص بِن ُعمَر َعــْن َأَنِس ْبِن َمالِــٍك َقاَل: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُر بِاْلَبــاَءِة، َوَينَْهى ( 51 
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، إِنِّي ُمَكاثِــٌر اْلَْنبَِياَء َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]سن 12634،  َعــِن التََّبتُِّل َنْهًيا َشــِديًدا، َوَيُقوُل: ))َتَزوَّ

صحيح لغيره[.

الباءة: كما قال أنس هي التزوج.

التبتل: االنقطاع عن الزواج.

مكاثر األنبياء: ويف لفظ: »مكاثر األمم« أي: مفاخر بكم األمم السالفة.

ِذيَن َيَتَشــبَُّهوَن بِالنَِّســاِء ( 52  َجــاِل الَّ َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َقــاَل: »َلَعــَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَخنَّثِي الرِّ
ُج، َواْلُمَتَبتِّاَلِت  ِذي َيُقوُل اَل َيَتَزوَّ َجاِل الَّ َجاِل َوالُمَتَبتِّلِيَن مَِن الرِّ اَلِت مَِن النَِّســاِء اْلُمَتَشبِِّهيَن بِالرِّ َوالُمَتَرجِّ
ئِــي َيُقْلَن َذلَِك...«. )وبقية الحديث ال يصح( ســن )7878( صحيح دون جملة: »لعنة  مَِن النَِّســاِء الالَّ

راكب الفالة والبائت وحده«.
واملتبتالت من النساء: أي الالتي يقلن ال نتزوج، والتبتل املذموم هو االنقطاع للعبادة عن ملذات 

الدنيا التي أحلها الله ومنها الزواج، وهو يشبه رهبنة النصارى كما قال تعاىل: }َورَۡهَبانِيًَّة ٱۡبَتَدُعوَها َما َورَۡهَبانِيًَّة ٱۡبَتَدُعوَها َما 

َكَتۡبَنَٰهــا َعلَۡيِهۡمَكَتۡبَنَٰهــا َعلَۡيِهۡم{، أما التبتل املمدوح وهو املقصود من قوله تعاىل: }َوتَبَتَّۡل إَِلۡهِ تَۡبتِيٗلَوتَبَتَّۡل إَِلۡهِ تَۡبتِيٗل{ وهو التقرب 
إىل الله بالعبادة دون ترك ما أحل الله لك من زينة الدنيا التي أحلها الله من الزواج واألوالد وغري ذلك.

َعــْن َأَنِس ْبِن َمالِــٍك ، َقاَل: َجاَء َثالََثُة َرْهٍط إَِلى ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْســَأُلوَن َعْن (  5 
َم مِْن  ا ُأْخبِــُروا َكَأنَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن مَِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ِعَبــاَدِة النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
ْهَر َواَل ُأْفطُِر، َوَقاَل  ْيَل َأَبــًدا، َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأُصوُم الدَّ ا َأَنا َفإِنِّي ُأَصلِّي اللَّ َر، َقاَل َأَحُدُهْم: َأمَّ َذْنبِــِه َوَمــا َتَأخَّ
ُج َأَبًدا، َفَجاَء َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِهْم، َفَقاَل: ))َأْنُتُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما  آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفالَ َأَتَزوَّ
ُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن  ِه َوَأْتَقاُكْم َلُه، َلكِنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصلِّي َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ َواهللِ إِنِّي َلَْخَشاُكْم لِلَّ

ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي((. ]5063خ[.
وأتزوج النساء: ألن بالزواج إحياء لألمم وحفًظا ألعراضها وأنسابها.
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َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِِّب، َعْن َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص َقاَل: »َردَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُعْثَماَن ْبِن ( 54 
َمْظُعوٍن التََّبتَُّل َوَلْو َأِذَن َلُه اَلْخَتَصْينَا«. ]1083صت ص[.

التبتل: املراد االنقطاع عن الزواج.

باب]للمرأة]أن]تمتنع]من]الزواج]عند]الحاجة1][ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطَب ُأمَّ َهانٍِئ بِنَْت َأبِي َطالٍِب َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َقْد ( 55 
َكبِْرُت َولِي ِعَياٌل! َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن...(( ُثمَّ َذَكَر بِِمْثِل َحِديِث ُيوُنَس َغْيَر َأنَُّه َقاَل: 

))َأْحنَاُه َعَلى َوَلٍد فِي ِصَغرِِه((. رواية تابعة لرقم. ]2527م[.

خطب أم هانئ: وهي ابنة أبي طالب أمــا ما ورد أنه ملسو هيلع هللا ىلص خطبها يف الجاهلية فرفض أبوطالب 

فرواية ضعيفة، ومثلها رواية أنــه ملسو هيلع هللا ىلص أرُسي به من بيت أم هانئ بل إنما أرُسي به من بيته كما يف رواية 

البخاري ومســلم وفيه: ))فرج عن ســقف بيتي وأنا بمكة..(( إىل قوله: ))ثم أخذ بيدي فعرج بي إىل 

السماء الدنيا...((.

ويل عيال: ويف رواية ولكني امرأة ُمْصبية أي ذات صبية وقد أقرها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بل مدح فعلها 

بقولــه أحناه عىل ولد يف صغره وال بد أن يكون هذا باختيارها فهي أدرى بنفســها ألن التي ترتك الزواج 

رحمة بأوالدها ما يمكن أن تجلب لهم العار وإال فالزواج واجب يف حقها.

باب]تخير]الزوج]الصالح1][ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َخَطَب إَِلْيُكــْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَــُه َوُخُلَقُه (  5 
ُجوُه، إِلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن فِْتنٌَة فِي الَْرِض، َوَفَساٌد َعرِيٌض((. ]1084صت[ حسن صحيح. َفَزوِّ

دينه وخلقه: أي يجمع بني حق الخالق من صالة وصيام وغري ذلك وحق املخلوقني ويف مقدمتهم 

الوالدان والزوجة واألوالد من حسن التعامل والبشاشة والتعاون والتسامح وعدم ظلم الغري.

َعــْن َثابٍِت البناين، َعْن َأَنٍس َقــاَل: َخَطَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُجَلْيبِيٍب اْمــَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر إَِلى ( 57 
ُجــُل إَِلى اْمَرَأتِِه َفَذَكَر َذلَِك َلَها،  َها، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفنََعْم إًِذا((، َفاْنَطَلَق الرَّ َأبِيَهــا، َفَقاَل: َحتَّى َأْســَتْأمَِر ُأمَّ
َفَقاَلْت: اَلَها اهلُل إًِذا َما َوَجَد َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ ُجَلْيبِيًبا َوَقْد َمنَْعنَاَها مِْن ُفاَلٍن، َوُفاَلٍن َقاَل: واْلَجاِرَيُة فِي 
وا َعَلى  ُجُل ُيِريُد َأْن ُيْخبَِر النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِذلَِك َفَقاَلِت اْلَجاِرَيُة: َأُتِريــُدوَن َأْن َتُردُّ ِســْتِرَها َتْســَمُع، َفاْنَطَلَق الرَّ
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ــْت َعْن َأَبَوْيَها َوَقااَل: َصَدْقِت َفَذَهَب َأُبوَها  النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْمــَرُه؟ إِْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم، َفَأْنكُِحوُه َفَكَأنََّها َجلَّ
َع َأْهُل  َجَها، ُثمَّ ُفزِّ إَِلــى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِْن ُكنَْت َقْد َرِضيَتُه َفَقْد َرِضينَاُه َقاَل: ))َفإِنِّي َقْد َرِضيُتُه(( َقاَل: َفَزوَّ
اْلَمِدينَــِة َفَركَِب ُجَلْيبِيٌب َفَوَجُدوُه َقْد ُقتَِل َوَحْوَلُه َناٌس مَِن اْلُمْشــِركِيَن َقْد َقَتَلُهــْم َقاَل َأَنٌس: ))َفَلَقْد َرَأْيُتَها 

َها َلِمْن َأْنَفِق َبْيٍت فِي بِاْلَمِدينَِة((. ]12416سن ص[. َوإِنَّ
الها الله: ها بمعنى الواو فكأنها قالت ال والله.

ْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك ( 58  الِِح َوالسَّ َعْن َأبِي ُموَسى ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمَثُل الَجِليِس الصَّ
ا َأْن َتِجَد ِمنْــُه ِريًحا َطيَِّبًة، َوَنافُِخ  ــا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه، َوإِمَّ ا َأْن ُيْحِذَيَك، َوإِمَّ َوَنافِــِخ الكِيرِ، َفَحاِمُل الِمْســِك: إِمَّ

ا َأْن َتِجَد ِريًحا َخبِيَثًة((. ]5534خ[. ا َأْن ُيْحرَِق ثَِياَبَك، َوإِمَّ الكِيرِ: إِمَّ
ُجُل َعَلى ِديــِن َخِليِلِه، َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن ( 59  َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الرَّ

ُيَخالُِل((. صت ]2378 ح[.
وإذا كان مجرد الجليس أو الصديق له تأثري قوي عىل الطرف اآلخر فالزوج من باب أوىل فكم من 

امرأة تأثرت بأخالق زوجها فإذا كان سيئا ساءت وإن كان صالحا صلحت.

باب]العناية]بالرؤية]الشرعية1][ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َقــاَل: َخَطَب َرُجٌل اْمــَرَأًة مَِن اأْلَْنَصــاِر، َفَقاَل َلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهْل ( 0  
َنَظْرَت إَِلْيَها؟(( َقاَل: اَل، َفَأَمَرُه َأْن َينُْظَر إَِلْيَها. ]3234صن ص[.

َج اْمَرَأًة، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْذَهْب ( 1   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشْعَبَة َأَراَد َأْن َيَتَزوَّ
َجَها، َفَذَكَر مِْن ُمَواَفَقتَِها ]1865صه ص[. ُه َأْحَرى َأْن ُيْؤَدَم َبْينَُكَما((، َفَفَعَل، َفَتَزوَّ َفاْنُظْر إَِلْيَها، َفإِنَّ

أن يؤدم بينكما: أن تدوم املودة والصحبة بينكما.

فذكر من موافقتها: أي حصل الوفاق بينهما بعد الرؤية.

عــن أبِــي هريرَة قال: َعْن َأبِي ُهَرْيــَرَة، َقاَل: ُكنُْت ِعنْــَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتاُه َرُجــٌل َفَأْخَبَرُه َأنَُّه ( 2  
َج اْمَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل َلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَنَظْرَت إَِلْيَها؟((، َقاَل: اَل، َقاَل: ))َفاْذَهْب َفاْنُظْر إَِلْيَها،  َتَزوَّ

َفإِنَّ فِي َأْعُيِن اْلَْنَصاِر َشْيًئا((. ]1424م[.
فإن يف أعني األنصار شــيئًا: قال النووي: قيل: املراد ِصَغــر، وقيل: املراد زرقة، وقال الغزايل: 

قيل: عمش.
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باب]ال]بأس]من]تأخير]البناء]عن]العقد1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َغَزا َنبِيٌّ ِمَن الَْنبَِياِء، َفَقاَل لَِقْوِمِه: لَ َيْتَبْعنِي َرُجٌل (    
َمَلَك ُبْضَع اْمَرَأٍة، َوُهَو ُيرِيُد َأْن َيْبنَِي بَِها، َوَلْم َيْبِن بَِها((. ]5157خ[.

بضع امرأة: أي فرج امرأة أي عقد عليها بالزواج.

أن يبنــي بها: أي يدخل بهــا ويُؤخذ من ذلك جواز عقد الزواج وتأخري البناء الســيما لو كان 

الخاطب ثقة بل ويُفضل أال يتأخر أكثر من ســنة ألن البعض يؤخر البناء أكثر من ذلك ثم يطلقها أما لو 

كان الخاطب مجهول الحال فاألفضل االكتفاء بالِخْطبــة وتأخري العقد مع البناء مع عدم جواز تواصله 

معها إال بعد العقد.

ْجُت َفاطَِمَة ، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، اْبِن بِي، َقاَل: ( 4   َعــْن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ َعلِيًّا، َقاَل: َتَزوَّ
ًئا(( ُقْلُت: َمــا ِعنِْدي مِْن َشــْيٍء، َقاَل: ))َفَأْيــَن ِدْرُعَك اْلُحَطِميَّــُة؟(( ُقْلُت: ِهــَي ِعنِْدي، َقاَل:  ــْي ))أَْعطَِهــا َش

اُه((. ]3375صن[ حسن صحيح ))َفَأْعطَِها إِيَّ

تزوجت فاطمة: وكان ذلك يف الســنة الثانية من الهجرة وكان سنها خمس عرشة سنة ونصف 

تقريبًا وهكذا كان العرب قبل اإلســالم وغري العرب وأهل الكتاب بل ويف القرن املايض يزوجون بناتهم بل 

وأبناءهم صغاًرا وجاء اإلســالم ُمقًرا للتبكري يف الزواج السيما لو كان الخاطب ذا دين وُخلُق ونسب وعلم 

وكان ذلــك ملصلحة املخطوبة ومهيئة للزواج ويغلب عىل الظن نجاح هــذا الزواج فحينئذ نقول هذا هو 

األصــل. والحاصل أن البنات أمانة عند اآلباء وعليهم التــرصف بما فيه مصلحتهن فإذا وجد املصلحة يف 

تزويجها صغرية فليفعل وإذا وجد املصلحــة يف تزويجها يف العرشين أو أكثر فليفعل فقد يختار إلحدى 

بناته ما لم يفعله مع ابنته األخرى ويلزمه مشورة أهل البيت وذَوي الرأي.

ابن بي: يريد البناء بفاطمة.

أعطها شيئًا: أي مهًرا.

قلــت ما عندي من يشء: وهو عيل بن أبي طالب ابن عم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وأحد املبرشين بالجنة 

وفاطمة هي بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وسيدة نساء أهل الجنة.

درعك الحطمية: الدرع ثياب من حديد تلبس عند القتال للوقاية من رضبات الســيف وسميت 

بالحطمية: ألنها تحطم الســيوف وقيل منسوبة إىل بطن من عبد القيس يقال له: ُحَطَمة بن ُمحارب كانوا 

يعملون الدروع ويؤخذ من ذلك التيســري يف املهر وال يشــرتط أن يكون املهر من العملة النقدية بل قد ال 

يكون عنده إال عقارا أو ســيارة أو أثاثًا ثم للمخطوبة أن تســتعمله أو تبيعه أو تشــرتط عليه أن يبيعه 

ويعطيها الثمن.
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َج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعائَِشــَة َوِهَي بِنُْت َســْبٍع، َوَبنَى بَِها َوِهَي بِنُْت تِْســٍع، ( 5   َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: »َتَزوَّ
َي َعنَْها َوِهَي بِنُْت َثَمانِي َعْشَرَة َسنًَة«. ]1877صه ص[. َوُتُوفِّ

باب]استئذان]النساء]في]الزواج1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل ُتنَْكُح الثَّيُِّب َحتَّى ُتْســَتْأَمَر، َوَل اْلبِْكُر إِلَّ بِإِْذنَِها(( (    
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَما إِْذُنَها َقاَل: ))َأْن َتْسُكَت((. ]2092صد ص[.

قال أن تسكت: ألن الصغرية والبكر أشد حياء من التي سبق لها الزواج كما يف رواية: »فإن البكر 

تستحي« أما الثيب أحق بنفسها فال بد من الترصيح باملوافقة واإلذن.

َثُهْم: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ ُتنَْكُح الَيُِّم َحتَّى ُتْســَتْأَمَر، َولَ ُتنَْكُح البِْكُر ( 7   َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َحدَّ
َحتَّى ُتْسَتْأَذَن(( َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَكْيَف إِْذُنَها؟ َقاَل: ))َأْن َتْسُكَت((. ]5136خ[.

األيم: بفتح الهمزة والياء املشــددة املكســورة تطلق عىل امرأة ال زوج لها صغرية أو كبرية بكرا 

كانت أو ثيبا باتفاق أهل اللغة واأليمة: بسكون الياء العزوبة ويقال رجل أيم وامرأة أيم ومعنى األيم يف هذا 

الحديث: الثيب ألنه جاء مفرسا بالثيب يف روايات أخرى مثل: »الثيب أحق بنفسها من وليها« وألنها ُجعلت 

مقابلة للبكر وألن أكثر استعمالها يف اللغة يف الثيب.

؟ َقاَل: ))َنَعْم(( ( 8   َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، ُيْسَتْأَمُر النَِّســاُء فِي َأْبَضاِعِهنَّ
ُقْلُت: َفإِنَّ البِْكَر ُتْسَتْأَمُر َفَتْسَتْحيِي َفَتْسُكُت؟ َقاَل: ))ُسَكاُتَها إِْذُنَها((. ]6946خ[.

تستأمر: ال يعقد حتى يطلب األمر منها.

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))اْلَيُِّم َأَحقُّ بِنَْفِســَها ِمْن َولِيَِّها، َواْلبِْكُر ُتْســَتْأَذُن فِي ( 9  
َنْفِسَها، َوإِْذُنَها ُصَماُتَها((؟ َقاَل: َنَعْم. ]1421م[.

أحق بنفســها: املقصود أنه ال يجوز لوليها تزويجها حتى ترُصح له بذلك أما القول بأن املعنى 

تزويج نفسها فغري صحيح ومخالف لألحاديث األخرى يف اشرتاط الويل.

باب]استئذان]اليتيمة]في]الزواج1][[ 

َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الَيتِيَمُة ُتْسَتْأَمُر فِي َنْفِسَها، َفإِْن ( 70 
ْت ]1109صت[ حسن صحيح َصَمَتْت َفُهَو إِْذُنَها، َوإِْن َأَبْت َفَا َجَواَز َعَلْيَها((، َيْعنِي: إَِذا َأْدَرَكْت َفَردَّ

فال جواز عليها: فال تَعِدي عليها وال إجبار.
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]باب]حث]المرأة]على]الزواج]من]رجل]حكيم]حليم]1][[ 

يُحسن]التعامل]مع]النساء]ويعلم]طبائعهن

َثنِي َرُجٌل َقاَل: َســِمْعُت َسُمَرَة َيخُطُب ( 71  َثنَا َعْوٌن، َقاَل: َوَحدَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َحدَّ َعْن ُمَحمَّ
َعَلــى مِنَْبِر اْلَبْصَرِة َوُهَو َيُقوُل َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))إِنَّ اْلَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمــْن ِضْلٍع، َوإِنََّك إِْن ُترِْد 

ْلِع تكسُرها َفَداِرَها َتِعْش بَِها((. ]سن 20105 ص[. إَِقاَمَة الضِّ
فدارها تعــش بها: املداراة املالطفة واملالينة وهي الرفق يف اإلرشــاد واللطف يف اإلنكار، وقال 

املناوي: أي الطفها والينها تبلغ مرامك منها من االستمتاع وحسن العرشة الذي هو أهم املعيشة.

باب]الحث]على]تيسير]الِخطبة]والصداق1][[ 

ا  ءٖ ّمِۡنُه َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ ا َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَقٰتِِهنَّ ِنۡلَٗةۚ فَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ ءٖ ّمِۡنُه َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ قال تعالى: }َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَقٰتِِهنَّ ِنۡلَٗةۚ فَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ
ا{ ]النساء: 4[ رِٓي ٔٗ امَّ رِٓي ٔٗ مَّ

صدقاتهن: جمع صدقة أي مهورهن.

نحلة: أي فريضة وعن طيب نفس.

فإن طبن لكم عن يشء منه: أي ســمحن لكم عن طيب نفس بإسقاط يشء منه أو تأخريه فال 

حرج عليكم.

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ ِمْن ُيْمِن اْلَمْرَأِة َتْيِسيَر ِخْطَبتَِها، َوَتْيِسيَر ( 72 
َصَداِقَها، َوَتْيِسيَر َرِحِمَها((. ]سن 24522، ح[

من يمن املرأة: بركتها.

تيسري خطبتها: تيسري مقدمات الزواج وأوىل خطواته.

تيسري صداقها: أي مهرها وقال عروة: وأنا أقول من عندي وأول شؤمها أن يكثر صداقها.

تيسري رحمها: أي للوالدة بأن تكون رسيعة الحمل كثرية النسل.

ْحَمِن، َأنَُّه َقاَل: َســَأْلُت َعائَِشَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َكْم َكاَن َصَداُق (  7  َعْن َأبِي َســَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
؟« َقاَل:  ا«، َقاَلْت: »َأَتْدِري َما النَّشُّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: »َكاَن َصَداُقُه أِلَْزَواِجِه ثِنَْتْي َعْشَرَة ُأوقِيًَّة َوَنشًّ
ُقْلُت: اَل، َقاَلْت: »نِْصُف ُأوقِيٍَّة، َفتِْلَك َخْمُسِماَئِة ِدْرَهٍم، َفَهَذا َصَداُق َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْزَواِجِه«. ]1426م[.

األوقية: أربع مئة وثمانون درهما.
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َأَواٍق«. ( 74  َعْشــَرَة  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  فِينَــا  َكاَن  إِْذ  ــَداُق  الصَّ »َكاَن  َقــاَل:  ُهَرْيــَرَة،  َأبِــي  َعــْن 
]3348صن ص[.

، َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: »اَل ُتَغاُلوا َصَداَق النَِّســاِء، َفإِنََّها ( 75  ــَلِميِّ َعْن َأبِي اْلَعْجَفاِء السُّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص، َما َأْصَدَق اْمَرَأًة مِْن  ُكْم بَِها ُمَحمَّ ْنَيا، َأْو َتْقًوى ِعنْــَد اهللِ، َكاَن َأْواَلُكْم َوَأَحقَّ َلــْو َكاَنْت َمْكُرَمًة فِي الدُّ
ُل َصَدَقــَة اْمَرَأتِِه َحتَّى  ُجَل َلُيَثقِّ نَِســائِِه، َواَل ُأْصِدَقــِت اْمَرَأٌة مِْن َبنَاتِــِه َأْكَثَر مَِن اْثنََتْي َعْشــَرَة ُأوقِيًَّة، َوإِنَّ الرَّ
ًدا،  َيُكوَن َلَها َعَداَوٌة فِي َنْفِسِه، َوَيُقوُل: َقْد َكلِْفُت إَِلْيِك َعَلَق اْلِقْرَبِة، َأْو َعَرَق اْلِقْرَبِة َوُكنُْت َرُجاًل َعَربِيًّا ُمَولَّ

َما َأْدِري َما َعَلُق اْلِقْرَبِة، َأْو َعَرُق اْلِقْرَبِة«. ]1887صه[ حسن صحيح.
ال تغالوا صداق النساء: ال تبالغوا يف املهور وال ريب أن املغاالة يف املهور أمر مذموم السيما عىل 

محدودي الدخل وال يعني ذلك تحديد املهر بقليل أو كثري بل كل حسب طاقته بما ال يكون فيه ظلم للمرأة 

عرفا وعادة.

حتى يكون لها عداوة: حتى يعاديها يف نفســه عنــد أداء ذلك املهر لثقله عليه أو عند مالحظة 

قدره والتفكر فيه.

قد كلفت إليك علق القربة: تحملت ألجلك كل شئ حتى علق القربة أي حبلها الذي تعلق به.

رجال عربيا ُمَولَّدا: بيان لقلة معرفته بغريب اللغة وامُلَولَّد هو العربي غري املحض نشــأ يف ديار 

العرب وليس منهم.

باب]مهر]الِمثل]إذا]لم]يُسم]لَِمن]تُوفي]عنها]زوجها]ولو]لم]يمسها1][[ 

َج اْمــَرَأًة َوَلْم َيْفــِرْض َلَها َصَداًقا َوَلــْم َيْدُخْل (  7  َعــْن اْبِن َمْســُعوٍد: َأنَُّه ُســئَِل َعــْن َرُجٍل َتَزوَّ
ُة، َوَلَها  بَِهــا َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْســُعوٍد: »َلَها مِْثُل َصَداِق نَِســائَِها، اَل َوْكَس، َواَل َشــَطَط، َوَعَلْيَها الِعدَّ
، َفَقاَل: »َقَضى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرَأٍة مِنَّا  الِميَراُث«، َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن ِســنَاٍن األَْشــَجِعيُّ

ِذي َقَضْيَت«، َفَفِرَح بَِها اْبُن َمْسُعوٍد. ]1145صت ص[. مِْثَل الَّ
لم يفرض لها صداًقا: أي لم يتم االتفاق عىل املهر أو تم االتفاق عليه دون تحديده.

ولم يدخل بها: أي تم العقد دون أن يبني بها.

صداق نســائها: أي لها مهٌر كامل مماثل أو مقارب ملهر أمثالها من النســاء يف املال والجمال 

والعلــم والبكارة والثيوبة وهذا هو الراجح خالًفا ملن لم يجعل لها مهًرا أو جعل لها النصف قياًســا عىل 

املطلقة قبل الدخول.

ال وكس: أي ال نقص. وال شطط: وال زيادة وَجوًرا وعدوانًا.
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وعليها العدة: أي عدة املتوىف عنها زوجها.

ولها املرياث: أي يف مال زوجها.

باب]الِقسط]في]مهر]اليتيمة1][[ 

لَّ ُتۡقِســُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثَيٰ 
َ
لَّ ُتۡقِســُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثَيٰ ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
قال تعالى: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ

لَّ َتُعولُوا٣٣ْ{ ]النساء:  [
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
يَۡمُٰنُكۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
لَّ َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً أ

َ
َْوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ لَّ َتُعولُوا

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
يَۡمُٰنُكۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
لَّ َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً أ

َ
َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنَّ َوَما ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم ِف ٱۡلِكَتِٰب  ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنَّ َوَما ُيۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم ِف ٱۡلِكَتِٰب َويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ وقال تعالى: }َويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ
ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلۡوِۡلَدِٰن 

َ
ِٰت َل تُۡؤتُوَنُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَرَۡغُبوَن أ ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي ِمَن ٱلۡوِۡلَدِٰن ِف يََتَٰم ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ
َ
ِٰت َل تُۡؤتُوَنُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَرَۡغُبوَن أ ِف يََتَٰم ٱلّنَِســآءِ ٱلَّ

َ َكَن بِهِۦ َعلِيٗما١٢٧١٢٧{ ]النساء: 127[ ن َتُقوُمواْ لِۡلَيَتَٰمٰ بِٱۡلقِۡسِطۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ فَإِنَّ ٱللَّ
َ
َ َكَن بِهِۦ َعلِيٗماَوأ ن َتُقوُمواْ لِۡلَيَتَٰمٰ بِٱۡلقِۡسِطۚ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ فَإِنَّ ٱللَّ
َ
َوأ

لَّ ُتۡقِسُطواْ 
َ
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
وما يتىل عليكم يف الكتاب يف يتامى النســاء: إشارة إىل قوله تعاىل: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ

ِْف ٱۡلََتَٰمٰ فَٱنِكُحواْ{ ... اآلية، أوائل سورة النساء. ِف ٱۡلََتَٰمٰ فَٱنِكُحوا
ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن: ال تؤتوا اليتيمة املهر املناسب لها حتى ولو 

كنتم لكم رغبة يف نكاحها لجمالها ومالها ونظري ذلك األب الذي يؤخر زواج ابنته طمًعا يف مالها أو لخدمته 

أو أن يزوجها بَمن ال يناسبها لوجود قرابة أو رشاكة مالية بينه وبني الطرف اآلخر.

واملســتضعفني من الولدان: أي الصغار يجب لهم اإلرث كمــا حدده الله تعاىل وغري ذلك من 

الحقوق.

وأن تقوموا لليتامى بالقســط: بالعدل التام يف كل ما هو صالح لهم وليس يف املهر فقط بل 

يلزمه تزويجها بما يتناســب مع أقرانها فال يزوجها من كبار السن أو مريضا مرضا مؤثرا إال إذا كان من 

مصلحتها لكونها تقدم بها السن ولم يتقدم لها أحد فال بأس.

وما تفعلوا من خرٍي فإن الله كان به عليًما: يعلمه الله تعاىل ويجازيكم عليه بالثواب الجزيل 

ومن الخري إعطاء الحقوق ألصحابها وعدم هضمها.

لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ ( 77 
َ
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
ُث َأنَُّه َســَأَل َعائَِشــَة : }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ َبْيِر، ُيَحدِّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

فَٱنِكُحــواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِســآءِفَٱنِكُحــواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِســآءِ{ َقاَلْت: »ِهــَي الَيتِيَمُة فِي َحْجــِر َولِيَِّها، َفَيْرَغُب فِــي َجَمالَِها 
، إاِلَّ َأْن ُيْقِســُطوا َلُهنَّ فِي إِْكَماِل  َجَها بَِأْدَنى مِْن ُســنَِّة نَِســائَِها، َفنُُهوا َعْن نَِكاِحِهنَّ َوَمالَِهــا، َوُيِريُد َأْن َيَتَزوَّ
َداِق، َوُأمُِروا بِنَِكاِح َمْن ِســَواُهنَّ مَِن النَِّســاِء«، َقاَلْت َعائَِشُة: »ُثمَّ اْسَتْفَتى النَّاُس َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعُد،  الصَّ
{ َقاَلْت: »َفَبيََّن اهلُل فِي َهِذِه اآلَيِة: َأنَّ  ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنَّ ُ ُيۡفتِيُكۡم فِيِهنََّويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ َفَأْنــَزَل اهلُل : }َويَۡسَتۡفُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ
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َداِق، َفإَِذا َكاَنْت  الَيتِيَمَة إَِذا َكاَنْت َذاَت َجَماٍل، َوَماٍل َرِغُبوا فِي نَِكاِحَها، َوَلْم ُيْلِحُقوَها بُِسنَّتَِها بِإِْكَماِل الصَّ
ِة الَماِل َوالَجَماِل َتَرُكوَها َوالَتَمُســوا َغْيَرَها مَِن النَِّســاِء«، َقــاَل: »َفَكَما َيْتُرُكوَنَها ِحيَن  َمْرُغوَبًة َعنَْها فِي قِلَّ
َداِق َوُيْعُطوَها  َيْرَغُبوَن َعنَْها، َفَلْيَس َلُهْم َأْن َينْكُِحوَها إَِذا َرِغُبوا فِيَها، إاِلَّ َأْن ُيْقِســُطوا َلَها األَْوَفى مَِن الصَّ

َها«. ]2763خ[. َحقَّ
 اليتيمة: وهي من مات أبوها وهي صغرية قبــل البلوغ ويؤخذ من ذلك إباحة زواج البنت قبل 

الحيــض ومثل هذا كان كثريًا يف الزمن البعيد أما يف هذا الزمن فهو نادر ألن البنات يف الزمن البعيد تربني 

عىل تحمل املســؤولية من الصغر وهل يعني هذا أن األمر بالقسط يف اليتامى ال يشمل اليتيمة إذا بلغت؟ 

فالجواب أنه يشملها وأن التعبري عنهن باليتامى عىل اعتبار ما كان.

يف حجر وليها: أي يف رعاية وليها.

فنهوا عن نكاحهن: إال أن يعدلوا معهن ويشــمل ذلك لو زوجها البنه طمًعا يف مالها مع عدم 

القسط.

إال أن يقســطوا لهن يف إكمال الصداق: ويف رواية: »أعىل ســنتهن من الصداق« أي: أعىل ما 

يأخذنه من املهر.

َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشــَة : »َأنَّ َرُجاًل َكاَنْت َلُه َيتِيَمٌة َفنََكَحَها، َوَكاَن ( 78 
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف 

َ
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
َلَها َعْذٌق، َوَكاَن ُيْمِســُكَها َعَلْيِه، َوَلْم َيُكْن َلَها مِْن َنْفِســِه َشــْيٌء َفنََزَلْت فِيِه: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ

{ َأْحِسُبُه َقاَل: »َكاَنْت َشِريَكَتُه فِي َذلَِك اْلَعْذِق َوفِي َمالِِه«. ]4573خ[. ٱۡلََتَٰمٰٱۡلََتَٰمٰ
كانت له يتيمة: أي كانت عنده والالم تأتي بمعنى عند.

َعذق: بفتح العني وسكون الذال هي النخلة.

وكان يمســكها عليه: يمسك تلك اليتيمة عليه أي عىل العذق أي ألجله وكلمة عىل تأتي للتعليل 

ٰ َما َهَدىُٰكۡم{ أي ألجل هدايته إياكم. َ َعَ واْ ٱللَّ ُ ٰ َما َهَدىُٰكۡمَوِلَُكّبِ َ َعَ واْ ٱللَّ ُ كما يف قوله تعاىل: }َوِلَُكّبِ

أحسبه قال: أي هشام بن عروة يقول: أظن عروة أنه قال: كانت رشيكته أي رشيكة الرجل.

ُجِل ( 79  { َقاَلــِت: »اْلَيتِيَمُة َتُكوُن ِعنَْد الرَّ لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمٰ
َ
لَّ ُتۡقِسُطواْ ِف ٱۡلََتَٰمِٰإَوۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
َعْن َعائَِشــَة: }ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ

ْج َما َطاَب َلُه مَِن النَِّســاِء  ُجَها َعَلى َمالَِها َوُيِســيُء ُصْحَبَتَها َواَل َيْعــِدُل فِي َمالَِها َفْلَيَتَزوَّ َوُهــَو َولِيَُّهــا َفَيَتَزوَّ
ِسَواَها َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع«. ]5098خ[.

أال تقسطوا: أي أال تعدلوا وهي عامة يف املهر ونحوه مثل أن ييسء صحبتها.

وييسء صحبتها: ألنه لم يعجبه يشء من أمورها وتزوجها من أجل مالها.
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باب]امرأة]مهرها]سور]من]القرآن1][[ 

ِه ( 80  َعــْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َقــاَل: َأَتِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْمــَرَأٌة، َفَقاَلــْت: إِنََّها َقــْد َوَهَبْت َنْفَســَها لِلَّ
ْجنِيَها، َقاَل: ))َأْعطَِها َثْوًبا((، َقاَل: اَل  َولَِرُســولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َما لِي فِي النَِّســاِء ِمْن َحاَجٍة((، َفَقاَل َرُجٌل: َزوِّ
َأِجُد، َقاَل: ))َأْعطَِها َوَلْو َخاَتًما ِمْن َحِديٍد((، َفاْعَتلَّ َلُه، َفَقاَل: ))َما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن؟(( َقاَل: َكَذا َوَكَذا، َقاَل: 

ْجُتَكَها بَِما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن((. ]5029خ[. ))َفَقْد َزوَّ

وهبت نفسها: هبة املرأة نفسها هي أن تتزوج الرجل بال مهر وال يجوز إال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فاعتل: حزن أو تشاغل.

بما معك من القرآن: الباء يف بما للتعويض وتسمى باء املقابلة عىل تقدير مضاف أي زوجتكها 

بتعليمك إياها ما معك من القرآن وفيه جواز تأخري املهر أو بعضه إىل ما بعد الزواج ألنه ال يمكن تعليمها 

إال بعد التزوج منها وقال الحنفية: الباء للسببية أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن.

َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ ِجْئُت أِلََهَب ( 81 
ا َرَأِت الَمْرَأُة َأنَُّه َلْم  َبُه، ُثمَّ َطْأَطَأ َرْأَسُه، َفَلمَّ َد النََّظَر إَِلْيَها َوَصوَّ َلَك َنْفِسي، َفنََظَر إَِلْيَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصعَّ
ْجنِيَها،  َيْقِض فِيَها َشْيًئا َجَلَسْت، َفَقاَم َرُجٌل مِْن َأْصَحابِِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِْن َلْم َيُكْن َلَك بَِها َحاَجٌة َفَزوِّ
َفَقــاَل: ))َهــْل ِعنَْدَك ِمْن َشــْيٍء؟(( َفَقاَل: اَل َواهللِ َيا َرُســوَل اهللِ، َقــاَل: ))اْذَهْب إَِلى َأْهِلــَك َفاْنُظْر َهْل َتِجُد 
َشــْيًئا؟(( َفَذَهَب ُثمَّ َرَجَع َفَقاَل: اَل َواهللِ َيا َرُســوَل اهللِ َما َوَجْدُت َشْيًئا، َقاَل: ))اْنُظْر َوَلْو َخاَتًما ِمْن َحِديٍد(( 
َفَذَهَب ُثمَّ َرَجَع، َفَقاَل: اَل َواهللِ َيا َرُســوَل اهللِ َواَل َخاَتًما مِْن َحِديٍد، َوَلكِْن َهَذا إَِزاِري - َقاَل َســْهٌل: َما َلُه 
ِرَداٌء - َفَلَها نِْصُفُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َتْصنَُع بِإَِزاِرَك، إِْن َلبِْسَتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَها ِمنُْه َشْيٌء، َوإِْن َلبَِسْتُه 
ًيا، َفَأَمَر بِِه َفُدِعَي،  ُجُل َحتَّى َطاَل َمْجلُِسُه ُثمَّ َقاَم َفَرآُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَولِّ َلْم َيُكْن َعَلْيَك َشْيٌء(( َفَجَلَس الرَّ
َها- َقاَل:  ا َجاَء َقاَل: ))َماَذا َمَعَك ِمَن الُقْرآِن؟(( َقاَل: َمِعي ُســوَرُة َكَذا، َوُســوَرُة َكَذا، َوُسوَرُة َكَذا - َعدَّ َفَلمَّ

ْكُتَكَها بَِما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن((. ]5030خ[. ))َأَتْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهرِ َقْلبَِك؟(( َقاَل: َنَعْم، َقاَل: ))اْذَهْب َفَقْد َملَّ

باب]صداق]المرأة]إسالم]الخاطب1][[ 

ْســاَلَم، َأْسَلَمْت ُأمُّ ( 82  َج َأُبو َطْلَحَة ُأمَّ ُســَلْيٍم، َفَكاَن َصَداُق َما َبْينَُهَما اإْلِ َعْن َأَنٍس، َقاَل: »َتَزوَّ
ُســَلْيٍم َقْبَل َأبِي َطْلَحَة، َفَخَطَبَها، َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد َأْســَلْمُت، َفإِْن َأْسَلْمَت َنَكْحُتَك، َفَأْسَلَم َفَكاَن ِصَداَق َما 

َبْينَُهَما«. ]3340صن ص[.
أم سليم: هي أم أنس بن مالك  وكانت تُلقب بالرميصاء أو الغميصاء.
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باب]امرأة]صداقها]عتقها1][[ 

َعْن َأَنٍس قال: »َأْعَتَق َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصِفيََّة، َوَجَعَل ِعْتَقَها َمْهَرَها«. ]3343صن ص[.(  8 
 وجعل عتقها مهرها: وهي أم املؤمنني صفية بنــت حيي  وكانت وقعت يف الِرق فأكرمها 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأعتقها وتزوجها.

باب]قبول]المرأة]أخذ]مهرها]وتجهيزها]من]غير]زوجها1][[ 

َجَها َوِهَي بَِأْرِض اْلَحَبَشــِة، ( 84  َبْيِر، َعْن ُأمِّ َحبِيَبَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َتَزوَّ َعــْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َزَها مِْن ِعنِْدِه، َوَبَعَث بَِها َمَع ُشــَرْحبِيَل اْبِن َحَســنََة، َوَلْم  ، َوَأْمَهَرَهــا َأْرَبَعَة آاَلٍف، َوَجهَّ َجَها النََّجاِشــيُّ َزوَّ

َيْبَعْث إَِلْيَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشْيٍء، َوَكاَن َمْهُر نَِسائِِه َأْرَبَع مِاَئِة ِدْرَهٍم«. ]3350صن ص[.
وأمهرها: أي دفع النجايش لها مهًرا نيابــة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأضيف التزويج إليه وقيل الذي ويل 

تزويجها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبي سفيان وألن أباها أبا سفيان لم يسلم وقتئذ فال والية له.

]باب]إذا]خطب]المرأة]أكثر]من]خاطب]1][[ 

متقاربون]في]الدين]والخُلُق]اختارت]األكفأ

ْحَمِن َأنَُّه َقاَل: ُسئَِل َعْبُد اهللِ ْبُن َعبَّاٍس َوَأُبو ُهَرْيَرَة َعِن اْلُمَتَوفَّى ( 85  َعْن َأبِي َســَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ــْت«. َفَدَخَل َأُبو  َعنَْهــا َزْوُجَهــا َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »آِخــُر اأْلََجَلْيِن«. َوَقاَل َأُبــو ُهَرْيَرَة: »إَِذا َوَلَدْت َفَقْد َحلَّ
ْحَمِن َعَلى ُأمِّ َســَلَمَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأَلَها َعْن َذلَِك َفَقاَلْت: »َوَلَدْت ُسَبْيَعُة اأْلَْسَلِميَُّة  َســَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
«. َفَقاَل  ابِّ َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها بِنِْصِف َشــْهٍر َفَخَطَبَها َرُجاَلِن َأَحُدُهَما َشاٌب َواآْلَخُر َكْهٌل، َفُحطَّْت إَِلى الشَّ
«. َوَكاَن َأْهُلَها َغْيًبا َوَرًجا إَِذا َجاَء َأْهُلَها َأْن ُيْؤثُِروُه. َفَجاَءْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َقْد  اْلَكْهُل: »َلْم َتِحلِّ

َحَلْلِت؛ َفاْنكِِحي َمْن ِشْئِت((. ]سن 26758 ص[.
شاب: هو أبو البرش ابن الحارث من بني عبد الدار.

واآلخر كهل: هو أبو السنابل.

فحطت: أي مالت إىل الشاب ألنه أقرب لها يف الُعمر.

لم تحل بعد: أي من عدة وفاة زوجها ولم يعلم أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل.
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وكان أهلها غيبًا: جمع غائب كخدم وخادم.

ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه: أي أبو الســنابل كان يرجــو إذا رجع أهلها أن يفضلوه عىل 

الشاب.

]باب]األصل]اعتبار]الكفاءة]في]ِسن]العروسين]1][[ 

إال]لو]اقتضت]المصلحة]غير]ذلك

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُبَرْيــَدَة، َعــْن َأبِيــِه، َقــاَل: َخَطــَب َأُبــو َبْكــٍر، َوُعَمــُر  َفاطَِمــَة، َفَقاَل (  8 
َجَها مِنُْه. ]3221صن[ صحيح اإلسناد. ، َفَزوَّ  َفَخَطَبَها َعلِيٌّ

َها َصِغيَرٌة(( َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

]باب]عدم]اعتبار]الكفاءة]في]سن]العروسين]1][[ 

إذا]ترجحت]المصلحة]وانتفت]المفسدة

َعْن َســالٍِم، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، َقاَل: »َتَأيََّمْت َحْفَصُة بِنُْت ُعَمَر مِْن ُخنَْيٍس َيْعنِي اْبَن ( 87 
اَن َفَعَرْضُت  َي بِاْلَمِدينَِة، َفَلِقيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ ْن َشِهَد َبْدًرا، َفُتُوفِّ ُحَذاَفَة، َوَكاَن مِْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مِمَّ
َعَلْيِه َحْفَصَة، َفُقْلُت: إِْن ِشــْئَت َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة، َفَقاَل: َســَأْنُظُر فِي َذلَِك، َفَلبِْثُت َلَيالَِي َفَلِقيُتُه، َفَقاَل: َما 
يَق،  َفُقْلُت: إِْن ِشــْئَت َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة،  دِّ َج َيْومِي َهَذا، َقاَل ُعَمــُر: َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر الصِّ ُأِريــُد َأْن َأَتــَزوَّ
َفَلْم َيْرِجْع إَِليَّ َشــْيًئا، َفُكنُْت َعَلْيِه َأْوَجَد مِنِّي َعَلى ُعْثَماَن ، َفَلبِْثُت َلَيالَِي، َفَخَطَبَها إَِليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ــَك َوَجْدَت َعَلــيَّ ِحيَن َعَرْضَت َعَلــيَّ َحْفَصَة، َفَلــْم َأْرِجْع  ــاُه، َفَلِقَينِــي َأُبو َبْكــٍر َفَقاَل: َلَعلَّ َفَأْنَكْحُتَهــا إِيَّ
إَِلْيَك َشــْيًئا، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفإِنَُّه َلْم َيْمنَْعنِي ِحيَن َعَرْضَت َعَليَّ َأْن َأْرِجَع إَِلْيَك َشــْيًئا، إاِلَّ َأنِّي َســِمْعُت 

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُرَها، َوَلْم َأُكْن أِلُْفِشَي ِسرَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْو َتَرَكَها َنَكْحُتَها. ]3248صن ص[.

َعــْن ُأمِّ اْلَفْضــِل، َقاَلْت: َدَخَل َأْعَرابِيٌّ َعَلى َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو فِــي َبْيتِي، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللِ، ( 88 
ْجُت َعَلْيَها ُأْخــَرى، َفَزَعَمِت اْمَرَأتِي اأْلُوَلــى َأنََّها َأْرَضَعــِت اْمَرَأتِي اْلُحْدَثى  إِنِّــي َكاَنــْت لِي اْمــَرَأٌة، َفَتَزوَّ

ْمَاَجَتاِن((. ]1451م[. ْمَاَجُة َواْلِ ُم اْلِ َرْضَعًة َأْو َرْضَعَتْيِن، َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتَحرِّ
فزعمت امرأتي األوىل أنها أرضعت امرأتي الحدثى: والحدثى أي الجديدة وهذا يدل عىل فارق 

العمر بني الزوجة األوىل والثانية وبالتايل فارق العمر بني الزوج والزوجة الثانية فهي يف عمر ابنته.
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]باب]إباحة]تزويج]البنت]قبل]الحيض]1][[ 

إذا]ترجحت]المصلحة]وانتفت]المفسدة

َجنِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا بِنُْت َســْبٍع -َقاَل ُســَلْيَماُن:- َأْو ِستٍّ ( 89  َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َوَدَخَل بِي َوَأَنا بِنُْت تِْسٍع«. ]2121صد ص[.

وأنا بنت تســع: وقد زوج رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ابنتيه رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب 

{ أمر أبو لهب وامرأته  ِب لََهٖب َوتَبَّ
َ
ِب لََهٖب َوتَبََّتبَّۡت يََدآ أ
َ
وكانتا دون العارشة من عمرهما، وملا نزلت سورة املسد }َتبَّۡت يََدآ أ

عتبة وعتيبة بطالق رقية وأم كلثوم وكان الطالق قبل الدخول بهما، فتزوج عثمان رقية وتوفيت يف الواحد 

والعرشين من عمرها فتزوج أم كلثوم وتوفيت يف الســابع والعرشين من عمرها، ولذلك لُقب عثمان بذي 

النورين، ولو كان هذا مســتغربًا لتكلم املنافقون كما تكلموا عىل زواج رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص بطليقة زيد بن 

حارثة حيث كان مســتغربًا عندهم زواج الرجل من طليقة َمن تبناه فزواج البنت قبل الحيض أحيانًا كان 

كثريًا ولم يكن مستغربًا عند العرب قبل وبعد اإلسالم، بل وعند أهل الكتاب حيث كانت البنات يرتبني عىل 

تحمل املســؤولية صغاًرا ومثلهن األبناء أما يف زماننا هــذا فمن النادر أن تجد البنات الصغريات يتحملن 

املسؤولية ويرتبني الرتبية التي ترتقي بشــخصيتهن وتبث الثقة يف نفوسهن ومثل هذه املسائل كالتبكري 

يف الزواج والتعدد واعتبار التكافؤ بني الطرفني يف الجانب املادي والجمايل والتعليمي والحســب والنسب 

وفارق العمر بني الزوجني وتيســري املهر وأثاث املنزل لم يُلزم اإلسالم فيها باتجاه واحد بل أباحها وجعل 

الخيار للزوج والزوجة عىل حسب عادات ومصلحة الطرفني الختالف أحوال الناس عامة يف الزمان واملكان 

واختالف أحوال البنات عىل وجه الخصوص، وهذا من يرُس اإلسالم أن يجعل مثل هذه املسائل مفتوحة مع 

تحميل املسؤولية عىل أولياء األمور يف اعتبار املفاسد واملصالح واختيار ما يتناسب مع مصلحة بناتهن إال 

أن اإلســالم حث عىل اختيار ما يكون أقرب لتحقيق الغاية من الزواج من املودة والرحمة والعفاف وحفظ 

النسل مما يعود إيجابًا عىل االستقرار األرسي بل واملجتمعي ونهضة األمة ونظري ذلك القصص القليلة يف 

الزمن البعيد والقريب من أن البعض قد حفظ القرآن كله بل واآلالف من األحاديث واملتون يف سن السادسة 

أو الســابعة من عمره فهل يعني هذا أن نخاطب اآلباء بأنه ينبغي أن تقوم بتحفيظ أوالدكم القرآن كله يف 

هذا السن أم أن األمر يختلف من شخص آلخر حسب قوة حفظه ألن األطفال يتفاوتون يف قوة الحفظ ولو 

أنك ألزمته بما فوق طاقته فالنتيجة تكون عكسية وإنما تحثه أن يحفظ ما يتناسب مع مثله فقد يناسبه 

صفحة أو نصف صفحة أو أكثر يف اليوم أو يف األســبوع إال لو وجدت ابنك عنده من قوة الحفظ ما تحثه 

عىل ختم القرآن كامال يف ســن مبكرة فهذا خري عظيم وهكذا سائر املهمات فقد تكلف ولدك الصغري من 

املهام الكبرية بما لم تكلف به ولدك الكبري.
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]باب]استخارة]المرأة]في]الزواج]1][[ 

ولو]كان]الخاطب]من]أهل]العلم]والفضل]والصالح

ُة َزْينََب، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِزْيٍد: ))اْذُكْرَها ( 90  ا اْنَقَضــْت ِعدَّ َعــْن َثابِــٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َلمَّ
((، َقاَل َزْيٌد: َفاْنَطَلْقُت، َفُقْلُت: َيا َزْينَُب َأْبِشِري، َأْرَسَلنِي إَِلْيِك َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُرِك، َفَقاَلْت: َما َأَنا  َعَليَّ
بَِصانَِعٍة َشــْيًئا َحتَّى َأْسَتْأمَِر َربِّي، َفَقاَمْت إَِلى َمْســِجِدَها، َوَنَزَل اْلُقْرآُن، َوَجاَء َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَخَل بَِغْيِر 

َأْمٍر. ]3251صن ص[.
 حتى أستأمر ربي: حتى تصيل صالة االستخارة ويؤخذ من ذلك عدم التفريط يف االستخارة أو 

االستشارة ألنه قد يرصف الله تعاىل قلب أحد الطرفني عن اآلخر وال يُقدر لهما الزواج ليس لنقص يف الدين 

والُخلُق أو الجمال واملال وإنما البتــالء أو وفاة تصيب أحدهما مبكًرا أو لعدم توافق الطرفني يف األهداف 

ونحو ذلك.

إىل مسجدها: أي املكان الذي تصيل فيه يف بيتها.

باب]استشارة]المرأة]أهل]العلم]في]اختيار]الزوج]المناسب1][[ 

َقَها ( 91  ْحَمِن، َعــْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس، َأنَّ َأَبا َعْمــِرو ْبَن َحْفٍص َطلَّ َعــْن َأبِي َســَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َطْتُه، َفَقاَل: َواهللِ َمــا َلِك َعَلْينَا مِْن َشــْيٍء، َفَجاَءْت  اْلَبتَّــَة َوُهــَو َغائٌِب، َفَأْرَســَل إَِلْيَها َوكِيَلُه بَِشــِعيٍر َفَتَســخَّ
َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، َفَقــاَل َلَها: ))َلْيَس َلِك َعَلْيِه َنَفَقٌة((، َوَأَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ فِي َبْيِت ُأمِّ َشــِريٍك، 
ُه َرُجــٌل َأْعَمى، َتَضِعيَن  ي فِي َبْيِت اْبــِن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفإِنَّ ُثــمَّ َقــاَل: ))إِنَّ تِْلَك اْمَرَأٌة َيْغَشــاَها َأْصَحابِــي، اْعَتدِّ
ا َحَلْلُت َذَكْرُت َلُه َأنَّ ُمَعاِوَيَة ْبَن َأبِي ُسْفَياَن، َوَأَبا َجْهٍم َخَطَبانِي،  ثَِياَبِك، َوإَِذا َحَلْلِت َفآِذنِينِي((، َقاَلْت: َفَلمَّ
ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك َل َماَل َلُه، اْنكِِحي  ا َأُبو َجْهٍم َفَا َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقِه، َوَأمَّ َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأمَّ
ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد((، َقاَلْت: َفَكِرْهُتُه، ُثمَّ َقاَل: ))اْنكِِحي ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد((، َفنََكْحُتُه، َفَجَعَل اهلُل َتَعاَلى فِيِه َخْيًرا 

َكثِيًرا، َواْغَتَبْطُت بِِه. ]2284صد ص[.
البتة: أي طلقها ثالث تطليقات فحرمت عليه إال بعد زوج آخر.

وهو غائب: أي طلقها وهو بعيد عنها

فسخطته: فاستقلته ولم تقبله.

ليس لِك عليه نفقة: ويف رواية ))ليس لها نفقة وال مســكن(( أي املطلقة ثالثًا ال نفقة لها وال 

ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن 
َ
ۡسِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َسَكنُتم ّمِن أ
َ
ُســكنى وقال آخرون لها النفقة والُسكنى مثل املطلقة الرجعية لآلية }أ
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وُۡجِدُكۡموُۡجِدُكۡم{ والنفقة تابعة للســكنى وال فرق بني الطالق الرجعي والبائن أما قصة فاطمة يف الحديث ألنها 
هي التي طلبت أن تعتد خارج بيتها وقال البعض: لها الســكنى وليس لها نفقة أما لو كانت حاماًل فلها 

النفقة والُسكنى من أجل ولدها.

تعتد: تمكث فرتة العدة

أم رشيك: امرأة كبرية السن ذات مال كثرية النفقة وتطعم الطعام

يغشاها أصحابي: يرتددون عليها.

ابن أم مكتوم: وكان ابن عمها وهو أعمى وقال النووي: هو ابن عمها مجاًزا يجتمعان يف فهر

وإذا حللت فآذنيني: أي إذا انتهت العدة أخربيني.

فال يضع عصاه عن عاتقه: كناية عىل كثرة السفر أو كثرة رضبه للنساء أو شدته عليهن وكل 

هذا ال ترغبه النساء ففي رواية ))رضاب للنساء(( وأخرى ))منه شدة عىل النساء(( والعاتق ما بني امَلنْكب 

والعنق أي الكتف.

فصعلوك ال مال له: أي فقري ال مال له ويؤخذ منه األمانة يف نصيحة الخاطب أو املخطوبة وليس 

ذلك من الغيبة.

فكرهته: رفضته لكونه َموىل أوليس وسيًما ويُؤخذ منه التغايض عن الكفاءة يف النسب أو الجمال 

أو غريهما أحيانًا إذا كان يف مصلحة املخطوبة فهي كانت قرشية وجميلة.

فنكحته: أي فتزوجته.

واغتُِبطُت به: أي َسعدت به وصار النساء يغبطنني ويتمنني ما أنا فيه من الخري والربكة.

باب]أسباب]نكاح]المرأة1][[ 

َعــْن أبِي ُهَرْيَرَة، َعــْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُتنَْكُح اْلَمْرَأُة ِلَْرَبٍع؛ لَِمالَِها، َولَِحَســبَِها، َوَجَمالَِها، ( 92 
يِن َترَِبْت َيَداَك((. ]5090خ[. َولِِدينَِها، َفاْظَفْر بَِذاِت الدِّ

تنكــح املرأة ألربع: هذا بيان للواقع أن البعض يختار الجمال والبعض يختار املال والحســب 

والبعض يختار الدين وكله جائز ما دامت مبادئ الدين والُخلُق موجودة مع عدم اقرتاف الكبائر.

فاظفر بذات الدين: ال يعني هذا عدم اختيار التي تناسبه يف الجمال لحديث )انظر إليها( وكذلك 

يف الحســب واملال بل والثقافة والعلم ما دامت عندها دين وُخلُــق أما لو كان الخيار بني جميلة أو وذات 

حســب ومال وهي ضعيفة الدين والُخلُق وبني ذات دين وُخلُق فال شك أن عليه أن يظفر بذات الدين ولو 
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كانت ضعيفة الجمال والحسب واملال ألنه ســيناله وذريته من بركة دينها وُخلُِقها ما يعوضه بل ويزيد 

السيما لو صدقت نيته ومثل ذلك املرأة يف اختيارها للخاطب.

تربت يداك: ألصقتها بالرتاب كناية عن الفقر وهو خرب بمعنى الدعاء ولكن ال يُراد به حقيقته بل 

تقال عند الزجر أو الحث عىل اليشء أو اإلعجاب به.

باب]األدب]والعلم]من]أسباب]نكاح]المرأة1][[ 

َعــْن َأبِــي ُبْرَدَة، َعْن َأبِيــِه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثاََثــٌة َلُهْم َأْجَراِن: َرُجــٌل ِمْن َأْهِل (  9 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوالَعْبُد الَمْمُلوُك إَِذا َأدَّى َحقَّ اهللِ َوَحقَّ َمَوالِيِه، َوَرُجٌل َكاَنْت ِعنَْدُه  الكَِتــاِب، آَمَن بِنَبِيِِّه َوآَمَن بُِمَحمَّ
َجَها َفَلُه َأْجــَراِن((، ُثمَّ َقاَل َعامٌِر:  َمَها َفَأْحَســَن َتْعِليَمَها، ُثــمَّ َأْعَتَقَها َفَتَزوَّ َبَها َفَأْحَســَن َتْأِديَبَها، َوَعلَّ َأَمــٌة َفَأدَّ

»َأْعَطْينَاَكَها بَِغْيِر َشْيٍء، َقْد َكاَن ُيْرَكُب فِيَما ُدوَنَها إَِلى الَمِدينَِة«. ]97خ[.
فأدبها فأحســن تأديبها وعلمها فأحســن تعليمها: ويف ذلك أن األدب والعلم درجات فقد 

تُؤدب وتُعلم بناتك بما هو مقبول وقد ترقى بهن إىل املزيد من األدب والعلم.

َعــْن َجابِــٍر َقاَل: َغَزْوُت َمــَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلــى َناِضٍح َلنَا، ُثــمَّ َذَكْرُت اْلَحِديــَث بُِطولِِه، ُثمَّ ( 94 
َذَكــَر َكاَلًمــا َمْعنَاُه، َفُأْزِحَف اْلَجَمُل َفَزَجَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْنَتَشــَط َحتَّى َكاَن َأَمــاَم اْلَجْيِش، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
))َيــا َجابُِر، َما َأَرى َجَمَلَك إِلَّ َقْد اْنَتَشــَط((، ُقْلُت: بَِبَرَكتَِك َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))بِْعنِيــِه، َوَلَك َظْهُرُه َحتَّى 

ا َقَضْينَا َغَزاَتنَا َوَدَنْوَنا اْســَتْأَذْنُتُه  َتْقَدَم(( َفبِْعُتُه، َوَكاَنْت لِي إَِلْيِه َحاَجٌة َشــِديَدٌة، َوَلكِنِّي اْســَتْحَيْيُت مِنُْه، َفَلمَّ
ْجَت َأْم َثيًِّبا؟((، ُقْلُت: َبْل َثيًِّبا َيا  بِالتَّْعِجيِل، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َحِديُث َعْهٍد بُِعْرٍس، َقاَل: ))َأبِْكًرا َتَزوَّ
ْجُت َثيًِّبا  ، َفَتَزوَّ َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو ُأِصيَب، َوَتَرَك َجَواِرَي َأْبَكاًرا، َفَكِرْهُت َأْن آتَِيُهنَّ بِِمْثلِِهنَّ
ا َقِدْمُت، َأْخَبْرُت َخالِي بَِبْيِعي اْلَجَمَل  ، َفَأِذَن لِي، َوَقاَل لِي: ))اْئِت َأْهَلَك ِعَشــاًء((. َفَلمَّ ُبُهنَّ ُتَعلُِّمُهنَّ َوُتَؤدِّ
ا َقِدَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َغَدْوُت بِاْلَجَمِل، َفَأْعَطانِي َثَمَن اْلَجَمِل َواْلَجَمَل، َوَســْهًما َمَع النَّاِس.  َفاَلَمنِي، َفَلمَّ

]4638صن ص[.

جواري أبكاًرا: أي أخوات صغار.

تعلمهن وتؤدبهن: فالعناية باألدب والعلــم والحاجة إليهما ال يقل أهمية عن الطعام والرشاب 

واللباس ويؤخذ من ذلك أنه قد تكون البنت مؤدبة لكنها ضعيفة العلم وقد تكون ذات علم لكنها ضعيفة 

األدب واألكمل الجمع بينهما وكل منهما ُمْوصل لآلخر وعالمة عليه.
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باب]صالح]المرأة]وإيمانها]من]أسباب]الزواج1][[ 

َها َمَتاٌع، َوَخْيُر ( 95  ْنَيــا ُكلَّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ الدُّ
الَِحُة((. ]3232صن[ حسن صحيح ْنَيا اْلَمْرَأُة الصَّ َمَتاِع الدُّ

وخري متاع الدنيا املرأة الصالحة: وعنها يبحث الباحثون وبها يفتخر املفتخرون.

َهِب َما َنَزَل، َقاُلوا: َفَأيَّ اْلَماِل َنتَِّخُذ؟ َقاَل ُعَمُر: (  9  ِة َوالذَّ ا َنَزَل فِي اْلِفضَّ َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َلمَّ
َفَأَنا َأْعَلُم َلُكْم َذلَِك، َفَأْوَضَع َعَلى َبِعيِرِه، َفَأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَنا فِي َأَثِرِه، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َأيَّ اْلَماِل 
َنتَِّخُذ؟ َفَقاَل: ))لَِيتَِّخْذ َأَحُدُكْم َقْلًبا َشاكًِرا، َولَِساًنا َذاكًِرا، َوَزْوَجًة ُمْؤِمنًَة، ُتِعيُن َأَحَدُكْم َعَلى َأْمرِ اْلِخَرِة((. 

]1856صه ص[.

وزوجة مؤمنة تعني أحدكم عىل أمر اآلخرة: فالزوجــة املؤمنة بركة عىل زوجها وأوالدها يف 

الدنيا واآلخرة وإعانته عىل الخري عالمة من عالمات الصالح واإليمان.

باب]البكارة]سبب]من]أسباب]الزواج1][[ 

تَۡراٗبا٣٧٣٧{ ]الواقعة: 5 -7 [
َ
تَۡراٗبا ُعُرًبا أ
َ
بَۡكاًرا٣٦٣٦ ُعُرًبا أ

َ
بَۡكاًرا فََجَعۡلَنُٰهنَّ أ
َ
َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓء٣٥٣٥ فََجَعۡلَنُٰهنَّ أ

ۡ
نَشأ

َ
آ أ َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓءإِنَّ

ۡ
نَشأ

َ
آ أ قال تعالى: }إِنَّ

وقال تعالى: }لَۡم َيۡطِمۡثُهنَّ إِنٞس َقۡبلَُهۡم َوَل َجآّنٞلَۡم َيۡطِمۡثُهنَّ إِنٞس َقۡبلَُهۡم َوَل َجآّن٥٦٥٦ٞ{ ]الرحمن:  5[

ْجَت؟(( ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ))بِْكًرا ( 97  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتَزوَّ
َأْم َثيًِّبا(( َفُقْلُت: َثيًِّبا َقاَل: ))َأَفَا بِْكٌر ُتَاِعُبَها َوُتَاِعُبَك((. ]2048صد ص[.

أفال ِبكر: ويف رواية )أفال جارية( أي صغرية فحث الشــباب عىل البكر ألن الغالب أنهن صغريات 

خالًفا للثيبات وهذا عىل الغالب وإال فكم من ِبكر فوق األربعني وكم من ثيب أقل من العرشين بل وفيها من 

األنوثة ما لم تكن يف ِبكر فوق األربعني، كما أن قول جابر يف رواية )فتزوجت ثيبًا تؤدبهن وتعلمهن( يتبادر 

إىل ذهن املخاطب أنها ثيب ليست صغرية كأخواته الجواري األبكار كما رصح جابر يف رواية )فكرهت أن 

آتيهن بمثلهن(. وقولــه )قد جربت( أي لها خربة وتجارب يف الرتبية ويؤخذ من هذا عناية البكر أكثر من 

غريها يف حسن اختيار الزوج إذ به تذهب بكارتها.

ْحَمِن ْبُن َســالِِم ْبــِن ُعْتَبَة ْبِن ُعَوْيِم ْبِن ( 98  َثنِي َعْبُد الرَّ ــِد ْبِن َطْلَحَة التَّْيِميِّ َقاَل: َحدَّ َعــْن ُمَحمَّ
ُهنَّ َأْعَذُب َأْفَواًها،  ِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلْيُكْم بِاْلَْبَكاِر، َفإِنَّ ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َساِعَدَة اأْلَْنَصاِريُّ

َوَأْنَتُق َأْرَحاًما، َوَأْرَضى بِاْلَيِسيرِ((. ]1861صه ح[.
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أعذب أفواها: كناية عن طيب قبلتهن أو طيب كالمهن وقيل عذوبة ريقها.

أنتق أرحاما: أكثر أوالدا واملعنى أن أرحامهن أكثر قبواًل للنطفة لقوة حرارة أرحامهن أو لشدة 

شهوتهن.

باب]الشابة]أقرب]للزواج]من]غيرها1][[ 

َعــْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: ُكنُْت َأْمِشــي َمــَع َعْبِد اهللِ بِِمنًى، َفَلِقَيُه ُعْثَمــاُن، َفَقاَم َمَعُه ( 99 
َرَك َبْعَض َما َمَضى مِنَْك، َفَقاَل  َهــا َأْن ُتَذكِّ ُجَك َجاِرَيًة َشــابًَّة َفَلَعلَّ ْحَمِن َأاَل ُأَزوِّ ُثــُه َفَقاَل: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ ُيَحدِّ
ــَباِب، َمِن اْســَتَطاَع ِمنُْكــُم اْلَباَءَة  َعْبــُد اهللِ: َأَمــا َلئِْن ُقْلَت َذاَك َلَقْد َقاَل َلنَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َمْعَشــَر الشَّ

ْج((. ]3211صن ص[. َفْلَيَتَزوَّ
جارية شابة: ألنها أشد تفاعال من غريها.

تذكرك بعض ما مىض: أي ما مىض من نشاطك وقوة شبابك فإن الشابة أقرب أن تساعدك عىل 

استعادة نشاطك ورغبتك بعد انشغالك وهكذا ينبغي للشابة أن تكون عند حسن ظن اآلخرين.

يا معرش: املعرش الطائفة.

باب]مال]المرأة]سبب]من]أسباب]الزواج1][[ 

بِيِع بِاْبنََتْي َسْعٍد إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: ( 700 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأُة َسْعِد ْبِن الرَّ
ُهَما َأَخَذ َجِميَع َما َتَرَك َأُبوُهَما، َوإِنَّ اْلَمْرَأَة  َيا َرُســوَل اهللِ، َهاَتاِن اْبنََتا َســْعٍد ُقتَِل َمَعَك َيْوَم ُأُحٍد، َوإِنَّ َعمَّ
اَل ُتنَْكُح إاِلَّ َعَلى َمالَِها، َفَســَكَت َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُأْنِزَلْت آَيُة اْلِميَراِث، َفَدَعا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخا َسْعِد 

بِيِع َفَقاَل: ))َأْعِط اْبنََتْي َسْعٍد ُثُلَثْي َمالِِه، َوَأْعِط اْمَرَأَتُه الثُُّمَن، َوُخْذ َأْنَت َما َبِقَي((. ]2720صه ح[. ْبِن الرَّ
 وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما: أي عىل عادة الجاهلية يف حرمان النســاء من املرياث 

فنزل القرآن بحقهن يف املرياث.

وإن املــرأة ال تنكح إال عىل مالها: أي تكون فرصتها للزواج أكثر لو كانت ذات مال وإال صار 

اإلقبال عليها ضعيًفا وهو بيان للواقع ويؤيده حديث )تُنكح املرأة ألربع ملالها.....(، فاملال ســبب لتزويج 

البنات الســيما لو كان الخاطب ذا ُخلق وعنده من املال لكنه غري كاف ويأمل يف مســاهمة أهلها يف أثاث 

البيت، وهذه املساهمة ليســت من باب الوجوب بل اإلهداء وجلب املحبة واملودة وتعجيل تزويجها وعدم 

تأخريه السيما لو كانت املســاهمة عادة وعرفا معموال به يف القبيلة أو املدينة لكن دون مبالغة أو مشقة 
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عليها، أما إذا كان الخاطب غنيا فهي أيضا بحاجة لتجهيز نفســها من التزين والتنظف والتوســعة عىل 

نفسها يف ملبســها وبيتها زيادة عىل ما يُلَزم به الزوج ومثل هذا يرغبه كثري من الرجال ويؤخذ من ذلك 

عناية األم بأسباب تزويج بناتها من تأديب وتعليم ومساهمة مالية إذا لزم األمر.

باب]الودود]الولود]أقرب]إلى]الزواج]من]غيرها1][[ 

َة، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِنِّي َأَصْبُت ( 701 َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ
ُجَها، َقاَل: ))َل(( ُثمَّ َأَتاُه الثَّانَِيَة َفنََهاُه، ُثمَّ َأَتاُه الثَّالَِثَة، َفَقاَل:  اْمَرَأًة َذاَت َحَسٍب َوَجَماٍل، َوإِنََّها اَل َتلُِد، َأَفَأَتَزوَّ

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد َفإِنِّي ُمَكاثٌِر بُِكُم اْلَُمَم((. ]2050صد ص[. ))َتَزوَّ

أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها ال تلد: أي وجدت امرأة ال تنجب.

أفأتزوجها قال ال: مع أنها ذات حســب وجمال وألن الولود ُمقدمة عىل ذات الحسب والجمال، 

والنهي هنا ليس للتحريم بل هي استشــارة واملستشار مؤتمن فال بد أن ينصحه بما يناسبه ولو أن هذا 

الرجل لم يســترش وذهب ليتزوج تلك املرأة ما قال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ال تفعل، فهذا السائل قد يكون فقريًا 

ال يستطيع أن يجمع بني زوجتني لتنجب له األخرى وحينئذ سيصيبه من الهم والحزن ما يصيب املحروم 

من األوالد وحينئذ ستشعر املرأة بالحرج والحزن والقلق وتنعدم املودة بينهما بينما لو تزوجت بمتزوج أو 

مطلق لديه أوالد ما شعرت بهذا القلق والحزن، فنصيحة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليست مناسبة للسائل فقط بل أيًضا 

يف مصلحة املرأة أما لو كان الرجل عنده أوالد أو يستطيع التعدد أو كان عقيما مثلها ال ينجب فليتزوج بَمن 

يشاء بل لو كان عاقًرا لقلنا له األفضل أن ال تتزوج بالولود حتى ال يحدث لهما من القلق والحزن ما يُعكر 

عليهما الحياة الزوجية، وينبغي للمرأة أن تكون أحرص من الرجل يف ذلك ألنها ال يرشع لها التعدد أما لو 

لم يتبني لها عقم زوجها إال بعد الزواج فلتصرب حتى تتيقن ثم لها الخيار بني الصرب أو الفســخ حسب ما 

تقتيض مصلحتها ولقد تزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالكبريات الالئي ال يلدن.

الودود: التــي تحب زوجها وتتودد إليه فمع الودود الولود تســتقيم الحياة الزوجيه وفْقُد أحد 

الوصفني يُْضِعفها أو يُْفِقدها.

الولود: كثرية الوالدة ويعرف ذلك بالواقع أو القرائن فإما أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها أوالد 

أو تكون ِبكًرا فلينظر إىل حال قريباتها كاألم واألخت.

فإني مكاثر بكم األمم: ويف حديث أنس بن مالك ))تََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد، إِنِّي ُمَكاِثٌر اأْلَنِْبيَاَء 

يَْوَم اْلِقيَاَمِة(( أي ُمفاخر بسببكم سائر األمم لكثرة أتباعي فاملصلحة من التزوج من الودود الولود خاصة 

لألرسة وعامة للمجتمع ويف الدنيا واآلخرة.
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باب]الجمال]سبب]من]أسباب]النكاح1][[ 

ــَك َعَلى َأْجَمِل ( 702 : ُقْلُت لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأاَل َأُدلُّ َعْن َســِعيِد ْبِن اْلُمَســيِِّب، َقاَل: َقــاَل َعلِيٌّ
َضاَعِة،  َها اْبنَُة َأِخــي ِمَن الرَّ َفَتــاٍة فِــي ُقَرْيٍش؟ َقــاَل: ))َوَمْن ِهَي؟(( ُقْلُت: اْبنَــُة َحْمَزَة، َقاَل: ))َأَمــا َعِلْمَت َأنَّ

َم ِمَن النََّسِب((. ]سن 1096[ صحيح لغيره. َضاِع َما َحرَّ َم ِمَن الرَّ إِنَّ اهللَ َحرَّ
أال أدلك عىل أجمل فتاة يف قريش: هكذا يحث عيل بن أبي طالب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل تزويجه 

مــن ابنة عمه حمزة فذكر من جمالها؛ ألنه معلوم أن الجمال مرغوب لدى الرجال بل والنســاء فإذا كان 

نصيــب املرأة من الجمال ضعيًفا فلتتجمل بجمال الروح والبشاشــة فإنه ليس أقل قوة من جمال البدن 

فكم من جميلة البدن فاقدة جمال الروح والبشاشة ال تنرشح لها القلوب وتضيق منها الصدور، وكم من 

ضعيفة جمال البدن فيها من جمال الروح والبشاشة ما تميل لها النفوس وتطمنئ لها القلوب وتنرشح لها 

الصدور، واألكمل الجمع بني الجمال الحيس واملعنوي.

َبْيِر، َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: َوَقَعْت (  70 َبْيِر، َعْن ُعــْرَوَة ْبِن الزُّ ــِد ْبِن َجْعَفِر ْبــِن الزُّ َعــْن ُمَحمَّ
اٍس، َأِو اْبِن َعمٍّ َلــُه َفَكاَتَبْت َعَلى  ُجَوْيِرَيــُة بِنْــُت اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمْصَطلِِق فِي َســْهِم َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشــمَّ
َحًة َتْأُخُذَها اْلَعْيُن، َقاَلْت: َعائَِشــُة  َفَجاَءْت َتْسَأُل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي كَِتاَبتَِها  َنْفِســَها، َوَكاَنِت اْمَرَأًة َمالَّ
ِذي َرَأْيُت  ــا َقاَمــْت َعَلى اْلَباِب َفَرَأْيُتَها َكِرْهُت َمَكاَنَها َوَعَرْفُت َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َســَيَرى مِنَْها مِْثَل الَّ َفَلمَّ
َفَقاَلــْت َيا َرُســوَل اهللِ: َأَنا ُجَوْيِرَيُة بِنُْت اْلَحاِرِث َوإِنََّما َكاَن مِْن َأْمــِري َما اَل َيْخَفى َعَلْيَك َوإِنِّي َوَقْعُت فِي 
اٍس َوإِنِّي َكاَتْبُت َعَلى َنْفِسي َفِجْئُتَك َأْسَأُلَك فِي كَِتاَبتِي َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َسْهِم َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّ
ُجِك((  ))َفَهــْل َلــِك إَِلى َما ُهَو َخْيٌر ِمنُْه؟(( َقاَلْت: َوَما ُهَو َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُأَؤدِّي َعنْــِك كَِتاَبَتِك َوَأَتَزوَّ

َج ُجَوْيِرَيَة، َفَأْرَســُلوا َما فِي  َقاَلْت: َقْد َفَعْلُت، َقاَلْت: َفَتَســاَمَع - َتْعنِي النَّاَس - َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َتَزوَّ
ــْبِي، َفَأْعَتُقوُهْم، َوَقاُلوا: َأْصَهاُر َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَما َرَأْينَا اْمَرَأًة َكاَنــْت َأْعَظَم َبَرَكًة َعَلى  َأْيِديِهــْم مَِن السَّ

َقْومَِها مِنَْها، ُأْعتَِق فِي َسَببَِها مِاَئُة َأْهِل َبْيٍت مِْن َبنِي اْلُمْصَطلِِق. ]صد )3931( ح[.
فكاتبْت عىل نفسها: اتفقت معه عىل جمع تســع أواق من ذهب ليعتقها واملكاتبة: أن يتعاقد 

العبد مع سيده عىل قدر من املال إذا أداه لسيده صار حرًّا.

 مالحة: فائقة الجمال ذات بهجة وحسن منظر وُقتل زوجها يف الغزوة.

 تأخذها العني: تجذب العني.

 كرهت مكانها: غارت عىل زوجها لشدة جمالها وهو أمر فطري.

 أســألك يف كتابتي: أي تســاعدني يف أدائها ألصري حرة فلم يردها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بل ورشفها 

بزواجه منها لجمالها وحســبها ونسبها وللمصلحة الحاصلة بهذا الزواج فهي بنت سيد القوم فقد أسلم 
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أبوها وأُعتق من قومها مائة أهل بيت قرابة الســبعمائة وقد أسلموا حتى قالت عائشة: »فما رأيت امرأة 

أعظم بركة عىل قومها منها« ولو أرادها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لجمالها فقط التخذها جارية مملوكة، ونظري ذلك 

زواجه ملسو هيلع هللا ىلص من صفية بنت حيي ســيدة قومها وبنت ســيد القوم بعد أن أعتقها فمثل صفية وجويرية ال 

تصلح إال لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ملكانتهما وللمصلحة العامة كما يف الحديث: »يا رسول الله ال تصلح إال لك«.

 قد فعلت: أي وافقت وســعدت بذلك ومــن مناقبها  أنها كانت مــن املكثرات من العبادة 

والذاكرات الله ذكرا كثريا وكانت اسمها برة فحول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اسمها إىل ‘ جويرية.

َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: »َوَقَع فِي َســْهِم ِدْحَيَة َجاِرَيٌة َجِميَلٌة، َفاْشــَتَراَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِســْبَعِة ( 704
َأْرُؤٍس، ُثمَّ َدَفَعَها إَِلى ُأمِّ ُسَلْيٍم َتْصنَُعَها، َوُتَهيُِّئَها«. ]2997صد ص[.

باب]نسب]المرأة]وحسبها]من]أسباب]الزواج1][[ 

ْبُي - َيْعنِي بَِخْيَبَر - َفَجاَء ِدْحَيُة َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأْعطِنِي َجاِرَيًة ( 705 َعْن َأَنٍس، َقاَل: ُجِمَع السَّ
، َفَجاَء َرُجــٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َنبِيَّ  ــْبِي، َقــاَل: ))اْذَهْب َفُخْذ َجاِرَيًة((، َفَأَخَذ َصِفيََّة بِنَْت ُحَييٍّ مَِن السَّ
ا َنَظَر  اهللِ، َأْعَطْيَت ِدْحَيَة َصِفيََّة بِنَْت ُحَييٍّ َســيَِّدَة ُقَرْيَظَة َوالنَِّضيِر، َما َتْصُلُح إاِلَّ َلَك، َقاَل: ))اْدُعوُه بَِها(( َفَلمَّ
َجَها. ]2998صد ص[.  َوإِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَتَقَها َوَتَزوَّ

ْبِي َغْيَرَها(( إَِلْيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل َلُه: ))ُخْذ َجاِرَيًة ِمَن السَّ
خذ جارية من السبي غريها: ويف رواية: »فاشرتاها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بسبعة أرؤس«  أي أنفس.

ما تصلح إال لك: أي لنسبها وحسبها فهي سيدة قومها وبنت سيد القوم ونظري ذلك جويرية بنت 

سيد القوم فاعتبار التكافؤ بني الزوجني بمعنى أن يكون بني الزوجني تقارب يف النسب والحسب واملستوى 

املادي والعلمي وغري ذلك سبب لحصول املودة والرحمة والتوافق بدرجة عالية وهذا عىل وجه العموم وإال 

فكثري من األزواج بينهم تفاوت كبري يف املســتوى املادي والعلمي وغريهمــا وبينهم من األلفة واملودة ما 

ليســت عند بعض األزواج املتقاربني يف تلك املستويات، وقد تزوجت فاطمة بنت قيس وهي قرشية جميلة 

بأسامة بن زيد وسعدت به وكذلك تزوج بالل بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف ريض الله عن الجميع 

وكالمنا هذا يف التفاوت العميق والكبري وال يدخل فيه التفاوت اليسري ولو كان فوق املتوسط.

باب]الترهيب]من]تزويج]المرأة]نفسها]أو]غيرها1][[ 

ُج اْلَمْرَأُة (  70 ُج اْلَمــْرَأُة اْلَمْرَأَة، َوَل ُتــَزوِّ َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتَزوِّ
ُج َنْفَسَها((. ]1882صه[ صحيح بدون جملة الزانية. انَِيَة ِهَي الَّتِي ُتَزوِّ َنْفَسَها، َفإِنَّ الزَّ
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ال تزوُج: بالضم فهو نفــي بمعنى النهي والنهي للتحريم أي ال يجــوز للمرأة البكر أو الثيب 

بتزويــج غريها حتى لو كانت بنتها كما ال يجوز أن تزوج نفســها بمعنى ال تقوم بمبارشة الَعْقد وليس 

املقصود أن تسعى لتزويج نفســها بالطلب املبارش أو غري املبارش فإن ذلك جائز مثل املرأة التي عرضت 

نفســها عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليتزوجها كما ليس املمنوع أن تتوسط املرأة بني األطراف لتزويج الغري كما كانت 

تفعل أم املؤمنني عائشــة  فقد قال ابن حجر: قد صح عن عائشــة أنها أنكحْت رجاًل من بني أخيها 

جارية من بني أخيها فرضبْت بينهما بســرت ثم تكلمــت حتى إذا لم يبق إال النكاح أمرت رجاًل فأنكح ثم 

قالت: »ليس إىل النســاء النكاح« فقول ابن حجر - أنكحــت - ال يقصد بارشت العقد كما هو ظاهر من 

السياق وبداللة قول عائشة - ليس إىل النساء النكاح - بل وحديث عائشة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ))أَيَُّما اْمَرأٍَة 

نََكَحْت ِبَغرْيِ إِذِْن َمَواِليَها، َفِنَكاُحَها بَاِطٌل(( وبهذا يتضح املقصود من رواية عائشة أنها زوجت حفصة 

بنت عبد الرحمن املنذر بن الزبري وعبد الرحمن غائب بالشــام فلما قدم عبد الرحمن قال: أمثيل يُصنع به 

ويُفتات عليه؟ )أي يُتجرأ عليه..( فاملقصود بقولها -زوجت- أي سعت يف خطواته والتعبري بـ -زوجت- 

باعتبــار مآل األمر كما تقول القائلة لقد زوجت فالنة بفالن أي كنت الســبب يف زواجها وليس لقائل أن 

ينقض هذا االحتمال بغضب أخيها عبد الرحمن بعد رجوعه من الشــام فالغضب أمر طبيعي عندما وجد 

أنه قد اتُِخذْت كل خطوات الخطوبة من الرؤية الرشعيــة وموافقة الطرفني دون انتظاره حتى ولو كان 

موافًقا، وذهب بعض أهل العلم أنها كلفت أحد عصبته بالقيام بعقد الزواج الســيما وقد غاب بالشام وال 

تــدري متى يرجع وقد أوصاها بمتابعة بيته مع غلبة ظنهــا موافقته عىل هذا الزواج وقد صدق ظنها يف 

نهاية األمر وأقر عبد الرحمن ما قامت به سواء كان زواًجا أو خطوبة.

فإن الزانية هي التي تزوج نفسها: هو من كالم أبي هريرة  ويريد بذلك أن مبارشة املرأة 

لعقد الزواج من شأن الزانية فال ينبغي أن يقع الزواج إال بويل.

قال مالك: إْن كانت املرأة دنيئة يجوز لها تزوج نفسها وإْن كانت رشيفة فال.

باب]ال]نكاح]إال]بولي]وشاهَدي]عدل1][[ 

َعــْن ِعْمــَراَن َوَعائَِشــَة: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))ل نِــَكاَح إلَّ بَِولِيٍّ وشــاِهَدي َعْدٍل((. ( 707
]7557صج ص[.

 بويل: الويل أحــد أركان النكاح فال يصح بدونه وويل املرأة: أبوها ثــم أبوه ثم ابنها )إن وجد( 

ثــم أخوها الشــقيق ثم أخوها من األب ثم ابن األخ الشــقيق، ثم ابن األخ من األب، ثــم العم ثم ابنه ثم 

الحاكم املسلم.

وشاهدي عدل: قال جمع من أهل العلم: أن إشهار النكاح وإعالنه يغني عن اإلشهاد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

)أعلنوا النكاح( فإذا تزوجت املرأة عن طريق وليها ومع الشــهود إال أنها لم تقم باإلجراءات النظامية فلم 
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تســجله يف الجهات الرســمية مكتفية بإقرار بني الطرفني مع توقيع الويل والشهود والزوج فال شك أن 

الزواج صحيح إال أن فيه من املفاسد والرضر العظيم السيما عىل املرأة منها تعرض الزوجني لجريمة الزنا 

عند الجهات الرسمية وأقلها تعزيرهما ملخالفتهما النظام يف الزواج ومنها عدم استطاعة الزوجني اإلنجاب 

وإذا أنجبا ففيه ظلم لألطفال لعدم إمكان إعطائهم حقوقهم من استخراج ما يثبت النسب وحرمانهم من 

التعليم واملرياث وغري ذلك من الحقوق ومن أجل ذلك ينبغي البعد عن مثل هذا إال للرضورة ألن درأ املفاسد 

مقدم عىل جلب املصالح.

قال شــيخ اإلسالم ابن تيمية : »ال ريب يف أن النكاح مع اإلعالن يصح وإن لم يشهد شاهدان. 

وأما مع الكتمان واإلشــهاد: فهذا مما ينظر فيه. وإذا اجتمع اإلشهاد واإلعالن فهذا ال نزاع يف صحته. وإذا 

انتفى اإلشهاد واإلعالن: فهو باطل عند عامة العلماء. وإن ُقّدر فيه خالف فهو قليل« انتهى من االختيارات 

الفقهية.

باب]ضعف]حديث]فأنكحني]من]غير]أن]يتشهد1][[ 

َعْن إِْســَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم، َعْن َرُجٍل، مِْن َبنِي ُســَلْيٍم، َقاَل: »َخَطْبُت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَماَمَة ( 708
َد«. ]2120[ ضعيف أبي داود. بِنَْت َعْبِد اْلُمطَّلِِب َفَأْنَكَحنِي مِْن َغْيِر َأْن َيَتَشهَّ

باب]الترغيب]في]إعالن]النكاح]وعدم]سريته1][[ 

َبْيِر َعــْن َأبِيِه َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َأعِلنُوا النَِّكاَح((. ]ســن ( 709 َعــْن َعامِــِر ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبــِن الزُّ
175 1( حسن لغيره

 أعلنوا النكاح: أي أشهروه بني الناس.

باب]تزويج]المرأة]عن]طريق]وليها1][[ 

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهــنَّ أ

َ
ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهــنَّ أ

َ
قــال تعالى: }ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَكٰ لَُكۡم 
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۗ َذٰلُِكۡم أ ۡزَكٰ لَُكۡم تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱللَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۗ َذٰلُِكۡم أ تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱللَّ

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن٢٣٢٢٣٢{ ]البقرة: 2 2[
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡطَهُرۚ َوٱللَّ

َ
نُتۡم َل َتۡعلَُموَنَوأ

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡطَهُرۚ َوٱللَّ

َ
َوأ
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فبلغن أجلهن: أي انقضت عدتهن.

فــال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: الخطاب لألولياء بعــدم منعهن من الرجوع ألزواجهن 

بعقد جديد إذا انقضت العدة والتعبــري بأزواجهن عىل اعتبار ما كان ويف اآلية داللة عىل أن املرأة ال تملك 

عقد النكاح بنفسها ألن الله تعاىل خاطب األولياء.

َثنِي َمْعِقُل ْبُن َيَســاٍر َأنََّها َنَزَلــْت فِيِه، َقاَل: ( 710 { َقــاَل: »َحدَّ َعــِن اْلَحَســِن }فََل َتۡعُضلُوُهنَّفََل َتۡعُضلُوُهنَّ
ْجُتَك َوَفَرْشــُتَك  ُتَها َجاَء َيْخُطُبَها، َفُقْلُت َلُه: َزوَّ َقَها َحتَّــى إَِذا اْنَقَضْت ِعدَّ ْجــُت ُأْخًتا لِي مِْن َرُجٍل َفَطلَّ َزوَّ
ْقَتَهــا، ُثمَّ ِجْئــَت َتْخُطُبَها؟! اَل َواهللِ اَل َتُعــوُد إَِلْيَك َأَبًدا. َوَكاَن َرُجاًل اَل َبــْأَس بِِه، َوَكاَنِت  َوَأْكَرْمُتــَك؛ َفَطلَّ
{، َفُقْلُت: اآْلَن َأْفَعُل َيا َرُســوَل اهللِ«.  اْلَمْرَأُة ُتِريُد َأْن َتْرِجَع إَِلْيِه، َفَأْنَزَل اهلُل َهِذِه اآْلَيَة: }فََل َتۡعُضلُوُهنَّفََل َتۡعُضلُوُهنَّ

اُه«. ]5130خ[. َجَها إِيَّ َقاَل: »َفَزوَّ
وفرشتك: جعلتها لك فراًشا.

فزوجها إياه: أي توىل أخوها عقد زواجها.

باب]ال]نكاح]إال]بولي1][[ 

ٰلِِحــنَي ِمۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمۚ إِن يَُكونُواْ  َيَٰمٰ ِمنُكۡم َوٱلصَّ
َ
نِكُحواْ ٱۡل

َ
ٰلِِحــنَي ِمۡن ِعَبادُِكۡم ِإَوَمآئُِكۡمۚ إِن يَُكونُواْ َوأ َيَٰمٰ ِمنُكۡم َوٱلصَّ

َ
نِكُحواْ ٱۡل

َ
قــال تعالى: }َوأ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٞم٣٢٣٢{ ]النور: 2 [ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱللَّ ُ َوِٰسٌع َعلِيٞمُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ َوٱللَّ ُفَقَرآَء ُيۡغنِِهُم ٱللَّ
وأنكحوا األيامى منكم: والخطاب لألولياء وهذا دليل عىل أن املرأة ال تتوىل العقد بنفســها بل ال 

بد من الويل وهو قول جمهور أهل العلم.

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت بَِغْيــرِ إِْذِن َمَوالِيَها، َفنَِكاُحَها ( 711
ْلَطاُن َولِيُّ َمْن َل َولِيَّ  اٍت ))َفإِْن َدَخَل بَِها َفاْلَمْهُر َلَها بَِما َأَصاَب ِمنَْها، َفإِْن َتَشاَجُروا َفالسُّ َباطٌِل((، َثاَلَث َمرَّ

َلُه((. ]2083صد ص[.
نكحت: أي تزوجت.

 باطل: ال يصح وال يعتد به حتى ال تنخدع املرأة ويعود عليها وعىل أهلها بالعار والندم.

 فإن دخل بها: أي جامعها.

 فاملهر لها بما أصاب منها: بما استمتع بها واستحل من فرجها ويف هذا إشارة إىل فسخ الزواج 

وعدم إمضائه.

 فإن تشاجروا: أي تنازع أولياء املرأة وامتنعوا من تحقيق رغبتها وتزويجها بمن هو أهل للزواج 

منها ســقطت واليتهم عليها وينتقل األمر إىل السلطان ويكون هو وليها وإال فال والية للسلطان مع وجود 

الويل. 
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فإن منعها وليها من الــزواج ممن تريد بغري عذر رشعي انتقلت الوالية إىل الذي يليه فتنتقل من 

األب إىل الجد مثاًل.

فإن منعها األولياء كلهم بغري عذر رشعي فإن الســلطان يكون وليها للحديث السابق: )… فإن 

اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له(.

فإن ُعدم الويل والســلطان َزوَجها رجل له سلطان يف مكانها، ككبري القرية، أو حاكم الوالية وما 

أشبه ذلك، فإن لم يوجد فإنها تُوكل رجاًل مسلًما أمينًا يزوجها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : »وإذا تعذر َمن له والية النكاح انتقلت الوالية إىل أصلح من يوجد 

ممن له نوع والية يف غري النكاح كرئيس القرية وأمري القافلة ونحوه«.

وقال ابن قدامة: »فإن لم يوجد للمرأة ويل وال ســلطان فعن أحمد ما يدل عىل أنه يزوجها رجل 

عدل بإذنها«. املغني )9 / 362(.

وقال الشــيخ عمر األشقر: »إذا زال سلطان املسلمني أو كانت املرأة يف موضع ليس فيه للمسلمني 

ســلطان وال ويل لها مطلقا كاملســلمني يف أمريكا وغريها فإن كان يوجد يف تلك البالد مؤسسات إسالمية 

تقوم عىل رعاية شــؤون املسلمني فإنها تقوم بتزويجها، وكذلك إن وجد للمسلمني أمري مطاع أو مسؤول 

يرعى شؤونهم«.

((. ]2085صد ص[.( 712 َعْن َأبِي ُموَسى، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل نَِكاَح إِلَّ بَِولِيٍّ
 ال نــكاح إال بويل: وليس يف ذلك تقييد لحرية املــرأة ألن لها الحرية الكاملة يف القبول والرفض 

بل ولها أن تعرض نفسها عىل الرجل الصالح واألصل أن الويل حريص عىل مصلحة موليته ثم إذا شعرت 

بالظلم فلها أن تعرض األمر عىل كبار العائلة ثم عىل القايض.

جاء يف املحىلَّ )30/11(: »وصح عن ابن سريين يف امرأة ال ويل لها، فولت رجاًل أمرها، فزّوجها، 

قال ابن سريين: ال بأس بذلك، املؤمنون بعضهم أولياء بعض«.

ُ أَْمَرَها إىَِل  قال القرطبي : »َوإِذَا َكانَِت اْلَمْرأَُة ِبَمْوِضٍع اَل ُســْلَطاَن ِفيِه، َواَل َويِلَّ َلَها، َفِإنََّها تَُصريِّ

َمْن يُوثَُق ِبِه ِمْن ِجريَاِنَها، َفيَُزوُِّجَها َويَُكوُن ُهَو َوِليََّها يِف َهِذِه اْلَحاِل، أِلَنَّ النَّاَس ال بد َلُهْم ِمَن التَّْزِويِج، َوإِنََّما 

يَْعَملُوَن ِفيِه ِبأَْحَسِن َما يُْمِكُن«. انتهى من »الجامع ألحكام القرآن« )76/3(.

اِفِعيَّ  َقاَل: إِذَا َكاَن يِف الرُّْفَقِة اْمَرأٌَة اَل َويِلَّ  وقال النووي : »َرَوى يُونُُس بُْن َعبِْد اأْلَْعىَل، أَنَّ الشَّ

َلَها، َفَولَّْت أَْمَرَها َرُجاًل َحتَّى يَُزوَِّجَها، َجاَز«. انتهى من »روضة الطالبني« )50/7(.

ْن  َُّه يَُزوُِّجَها َمْن تُْسِنُد أَْمَرَها إَِليِْه، أِلَنََّها ِممَّ ِعيَفِة اْلَحاِل: إِن وقال القرطبي: »َقاَل َماِلٌك يِف اْلَمْرأَِة الضَّ

ِتَها، َفَرَجَعْت يِف اْلُجْمَلِة إىَِل أَنَّ اْلُمْسِلِمنَي أَْوِليَاُؤَها«  ْلَطاِن، َفأَْشبََهْت َمْن اَل ُســْلَطاَن ِبَحرْضَ تَْضُعُف َعِن السُّ

انتهى من »الجامع ألحكام القرآن« )76/3(.
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باب]المرأة]يزوجها]السلطان]أو]القاضي1][[ 

َجــَك ُفَاَنَة؟((، َقاَل: َنَعْم، (  71 َعــْن ُعْقَبَة ْبِن َعامِــٍر، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لَِرُجٍل: ))َأَتْرَضى َأْن ُأَزوِّ
ُجُل َوَلْم  َج َأَحَدُهَما َصاِحَبُه َفَدَخَل بَِها الرَّ َجِك ُفَاًنا؟((، َقاَلْت: َنَعْم، َفَزوَّ َوَقــاَل لِْلَمْرَأِة: ))َأَتْرَضْيَن َأْن ُأَزوِّ
ْن َشــِهَد اْلُحَدْيبَِيَة َوَكاَن َمْن َشــِهَد اْلُحَدْيبَِيَة َلُه َســْهٌم بَِخْيَبَر  َيْفِرْض َلَها َصَداًقا، َوَلْم ُيْعطَِها َشــْيًئا َوَكاَن مِمَّ
َجنِي ُفاَلَنَة، َوَلْم َأْفِرْض َلَها َصَداًقا، َوَلْم ُأْعطَِها َشْيًئا، َوإِنِّي  ا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزوَّ َفَلمَّ

ُأْشِهُدُكْم َأنِّي َأْعَطْيُتَها مِْن َصَداقَِها َسْهِمي بَِخْيَبَر، َفَأَخَذْت َسْهًما َفَباَعْتُه بِِماَئِة َأْلٍف. ]2117صد ص[.
 ولم يفرض لها صداًقا: أي لم يُعني ويُحدد وفيه جواز تأخري املهر وعدم تحديده إال بعد البناء 

وهو خالف األصل.

 شهد الحديبية: أي حرض صلح الحديبية وكان َمن شهد الحديبية له سهم بخيرب ألن غنائم خيرب 

كانت ملن شهد الحديبية وهم فتحوها بعد الرجوع من الحديبية.

َبْيِر، َعْن ُأمِّ َحبِيَبَة: »َأنََّها َكاَنْت ِعنْــَد اْبِن َجْحٍش َفَهَلَك َعنَْها َوَكاَن فِيَمْن ( 714 َعــْن ُعــْرَوَة ْبِن الزُّ
َجَها النََّجاِشيُّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي ِعنَْدُهْم«. ]2086صد ص[. َهاَجَر إَِلى َأْرِض اْلَحَبَشِة َفَزوَّ

باب]قبول]المرأة]بالزواج]من]قليل]اليد]يريد]العفاف1][[ 

َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاَثٌة َحــقٌّ َعَلى اهللِ َعْوُنُهــْم: الُمَجاِهُد فِي ( 715
َسبِيِل اهللِ، َوالُمَكاَتُب الَِّذي ُيرِيُد الََداَء، َوالنَّاكُِح الَِّذي ُيرِيُد الَعَفاَف((. ]1655صت ح[.

يريد العفاف: والعفيف هو الذي يصون نفســه بالزواج عن الرزائل والفواحش ومثل هذا َحري 

أال يُرد.

باب]المرأة]تعرض]نفسها]على]رجل]من]أهل]العلم]والصالح1][[ 

عن َأَنٍس: »َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َتْعِرُض َعَلْيِه َنْفَســَها، َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، (  71
َأَلَك بِي َحاَجٌة؟ َفَقاَلْت بِنُْت َأَنٍس: َما َأَقلَّ َحَياَءَها، َوا َســْوَأَتاْه َوا َســْوَأَتاْه، َقاَل: ِهَي َخْيٌر مِنِْك، َرِغَبْت فِي 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَرَضْت َعَلْيِه َنْفَسَها«. ]5120خ[.
واســوأتاه: ويف رواية: »فضحكت ابنة أنس« وأصل الســوءة الفعلة القبيحة وتطلق عىل الفْرج 

واملراد املعنى األول واأللف للندبة والهاء للسكت.
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باب]قبول]المرأة]عرضها]على]الرجل]الصالح1][[ 

ۡجَر َما 
َ
ِب يَۡدُعوَك ِلَۡجزَِيَك أ

َ
ۡجَر َما فََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡســتِۡحَيآءٖ قَالَۡت إِنَّ أ

َ
ِب يَۡدُعوَك ِلَۡجزَِيَك أ

َ
قال تعالى: }فََجآَءتُۡه إِۡحَدىُٰهَما َتۡمِش َعَ ٱۡســتِۡحَيآءٖ قَالَۡت إِنَّ أ

ٰلِِمنَي٢٥٢٥ قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما  قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما  ا َجآَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَقَصَص قَاَل َل َتَۡفۖ جَنَۡوَت ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ ٰلِِمنَيَسَقۡيَت نَلَاۚ فَلَمَّ ا َجآَءهُۥ َوقَصَّ َعلَۡيهِ ٱۡلَقَصَص قَاَل َل َتَۡفۖ جَنَۡوَت ِمَن ٱۡلَقۡوِم ٱلظَّ َسَقۡيَت نَلَاۚ فَلَمَّ
نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ 

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ نِكَحَك إِۡحَدى ٱبۡنََتَّ  قَاَل إِّنِ

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ ِمنُي٢٦٢٦ قَاَل إِّنِ

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡســَت ٔۡ بَِت ٱۡسَت ٔۡ

َ
أ ِمنُيَيٰٓ

َ
َجۡرَت ٱۡلَقوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡســَت ٔۡ بَِت ٱۡسَت ٔۡ

َ
أ َيٰٓ

ُشــقَّ َعلَۡيَكۚ َسَتِجُدِنٓ 
َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ا فَِمۡن ِعنِدَكۖ َوَمآ أ ۡتَمۡمَت َعۡشٗ

َ
ُجَرِن ثََمِٰيَ ِحَجٖجۖ فَإِۡن أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ ُشــقَّ َعلَۡيَكۚ َسَتِجُدِنٓ َهَٰتنۡيِ َعَ

َ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ا فَِمۡن ِعنِدَكۖ َوَمآ أ ۡتَمۡمَت َعۡشٗ

َ
ُجَرِن ثََمِٰيَ ِحَجٖجۖ فَإِۡن أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٰٓ أ َهَٰتنۡيِ َعَ

ٰلِِحنَي٢٧٢٧{ ]القصص: 27-25[ ُ ِمَن ٱلصَّ ٰلِِحنَيإِن َشآَء ٱللَّ ُ ِمَن ٱلصَّ إِن َشآَء ٱللَّ
ِمنُي{: قد يكون هذا 

َ
َجۡرَت ٱۡلَقــوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡســَت ٔۡ بَِت ٱۡســَت ٔۡ

َ
أ ِمنُيقَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ

َ
َجۡرَت ٱۡلَقــوِيُّ ٱۡل ِجۡرهُۖ إِنَّ َخرۡيَ َمِن ٱۡســَت ٔۡ بَِت ٱۡســَت ٔۡ

َ
أ }قَالَۡت إِۡحَدىُٰهَما َيٰٓ

تلميًحــا بطلب الزواج عن طريق أبيها، ويكون أبوها قد فهم ذلك منها أو أن أباها عرض عليه زواج ابنته 

لصالحه وَقِبلت البنت حســن ترصف أبيها فال حرج من ذلك، السيما لو كان املرغوب فيه صالًحا يُحسن 

الفهم والترصف ويُقدر ترصف هذه البنت الصالحة وهذا األب الصالح.

َمــْت َحْفَصُة بِنُْت ( 717 ــاِب، ِحيَن َتَأيَّ ُث: »َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّ عــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُعَمــَر ، ُيَحــدِّ
َي بِاْلَمِدينَِة، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن  ، َوَكاَن مِْن َأْصَحاِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُتُوفِّ ــْهِميِّ ُعَمَر مِْن ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السَّ
اَن، َفَعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة، َفَقاَل: َسَأْنُظُر فِي َأْمِري، َفَلبِْثُت َلَيالَِي ُثمَّ َلِقَينِي،  الَخطَّاِب: َأَتْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
ْجُتَك  يَق، َفُقْلُت: إِْن ِشــْئَت َزوَّ دِّ َج َيْومِي َهَذا، َقاَل ُعَمُر: َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر الصِّ َفَقــاَل: َقْد َبَدا لِــي َأْن اَل َأَتَزوَّ
َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر، َفَصَمَت َأُبو َبْكٍر َفَلْم َيْرِجْع إَِليَّ َشْيًئا، َوُكنُْت َأْوَجَد َعَلْيِه مِنِّي َعَلى ُعْثَماَن، َفَلبِْثُت َلَيالَِي 
اُه، َفَلِقَينِي َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل: َلَعلََّك َوَجْدَت َعَليَّ ِحيَن َعَرْضَت َعَليَّ  ُثمَّ َخَطَبَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْنَكْحُتَها إِيَّ
َحْفَصــَة َفَلْم َأْرِجْع إَِلْيَك َشــْيًئا؟ َقــاَل ُعَمُر: ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفإِنَُّه َلــْم َيْمنَْعنِي َأْن َأْرِجَع إَِلْيَك فِيَما 
، إاِلَّ َأنِّي ُكنُْت َعلِْمُت َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َذَكَرَها، َفَلْم َأُكْن أِلُْفِشَي ِسرَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْو  َعَرْضَت َعَليَّ

َتَرَكَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقبِْلُتَها«. ]5122خ[.
تأيمت: صارت أيما وهي التي يموت زوجها أو تبني منه وتنقيض عدتها وتُْطَلق أكثر عىل املعنى 

األول والعرب تُْطِلق عىل كل امرأة ال زوج لها وكل رجل ال امرأة له أيًما وإن كان بكًرا.

أتيت عثمان بــن عفان فعرضت عليه حفصة: وهذا مع فارق الســن الذي بينهما لكن إذا 

كان هــذا يف مصلحة البنت والخاطب من أهل الصالح ولم يتقدم املقارب لها يف الســن فذاك أفضل من 

عدم الزواج ومع ذلك رفض عثمان وســكت أبو بكر وتزوجها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمرها عرشين سنة 

فريض الله عن الجميع وهكذا ينبغي أن يسعى الوالدان إىل تزويج بناتهن.
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وكنت أوجد عليه: أشد موجة أي غضبًا عىل أبي بكر من غضبي عىل عثمان وذلك ألمرين للمودة 

التــي كانت بني أبي بكر وعمر والثاني أن عثمــان اعتذر له بالرفض أما أبو بكر لم يرد عليه ليحفظ رس 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه ذكر حفصة ليتزوجها.

ُج بِنَْت َحْمَزَة؟ َقاَل: ( 718 يف حديث الرباء الطويل الذي فيه... قول عليٍّ للرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َأاَل َتَتَزوَّ
َضاَعِة((. ]4251خ[. َها اْبنَُة َأِخي ِمَن الرَّ ))إِنَّ

أال تتزوج بنت حمزة: وهذا عيل بن أبي طالب يعرض ابنة عمه عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه أعلمه 

أنها ال تحل له.

باب]تجنب]المرأة]الزواج]برجل]دون]موافقة]أبويه1][[ 

َعــْن َحْمَزَة ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعــْن َأبِيِه، َقاَل: َكاَنــْت َتْحتِي اْمَرَأٌة َوُكنْــُت ُأِحبَُّها َوَكاَن ( 719
ْقَها((.  ْقَها َفَأَبْيــُت َفَأَتى ُعَمُر النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَر َذلَِك َلــُه َفَقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َطلِّ ُعَمــُر َيْكَرُهَهــا َفَقــاَل: لِي َطلِّ

]5138صد ص[.

وكان عمر يكرهها: ومعروف عن عمر  من خالل سريته أنه ال يكرهها إال ألسباب وهو بعيد 

عن الظلم ولذلك أقره الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وقريب من هذا حديث أبي الدرداء أن رجاًل أتاه فقال إن يل امرأة وإن 

أمي تأمرني بطالقها فقال سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))الَواِلُد أَْوَسُط أَبَْواِب الَجنَِّة، َفِإْن ِشئَْت َفأَِضْع 

ذَِلَك البَاَب أَْو اْحَفْظُه((. ونظري ذلك قصة ابراهيم وابنه اســماعيل صىل الله عليهما وسلم عندما اشتكت 

زوجة إســماعيل من ضيق العيش فأوىص ابنه بتغيري عتبة بابه أي بطالقها ثم تكررت الزيارة وقد تزوج 

بأخرى ووجدها ابراهيم شــاكرة قنوعة فأوىص ابنه إسماعيل بتثبيت عتبة بابه أي بالتمسك بها وذلك إذا 

كان األب أو األم من أهل العلم والبصرية وال يأمران بالطالق ظلًما وعدوانًا أو بدون ســبب وإال فال يجب 

عىل االبن تطليقها الســيما مع وجود أطفال تجنبًا للظلم لكن يجب عىل االبن استسماح والديه وإقناعهما 

بالكالم الطيب والسعي للتأليف بينهم.

فقــال النبي ملسو هيلع هللا ىلص طلقها: ويف رواية )فطلقتها( وإذا كان هذا بعد الزواج فطاعة الوالدين يف ترك 

املخطوبة من باب أوىل وتجنبًا لظلمها وطاعة وبًرا بالوالدين ولذلك ينبغي استشــارتهما قبل الزواج كما 

ينبغي للمرأة أن تتأكد من موافقة الوالدين قبل الزواج أما بعد الزواج فينبغي لها برهما وكسب محبتهما 

وتجنب الجدال معهما وهذا من اإلحسان إىل الزوج وجلب املصلحة يف استقرار األرسة.
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]باب]قبول]المرأة]وأوليائها]الزواج]برجل]من]بلد]غير]البلد]1][[ 

وقبيلة]غير]القبيلة]ما]لم]تكن]مفسدة

َج َعِقيُل ْبُن َأبِي َطالٍِب، اْمَرَأًة مِْن َبنِي َجْثٍم، َفِقيَل َلُه: ( 720 َعْن َأْشــَعَث، َعْن اْلَحَســِن، َقاَل: َتَزوَّ
َفاِء َواْلَبنِيَن، َقاَل: ُقوُلوا َكَما َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َباَرَك اهللُ فِيُكْم، َوَباَرَك َلُكْم((. ]3371صن ص[. بِالرِّ

 تــزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم: فال يلزم أن يكون الزوجان من قبيلة واحدة 

واألمثلة كثرية ألنه قد يرتتب عليه زيادة العنوســة أو الزواج مضطــًرا من نفس القبيلة مع عدم التوافق 

بينهما فيحدث الشقاق بل وقطع األرحام.

بالرفاء والبنني: عىل معنيني: أحدهما االتفاق وحسن االجتماع واآلخر: من الهدوء والسكون وجاء 

الرشع بما هو أعم من ذلك وهو )بارك الله فيكم وبارك لكم( وهذا يشمل الرفاء والبنني وزيادة.

ْحَمِن ْبِن َعــْوٍف َأَثَر ُصْفــَرٍة، َفَقاَل: ( 721 َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: َرَأى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلــى َعْبــِد الرَّ
ْجُت اْمَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل: ))َأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة((. ]3374صن ص[. ))َمْهَيْم؟(( َقاَل: َتَزوَّ

مهيم: أي ما شأنك إما لإلنكار أو لالستفهام.

امــرأة من األنصار: وعبد الرحمن بن عوف من املهاجرين فال بأس من اختالف القبيلة واملدينة 

أو الدولة ما دام يف اإلمكان االعتياد عىل عادات اآلخر وعدم االشمئزاز منها؛ ألن البعض ال يقبل وال يناسبه 

عادات الغري يف اللهجة وامللبس وغريهما مع كونها عادات مباحة ويكون أقرب ارتياحا إىل أهل بلدته، واألمر 

لهما بما يتناسب مع مصلحة الطرفني.

باب]البناء]بالمرأة]قبل]تجهيز]البيت1][[ 

َعْن َيْحَيى، َعْن ُحَمْيٍد، َأنَُّه َســِمَع َأَنًســا، َيُقوُل: »إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَقاَم َعَلى َصِفيََّة بِنِْت ( 722
َس بَِهــا، ُثمَّ َكاَنْت فِيَمــْن ُضِرَب َعَلْيَهــا اْلِحَجاُب«.  ــاٍم ِحيَن َعرَّ ُحَيــيِّ ْبــِن َأْخَطــَب بَِطِريِق َخْيَبــَر َثاَلَثَة َأيَّ

]3381صن ص[.
عرس بها: أي بنى بصفية بنت حيي  وكان عرســها يف السفر قبل أن تصل املدينة، فال بأس 

من الســماح للزوج بالدخول بزوجته قبل تأثيثه لبيت يخصها إذا كان الزوج أمينًا وثقة وكانت الحاجة 

تقتيض ذلك كأن يكون يف ســفر ويتزوج يف أحد الفنــادق أو يف نفس بلدته إىل أن يقوم بتأثيث البيت، أو 

أن تكون الزوجة عندها بيت مؤثث وســمحت له الزواج يف بيتها إما لحاجته أو ألنه أنسب لها كأن يكون 

عندها أطفال من زوج آخــر أو قد يتأخر زواجها إذا لم تتنازل عن بعض حقها فاألمر هنا يرجع ملوافقة 

ومصلحة الزوجة ألن الحق لها.
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باب]الحث]على]تجنب]التوسع]في]أثاث]المنزل1][[ 

، »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَتى َعلِيًّا، َوَفاطَِمَة َوُهَما (  72 ــائِِب، َعْن َأبِيِه، َعْن َعلِيٍّ َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َزُهَما بَِها، َوِوَســاَدٍة  وِف، َقْد َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجهَّ فِي َخِميٍل َلُهَما، َواْلَخِميُل: اْلَقطِيَفُة اْلَبْيَضاُء مَِن الصُّ

ٍة إِْذِخًرا َوقِْرَبٍة«. ]صه 4152 ص[. َمْحُشوَّ
جهزهما بها: هذا يدل عىل تيسري النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما جهز به ابنته للزواج حيث لم يعرس عىل نفسه 

أو زوج ابنته.

وسادة: ما يتوسد به أو يرتفق فيه للنوم أو الجلوس عليه من قماش وغريه.

اإلذخر: نبات زكي الرائحة وإذا جف ابيض.

قربة: وعاء من جلد املاعز والغنم املدبوغ يحفظ فيه املاء والسوائل.

ُجِل، َوفَِراٌش ِلْمَرَأتِِه، َوالثَّالُِث ( 724 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: ))فَِراٌش لِلرَّ
ْيَطاِن((. ]2084م[. ابُِع لِلشَّ ْيِف، َوالرَّ لِلضَّ

فراش للرجل وفــراش المرأته: ال يعني هذا نومهما متفرقني بل املقصود مكان للرجل ومكان 

للمرأة ســواء كان املكانان يف فراش كبري يسعهما أو يف فراشــني متالصقني فاملقصود عدم الزيادة عن 

الحاجة.

والرابع للشيطان: أي من عمل الشيطان للمفاخرة أو لينام عليه الشيطان ما دام زائًدا.

ِذي َكاَن َيْرُقُد َعَلْيِه ُهَو َوَأْهُلُه، مِْن َأَدٍم ( 725 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَن ِضَجاُع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الَّ
َمْحُشوٍّ لِيًفا«. ]سن 25814 ص[.

 أدم: الجلد املدبوغ خايل من الشعر أو الصوف وحشوه ليف

ليف: هو ما يؤخذ من النخل وليس بناعــم والجمع ألياف مفرد ليفة وهي من قرش النخل الذي 

يجاور السعف بفتح السني وتشديدها

ا ونَْوًعا يف بيت النبوة أفضل الخلق وأمهات املؤمنني وفاطمة ســيدة نساء أهل  هذا هو األثاث َكمًّ

الجنة وعيل بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشــدين وغريهم من األعالم، وليس املقصود التأثيث بمثل هذا 

يف زماننا وإن كان يوجد قريــب من هذا لبعض الفقراء أو بعض الزاهدين دون إلزام أحد الزوجني بذلك 

إال إذا كانــا متفقني وبينهما توافق فاألمر لهما، وإنما املقصود عدم اإلرساف والتبذير وعدم تكليف الزوج 

ما ال يطيق بما ال حاجة إليه وأيضا نقول فيه كما قلنا يف تيســري الصداق ألن الناس يتفاوتون فما يُوصف 

باإلرساف يف حق الفقري ال يكون إرسافا يف حق الغني رشط تجنب اإلرساف والتبذير.
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باب]اتخاذ]الزوجين]سريرا1][[ 

ــُط (  72 َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َقــْد َعَدْلُتُموَنــا بِاْلَكْلِب َواْلِحَماِر!! َلَقْد َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوسَّ
ِريَر، َفُيَصلِّي َوَأَنا فِي لَِحافِي، َفَأْكَرُه َأْن َأْسنََحُه، َفَأْنَسلُّ مِْن تِْلَقاِء ِرْجَلْيِه«. ]سن 26345 ص[. السَّ

 أن أسنحه: بفتح الهمزة وإسكان السني وفتح النون أي أظهر له وأعرتض أي تخىش أن تستقبله 

ببدنها فتشوش عليه.

 أنسل: أخرج برفق.

 رجليه: أي رجيل الرسير كما يف رواية.

باب]الكفاءة]في]النكاح1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َتَخيَُّروا لِنَُطِفُكْم، َواْنكُِحوا اْلَْكَفاَء، َوَأْنكُِحوا ( 727
إَِلْيِهْم((. ]1968 صه ح[.

 تخريوا لنطفكم: تخريوا النساء ذوات الدين والصالح وذوات النسب الرشيف.

 وأنكحوا األكفاء: األمثال لكم يف النسب واملكانة واملعيشة والدين.

 وأنكحوا إليهم: أي زوجــوا من تتولونهم من البنات أو األخوات أيضا باألكفاء أو اخطبوا بنات 

األكفاء لكم وألوالدكم.

ْينَا ِعنَْدَها اْلَغَداَة بَِغَلــٍس، َفَركَِب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 728 َعــْن َأَنٍس: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َغَزا َخْيَبــَر، َفَصلَّ
َوَركِــَب َأُبــو َطْلَحَة، َوَأَنا َرِديــُف َأبِي َطْلَحَة، َفَأَخَذ َنبِــيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُزَقاِق َخْيَبــَر، َوإِنَّ ُرْكَبتِي َلَتَمسُّ َفِخَذ 
ا  ا َدَخَل اْلَقْرَيَة َقــاَل: ))اهللُ َأْكَبُر، َخرَِبْت َخْيَبُر، إِنَّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوإِنِّــي أَلََرى َبَياَض َفِخِذ َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
اٍت، َقاَل: َوَخَرَج اْلَقــْوُم إَِلى َأْعَمالِِهْم. َقاَل  إَِذا َنَزْلنَا بَِســاَحِة َقْوٍم َفَســاَء َصَباُح اْلُمنَْذِريــَن(( َقاَلَها َثاَلَث َمرَّ
ٌد - َقاَل َعْبُد اْلَعِزيِز: َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا - َواْلَخِميُس َوَأَصْبنَاَها َعنَْوًة َفَجَمَع  َعْبُد اْلَعِزيِز: َفَقاُلوا: ُمَحمَّ
ــْبِي، َقاَل: ))اْذَهْب َفُخْذ َجاِرَيًة(( َفَأَخَذ َصِفيََّة  ــْبَي، َفَجاَء ِدْحَيُة، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللِ، َأْعطِنِي َجاِرَيًة مَِن السَّ السَّ
، َفَجاَء َرُجــٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيــا َنبِيَّ اهللِ، َأْعَطْيــَت ِدْحَيَة َصِفيََّة بِنَْت ُحَييٍّ َســيَِّدَة ُقَرْيَظَة  بِنْــَت ُحَيــيٍّ
ــا َنَظَر إَِلْيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُخْذ َجاِرَيًة ِمَن   َفَجاَء بَِها، َفَلمَّ

َوالنَِّضيــِر، َمــا َتْصُلُح إاِلَّ َلَك، َقاَل: ))اْدُعوُه بَِها((
َجَها، َفَقاَل َلُه َثابٌِت: َيا َأَبا َحْمــَزَة، َما َأْصَدَقَها، َقاَل:  ، َقاَل: َوإِنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَتَقَهــا َوَتَزوَّ

ــْبِي َغْيَرَهــا(( السَّ
ْيِل، َفَأْصَبَح  َزْتَها َلُه ُأمُّ ُسَلْيٍم، َفَأْهَدْتَها إَِلْيِه مَِن اللَّ َجَها، َقاَل: َحتَّى إَِذا َكاَن بِالطَِّريِق َجهَّ َنْفَسَها َأْعَتَقَها َوَتَزوَّ
ُجُل َيِجيُء بِاأْلَقِِط، َوَجَعَل  َعُروًســا، َقاَل: ))َمْن َكاَن ِعنَْدُه َشْيٌء َفْلَيِجْئ بِِه((، َقاَل: َوَبَسَط نَِطًعا، َفَجَعَل الرَّ
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ــْمِن، َفَحاُســوا َحْيَســًة، َفَكاَنْت َولِيَمَة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص.  ُجُل َيِجيُء بِالسَّ ُجــُل َيِجيُء بِالتَّْمِر، َوَجَعَل الرَّ الرَّ
]3380صن ص[.

ما تصلح إال لك: ويف ذلك أهمية الكفاءة يف النسب؛ فهي سيدة قريظة والنضري بل هي من ذرية 

هارون بن عمران أخي موىس ، ومثل ذلك التكافؤ يف الجانب املادي والعلمي وليس املراد املســاواة بل 

التقارب؛ ألنه أقرب إىل التوافق والود واملحبة، ومع هذا فالتكافؤ ليس رشطا بل يُفضل يف كثري من الحاالت 

وهذا إذا كان الفرق كبريا أما لو كان الفرق يسريا فال عربة به السيما لو كان الرجل هو األعىل نسبا أو ماال 

أو علما فاألمر يكون أهون لقوامة الرجل، وكالمنا هذا عىل الغالب وإال فكم من زوجني الفرق بينهما كبري 

يف النســب أو العلم أو الجانب املادي وبينهما من التوافق والسعادة واملحبة ما ليس بني زوجني متقاربني 

نســبًا أو علًما أو مااًل الســيما لو كان عند الطرف األدنى ما يعوضه من الصالح والعلم الرشعي وُحْسن 

الُخلُق وُحْسن الترصف.

 وبسط نطعا: النطع بفتح النون وكرسها مع فتح الطاء وإسكانها واألفصح كرس النون مع فتح 

الطاء وهو فراش يوضع عليه الطعام

 األقط: اللبن املجفف.

 فحاسوا حيسة: جعلوا ذلك حيسا والحيس بفتح الحاء وسكون الياء هو مجموع األقط والتمر 

والسمن يُخلط ويُعجن.

باب]زواج]المرأة]بَمن]دونها]قد]يكون]سببا]للطالق1][[ 

ُ ُمۡبِديهِ َوَتَۡش ٱنلَّاَس{ ( 729 ُ ُمۡبِديهِ َوَتَۡش ٱنلَّاَسَوُتِۡف ِف َنۡفِسَك َما ٱللَّ ا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة }َوُتِۡف ِف َنۡفِسَك َما ٱللَّ َعْن َأَنٍس، َقاَل: َلمَّ
ۡمِسۡك 

َ
ۡمِسۡك أ
َ
فِي َشــْأِن َزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َجاَء َزْيٌد َيْشــُكو َفَهمَّ بَِطالَقَِها َفاْسَتْأَمَر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: }أ

{. ]3212صت ص[. َ ََعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتَِّق ٱللَّ َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتَِّق ٱللَّ
وتُخفــي يف نفســك ما الله مبديــه: الخطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أي تخفي يف نفســك ما ســوف 

يظهره الله تعاىل نظريًّا بالوحي وعمليًّا بتزويجك بمطلقة ابنك بالتبني إلبطال ما كان راسًخا يف عقولهم 

من َجْعل االبن بالتبني كاالبن الرشعي يف املرياث والنســب وتحريم زواج الذي تبناه من مطلقته أو أرملته 

وغري ذلك بينما حث الرشع عىل كفالة اليتيم أو غري اليتيم من األطفال املحتاجني فقد حث عليها الرشع.

وتخىش الناس: أي تخىش من كالم املنافقني وســخريتهم مــن زواجك بمطلقة زيد بن حارثة 

املعروف لديهم بزيد بن محمد.

يف شــأن زينب بنت جحش: وهي ابنة عمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث زوجها بزيد بن حارثة وكرهت ذلك 

للفارق بينهما يف النسب إال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أوصاها به لدينه وأمانته وأخالقه واستجابت زينب واختارت ما 

اختار لها الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
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جاء زيد يشــكو: يشكو عدم تودد زينب له ولعل ذلك لفارق النسب وغريه فقد يشق عىل مثلها 

التفاعل معه وهو أمر قلبي ومع ذلك لم تطلب الطالق ولم تشــتِك لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، بل صربت عىل العالقة 

الزوجية مع هشاشــتها، بينما لم يتحمل زيد واستشار رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف طالقها إال أنه أوصاه بالصرب 

{ ألن زينب كانت معروفة بالتقوى والورع ويف حديث عائشة  َ ۡمِســۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتَِّق ٱللَّ
َ
َأ ۡمِســۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك َوٱتَِّق ٱللَّ
َ
قائاًل: }أ

يِن ِمن َزيْنََب. َوأَتَْقى ِللَِّه َوأَْصَدَق َحِديثًا، َوأَْوَصَل ِللرَِّحِم، َوأَْعَظَم َصَدَقًة،  قالت: َوَلْم أََر اْمَرأًَة َقطُّ َخرْيًا يف الدِّ

ٍة َكانَْت  ُق به، َوتََقرَُّب به إىل اللِه تََعاىَل، ما َعَدا َسْوَرًة ِمن ِحدَّ َوأََشــدَّ ابِْتذَااًل ِلنَْفِســَها يف الَعَمِل الذي تََصدَّ

ُع منها الَفيْئََة، قاَلْت: َفاْســتَأْذَنَْت عىَل َرســوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مع َعاِئَشَة يف ِمْرِطَها،  ِفيَها، ترُْسِ

عىَل الَحاَلِة الَّتي َدَخَلْت َفاِطَمُة َعَليَْها َوهو بَها، فأِذَن َلَها َرسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َفقاَلْت: يا َرسوَل اللِه، إنَّ أَْزَواَجَك 

أَْرَســْلنَِني إَليَْك يَْسأَْلنََك الَعْدَل يف ابْنَِة أَِبي ُقَحاَفَة، قاَلْت: ثُمَّ َوَقَعْت بي، َفاْستََطاَلْت َعيَلَّ،....( ولعل زيًدا نال 

بعًضا من هذه الِحدة مع كونها رسيعة الفيئة إال أن زيًدا طلقها وتزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمر من ربه كما قال 

ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا 
َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ا قََضٰ َزۡيٞد ّمِۡنَها َوَطٗرا َزوَّۡجَنَٰكَها لَِكۡ َل يَُكوَن َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َحَرٞج ِفٓ أ ۡدِعَيآئِِهۡم إَِذا فَلَمَّ

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ا قََضٰ َزۡيٞد ّمِۡنَها َوَطٗرا َزوَّۡجَنَٰكَها لَِكۡ َل يَُكوَن َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َحَرٞج ِفٓ أ تعاىل: }فَلَمَّ

ِ َمۡفُعــوٗل{ وكانت تفتخر عىل أمهات املؤمنني وتقول: زوجكن أهاليكن  ۡمُر ٱللَّ
َ
ِ َمۡفُعــوٗلقََضــۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚا َوَكَن أ ۡمُر ٱللَّ
َ
قََضــۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗرۚا َوَكَن أ

وزوجني الله تعاىل من فوق ســبع ســماوات فهذه قصة زواج زينب كما يف كتاب الله وســنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 

واضحة مبطلة أقوال املنافقني وروايات املجهولني وحجج الزائغني الزائفني.

* ولعل مســتفرًسا يســتفرس عن الفائدة التي عادت عىل زينب من زواجها بزيد وقد فعلت ذلك 

طاعة لله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وكانت العاقبة الطالق؟ وباملثال يتضح املقال فما أشبه ذلك بقصة عائشة يف حادثة 

اإلفك ونزول اآليات بســببها وقصة عائشة يف ســبب نزول آية التيمم حتى قال أُسيد بن ُحَضري: ما هي 

بأول بركتكم يا آل أبي بكر وكذلك بزواج زينب بزيد أُنزلت آيات تتىل إىل يوم القيامة وكانت بداية النهاية 

لظاهرة التبني من املجتمع اإلسالمي وغري ذلك من الربكات التي ال تخفى عىل كل متأمل.

باب]زواج]المرأة]بَِمن]دونها]إذا]كان]من]أهل]الفضل]والصالح1][[ 

َعــْن َســْهٍل َقاَل: َمرَّ َرُجٌل َعَلى َرُســوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقــاَل لَرُجٍل ِعنَْدُه َجالِــٍس: ))َما َرْأُيَك فِي ( 0 7
َع، َزاَد  َهَذا؟((، َفَقاَل: َرُجٌل مِْن َأْشــَراِف النَّاِس، َهَذا َواهلل َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن ُينَْكَح، َوإِْن َشــَفَع َأْن ُيَشــفَّ
إِْبَراِهيــُم: َقاَلــوا: َوإِْن َقاَل َأْن ُيْســَتَمَع، َقاَل إِْســَماِعيُل: َفَســَكَت َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ َمرَّ َرُجٌل مِــْن ُفَقَراِء 
اْلُمْســلِِميَن، َفَقــاَل َلُه َرُســوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــا َرْأُيَك فِي َهــَذا؟(( َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهلل، َهَذا َرُجٌل مِــْن ُفَقَراِء 
َع، َوإِْن َقاَل َأْن اَل ُيْسَمَع لَِقْولِِه، َفَقاَل  اْلُمْســلِِميَن، َهَذا َحِريٌّ إِْن َخَطَب َأْن اَل ُينَْكَح، َوإِْن َشــَفَع َأْن اَل ُيَشــفَّ

َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهَذا َخْيٌر ِمْن ِمْلِء الَْرِض ِمْثَل َهَذا((.. ]5091خ[.
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حري: أي حقيق أو جدير.

الِعربُة يف َمقاِم امَلرِء وِقيَمتُه ليســْت بماِله وال جاِهه وال ُسلطاِنه، إنَّما هي ِبتَقوى الَعبِد وَصالِحه 

وَمقاِمه عند َربِّه، فإذا كانت املرأة ممــن ال تقبل إال بمن هو كفء لها فال تتغافل عن دينه وخلقه لتجمع 

بني املستوى الحيس واملعنوي، بل إن اعتبار الدين والُخلُق جزء ال يتجزأ من الكفاءة بل هو أعاله فقد يشق 

عىل ذات الدين واملبادئ والُخلُق التعايش والتفاعل مع غري كفء لها يف الدين واألخالق قد اعتاد لسانه عىل 

البذاءة وانعدمت عنده املروءة فتنعدم من جرائها املودة والرحمة والرومانســية، لذلك لو كان الخيار بني 

ذي مال وجاه وســلطان ال أخالق له وبني ذي دين وخلق ضعيف املال والجاه والسلطان يلزمها االختيار 

الثاني إال لو وجدت َمن يجمع بني الحسنيني.

، َأنَُّه َســِمَع َفاطَِمَة بِنَْت َقْيٍس، َوَكاَنْت مَِن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُوِل، ( 1 7 ْعبِيُّ َعامُِر ْبُن َشــَراِحيَل الشَّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَطَبنِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، فِي َنَفٍر مِْن َأْصَحاِب ُمَحمَّ َقاَلــْت: َخَطَبنِــي َعْبُد الرَّ
َمنِي  ا َكلَّ ْثُت َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َأَحبَّنِي َفْلُيِحبَّ ُأَساَمَة(( َفَلمَّ َمْواَلُه ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد، َوَقْد ُكنُْت ُحدِّ
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُقْلــُت: َأْمِري بَِيِدَك، َفاْنكِْحنِي َمْن ِشــْئَت، َفَقاَل: ))اْنَطِلِقي إَِلى ُأمِّ َشــرِيٍك(( َوُأمُّ َشــِريٍك 
يَفاُن، َفُقْلُت: َســَأْفَعُل، َقاَل: ))َل  اْمَرَأٌة َغنِيٌَّة مَِن اأْلَْنَصاِر، َعظِيَمُة النََّفَقِة فِي َســبِيِل اهللِ ، َينِْزُل َعَلْيَها الضِّ
يَفاِن، َفإِنِّي َأْكَرُه َأْن َيْسُقَط َعنِْك ِخَماُرِك، َأْو َينَْكِشَف الثَّْوُب َعْن َساَقْيِك،  َتْفَعِلي، َفإِنَّ ُأمَّ َشرِيٍك َكثِيَرُة الضِّ
ــِك َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمرِو ْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم((، َوُهَو  َفَيــَرى اْلَقْوُم ِمنِْك َبْعَض َما َتْكَرِهيَن، َوَلكِِن اْنَتِقِلي إَِلى اْبِن َعمِّ

َرُجٌل مِْن َبنِي فِْهٍر، َفاْنَتَقْلُت إَِلْيِه - مختصر. ]3237صن ص[.
، َقاَل: َســِمْعُت َفاطَِمَة بِنَْت َقْيٍس، َتُقوُل: ( 2 7 َعــْن َأبِي َبْكِر ْبِن َأبِي اْلَجْهِم ْبِن ُصَخْيٍر اْلَعَدِويِّ

َقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َحَلْلِت َفآِذنِينِي((، َفآَذَنْتُه، َفَخَطَبَها ُمَعاِوَيُة، َوَأُبو اْلَجْهِم ْبُن ُصَخْيٍر، َوُأَســاَمُة 
اٌب لِلنَِّساِء،  ا َأُبو اْلَجْهِم َفَرُجٌل َضرَّ ا ُمَعاِوَيُة َفَرُجٌل َترٌِب َل َماَل َلُه، َوَأمَّ ْبُن َزْيٍد، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأمَّ
َوَلكِْن ُأَســاَمُة((، َفَقاَلْت بَِيِدَها َهَكَذا: ُأَســاَمُة، ُأَساَمُة، َفَقاَل َلَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َطاَعُة اهللِ َوَطاَعُة َرُسولِِه 

ْجُتُه َفاْغَتَبْطُت بِِه«. ]1869صه ص[. َخْيٌر َلِك((، َقاَلْت: َفَتَزوَّ
تَِرب ال مال له: هو الفقري وأكد بأنه ال مال له.

فاغتبطت به: ســعدت به مع عدم التكافؤ ألن فيه مــن الدين والُخلق ما يرفعه وقد فعلت ذلك 

طاعة لله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فكانت الربكة، ومثلها ضباعة بنت الزبري كانت تحت املقداد بن األسود واملقداد هو 

ابن عمرو الكندي نُســب إىل األسود الزهري لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش وتزوج ضباعة الهاشمية 

أعىل منه نســبًا، وقد تبنى أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة سامًلا وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة 

وهو َموىل المرأة من األنصار كما تزوج بالل بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف القرشية.
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باب]زواج]المرأة]بَمن]هو]أعلى]منها1][[ 

َجَها َفَلُه َأْجَراِن((. (   7 َعْن َأبِي ُموَســى، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َأْعَتَق َجاِرَيَتُه، ُثــمَّ َتَزوَّ
]3345صن ص[.

ثم تزوجها: أي تزوجها سيدها وإذا كان زواج املرأة ِبَمن دونها مقبواًل فِمن باب أوىل زواج الرجل 

ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل  ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ ِبَمــن دونه ألن الرجل له القوامة واألمر والنهي قال تعاىل: }َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ

ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِ{ ومع هذا نقول كما قلنا  ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِٱلرَِّجاُل قَوَّ ُ َعزِيٌز َحِكيٌم{ وقال تعاىل: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ ُ َعزِيٌز َحِكيٌمَعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ
يف شأن املرأة الحق له فلو وجد من نفســه القبول والتعايش معها والتودد إليها وعدم ظلمها فقد تحقق 

الهدف.

باب]النهي]عن]نكاح]المتعة1][[ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنَهى َعْن ُمْتَعِة النَِّســاِء َيْوَم َخْيَبَر، َوَعْن ( 4 7
َأْكِل ُلُحوِم الُحُمرِ اِلْنِسيَِّة((. ]4216خ[.

متعة النســاء: أي نكاح املتعة وهو: نكاح املرأة بلفظ التمتع ألجل محدود عىل قدر من املال ثم 

إخالء سبيلها بانقضائها. وكان نكاحا ال مرياث فيه وفراقها يحصل بانقضاء األجل من غري طالق فقد كان 

يقول الرجل المرأة متعيني بنفسك بكذا من الدراهم مدة كذا فتقول متعتك نفيس وقد كان هذا مباًحا أول 

األمر يف فرتات محددة للرضورة حتى أن بعض الصحابة طلب من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الرخصة يف الخيص إال 

أن الرخصة يف نكاح املتعة أقل وأخف رضًرا من الرخصة يف الخيص ثم نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن نكاح املتعة 

إىل يوم القيامة ولم يعلم ابن عباس بالنهي فكان يفتي بالحل ثم تبني له فرجع عن ذلك.

الحمر اإلنسية: التي تألف البيوت وتأنس بالناس وكانت أيًضا ُرِخص يف حلها لرضورة ثم نهي 

عن أكلها.

يوم خيرب: أي كان النهي يوم خيرب ثم تكرر النهي عام الفتح تأكيًدا للنهي األول أو أنه نَْهٌي آخر 

بعد تكرار الرخصة وهو األقرب.

َعــْن َعلِــيٍّ  َأنَُّه َقــاَل اِلْبِن َعبَّاٍس: »إِنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الُمْتَعِة، َوَعــْن ُلُحوِم الُحُمِر ( 5 7
األَْهلِيَِّة، َزَمَن َخْيَبَر«. ]5115خ[.

َعْن َســْبَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َيا َأيَُّها النَّاُس، إِنِّي َقْد ُكنُْت َأِذْنُت َلُكْم فِي اِلْستِْمَتاِع (   7
َم َذلَِك إَِلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َفَمْن َكاَن ِعنَْدُه ِمنُْهنَّ َشــْيٌء َفْلُيَخلِّ َسبِيَلُه، َوَل َتْأُخُذوا  ِمَن النَِّســاِء، َوإِنَّ اهللَ َقْد َحرَّ

ا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا((. ]7878صج ص[. ِممَّ
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إني قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء: كنت أي يف املايض.

وإن الله قد حرم ذلك إىل يوم القيامة: أي ال رخصة يف نكاح املتعة إىل يوم القيامة.

، َعْن َأبِيِه َســْبَرَة، َأنَُّه َقــاَل: َأِذَن َلنَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلُمْتَعِة، ( 7 7 بِيِع ْبِن َســْبَرَة اْلُجَهنِيِّ َعــِن الرَّ
َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَرُجٌل إَِلى اْمَرَأٍة مِْن َبنِي َعامٍِر، َكَأنََّها َبْكَرٌة َعْيَطاُء، َفَعَرْضنَا َعَلْيَها َأْنُفَسنَا، َفَقاَلْت: َما ُتْعطِي؟ 
َفُقْلُت: ِرَدائِي، َوَقاَل َصاِحبِي: ِرَدائِي، َوَكاَن ِرَداُء َصاِحبِي َأْجَوَد مِْن ِرَدائِي، َوُكنُْت َأَشبَّ مِنُْه، َفإَِذا َنَظَرْت 
إَِلى ِرَداِء َصاِحبِي َأْعَجَبَها، َوإَِذا َنَظَرْت إَِليَّ َأْعَجْبُتَها، ُثمَّ َقاَلْت: َأْنَت َوِرَداُؤَك َيْكِفينِي، َفَمَكْثُت َمَعَها َثاَلًثا، 

ُثمَّ إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َكاَن ِعنَْدُه َشْيٌء ِمْن َهِذِه النَِّساِء الَّتِي َيَتَمتَُّع، َفْلُيَخلِّ َسبِيَلَها((. ]1406م[.
بَْكرة: البَكرة الفتية من اإلبل واملقصود أنها شابة قوية.

عيطاء: طويلة العنق يف اعتدال وحسن قوام والعيط طول العنق.

أشب منه: أحسن شبابًا منه ويف رواية )يل عليه فضل يف الجمال(.

فليخل سبيلها: أي يرتكها وال يَْقربها.

َة، َقــاَل: َفَأَقْمنَا بَِها َخْمَس ( 8 7 بِيِع ْبِن َســْبَرَة: »َأنَّ َأَباُه، َغَزا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفْتَح َمكَّ َعِن الرَّ
َعْشَرَة - َثاَلثِيَن َبْيَن َلْيَلٍة َوَيْوٍم - َفَأِذَن َلنَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُمْتَعِة النَِّساِء، َفَخَرْجُت َأَنا َوَرُجٌل مِْن َقْومِي، 
ا ُبْرُد اْبِن  َماَمِة، َمــَع ُكلِّ َواِحٍد مِنَّا ُبْرٌد، َفُبْرِدي َخَلٌق، َوَأمَّ َولِــي َعَلْيــِه َفْضٌل فِي اْلَجَماِل، َوُهَو َقِريٌب مَِن الدَّ
ْتنَا َفَتاٌة مِْثُل اْلَبْكَرِة اْلَعنَْطنََطِة، َفُقْلنَا: َهْل  َة -َأْو بَِأْعاَلَها- َفَتَلقَّ ، َحتَّى إَِذا ُكنَّا بَِأْسَفِل َمكَّ ي َفُبْرٌد َجِديٌد َغضٌّ َعمِّ
ُجَلْيِن،  َلِك َأْن َيْسَتْمتَِع مِنِْك َأَحُدَنا؟ َقاَلْت: َوَماَذا َتْبُذاَلِن؟ َفنََشَر ُكلُّ َواِحٍد مِنَّا ُبْرَدُه، َفَجَعَلْت َتنُْظُر إَِلى الرَّ
، َفَتُقوُل: ُبْرُد َهَذا اَل َبْأَس  َوَيَراَهــا َصاِحبِــي َتنُْظُر إَِلى ِعْطِفَها، َفَقاَل: إِنَّ ُبْرَد َهَذا َخَلٌق، َوُبْرِدي َجِديٌد َغضٌّ

َمَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ])1406م(20[. َتْيِن- ُثمَّ اْسَتْمَتْعُت مِنَْها، َفَلْم َأْخُرْج َحتَّى َحرَّ بِِه َثاَلَث مَِراٍر -َأْو َمرَّ
العنطنطة: كالعيطاء وهي الطويلة فقط.

بُرد: الرُبد كساء مخطط يوضع عىل الكتفني.

َخَلق: قريب من البايل.

جديد غض: أي َطري ناعم

ِعْطفها: جانبها.

الدمامة: القبح يف الصورة.

فتقول بُْرد هذا ال بأس به: ويف رواية )قالت: وهل يصلح ذاك( إســتفهام إنكاري بمعنى النفي 

أي قالت للجميل مشرية إىل الدميم ال يصلح يل ذلك.

حتى حرمها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: أي حرم نكاح املتعة إىل يوم القيامة.
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باب]اللهو]المباح]عند]الُعرس1][[ 

، َفَجَلَس َعَلى فَِراِشــي ( 9 7 ٍذ، َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداَة ُبنَِي َعَليَّ َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َعــِن الرُّ
، َينُْدْبَن َمْن ُقتَِل مِْن آَبائِِهنَّ َيْوَم َبْدٍر، َحتَّى َقاَلْت َجاِرَيٌة: َوفِينَا  فِّ َكَمْجلِِسَك مِنِّي، َوُجَوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن بِالدُّ

َنبِيٌّ َيْعَلُم َما فِي َغٍد. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ َتُقولِي َهَكَذا َوُقولِي َما ُكنِْت َتُقولِيَن((. ]4001خ[.
بالدف: الدف آلة ُمدورة تُغطى بجلد مشدود عىل أطرافها ويصدر صوتًا يشبه الطبل وليس فيه 

صلصلة.

يندبن: أي يذكرن أوصاف من ُقتل من آبائهم يوم بدر بالثناء عليهم وذكر محاســنهم يف الكرم 

والشجاعة.

َعْن َأبِي إِْســَحَق، َعْن َعامِِر ْبِن َســْعٍد، َقاَل: »َدَخْلُت َعَلى ُقَرَظَة ْبِن َكْعٍب، َوَأبِي َمْســُعوٍد ( 740
، فِي ُعْرٍس، َوإَِذا َجَواٍر ُيَغنِّيَن، َفُقْلُت: َأْنُتَما َصاِحَبا َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َومِْن َأْهِل َبْدٍر، ُيْفَعُل َهَذا  اأْلَْنَصــاِريِّ
ْهِو ِعنَْد اْلُعْرِس«.  َص َلنَا فِي اللَّ ِعنَْدُكْم؟ َفَقاَل: اْجلِْس إِْن ِشــْئَت َفاْســَمْع َمَعنَا، َوإِْن ِشــْئَت اْذَهْب، َقْد ُرخِّ

]3383صن ح[.
 يف ُعرس: أي كانت تُزف َعروٌس إىل زوجها.

َجوار يغنني: أي بنات صغار.

فُّ ( 741 ِد ْبِن َحاطٍِب، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفْصُل َمــا َبْيَن اْلَحَاِل َواْلَحَراِم الدُّ َعْن ُمَحمَّ
ْوُت فِي النَِّكاِح((. ]3369صن ح[. َوالصَّ

 فصل ما بني الحالل والحرام: أي بني النكاح الرشعي املعلن وبني السفاح.

  الــدف والصــوت يف النكاح: ألن فيــه إعالن النــكاح واملقصود اإلشــهار بالرضب بالدف 

والغناء املباح.

742 ) ، َعــْن َأَنــِس ْبِن َمالِــٍك، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمــرَّ بَِبْعِض اْلَمِدينَِة، َفــإَِذا ُهَو بَِجَواٍر َيْضِرْبــَن بُِدفِِّهنَّ
َوَيَتَغنَّْيَن، َوَيُقْلَن:

ــاِر ـ ــجَّ ــنَـّ ــُن َجــــــــَواٍر مِـــــْن َبـــنِـــي الـ ــ ــْح ــ ــاِرَن ــ ــ ــــٌد مِـــــــْن َج ــَذا ُمــــَحــــمَّ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــا َح ــ ــ َي

((. ]1899صه ص[. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اهللُ َيْعَلُم إِنِّي َلُِحبُُّكنَّ
نحن جــوار.....: أي نحن البنات الصغار من بني النجار ونمدح جوار رســولنا املختار. وبنو 

النجار هم أخوال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعائَِشــُة َأَمــا َكاَن َمَعُكْم َلْهٌو؟ َفــإِنَّ اْلَْنَصاَر (  74
ُيْعِجُبُهُم اللَّهُو((. ]7918صج ص[.
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أما كان معكم لهــو: قال لها ذلك عندما قالت له أنها َزفْت امــرأًة إىل رجل من األنصار وهذا 

اســتفهام الغرض منه الحث والرتغيب واملقصود باللهو أي الدف والتغني بشــعر ليس فيه إثم وليس 

مشتماًل عىل كلمات الفجور أو املعازف.

باب]النهي]عن]المزمار]في]النكاح]وغيره1][[ 

ِ بَِغرۡيِ ِعۡلٖم َوَيتَِّخَذَها  ِ بَِغرۡيِ ِعۡلٖم َوَيتَِّخَذَها َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشَتِي لَۡهَو ٱۡلَِديِث ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱللَّ قال تعالى: }َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشَتِي لَۡهَو ٱۡلَِديِث ِلُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱللَّ
ِهنٞي{ ]لقمان:  [ ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٞب مُّ

ُ
ِهنٞيُهُزًواۚ أ ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم َعَذاٞب مُّ
ُ
ُهُزًواۚ أ

 يشرتي: يرغب رغبة املشرتي.

 لهــو الحديث: قد فرسه كثري من العلماء بالغناء ويدخل فيــه كل حديث ال يثمر خريًا كالغيبة 

والنميمة واملعازف وقال ابن مسعود يف هذه اآلية: واللِه هو الغناء واملقصود الغناء املصحوب باملعازف أو 

الذي يحوي كلمات محركة للشهوات.

َما َنَهْيُت َعْن َصْوَتْيــِن َأْحَمَقْيِن ( 744 َعــْن َجابٍِر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َلــْم َأْنَه َعِن اْلُبــَكاِء إِنَّ
ُة  َفاِجَرْيــِن َصْوٍت ِعنَْد َنْغَمِة ِمْزَماِر َشــْيَطاٍن َوَلِعــٍب َوَصْوٍت ِعنَْد ُمِصيَبٍة َخْمُش ُوُجوٍه َوَشــقُّ ُجُيوٍب َوَرنَّ

َما َهِذِه َرْحَمٌة((. ]5194صج ص[. َشْيَطاٍن َوإِنَّ
لم أنه عن البكاء: قال ذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عندما بكى ودمعت عيناه وهو يَْحمل ابنه إبراهيم عىل 

ِحجره وهو يحترض وكان عمره ثمانية عرش شــهًرا فعجب عبد الرحمن بن عوف من بكائه ولم يكن يعلم 

أن الله ال يؤاخذ بدمع العني وأنها رحمة.

 صوت عند نغمة مزمار شــيطان ولعب: املقصود الغناء املحرم الذي يصحبه مزمار ونُسب 

املزمار للشيطان تحقريًا وزيادة يف ذَمه.

وصوت عند مصيبة: أي الصوت الذي يقع عنــد املصيبة كصوت النائحة وذكر أمثلة كخمش 

الوجوه وشــق الجيوب ورنة شــيطان وهي الصيحة الحزينة والرنني أي الصياح عند البكاء أو الصوت 

الحزين عند البكاء أو الغناء.

وإنما هذه رحمة: أي دمع العني رحمة.

ِة َخْســٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف إَِذا ( 745 َعْن ِعْمراَن ْبِن ُحَصيٍن َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))فِي َهِذِه الُمَّ
َظَهَرِت اْلِقَياُن َواْلَمَعاِزُف َوُشرَِبِت اْلُخُموُر((. ]4273صج ص[.

خسف: هو الهبوط الذي يحدث بجزء من األرض.

ومســخ: وهو تحويل الصورة وتبديلها إىل أقبح منها كما مسخت بنو إرسائيل قردة وخنازير، 

وقد يكون املسخ حقيقيا لبعض الناس ومعنويا آلخرين.
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وقذف: وهو الرمــي بالحجارة كما حدث لقوم لوط وليس املقصــود أن يحدث مثل هذا لألمة 

بأكملها بل لفرد أو طائفة.

الِقيان واملعازف: والقيان جمع الَقيْنَة وهي املغنية فاملراد املغنيات واملعازف ويف حديث البخاري 

ِتي أَْقَواٌم، يَْستَِحلُّوَن الِحَر َوالَحِريَر، َوالَخْمَر َوامَلَعاِزَف(( والِحر هو الزنا واملعازف آالت  ))َليَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ

املوسيقى وذكرها مع الزنا والخمر يدل عىل قبح ذنبها وعظم إثمها.

قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية يف »الفتاوى الكربى«: »فظهر بهذا أن القوم الذين يُخسف بهم 

ويُمسخون، إنما يُفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به املحارم بطريق الحيلة، فأعرضوا 

عن مقصود الشــارع وحكمته يف تحريم هذه األشياء، ولذلك؛ مسخوا قردة وخنازير، كما مسخ أصحاب 

السبت، بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به املحارم، وُخسف ببعضهم كما ُخسف بقارون؛ ألن 

يف الخمر والحرير واملعازف من الكرب والخيالء ما يف الزينة التي خرج فيها قارون عىل قومه، فلما َمَسخوا 

دين الله، َمَســخهم الله، وملا تكربوا عن الحق، أذلهم الله. وقد جاء ذكر املسخ والخسف عند هذه األمور يف 

عدة أحاديث«. هذا، والله أعلم

واملســخ يكون حقيقيًّا، ويكون معنويًّا، فقد فرس الحافظ ابن كثري  )املســخ( يف قوله تعاىل: 

ۡبِت َفُقۡلَنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخِٰسٔ ِنَي{ ]البقرة: 65[ بأنه مسخ  ِيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم ِف ٱلسَّ ۡبِت َفُقۡلَنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخِٰسٔ ِنَيَولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلَّ ِيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم ِف ٱلسَّ }َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱلَّ
حقيقي وليس مســًخا معنويًا فقط، وهذا القول هو الراجح، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغريه من أئمة 

التفسري.

وذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إىل أن املسخ كان معنويًّا وأنه كان لقلوبهم ولم يمسخوا قردة.

ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولني ورجح األول.

ورجح رشيد رضا يف تفسريه القول الثاني، وهو أنه كان مسًخا يف أخالقهم.

واســتبعد ابن كثري ما روي عن مجاهد وقال: »أنه قول غريب خالف الظاهر من السياق يف هذا 

املقام وغريه«.

وإذا كان املســخ يحتمل أن يكون معنويًا فإن كثريًا من املستحلني للمعايص قد مسخت قلوبهم 

فأصبحوا ال يفرقون بني الحالل والحرام، وال بني املعروف واملنكر، مثلهم يف ذلك كمثل القردة والخنازير 

-نسأل الله العافية والسالمة- وسيقع ما أخرب به ملسو هيلع هللا ىلص من املسخ سواء كان معنويًّا أو صوريًّا.

باب]الزواج]في]شهر]شوال1][[ 

اٍل، (  74 َجنِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َشوَّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َتَزوَّ
اٍل. ]1093صت ص[. اٍل« َوَكاَنْت َعائَِشُة َتْسَتِحبُّ َأْن ُيْبنَى بِنَِسائَِها فِي َشوَّ َوَبنَى بِي فِي َشوَّ
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 تزوجني: أي عقد عيل.

 وبنى بي: البناء هو الزفاف والدخول بالزوجة.

 بنســائها: أي نساء قومها وقصدت بذلك رد ما كانت عليه الجاهلية من كراهة التزوج يف شوال 

ولذلك قالت يف رواية )فأي نسائه كان أحظى عنده مني(: أي أقرب إليه وأسعد به أو أكثر نصيبًا.

ج والدُّخول يف شوَّال. وقد نصَّ  وقال اإلمام النووي معقبا عىل هذا: فيه استحباب التَّزويج والتَّزوُّ

أصحابنا الشافعية عىل استحبابه، واستدلُّوا بهذا الحديث.

وقصدت عائشة بهذا الكالم ردَّ ما كانت الجاهليَّة عليه، وما يتخيَّله بعض العوامِّ اليوم من كراهة 

ون بذلك ملا  ج والتَّزويج والدُّخول يف شوَّال، وهذا باطل ال أصل له، وهو من آثار الجاهليَّة كانوا يتطريَّ التَّزوُّ

يف اسم شوَّال من اإلشالة والرَّفع. انتهى.

باب]قبول]البكر]والثيب]الزواج]من]متزوج]إذا]اقتضت]مصلحتها]ذلك1][[ 

َعــْن َأبِي قاَِلَبــَة، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: »َلْو ِشــْئُت َأْن َأُقوَل َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلكِنَُّه ( 747
َج الثَّيَِّب َعَلى اْمَرَأتِِه َأَقاَم ِعنَْدَها  ُجُل البِْكَر َعَلى اْمَرَأتِِه َأَقاَم ِعنَْدَها َسْبًعا، َوإَِذا َتَزوَّ َج الرَّ نَُّة إَِذا َتَزوَّ َقاَل: السُّ

َثاَلًثا«. ]1139صت ص[.
إذا تزوج الرجــل الِبكر عىل امرأته: ومثل هذا أي قبول الِبكــر أو الثيب الزواج بمتزوج كان 

كثريًا قبل اإلســالم وبعد اإلسالم بل قلما وجدت رجاًل مكتفيًا بزوجة واحدة وكانوا قبل اإلسالم يتزوجون 

بأكثر من أربع ولم يُلزم اإلســالم املرأة بقبول الزواج بمتزوج بل جعل الخيار لها حسب ما يناسبها فقد 

تَْقبل بذلك لظروف خاصة بها أو إلعجابها برجل ذي دين وخلق وذي سلطان ومال إال أنه يلزمها القبول 

بمتزوج لو لم يتقدم غريه وخافت عىل نفسها الفتنة.

باب]عرض]الزوجة]على]زوجها]الزواج]من]أخرى1][[ 

َعــْن ُأمِّ َحبِيَبــَة بِنِْت َأبِي ُســْفَياَن َأنََّها َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، اْنكِْح ُأْختِي بِنَْت َأبِي ُســْفَياَن، ( 748
َفَقــاَل: ))َأَوُتِحبِّيَن َذلِِك؟!((، َفُقْلُت: َنَعْم، َلْســُت َلَك بُِمْخلَِيٍة، َوَأَحبُّ َمْن َشــاَرَكنِي فِي َخْيٍر ُأْختِي، َفَقاَل 
ُث َأنََّك ُتِريُد َأْن َتنْكَِح بِنَْت َأبِي َســَلَمَة؟ َقاَل: ))بِنَْت  النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ َذلِــِك لَ َيِحلُّ لِي((. ُقْلُت: َفإِنَّا ُنَحــدَّ
َها َلْبنَُة َأِخي ِمَن  َها َلْم َتُكــْن َربِيَبتِي فِي ِحْجرِي َما َحلَّْت لِــي، إِنَّ ُأمِّ َســَلَمَة؟!((، ُقْلــُت: َنَعــْم، َفَقاَل: ))َلْو َأنَّ
((، َقاَل ُعْرَوُة: وُثَوْيَبُة َمْواَلٌة  َضاَعِة، َأْرَضَعْتنِي َوَأَبا َسَلَمَة ُثَوْيَبُة، َفَا َتْعرِْضَن َعَليَّ َبنَاتُِكنَّ َولَ َأَخَواتُِكنَّ الرَّ
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ا َماَت َأُبو َلَهٍب ُأِرَيُه َبْعُض َأْهلِِه بَِشرِّ ِحيَبٍة، َقاَل  أِلَبِي َلَهٍب َكاَن َأُبو َلَهٍب َأْعَتَقَها، َفَأْرَضَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ
َلُه: َماَذا َلِقيَت؟ َقاَل َأُبو َلَهٍب: َلْم َأْلَق َبْعَدُكْم َغْيَر َأنِّي ُسِقيُت فِي َهِذِه بَِعَتاَقتِي ُثَوْيَبَة. ]5101خ[.

أو تحبــني ذلك: ينبغي للمرأة أن تميل إىل تزويــج زوجها يف بعض الحاالت مثل أن تنوي بذلك 

اإلحســان إىل الزوجة الثانية وإىل زوجها ناوية بذلك األجر والثــواب، ومثل أن يكون عندها من الظروف 

الصحية أو غريها ما يؤدي إىل تقصريها يف الحقوق الزوجية أو أن يكون زوجها يف حاجة ماسة إىل التعدد 

وعدم تزويجه يؤدي إىل عدم اســتقراره نفسيا فينعكس ذلك عىل استقرار الحياة الزوجية بينما لو تزوج 

عاد باإليجاب عليها وسعدت به يوما بعد يوم أفضل من العدم.

لست لك بمخلية: لست بمنفردة بك بل يل رضائر وهذا التعليل داللة عىل فطنتها  ولذلك قد 

يكون أسهل عىل الزوجة حث زوجها عىل الزواج لو كان معدًدا قاصدة اإلحسان واألجر ال اإلرضار.

لو أنها لم تكن ربيبتي يف حجري ما حلت يل: الربيبة هي بنت الزوجة من الزوج األول فال تحل 

للزوج الثاني - وهنا أخرب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأنها حتى ولو لم تكن ربيبتي ال تحل يل ألنها أيًضا بنت أخي 

من الرضاعة فما بالك بأنها ربيبتي أيًضا.

أرضعتني وأبا ســلمة: أي أن ثويبة أرضعت الرســول ملسو هيلع هللا ىلص كما أرضعت أبا ســلمة فيكون 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عم بنت أبي سلمة من الرضاع.

يف خري: صحبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

برش حيبة: سؤ حال وأصلها الحوبة وهي املسكنة والحاجة.

سقيت يف هذه: رشبت ماء بســبب إعتاقي لثويبة التي أرضعت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فلم يجد أبو لهب 

راحة بعد موته إال هذه الرشبة وهي رؤيا قد تكون صحيحة أو غري صحيحة ألن الكفار ال تنفعهم األعمال 

الصالحة الفتقادها اإلخالص واملتابعة إال إذا قلنا إن العمل خاص بعتق التي أرضعت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كما أنه 

أذن الله تعاىل يف شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألبي طالب ملدافعته عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

باب]حق]الزوجة]في]عدم]التنازل]عن]حقوقها1][[ 

ـا َبْعَدَما ( 749 َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســَتْأِذُننَا إَِذا َكاَن فِــي َيــْوِم اْلَمْرَأِة مِنَـّ
ۖتُرِۡج َمن تََشــآُء ِمۡنُهنَّ َوُت ٔۡوِٓي إَِلَۡك َمن تََشــآُءۖ{ قاَلْت مَعاَذُة: َفُقْلُت َلَها: »َما ُكنِْت َتُقولِيَن  َنَزَلْت: }تُرِۡج َمن تََشــآُء ِمۡنُهنَّ َوُت ٔۡوِٓي إَِلَۡك َمن تََشــآُء

لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟« َقاَلْت: »ُكنُْت َأُقوُل إِْن َكاَن َذلَِك إَِليَّ َلْم ُأوثِْر َأَحًدا َعَلى َنْفِسي«. ]2136صد ص[.
يســتأذننا: أي لو أراد أن يتوجه إىل زوجة أخرى يف غري ليلتها يستأذنها أواًل مع أن الخيار صار 

ۖتُرِۡج َمن تََشآُء ِمۡنُهنَّ َوُت ٔۡوِٓي إَِلَۡك َمن تََشآُءۖ{  له يف الَقْسم بعد أن كان واجبًا وذلك بنزول قوله تعاىل: }تُرِۡج َمن تََشآُء ِمۡنُهنَّ َوُت ٔۡوِٓي إَِلَۡك َمن تََشآُء

أي صار األمر إليه يف الَقســم بني الزوجات بل وبني اإلمساك والطالق وأن يعتزل من يشاء إال أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان 

يستأذن تطييبًا لقلوبهن.
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قالت كنت أقول إن كان ذلك إيل لم أوثر أحًدا عىل نفيس: هذا قول عائشــة أنها ال تتنازل عن 

حقها أو ليلتها لو كان الحق لها وهكذا النساء لها الخيار يف التنازل من عدمه ألن الحق لها.

باب]تنازل]الزوجة]عن]بعض]حقها]أو]كله]إذا]اقتضت]مصلحتها]ذلك1][[ 

ن يُۡصلَِحا 
َ
ۡو إِۡعَراٗضا فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشــوًزا أ

َ
ن يُۡصلَِحا ِإَوِن ٱۡمَرأ

َ
ۡو إِۡعَراٗضا فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشــوًزا أ

َ
قــال تعالــى: }ِإَوِن ٱۡمَرأ

َ َكَن بَِما َتۡعَملُوَن  ۚ ِإَون ُتِۡسُنواْ َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ ٱللَّ ــحَّ نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِضَِت ٱۡل

ُ
ۡلُح َخرۡيۗٞ َوأ َ َكَن بَِما َتۡعَملُوَن بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ ۚ ِإَون ُتِۡسُنواْ َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ ٱللَّ ــحَّ نُفُس ٱلشُّ

َ
ۡحِضَِت ٱۡل

ُ
ۡلُح َخرۡيۗٞ َوأ بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ

َخبرِٗياَخبرِٗيا{ ]النساء: 128[
وأحرضت األنفس الشــح: أي النفوس التي ُطبعت عىل الشح وعدم التفريط يف الحقوق كاماًل 

فينبغي التساهل والتسامح بأن يتنازل كل من املتخاصمني ببعض حقهما فذلك خري لهما.

ۡلُح ( 750 ۡلُح َوٱلصُّ َعْن ِهَشــاِم ْبــِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيــِه، َعْن َعائَِشــَة، َأنََّها َقاَلــْت: »َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيــُة }َوٱلصُّ
َۗخرۡيۗٞ{ فِي َرُجٍل َكاَنْت َتْحَتُه اْمَرَأٌة َقْد َطاَلْت ُصْحَبُتَها، َوَوَلَدْت مِنُْه َأْواَلًدا، َفَأَراَد َأْن َيْسَتْبِدَل بَِها، َفَراَضْتُه  َخرۡيٞ

َعَلى َأْن ُتِقيَم ِعنَْدُه َواَل َيْقِسَم َلَها«. ]1974صه ح[.
فأراد أن يستبدل بها: أي يريد طالقها ويتزوج غريها.

فراضتــه: فقد قدمت مصلحة أوالدها عىل مصلحتها وقد يكون األوالد قد اســتقلوا وأنها كربت 

بقرينة )طالت صحبتها( ثم شــعرت بحاجة زوجها إىل الزواج أو أن تكون بحاجة إىل السكنى والنفقة أو 

أن يكون زوجها رجال صالحا وتريد أن تكون يف منزلته يف الجنة ولو أن هذا الزوج تزوج بأخرى مع بقاء 

األوىل فهــو األفضل إال أنه قد ال يجد امرأة ترتبط بــه إال إذا كان خاليا ومع هذا فإن الحق لها يف التنازل 

أو عدمه.

ُجُل ( 751 ۡو إِۡعَراٗضا{ َقاَلْت: »ُهَو الرَّ
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ۡو إِۡعَراٗضاِإَوِن ٱۡمَرأ

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
عــن َعائَِشــَة  }ِإَوِن ٱۡمَرأ

َيَرى مَِن اْمَرَأتِِه َما اَل ُيْعِجُبُه، كَِبًرا َأْو َغْيَرُه، َفُيِريُد فَِراَقَها، َفَتُقوُل: َأْمِسْكنِي َواْقِسْم لِي َما ِشْئَت، َقاَلْت: َفالَ 
َبْأَس إَِذا َتَراَضَيا«. ]2694خ[.

َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »َما َرَأْيُت اْمَرَأًة َأَحبَّ إَِليَّ َأْن َأُكوَن فِي مِْساَلِخَها مِْن َسْوَدَة بِنِْت َزْمَعَة، ( 752
ا َكبَِرْت، َجَعَلْت َيْوَمَها مِْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِعائَِشَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، َقْد  ٌة، َقاَلْت: َفَلمَّ مِِن اْمَرَأٍة فِيَها ِحدَّ

َجَعْلُت َيْومِي مِنَْك لَِعائَِشَة، َفَكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْقِسُم لَِعائَِشَة َيْوَمْيِن، َيْوَمَها َوَيْوَم َسْوَدَة«. ]1463م[.
 مسالخها: املسالخ هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي أي مثلها.

حدة: لم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة.
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َعْن َعائَِشَة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث إَِلى النَِّساِء، - َتْعنِي فِي َمَرِضِه - َفاْجَتَمْعَن، َفَقاَل: ))إِنِّي (  75
، َفإِْن َرَأْيُتنَّ َأْن َتْأَذنَّ لِي َفَأُكوَن ِعنَْد َعائَِشَة((، َفَعْلُتنَّ َفَأِذنَّ َلُه. ]2137صد ص[. َل َأْسَتطِيُع َأْن َأُدوَر َبْينَُكنَّ

باب]ال]سلطان]على]األرملة]ألولياء]زوجها1][[ 

َتًٰعا إَِل ٱۡلَۡوِل  ۡزَوِٰجِهــم مَّ
َ
ۡزَوٰٗجا َوِصيَّٗة ّلِ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكــۡم َوَيَذُروَن أ َتًٰعا إَِل ٱۡلَۡوِل َوٱلَّ ۡزَوِٰجِهــم مَّ

َ
ۡزَوٰٗجا َوِصيَّٗة ّلِ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكــۡم َوَيَذُروَن أ قــال تعالــى: }َوٱلَّ

ُ َعزِيٌز  ۡعــُروٖفۗ َوٱللَّ نُفِســِهنَّ ِمن مَّ
َ
ُ َعزِيٌز َغــرۡيَ إِۡخَراٖجۚ فَإِۡن َخرَۡجــَن فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم ِف َما َفَعۡلَن ِفٓ أ ۡعــُروٖفۗ َوٱللَّ نُفِســِهنَّ ِمن مَّ
َ
َغــرۡيَ إِۡخَراٖجۚ فَإِۡن َخرَۡجــَن فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم ِف َما َفَعۡلَن ِفٓ أ

َحِكيٞمَحِكيٞم{ ]البقرة: 240[
وصية ألزواجهم: وصية الله ألهل امليت أن يستوصوا بالزوجة وأال يمنعوها من حقوقها.

فال جناح عليكم: أي يا أهل امليت.

ن تَرِثُواْ ٱلّنَِســآَء َكۡرٗهاۖ َوَل ( 754
َ
ن تَرِثُواْ ٱلّنَِســآَء َكۡرٗهاۖ َوَل َل َيِلُّ لَُكۡم أ
َ
َعــْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس فِي َهِذِه اآْلَيِة: }َل َيِلُّ لَُكۡم أ

ُجُل إَِذا َمــاَت َكاَن َأْولَِياُؤُه َأَحقَّ بِاْمَرَأتِِه مِْن َولِيِّ َنْفِســَها: إِْن َشــاَء َبْعُضُهْم  { َقــاَل: »َكاَن الرَّ َتۡعُضلُوُهــنََّتۡعُضلُوُهــنَّ
ُجوَها َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة فِي َذلَِك«. ]2089صد ص[. ُجوَها، َوإِْن َشاُءوا َلْم ُيَزوِّ َجَها َأْو َزوَّ َزوَّ

كان أولياؤه أحق بامرأته: أي أولياء الزوج.

من ويل نفسها: أي من أولياء املرأة.

إن شــاء بعضهم زوجها: ويف رواية )إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا 

لم يزوجوها(.

ن تَرِثُواْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗهاۖ َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ ( 755
َ
ن تَرِثُواْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗهاۖ َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ َل َيِلُّ لَُكۡم أ
َ
َعْن ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: »}َل َيِلُّ لَُكۡم أ

ُجــَل َكاَن َيِرُث اْمَرَأَة ِذي  َبّيَِنةٖۚ{ َوَذلَِك َأنَّ الرَّ تنَِي بَِفِٰحَشــةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َبّيَِنةِٖۚلَۡذَهُبــواْ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِلَّ تنَِي بَِفِٰحَشــةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِلَۡذَهُبــواْ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِلَّ

َقَراَبتِــِه َفَيْعُضُلَها َحتَّــى َتُموَت َأْو َتُردَّ إَِلْيِه َصَداَقَهــا، َفَأْحَكَم اهلُل َعْن َذلَِك َوَنَهى َعــْن َذلَِك«. ]2090صد[ 
حسن صحيح

ال يحل لكم أن ترثوا النســاء كرها: كانوا يف الجاهلية يرثون النساء كما يرثون املال فإذا مات 

الرجل ترصف أولياؤه يف زوجته بما يشاؤون كترصفهم يف املال.

وال تعضلوهن: ال تمنعوهن من الزواج.

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن: أي لتأخذوا منها املهر الذي أعطاه إياها زوجها املتوىف.
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]باب]زواج]المرأة]إذا]أسلمت]1][[ 

وعدم]جواز]بقائها]في]عصمة]كافر

ۡعلَُم 
َ
ُ أ ۖ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡعلَُم َيٰٓ

َ
ُ أ ۖ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنــٓواْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالى: }َيٰٓ

 ۖ َُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ ارِۖ َل ُهنَّ ِحــّلٞ ل ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهــنَّ ُمۡؤِمَنٰٖت فََل تَرِۡجُعوُهنَّ إَِل ٱۡلُكفَّ ۖ بِإِيَمٰنِِهــنَّ َُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ ارِۖ َل ُهنَّ ِحــّلٞ ل ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهــنَّ ُمۡؤِمَنٰٖت فََل تَرِۡجُعوُهنَّ إَِل ٱۡلُكفَّ بِإِيَمٰنِِهــنَّ
ۚ َوَل ُتۡمِســُكواْ بِعَِصِم  ُجورَُهنَّ

ُ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
ْۚ َوَل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ نَفُقــوا

َ
آ أ ۚ َوَل ُتۡمِســُكواْ بِعَِصِم َوَءاتُوُهم مَّ ُجورَُهنَّ

ُ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
ْۚ َوَل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ نَفُقــوا

َ
آ أ َوَءاتُوُهم مَّ

ُ َعلِيٌم  ِ َيُۡكــُم بَۡيَنُكۡمۖ َوٱللَّ ْۚ َذٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱللَّ نَفُقوا
َ
ـ َٔلُواْ َمــآ أ نَفۡقُتۡم َوۡلَيۡسـ

َ
ـ َٔلُواْ َمآ أ ُ َعلِيٌم ٱۡلَكَوافِرِ َوۡسـ ِ َيُۡكــُم بَۡيَنُكۡمۖ َوٱللَّ ْۚ َذٰلُِكۡم ُحۡكُم ٱللَّ نَفُقوا

َ
ـ َٔلُواْ َمــآ أ نَفۡقُتۡم َوۡلَيۡسـ

َ
ـ َٔلُواْ َمآ أ ٱۡلَكَوافِرِ َوۡسـ

ۡزَوُٰجُهم ّمِۡثَل َمآ 
َ
ِيَن َذَهَبۡت أ اتُواْ ٱلَّ ارِ َفَعاَقۡبُتۡم َف َٔ ۡزَوِٰجُكۡم إَِل ٱۡلُكفَّ

َ
ءٞ ّمِۡن أ ۡزَوُٰجُهم ّمِۡثَل َمآ  ِإَون فَاتَُكۡم َشۡ

َ
ِيَن َذَهَبۡت أ اتُواْ ٱلَّ ارِ َفَعاَقۡبُتۡم َف َٔ ۡزَوِٰجُكۡم إَِل ٱۡلُكفَّ

َ
ءٞ ّمِۡن أ َحِكيــٞمَحِكيــٞم١٠١٠ ِإَون فَاتَُكۡم َشۡ

نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَن١١١١{ ]الممتحنة: 11-10[
َ
ِٓي أ َ ٱلَّ ْۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ نَفُقوا

َ
نُتم بِهِۦ ُمۡؤِمُنوَنأ

َ
ِٓي أ َ ٱلَّ ْۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ نَفُقوا

َ
أ

 فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن: ال يجوز أن ترجع الزوجة التي 

أســلمت إىل زوجها الكافر إال إذا أسلم فاملسلمة ال تحل للكافر حتى لو كان من أهل الكتاب ألنه ينبني عىل 

ذلك ما ال تقبله وهو أن أطفالها يتبعون الزوج يف الديانة وقد يؤثر عليها يف التخيل عن دينها وغري ذلك من 

األحكام واملفاسد التي تنبني عىل هذا الزواج ولذلك منع اإلسالم هذا الزواج منًعا باتًا.

ۡشَِكةٖ َولَۡو  ۡؤِمَنٌة َخــرۡيٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ
َ
ۚ َوَل ٰ يُۡؤِمنَّ ۡشَِكةٖ َولَۡو َوَل تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشَِكِٰت َحــتَّ ۡؤِمَنٌة َخــرۡيٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ
َ
ۚ َوَل ٰ يُۡؤِمنَّ وقــال تعالــى: }َوَل تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشَِكِٰت َحــتَّ

ۡعَجَبُكۡمۗ 
َ
ــۡشِٖك َولَۡو أ ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبــٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ۡعَجَبۡتُكــۡمۗ َوَل تُنِكُحــواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َحتَّ

َ
ۡعَجَبُكۡمۗ أ

َ
ــۡشِٖك َولَۡو أ ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ ْۚ َولََعۡبــٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ۡعَجَبۡتُكــۡمۗ َوَل تُنِكُحــواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َحتَّ

َ
أ

ُ َءاَيٰتِــهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم  ُ يَۡدُعــٓواْ إَِل ٱۡلَنَّةِ َوٱلَۡمۡغفِــَرةِ بِإِۡذنِهۦِۖ َوُيبنَّيِ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُعــوَن إَِل ٱنلَّارِۖ َوٱللَّ
ُ
ُ َءاَيٰتِــهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم أ ُ يَۡدُعــٓواْ إَِل ٱۡلَنَّةِ َوٱلَۡمۡغفِــَرةِ بِإِۡذنِهۦِۖ َوُيبنَّيِ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُعــوَن إَِل ٱنلَّارِۖ َوٱللَّ
ُ
أ

ُروَن{ ]البقرة: 221[ ُروَنَيَتَذكَّ َيَتَذكَّ
 وال تنكحوا املرشكات حتى يؤمن: الخطاب للمؤمنــني فال يجوز أن يتزوج املؤمن من امرأة 

مرشكة إال إذا أســلمت واستثنى الله تعاىل من ذلك نســاء أهل الكتاب لقوله تعاىل: }َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن 

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب{ ألن األطفــال يتبعون الزوج يف الديانة وله القوامة 
ُ
ِيَن أ وتُواْ ٱۡلِكَتَٰبٱلُۡمۡؤِمَنٰــِت َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلَّ
ُ
ِيَن أ ٱلُۡمۡؤِمَنٰــِت َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلَّ

ۡؤِمَنٌة  َمةٞ مُّ
َ
ۡؤِمَنٌة َوَل َمةٞ مُّ
َ
والتأثري يف البيت ومع ذلك فزواجه من املســلمة أفضل حتى لو كانت مملوكة فقال تعاىل: }َوَل

{ أي: ال تزوجوا املرشكني النســاء  ْۚ ٰ يُۡؤِمُنوا ۡعَجَبۡتُكۡمۗ َوَل تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َحتَّ
َ
ۡشَِكةٖ َولَۡو أ َْۚخــرۡيٞ ّمِن مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ۡعَجَبۡتُكۡمۗ َوَل تُنِكُحواْ ٱلُۡمۡشِكنَِي َحتَّ
َ
ۡشَِكةٖ َولَۡو أ َخــرۡيٞ ّمِن مُّ

ۡشِٖك َولَۡو  ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ ۡشِٖك َولَۡو َولََعۡبٞد مُّ ۡؤِمٌن َخرۡيٞ ّمِن مُّ املؤمنات فزواجها من اململوك املســلم أفضل من املرشك فقال تعاىل: }َولََعۡبٞد مُّ

.} ُ يَۡدُعٓواْ إَِل ٱۡلَنَّةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهۦِۖ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُعوَن إَِل ٱنلَّارِۖ َوٱللَّ
ُ
ۡعَجَبُكۡمۗ أ

َ
ُ يَۡدُعٓواْ إَِل ٱۡلَنَّةِ َوٱلَۡمۡغفَِرةِ بِإِۡذنِهۦِۖأ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُعوَن إَِل ٱنلَّارِۖ َوٱللَّ

ُ
ۡعَجَبُكۡمۗ أ

َ
أ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: »َكاَن اْلُمْشــِرُكوَن َعَلى َمنِْزَلَتْيِن مِْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواْلُمْؤمِنِيَن، َكاُنوا ُمْشــِركِي (  75
َأْهِل َحْرٍب ُيَقاتُِلُهْم َوُيَقاتُِلوَنُه، َوُمْشــِركِي َأْهِل َعْهٍد اَل ُيَقاتُِلُهْم َواَل ُيَقاتُِلوَنُه، َفَكاَن إَِذا َهاَجَرْت اْمَرَأٌة مِْن 
ـَكاُح، َفإِْن َهاَجَر َزْوُجَها َقْبَل َأْن َتنْكَِح  اْلَحــْرِب َلــْم ُتْخَطْب َحتَّى َتِحيَض َوَتْطُهَر، َفإَِذا َطُهَرْت َحلَّ َلَها النِـّ
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اِن، َوَلُهَما َما لِْلُمَهاِجِريَن، ُثــمَّ َذَكَر مِْن َأْهِل اْلَعْهِد مِْثَل  ْت إَِلْيــِه، َوإِْن َهاَجــَر َعْبٌد مِنُْهــْم َأْو َأَمٌة َفُهَما ُحرَّ ُردَّ
ْت َأْثَماُنُهْم«. ]5286خ[. وا َوُردَّ َحِديِث ُمَجاِهٍد، َوإِْن َهاَجَر َعْبٌد َأْو َأَمٌة لِْلُمْشِركِيَن َأْهِل اْلَعْهِد َلْم ُيَردُّ

َبْيِر، َعِن اْلِمْســَوِر ْبِن َمْخَرَمــَة، َقاَل: َخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َزَمــَن اْلُحَدْيبَِيِة فِي ( 757 َعــْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َد اْلَهْدَي َوَأْشــَعَرُه َوَأْحَرَم بِاْلُعْمَرِة - َوَســاَق  بِْضَع َعْشــَرَة مِاَئًة مِْن َأْصَحابِِه َحتَّى إَِذا َكاُنوا بِِذي اْلُحَلْيَفِة َقلَّ
ٌد َرُسوُل اهللِ(( َوَقصَّ اْلَخَبَر َفَقاَل  اْلَحِديَث - إَِلى َأْن َقاَل: َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْكُتْب َهَذا َما َقاَضى َعَلْيِه ُمَحمَّ
ا َفَرَغ مِــْن َقِضيَِّة اْلكَِتاِب  ـا َرُجٌل َوإِْن َكاَن َعَلى ِدينِــَك إاِلَّ َرَدْدَتُه إَِلْينَا، َفَلمَّ ُســَهْيٌل: َوَعَلــى َأنَُّه اَل َيْأتِيَك مِنَـّ
َقــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أِلَْصَحابِــِه: ))ُقوُموا َفاْنَحــُروا، ُثمَّ اْحِلُقــوا((. ُثمَّ َجاَء نِْســَوٌة ُمْؤمِنَــاٌت ُمَهاِجَراٌت...اآلية 

َداَق...إلخ«. ]2765صد ص[. وا الصَّ وُهنَّ َوَأَمَرُهْم َأْن َيُردُّ َفنََهاُهُم اهلُل َأْن َيُردُّ

758 ) ، َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: »َخَطــَب َأُبو َطْلَحَة ُأمَّ ُســَلْيٍم، َفَقاَلْت: َواهللِ َمــا مِْثُلَك َيا َأَبــا َطْلَحَة ُيَردُّ
َجَك، َفإِْن ُتْســلِْم َفَذاَك َمْهِري َوَما َأْســَأُلَك  َوَلكِنََّك َرُجٌل َكافٌِر، َوَأَنا اْمَرَأٌة ُمْســلَِمٌة، َواَل َيِحلُّ لِي َأْن َأَتَزوَّ
َغْيــَرُه، َفَأْســَلَم َفَكاَن َذلِــَك َمْهَرَها« َقــاَل َثابٌِت: »َفَما َســِمْعُت بِاْمَرَأٍة َقطُّ َكاَنــْت َأْكَرَم َمْهًرا مِْن ُأمِّ ُســَلْيٍم 

ْساَلَم، َفَدَخَل بَِها َفَوَلَدْت َلُه«. ]صن 3341 ص[. اإْلِ
أم سليم: هي أم أنس بن مالك  وكانت تُلقب بالرميصاء أو الغميصاء..

وال يحل يل أن أتزوجك: ممكن تفسريها عىل الرواية األخرى وهي )قالت ال يصلح يل أن أتزوجك( 

ۖ{ فأم  َُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ َۖل ُهنَّ ِحّلٞ ل َُّهۡم َوَل ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ بناء عىل أن زواجها من أبي طلحة كان قبل نزول قوله تعاىل: }َل ُهنَّ ِحّلٞ ل

سلمة كرهت الزواج من كافر برصف النظر عن الحكم كما أنها ملا أسلمت وعرضت عىل زوجها األول مالك 

بن النرض اإلسالم ورفض وســافر إىل الشام رفضت وَكِرهْت أن تسافر معه وهذا الجمع أقرب من القول 

بشذوذ تلك الجملة من الحديث ))َوال يَِحلُّ يِل أْن أتََزوَُّجَك((.

باب]للزوجة]الرجوع]إلى]زوجها]الكافر]إذا]أسلم1][[ 

بِيِع َبْعَد ( 759 َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: »َردَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْبنََتُه َزْينََب َعَلى َأبِي اْلَعاِص ْبِن الرَّ
ِل، َوَلْم ُيْحِدْث نَِكاًحا«. ]1143صت ص[. ِستِّ ِسنِيَن بِالنَِّكاِح األَوَّ

إذا أسلمت املرأة ولم يُسلم زوجها يلزمها أن تعتد فإذا أسلم زوجها يف العدة رجعت إليه بالنكاح 

األول وإذا لم يُســلم حتى انتهت العدة فلها أن تتزوج غريه فإذا لم تتزوج ثم أسلم زوجها بعد العدة فلها 

الرجوع إليه بالنكاح األول أو بنكاح جديد عىل قول بعض أهل العلم وهو األحوط.

َرد: أي أرجعها إىل زوجها بعد إسالمه وكان كافًرا.
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بعد ســت سنني: ما بني هجرة زينب وإسالمه ويف رواية )بعد سنتني( ما بني نزول آيات تحريم 

اآليات بمرشك وإسالمه فيكون املعنى يف الروايتني واحًدا.

بالنكاح األول ولم يحدث نكاًحا: أي لم تتم إجراءات جديدة للزواج من شهادة وصداق ونحو 

ذلك كأنهما لم ينفصال وقيل املعنى مثل النكاح األول يف الصداق وغريه.

باب]حث]العروس]على]التجمل]لزوجها]ليلة]عرسها1][[ 

َجنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا بِنُْت ِســتِّ ِســنِيَن، َفَقِدْمنَا الَمِدينََة َفنََزْلنَا ( 0 7 َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
ــي ُأمُّ ُروَماَن، َوإِنِّي َلِفي  َق َشــَعِري، َفَوَفى ُجَمْيَمًة َفَأَتْتنِي ُأمِّ فِــي َبنِي الَحاِرِث ْبِن َخــْزَرٍج، َفُوِعْكُت َفَتَمرَّ
ُأْرُجوَحــٍة، َوَمِعي َصَواِحُب لِي، َفَصَرَخْت بِي َفَأَتْيُتَها، اَل َأْدِري َمــا ُتِريُد بِي َفَأَخَذْت بَِيِدي َحتَّى َأْوَقَفْتنِي 
اِر، َوإِنِّي أَلُْنِهُج َحتَّى َســَكَن َبْعُض َنَفِســي، ُثمَّ َأَخَذْت َشــْيًئا مِْن َماٍء َفَمَســَحْت بِِه َوْجِهي  َعَلــى َبــاِب الدَّ
اَر، َفإَِذا نِْســَوٌة مَِن األَْنَصاِر فِــي الَبْيِت، َفُقْلَن َعَلى الَخْيــِر َوالَبَرَكِة، َوَعَلى َخْيِر  َوَرْأِســي، ُثــمَّ َأْدَخَلْتنِي الدَّ
، َفَأْصَلْحَن مِْن َشْأنِي، َفَلْم َيُرْعنِي إاِلَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُضًحى، َفَأْسَلَمْتنِي إَِلْيِه، َوَأَنا  َطائٍِر، َفَأْســَلَمْتنِي إَِلْيِهنَّ

َيْوَمئٍِذ بِنُْت تِْسِع ِسنِيَن«. ]3894خ[.
 فوعكت: أي أصابتها الحمى.

 فتمرق شــعري: تنتف ويف رواية تمزق أي تقطع. ويؤخذ من هذا خطورة الحمى وأنه قد ينتج 

عنها أرضار عظيمة.

 فوىف: أي فكثر ملا ذهبْت الحمى.

 جميمة: مصغر الُجمة وهي مجمع شعر الناصية. ويقال للشعر إذا سقط عن املنكبني ُجمة وإذا 

كان إىل شحمة األذن: وفرة.

فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني: ويؤخذ من ذلك حاجة العروس ملساعدة الغري يف التزين.

7 1 ) ، َمْتنِي إَِلْيِهنَّ َثنَا َأُبو ُأَساَمَة، مِْثَلُه، َقاَل: »... َعَلى َخْيِر َطائٍِر، َفَسلَّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ
َفَغَسْلَن َرْأِسي َوَأْصَلْحنَنِي، َفَلْم َيُرْعنِي إاِلَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُضًحى، َفَأْسَلْمنَنِي إَِلْيِه«. ]4934صد ص[.

َثنِي َأبِي، َقــاَل: »َدَخْلُت َعَلى َعائَِشــَة ، َوَعَلْيَها ( 2 7 َعــْن َعْبِد الَواِحــِد ْبِن َأْيَمَن، َقــاَل: َحدَّ
ِدْرُع قِْطــٍر، َثَمُن َخْمَســِة َدَراِهَم، َفَقاَلْت: اْرَفْع َبَصَرَك إَِلــى َجاِرَيتِي اْنُظْر إَِلْيَها، َفإِنََّها ُتْزَهى َأْن َتْلَبَســُه فِي 
الَبْيِت، َوَقْد َكاَن لِي مِنُْهنَّ ِدْرٌع َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَما َكاَنِت اْمَرَأٌة ُتَقيَُّن بِاْلَمِدينَِة إاِلَّ َأْرَســَلْت إَِليَّ 

َتْسَتِعيُرُه«. ]2628خ[.
درع قطر: الدرع قميص املرأة والقطر ثياب من قطن.
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تُزهى: تأنف أو تتكرب يقال زهى إذا دخله الزهو أي الكرب.

تقــني: أي تزين والقينة تقال عىل التي تزين العروس وللماشــطة أو املغنيــة أو األَمة ويقال 

للعبد قني.

تستعريه: ويؤخذ من ذلك أهمية العناية بتزيني العروس حتى ولو باالستعارة من الغري.

َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: »َوَقَع فِي َســْهِم ِدْحَيَة َجاِرَيٌة َجِميَلٌة، َفاْشــَتَراَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِســْبَعِة (   7
َأْرُؤٍس، ُثمَّ َدَفَعَها إَِلى ُأمِّ ُسَلْيٍم َتْصنَُعَها، َوُتَهيُِّئَها«. ]2997صد ص[.

. جارية جميلة: هي صفية بنت حيي

بسبعة أرؤس: أي بسبعة أنفس.

دفعها: أي أعطى صفية بنت حيي إىل أم سليم لتزينها بما تحب العروس أن تتزين به ويف رواية 

)جهزتها له أم سليم(.

]باب]كيف]كان]زواج]سيد]الخلق]1][[ 

بسيدة]قومها]وابنة]سيد]قومه

7 4 ) ، َعــْن َأَنٍس، َقــاَل: »َأَقاَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َخْيَبــَر َوالَمِدينَِة َثالًَثا، ُيْبنَى َعَلْيــِه بَِصِفيََّة بِنِْت ُحَييٍّ
َفَدَعــْوُت الُمْســلِِميَن إَِلى َولِيَمتِــِه، َفَما َكاَن فِيَها مِْن ُخْبــٍز َواَل َلْحٍم، َأَمــَر بِاألَْنَطاِع َفُأْلِقَي فِيَهــا مَِن التَّْمِر 
ا َمَلَكــْت َيِمينُُه،  َهــاِت الُمْؤمِنِيَن، َأْو مِمَّ ــْمِن، َفَكاَنْت َولِيَمَتــُه َفَقاَل الُمْســلُِموَن: إِْحَدى ُأمَّ َواألَقِــِط َوالسَّ
ا اْرَتَحَل َوطَّى  ا َمَلَكْت َيِمينُُه، َفَلمَّ َهاِت الُمْؤمِنِيَن، َوإِْن َلْم َيْحُجْبَها َفِهَي مِمَّ َفَقاُلــوا: إِْن َحَجَبَها َفِهَي مِْن ُأمَّ

َلَها َخْلَفُه، َوَمدَّ الِحَجاَب َبْينََها َوَبْيَن النَّاِس«. ]5159خ[.
باألنطاع: أي الُسفر.

األقط: أي اللبن الجاف فكانت تلك الحيسة امُلتخذة من التمر واألقط والسمن وليمته ملسو هيلع هللا ىلص.

باب]الزواج]من]النساء]المعاقات]والتائبات1][[ 

َبْيِر، َأنَّ اْمَرَأًة َســَرَقْت فِي َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغــْزَوِة الَفْتِح، َفَفِزَع ( 5 7 َعــْن ُعــْرَوَة ْبــِن الزُّ
َن َوْجُه َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َمُه ُأَســاَمُة فِيَها، َتَلوَّ ا َكلَّ َقْوُمَهــا إَِلى ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد َيْسَتْشــِفُعوَنُه، َقــاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّ
ا َكاَن الَعِشــيُّ  ، َقاَل ُأَســاَمُة: اْســَتْغِفْر لِي َيا َرُســوَل اهللِ. َفَلمَّ

ُمنِــي فِــي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ؟!(( َفَقــاَل: ))َأُتَكلِّ
ُهْم  َما َأْهَلــَك النَّاَس َقْبَلُكْم: َأنَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ َقــاَم َرُســوُل اهللِ َخطِيًبا، َفَأْثنَى َعَلى اهللِ بَِما ُهــَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: ))َأمَّ
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ٍد  ، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ــرِيُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َســَرَق فِيِهُم الضَّ َكاُنوا إَِذا َســَرَق فِيِهُم الشَّ
ٍد َســَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها(( ُثــمَّ َأَمَر َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِتِْلَك الَمــْرَأِة َفُقطَِعْت  بَِيــِدِه، َلــْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنْــَت ُمَحمَّ
َجْت. َقاَلْت َعائَِشــُة: »َفَكاَنْت َتْأتِي َبْعَد َذلِــَك َفَأْرَفُع َحاَجَتَها إَِلى  َيُدَهــا، َفَحُســنَْت َتْوَبُتَها َبْعَد َذلَِك َوَتَزوَّ

َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]4304خ[.
فُقِطعت يدها فحســنت توبتها بعد ذلك وتزوجت: ويؤخذ من ذلك عدم يأس املعاقات من 

الــزواج بل قد يجد فيهن الرجال ما لم يجده يف غريهن ومثلهن التائبات من الكبائر فكم من تائبة صارت 

أقرب إىل الله من غريها.

باب]الدعاء]بالبركة]للعروسين1][[ 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأَثَر ُصْفَرٍة، َقاَل: ))َما َهَذا؟(( (   7 َعْن َأَنٍس : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َعَلى َعْبِد الرَّ
ْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواٍة مِْن َذَهٍب، َقاَل: ))َباَرَك اهللُ َلَك، َأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة((. ]5155خ[. َقاَل: إِنِّي َتَزوَّ

أثر صفرة: أي صفرة الطيب الذي تطيب به.

نواة من ذهب: قيل املراد وزن واحدة نوى التمر ذهب وهي وزن ثالثة دراهم وثلث وقيل خمسة 

واملقصود أنه أصدقها الشييء اليسري.

بارك الله لك: ويف لفظ )بارك الله لك وعليك وجمع بينكما يف خري( وهذا بعد الدخول أو قبله

أولم ولو بشــاة: لو للتقليل فله أن يزيد فإن لم يستطع فال يُشرتط اللحم بل يكفي ما دون ذلك 

كما كانت وليمة أم املؤمنني صفية  وغريها.

اَر، َفإَِذا نِْسَوٌة مَِن األَْنَصاِر ( 7 7 ي َفَأْدَخَلْتنِي الدَّ َجنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْتنِي ُأمِّ َعْن َعائَِشَة : »َتَزوَّ
فِي الَبْيِت، َفُقْلَن: َعَلى الَخْيِر َوالَبَرَكِة، َوَعَلى َخْيِر َطائٍِر«. ]5156خ[.
عىل الخري والربكة: وفيه الدعاء للعروسني بالخري والربكة.

 وعىل خري طائر: قال ابن حجر: عىل خري حظ ونصيب.

باب]بشاشة]العرس1][[ 

َج اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواٍة، َفَرَأى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَشاَشَة ( 8 7 ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َتَزوَّ َعْن َأَنٍس: »َأنَّ َعْبَد الرَّ
ْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواٍة«. ]5148خ[. الُعْرِس، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: إِنِّي َتَزوَّ

 بشاشة العرس: يؤخذ منه أن للعرس بشاشة تظهر عىل وجه العروسني.
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باب]ال]بأس]من]زفاف]العروس]نهارا1][[ 

اَر، َفَلْم َيُرْعنِي إاِلَّ ( 9 7 ي َفَأْدَخَلْتنِي الدَّ َجنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْتنِي ُأمِّ َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُضًحى«. ]5160خ[.

ضحى: أي يف النهار وقــد يكون أفضل وال بأس من الزفاف لياًل مع اجتناب الســهر وإرهاق 

َزتَْها َلُه أُمُّ  العروســني ويف حديث أنس يف زواج صفية والذي فيه... »َوتََزوََّجَها َحتَّى إِذَا َكاَن ِبالطَِّريِق َجهَّ

ُسَليٍْم َفأَْهَدتَْها َلُه ِمَن اللَّيِْل َفأَْصبََح النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعُروًسا«.

باب]العروس]يزفها]النساء]والصبيان1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِســا َفَســِمْعنَا َلَغًطــا َوَصْوَت ِصْبَيــاٍن، َفَقاَم ( 770
ْبَياُن َحْوَلَها، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة َتَعاَلْي َفاْنُظرِي((. َفِجْئُت َفَوَضْعُت  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا َحَبِشيٌَّة َتْزفُِن َوالصِّ
َلْحَييَّ َعَلى َمنْكِِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجَعْلُت َأْنُظُر إَِلْيَها َما َبْيَن الَمنْكِِب إَِلى َرْأِسِه، َفَقاَل لِي: ))َأَما َشبِْعِت، 
َأَمــا َشــبِْعِت((. َقاَلْت: َفَجَعْلُت َأُقــوُل اَل أِلَْنُظَر َمنِْزَلتِي ِعنْــَدُه إِْذ َطَلَع ُعَمُر، َقاَلْت: َفاْرَفــضَّ النَّاُس َعنَْها: 
وا ِمْن ُعَمَر(( َقاَلْت: َفَرَجْعُت.  َقاَلْت: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلَْنُظُر إَِلى َشَياطِيِن اِلْنِس َوالِجنِّ َقْد َفرُّ

]3691صت ص[.
لغًطا: أي صوتًا شديًدا ال يُفهم.

حبشية: أي جارية أو أمة سوداء وحبشية نسبة إىل بالد الحبشة.

تَْزِفُن: أي ترقص وتلعب والصبيان حولها وأصل الزفن: اللعب والدفع ولعله يشــبه ما ورد يف 

الصحيحني وفيه )وكان يوم عيد يلعب الســودان بالدرق والحراب( وليــس املقصود الرقص الذي يثري 

الغرائز.

لحيي عىل منكب: واللحي منبت األســنان واملراد به أسفل الوجه والذقن أما املنكب فهو ُمجتمع 

رأس الكتف والعضد.

فجعلُت أنظر إليها ما بني املنكب إىل رأسه: أي وبقية جسدها خلفه.

فارفض الناس عنها: أي تفرق الناس عن الحبشــية ملهابة عمر  ومثل ذلك حديث البخاري 

عن عائشة أن أبا بكر  دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام منى تغنيان وتدففان وترضبان والنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

متغشٍّ بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. 

فمثل هذا جائز يف املناســبات كالزفاف واألعياد ونحو ذلــك رشط أن يكون الغناء خاليًا من آالت العزف 

أو الكلمات املثرية للشــهوات، وأن يكون الرقص خاليًا من آالت العزف والحركات املثرية للغرائز والُعري 

واالختالط ونحو ذلك من املخالفات الرشعية.
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َعْن َعائَِشَة، َأنََّها َزفَِّت اْمَرَأًة إَِلى َرُجٍل مَِن األَْنَصاِر، َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعائَِشُة، َما َكاَن ( 771
ْهُو((. ]5162خ[. َمَعُكْم َلْهٌو؟ َفإِنَّ الَْنَصاَر ُيْعِجُبُهُم اللَّ

باب]الهدية]للعروسين1][[ 

َعــْن َأبِي ُعْثَماَن واْســُمُه الَجْعُد، َعْن َأَنــِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َمرَّ بِنَا فِي َمْســِجِد َبنِي ِرَفاَعَة، ( 772
َم َعَلْيَها، ُثمَّ َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَســِمْعُتُه َيُقوُل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َمرَّ بَِجنََباِت ُأمِّ ُســَلْيٍم َدَخَل َعَلْيَها َفَســلَّ
ًة، َفُقْلُت َلَها: اْفَعلِي، َفَعَمَدِت الى َتْمٍر  َعُروًسا بَِزْينََب، َفَقاَلْت لِي ُأمُّ ُسَلْيٍم: َلْو َأْهَدْينَا لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َهِديَّ
َوَســْمٍن َوَأقٍِط، َفاتََّخَذْت َحْيَســًة فِي ُبْرَمٍة، َفَأْرَســَلْت بَِها َمِعي إَِلْيِه، َفاْنَطَلْقُت بَِها إَِلْيِه، َفَقاَل لِي: ))َضْعَها(( 
ِذي َأَمَرنِي، َفَرَجْعُت َفإَِذا  اُهْم- َواْدُع لِي َمْن َلِقيَت(( َقاَل: َفَفَعْلُت الَّ ُثمَّ َأَمَرنِي َفَقاَل: ))اْدُع لِي ِرَجاًل -َسمَّ
َم بَِها َما َشاَء اهلُل، ُثمَّ َجَعَل َيْدُعو  الَبْيُت َغاصٌّ بَِأْهلِِه، َفَرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَضَع َيَدْيِه َعَلى تِْلَك الَحْيَسِة َوَتَكلَّ
ُعوا  ا َيِليِه(( َقاَل: َحتَّى َتَصدَّ َعَشَرًة َعَشَرًة َيْأُكُلوَن مِنُْه، َوَيُقوُل َلُهْم: ))اْذُكُروا اْسَم اهللِ، َوْلَيْأُكْل ُكلُّ َرُجٍل ِممَّ
، ُثمَّ َخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْحَو  ُثوَن، َقاَل: َوَجَعْلُت َأْغَتــمُّ ُهــْم َعنَْها، َفَخَرَج مِنُْهْم َمــْن َخَرَج، َوَبِقَي َنَفٌر َيَتَحدَّ ُكلُّ
ــْتَر َوإِنِّي َلِفي  الُحُجــَراِت َوَخَرْجــُت فِي إِْثــِرِه، َفُقْلُت: إِنَُّهْم َقْد َذَهُبوا، َفَرَجــَع َفَدَخَل الَبْيَت، َوَأْرَخى السِّ
ن يُۡؤَذَن لَُكۡم إَِلٰ َطَعاٍم َغرۡيَ 

َ
ٓ أ ِ إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱنلَِّبّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ن يُۡؤَذَن لَُكۡم إَِلٰ َطَعاٍم َغرۡيَ َيٰٓ

َ
ٓ أ ِ إِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ ُبُيوَت ٱنلَِّبّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ الُحْجَرِة، َوُهَو َيُقوُل: }َيٰٓ

نِِســنَي ِلَِديٍثۚ إِنَّ َذٰلُِكۡم  واْ َوَل ُمۡسَت ٔۡ نِِســنَي ِلَِديٍثۚ إِنَّ َذٰلُِكۡم َنِٰظرِيَن إِنَىُٰه َوَلِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُ واْ َوَل ُمۡسَت ٔۡ َنِٰظرِيَن إِنَىُٰه َوَلِٰكۡن إَِذا ُدِعيُتۡم فَٱۡدُخلُواْ فَإَِذا َطعِۡمُتۡم فَٱنتَِشُ
{ َقاَل َأُبو ُعْثَماَن: َقاَل َأَنٌس: »إِنَُّه َخَدَم  ۚ ّقِ ۦ ِمَن ٱۡلَ ُ َل يَۡسَتۡحِ ۦ ِمنُكۡمۖ َوٱللَّ َۚكَن يُۡؤذِي ٱنلَِّبَّ فََيۡســَتۡحِ ۦ ِمَن ٱۡلَّقِ ُ َل يَۡسَتۡحِ ۦ ِمنُكۡمۖ َوٱللَّ َكَن يُۡؤذِي ٱنلَِّبَّ فََيۡســَتۡحِ

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَر ِسنِيَن«. ]5163خ[.
عن أنس بن مالك قال: أي قال أبو عثمان الجعد: مر بنا: أي مر بنا أنس.

مسجد بني رفاعة: أي بالبرصة.

 جنبات أم سليم: أي ناحيتها.

 هديــة: والهدية قد تكون طعاما مثل أن يتكفل بمفرده أو مع غريه بطعام الوليمة أو بدراهم أو 

غري ذلك.

أقط: اللبن الجاف والَحيْسة مكوناتها التمر والسمن واألقط.

 يف بُرمة: أي ِقْدر من َحَجر.

 غاص بأهله: أي ممتلئ.

 حتى تصدعوا: أي تفرقوا.
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إنه خدم رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني: ومع كونه صحابيا وثقة وخدمهم سنني إال أنه ملا نزلت 

آية الحجاب حجبه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن أهل البيت، وهكذا يجب عدم التساهل مع الخدم والعمال واألصدقاء 

والجريان بل واألقارب حتى لو كانوا ثقات إال أنه يجب حجبهم عن أهل البيت ما داموا ليســوا من املحارم 

استجابة ألمر الله تعاىل، حتى لو كان فارق الســن كبريًا أو فارق املستوى االجتماعي كبريًا فمثل هذا لو 

منعها من االرتباط به رشعا فال يمنعها من االرتباط به ســفاحا، مثل قصة امرأة العزيز واألجري الذي زنا 

بامرأة صاحب البيت، وأقل ما يحدث أن يتعلق القلب بما يتميز به الغري دون النظر ملا يتميز به الزوج عن 

الغري وهو من تزيني الشيطان، فالبعض قد يستبعد أن تتعلق إحدى نساء البيت لعامل أو لخادم حتى لو 

كان يصغرها بسنوات ويؤدي به إىل التساهل فضاًل عن مخالفته ألمر الله تعاىل فيحدث املحذور.

باب]تقديم]الطعام]والشراب]للمدعوين]عند]الُعرس1][[ 

ــاِعِديُّ َدَعا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحاَبُه، َفَما َصنََع َلُهْم (  77 َس َأُبو ُأَسْيٍد السَّ ا َعرَّ َعْن َســْهٍل، َقاَل: »َلمَّ
ا َفَرَغ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ْيِل َفَلمَّ َبُه إَِلْيِهْم إاِلَّ اْمَرَأُتُه ُأمُّ ُأَســْيٍد، َبلَّْت َتَمَراٍت فِي َتــْوٍر مِْن ِحَجاَرٍة مَِن اللَّ َطَعاًمــا َواَل َقرَّ

مَِن الطََّعاِم َأَماَثْتُه َلُه َفَسَقْتُه، ُتْتِحُفُه بَِذلَِك«. ]5182خ[.
ملا عرس: اتخذ عروًسا أي تزوج.

وال َقربه إليهم إال امرأته: أي قربت الطعام للضيوف ولم تجلس معهم أو تتبادل معهم الحديث 

مــع حجابها الكامل وهذا محمول عىل أن ذلك قبل آية الحجاب أو أنه عند الحاجة برشوطها وحدوث مثل 

هذا ال يخالف األصل إال يف نطاق ضيق تأمن معه الفتنة ويجب عند النظر يف مسألة مثل هذه أو نحوها عدم 

النظر إليها من جانب واحد دون النظر إىل األدلة األخرى امُلْحَكمة من الكتاب والســنة وإال سيكون كالذي 

ينظر بعني واحدة فيكون الحكم عليها أعور من جانب واحد كحال أهل الزيغ والهوى.

بَلْت: نَقعْت بعض التمر يف املاء من الليل.

يف تور: َقدح من الحجارة.

أماثته: أذابته له.

 تُتْحفه بذلك: تريد رسوره وإكرامه.

باب]الوليمة]والتيسير]فيها1][[ 

ِه َصِفيََّة بِنِْت َشْيَبَة، َقاَلْت: »َأْوَلَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َبْعِض نَِسائِِه ( 774 َعْن َمنُْصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن ُأمِّ
ْيِن مِْن َشِعيٍر«. ]5172خ[. بُِمدَّ
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بُمدين: أي نصف صاع ألن امُلد ربع صاع.

بعض نسائه: يُحتمل أن تكون أم سلمة.

عــن َأَنــٍس َقــاَل َما َأْوَلــَم النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َشــْيٍء مِــْن نَِســائِِه َمــا َأْوَلَم َعَلــى َزْينَــَب َأْوَلَم ( 775
بَِشاٍة. ]5168خ[.
َجَها، َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها، َوَأْوَلَم (  77 َعْن َأَنٍس، َقاَل: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَتَق َصِفيََّة َوَتَزوَّ

َعَلْيَها بَِحْيٍس«. ]5169خ[.
بحيس: الحيس خليط من التمر والسمن والدقيق.

عن أنِس بِن مالٍك أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْوَلَم عَلى صفيَة بنِت ُحَيي بسويٍق وتمٍر. ]1095صت ص[.( 777
بسويق: السويق الدقيق الناعم.

ِذي فِيــِه... َفَقاَل َلــُه َثابٌِت: »َيا َأَبــا َحْمَزَة، َمــا َأْصَدَقَها؟ َقاَل: َنْفَســَها، ( 778 َحِديــُث َأَنــٍس َوالَّ
ْيــِل، َفَأْصَبَح النَّبِيُّ  َزْتَها َلُه ُأمُّ ُســَلْيٍم، َفَأْهَدْتَها َلــُه مَِن اللَّ َجَهــا، َحتَّــى إَِذا َكاَن بِالطَِّريــِق، َجهَّ َأْعَتَقَهــا َوَتَزوَّ
ُجــُل َيِجــيُء بِالتَّْمِر،  ملسو هيلع هللا ىلص َعُروًســا، َفَقــاَل: ))َمــْن َكاَن ِعنْــَدُه َشــْيٌء َفْلَيِجــْئ بِِه(( َوَبَســَط نَِطًعــا، َفَجَعَل الرَّ
ــِويَق، َقــاَل: َفَحاُســوا َحْيًســا، َفَكاَنْت  ــْمِن، َقــاَل: َوَأْحِســُبُه َقــْد َذَكــَر السَّ ُجــُل َيِجــيُء بِالسَّ  َوَجَعــَل الرَّ

َولِيَمَة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]371خ[.
ِنْطًعا: بساًطا من الجلد يوضع عليه الطعام يشبه الُسفرة.

ويؤخذ من الحديث مســاعدة العروس يف تجهيزها وتزيينها بالجهد أو الدراهم وكذلك املساعدة 

 يف الوليمة وغــري ذلك مما يحتاجه العروســان يف تأثيث املنزل أو بالدراهم الســيما لــو كانا بحاجة 

إىل املساهمة.

]باب]التفريق]بين]الزوجات]في]الوليمة]1][[ 

ليس]ظلًما]ومثله]المهر

َعــْن َثابِــٍت، َقاَل: ُذكِــَر َتْزِويُج َزْينََب بِنْــِت َجْحٍش ِعنَْد َأَنــِس ْبِن َمالٍِك َفَقــاَل: »َما َرَأْيُت ( 779
َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْوَلَم َعَلى َأَحٍد مِْن نَِسائِِه َما َأْوَلَم َعَلْيَها َأْوَلَم بَِشاٍة«. ]3743صد ص[.

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْوَلَم َعَلى َصِفيََّة بَِسِويٍق، َوَتْمٍر«. ]3744صد ص[.( 780
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]باب]الحث]على]اإلنجاب]1][[ 

وهو]من]أهداف]الزواج

َعــْن َحْفــِص بِن ُعمَر َعــْن َأَنِس ْبِن َمالِــٍك َقاَل: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُر بِاْلَبــاَءِة، َوَينَْهى ( 781
ُجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، إِنِّي ُمَكاثِــٌر اْلَْنبَِياَء َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]سن 12634،  َعــِن التََّبتُِّل َنْهًيا َشــِديًدا، َوَيُقوُل: ))َتَزوَّ

صحيح لغيره[.

الباءة: كما قال أنس هي التزوج.

التبتل: االنقطاع عن الزواج.

مكاثر األنبياء: ويف لفظ )مكاثر األمم( أي مفاخر بكم األمم السالفة.

َعْن َأَنٍس ، َدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعَلى ُأمِّ ُســَلْيٍم، َفَأَتْتُه بَِتْمٍر َوَســْمٍن، َقاَل: ))َأِعيُدوا َسْمنَُكْم ( 782
فِي ِســَقائِِه، َوَتْمَرُكْم فِــي ِوَعائِِه، َفإِنِّي َصائٌِم(( ُثمَّ َقاَم إَِلــى َناِحَيٍة مَِن الَبْيِت، َفَصلَّى َغْيــَر الَمْكُتوَبِة، َفَدَعا 
ًة، َقاَل: ))َما ِهَي؟((، َقاَلْت: َخاِدُمَك  أِلُمِّ ُســَلْيٍم َوَأْهِل َبْيتَِها، َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ لِي ُخَوْيصَّ
ُهمَّ اْرُزْقُه َماًل َوَوَلًدا، َوَبــاِرْك َلُه فِيِه((، َفإِنِّي  َأَنــٌس، َفَمــا َتَرَك َخْيَر آِخــَرٍة َواَل ُدْنَيا إاِلَّ َدَعا لِي بِِه، َقــاَل: ))اللَّ
اٍج الَبْصَرَة بِْضٌع َوِعْشــُروَن  َثْتنِــي اْبنَتِي ُأَمْينَُة: َأنَُّه ُدفِــَن لُِصْلبِي َمْقَدَم َحجَّ َلِمــْن َأْكَثــِر األَْنَصاِر َمااًل، َوَحدَّ

َومِاَئٌة. ]1982خ[.
خويصة: تصغري خاصة أي أمًرا أختص بمحبته والذي يختص بخدمتك.

أمينة: تصغري آمنة.

لصلبي: أي غري أحفاده وأسباطه والحفيد ولد االبن والسبط ولد البنت.

بضع: البضع ما بني ثالث إىل تســع وكان عمر أنس مقدم حجاج البرصة أكثر من ثمانني سنة 

. وعاش بعدها إىل سنة ثالث وتسعني وقد قارب املائة سنة

]باب]اليجوز]للمرأة]االستجابة]لمن]يُكرهها]1][[ 

على]الفواحش]ومساوئ]األخالق

ۡنَياۚ  َۡبَتُغواْ َعَرَض ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ٗنا ّلِ َرۡدَن َتَصُّ
َ
ۡنَياۚ َوَل تُۡكرُِهواْ َفَتَيٰتُِكۡم َعَ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ َۡبَتُغواْ َعَرَض ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ ٗنا ّلِ َرۡدَن َتَصُّ
َ
قال تعالى: }َوَل تُۡكرُِهواْ َفَتَيٰتُِكۡم َعَ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ

َ ِمۢن َبۡعِد إِۡكَرٰهِِهنَّ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]النور:   [ نَّ فَإِنَّ ٱللَّ َ ِمۢن َبۡعِد إِۡكَرٰهِِهنَّ َغُفورٞ رَِّحيٞمَوَمن يُۡكرِههُّ نَّ فَإِنَّ ٱللَّ َوَمن يُۡكرِههُّ
قد ذُكر أن هذه اآلية نزلت يف عبد الله بن أبي ابن سلول حني أكره أََمتَه ُمَسيْكة عىل الزنا.
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َبْيِر، َأنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ َيُقوُل: »َجاَءْت مِْسكِينٌَة (  78 َعْن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: َأْخَبَرنِي َأُبو الزُّ
لَِبْعِض اأْلَْنَصاِر، َفَقاَلْت: إِنَّ َسيِِّدي ُيْكِرُهنِي َعَلى اْلبَِغاِء َفنََزَل فِي َذلَِك«: }َوَل تُۡكرُِهواْ َفَتَيٰتُِكۡم َعَ َوَل تُۡكرُِهواْ َفَتَيٰتُِكۡم َعَ 

ٱۡلَِغآءِٱۡلَِغآءِ{. ]2311صد ص[.
مسكينة: جارية.

عىل البغاء: أي عىل الزنا.

باب]ال]شغار]في]اإلسالم1][[ 

ُجُل اْبنََتُه ( 784 َج الرَّ ــَغاُر َأْن ُيَزوِّ ــَغاِر« َوالشِّ َعِن اْبِن ُعَمَر : »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الشِّ
َجُه اآلَخُر اْبنََتُه، َلْيَس َبْينَُهَما َصَداٌق. ]5112خ[. َعَلى َأْن ُيَزوِّ

ــَغاِر. ( 785 َعــْن َمالِــِك ْبِن َأَنــٍس، َعْن َنافِــٍع، َعْن اْبِن ُعَمــَر، َقاَل: َنَهى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الشِّ
َجــَك اْبنَتِي َأْو ُأْختِي،  ْجنِــي ُأْخَتَك َعَلى َأْن ُأَزوِّ ْجنِي اْبنََتَك َأْو َزوِّ ُجــِل: َزوِّ ُجُل لِلرَّ ــَغاُر َأْن َيُقــوَل الرَّ َوالشِّ

َوَلْيَس َبْينَُهَما َصَداٌق«. ]1883صه ص[.
وليس بينهما صداق: أما مع وجود الصداق فالنكاح صحيح وقال آخرون وهو األقرب للصواب: 

ال يصح نكاح الشــغار ولو مع الصداق وأن جملة )ليس بينهما صداق( من كالم نافع ولحديث )ما كان 

من رشط ليس يف كتاب الله فهو باطل( وكل منهما اشرتطا رشطا ليس يف كتاب الله وهو قولهما ال أزوجك 

بنتي حتى تزوجني بنتك ولحديــث العباس التايل حيث أمر معاوية بالتفريق مع وجود الصداق ثم قال: 

هذا الشــغار الذي نهى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص. أما لو تزوج رجــل ابنة رجل أو أخته ثم تزوج الرجل الثاني ابنة 

الرجل األول أو أخته مع الصداق وموافقة البنت وبدون أن يشرتطا فالنكاح صحيح وال يدخل يف الشغار.

ْحَمــِن ْبُن ُهْرُمَز اأْلَْعــَرُج، َأنَّ اْلَعبَّاَس ْبــَن َعْبِد اهللِ ْبِن (  78 َثنِي َعْبُد الرَّ َعــِن اْبِن إِْســَحاَق، َحدَّ
ْحَمــِن اْبنََتُه َوَكاَنا َجَعــاَل َصَداًقا َفَكَتَب  ْحَمِن ْبَن اْلَحَكِم اْبنََتــُه، َوَأْنَكَحُه َعْبُد الرَّ اْلَعبَّــاِس، َأْنَكــَح َعْبــَد الرَّ
ِذي َنَهى َعنُْه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«.  ــَغاُر الَّ ُمَعاِوَيُة إَِلى َمْرَواَن َيْأُمُرُه بِالتَّْفِريِق َبْينَُهَما، َوَقاَل فِي كَِتابِِه: »َهَذا الشِّ

]2075صد ح[.

باب]أنواع]النكاح]في]الجاهلية1][[ 

َبْيِر: »َأنَّ َعائَِشــَة، َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرْتُه: َأنَّ النَِّكاَح فِــي الَجاِهلِيَِّة َكاَن ( 787 َعــْن ُعْرَوَة ْبــِن الزُّ
ُجِل َولِيََّتــُه َأِو اْبنََتُه، َفُيْصِدُقَها  ُجُل إَِلى الرَّ ـاِس الَيْوَم: َيْخُطُب الرَّ َعَلــى َأْرَبَعــِة َأْنَحاٍء: َفنَِكاٌح مِنَْها نَِكاُح النَـّ
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ُجُل َيُقوُل اِلْمَرَأتِِه إَِذا َطُهَرْت مِْن َطْمثَِها: َأْرِســلِي إَِلى ُفالٍَن َفاْسَتْبِضِعي  ُثمَّ َينْكُِحَها، َونَِكاٌح آَخُر: َكاَن الرَّ
ِذي َتْســَتْبِضُع مِنُْه، َفإَِذا  ُجِل الَّ ــَها َأَبًدا، َحتَّى َيَتَبيَّــَن َحْمُلَها مِْن َذلِــَك الرَّ مِنْــُه، َوَيْعَتِزُلَهــا َزْوُجَهــا َواَل َيَمسُّ
، َوإِنََّما َيْفَعُل َذلَِك َرْغَبًة فِي َنَجاَبــِة الَوَلِد، َفَكاَن َهَذا النَِّكاُح نَِكاَح  َتَبيَّــَن َحْمُلَها َأَصاَبَها َزْوُجَهــا إَِذا َأَحبَّ
ُهــْم ُيِصيُبَها، َفإَِذا  ْهُط َما ُدوَن الَعَشــَرِة، َفَيْدُخُلوَن َعَلى الَمْرَأِة، ُكلُّ ااِلْســتِْبَضاِع. َونِــَكاٌح آَخُر: َيْجَتِمــُع الرَّ
َحَمَلْت َوَوَضَعْت، َوَمرَّ َعَلْيَها َلَياٍل َبْعَد َأْن َتَضَع َحْمَلَها، َأْرَسَلْت إَِلْيِهْم، َفَلْم َيْسَتطِْع َرُجٌل مِنُْهْم َأْن َيْمَتنَِع، 
ي  ِذي َكاَن مِْن َأْمِرُكْم َوَقْد َوَلْدُت، َفُهَو اْبنَُك َيا ُفالَُن، ُتَسمِّ َحتَّى َيْجَتِمُعوا ِعنَْدَها، َتُقوُل َلُهْم: َقْد َعَرْفُتُم الَّ
ابِِع: َيْجَتِمُع النَّاُس الَكثِيُر،  ُجُل، َونَِكاُح الرَّ َمْن َأَحبَّْت بِاْسِمِه َفَيْلَحُق بِِه َوَلُدَها، اَل َيْسَتطِيُع َأْن َيْمَتنَِع بِِه الرَّ
ْن َجاَءَها، َوُهنَّ الَبَغاَيا، ُكنَّ َينِْصْبَن َعَلى َأْبَوابِِهنَّ َراَياٍت َتُكوُن َعَلًما،  َفَيْدُخُلــوَن َعَلى الَمْرَأِة، اَل َتْمَتنُِع مِمَّ
، َفإَِذا َحَمَلــْت إِْحَداُهنَّ َوَوَضَعْت َحْمَلَها ُجِمُعوا َلَها، َوَدَعــْوا َلُهُم الَقاَفَة، ُثمَّ  َفَمــْن َأَراَدُهــنَّ َدَخَل َعَلْيِهنَّ
، َهَدَم  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بِالَحقِّ ا ُبِعَث ُمَحمَّ ِذي َيَرْوَن، َفاْلَتاَط بِِه، َوُدِعَي اْبنَُه، اَل َيْمَتنُِع مِْن َذلَِك. َفَلمَّ َأْلَحُقوا َوَلَدَها بِالَّ

ُه إاِلَّ نَِكاَح النَّاِس الَيْوَم. ]5127خ[. نَِكاَح الَجاِهلِيَِّة ُكلَّ
أنحاء: جمع نحو ويطلق عىل الجهة والنوع.

يصدقها: يعطيها صداقها أي مهرها.

طمثها: حيضها.

فاستبضعي منه: اطلبي منه املباضعة أي الجماع لتحميل منه مشتقة من البضع أي الفرج.

كلهم يصيبها: يطؤها.

رايات: عالمات.

القافة: جمع قائف الذي يعرف شبه الولد بالوالد.

فالتاطته: استلحقته به أو ألصقته به.

باب]التعريض]في]ِخطبة]َمن]تُوفي]عنها]زوجها]حال]عدتها1][[ 

ۡكَننُتۡم ِفٓ 
َ
ۡو أ

َ
ۡكَننُتۡم ِفٓ َوَل ُجَنــاَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرَّۡضُتم بِــهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلّنَِســآءِ أ

َ
ۡو أ

َ
قــال تعالــى: }َوَل ُجَنــاَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َعرَّۡضُتم بِــهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلّنَِســآءِ أ

ۡعُروٗفاۚ َوَل  ن َتُقولُواْ قَۡوٗل مَّ
َ
ٓ أ ا إِلَّ نَُّكۡم َســَتۡذُكُروَنُهنَّ َوَلِٰكن لَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسًّ

َ
ُ أ نُفِسُكۡمۚ َعلَِم ٱللَّ

َ
ۡعُروٗفاۚ َوَل أ ن َتُقولُواْ قَۡوٗل مَّ

َ
ٓ أ ا إِلَّ نَُّكۡم َســَتۡذُكُروَنُهنَّ َوَلِٰكن لَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسًّ

َ
ُ أ نُفِسُكۡمۚ َعلَِم ٱللَّ

َ
أ

نُفِســُكۡم فَٱۡحَذُروهُۚ 
َ
َ َيۡعلَُم َما ِفٓ أ نَّ ٱللَّ

َ
ۥۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
ٰ َيۡبلَُغ ٱۡلِكَتُٰب أ نُفِســُكۡم فَٱۡحَذُروهُۚ َتۡعزُِمــواْ ُعۡقَدةَ ٱنلَِّكِح َحــتَّ

َ
َ َيۡعلَُم َما ِفٓ أ نَّ ٱللَّ

َ
ۥۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
ٰ َيۡبلَُغ ٱۡلِكَتُٰب أ َتۡعزُِمــواْ ُعۡقَدةَ ٱنلَِّكِح َحــتَّ

َ َغُفوٌر َحلِيٞم٢٣٥٢٣٥{ ]البقرة: 5 2[ نَّ ٱللَّ
َ
َ َغُفوٌر َحلِيٞمَوٱۡعلَُمٓواْ أ نَّ ٱللَّ
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس: »}فِيَما َعرَّۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلّنَِســآءِفِيَما َعرَّۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلّنَِســآءِ{ َيُقــوُل: إِنِّي ُأِريُد التَّْزِويَج، ( 788
ــَر لِــي اْمــَرَأٌة َصالَِحٌة« َوَقاَل الَقاِســُم: »َيُقــوُل إِنَِّك َعَليَّ َكِريَمــٌة، َوإِنِّي فِيــِك َلَراِغٌب،  َوَلــَوِدْدُت َأنَُّه َتَيسَّ
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ُض َواَل َيُبوُح، َيُقوُل: إِنَّ لِي َحاَجًة، َوَأْبِشِري،  َوإِنَّ اهلَل َلَسائٌِق إَِلْيِك َخْيًرا، َأْو َنْحَو َهَذا« َوَقاَل َعَطاٌء: »ُيَعرِّ
َوَأْنِت بَِحْمِد اهللِ َنافَِقٌة، َوَتُقوُل ِهَي: َقْد َأْســَمُع َما َتُقوُل، َواَل َتِعُد َشــْيًئا، َواَل ُيَواِعُد َولِيَُّها بَِغْيِر ِعْلِمَها، َوإِْن 
َنا.  ا{ الزِّ الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسًّ ْق َبْينَُهَما« َوَقاَل الَحَسُن: »}لَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسًّ تَِها، ُثمَّ َنَكَحَها َبْعُد َلْم ُيَفرَّ َواَعَدْت َرُجاًل فِي ِعدَّ

ُة«. ]5124خ[. { َتنَْقِضَي اْلِعدَّ ۥۚ َجلَُه
َ
ٰ َيۡبلَُغ ٱۡلِكَتُٰب أ َجلَُهۥَۚحتَّ
َ
ٰ َيۡبلَُغ ٱۡلِكَتُٰب أ َوُيْذَكُر َعِن اْبِن َعبَّاٍس: »}َحتَّ

نافقة: رائجة.

ال تواعدهن رًسا: ال يتناســب معنى الزنا هنا بل املقصود ال تواعدهن رًسا أي ال يتعهد أحدهما 

لآلخر بإتمام الــزواج ترصيًحا بل تعريًضا أو تلميًحا ما دامت يف عدة الوفاة ومثلها عدة املطلقة ثالثًا أما 

بعد انتهاء العدة فال بأس من الترصيح.

باب]حق]المرأة]في]االستقالل]ببيت]يخصها1][[ 

َعْن َعْمَرَة، َأنَّ َعائَِشَة، َأْخَبَرْتَها َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِعنَْدَها، َوَأنََّها َسِمَعْت َرُجاًل َيْسَتْأِذُن ( 789
فِي َبْيِت َحْفَصَة، َقاَلْت َعائَِشــُة: َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، َهَذا َرُجٌل َيْسَتْأِذُن فِي َبْيتَِك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َضاَعِة -  َها مَِن الرَّ َضاَعِة(( َقاَلْت َعائَِشــُة: َفُقْلُت: َلْو َكاَن ُفاَلٌن َحيًّــا - لَِعمِّ ))ُأَراُه ُفَاًنــا لَِعــمِّ َحْفَصَة ِمَن الرَّ

ُم ِمَن اْلِوَلَدِة((. ]3313صن ص[. ُم َما ُيَحرَّ َضاَعَة ُتَحرِّ ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ الرَّ َدَخَل َعَليَّ
بيت صفية: ويف الحديث التايل )بيت حفصة( و)بيت عائشة( وهكذا لكل زوجة بيت يخصها ولو 

كان ضيًقا متقاربًا مع بيت األخرى فقد سمعت عائشة وهي يف بيتها استئذان الرجل عند بيت صفية وهو 

حق لها إال إذا تنازلت عن حقها فاألمر إليها.

َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَم ِعنَْد َباِب َحْفَصَة، َفَقاَل: بَِيِدِه َنْحَو اْلَمْشــِرِق ))اْلِفْتنَُة ( 790
َتْيــِن َأْو َثاَلًثا، وَقاَل ُعَبْيُد اهللِ ْبُن َســِعيٍد فِــي ِرَواَيتِِه: َقاَم  ــْيَطاِن(( َقاَلَها َمرَّ َهاُهنَــا ِمــْن َحْيــُث َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد َباِب َعائَِشَة: ])2905م(46[.

]باب]الحب]من]جانب]واحد]1][[ 

تهديد]الستقرار]الحياة]الزوجية

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َعْبًدا ُيَقــاُل َلُه ُمِغيٌث، َكَأنِّي َأْنُظــُر إَِلْيِه َيُطوُف َخْلَفَها ( 791
َيْبكِي َوُدُموُعُه َتِســيُل َعَلى لِْحَيتِِه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لِعبَّــاٍس: ))َيا َعبَّاُس، َألَ َتْعَجُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث َبرِيَرَة، 
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َما َأَنا َأْشَفُع((   َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َراَجْعتِِه(( َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ َتْأُمُرنِي؟ َقاَل: ))إِنَّ
َوِمْن ُبْغِض َبرِيَرَة ُمِغيًثا((

َقاَلْت: اَل َحاَجَة لِي فِيِه. ]5283خ[.
لو راجعته: ويف رواية فإنه أبو ولدك.

ال حاجة يل فيه: كانت بريرة ال تحب زوجها الذي كان يحبها حبًا شــديًدا فلما جاءتها الفرصة 

للفراق فارقته حيث تم ِعتُقها وإذا عتقت األَمة وهي تحت مملوك صار الخيار لها يف الفسخ من عدمه ويف 

ذلك إشارة إىل أن املرأة مخرية بني قبول رجل دونها يف الكفاءة أو عدم قبوله حسب ما تقتيض مصلحتها.

َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َقــاَل: »َذاَك ُمِغيٌث َعْبُد َبنِي ُفــالٍَن - َيْعنِي َزْوَج َبِريَرَة - َكَأنِّــي َأْنُظُر إَِلْيِه ( 792
َيْتَبُعَها فِي ِسَكِك الَمِدينَِة، َيْبكِي َعَلْيَها«. ]5281خ[.

باب]النهي]عن]زواج]الُمْحرمة]أو]ِخطبتها1][[ 

اَن،  َيُقوُل: (  79 َعْن َنافٍِع، َعْن ُنَبْيِه ْبِن َوْهٍب، َأنَّ َأَباَن ْبَن ُعْثَماَن، َقاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َينْكُِح اْلُمْحرُِم، َوَل ُينْكُِح، َوَل َيْخُطُب((. ]3275صن ص[.

ال يَنكح امُلحرم: أي ال يتزوج امُلحرم بحج أو عمرة سواء كانت التي سيتزوج بها ُمْحرمة أم غري 

ُمْحرمة وكذلك امُلْحرمة ال يجوز لها الزواج ســواء كان الذي سيتزوج بها ُمْحرما أم غري ُمْحرم فال بد أن 

يكون الطرفان غري ُمْحرمني.

وال يُنْكح: أي الويل لو ُمْحرما فال يُزوج غريه.

وال يخطب: أي والخطوبة كالزواج تؤخر بعد التحلل من اإلحرام.

]باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]على]عمتها]أو]خالتها]1][[ 

أو]على]بنت]أخيها]أو]بنت]أختها

تَِها، َولَ َبْيَن الَمْرَأِة ( 794 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة : َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ ُيْجَمُع َبْيَن الَمْرَأِة َوَعمَّ
َوَخاَلتَِها((. ]5109خ[.

ال يُجمــع: فالذي ال يجوز هو الجمع بينهما تحت رجل واحد أما لو تزوج رجل امرأة ثم طلقها 

أو تُوفيت وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فيجوز.

تَِها َواْلَمْرَأُة َوَخاَلُتَها« َفنَُرى ( 795 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َيُقوُل: »َنَهى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتنَْكَح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ
َخاَلَة َأبِيَها بِتِْلَك اْلَمنِْزَلِة. ]5110خ[.
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فنرى خالة أبيها بتلك املنزلــة: أي ال يجمع الرجل بني املرأة وخالة أبيها والصحيح أنه يجوز 

ا َوَرآَء َذٰلُِكۡم{... اآلية. ِحلَّ لَُكم مَّ
ُ
ا َوَرآَء َذٰلُِكۡمَوأ ِحلَّ لَُكم مَّ
ُ
لعموم قوله تعاىل: }َوأ

ُة َعَلى اْبنَِة (  79 تَِها، َأِو الَعمَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َأْن ُتنَْكَح الَمــْرَأُة َعَلى َعمَّ
ْغَرى َعَلى الُكْبَرى، َواَل الُكْبَرى  َأِخيَها، َأِو الَمْرَأُة َعَلى َخاَلتَِها، َأِو الَخاَلُة َعَلى بِنِْت ُأْختَِها، َواَل ُتنَْكُح الصُّ

ْغَرى«. ]1126صت ص[. َعَلى الصُّ
 وال تنكــح الكربى عىل الصغرى: الكربى أي الخالة أو العمة عىل الصغرى أي عىل بنت األخت 

أو بنت األخ.

 وال الصغرى عىل الكربى: وال الصغرى أي بنــت األخت أو بنت األخ عىل الكربى أي الخالة أو 

العمة فهــو تأكيد ألول الحديث بينما يجوز الجمع بني ابنتي العم وابنتــي الخال وابنتي الخالة وابنتي 

العمة.

باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]من]زوج]أختها]إال]بعد]الفراق1][[ 

َ َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما{ ]النساء:  2[ ۡخَتنۡيِ إِلَّ َما قَۡد َسلََفۗ إِنَّ ٱللَّ
ُ
ن َتَۡمُعواْ َبنۡيَ ٱۡل

َ
َ َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗماَوأ ۡخَتنۡيِ إِلَّ َما قَۡد َسلََفۗ إِنَّ ٱللَّ

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبنۡيَ ٱۡل

َ
قال تعالى: }َوأ

ُث َعْن َأبِيــِه، َقاَل: َأَتْيُت ( 797 ، ُيَحدِّ ْيَلِميَّ ، َأنَُّه َســِمَع اْبَن َفْيــُروَز الدَّ َعــْن َأبِي َوْهٍب الَجْيَشــانِيِّ
َتُهَما ِشْئَت((.  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َأْسَلْمُت َوَتْحتِي ُأْخَتاِن، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْخَتْر َأيَّ

]1129 صت ح[.

اِك ْبِن َفْيُروَز، َعْن َأبِيِه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َأْسَلْمُت َوَتْحتِي ُأْخَتاِن؟، ( 798 حَّ َعِن الضَّ
َتُهَما ِشْئَت((. ]2243صد ح[. ْق َأيَّ َقاَل: ))َطلِّ

 طلق أيتهما شــئت: وهذا لو جمع بينهما حال كفره أما لو تزوج بأختها حال إسالمه فزواجه 

بالثانية باطل.

باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]من]رجل]وفي]عصمتة]أربع]نسوة1][[ 

قال تعالى: }فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثَيٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۖفَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثَيٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۖ{ ]النساء:  [
َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة الثََّقِفيَّ َأْسَلَم َوَلُه َعْشُر نِْسَوٍة فِي ( 799

«. ]1128صت ص[. الَجاِهلِيَِّة، َفَأْسَلْمَن َمَعُه، َفَأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيَتَخيََّر َأْرَبًعا مِنُْهنَّ
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أن يتخري أربعا منهن: والخيار هنا لو كان زواجه بهن حال كفره أما لو تزوج بالخامســة حال 

إسالمه فزواجه بالخامسة وما بعدها باطل فإذا أراد الخامسة لزمه تطليق إحدى زوجاته وينتظر انتهاء 

العدة.

ٌد: اْبِن ُعَمْيــَرَة َوَقاَل َوْهٌب: اأْلََســِديِّ َقاَل: َأْســَلْمُت ( 800 َعــِن اْلَحاِرِث ْبــِن َقْيٍس، َقاَل ُمَســدَّ
َوِعنِْدي َثَماُن نِْسَوٍة، َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْخَتْر ِمنُْهنَّ َأْرَبًعا((. ]2241صد ص[.

]باب]ال]يجوز]للمطلقات]أو]األرامل]الحوامل]الزواج]1][[ 

قبل]أن]تضع]حملها

ۡمرِهِۦ 
َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعــَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
ۡمرِهِۦ َوأ

َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعــَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
قــال تعالــى: }َوأ

ا٤٤{ ]الطالق: 4[ ايُۡسٗ يُۡسٗ
أن يضعن حملهن: وهذا شــامل وعام لكل فراق حتى لو كانت الطلقة الثالثة أو كان ُخلعا أو 

غري ذلك وســواء طالت املدة مثل أن تكــون يف أول حملها أو قرصت مثل أن تكون يف آخر يوم من حملها 

وتدخل يف ذلك الحامل سفاحا أو كانت مغتصبة فال يجوز التزوج بها إال بعد وضع الحمل إال إذا كان الذي 

سيتزوج بها هو الذي حملت منه فبعض العلماء قالوا بجواز التزوج بها قبل الوضع.

َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن َثابٍِت، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ َفَا َيْســِق َماَءُه ( 801
َوَلَد َغْيرِِه((. ]صت 1131، ح[.

 ال يســقي ماءه ولد غريه: أي يحرم عىل الرجل أن يجامع الحامل من غريه حتى تضع سواء 

كانت مطلقة أو أرملة أو من السبايا.

باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]من]ابن]زوجها1][[ 

َفۚ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة 
َفۚ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة َوَل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِســآءِ إِلَّ َما قَۡد َسلَ
قال تعالى: }َوَل تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِســآءِ إِلَّ َما قَۡد َسلَ

َوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيًلَوَمۡقٗتا وََسآَء َسبِيًل٢٢٢٢{ ]النساء: 22[
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل عليها أم لم يدخل فهي محرمة 

عليك حتى ولو بعد طالق أو وفاة ومثل ذلك طليقة أو أرملة الجد أو ابن االبن.
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ــي َوَمَعُه َراَيٌة، َفُقْلُت: َأْيــَن ُتِريُد؟ َفَقاَل: ( 802 َعــْن َيِزيَد ْبِن اْلَبــَراِء، َعْن َأبِيِه، َقاَل: »َأَصْبُت َعمِّ
َبَعَثنِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َرُجٍل َنَكَح اْمَرَأَة َأبِيِه، َفَأَمَرنِي َأْن َأْضِرَب ُعنَُقُه َوآُخَذ َماَلُه«. ]3332صن ص[.

راية: أي لواء أو علم واملراد أنه مرسل يف مهمة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

نكح امرأة أبيه: أي تزوجها.

باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]من]زوج]أمها1][[ 

َّۡم تَُكونُواْ  ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن ل ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلَّ ئُِبُكُم ٱلَّ َّۡم تَُكونُواْ َوَرَبٰٓ ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن ل ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن نَِّسآئُِكُم ٱلَّ ئُِبُكُم ٱلَّ قــال تعالــى: }َوَرَبٰٓ
َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡمَدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم{ ]النساء:  2[.

وربائبكم: جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غريه فال يجوز الزواج بها إذا دخل بأمها.

يف حجوركــم: أي الالتي تربني معكم يف البيت ألن الغالــب أن البنت تكون مع أمها وليس هذا 

رشًطا للتحريم بل إن الربيبة محرمة عىل زوج أمها سواء كانت تربيتها مع زوج أمها أو خارج البيت رشط 

ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن  ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن ٱلَّ أن يدخــل بأمها فإن لم يدخل بأمها وفارقها جاز زواجه بربيبته كما قال تعاىل: }ٱلَّ

َّۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم{. َّۡم تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡمل ل
َثْتَها، َأنََّها َقاَلْت (  80 َثْتُه َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبــَة َحدَّ َبْيــِر، َأنَّ َزْينََب بِنَْت َأبِي َســَلَمَة، َحدَّ َعــْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

َة، َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأُتِحبِّيَن َذلِِك؟(( َقاَلْت: َنَعْم َيا َرُسوَل اهللِ، َفَلْسُت  لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: اْنكِْح ُأْختِي َعزَّ
َلَك بُِمْخلَِيٍة، َوَأَحقُّ َمْن َشــِرَكنِي فِي َخْيٍر ُأْختِي، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفإِنَّ َذلَِك َل َيِحلُّ لِي((، َقاَلْت: َفإِنَّا 
َة بِنَْت َأبِي َسَلَمَة، َفَقاَل: ))بِنَْت ُأمِّ َسَلَمَة؟(( َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُث َأنََّك ُتِريُد َأْن َتنْكَِح ُدرَّ َنَتَحدَّ
َضاَعِة، َأْرَضَعْتنِي َوَأَباَها ُثَوْيَبُة،  َها َلْبنَُة َأِخي ِمَن الرَّ َهــا َلْو َلْم َتُكْن َربِيَبتِــي فِي َحْجرِي َما َحلَّْت لِي، إِنَّ ))َفإِنَّ

((. ]1939صه ص[. َفَا َتْعرِْضَن َعَليَّ َأَخَواتُِكنَّ َوَل َبنَاتُِكنَّ
لو لم تكن ربيبتي يف حجري: أي ال يجوز الزواج بها ألنها ابنة زوجتي أم املؤمنني أم سلمة وقد 

دخلت بأمها كما أنها محرمة عليه من جانب آخر وهو أن درة بنت أخ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاع.

َعْن ِعَراِك ْبِن َمالٍِك، َأنَّ َزْينََب بِنَْت َأبِي َسَلَمَة، َأْخَبَرْتُه َأنَّ ُأمَّ َحبِيَبَة، َقاَلْت لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 804
َة بِنَْت َأبِي َســَلَمَة، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَعَلى ُأمِّ َســَلَمَة، َلْو َأنِّي َلْم َأْنكِْح ُأمَّ  ْثنَا َأنََّك َناكٌِح ُدرَّ إِنَّا َقْد َتَحدَّ

َضاَعِة((. ]3286صن ص[. َسَلَمَة َما َحلَّْت لِي، إِنَّ َأَباَها َأِخي ِمَن الرَّ
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باب]الزانية]ال]تستحق]إال]زان]مثلها1][[ 

ۡو ُمۡشِٞكۚ وَُحّرَِم 
َ
انَِيُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو ُمۡشَِكٗة َوٱلزَّ

َ
اِن َل يَنِكُح إِلَّ َزانَِيًة أ ۡو ُمۡشِٞكۚ وَُحّرَِم ٱلزَّ

َ
انَِيُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو ُمۡشَِكٗة َوٱلزَّ

َ
اِن َل يَنِكُح إِلَّ َزانَِيًة أ قال تعالى: }ٱلزَّ

َذٰلَِك َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِيَذٰلَِك َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي٣٣{ ]النور:  [
ِه، َأنَّ َمْرَثَد ْبــَن َأبِي َمْرَثٍد اْلَغنَــِويَّ َكاَن َيْحِمُل ( 805 َعــْن َعْمــِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجــدِّ

َة َبِغــيٌّ ُيَقاُل َلَها: َعنَاُق َوَكاَنــْت َصِديَقَتُه، َقاَل: ِجْئُت إَِلــى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت:  ــَة، َوَكاَن بَِمكَّ اأْلََســاَرى بَِمكَّ
ۡو ُمۡشِٞكۚ{ 

َ
انَِيــُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو ُمۡشِٞكَۚوٱلزَّ
َ
انَِيــُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ َيــا َرُســوَل اهللِ، َأْنكُِح َعنَاَق؟ َقاَل: َفَســَكَت َعنِّي، َفنََزَلْت: }َوٱلزَّ

َفَدَعانِي َفَقَرَأَها َعَليَّ َوَقاَل: ))َل َتنْكِْحَها((. ]2051صد[ حسن صحيح
ٍد، َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َعْمــٍرو: »َأنَّ َرُجاًل، مَِن اْلُمْســلِِميَن اْســَتْأَذَن (  80 َعــِن اْلَقاِســِم ْبــِن ُمَحمَّ

َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْمَرَأٍة ُيَقاُل َلَها: ُأمُّ َمْهُزوٍل، َوَكاَنْت ُتَســافُِح، َوَتْشــَتِرُط َلُه َأْن ُتنِْفَق َعَلْيِه، َقاَل: َفاْسَتْأَذَن 
ۡو 

َ
انَِيــُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو َوٱلزَّ
َ
انَِيــُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َذَكــَر َلــُه َأْمَرَها؟ َقــاَل: َفَقــَرَأ َعَلْيِه َنبِــيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:: }َوٱلزَّ

ُمۡشِٞكُۚمۡشِٞكۚ{«. ]6480سن ح[.
 تسافح: تزني وتفجر.

 وتشرتط أن تنفق عليه: أي هي التي تنفق عليه لو تزوجها.

باب]ال]يجوز]للمرأة]الزواج]من]َمْحرمها]من]الرضاع1][[ 

َضَٰعةِ{ ]النساء:  2[ َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلرَّ
َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
ِٰتٓ أ َهُٰتُكُم ٱلَّ مَّ

ُ
َضَٰعةَِوأ َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلرَّ

َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
ِٰتٓ أ َهُٰتُكُم ٱلَّ مَّ

ُ
قال تعالى: }َوأ

َم ِمَن ( 807 َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِِّب، َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َحرَّ
َم ِمَن النََّسِب((. ]1146صت ص[. َضاِع َما َحرَّ الرَّ

َضاَعِة َما ( 808 َم ِمَن الرَّ َبْيِر، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َحرَّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َم ِمَن الِوَلَدِة((. ]1147صت ص[. َحرَّ

ِريِد، َعْن اْبِن َعبَّاٍس: »َأنَُّه ُسئَِل َعْن َرُجٍل َلُه َجاِريَتاِن َأْرَضَعْت إِْحَداُهَما ( 809 َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ
َقاُح َواِحٌد«. ]1149صت ص[. َج بِالَجاِرَيِة؟ َفَقاَل: اَل، اللِّ َجاِرَيًة، َواألُْخَرى ُغاَلًما، َأَيِحلُّ لِْلُغاَلِم َأْن َيَتَزوَّ

ُق فِي ُقَرْيٍش َوَتَدُعنَا؟ َقاَل: ))َوِعنَْدَك ( 810 ،  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، َما َلَك َتنَــوَّ َعْن َعلِيٍّ
َضاَعِة((.  َها اْبنَُة َأِخــي ِمَن الرَّ َهــا َل َتِحلُّ لِي، إِنَّ َأَحــٌد؟(( ُقْلــُت: َنَعْم، بِنُْت َحْمَزَة، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

]3304صن ص[.
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باب]ال]تحرم]المصة]وال]المصتان1][[ 

َعــْن ُأمِّ اْلَفْضــِل، َقاَلْت: َدَخَل َأْعَرابِيٌّ َعَلى َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو فِــي َبْيتِي، َفَقاَل: َيا َنبِيَّ اهللِ، ( 811
ْجُت َعَلْيَها ُأْخــَرى، َفَزَعَمِت اْمَرَأتِي اأْلُوَلــى َأنََّها َأْرَضَعــِت اْمَرَأتِي اْلُحْدَثى  إِنِّــي َكاَنــْت لِي اْمــَرَأٌة، َفَتَزوَّ

ْمَاَجَتاِن((. ]1451م[. ْمَاَجُة َواْلِ ُم اْلِ َرْضَعًة َأْو َرْضَعَتْيِن، َفَقاَل َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتَحرِّ
اإلمالجة: املصة يقال ملج الصبي أمه.

الحدثى: الجديدة.

ْضَعُة ( 812 ُم الرَّ َثْت، َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل ُتَحرِّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن اْلَحاِرِث، َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل، َحدَّ
َتاِن((: ])1451م(20[. ُة َأِو اْلَمصَّ ْضَعَتاِن، َأِو اْلَمصَّ َأِو الرَّ

ال تحرم الرضعة أو الرضعتان: أي ال تثبت املحرمية إال بخمس رضعات.

باب]الرضاع]الُمحرم]خمس1][[ 

ْمَن، ُثمَّ (  81 َعْن َعائَِشــَة، َأنََّها َقاَلــْت: »َكاَن فِيَما َأْنَزَل اهلُل  مَِن اْلُقْرآِن َعْشــُر َرَضَعــاٍت ُيَحرِّ
ا ُيْقَرُأ مَِن اْلُقْرآِن«. ]2062صد ص[. َي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهنَّ مِمَّ ْمَن، َفُتُوفِّ ُنِسْخَن بَِخْمٍس َمْعُلوَماٍت ُيَحرِّ

وهن فيما يقرأ: أي أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حتى أن البعض يقرأ خمس رضعات 

بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكونه لم يعلم بالنسخ.

باب]ال]عبرة]بالرضاع]بعد]الفطام1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخــَل َعَلْيَها َوِعنَْدَها َرُجــٌل، َفَكَأنَُّه َتَغيََّر َوْجُهــُه، َكَأنَُّه َكِرَه ( 814
َضاَعُة ِمَن الَمَجاَعِة((. ]5102خ[. َما الرَّ ، َفإِنَّ َذلَِك، َفَقاَلْت: إِنَُّه َأِخي، َفَقاَل: ))اْنُظْرَن َمْن إِْخَواُنُكنَّ

الرضاعة من املجاعة: أي الرضاعة التــي تثبت بها الُحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون 

الرضيع طفال يسد اللبن جوعته فينبت لحمه من هذا اللبن فيصري جزًءا من املرضعة.

انظــرن من إخوانكن: تأملن وتفكرن هل هو رضاع صحيــح برشطه يف زمن الرضاعة وعدد 

الرضعات.

َضاَعِة ( 815 ُم ِمَن الرِّ َعْن َفاطَِمَة بِنِْت الُمنِْذِر، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُيَحرِّ
إِلَّ َما َفَتَق الَْمَعاَء فِي الثَّْدِي، َوَكاَن َقْبَل الِفَطاِم((. ]1152صت ص[.
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ما فتق األمعاء: شــق أمعاءه ونبت به لحم الطفل وكان بمنزلــة الغذاء وال يكون ذلك إال قبل 

الفطام.

يف الثدي: أثناء مدة الرضاع فال اعتبار للرضاعة بعد الفطام.

باب]إذا]ثبت]الرضاع]وجب]الفراق1][[ 

َج اْبنًَة أِلَبِــي إَِهاِب ْبــِن ُعَزْيٍز َفَأَتْتــُه اْمــَرَأٌة َفَقاَلْت: إِنِّي (  81 َعــْن ُعْقَبــَة ْبِن الَحــاِرِث، َأنَُّه َتــَزوَّ
َج، َفَقاَل َلَهــا ُعْقَبُة: َما َأْعَلــُم َأنَِّك َأْرَضْعتِنِــي، َواَل َأْخَبْرتِنِــي، َفَركَِب إَِلى  تِي َتــَزوَّ َقــْد َأْرَضْعــُت ُعْقَبَة َوالَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَمِدينَِة َفَســَأَلُه، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َكْيَف َوَقْد ِقيَل(( َفَفاَرَقَها ُعْقَبــُة، َوَنَكَحْت َزْوًجا 

َغْيَرُه. ]88خ[.

َثنِيِه َصاِحــٌب لِي َعنُْه َوَأَنا لَِحِديِث ( 817 َثنِي ُعْقَبُة ْبُن اْلَحاِرِث -َوَحدَّ َعــِن اْبِن َأبِي ُمَلْيَكــَة، َحدَّ
ْجــُت ُأمَّ َيْحَيى بِنْــَت َأبِي إَِهــاٍب َفَدَخَلْت َعَلْينَا اْمــَرَأٌة َســْوَداُء َفَزَعَمْت َأنََّها  َصاِحبِــي َأْحَفــُظ- َقاَل: َتَزوَّ
َأْرَضَعْتنَا َجِميًعا َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه َفَأْعَرَض َعنِّي، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنََّها َلَكاِذَبٌة، َقاَل: 

))َوَما ُيْدِريَك؟ َوَقْد َقاَلْت َما َقاَلْت َدْعَها َعنَْك((. ]3603صد ص[.

]باب]ال]بأس]للمرأة]من]تنظيم]النسل]1][[ 

وتأخير]الحمل]زمن]الرضاعة

: َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلَعْزِل، َفَقاَل: إِنَّ اْمَرَأتِي ُتْرِضُع ( 818 َرقِيِّ َعْن َأبِي َسِعيٍد الزُّ
ِحِم َسَيُكوُن((. ]3328صن ص[. َر فِي الرَّ َوَأَنا َأْكَرُه َأْن َتْحِمَل، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ َما َقْد ُقدِّ

]باب]قبول]بعض]النساء]الزواج]من]رجل]1][[ 

له]أخوات]أو]أوالد]أو]أبوان]ورعايتهم

َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، َقاَل: ُكنُْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغَزاٍة، َفَأْبَطَأ بِي َجَملِي َوَأْعَيا، َفَأَتى ( 819
َعَليَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ))َجابٌِر((: َفُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( ُقْلُت: َأْبَطَأ َعَليَّ َجَملِي َوَأْعَيا، َفَتَخلَّْفُت، 
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ْجَت((  ُه َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َتَزوَّ َفنََزَل َيْحُجنُُه بِِمْحَجنِِه ُثمَّ َقاَل: ))اْرَكْب((، َفَركِْبُت، َفَلَقْد َرَأْيُتُه َأُكفُّ
ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ))بِْكًرا َأْم َثيًِّبا(( ُقْلُت: َبْل َثيًِّبا، َقاَل: ))َأَفاَ َجاِرَيًة ُتاَِعُبَها َوُتاَِعُبَك(( ُقْلُت: إِنَّ لِي َأَخَواٍت، 
ا إِنََّك َقاِدٌم، َفإَِذا َقِدْمَت، َفالَكْيَس  ، َقاَل: ))َأمَّ ، َوَتُقوُم َعَلْيِهنَّ ، َوَتْمُشُطُهنَّ َج اْمَرَأًة َتْجَمُعُهنَّ َفَأْحَبْبُت َأْن َأَتَزوَّ

الَكْيَس((. ]2097خ[.
ما شأنك: أي قد تأخرت. - وأعيا: أي تعب وَكل.

يحجنه بمحجنه: أي يجذبه بمحجنه واملحجن هو العصا املعوجة من رأسها معد ألن يلتقط به 

الراكب ما سقط منه.

فلقد رأيته: أي رأيت الجمل.

أكفه: أي أمنعه من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى ال يتجاوزه.

بل ثيبًا: وهي ُسهيلة بنت مسعود األوسية.

جارية: أي ِبكر.

تالعبها وتالعبك: من اللعــب أو من اللُعاب وهو الريق وكل منهما ملزم لآلخر ويف رواية )فهال 

تزوجت بكًرا تضاحكك وتضاحكها وتالعبــك وتالعبها( ويف أخرى )أين أنت من العذراء ولعابها( بكرس 

الالم وبضمها.

الكيس الكيس: النصب عىل اإلغراء واملعنى الجماع الجماع ألن به يكون الولد واملودة والحصانة 

للطرفني.

باب]صبر]الزوجة]على]زواج]زوجها]وتهنئته]والدعاء]له1][[ 

َعــْن َأَنٍس ، َقاَل: ُبنَِي َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِزْينََب بِنِْت َجْحٍش بُِخْبٍز َوَلْحٍم، َفُأْرِســْلُت َعَلى ( 820
الطََّعاِم َداِعًيا َفَيِجيُء َقْوٌم َفَيْأُكُلوَن َوَيْخُرُجوَن، ُثمَّ َيِجيُء َقْوٌم َفَيْأُكُلوَن َوَيْخُرُجوَن، َفَدَعْوُت َحتَّى َما َأِجُد 
ُثوَن  َأَحــًدا َأْدُعو، َفُقْلُت: َيا َنبِيَّ اهللِ َما َأِجُد َأَحًدا َأْدُعوُه، َقاَل: ))اْرَفُعــوا َطَعاَمُكْم(( َوَبِقَي َثالََثُة َرْهٍط َيَتَحدَّ
ــاَُم َعَلْيُكْم َأْهَل الَبْيِت َوَرْحَمُة اهللِ((،  فِي الَبْيِت، َفَخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْنَطَلَق إَِلى ُحْجَرِة َعائَِشــَة َفَقاَل: ))السَّ
، َيُقوُل  ى ُحَجَر نَِسائِِه ُكلِِّهنَّ الَُم َوَرْحَمُة اهللِ، َكْيَف َوَجْدَت َأْهَلَك َباَرَك اهلُل َلَك، َفَتَقرَّ َفَقاَلْت: َوَعَلْيَك السَّ
َلُهــنَّ َكَما َيُقوُل لَِعائَِشــَة، َوَيُقْلَن َلُه َكَما َقاَلْت َعائَِشــُة، ُثمَّ َرَجــَع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا َثالََثٌة مِــْن َرْهٍط فِي الَبْيِت 
ُثوَن، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َشِديَد الَحَياِء، َفَخَرَج ُمنَْطلًِقا َنْحَو ُحْجَرِة َعائَِشَة َفَما َأْدِري آْخَبْرُتُه َأْو ُأْخبَِر َأنَّ  َيَتَحدَّ
ــْتَر َبْينِي  ِة الَباِب َداِخَلًة، َوُأْخَرى َخاِرَجًة َأْرَخى السِّ الَقْوَم َخَرُجوا َفَرَجَع، َحتَّى إَِذا َوَضَع ِرْجَلُه فِي ُأْســُكفَّ

َوَبْينَُه، َوُأْنِزَلْت آَيُة الِحَجاِب. ]4793خ[.
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 فتقرى: تتبع الحجرات.

ويقلن له كما قالت عائشة: أي من التهنئة والدعاء بالربكة لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو دعاء متضمن 

الدعاء لزينب ريض الله عن الجميع.

َعــْن َأَنٍس ، َقاَل: »َأْوَلَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َبنَى بَِزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َفَأْشــَبَع النَّاَس ( 821
ْمَن  ُم َعَلْيِهنَّ َوُيَسلِّ َهاِت الُمْؤمِنِيَن َكَما َكاَن َيْصنَُع َصبِيَحَة بِنَائِِه، َفُيَســلِّ ُخْبًزا َوَلْحًما، ُثمَّ َخَرَج إَِلى ُحَجِر ُأمَّ
ا َرآُهَما َرَجَع  ا َرَجَع إَِلى َبْيتِِه َرَأى َرُجَلْيِن َجــَرى بِِهَما الَحِديُث، َفَلمَّ َعَلْيــِه، َوَيْدُعو َلُهــنَّ َوَيْدُعوَن َلُه، َفَلمَّ
ُجالَِن َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَع َعْن َبْيتِِه َوَثَبا ُمْسِرَعْيِن، َفَما َأْدِري َأَنا َأْخَبْرُتُه بُِخُروِجِهَما َأْم  ا َرَأى الرَّ َعْن َبْيتِِه، َفَلمَّ

ْتَر َبْينِي َوَبْينَُه، َوُأْنِزَلْت آَيُة الِحَجاِب«. ]4794خ[. ُأْخبَِر، َفَرَجَع َحتَّى َدَخَل الَبْيَت َوَأْرَخى السِّ

باب]المتشبعة]بما]لم]تعط]كالبس]ثوبي]زور1][[[ 

َثْتنِي ( 822 َثنَا َيْحَيى، َعْن ِهَشاٍم، َحدَّ ُد ْبُن الُمَثنَّى، َحدَّ َثنِي ُمَحمَّ َعْن َأْسَماَء، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ح َحدَّ
ًة، َفَهْل َعَليَّ ُجنَاٌح إِْن َتَشــبَّْعُت مِْن َزْوِجي  َفاطَِمُة، َعْن َأْســَماَء، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ لِي َضرَّ

ِذي ُيْعطِينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الُمَتَشبُِّع بَِما َلْم ُيْعَط َكاَبِِس َثْوَبْي ُزوٍر((. ]5219خ[. َغْيَر الَّ
تشبعت من زوجي غري الذي يعطيني: تقول أن زوجي أعطاني كذا ومدحني بكذا كذبًا.

املتشــبع: املتزين بما ليس عنده كاملرأة تكون عند الرجل ولهــا رضة فتدعي من الحظوة عند 

زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ رضتها.

كالبس ثوبي زور: كالذي يلبس ثوبًا حسنًا ال يملكه يغش الناس بحسن الظاهر خالًفا للباطن 

وتثنيــة الثوب مبالغة يف التحذير إشــارة إىل أنه كالذي قال الزور مرتني وهذا التشــبيه تنفري املرأة عما 

ذكرت خوًفا من الفساد بني زوجها ورضتها ويورث بينهما البغضاء فيصري كالسحر الذي يفرق بني املرء 

وزوجه.
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]باب]الحذر]من]االستجابة]1][ 

لشياطين]الجن]واإلنس]في]الطالق

َعْن َجابٍِر َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَشُه َعَلى اْلَماِء، ُثمَّ َيْبَعُث َسَراَياُه، (  82
َفَأْدَناُهــْم ِمنُْه َمنِْزَلًة َأْعَظُمُهْم فِْتنًَة، َيِجيُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َفَعْلُت َكَذا َوَكَذا، َفَيُقوُل: َما َصنَْعَت َشــْيًئا، َقاَل 
ْقُت َبْينَُه َوَبْيــَن اْمَرَأتِِه، َقاَل: َفُيْدنِيِه ِمنُْه َوَيُقــوُل: نِْعَم َأْنَت((.  ُثــمَّ َيِجــيُء َأَحُدُهْم َفَيُقوُل: َما َتَرْكُتــُه َحتَّى َفرَّ

])2813م(67[.
العرش: رسير امللك أي مركزه البحر ويبعث رساياه يف نواحي األرض.

ما تركته حتى فرقــت بينه وبني امرأته: ألنه بالطالق تتفــكك األرُس وتضعف األمم ولذلك 

يحرص عليه شــياطني الجن واإلنس تحت شعار حرية وحقوق املرأة، وهي كلمة حق أريد بها باطل فهم 

يريدون بهــا التربج واالختالط بينما الحرية والحقوق ثابتة كاملة للمرأة يف اإلســالم مع الحجاب وعدم 

االختالط، فكما أنه ليس من الحرية أذية الغري بالسب والغيبة والنميمة أو الرسقة فكذلك ليس من الحرية 

فتنة الشباب بالتربج واالختالط.

باب]الترهيب]من]طلب]الطالق]أو]الخلع1][ 

َعْن َثْوَباَن، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأيَُّما اْمَرَأٍة َســَأَلْت َزْوَجَها َطَاًقا ِمْن َغْيرِ َبْأٍس َفَحَراٌم ( 824
َعَلْيَها َرائَِحُة الَجنَِّة((. ]1187صت ص[.

 يف غري ما بأس: من غري شدة ودون رضر وسبب.

 رائحة الجنة: وهذا وعيد شديد فال تجد رائحة الجنة يف أول الداخلني وقال القايض قال القاري: 

أنها تُحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة.

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه َقــاَل: ))اْلُمنَْتِزَعــاُت َواْلُمْخَتِلَعاُت ُهــنَّ اْلُمنَافَِقاُت((. ( 825
]3461صن ص[.

املنتزعات: الالتي ينتزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم بعدم الطاعة.
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املختلعات: الالتي يلتمسن الخلع ويطلبن الطالق من غري سبب موجب لذلك.

 املنافقات: تظهر ما يخالف باطنها السيما مع زوجها.

]باب]تحذير]المرأة]من]التفريق]بين]الزوجين]1][ 

ولو]كانت]ضرتها]أو]زوجة]أبيها]أو]أخيها

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَس ِمنَّا َمْن َخبََّب اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها، َأْو َعْبًدا (  82
َعَلى َسيِِّدِه((. ]2175صد ص[.

من خبب: أي الذي أو التي تفسد الزوجة عىل زوجها بأي وسيلة كانت.

َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتْســَأِل اْلَمْرَأُة َطَاَق ُأْختَِهــا لَِتْكَتِفَئ َما فِي ( 827
َما ِرْزُقَها َعَلى اهللِ ((. ]2805سل ص[. َصْحَفتَِها، َفإِنَّ

 ال تسأل املرأة طالق أختها: ال تطلب املرأة تلميحا أو ترصيحا طالق أختها )أي أختها يف الدين 

ولو كانت أختها يف النســب صار أشد حرمة لقطع الرحم بل قد يدخل يف التحريم أختها يف اإلنسانية مثل 

أن يكون متزوجا من كتابية( سواء كانت رضتها أو غري رضتها.

لتكتفــئ ما يف صحفتها: كفأت اإلنــاء أي قلبته وأفرغت ما فيه رغبــة يف ِحرمان أختها من 

حظوظها من زوجها ســواء أرادت قلب إناء أختها يف إنائهــا أو إناء غريها أو لتحرمها فقط فتكون كمن 

قلبت إناء أختها عىل األرض وهو تشبيه حظوظ املرأة من زوجها بما يكون يف اإلناء من األطعمة وغريها.

َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة َتْســَأُل َطاََق ُأْختَِها، لَِتْســَتْفرَِغ ( 828
َر َلَها((. ]5152خ[. َما َلَها َما ُقدِّ َصْحَفَتَها، َفإِنَّ

لتســتفرغ صحفتها: الصحفة إناء كالقصعة املبسوطة وهذه استعارة شبه النصيب والبخت 

بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع يف الصحفة من األطعمة اللذيذة وشــبه االفرتاق املســبب عن 

الطالق باستفراغ الصحفة عن األطعمة.

باب]إنما]الطالق]لَِمن]أخذ]بالساق1][ 

َجنِي َأَمَتُه، ( 829 َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ َســيِِّدي َزوَّ
َق َبْينِي َوَبْينََها، َقاَل: َفَصِعَد َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِمنَْبَر، َفَقاَل: ))َيا َأيَُّها النَّاُس، َما َباُل َأَحِدُكْم  َوُهَو ُيِريُد َأْن ُيَفرِّ

اِق((. ]2081صه ح[. َما الطََّاُق لَِمْن َأَخَذ بِالسَّ َق َبْينَُهَما، إِنَّ ُج َعْبَدُه َأَمَتُه، ُثمَّ ُيرِيُد َأْن ُيَفرِّ ُيَزوِّ
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أخذ بالســاق: أي الذي يملك إيقاع الطالق هو الزوج الذي له أن يأخذ بســاق املرأة )أي عند 

الجماع( وليس لألب أو العم أو الخال أو الســيد. وهذا التعبري لبيان العلة والحكمة إلقناع السامع وتشبيٌه 

ليقرب املعنى فالزوج فقط الذي بيده الطالق ألنه ال أحد أقرب صلة بها منه وبينهما من الصلة ما ليســت 

عند غريه، وفيها تشــبيه عدم إمكانية وقوع الطالق إال بالزوج مثل عدم إمكانية األخذ بالساق إال به ومثل 

ذلك لو ســألك ســائل هل يملك الجار أن يزوجني بنت رجل آخر؟ فلك أن تقول إنما التزويج ألبيها فلو 

قلــت إنما التزويج ملن رباها كان جوابًا فيه زيادة معنى وكأنك تريد إقناعه بأن األَوىل بتزويجها الذي قام 

برتبيتها.

ِه، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َل َطَاَق إِلَّ فِيَما َتْمِلُك، ( 0 8 َعــْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
بَّــاِح، ))َوَل َوَفاَء َنــْذٍر إِلَّ فِيَما َتْمِلُك((.  َوَل ِعْتــَق إِلَّ فِيَمــا َتْمِلــُك، َوَل َبْيَع إِلَّ فِيَمــا َتْمِلُك((، َزاَد اْبُن الصَّ

]2190صد ح[.

باب]صيانة]الشريعة]للمرأة]من]الطالق]ظلًما]أو]ابتذاذها1][ 

َج اْمَرَأًة، ( 1 8 ُنوِب ِعنَْد اهللِ َرُجٌل َتَزوَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ َأْعَظَم الذُّ
َقَها، َوَذَهَب بَِمْهرَِها، َوَرُجٌل اْسَتْعَمَل َرُجًا، َفَذَهَب بُِأْجَرتِِه، َوآَخُر َيْقُتُل َدابًَّة  ا َقَضى َحاَجَتُه ِمنَْها، َطلَّ َفَلمَّ

َعَبًثا((. ]3463سل ح[.
قال الشــيخ األلباني يف هذا الحديث عن: )حال عبد الرحمن بــن عبد الله بن دينار عموًما فهو 

صدوق فيه ضعف من ِقبل حفظه ال يقبل التفرد وإنما يصلح للشواهد واملتابعات(.

وذهب بمهرها: وهذا حث للمرأة عىل حســن االختيار وعدم تأخــري املهر أو بعضه إال إذا كان 

الخاطب ثقة واقتضت الحاجة إىل ذلك بل قد يذهب بمهرها بعد إعطائه إياها حيلة وخداًعا أو غصبًا.

باب]اإلشهاد]على]الطالق]والرجعة1][ 

ۡشِهُدواْ َذَوۡي 
َ
ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
ۡمِســُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
ۡشِهُدواْ َذَوۡي فَإَِذا بَلَۡغَن أ

َ
ۡو فَارِقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأ

َ
ۡمِســُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
قال تعالى: }فَإَِذا بَلَۡغَن أ

 َ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ِۚ َذٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن يُۡؤِمُن بِٱللَّ ــَهَٰدةَ لِلَّ قِيُمواْ ٱلشَّ
َ
َ َعۡدٖل ّمِنُكۡم َوأ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ِۚ َذٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن يُۡؤِمُن بِٱللَّ ــَهَٰدةَ لِلَّ قِيُمواْ ٱلشَّ
َ
َعۡدٖل ّمِنُكۡم َوأ

ِۦۚ  ۡمرِه
َ
َ َبٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ ِۦۚ  َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل َيۡتَِسُبۚ َوَمن َيَتَوكَّ ۡمرِه
َ
َ َبٰلُِغ أ ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ ُۥ َمۡرَٗجا٢٢ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َل َيۡتَِسُبۚ َوَمن َيَتَوكَّ ُۥ َمۡرَٗجاَيَۡعل لَّ َيَۡعل لَّ

ءٖ قَۡدٗرا٣٣{ ]الطالق: 2- [ ِ َشۡ
ُ لُِكّ ءٖ قَۡدٗراقَۡد َجَعَل ٱللَّ ِ َشۡ
ُ لُِكّ قَۡد َجَعَل ٱللَّ
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فإذا بلغن أجلهن: أي قاربن املعتدات عىل انتهاء العدة.

بمعروف: محسنًا إليها وعىل وجه جميل وسبيل حسن.

وأشــهدوا ذوي عدل منكم: أَْمر باإلشــهاد عىل الرجعة أو عىل الطالق وقد تشمل اآلية االثنني 

جميًعا واألمر عىل الوجوب وقيل عىل االســتحباب وال يؤثر عدم االستشهاد عىل صحة الطالق والرجعة بل 

إن الطالق يقع ولو لم يستشــهد والرجعة تصح ولو لم يستشهد لكنه ترك واجبًا فيأثم أو ترك مستحبًا 

فتفوته سنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وأقيموا الشهادة لله: ائتوا بها عىل وجهها بال زيادة وال نقصان.

ــُق اْمَرَأَتُه، ُثمَّ َيَقــُع بَِها َوَلْم ُيْشــِهْد َعَلى ( 2 8 ِعْمــَراَن ْبــَن اْلُحَصْيِن َأنَُّه: »ُســئَِل َعــْن َرُجٍل ُيَطلِّ
ْقَت بَِغْيِر ُســنٍَّة، َوَراَجْعَت بَِغْيِر ُســنٍَّة، َأْشــِهْد َعَلى َطاَلقَِها،  َطاَلقَِهــا، َواَل َعَلى َرْجَعتَِها، َفَقاَل ِعْمَراُن: َطلَّ

َوَعَلى َرْجَعتَِها«. ]2025صه ص[.
ثم يقع بها: أي يجامعها للرجعة قبل انتهاء الِعدة.

ولم يُشــهد عىل طالقها وال عىل رجعتها: أي لم يأت بشاهدين ليشهدا عىل الطالق والرجعة 

ولو أنه قام بتوثيق الطالق والرجعة من الجهات الرسمية لكان كافيًا وأحوط لدينه ولعدم ضياع الحقوق.

عىل غري سنة: أي عىل غري ُسنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وال تعد: أي ال تفعل ذلك مرة أخرى.

َعْن َســْعِد ْبِن ِهَشــاِم ْبــِن َعامٍِر، َأَراَد َأْن َيْغُزَو فِي َســبِيِل اهللِ، َفَقِدَم اْلَمِدينََة، َفــَأَراَد َأْن َيبِيَع (   8
ا َقِدَم اْلَمِدينََة َلِقَي ُأَناًســا  وَم َحتَّى َيُمــوَت، َفَلمَّ ــاَلِح َواْلُكــَراِع، َوُيَجاِهَد الرُّ َعَقــاًرا َلــُه بَِها َفَيْجَعَلُه فِي السِّ
مِــْن َأْهــِل اْلَمِدينَِة، َفنََهْوُه َعْن َذلِــَك، َوَأْخَبُروُه َأنَّ َرْهًطا ِســتًَّة َأَراُدوا َذلَِك فِي َحَياِة َنبِــيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنََهاُهْم 
َقَها َوَأْشــَهَد  ُثوُه بَِذلَِك َراَجَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َكاَن َطلَّ ــا َحدَّ َنبِــيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: ))َأَلْيَس َلُكْم فِيَّ ُأْســَوٌة؟(( َفَلمَّ

َعَلى َرْجَعتَِها... الحديث. ]746م[.
الكراع: اسم للخيل.

وقد كان طلقها وأشهد عىل رجعتها: وفيه أن اإلشهاد كان معمواًل به عندهم.

باب]التخيير]ليس]طالقا1][ 

ۡنَيــا َوزِينََتَها َفَتَعالَنۡيَ  ۡزَوِٰجــَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۡنَيــا َوزِينََتَها َفَتَعالَنۡيَ َيٰٓ ۡزَوِٰجــَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

َعدَّ 
َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱللَّ َ َورَُســوَلُۥ َوٱدلَّ َعدَّ  ِإَون ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱللَّ
َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱللَّ َ َورَُســوَلُۥ َوٱدلَّ اٗحا َجِيٗل٢٨٢٨ ِإَون ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱللَّ َسِّۡحُكنَّ َسَ

ُ
َمّتِۡعُكــنَّ َوأ

ُ
اٗحا َجِيٗلأ َسِّۡحُكنَّ َسَ

ُ
َمّتِۡعُكــنَّ َوأ

ُ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما٢٩٢٩{ ]األحزاب: 29-28[
َ
ۡجًرا َعِظيٗمالِۡلُمۡحِسَنِٰت ِمنُكنَّ أ
َ
لِۡلُمۡحِسَنِٰت ِمنُكنَّ أ
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فتعالــني أمتعكن وأرسحكن رساًحا جمياًل: هذا التخيري ألمهات املؤمنني  بني الصرب عىل 

شــغف العيش وقلة ذات اليد مع األجر العظيم ملن صربت وبني اختيار الطــالق واالنتقال إىل غريه من 

ذوي األموال فاخرتن كلهن البقاء مع رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص والصرب احتسابًا لألجر وسبب نزول اآلية أن أمهات 

املؤمنني سألن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص زيادة النفقة.

َعْن َمْســُروٍق، َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: »َخيََّرَنا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْخَتْرَنا اهلَل َوَرُسوَلُه، َفَلْم ( 4 8
َيُعدَّ َذلَِك َعَلْينَا َشْيًئا«. ]5262خ[.

فلم يَُعد ذلك علينا شــيئًا: ويف رواية )فلم يعده طالًقا(، أي مجرد التخيري ال يكون طالًقا إال إذا 

اختارت الطالق، وهذا الخيار ليس مفتوًحا بل ينتهي بانتهاء املجلس أو بعد إعطائها فرصة للتشاور، فلو 

لــم ترد رجع األمر لزوجها، وقد قال عمر بن الخطاب وعثمــان بن عفان إذا خري الرجل امرأته أو ملكها 

أمرها فافرتقا من ذلك املجلس ولم يحدث شيئا فأْمُرها إىل زوجها، وقد قال بمثل هذا جابر بن عبد الله.

وهل يقاس عىل ذلك اشرتاط املرأة العصمة يف يدها قبل الزواج؟

األصــل أن الطالق بيد الزوج كما دل عىل ذلك الكتاب والســنة وهو مــا ذهب إليه جمهور أهل 

العلم أنه رشط مخالف للكتاب والســنة لكن ال يؤثر عىل صحــة العقد، ويف الحديث أن أي رشط ليس يف 

كتاب الله فهو باطل خالًفا ألبي حنيفــة الذي يقول بصحة هذا الرشط وال يكون مانًعا للرجل يف أحقيته 

يف الطــالق، أما لو أرادت هي الطالق فال تقول لزوجها أنت طالق ألنه ليس محاًل للطالق بل تقول طلقت 

نفيس وللزوج أن يراجعها يف العدة، كما أن الراجح أن له الرجوع عن الرشط بعد قبوله له، أما عمل الناس 

جميًعا قديًما وحديثًا عىل ما ذهب إليه الجمهور ألنه الفطرة إال الشــواذ بل قد ال نســمع به إال من بعض 

املرتجالت من النساء تنادي بهذا القول ثم نجدها ال تعمل به محتقرة الرجل الذي يوافق عىل هذا الرشط، 

وقد تجد رجاًل يقول بهذا القول لكنه يمتنع عن تطبيقه عىل نفسه أو عىل بنيه وقد يكون يف الفسخ والخلع 

استغناء عن هذا الرشط.

َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة، َعِن الِخَيَرِة، َفَقاَلْت: »َخيََّرَنا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَفَكاَن َطالًَقا؟« ( 5 8
َقاَل َمْسُروٌق: »اَل ُأَبالِي َأَخيَّْرُتَها َواِحَدًة َأْو مِاَئًة، َبْعَد َأْن َتْخَتاَرنِي«. ]5263خ[.

ا (   8 عن ابِن شهاٍب قال أخربنِي أبو سلمَة بُن عبِد الرحمِن أنَّ عائشَة زوَج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالْت لمَّ
لِي حتَّى َتْستأمِِري  ُأمَر رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَتخييِر أْزواِجِه َبَدَأ بِي فقال إنِّي ذاكٌر لِك أمًرا فال عليِك أْن ال ُتَعجِّ
َها ٱنلَِّبُّ قُل  يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ قُل َيٰٓ يُّ
َ
أ َأَبَوْيــِك قالــْت قْد علَِم أنَّ َأَبــَواَي َلْم َيكوَنــا لَِيْأَمرانِّي بِفراقِِه قالــْت ُثمَّ تال هذه اآليــَة }َيٰٓ

ۡنَيا{ ... إلى قوله: }َجِيٗلَجِيٗل{ فقلُت َأفِي هذا أســَتأمُِر أَبَويَّ فإنِّي  ۡزَوِٰجَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ
َ
ۡنَياّلِ ۡزَوِٰجَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

َ
ّلِ

ُأريُد اهلَل  ورســوَلُه والداَر اآلخرَة قالْت عائشــُة ُثمَّ َفعَل أزواُج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مثَل ما فعلُت وَلْم َيكْن ذلك 
حيَن قال َلُهنَّ رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص واخَتْرَنُه طالًقا مِْن َأجِل أنَُّهنَّ اخَتْرَنُه. ]3439صن ص[.
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من أجل أنهــن اخرتنه: ويف ذلك داللة عىل أن املخرية لو اختارت البقاء فال يكون طالًقا، أما لو 

اختارت الطــالق كان طالًقا ويحق لزوجها مراجعتها إال إذا كان قد طلقها مرتني قبل ذلك، لكن كيف لو 

اختارت الطالق يكــون طالًقا وظاهر اآلية أنها لو اختارت الطالق فزوجها هو الذي يطلقها لقوله تعاىل: 

اٗحا َجِيٗل{ أي أعطيكن حقوقكن ثم أطلقكن، فالظاهر أن هذا عىل  َسِّۡحُكنَّ َسَ
ُ
َمّتِۡعُكنَّ َوأ

ُ
اٗحا َجِيٗلَفَتَعالَنۡيَ أ َسِّۡحُكنَّ َسَ

ُ
َمّتِۡعُكنَّ َوأ

ُ
}َفَتَعالَنۡيَ أ

حســب نية الزوج وما تلفظ به فإذا قال الخيار لك بني البقــاء وبني أن أطلقكي وكان قصده أن يطلقها 

بنفســه فإذا اختارت الطالق طلقها هو وإذا قال أمرك بيدك أو الخيار لك فاختارت الطالق وقع الطالق، 

ومثل هذه األلفاظ كثرية كَمن يقول لزوجته إما أنا وإما وظيفتك أو دراستك فهنا نسأله عن نيته وقصده 

والرجوع ألهل الفتوى أو القضاء ليسمع من الطرفني ويحكم عىل كل حالة بحسبها، السيما وهناك بعض 

األقوال أن التخيري يكون طالقا حتى لو اختارت البقــاء لكنها طلقة رجعية، وإذا اختارت الطالق كانت 

طلقة بائنة أو تطلق ثالثًا أو حســب قصده عند تخيريها، ولو أن الزوج تجنب تخيريها لكان أفضل إال لو 

كان فقريًا ال يستطيع اإلنفاق عليها أو كان مريًضا مرًضا يعجز معه أن يعطيها حقها الرشعي ويخىش أن 

تكون يف حرج من طلب الطالق ونحو ذلك فاألفضل أن يجعل الخيار لها.

فلــو قال قائل: ما فائدة تخيريها مع أحقيته يف مراجعتهــا؟ والجواب أنها لو اختارته كانت لها 

مكانة عنده كما يف رواية أن عائشة قالت: )وفرح بذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص( أي فرح باختيارها البقاء، ولو أن 

الزوجة اختارت الطالق استفادت أنه قد ال يرغب يف رجعتها ولو راجعها فرحت بتمسكه بها كما تستفيد 

مــن تقليص عدد الَطْلقات فال يكون له إال طلقة رجعية واحدة ويؤدي به ذلك إىل املعاملة الحســنة وقد 

تكون الطلقة الثانية أو الثالثة.

]باب]قول]الزوج]لزوجته]ألحقي]بأهلك]1][ 

أو]اعتزالها]بدون]قصد]الطالق]ليس]طالقًا

ْحَمِن ْبــُن َعْبِد اهللِ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن َكْعٍب، ( 7 8 َعْن اْبِن ِشــَهاٍب، َقاَل: َأْخَبَرنِي َعْبُد الرَّ
ُث َحِديَثُه ِحيَن َتَخلََّف َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغْزَوِة َتُبوَك، َوَقاَل فِيِه: إَِذا َرُسوُل  َقاَل: َســِمْعُت َكْعًبا، ُيَحدِّ
ُقَها َأْم َماَذا َأْفَعُل؟  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأتِينِي َوَيُقوُل: »إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرَأَتَك« َفُقْلُت: ُأَطلِّ
َقاَل: »َبْل اْعَتِزْلَها َواَل َتْقَرْبَها«، َوَأْرَســَل إَِلى َصاِحَبيَّ بِِمْثِل َذلَِك، َفُقْلُت اِلْمَرَأتِي: اْلَحِقي بَِأْهلِِك َوُكونِي 

ِعنَْدُهْم َحتَّى َيْقِضَي اهلُل  فِي َهَذا اأْلَْمِر ]3424صن ص[.
حتى يقيض الله  يف هذا األمر: وهذا يدل عىل أنه لم يقصد الطالق.
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باب]إذا]قال]الزوج]ألحقي]بأهلك]بنية]الطالق1][ 

، َأيُّ َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 8 8 ْهِريَّ ، َقاَل: َســَأْلُت الزُّ َثنَا اأْلَْوَزاِعيُّ َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْســلٍِم َقاَل: َحدَّ
ا َدَخَلْت َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَنا  اْســَتَعاَذْت مِنُْه؟ َفَقاَل: َأْخَبَرنِي ُعْرَوُة، َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْبنََة اْلَجْوِن َلمَّ

مِنَْها، َقاَلْت: َأُعوُذ بِاهللِ مِنَْك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُعْذِت بَِعظِيٍم، اْلَحِقي بَِأْهِلِك((. ]2050صه. ص[.
قالت أعوذ بالله منك: ألنها كانــت ال تعرفه ففي رواية )فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: ال. 

قالوا: هذا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص جاء ليخطبك. قالت: كنت أشقى من ذلك(.

الحقي بأهلك: هذه اللفظة ونحوها من كنايات الطالق تكون طالًقا لو قصد بها الطالق وكانت 

اللفظة معروفة ُعرًفا أنه يُقصد بها الطالق ِبغض النظر عن صحة االســتدالل بالحديث للروايات األخرى 

للحديث التي قد تعكر عىل االستدالل.

باب]هل]يصح]النكاح]والطالق]والرجعة]من]المازح1][[ 

: النَِّكاُح، ( 9 8 ، َوَهْزُلُهنَّ ِجــدٌّ ُهــنَّ ِجدٌّ َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاٌث ِجدُّ
ْجَعُة((. ]1184صت ص[. َوالطََّاُق، َوالرَّ

ِجد: الجد الكالم الذي تكلم به املتكلم قاصًدا للكالم وقاصًدا للمعنى.

هزلهن: الهزل الكالم الذي تكلم به املتكلم قاصًدا للكالم وقاصًدا للمعنى لكن هزاًل. وهو األقرب 

للمقصود من الحديث مثل أن يقول: أنت طالق وهو قاصد للمعنى لكنه قالها مازًحا فهذا قد انعقد طالقه 

عىل الراجح، أما عىل القول بأن الهزل هو الكالم الذي تكلم به املتكلم قاصًدا للكالم ولم يقصد املعنى مثل 

أن يقــول راجعتك ويقول قصدت راجعتك يف كالمك أو يقــول زوجتك ويقول قصدت املعنى اللغوي أي 

صنفتك فهذا لم يقع عىل الصحيح ألنه لم يقصد املعنى.

هزلهن جد: أي يصح النكاح ويقع الطالق وتصح الرجعة ولو كان مازًحا فلو قال ال يصح ألني 

لم أقصد بل أمــزح، قلنا له أمر الصحة والبطالن لله تعاىل ليس لك وقد حكم الله تعاىل بصحته ولو كان 

هزاًل، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء وألنه قــد يدعي املزاح كذبًا ليهرب من الحقوق املرتتبة عىل الصحة 

وقــال بعض العلماء ال تنعقد مع الهزل إذا ثبت أنه هزل وال يقصد التالعب والتهرب من الحقوق لحديث 

))إِنََّما اأْلَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت(( والهــازل لم ينو وقوعه وألن هذه األمور الثالثة لها تبعات خطرية وعظيمة فال 

يمكن اعتبارها بمجرد الهزل اعتماًدا عىل حديث قال عنه البعض إنه ضعيف، ومثل هذه املســائل يُرجع 

فيها إىل قاض رشعي أو أهل العلم املوثوقني.
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ْرَداِء أنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمــْن َلِعَب بَِطــاٍق َأْو ِعَتاٍق َفُهــَو كَما قاَل((. ( 840 َعــْن َأبِــي الــدَّ
]6530صج ح[.

باب]ال]طالق]قبل]النكاح1][[ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َل َطَاَق َقْبَل النَِّكاِح((. ]2049صه ص[.( 841
قبل النــكاح: أي قبل العقد فال يقع الطالق عىل امرأة أجنبية عنه أو حال الِخطبة ومثل ذلك لو 

قال لو تزوجتك فأنت طالق فكل هذا عبث ال عربة به.

باب]ال]طالق]في]إغالق1][[ 

َثْتنِي َعائَِشــُة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َل َطَاَق، َوَل ( 842 َعْن َصِفيََّة بِنِْت َشــْيَبَة، َقاَلْت: َحدَّ
َعَتاَق فِي إِْغَاٍق((. ]2046صه ح[.

ال طالق يف إغالق: أي ال يقع الطالق يف إغالق أي يف الغضب الشديد الذي يغلق عقله عن التفكري 

أو املكره أو املجنون واملعتوه ومثلهم السكران.

باب]حديث]النفس]والوسوسة]بالطالق]ليس]طالقا1][[ 

َثْت بِِه َأْنُفَسَها َما َلْم (  84 تِي َما َحدَّ عن َأبِي ُهَرْيَرَة  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إِنَّ اهللَ َتَجاَوَز َعْن ُأمَّ
ْم((. ]5269خ[. َتْعَمْل َأْو َتَتَكلَّ

قال قتادة: إذا طلق يف نفسه فليس بشئ.

َثْت ( 844 تِي ما وْسَوَسْت بِِه وحدَّ عن أبِي هريرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنَّ اهللَ  تجاَوَز لُمَّ
بِِه َأْنُفَسها ما َلْم َتْعمْل أو َتَتكلْم بِِه((. ]3434صن ص[.
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باب]طالق]المجنون]ال]يقع1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َعِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثَاٍث: َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْســَتْيِقَظ، َوَعِن ( 845
ِغيرِ َحتَّى َيْكُبَر، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل َأْو ُيِفيَق((. ]3432صن ص[. الصَّ

باب]طالق]المكره]ال]يقع1][[ 

ا ُتَوْسِوُس بِِه ُصُدوُرَها، (  84 تِي َعمَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َتَجاَوَز ِلُمَّ
ْم بِِه، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه((. ]2044صه ص[. َما َلْم َتْعَمْل بِِه، َأْو َتَتَكلَّ

تِي اْلَخَطَأ، َوالنِّْسَياَن، ( 847 َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إِنَّ اهللَ َوَضَع َعْن ُأمَّ
َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه((. ]2045صه ص[.

باب]في]الحرام]اليمين1][[ 

ُ َغُفورٞ  ۡزَوِٰجَكۚ َوٱللَّ
َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِغ َمۡرَضــاَت أ َحلَّ ٱللَّ

َ
ـِبُّ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ َها ٱنلَـّ يُّ

َ
أ ُ َغُفورٞ َيٰٓ ۡزَوِٰجَكۚ َوٱللَّ

َ
ُ لََكۖ تَۡبَتِغ َمۡرَضــاَت أ َحلَّ ٱللَّ

َ
ـِبُّ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ َها ٱنلَـّ يُّ

َ
أ قــال تعالى: }َيٰٓ

َسَّ ٱنلَِّبُّ إَِلٰ 
َ
َسَّ ٱنلَِّبُّ إَِلٰ  ِإَوۡذ أ
َ
ُ َمۡولَىُٰكۡمۖ َوُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم٢٢ ِإَوۡذ أ يَۡمٰنُِكۡمۚ َوٱللَّ

َ
ُ لَُكۡم َتِلََّة أ ُ َمۡولَىُٰكۡمۖ َوُهَو ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَِكيُم قَۡد فََرَض ٱللَّ يَۡمٰنُِكۡمۚ َوٱللَّ
َ
ُ لَُكۡم َتِلََّة أ رَِّحيٞمرَِّحيٞم١١ قَۡد فََرَض ٱللَّ

َها 
َ
ا َنبَّأ ۡعَرَض َعۢن َبۡعٖضۖ فَلَمَّ

َ
ُ َعلَۡيهِ َعرََّف َبۡعَضُهۥ َوأ ۡظَهَرهُ ٱللَّ

َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبَّأ ۡزَوِٰجهِۦ َحِديٗثا فَلَمَّ

َ
َها َبۡعِض أ

َ
ا َنبَّأ ۡعَرَض َعۢن َبۡعٖضۖ فَلَمَّ

َ
ُ َعلَۡيهِ َعرََّف َبۡعَضُهۥ َوأ ۡظَهَرهُ ٱللَّ

َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبَّأ ۡزَوِٰجهِۦ َحِديٗثا فَلَمَّ

َ
َبۡعِض أ

ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوُبُكَماۖ ِإَون  ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوُبُكَماۖ ِإَون  إِن َتُتوَبــآ إَِل ٱللَّ ِنَ ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَبرُِي٣٣ إِن َتُتوَبــآ إَِل ٱللَّ
َ
َك َهَٰذاۖ قَاَل َنبَّأ

َ
ۢنَبأ

َ
ِنَ ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَبرُِيبِهِۦ قَالَــۡت َمۡن أ

َ
َك َهَٰذاۖ قَاَل َنبَّأ

َ
ۢنَبأ

َ
بِهِۦ قَالَــۡت َمۡن أ

ۥٓ  ۥٓ  َعَسٰ َربُُّه َ ُهَو َمۡولَىُٰه وَِجۡبِيُل َوَصٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمننَِيۖ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َبۡعَد َذٰلَِك َظِهرٌي٤٤ َعَسٰ َربُُّه َ ُهَو َمۡولَىُٰه وَِجۡبِيُل َوَصٰلُِح ٱلُۡمۡؤِمننَِيۖ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َبۡعَد َذٰلَِك َظِهرٌيتََظَٰهــَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ٱللَّ تََظَٰهــَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ٱللَّ
ئَِحٰٖت  ئَِبٍٰت َعٰبَِدٰٖت َسٰٓ ۡؤِمَنٰٖت َقٰنَِتٰٖت َتٰٓ ا ّمِنُكنَّ ُمۡســلَِمٰٖت مُّ ۡزَوًٰجا َخرۡيٗ

َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدَلُ

َ
ئَِحٰٖت إِن َطلََّقُكنَّ أ ئَِبٍٰت َعٰبَِدٰٖت َسٰٓ ۡؤِمَنٰٖت َقٰنَِتٰٖت َتٰٓ ا ّمِنُكنَّ ُمۡســلَِمٰٖت مُّ ۡزَوًٰجا َخرۡيٗ

َ
ۥٓ أ ن ُيۡبِدَلُ

َ
إِن َطلََّقُكنَّ أ

بَۡكاٗرا٥٥{ ]التحريم: 5-1[
َ
بَۡكاٗراَثّيَِبٰٖت َوأ
َ
َثّيَِبٰٖت َوأ

ِلَم تحرم ما أحل الله لك: عندما حرم عىل نفسه رشب العسل عند زينب  لرييض بذلك بعض 

زوجاته كما حرم عىل نفسه وطء أمته أم إبراهيم لرييض بعض زوجاته.

حديثًا: عندما أخربت حفصة برُشبه العسل فأفشت رسه لعائشة.

. إن تتوبا إىل الله: أي حفصة وعائشة

صغت قلوبكما: مالت قلوبكما.

ُر«. َوَقاَل اْبــُن َعبَّاٍس: ( 848 َعْن َســِعيِد ْبــِن ُجَبْيــٍر، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس ، َقــاَل: »فِي الَحــَراِم ُيَكفَّ
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ{«. ]4911خ[.

ُ
ِ أ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞلََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
ُ
ِ أ »}لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
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يف الحرام يَُكفر: يف الحرام أي لو قال الزوج لزوجته أنت عيل حرام أو تحرمني عيل لزمه أن يكفر 

كفارة يمني وهي إطعام عرشة مساكني أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع صام ثالثة أيام. أما لو 

قال: تحرمني عيل لو َفعلِت كذا ولم تفعل فليس عليه يشء.

َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيــٍر َقاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »فِــي اْلَحَراِم َيِميٌن«. َوَكاَن اْبــُن َعبَّاٍس َيُقوُل: ( 849
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ{«. ]2073صه ص[.

ُ
ِ أ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞلََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
ُ
ِ أ »}لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

َم اْمَرَأَتُه َلْيَس بَِشْيٍء. ( 850 َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َأنَُّه َأْخَبَرُه: َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس، َيُقوُل: »إَِذا َحرَّ
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ{«. ]5266خ[.

ُ
ِ أ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞلََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ
ُ
ِ أ َوَقاَل: }لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

ليس بشئ: أي ليس طالًقا وهو األقرب. وقال البعض حسب نيته فقد يقصد الطالق أو الظهار.

باب]طالق]الُسنة1][[ 

َقَها َطاِهًرا ( 851 ــنَِّة َأْن ُيَطلِّ َعْن َأبِي إِْســَحاَق، َعْن َأبِي اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: »َطاَلُق السُّ
مِْن َغْيِر ِجَماٍع«. ]2020صه ص[.

طالق الُســنة: أي الذي يكون موافًقا للسنة وال ُحرمة فيه وترتتب عليه آثاره أما الطالق الِبدعي 

وهو ُمحرم مثل أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو أن يطلقها يف ُطهر جامعها فيه وقال البعض يدخل 

يف الِبدعي أن يطلقها ثالثًا يف جلسة واحدة حتى لو يف طهر لم يجامعها فيه.

أن يطلقها طاهًرا من غري جماع: أي ال يجوز له أن يطلقها إذا كانت حائًضا أو نفساء بل ال بد 

أن تكون طاهًرا ومن غري جماع أي ال يكون جامعها يف هذا الطهر أما الحامل فيجوز تطليقها.

ُقَها ِعنَْد ( 852 ــنَِّة: ُيَطلِّ َعْن َأبِي إِْســَحاَق، َعْن َأبِي اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: »فِي َطاَلِق السُّ
َقَها، َوَعَلْيَها َبْعَد َذلَِك َحْيَضٌة«. ]2021صه ص[. ُكلِّ ُطْهٍر َتْطلِيَقًة، َفإَِذا َطُهَرِت الثَّالَِثَة، َطلَّ

ــنَِّة َتْطلِيَقٌة َوِهَي (  85 َعــْن َأبِي إِْســَحَق، َعْن َأبِي اأْلَْحَوِص، َعــْن َعْبِد اهللِ، َأنَُّه َقاَل: »َطاَلُق السُّ
َقَها ُأْخَرى، ُثمَّ َتْعَتدُّ  َقَها ُأْخَرى، َفإَِذا َحاَضْت َوَطُهَرْت َطلَّ َطاِهٌر فِي َغْيِر ِجَماٍع، َفإَِذا َحاَضْت َوَطُهَرْت َطلَّ

َبْعَد َذلَِك بَِحْيَضٍة«. ]3394صن ص[.
نة: املراد به يف هذا الحديث الطالق الصحيح ملن أراد التطليق ثالثًا فال بد أن تكون كل  طالق السُّ

تطلقية يف ُطهر لم يجامعها فيه وال يجوز الطالق ثالثًا يف ُطهر واحد بل يف أطهار مختلفة.

ثم تعتد بعد ذلك بحيضة: أي بعد التطليقة الثالثــة تعتد بحيضة إال إذا كانت حاماًل فبوضع 

الحمــل ألنها بانت منه بينونة كربى فال تحل له حتى تنكح زوًجــا آخر ويفارقها بموت أو بطالق وبعد 
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موافقتها وبعقد ومهر جديد أما بعد التطليقة األوىل والثانية فتعتد بثالث ِحيض إال إذا كانت حاماًل فعدتها 

بوضــع الحمل طالت املدة أم قرصت وله مراجعتها قبل انتهاء العدة وإال بانت بينونة صغرى أي ال تحل 

له إال بموافقتها وبعقد ومهر جديد وال يشرتط أن تنكح زوًجا غريه.

باب]هل]يقع]طالق]الحائض]والنفساء1][[ 

 َ ةَۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡحُصواْ ٱۡلعِدَّ
َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ َ َيٰٓ ةَۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡحُصواْ ٱۡلعِدَّ

َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

ِۚ َوَمن َيَتَعدَّ  َبّيَِنةٖۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ تنَِي بَِفِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ َوَمن َيَتَعدَّ َربَُّكۡمۖ َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلَّ َبّيَِنةٖۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ تنَِي بَِفِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َربَُّكۡمۖ َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلَّ

ۡمٗرا١١{ ]الطالق: 1[
َ
َ ُيِۡدُث َبۡعَد َذٰلَِك أ ۥۚ َل تَۡدرِي لََعلَّ ٱللَّ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ۡمٗراُحُدوَد ٱللَّ
َ
َ ُيِۡدُث َبۡعَد َذٰلَِك أ ۥۚ َل تَۡدرِي لََعلَّ ٱللَّ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ُحُدوَد ٱللَّ

 فطلقوهن لعدتهن: يف طهر لم يجامعها فيه: أي فطلقوهن مســتقبالت لعدتهن أي عند ابتداء 

رشوعهن يف العدة والالم للتوقيت كقولك: أتيته لليلة بقيت من املحرم أي مســتقباًل لها، واملراد أن يطلق 

املدخول بهن من املعتدات بالحيض يف طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلني حتى تنقيض عدتهن، وهذا أحسن 

الطالق.

وأحصوا العدة: احسبوها ليأخذ كل ذي حق حقه من حق الرجعة وحق الزواج والنفقة.

ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن: أي مدة العدة ال يجوز للرجل أن يخرجها من البيت وال 

يجوز لها أن تخرج من البيت.

إال أن يأتني بفاحشة مبينة: كالزنا ونحوه.

ال تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمًرا: كالرجعة واملودة ونحوها.

ــَق اْمَرَأَتــُه َوِهَي َحائِــٌض، َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 854 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُعَمــَر : َأنَُّه َطلَّ
َفَســَأَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها، ُثمَّ لُِيْمِسْكَها 
ُة الَّتِي  ، َفتِْلَك الِعدَّ َق َقْبَل َأْن َيَمسَّ َحتَّى َتْطُهَر، ُثمَّ َتِحيَض ُثمَّ َتْطُهَر، ُثمَّ إِْن َشــاَء َأْمَســَك َبْعُد، َوإِْن َشــاَء َطلَّ

َق َلَها النَِّساُء((. ]5251خ[. َأَمَر اهللُ َأْن ُتَطلَّ
مره: أي ُمْر ولدك عبد الله واألمر للندب وقيل للوجوب.

فلرياجعهــا: أي الرجعة بمعناه الرشعــي املعروف وقيل بل املعنى اللغــوي أي إعادتها كما 

كانت أواًل.

حتى تطهر: أي من الحيضة التي طلقها فيها.

ثم تحيض: أي حيضة بعد الحيضة التي طلقها فيها.

ثم تطهر: أي الُطهر الثاني بعد الحيضة الثانيــة وهذا االنتظار للُطهر الثاني قيل واجب وقيل 

ُســنة للرواية التي وردت فيها أنه يطلقها إن شاء يف الُطهر األول بعد الحيضة التي طلقها فيها والرواية 
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األوىل أوثق ومع كونها أوثق ال يمنع أن يكون االنتظار للطهر الثاني ليس عىل الوجوب وكذلك الرواية التي 

فيها األمر بجماعها يف الُطهر األول ليس عىل الوجــوب عىل األقرب ولعلها للتودد واإلصالح وهذه الرواية 

فيها )فأمره رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن 

شاء أمسكها(.

ثم إن شــاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس: أي هو ُمخري بني عدم الطالق أو الطالق 

وال يجامعها يف هذا الُطهر الذي سيُطلقها فيه سواء أراد تطليقها يف الُطهر الثاني أو الثالث أو بعد ذلك.

فتلــك العدة التي أمر الله أن تُطلق فيها النســاء: أي أن تكون يف ُطهر لم يجامعها فيه. أما 

رواية )فتلك العدة التي أمر الله تعاىل لها النساء وهي واحدة( فعبارة )وهي واحدة( قيل: إنها ُمْدرجة.

قال النووي: والصواب األول يقصد صحــة وقوع طالق الحائض ولو كان ُمحرًما ودليلهم األمر 

بالرجعة، ولو لم يقع لم تكن رجعة.

فإن قيل: املراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد إىل حالها األول، ال أنه تحسب عليه طلقة.

 قلنا: هذا غلط لوجهني:

أحدهما: أن حمل اللفظ عىل الحقيقة الرشعية يقدم عىل حمله عىل الحقيقة اللغوية، كما تقرر يف 

علم أصول الفقه. 

الثاني: أن ابن عمر رصح يف روايات مسلم وغريه بأنه حسبها طلقة. اهـ.

ــَق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحائِــٌض، َفَقاَل: ( 855 َعــْن ُيوُنــَس ْبِن ُجَبْيٍر، َقــاَل: »ُقْلُت اِلْبــِن ُعَمَر: َرُجٌل َطلَّ
َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحائٌِض، َفَأَتى ُعَمُر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســَأُلُه، َفَأَمَرُه َأْن ُيَراِجَعَها،  َأَتْعــِرُف َعْبَد اهللِ ْبَن ُعَمَر، َفإِنَُّه َطلَّ
ُجُل اْمَرَأَتُه َوِهَي َحائِــٌض، َأَيْعَتدُّ بِتِْلَك التَّْطلِيَقِة؟ َفَقاَل: َمْه، َوإِْن  َتَها. ُقْلُت َلُه: إَِذا َطلََّق الرَّ ُثــمَّ َيْســَتْقبَِل ِعدَّ

َعَجَز َواْسَتْحَمَق. ]3400صن ص[.
مه: ويف رواية فمه: أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء أي: فما يكون إن لم تحتسب ويحتمل أن 

تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي ُكف عن هذا الكالم فإنه البد من وقوع الطالق بذلك.

أن يراجعها: قيل بوجوب الرجعة وإلزامه بها واألكثر عىل أن الرجعة مستحبة ملصلحة الطرفني 

وأحــوط فإذا انتهت عدتها فال رجعــة وكذلك لو أن رجاًل طلق زوجته يف ُطهــر جامعها فيه فال يؤمر 

بمراجعتهــا إال إذا راجعها قبل العدة فإذا انتهت العدة فال رجعة ومن باب أوىل إذا طلق غري املدخول بها 

وهي حائض فال يؤمر بمراجعتها وال شــك أنه يف مثل هذه املسائل املحتملة للقولني فإذا اختلف الطرفان 

فالقول قول القايض الرشعي السيما مع الحاجة إىل وثيقة رسمية تثبت الطالق أو النكاح ونحو ذلك.

وإن عجز واســتحمق: ويف رواية أرأيت إن عجز واســتحمق: أي إن عجز عن فرض فلم يقمه 

واســتحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذًرا له وقال الخطابي: يف الكالم حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق 

أيسقط عنه الطالق حمقه أو يبطله عجزه.
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وقال ابن الخشــاب: املعنى َفَعل ِفعال يصريه أحمق عاجًزا فيســقط عنه حكم الطالق عجزه 

أوحمقه.

َعْن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: »ُحِسَبْت َعَليَّ بَِتْطلِيَقٍة«. ]5253خ[.(  85
ُحســبت: مبني للمجهول فقد يكون الذي احتسبها تطليقة اجتهاًدا منه أو يكون ابن عمر كان 

يرى احتسابها لرواية )هل ُحِسبت تطليقة؟ قال: نعم( ورواية )قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وَحَسبُْت 

لها التطليقة( ثم رأى غري ذلك كما يف روايات أخرى أنها ليست بيشء وفيها )قال عبد الله: فردها عيل ولم 

يرها شيئًا( أي لم يحتسبها.

ْقَت اْمَرَأَتَك؟ ( 857 َعِن اْبِن ِســيِريَن، َأْخَبَرنِي ُيوُنُس ْبُن ُجَبْيٍر، َأنَُّه َســَأَل اْبَن ُعَمَر َفَقاَل: »َكْم َطلَّ
َفَقاَل: َواِحَدًة«. ]2183صد ص[.

ــَق اْمَرَأَتُه َوِهــَي َحائٌِض، َفَســَأَل ُعَمُر النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَرُه َأْن ( 858 َعــْن َنافِــٍع: »َأنَّ اْبــَن ُعَمَر، َطلَّ
ــَها،  َقَها َقْبَل َأْن َيَمسَّ َيْرِجَعَهــا، ُثــمَّ ُيْمِهَلَهــا َحتَّى َتِحيــَض َحْيَضًة ُأْخَرى، ُثــمَّ ُيْمِهَلَها َحتَّى َتْطُهَر، ُثــمَّ ُيَطلِّ
ُق اْمَرَأَتُه َوِهَي  ُجِل ُيَطلِّ َق َلَها النَِّســاُء. َقاَل: َفَكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا ُسئَِل َعِن الرَّ تِي َأَمَر اهلُل َأْن ُيَطلَّ ُة الَّ َفتِْلَك اْلِعدَّ
ْقَتَها َواِحَدًة َأِو اْثنََتْيِن، إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرُه َأْن ُيْرِجَعَهــا، ُثمَّ ُيْمِهَلَها َحتَّى  ا َأْنَت َطلَّ َحائِــٌض، َيُقــوُل: َأمَّ
ْقَتَها َثاَلًثا، َفَقْد  ا َأْنــَت َطلَّ ــَها، َوَأمَّ َقَها َقْبَل َأْن َيَمسَّ َتِحيــَض َحْيَضًة ُأْخَرى، ُثــمَّ ُيْمِهَلَها َحتَّى َتْطُهَر، ُثمَّ ُيَطلِّ

َعَصْيَت َربََّك فِيَما َأَمَرَك بِِه مِْن َطاَلِق اْمَرَأتَِك، َوَباَنْت مِنَْك«. ])1471م(3[.
ثم يطلقها: أي إذا أراد كما يف الروايات األخرى.

قبل أن يمسها: ألنه ال يجوز الطالق يف ُطهر جامعها فيه.

فتلك العدة: أي تلك زمن العدة وهي حالة الُطهر.

.} تِِهنَّ تِِهنََّفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ أمر الله: كما قال تعاىل: }َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ

وأمــا أنت طلقتها واحدة أو اثنتــني: أي أَما إْن كنت بدليل قولــه )وإن كنت طلقتها ثالثًا( 

واملقصــود أن الرجعة املأمور بها إنما تكون بعد الطلقة األوىل أو الثانية فإن طلقها الثالثة يف حيض بانت 

منه وال رجعة.

باب]جواز]طالق]الحامل1][[ 

ۡمرِهِۦ 
َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعــَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
ۡمرِهِۦ َوأ

َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعــَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
قــال تعالــى: }َوأ

ا٤٤{ ]الطالق: 4[ ايُۡسٗ يُۡسٗ
أن يضعن حملهن: أي عدتها بوضع الحمل، واآلية تدل عىل صحة تطليق الحامل.
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َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحائٌِض، َفَذَكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 859 َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اهللِ، َعْن اْبِن ُعَمَر: َأنَُّه َطلَّ
ْقَها َوِهَي َطاِهٌر َأْو َحاِمٌل((. ]3397صن ص[. َفَقاَل: ))ُمْرُه َفْلُيَراِجْعَها، ُثمَّ لُِيَطلِّ

وهــي طاهر أو حامل: أي ال يطلق حال الحيض بل ال بد أن يكون الطالق يف طهر لم يجامعها 

فيه أو تكون حاماًل.

باب]الطالق]مرتان1][[ 

ُخُذواْ 
ۡ
ن تَأ

َ
ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖنۗ َوَل َيِلُّ لَُكۡم أ

َ
تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلُٰق َمرَّ ُخُذواْ ٱلطَّ

ۡ
ن تَأ

َ
ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖنۗ َوَل َيِلُّ لَُكۡم أ

َ
تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلُٰق َمرَّ قال تعالى: }ٱلطَّ

ِ فََل ُجَناَح  لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َ
ِۖ فَــإِۡن ِخۡفُتۡم أ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلَّ آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشــۡي ًٔ ِ فََل ُجَناَح ِممَّ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ِۖ فَــإِۡن ِخۡفُتۡم أ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلَّ آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشــۡي ًٔ ِممَّ

ٰلُِموَن٢٢٩٢٢٩   ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ ٰلُِموَنَعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ

ن َيَتَاَجَعآ إِن 
َ
ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ ن َيَتَاَجَعآ إِن فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ
َ
ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ
ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن٢٣٠٢٣٠{ ]البقرة: 0-229 2[ ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَنَظنَّآ أ ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َ
َظنَّآ أ

الطالق مرتــان: أي الطالق الذي فيه حق الرجعة للزوج مرتــان أما الطالق الثالث ال يحق له 

الرجعة.

فإمساك بمعروف أو ترصيح بإحسان: أي إذا طلقتها مرة أو مرتني فأنت مخري بني رجعتها 

يف العدة ناويًا اإلصالح واإلحســان إليها أو ترتكها حتى تنقيض عدتهــا َفتَِبني منك بينونة صغرى دون 

ظلمها أو اإلرضار بها وكذلك لو طلقها طلقتني فليتق الله فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو 

يرسحها بإحسان بطلقة ثالثة وال رجعة.

وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شــيئًا...: أي ال يحل لكم أن تضيقوا عليهن ليفتدين 

ن 
َ
ٓ أ ن َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ ِلَۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِلَّ
َ
ٓ أ منكــم بما أعطيتموهن من الصداق كما قال تعاىل: }َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ ِلَۡذَهُبواْ بَِبۡعِض َمآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِلَّ

َبّيَِنةٖۚ{ أما لو وهبته املرأة شيئا عن طيب نفس منها فال بأس أن تأخذوه كما قال تعاىل:  تنَِي بَِفِٰحَشــةٖ مُّ
ۡ
َبّيَِنةٖۚيَأ تنَِي بَِفِٰحَشــةٖ مُّ
ۡ
يَأ

ا{. رِٓي ٔٗ ا مَّ ءٖ ّمِۡنُه َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ افَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ رِٓي ٔٗ ا مَّ ءٖ ّمِۡنُه َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِٓي ٔٗ }فَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ
إال أن يخافا أال يقيما حدود الله فإن خفتم..: إذا تشــاقق الزوجان ولم تقم الزوجة بحقوق 

الزوج وأبغضته ولم تقدر عىل معارشته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها أما إذا لم تكن لها عذر وســألت 

االفتداء منه فقد قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: أيما امرأة ســألت زوجها طالقها من غــري ما بأس فحرام عليها 

رائحة الجنة.

فإن طلقها فال تحل: أي إن طلقها الثالثة.

فــإن طلقها فال جناح عليهما: أي طلقها الزوج الثاني فــال حرج من أن ترجع لألول بعقد 

جديد.
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ِت ِبَرۡيٖ ّمِۡنَهآ ( 0 8
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ِبَرۡيٖ ّمِۡنَهآ ۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، فِي َقْولِِه: »}۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ُ َما  ُ َما َيۡمُحواْ ٱللَّ ُِل{ اآْلَيَة َوَقاَل: }َيۡمُحواْ ٱللَّ ۡعلَُم بَِما ُيَزّ
َ
ُ أ َكَن َءايَةٖ َوٱللَّ نۡلَــآ َءايَٗة مَّ ُِلِإَوَذا بَدَّ ۡعلَُم بَِما ُيَزّ
َ
ُ أ َكَن َءايَةٖ َوٱللَّ نۡلَــآ َءايَٗة مَّ ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ{ َوَقاَل: }ِإَوَذا بَدَّ

َ
ۗأ ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
أ

بَّۡصَن  بَّۡصَن َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ ُل َما ُنِســَخ مَِن اْلُقْرآِن اْلِقْبَلُة َوَقاَل: }َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ مُّ ٱۡلِكَتِٰب٣٩٣٩{ َفَأوَّ
ُ
ۥٓ أ مُّ ٱۡلِكَتِٰبيََشــآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ
ُ
ۥٓ أ يََشــآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ

َراُدٓواْ 
َ
َراُدٓواْ إِۡن أ
َ
{ إَِلــى َقْولِِه: }إِۡن أ رَۡحاِمِهنَّ

َ
ُ ِفٓ أ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱللَّ

َ
نُفِســِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ َوَل َيِلُّ لَُهــنَّ أ

َ
رَۡحاِمِهنَّبِأ

َ
ُ ِفٓ أ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱللَّ

َ
نُفِســِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ َوَل َيِلُّ لَُهــنَّ أ

َ
بِأ

َقَها َثاَلًثا َفنُِســَخ ِذَلَك َوَقاَل:  َق اْمَرَأَتُه َفُهَو َأَحقُّ بَِرْجَعتَِها َوإِْن َطلَّ ۚإِۡصَلٰٗحاۚ{ وَذلَِك بَِأنَّ الرُجَل َكاَن إَِذا َطلَّ إِۡصَلٰٗحا
ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖنۗ{. ]3554صن[ حسن صحيح

َ
تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلُٰق َمرَّ ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖنۗٱلطَّ
َ
تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلُٰق َمرَّ }ٱلطَّ

وإْن طلقها ثالثًا: كان الرجل يف الجاهلية يُطلق بال حدود ويكون أحق برجعتها فجاء اإلســالم 

ُمنِْصًفا للمرأة رافًعا لشأنها حاميًا لها من عبث املتالعبني بها يف الطالق وغريه.

باب]الطالق]الثالث]واحدة1][[ 

َعــِن اْبــِن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرنِــي َبْعُض َبنِي َأبِي َرافِــٍع، َمْوَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن ِعْكِرَمــَة َمْوَلى اْبِن ( 1 8
َق َعْبُد َيِزيَد َأُبو ُرَكاَنَة، َوإِْخَوتِِه ُأمَّ ُرَكاَنَة، َوَنَكَح اْمَرَأًة مِْن ُمَزْينََة، َفَجاَءِت  َعبَّــاٍس، َعــْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َطلَّ
ْق َبْينِي َوَبْينَُه،  ــْعَرُة، لَِشــْعَرٍة َأَخَذْتَها مِْن َرْأِسَها، َفَفرِّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َما ُيْغنِي َعنِّي إاِلَّ َكَما ُتْغنِي َهِذِه الشَّ
َفَأَخــَذِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِميٌَّة، َفَدَعا بُِرَكاَنَة، َوإِْخَوتِِه، ُثمَّ َقاَل َلُجَلَســائِِه: ))َأَتَرْوَن ُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكَذا َوَكَذا؟، 
ْقَها(( َفَفَعَل، ُثمَّ   َقاُلوا: َنَعــْم، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِعْبِد َيِزيــَد: ))َطلِّ

ِمــْن َعْبــِد َيِزيَد، َوُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكَذا َوَكَذا؟((
ْقُتَها َثاَلًثا َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: ))َقْد َعِلْمُت َراِجْعَها((  َقاَل: ))َراِجِع اْمَرَأَتَك ُأمَّ ُرَكاَنَة َوإِْخَوتِِه؟(( َقاَل: إِنِّي َطلَّ
{، َقاَل َأُبو َداُوَد: َوَحِديُث َنافِِع ْبِن ُعَجْيٍر،  تِِهنَّ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ تِِهنََّيٰٓ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ
َ
أ َوَتــاَل: }َيٰٓ

َها إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َق اْمَرَأَتُه اْلَبتََّة، َفَردَّ ِه، َأنَّ ُرَكاَنَة، َطلَّ َوَعْبِد اهللِ ْبِن َعلِيِّ ْبِن َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َق اْمَرَأَتــُه اْلَبتََّة، َفَجَعَلَها النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َواِحَدًة.  ُجــِل، َوَأْهَلُه َأْعَلــُم بِِه، إِنَّ ُرَكاَنــَة إِنََّما َطلَّ ، أِلَنَّ َوَلــَد الرَّ َأَصــحُّ

]2196صد ح[.
عبد يزيد: هو اسم ألبي ركانة هكذا )عبد يزيد(.

أبو ركانه وإخوته: وإخوته أي إخوة ركانه وهم أوالد عبد يزيد.

نكح امرأة من مزينة: أي تزوج امرأة من قبيلة مزينة.

ما يغني عني إال كما تغني عني هذه الشــعرة: كناية عىل أنه ال يستطيع الجماع وال يحدث 

له انتصاب.

حمية: غرية وغضب وأراد التأكد من صحة كالمها.
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فدعا بركانه وإخوته: أي أتى بأوالد عبد زيد وهو أبو ركانة.

يشــبه كذا وكذا من عبد يزيد: أي قال لجلسائه أليس هناك شبه بني عبد يزيد وأوالده يريد أن 

أبا ركانه ليس عنينًا كما ادعت امرأته الثانية ألن له أوالد.

إني قد طلقتها ثالثا قال قد علمت: أي طلقها ثالثا يف جلســة واحدة وكان يظن أنه ال تحل له 

فردها إليه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولعل أبا ركانة كررها ثالثًا يريد التأكيد أو لعله طلق ثالثًا ولم يقصد البينونة 

الكربى، وقال البعض بل طالق الثالث ليســت واحدة بل بينونة كربى وقالوا بضعف الحديث أو بتقديم 

الرواية األخرى وأن صاحب القصة ركانة نفسه وليس أباه وظاهرها أنها تقع ثالثًا إال لو لم يقصد بها إال 

واحدة وهي رواية ركانة بن عبد يزيد )أنه طلق امرأته ســهيمة البتة فأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال والله ما أردت 

إال واحدة.. وفيه فردها إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص(، ولعل الغالب أن الذي يطلق ثالثًا يقصد واحدة أو أنها تقع واحدة 

إال لو أراد القايض أو املفتي تمريرها ثالثا اجتهاًدا أو تعزيًرا كما يف رواية ركانة قال له رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

مســتفهًما: )والله ما أردت إال واحدة؟( وكأنه ملسو هيلع هللا ىلص أراد تعزيره لو لــم يؤكد له أنه أراد واحدة وليس ألن 

األصل أنها ثالث وقد يُفضل يف مثل هذه املســائل يُرجع فيها إىل قاض رشعي أو أهل العلم الثقات للحكم 

يف كل قضية بحسبها كما يف هذا الحديث وحديث الباب التايل.

ْهَباِء َقاَل اِلْبــِن َعبَّاٍس: َأَتْعَلُم ( 2 8 َعــِن اْبِن ُجَرْيــٍج، َأْخَبَرنِي اْبُن َطاُوٍس، َعْن َأبِيــِه، َأنَّ َأَبا الصَّ
َأنََّما َكاَنِت الثَّاَلُث ُتْجَعُل َواِحَدًة َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأبِي َبْكٍر، َوَثاَلًثا مِْن إَِماَرِة ُعَمَر؟ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: 

»َنَعْم«. ]2200صد ص[.
كانت الثالث: أي طالق الثالث مرة واحدة ال تكون إال طلقة واحدة.

باب]إذا]رأى]القاضي]أو]المفتي]أن]طالق]الثالث]ثالث1][[ 

َق اْمَرَأَتُه َثاَلًثا، َقاَل: (   8 َعــْن ُمَجاِهٍد َقــاَل: »ُكنُْت ِعنَْد اْبِن َعبَّاٍس َفَجاَءُه َرُجٌل، َفَقاَل: إِنَّــُه َطلَّ
َها إَِلْيِه، ُثمَّ َقاَل: َينَْطلُِق َأَحُدُكْم، َفَيْرَكــُب اْلُحُموَقَة ُثمَّ َيُقوُل َيا اْبَن َعبَّاٍس، َيا  َفَســَكَت َحتَّى َظنَنْــُت َأنَُّه َرادُّ

ُۥ َمۡرَٗجا{، َوإِنََّك َلْم َتتَِّق اهلَل َفَلْم َأِجْد َلَك َمْخَرًجا،  َ َيَۡعل لَّ ُۥ َمۡرَٗجاَوَمن َيتَِّق ٱللَّ َ َيَۡعل لَّ اْبــَن َعبَّــاٍس! َوإِنَّ اهلَل َقاَل: }َوَمن َيتَِّق ٱللَّ
{ فِي  َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنََّيٰٓ يُّ
َ
أ َعَصْيَت َربََّك، َوَباَنْت مِنَْك اْمَرَأُتَك، َوإِنَّ اهلَل َقاَل: }َيٰٓ

«. ]2197صد ص[. تِِهنَّ ُقُبِل ِعدَّ
فريكب الُحموقة: من الُحمق أي يفعل فعال أحمق.

ثم يقول يا ابن عباس: أي ليجد له حاًل ومخرًجا.

لم تتق الله: ألنه فعل شيئًا قد نهاه الله عنه وهو الطالق ثالثة يف مرة واحدة.
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وبانت منك: أي بانت منك امرأتك بينونة كربى فال تحل لك حتى تنكح زوجا غريك.

يف قبل عدتهن: أي يف بداية وأول عدتهن وهو الُطهر وهذه قراءة البن عباس شاذة تُفرس القرآن 

وال يُقرأ بها يف الصالة وال غريها.

باب]المطلقة]ثالثا]ال]ترجع]حتى]تنكح]زوجا]غيره1][[ 

ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح  ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ قال تعالى: }فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ
ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن٢٣٠٢٣٠{ ]البقرة: 0 2[ ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ن َيَتَاَجَعآ إِن َظنَّآ أ

َ
ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَنَعلَۡيِهَمآ أ ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
ن َيَتَاَجَعآ إِن َظنَّآ أ

َ
َعلَۡيِهَمآ أ

فإن طلقها فال تحل: أي إن طلقها الثالثة.

فإن طلقها فال جناح عليهما: أي طلقها الزوج الثاني فال حرج من أن ترجع لألول بعقد جديد.

َعــْن َعائَِشــَة : َجــاَءْت اْمــَرَأُة ِرفاَعــَة الُقَرظِيِّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلــْت: ُكنُْت ِعنْــَد ِرَفاَعَة، ( 4 8

بِيــِر إِنََّمــا َمَعــُه مِْثــُل ُهْدَبــِة الثَّــْوِب، َفَقاَل:  ْحَمــِن ْبــَن الزَّ ْجــُت َعْبــَد الرَّ َقنِــي، َفَأَبــتَّ َطالَقِــي، َفَتَزوَّ َفَطلَّ

))َأُترِيِديــَن َأْن َتْرِجِعي إَِلى ِرَفاَعَة؟ لَ، َحتَّى َتُذوِقي ُعَســْيَلَتُه َوَيُذوَق ُعَســْيَلَتِك((، َوَأُبــو َبْكٍر َجالٌِس ِعنَْدُه، 

 َوَخالُِد ْبــُن َســِعيِد ْبــِن الَعاِص بِاْلَباِب َينَْتظُِر َأْن ُيْؤَذَن َلُه، َفَقاَل: َيا َأَبا َبْكٍر َأاَل َتْســَمُع إَِلــى َهِذِه َما َتْجَهُر بِِه 

ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]2639خ[.
فأبــت طالقي: البت هو القطع أي قطع قطًعا كليًا بتحصيــل البينونة الكربى بالطالق الثالث 

متفرقات.

إنما معه مثل هدبة الثوب: تريد أنه ال يستطيع الجماع كناية عن االسرتخاء وعدم االنتصاب.

تذوقي عســيلته ويذوق عســيلتك: كناية عن الجماع ويف ذلك داللة عــىل أن العقد ال يكفي 

لرجوعها لزوجها األول بل ال بد من الجماع.

أال تسمع إىل هذه: كأنه استعظم تلفظها بذلك بحرضة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

َق اْمَرَأَتُه -َيْعنِي َثاَلًثا- ( 5 8 َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: ُسئَِل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َرُجٍل َطلَّ
ِل؟ َقاَلْت: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقَها َقْبَل َأْن ُيَواقَِعَها َأَتِحلُّ لَِزْوِجَها اأْلَوَّ َجْت َزْوًجا َغْيَرُه، َفَدَخَل بَِها، ُثمَّ َطلَّ َفَتَزوَّ

ِل َحتَّى َتُذوَق ُعَسْيَلَة اْلَخرِ، َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتَها((. ]2309صد ص[. ))َل َتِحلُّ لِْلَوَّ

فدخل بها: أي خال بها فقط دون جماع.

ثم طلقها قبل أن يواقعها: طلقها قبل أن يجامعها.
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ُجُل، (   8 ُجَها الرَّ ُق اْمَرَأَتــُه َثاَلًثــا َفَيَتَزوَّ ُجــِل ُيَطلِّ َعــْن اْبــِن ُعَمَر، َقاَل: ُســئَِل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ

ِل َحتَّى ُيَجاِمَعَها اْلَخُر((.  ُقَها َقْبَل َأْن َيْدُخَل بَِها؟ َقاَل: ))َل َتِحلُّ لِْلَوَّ ــْتَر، ُثمَّ ُيَطلِّ َفُيْغلُِق اْلَباَب َوُيْرِخي السِّ

]3415صن ص[.

فيغلق الباب ويرخي الســرت ثم يطلقها: أي يخلو بهــا فقط فال تحل لألول حتى لو صارت 

مداعبات من مقدمات الجماع ولم يصل منها إىل شييء عمًدا أو عجًزا بل ال بد من الجماع حتى تحل لألول 

إذا تُويف الثاني أو طلق برغبته.

باب]لعن]الله]المحلل]والمحلل]له1][[ 

َل َلُه«. ]1120صت ص[.( 7 8 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الُمِحلَّ َوالُمَحلَّ
 لعن: اللعن هو الطرد من رحمة الله.

َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل ُأْخبُِرُكْم بِالتَّْيِس اْلُمْسَتَعاِر((، َقاُلوا: َبَلى، ( 8 8
َل َلُه((. ]1936صه ح[. َل، َواْلُمَحلَّ ُل، َلَعَن اهللُ اْلُمَحلِّ َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: ))ُهَو اْلُمَحلِّ

املحلل: هو َمن تزوج املبتوتة أي املطلقة ثالثًا ليحلها لزوجها األول.

املحلل له: هو زوجها األول.

روى الحاكم عن نافــع أن رجال قال البن عمر: امرأة تزوجتها أحلهــا لزوجها، لم يأمرني ولم 

يعلــم. قال: ال، إال نكاح رغبة، إن أعجبتك أمســكها، وإن كرهتها فارقها. قــال: وإن كنا نعده عىل عهد 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص سفاًحا. وقال: ال يزاالن زانيني، وإن مكثا عرشين سنة.

وســئل اإلمام أحمد عن الرجل يتزوج املرأة، ويف نفســه أن يحلها لزوجها األول، ولم تعلم املرأة 

بذلك. فقال: هو محلل، إذا أراد بذلك اإلحالل فهو ملعون.

باب]لم]يكن]للمطلقة]عدة1][[ 

ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق 
َ
نُفِســِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ َوَل َيِلُّ لَُهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

َ
نُفِســِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ َوَل َيِلُّ لَُهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ قال تعالى: }َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحاۚ 
َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َوُبُعوَلُُهنَّ أ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱللَّ

َ
ُ ِفٓ أ َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحاۚ ٱللَّ

َ
َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۚ َوُبُعوَلُُهنَّ أ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُۡؤِمنَّ بِٱللَّ

َ
ُ ِفٓ أ ٱللَّ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم٢٢٨٢٢٨{ ]البقرة: 228[ ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ ُ َعزِيٌز َحِكيٌمَولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ
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ثالثــة قروء: أي ثالث ِحيض وهي بمثابة إعطائه فرصة للرجوع فال ترتك املطلقة بيت الزوجية 

بــل تحاول اإلصالح ولها التزين له فهــي ال تزال زوجته أما مع انتهاء العدة فــال يجوز. وهذا العموم 

مخصوص باآليات التي بينت أن عدة الحامل بوضع حملها وعدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشــهر وعرش 

أيام وعدة التي ال تحيض ثالثة أشهر أما املطلقة قبل الدخول فال عدة عليها.

وال يحــل لهن أن يكتمن ما خلق الله يف أرحامهن: ال يجوز للمطلقة أن تخفي وقت الحيض 

فإذا كانت ال ترغب فيــه تقول كذبًا لقد حضت الثالثة وهي لم تحض حتى تمنعه من رجعتها ولو كانت 

ترغــب فيه تقول كذبًا لم تأتني الحيضة الثالثة وتكون قد حاضــت الثالثة حتى تمكنه من إرجاعها مع 

كونها يف هذه الحالة لها أن ترجع إليه بعقد جديد فهذا كله يرتتب عليه ضياع الحقوق ومثل ذلك لو أخفت 

الحمل.

ِة: »َأنََّها ُطلَِّقْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْم ( 9 8 ــَكِن اأْلَْنَصاِريَّ َعْن َأْســَماَء بِنِْت َيِزيَد ْبِن السَّ
ُة  َل َمْن ُأْنِزَلْت فِيَها اْلِعدَّ ِة لِلطَّاَلِق، َفَكاَنْت َأوَّ َقْت َأْســَماُء بِاْلِعدَّ ٌة، َفَأْنَزَل اهلُل  ِحيَن ُطلِّ َقِة ِعدَّ َيُكْن لِْلُمَطلَّ

َقاِت«. ]2281صد ح[. لِْلُمَطلَّ
ولم يكــن للمطلقة عدة: أي لم يكن ُحددت لها عدة عىل هذا التفصيل الرشعي املنِْصف للمرأة 

مــن تحديد العدة التي للزوج مراجعتها فيها باثنتني فقط، أما العدة الثالثة التي بعد الطالق الثالث ليس 

من حق الزوج أن يراجعها، كما تم تحديد العدة بثالث حيض بينما يف الجاهلية كانت عدتهن غري محددة 

بعدد وللزوج مراجعتها حتى لو يف العــدة الثالثة بعد الطالق الثالث أو الرابع وكذلك مدتها قد تصل إىل 

ثمانيــة قروء حتى كان الرجل يف الجاهلية يطلق زوجته ثم يراجعها ويكرر ذلك مرات عديدة إرضاًرا بها 

نُفِســِهنَّ 
َ
بَّۡصَن بِأ نُفِســِهنَّ َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ
َ
بَّۡصَن بِأ ويؤيد هــذا املعنى مضمون أثر عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل: }َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

ۚثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ{ وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثالثا فنســخ ذلك وقال  ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ
تَاِنۖ{ فقول ابن عباس: )فهو أحــق برجعتها وإن طلقها ثالثا( يدل عىل أن الرجعة كانت  َلٰــُق َمرَّ تَاِنۖٱلطَّ َلٰــُق َمرَّ }ٱلطَّ
موجــودة لكنها غري منصفة للمرأة وبذلك يتضح املقصود بأثر أســماء )ولم يكن للمطلقة عدة( عىل ما 

فصلنا.

باب]ال]عدة]للمطلقة]قبل]المسيس1][[ 

وُهنَّ  ن َتَمسُّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ وُهنَّ َيٰٓ ن َتَمسُّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

اٗحا َجِيٗل٤٩٤٩{ ]األحزاب: 49[ وَنَهاۖ َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ ةٖ َتۡعَتدُّ اٗحا َجِيٗلَفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ وَنَهاۖ َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ ةٖ َتۡعَتدُّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ
إذا نكحتم املؤمنات: املقصود بالنكاح هنا العقد دون الوطء.



ريــاض الصالحــات326

من قبل أن تمسوهن: املقصود به الوطء أو الخلوة كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون.

فما لكم عليهن مــن عدة تعتدونها: أي ليس عليها عدة طالق ولها نصف املهر بينما لو تويف 

فعليها عدة الوفاة حتى ولو لم يدخل بها ولها املهر كامال وكذلك حقها يف اإلرث.

ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضٗةۚ 
َ
وُهنَّ أ ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضٗةۚ لَّ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َما لَۡم َتَمسُّ
َ
وُهنَّ أ وقال تعالى: }لَّ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َما لَۡم َتَمسُّ

ا َعَ ٱلُۡمۡحِســننَِي٢٣٦٢٣٦ ِإَون  ِإَون  ا َعَ ٱلُۡمۡحِســننَِيَوَمّتُِعوُهنَّ َعَ ٱلُۡموِســِع قَــَدُرهُۥ َوَعَ ٱلُۡمۡقِتِ قَــَدُرهُۥ َمَتَٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ َوَمّتُِعوُهنَّ َعَ ٱلُۡموِســِع قَــَدُرهُۥ َوَعَ ٱلُۡمۡقِتِ قَــَدُرهُۥ َمَتَٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ
ۡو َيۡعُفَواْ 

َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ــوُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِلَّ ن َتَمسُّ

َ
ۡو َيۡعُفَواْ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ــوُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِلَّ ن َتَمسُّ

َ
َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

َ بَِما َتۡعَملُوَن  ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَل تَنَســُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِي بَِيــِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱنلَِّكِحۚ َوأ َ بَِما َتۡعَملُوَن ٱلَّ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَل تَنَســُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
ِي بَِيــِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱنلَِّكِحۚ َوأ ٱلَّ
بَِصرٌيبَِصرٌي٢٣٧٢٣٧{ ]البقرة:   7-2 2[

فنصــف ما فرضتم: أي لها نصف املهر وقال بعض أهل العلم لو كانت هي التي طلبت الطالق 

فليس لها يشء.

يعفون: أي النساء يف ترك حقها يف نصف املهر أو بعضه.

الذي بيده عقدة النكاح: الزوج أي له أن يعفو ويرتك لها النصف اآلخر من املهر أو بعضه.

نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ{ َوَقاَل: ( 870
َ
بَّۡصَن بِأ َۚوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ
َ
بَّۡصَن بِأ َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: »}َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

ۡشُهرٖ{ فنُِسَخ مِْن َذلَِك َوَقاَل: 
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ ٰٓـِٔــى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ ۡشُهرَٖوٱلَّ
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ ٰٓـِٔــى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ }َوٱلَّ

وَنَهاۖ{«. ]2282صد ح[. ةٖ َتۡعَتدُّ وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
ُۖثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ وَنَها ةٖ َتۡعَتدُّ وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
}ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

فنســخ من ذلك وقال )ثم طلقتموهن من قبل أن تمســوهن..(: فنسخ من ذلك ولم يقل 

نســخ ذلك والنســخ هنا ليس بمعناه العام واملقصود أن بعد نزول اآلية بــأن عدة املطلقات ثالثة قروء 

 فنســخ منها أو ُخص منها املطلقات الالتي لم يُدخل بهن فإنه ال عدة عليهن وكذلك عدة الحامل بوضع 

الحمل وغريهما.

ِت ِبَرۡيٖ ّمِۡنَهآ ( 871
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ِبَرۡيٖ ّمِۡنَهآ َما نَنَســۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: »فِي َقْولِِه: }َما نَنَســۡخ ِمۡن َءايٍَة أ

ُ َما  ُ َما َيۡمُحواْ ٱللَّ ُِل{ اآْلَيَة َوَقاَل: }َيۡمُحواْ ٱللَّ ۡعلَُم بَِما ُيَزّ
َ
ُ أ َكَن َءايَةٖ َوٱللَّ نۡلَــآ َءايَٗة مَّ ُِلِإَوَذا بَدَّ ۡعلَُم بَِما ُيَزّ
َ
ُ أ َكَن َءايَةٖ َوٱللَّ نۡلَــآ َءايَٗة مَّ ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ{ َوَقاَل: }ِإَوَذا بَدَّ

َ
ۗأ ٓ ۡو ِمۡثلَِها
َ
أ

بَّۡصَن  بَّۡصَن َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ ُل َما ُنِســَخ مَِن اْلُقْرآِن اْلِقْبَلُة َوَقاَل: }َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ مُّ ٱۡلِكَتِٰب٣٩٣٩{ َفَأوَّ
ُ
ۥٓ أ مُّ ٱۡلِكَتِٰبيََشــآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ
ُ
ۥٓ أ يََشــآُء َوُيۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ

ُتُهنَّ ثََلَٰثُة  ٰٓـِٔــى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ ُتُهنَّ ثََلَٰثُة َوٱلَّ ٰٓـِٔــى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ{ َوَقاَل: }َوٱلَّ
َ
ۚبِأ نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖ
َ
بِأ

ةٖ  وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
ةٖ ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
ۡشُهرٖ{ فنُِسَخ مِْن َذلَِك َقاَل َتَعاَلى: }ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

َ
ۡشُهرٖأ
َ
أ

وَنَهاۖ{«. ]3499صن، حسن صحيح[. َۖتۡعَتدُّ وَنَها َتۡعَتدُّ
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باب]الِعدة]على]من]تُوفي]عنها]زوجها]ولو]لم]يمسها1][[ 

ۡشــُهرٖ 
َ
ۡرَبَعَة أ

َ
نُفِســِهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّــۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ ۡشــُهرٖ َوٱلَّ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
نُفِســِهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّــۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ قــال تعالــى: }َوٱلَّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن  نُفِســِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱللَّ
َ
َجلَُهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ

َ
ۖا فَإَِذا بَلَۡغَن أ ُ بَِما َتۡعَملُوَن وََعــۡشٗ نُفِســِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱللَّ

َ
َجلَُهنَّ فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ

َ
ۖا فَإَِذا بَلَۡغَن أ وََعــۡشٗ

َخبرِيَٞخبرِي٢٣٤٢ٞ٣٤{ ]البقرة: 4 2[
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواًجا يرتبصن بأنفســهن أربعة أشــهر وعرشا: هذا أمر 

من الله للنســاء الالتي يُتوىف عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشــهر وعرش ليال وهذا الحكم يشمل 

الزوجات املدخول بهن وغري املدخول بهن باإلجماع، لعموم اآلية الكريمة.

َج اْمَرَأًة َوَلــْم َيْفِرْض َلَها َصَداًقــا َوَلْم َيْدُخْل ( 872 َعــْن اْبِن َمْســُعوٍد: »َأنَُّه ُســئَِل َعْن َرُجٍل َتــَزوَّ
ُة، َوَلَها  بَِهــا َحتَّى َماَت، َفَقاَل اْبُن َمْســُعوٍد: َلَها مِْثُل َصَداِق نَِســائَِها، اَل َوْكَس، َواَل َشــَطَط، َوَعَلْيَهــا الِعدَّ
، َفَقاَل: َقَضى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق اْمَرَأٍة مِنَّا مِْثَل  الِميَراُث، َفَقاَم َمْعِقُل ْبُن ِسنَاٍن األَْشَجِعيُّ

ِذي َقَضْيَت. َفَفِرَح بَِها اْبُن َمْسُعوٍد ]1145 صت ص[. الَّ
لم يفرض لها صداًقا: لم يحدد لها مهًرا.

مثل صداق نسائها: أي مقارب لصداق أقرانها من النساء

ال وكس وال شطط: ال نقص وال زيادة َجوًرا وُعدوانًا.

وعليها العدة: أي عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشا ولو لم يدخل بها.

ولها املرياث: أي من زوجها ولو لم يدخل بها.

باب]عدة]المتوفى]عنها]زوجها]إذا]كانت]حامال1][[ 

ۚ{ ]الطالق: 4[ ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
َۚوأ ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
قال تعالى: }َوأ

 أن يضعن حملهن: أي الحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كانت العدة من طالق أو ُخلع 

أو وفاة أو غري ذلك، كما تنقيض عدتها لو حدث لها ســقط ونزل الجنني قبل كماله رشط أن يكون ظهرت 

عىل الجنني مالمح إنســان، وهذا يكون غالبًا بعد ثمانني أو تســعني يوًما عىل قول أكثر أهل العلم، وقيل 

تنقيض عدتها ولو لم يتبني فيه خلق إنسان بل يكفي ولو كان مضغة غري مخلقة والقول األول أحوط فلو 

لم يتبني فيه املالمح تعتد بثالث حيض إذا كانت مطلقة أما إذا تويف عنها زوجها فتعتد بأربعة أشهر وعرش.

َعِن الِمْســَوِر ْبِن َمْخَرَمَة: »َأنَّ ُســَبْيَعَة األَْســَلِميََّة ُنِفَســْت َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها بَِلَياٍل، َفَجاَءِت (  87
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسَتْأَذَنْتُه َأْن َتنْكَِح، َفَأِذَن َلَها َفنََكَحْت«. ]5320خ[.
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نفست: أي ولدت.

أن تنكح: أي تتزوج فأذن لها ألن عدة الحامل بوضع الحمل فقد تنتظر وتعتد تســعة أشهر لو 

مات زوجها أو طلقها أول حملها وقد تعتد يوما واحدا أو ساعات لو مات أو طلق قبل الوالدة بيوم أو أقل.

َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ اْمَرَأًة مِْن َأْســَلَم ُيَقاُل َلَها ُسَبْيَعُة، َكاَنْت َتْحَت َزْوِجَها، ( 874
ــنَابِِل ْبُن َبْعَكٍك، َفَأَبــْت َأْن َتنْكَِحُه، َفَقــاَل: ))َواهللِ َما َيْصُلُح َأْن  ــَي َعنَْهــا َوِهــَي ُحْبَلى، َفَخَطَبَها َأُبو السَّ ُتُوفِّ
ي آِخَر الََجَلْيِن((، َفَمُكَثْت َقِريًبا مِْن َعْشِر َلَياٍل، ُثمَّ َجاَءِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))اْنكِِحي((.  َتنْكِِحيِه َحتَّى َتْعَتدِّ

]5318خ[.
تعتــدي آخر األجلني: قال ذلك لعدم علمه أن عدتها انتهــت بوضع حملها وكان يظن أنه آخر 

األجلني يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشــهر وعرش اعتدت بوضعه، وإذا وضعت الحمل قبل أربعة 

أشهر وعرش أكملت أربعة أشهر وعرشا.

والقول بآخر األجلني مخالف لجماهري الَســَلف والَخَلف حتى ابــن عباس  قد قال ابن عبد 

الرب  أنه رجع إىل حديث ســبيعة األسلمية بأن عدة الحامل بوضع الحمل وكما هو رصيح اآلية الكريمة 

إال أنهــم لم يقولوا بآخر األجلني يف املطلقة الحامل بل يف املتــوىف عنها زوجها فقط والصحيح أنه بوضع 

الحمل يف الحالتني.

اٍم، َفَأَمَرَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ( 875 َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: »َوَضَعْت ُســَبْيَعُة َبْعَد َوَفاِة َزْوِجَها بَِأيَّ
َج«. ]3513صن ص[. َتَزوَّ

فأمرها: ويف رواية )فأذن لها( وذلك حني استفتته.

باب]عدة]المطلقة]الحامل]واآليسة1][[ 

ٰٓـِٔى  ۡشُهرٖ َوٱلَّ
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ ٰٓـِٔى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ ٰٓـِٔى َوٱلَّ ۡشُهرٖ َوٱلَّ
َ
ُتُهنَّ ثََلَٰثُة أ ٰٓـِٔى يَئِۡسَن ِمَن ٱلَۡمِحيِض ِمن نَِّسآئُِكۡم إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم فَعِدَّ قال تعالى: }َوٱلَّ

ا٤٤ َذٰلَِك  َذٰلَِك  ۡمرِهِۦ يُۡسٗ
َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
الَــۡم َيِۡضَنۚ َوأ ۡمرِهِۦ يُۡسٗ

َ
ُۥ ِمۡن أ َ َيَۡعل لَّ ۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ ن يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ

َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
لَــۡم َيِۡضَنۚ َوأ

ۡجًرا٥٥{ ]الطالق: 5-4[
َ
ۥٓ أ اتِهِۦ َوُيۡعِظۡم َلُ َ يَُكّفِۡر َعۡنُه َسّيِ َٔ ۥٓ إَِلُۡكۡمۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ نَزَلُ

َ
ِ أ ۡمُر ٱللَّ

َ
ۡجًراأ

َ
ۥٓ أ اتِهِۦ َوُيۡعِظۡم َلُ َ يَُكّفِۡر َعۡنُه َسّيِ َٔ ۥٓ إَِلُۡكۡمۚ َوَمن َيتَِّق ٱللَّ نَزَلُ

َ
ِ أ ۡمُر ٱللَّ

َ
أ

والالئي يئسن: اآليسة - وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكربها فعدتها ثالثة أشهر.

إن ارتبتم: شككتم يف كونه دم حيض أم استحاضة.

والالئي لم يحضن: لصغر ســنها فعدتهن ثالثة أشهر. أما التي دورتها غري منتظمة وتتأخر أو 

مرضعة قد تأخر حيضها فال بد من العدة ثالث حيض حتى لو طالت. أما املريضة التي ال تعرف ســبب 

انقطاع الدورة ونحوها فعدتها سنة كاملة وهو اجتهاد عمر بن الخطاب  ولم يخالفه أحد من الصحابة 
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وقال بعض أهل العلم أنه لو تيقن عدم حملها وغلب عىل ظنها عدم نزول الحيض حتى مع العالج فتعتد 

ثالثة أشهر ومثلها التي استأصلت الرحم.

وأوالت األحمال أن يضعن حملهن: عدة الحامل بوضع الحمل ولو كانت الطلقة الثالثة.

اِم، َأنَُّه َكاَنْت ِعنَْدُه ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنُْت ُعْقَبــَة، َفَقاَلْت َلُه َوِهَي َحامٌِل: َطيِّْب (  87 َبْيــِر ْبِن اْلَعوَّ َعــِن الزُّ
اَلِة، َفَرَجــَع َوَقْد َوَضَعْت، َفَقاَل: َمــا َلَها؟ َخَدَعْتنِي،  َقَها َتْطلِيَقــًة، ُثمَّ َخَرَج إَِلى الصَّ َنْفِســي بَِتْطلِيَقــٍة، َفَطلَّ

َخَدَعَها اهلُل، ُثمَّ َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َسَبَق اْلكَِتاُب َأَجَلُه، اْخُطْبَها إَِلى َنْفِسَها((. ]2026صه ص[.
 خدعتني: الظاهر أنها كانت ال تحبه وتريد الخالص.

 سبق الكتاب أجله: مضت العدة املكتوبة.

 اخطبها إىل نفسها: أي أطلب الزواج منها بعقد جديد إذا وافقت عىل ذلك.

باب]ال]توطأ]المسبية]حتى]تضع]أو]تحيض1][[ 

، َوَرَفَعُه، َأنَُّه َقاَل فِي َســَباَيا َأْوَطاَس: ))َل ُتوَطُأ َحاِمٌل َحتَّى َتَضَع، ( 877 َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ
َوَل َغْيُر َذاِت َحْمٍل َحتَّى َتِحيَض َحْيَضًة((. ]2157صد ص[.

 ســبايا أوطاس: أوطاس مــكان قريب من مكة جهــة الرشائع، وهــذا الحديث كغريه من 

األحاديث بــل واآليات القرآنية التي اعتنت بأحــكام تخص اإلماء والعناية بهــن وضبط العالقة بينها 

وبني ســيدها، حيث كانت اإلماء يف الجاهليــة ال قيمة لهن فكان البعض يحثهن عىل الفاحشــة جمًعا 

لألمــوال وال يمتنع عندهــم أن يجامعها أكثر من واحد ولــو كانت حامال، بل ويفرقــون بينها وبني 

أطفالها أو زوجها ببيعها منفردة فجاء اإلســالم وحرم ذلك كله، بــل ووردت آيات وأحاديث تحث عىل 

العتق يف الكفــارات وغريها وأحاديث تحث عىل عتقها والتزوج بها كما فعل رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص مع صفية 

وجويرية ، كما ألزم ســيدها باالعرتاف بولده منهــا، وإذا انتقلت ملكيتها للغــري فال يأتيها إال أن 

تســتربئ بحيضة منًعا لظلمها ورفعة لقيمتها، وإذا عتقت فلها الخيار يف الفســخ والزواج من األحرار 

 حتــى تُنجب أحراًرا مع حث ســيدها عىل تزويجهــا من غريه وحينئذ ال يقربها وغــري ذلك مما يضيق 

املقام لرسده.

ال تُوطأ حامل حتى تضع: ال تُجامع بزواج أو ملك يمني أي املســبية ومن باب أَْوىل الُحرة فال 

يجوز لها الزواج وهي حامل حتى لو مات زوجها أو كانت الطلقة الثالثة ألنها يف الِعدة ولحديث )ال يسقي 

ماءه زرع غريه( فال يجوز حتى لو كانت حاماًل من سفاح أو اغتصاب حتى تضع.

وال غري ذات حمل حتى تحيض حيضة: وهذه املسبية ولو كانت ِبكًرا فال يجوز جماعها بملك 

يمني أو بزواج حتى تستربئ بحيضة.
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باب]وجوب]قبول]الزوجة]مراجعتها]في]العدة1][[ 

ِي َعلَۡيِهنَّ  َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحــاۚ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ
َ
َحــقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
ِي َعلَۡيِهنَّ َوُبُعوَلُُهنَّ أ َراُدٓواْ إِۡصَلٰٗحــاۚ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ

َ
َحــقُّ بَِرّدِهِنَّ ِف َذٰلَِك إِۡن أ

َ
قــال تعالى: }َوُبُعوَلُُهنَّ أ

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم٢٢٨٢٢٨{ ]البقرة: 228[ ُ َعزِيٌز َحِكيٌمبِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ َوٱللَّ
وبعولتهن أحق بردهن: أي أزواجهن لهم حق الرجعة يف الطلقة األوىل والثانية وقبل انتهاء العدة.

إن أرادوا إصالًحا: يجب عىل الزوج أن يقصد بالرجعة اإلصالح واملعارشة باملعروف ويحرم عليه 

إْن َقصد بالرجعة اإلرضار بها وظلمها.

 ولهن مثل الذي عليهن باملعروف: بدأ بحق النساء لضعفهن فقال سبحانه للنساء حقوق عىل 

الرجال كما أن للرجال حقوقا عىل النساء فليؤدي كل منهما ما يجب عليه باملعروف أي بما هو معروف يف 

الرشع وفيما تعارف عليه الناس.

 وللرجال عليهن درجة: يف القوامة والنفقة وقيادة البيت وحمايتها وعدم استخدام هذه القوامة 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم{ تهديد ووعيد فهو غالب ذو عزة  ُ َعزِيٌز َحِكيٌمَوٱللَّ يف ظلم املرأة ولذلــك ختم الله تعاىل اآلية بقوله: }َوٱللَّ

منتقم ممن عصاه عموًما ويدخل فيها الزوج إذا استخدم قوامته وقوته يف ظلم املرأة فليتذكر قوة الله تعاىل 

وانتقامــه ومع أن الله تعاىل ذو عزة فهو ال يترصف إال بحكمة وهكذا ينبغى لكل من واله الله تعاىل والية 

عامة أو خاصة كالزوج أن تكون قوامته وقوته يف قيادته للبيت مصحوبة بالحكمة.

ۡو َسُِّحوُهنَّ 
َ
ۡمِســُكوُهنَّ بَِمۡعــُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
ۡو َسُِّحوُهنَّ ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
ۡمِســُكوُهنَّ بَِمۡعــُروٍف أ

َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
وقــال تعالــى: }ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

 ِ ۥۚ َوَل َتتَِّخُذٓواْ َءاَيِٰت ٱللَّ ْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه َۡعَتُدوا اٗرا ّلِ ِ بَِمۡعُروٖفۚ َوَل ُتۡمِســُكوُهنَّ ِضَ ۥۚ َوَل َتتَِّخُذٓواْ َءاَيِٰت ٱللَّ ْۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه َۡعَتُدوا اٗرا ّلِ بَِمۡعُروٖفۚ َوَل ُتۡمِســُكوُهنَّ ِضَ
 َ نَزَل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰب َوٱۡلِۡكَمةِ يَعُِظُكم بِهۦِۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ َ ُهُزٗوۚا َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ نَزَل َعلَۡيُكم ّمَِن ٱۡلِكَتِٰب َوٱۡلِۡكَمةِ يَعُِظُكم بِهۦِۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ِ َعلَۡيُكۡم َوَمآ أ ُهُزٗوۚا َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ

ٍء َعلِيٞم٢٣١٢٣١{ ]البقرة: 1 2[ َ بُِكّلِ َشۡ نَّ ٱللَّ
َ
ٍء َعلِيٞمَوٱۡعلَُمٓواْ أ َ بُِكّلِ َشۡ نَّ ٱللَّ
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

فبلغن أجلهن: أي أوشكن عىل انتهاء العدة.

وال تمسكوهن رضاًرا لتعتدوا: فال يجوز للرجل أن يقصد بالرجعة اإلرضار بالزوجة.

ــَق َحْفَصَة، ُثمَّ ( 878 َعــْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َعــْن ُعَمَر: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َطلَّ
َراَجَعَها«. ]2283صد ص[.

باب]تزويج]المرأة]من]مطلقها]إذا]تراضوا]بينهم]بالمعروف1][[ 

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا 
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهــنَّ أ

َ
ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهــنَّ أ

َ
قــال تعالى: }ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَكٰ لَُكۡم 
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۗ َذٰلُِكۡم أ ۡزَكٰ لَُكۡم تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱللَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۗ َذٰلُِكۡم أ تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِهِۦ َمن َكَن ِمنُكۡم يُۡؤِمُن بِٱللَّ

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن٢٣٢٢٣٢{ ]البقرة: 2 2[
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡطَهُرۚ َوٱللَّ

َ
نُتۡم َل َتۡعلَُموَنَوأ

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ۡطَهُرۚ َوٱللَّ

َ
َوأ
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َثنِي َمْعِقُل ْبُن َيَســاٍر، َأنََّهــا َنَزَلْت فِيِه، َقاَل: ( 879 { َقاَل: َحدَّ َعِن الَحَســِن: »}فََل َتۡعُضلُوُهنَّفََل َتۡعُضلُوُهنَّ
ْجُتَك َوَفَرْشــُتَك  ُتَها َجاَء َيْخُطُبَها، َفُقْلُت َلُه: َزوَّ َقَها، َحتَّى إَِذا اْنَقَضْت ِعدَّ ْجــُت ُأْخًتــا لِي مِْن َرُجٍل َفَطلَّ َزوَّ
ْقَتَها، ُثمَّ ِجْئَت َتْخُطُبَها، اَل َواهللِ اَل َتُعوُد إَِلْيَك َأَبًدا، َوَكاَن َرُجاًل اَل َبْأَس بِِه، َوَكاَنِت الَمْرَأُة  َوَأْكَرْمُتَك، َفَطلَّ
{ َفُقْلُت: اآْلَن َأْفَعُل َيا َرُســوَل اهللِ. َقاَل:  ُتِريــُد َأْن َتْرِجــَع إَِلْيِه، َفَأْنَزَل اهلُل َهِذِه اآلَيَة: }فَــَل َتۡعُضلُوُهنَّفَــَل َتۡعُضلُوُهنَّ

اُه«. ]5130خ[. َجَها إِيَّ َفَزوَّ
وفرشتك: جعلتها لك فراًشا.

وكان رجاًل ال بأس به: أي جيد وال يشــرتط أن يكون الخاطب مثاليًا السيما لو كانت هي أيًضا 

ال بأس بها.

اُه، ( 880 َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، َقاَل: »َكاَنْت لِي ُأْخٌت ُتْخَطُب إَِليَّ َفَأَتانِي اْبُن َعمٍّ لِي َفَأْنَكْحُتَها إِيَّ
ا ُخطَِبْت إَِلــيَّ َأَتانِي َيْخُطُبَها، َفُقْلُت: اَل،  ُتَها، َفَلمَّ َقَهــا َطاَلًقا َلُه َرْجَعٌة، ُثمَّ َتَرَكَهــا َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ ُثــمَّ َطلَّ
ن 

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
ن ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َواهللِ اَل ُأْنكُِحَها َأَبًدا، َقاَل: َفِفيَّ َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة }ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

اُه«. ]2087صد ص[. ْرُت َعْن َيِمينِي َفَأْنَكْحُتَها إيَّ {... اآْلَيَة َقاَل: َفَكفَّ ۡزَوَٰجُهنَّ
َ
ۡزَوَٰجُهنَّيَنِكۡحَن أ
َ
يَنِكۡحَن أ

فــال تعضلوهن: الخطاب ألولياء املرأة أال يمتنعوا من تزويجها من طليقها بعد انتهاء العدة إذا 

تراضيا ومثل ذلك تحريم امتناع األولياء من تزويج البنات أو تعسري تزويجهن باشرتاطات ال تتناسب مع 

املقام.

باب]قد]تستحق]المرأة]الطالق1][[ 

َعْن َأبِي ُموَســى األَْشَعِريِّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاثٌة َيْدُعوَن اهللَ فَا ُيْسَتَجاُب ( 881
ْقَها، َوَرُجٌل َكاَن َلُه َعَلى َرُجٍل َماٌل َفَلْم ُيْشــِهْد َعَلْيِه،  َلُهــْم: َرُجٌل َكاَنْت َتْحَتُه اْمَرَأٌة َســيَِّئَة اْلُخُلــِق َفَلْم ُيَطلِّ

ۡمَوٰلَُكُم{((. ]3075صج ص[.
َ
َفَهآَء أ ۡمَوٰلَُكُمَوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ
َ
َفَهآَء أ َوَرُجٌل آَتى َسِفيًها َماَلُه، َوَقْد َقاَل اهللُ : }َوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

َعــْن اْبــِن َعبَّــاٍس: َأنَّ َرُجاًل َقــاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ َتْحتِي اْمــَرَأًة اَل َتُردُّ َيــَد اَلمٍِس، َقاَل: ( 882
ْقَها(( َقاَل: إِنِّي اَل َأْصبُِر َعنَْها، َقاَل: ))َفَأْمِسْكَها((. ]3465صن ص[. ))َطلِّ

ال تــرد يد المس: تتهاون يف تعاملها مع الرجال كاملصافحة ونحوها، فهي ال ترد يد المس حتى 

لو لم تكن هي التي تبدأ لكن قد علم منها زوجها بالقرائن ومن كالمها أو لكونها صافحت ولو مرة أنها لو 

رغب أحد يف مصافحتها أو نحو ذلك مما اعتاده البعض من املصافحة أو املزح مع الرجال لم ترده ولو لم 

تكــن جاءتها الفرصة للمخالفة فيكون املعنى ال ترد يد المس لو جاءتها الفرصة لذلك. ومثل هذا واقع يف 

أمثلة كثرية فلو أنك وصفت ولدك بأنه ال يرد دعوة ُمدخن مع كونه اســتجاب مرة واحدة لدعوة مدخن أو 
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أنه يمدح لك التدخني ويربره لك مع كونه غري مدخن ملتابعتك له بالنصح واالحرتازات، ومع ذلك فالطالق 

ملثل هذه أفضل إال لوقوع مفسدة أعظم بالطالق لوجود أطفال وطالقها يزيدها فتنة ورضًرا عىل األطفال، 

أو أن يصيبه الهم وهو يحبها لصفات أخرى تتميز بها فيباح له إمساكها ما دام عرفنا منه الغرية واملتابعة 

والنصيحة، وإال لو كان هذا التهاون منها متكرًرا وهي ناشــز ال تطيعه يف نصيحة فال بد من تغيري عتبة 

الباب وهو الطالق.

حديــث ابــن عباس الطويل والذي فيــه... ))َوَماَتْت ُأمُّ إِْســَماِعيَل، َفَجــاَء إِْبَراِهيُم َبْعَدَما (  88
َج إِْســَماِعيُل ُيَطالُِع َترَِكَتُه، َفَلْم َيِجْد إِْســَماِعيَل، َفَســَأَل اْمَرَأَتُه َعنُْه َفَقاَلْت: َخَرَج َيْبَتِغي َلنَا، ُثمَّ َسَأَلَها  َتَزوَّ
ٍة، َفَشــَكْت إَِلْيِه، َقاَل: َفــإَِذا َجاَء َزْوُجِك  ، َنْحُن فِي ِضيٍق َوِشــدَّ َعــْن َعْيِشــِهْم َوَهْيَئتِِهْم، َفَقاَلْت َنْحُن بَِشــرٍّ
ُه آَنَس َشــْيًئا، َفَقاَل: َهْل َجاَءُكْم ِمْن َأَحٍد؟  ا َجاَء إِْســَماِعيُل َكَأنَّ َفاْقَرئِي ، َوُقولِي َلُه ُيَغيِّْر َعَتَبَة َبابِِه، َفَلمَّ
ا فِي َجْهٍد  َقاَلْت: َنَعْم، َجاَءَنا َشــْيٌخ َكَذا َوَكَذا، َفَســَأَلنَا َعنَْك َفَأْخَبْرُتُه، َوَســَأَلنِي َكْيَف َعْيُشــنَا، َفَأْخَبْرُتُه َأنَّ
اََم، َوَيُقوُل َغيِّْر َعَتَبَة َبابَِك، َقاَل:  ٍة، َقاَل: َفَهْل َأْوَصاِك بَِشْيٍء؟ َقاَلْت: َنَعْم، َأَمَرنِي َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك السَّ َوِشدَّ
َج ِمنُْهــْم ُأْخَرى، َفَلبَِث َعنُْهْم إِْبَراِهيُم َما  َقَها، َوَتَزوَّ َذاِك َأبِــي، َوَقــْد َأَمَرنِي َأْن ُأَفاِرَقِك، الَحِقي بَِأْهِلِك، َفَطلَّ
َشــاَء اهللُ، ُثــمَّ َأَتاُهْم َبْعُد َفَلْم َيِجْدُه، َفَدَخَل َعَلى اْمَرَأتِِه َفَســَأَلَها َعنُْه، َفَقاَلْت: َخــَرَج َيْبَتِغي َلنَا، َقاَل: َكْيَف 
َأْنُتْم؟ َوَسَأَلَها َعْن َعْيِشِهْم َوَهْيَئتِِهْم، َفَقاَلْت: َنْحُن بَِخْيرٍ َوَسَعٍة، َوَأْثنَْت َعَلى اهللِ، َفَقاَل: َما َطَعاُمُكْم؟ َقاَلِت 
ْحِم َوالَماِء، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَلْم َيُكْن  ُهمَّ َباِرْك َلُهْم فِي اللَّ اللَّْحُم، َقاَل َفَما َشَراُبُكْم؟ َقاَلِت الَماُء. َقاَل: اللَّ
َة إِلَّ َلْم ُيَوافَِقاُه،  ، َوَلــْو َكاَن َلُهْم َدَعا َلُهْم فِيِه«. َقاَل: َفُهَما لَ َيْخُلو َعَلْيِهَما َأَحــٌد بَِغْيرِ َمكَّ َلُهــْم َيْوَمئِــٍذ َحبٌّ
ا َجاَء إِْســَماِعيُل َقاَل: َهْل َأَتاُكْم  ــاَم، َوُمرِيِه ُيْثبُِت َعَتَبَة َبابِِه، َفَلمَّ َقــاَل: َفــإَِذا َجاَء َزْوُجِك َفاْقَرئِي علْيِه السَّ
ِمْن َأَحٍد؟ َقاَلْت: َنَعْم، َأَتاَنا َشــْيٌخ َحَسُن الَهْيَئِة، َوَأْثنَْت َعَلْيِه، َفَسَأَلنِي َعنَْك َفَأْخَبْرُتُه، َفَسَأَلنِي َكْيَف َعْيُشنَا 
اََم، َوَيْأُمُرَك َأْن ُتْثبَِت َعَتَبَة َبابَِك،  ا بَِخْيرٍ، َقاَل: َفَأْوَصاِك بَِشْيٍء، َقاَلْت: َنَعْم، ُهَو َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ َفَأْخَبْرُتُه َأنَّ

َقاَل: َذاِك َأبِي َوَأْنِت الَعَتَبُة، َأَمَرنِي َأْن ُأْمِسَكِك...(( الحديث. ]3364خ[.
 عتبــة بابك: كناية عن املرأة ألنها تشــبه العتبة يف حفظ الباب وصون مــا هو داخله وكونها 

محل الوطء.

باب]المتعة]للمطلقة1][[ 

ا َعَ ٱلُۡمتَّقِنَي٢٤١٢٤١{ ]البقرة: 241[ ا َعَ ٱلُۡمتَّقِنَيَولِۡلُمَطلََّقِٰت َمَتُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ قال تعالى: }َولِۡلُمَطلََّقِٰت َمَتُٰعۢ بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ
ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضٗةۚ 

َ
وُهنَّ أ ۡو َتۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضٗةۚ لَّ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َما لَۡم َتَمسُّ
َ
وُهنَّ أ وقال تعالى: }لَّ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َما لَۡم َتَمسُّ

ا َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي٢٣٦٢٣٦{ ]البقرة:   2[ ا َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِيَوَمّتُِعوُهنَّ َعَ ٱلُۡموِسِع قََدُرهُۥ َوَعَ ٱلُۡمۡقِتِ قََدُرهُۥ َمَتَٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ َوَمّتُِعوُهنَّ َعَ ٱلُۡموِسِع قََدُرهُۥ َوَعَ ٱلُۡمۡقِتِ قََدُرهُۥ َمَتَٰعۢا بِٱلَۡمۡعُروِفۖ َحقًّ
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ومتعوهن عىل املوســع قدره وعىل املقرت قدره: أي يمتعها عىل قدر عرسه ويرسه باملعروف 

رشًعا وُعرًفا.

ُه َل ُبدَّ ِمَن اْلَمَتاِع َوَلْو نِْصَف َصاٍع ِمْن ( 884 َعْن َجابٍِر َقاَل: ... َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))متِّْعَها َفإِنَّ
َتمرٍ((. ]5823صج ح[.

هذه الرواية جزء من حديث وفيه أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية طلق فاطمة بنت قيس فذهبت 

إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص تطلب منه أن يأمر زوجها أن يعطيها متعتها فقال : متعها ...الخ.

متعها فإنه ال بد من املتاع: أي املتاع للمطلقة عىل الوجوب ولو شيئًا يسريًا وقيل مستحب.

َعْن َجابٍِر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمتِّْعَها َوَلْو بَِصاٍع((. ]5824صج ح[.( 885
َعْن َأبِي َحْمَزَة ْبِن َأبِي ُأَسْيٍد َعْن َأبِيِه َوَعبَّاِس ْبِن َسْهٍل، َعْن َأبِيِه، َقااَل: َمرَّ بِنَا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  88

ــْوُط، َحتَّــى اْنَتَهْينَا إَِلى َحائَِطْيِن مِنُْهَما،  َوَأْصَحــاٌب َلُه، َفَخَرْجنَا َمَعُه َحتَّى اْنَطَلْقنَا إَِلى َحائٍِط ُيَقاُل َلُه: الشَّ
َفَجَلْســنَا َبْينَُهَما، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْجِلُســوا((، َوَدَخَل ُهَو َوَقْد ُأتَِي بِاْلَجْونِيَِّة َفَعَزلت فِي َبْيِت ُأَمْيَمَة 
ا َدَخَل َعَلْيَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َهبِي لِي َنْفَسِك(( َقاَلْت:  بِنِْت النُّْعَماِن ْبِن َشَراِحيَل، َوَمَعَها َداَيٌة َلَها، َفَلمَّ
ــوَقِة؟ َقاَلْت: إِنِّي َأُعوُذ بِاهللِ مِنَْك، َقاَل: ))َلَقْد ُعْذِت بُِمَعاٍذ((، ُثمَّ َخَرَج َعَلْينَا  َوَهْل َتَهُب اْلَملَِكُة َنْفَســَها لِلسُّ
َفَقاَل: ))َيا َأَبا ُأَســْيٍد، اْكُســَها َراِزِقيََّتْيِن َوَأْلِحْقَها بَِأْهِلَها(( َقاَل: َوَقاَل َغْيُر َأبِــي َأْحَمَد: اْمَرَأٌة مِْن َبنِي اْلَجْوِن 

ُيَقاُل َلَها: َأمِينَُة. ]سن 16105 ص[.
 للسوقة: الســوقة عندهم َمن ليس بَمِلك كائنًا َمن كان ويقال لهم السوقة ألن امللك يسوقهم إىل 

ُمراده فيساقون إليه وأما أهل السوق فالواحد منهم )سوقي(.

 قالــت إني أعوذ بالله منك: كأنها لم تكن تعرفــه كما ورد يف إحدى الروايات أو لكونها كانت 

ُمدللة ولم تقصد معناها أو أنهــا ُمعتادة عىل الرتفع عىل اآلخرين ولذلك لم تَُوفق ولم يرتضيها الله تعاىل 

لتكون أًُما للمؤمنني وزوجة لســيد املرسلني وبدليل ظاهر قولها )أعوذ بالله منك( وفراق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لها 

وهذا أقرب من اتهام الثقات.

أكسها رازقيتني: أي يكســوها ثوبني من كتان بيض طوال متعة لها مع أن الخطأ منها وعدم 

الدخول بها إال ما كان من الَخْلوة.

باب]ِحداد]المتوفى]عنها]زوجها]أربعة]أشهر]وعشرا1][[ 

َعْن َصِفيََّة بِنِْت َأبِي ُعَبْيٍد، َأنََّها َســِمَعْت َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر، َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 887
َها َتِحدُّ َعَلْيِه  َقــاَل: ))َل َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة ُتْؤِمــُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخرِ َتِحدُّ َعَلى َميٍِّت َفْوَق َثَاٍث إِلَّ َعَلى َزْوٍج، َفإِنَّ

َأْرَبَعَة َأْشُهرٍ َوَعْشًرا((. ]3503صن ص[.
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تحد: بضم أوله وكرس ثانيه أوبفتح األول وضم ثانيه - واإلحداد هو املنع وهو منع املعتدة نفسها 

الزينة والطيب ومن الُخطاب خطبتها وكل ما كان من دواعي الجماع ومن البيتوتة يف غري بيتها.

تُحد عليه أربعة أشــهر وعرشا: إال إذا كانت حاماًل فإذا وضعــت حملها خرجْت من عدتها 

وحدادها جميًعا.

باب]ما]يلزم]المرأة]في]الحداد1][[ 

تِِه َزْينََب بِنْــِت َكْعِب ْبِن ( 888 َعْن َمالٍِك، َعْن َســْعِد ْبِن إِْســَحاَق ْبــِن َكْعِب ْبِن َعْجــَرَة، َعْن َعمَّ
َعْجــَرَة، َأنَّ اْلُفَرْيَعــَة بِنْــَت َمالِِك ْبِن ِســنَاٍن، َوِهَي ُأْخُت َأبِي َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ َأْخَبَرْتَها، َأنََّهــا َجاَءْت إَِلى 
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َتْســَأُلُه َأْن َتْرِجَع إَِلى َأْهلَِها فِي َبنِي ُخْدَرَة، َفإِنَّ َزْوَجَها َخَرَج فِي َطَلِب َأْعُبٍد َلُه َأَبُقوا، َحتَّى 
إَِذا َكاُنــوا بَِطَرِف اْلَقُدوِم َلِحَقُهْم َفَقَتُلوُه، َفَســَأْلُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َأْن َأْرِجَع إَِلى َأْهلِــي، َفإِنِّي َلْم َيْتُرْكنِي 
فِــي َمْســَكٍن َيْملُِكُه، َواَل َنَفَقٍة؟ َقاَلْت: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنَعْم((، َقاَلــْت: َفَخَرْجُت َحتَّى إَِذا ُكنُْت فِي 
َة  اْلُحْجــَرِة، َأْو فِي اْلَمْســِجِد، َدَعانِــي، َأْو َأَمَر بِي، َفُدِعيُت َلُه، َفَقاَل: ))َكْيَف ُقْلــِت؟((، َفَرَدْدُت َعَلْيِه اْلِقصَّ
تِي َذَكْرُت مِْن َشْأِن َزْوِجي، َقاَلْت: َفَقاَل: ))اْمُكثِي فِي َبْيتِِك َحتَّى َيْبُلَغ اْلكَِتاُب َأَجَلُه((، َقاَلْت: َفاْعَتَدْدُت  الَّ
َبَعُه،  اَن َأْرَسَل إَِليَّ َفَسَأَلنِي َعْن َذلَِك، َفَأْخَبْرُتُه َفاتَّ ا َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ فِيِه َأْرَبَعَة َأْشــُهٍر َوَعْشــًرا، َقاَلْت: َفَلمَّ

َوَقَضى بِِه. ]2300صد ص[.
أَْعبٍُد له أَبَُقوا: أي عبيد له قد هربوا.

بطرف الَقُدوم: موضع يف املدينة.

أرجع إىل أهيل: أي تنتقل إىل بيت أهلها.

قالت فخرجت: أي خرجت من عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فقال أمكثي: أي يف بيت زوجك.

حتى يبلغ الكتاب أجله: وهي أربعة أشهر وعرش لكن لها الخروج للحاجة فقط.

فلما كان عثمان: أي يف خالفته.

وقىض به: أي بأن املرأة تعتد يف بيت زوجها عدة الوفاة.

َتَها فِي َأْهلَِها َفَتْعَتدُّ ( 889 َعْن اْبِن َأبِي َنِجيٍح، َقاَل َعَطاٌء: َعْن اْبِن َعبَّاٍس: »َنَسَخْت َهِذِه اآْلَيُة ِعدَّ
{. ]3531صن ص[. َحْيُث َشاَءْت«، َوُهَو َقْوُل اهللِ : }َغرۡيَ إِۡخَراٖجَۚغرۡيَ إِۡخَراٖجۚ

حيث شاءت: وهو اجتهاد مخالف للصحيح.

َي َزْوُجَها، َفَخُشــوا َعَلــى َعْينَْيَها، َفَأَتْوا ( 890 َها، َأنَّ اْمَرَأًة ُتُوفِّ َعــْن َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َســَلَمَة، َعْن ُأمِّ
ْل، َقْد َكاَنْت إِْحَداُكنَّ َتْمُكُث فِي َشرِّ َأْحاَِسَها َأْو  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْســَتْأَذُنوُه فِي الُكْحِل، َفَقاَل: ))لَ َتَكحَّ
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َشــرِّ َبْيتَِها، َفإَِذا َكاَن َحْوٌل َفَمرَّ َكْلٌب َرَمْت بَِبَعَرٍة، َفاَ َحتَّى َتْمِضَي َأْرَبَعُة َأْشــُهرٍ َوَعْشــٌر((، َوَسِمْعُت َزْينََب 
ُث َعْن ُأمِّ َحبِيَبَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة ُمْســِلَمٍة ُتْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ  بِنَْت ُأمِّ َســَلَمَة، ُتَحدِّ

َأْن ُتِحدَّ َفْوَق َثاََثِة َأيَّاٍم، إِلَّ َعَلى َزْوِجَها َأْرَبَعَة َأْشُهرٍ َوَعْشًرا((. ]5338خ[.
ال تكحل: وهذا محمول عىل وجود بدائل للعالج أو أن وضع الكحل يف حالتها ال تربأ به، وإال يف مثل 

هذا لو كان به العالج فال بأس للرضورة، ولذلك برأت عيناها بدون الكحل، ومثل ذلك التي تمعط شعرها 

ومنعهم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من وصل الشعر، ولو تركهم رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص يعتمدن عىل الوصل دون العناية 

بعالجها الزداد تمعط شعرها وإال لو افرتضنا أن امرأة تمعط شعرها ولم يستجب للعالج ووصل بها األمر 

إىل فقدان شعرها كله أو بعضه فال بأس من ارتداء الشعر الصناعي وما تسمى ب )الباروكة( للرضورة.

األحالس: جمع ِحْلس بكرس ثم سكون وهو الثوب الرقيق يكون تحت الربزعة.

رمت ببعرة: ترمي ببعرة من بعر الغنم أو اإلبل فرتمي بها.

عىل رأس الحول: سنة كاملة وكذلك كان اإليالء يف الجاهلية بالسنة والسنتني والطالق يف الجاهلية 

ال عدد له فكان الرجل يطلق ويردها مرات عديدة حتى الزواج كان غري محصور بعدد.

َعــْن َحْفَصــَة، َعْن ُأمِّ َعطِيََّة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل ُتِحــدُّ اْلَمْرَأُة َفْوَق َثَاٍث إِلَّ َعَلى َزْوٍج، ( 891
َها ُتِحدُّ َعَلْيِه َأْرَبَعَة َأْشــُهرٍ َوَعْشــًرا، َوَل َتْلَبُس َثْوًبا َمْصُبوًغا، إِلَّ َثْوَب َعْصٍب، َوَل َتْكَتِحُل، َوَل َتَمسُّ  َفإِنَّ
طِيًبا إِلَّ َأْدَنى ُطْهَرتَِها إَِذا َطُهَرْت ِمْن َمِحيِضَها بِنُْبَذٍة ِمْن ُقْسٍط، َأْو َأْظَفاٍر(( - َقاَل َيْعُقوُب: - ))َمَكاَن َعْصٍب 

إِلَّ َمْغُسوًل(( - َوَزاَد َيْعُقوُب: - ))َوَل َتْخَتِضُب((. ]2302صد ص[.
فوق ثالث: أي ليال مع أيامها وهذه مدة الحداد عىل غري الزوج وليس عىل الوجوب.

ثوبا مصبوغا: ثياب زينة مصبوغ باألصفر أو غريه.

ثوب َعْصب: ثياب يمنية والَعْصب نوع من النبات يصبغ به ال يكون فيه تزيني وال تحسني.

أدنى طهرتها: أي أول أو قرب طهرها.

نبذة: قطعة وتطلق عىل الشئ اليسري.

ُقسط أو أَظفار: القســط والكست مثل الكافور والقافور نوع من أنواع الطيب. ووردت كست 

أظفار بدون واو.

قال النووي: القسط واألظفارنوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة 

من الحيض إلزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم ال للتطيب.

َعــْن َصِفيََّة بِنِْت َشــْيَبَة، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّــُه َقاَل: ))اْلُمَتَوفَّى ( 892
، َوَل َتْخَتِضــُب، َوَل َتْكَتِحُل((.  ــَقَة، َوَل اْلُحِليَّ َعنَْهــا َزْوُجَهــا َل َتْلَبــُس اْلُمَعْصَفَر ِمَن الثَِّياِب، َوَل اْلُمَمشَّ

]2304صد ص[.
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املعصفر من الثياب: أي املصبوغ بالعصفر وهو من أنواع الصبغ األصفر.

املمشــقة: أي الثياب املصبوغة بالطني األحمر. أو املصبوغ باملِشــق ويدخل يف ذلك كل ثياب 

مصبوغ باأللوان التي فيها زينة.

وال الحيل: من الذهب وغريه.

وال تختضب: ال تغري شعر الرأس أو اليد بالحناء ونحوها.

وال تكتحل: ال تستخدم الكحل.

باب]ما]يرخص]للمحادة]عند]طهرها1][[ 

َص لِْلُمَتَوفَّى َعنَْها ِعنَْد ُطْهِرَها فِي اْلُقْسِط (  89 َعْن َحْفَصَة، َعْن ُأمِّ َعطِيََّة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص »َأنَُّه َرخَّ
َواأْلَْظَفاِر«. ]3542صن ص[.

القســط واألظفار: وذلك لتتبع أثر دم الحيض عند الغسل إلزالة الرائحة الكريهة أو نحوهما 

من الطيب.

باب]المرأة]أحق]بولدها]ما]لم]تتزوج1][[ 

ِه، َأنَّ اْمَرَأًة َخاَصَمــْت َزْوَجَها فِي َوَلِدَها، َفَقاَل ( 894 َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيــِه، َعْن َجدِّ
ْج((. ]368سل ح[. النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْلَمْرَأُة َأَحقُّ بَِوَلِدَها َما َلْم َتَزوَّ

ِه ( 895 َثنِــي َعْمــُرو ْبــُن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيــِه، َعــْن َجدِّ ، َحدَّ َعــْن َأبِــي َعْمــٍرو َيْعنِــي اأْلَْوَزاِعــيَّ
َعْبِد اهللِ ْبــِن َعْمــٍرو، َأنَّ اْمــَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ اْبنِــي َهَذا َكاَن َبْطنِي َلــُه ِوَعاًء، َوَثْديِي َلُه ِســَقاًء، 
َقنِي، َوَأَراَد َأْن َينَْتِزَعُه مِنِّي، َفَقاَل َلَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما َلْم  َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوإِنَّ َأَباُه َطلَّ

َتنْكِِحي((. ]2276صد ح[.
ما لم تنكحي: أي ما لم تتزوجي.

باب]متى]تكون]الحضانة]للخالة1][[ 

َة َأْن َيَدُعوُه (  89 َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ، َقاَل: اْعَتَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ِذي الَقْعَدِة، َفَأَبى َأْهُل َمكَّ
ٌد  ا َكَتُبوا الكَِتاَب، َكَتُبوا َهَذا َما َقاَضى َعَلْيِه ُمَحمَّ اٍم، َفَلمَّ َة َحتَّى َقاَضاُهْم َعَلى َأْن ُيِقيَم بَِها َثالََثَة َأيَّ َيْدُخُل َمكَّ
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ُد ْبُن َعْبِد اهللِ، َقاَل:  َرُســوُل اهللِ، َفَقاُلــوا: اَل ُنِقرُّ بَِها، َفَلْو َنْعَلُم َأنََّك َرُســوُل اهللِ َما َمنَْعنَاَك، َلكِْن َأْنــَت ُمَحمَّ
: ))اْمُح َرُســوُل اهللِ((، َقاَل: اَل َواهللِ اَل َأْمُحوَك َأَبًدا،  ، ُثمَّ َقاَل لَِعلِيٍّ

ُد ْبُن َعْبِد اهللِ(( ))َأَنا َرُســوُل اهللِ، َوَأَنا ُمَحمَّ

َة ِسالٌَح إاِلَّ فِي  ُد ْبُن َعْبِد اهللِ، اَل َيْدُخُل َمكَّ َفَأَخَذ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الكَِتاَب، َفَكَتَب َهَذا َما َقاَضى َعَلْيِه ُمَحمَّ
الِقــَراِب، َوَأْن اَل َيْخــُرَج مِْن َأْهلَِها بَِأَحــٍد، إِْن َأَراَد َأْن َيتَّبَِعُه، َوَأْن اَل َيْمنََع َأَحًدا مِــْن َأْصَحابِِه َأَراَد َأْن ُيِقيَم 
ـا، َفَقْد َمَضى األََجُل، َفَخَرَج  ــا َدَخَلَها َوَمَضى األََجُل، َأَتــْوا َعلِيًّا َفَقاُلوا: ُقْل لَِصاِحبَِك اْخُرْج َعنَـّ بَِهــا، َفَلمَّ
، َفَتنَاَوَلَها َعلِيُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب ، َفَأَخَذ بَِيِدَها، َوَقاَل لَِفاطَِمَة  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتبَِعْتُهْم اْبنَُة َحْمَزَة: َيا َعمِّ َيا َعمِّ
: َأَنا َأَحقُّ بَِها  ، َوَزْيٌد، َوَجْعَفــٌر، َفَقاَل َعلِيٌّ ِك، َحَمَلْتَها، َفاْخَتَصَم فِيَها َعلِيٌّ ــالَُم: ُدوَنــِك اْبنََة َعمِّ َعَلْيَها السَّ
ي َوَخاَلُتَهــا َتْحتِي، َوَقاَل َزْيــٌد: اْبنَُة َأِخي، َفَقَضــى بَِها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــي، َوَقاَل َجْعَفٌر: اْبنَــُة َعمِّ َوِهــَي اْبنَــُة َعمِّ
: ))َأْنَت ِمنِّي َوَأَنا ِمنَْك((، َوَقاَل لَِجْعَفٍر: ))َأْشَبْهَت َخْلِقي  ، َوَقاَل لَِعلِيٍّ

)) لَِخاَلتَِها، َوَقاَل: ))الَخاَلُة بَِمنِْزَلِة الُمِّ
َوُخُلِقي((، َوَقاَل لَِزْيٍد: ))َأْنَت َأُخوَنا َوَمْولََنا((. ]2699خ[.

لخالتها: أسماء بنت عميس زوجة جعفر السيما وزوج خالتها قريبًا وليس من الغرباء.

بمنزلة األم: يف الحضانة والعطف والرعاية.

خلقي وخلقي: الصورة الظاهرة والصورة الباطنة كاألخالق والفضائل.

أخونا وموالنا: أخونا يف اإلســالم وعتيقنا والوالء لُحمة كلُحمة النســب وهذا كله من باب جرب 

القلوب ثم أن الحضانة ليست لجعفر وإنما لخالتها.

باب]متى]يكون]الخيار]في]الحضانة]لألوالد1][[ 

َعْن ِهاَلِل ْبِن ُأَساَمَة، َعْن َأبِي َمْيُموَنَة، َقاَل: َبْينَا َأَنا ِعنَْد َأبِي ُهَرْيَرَة، َفَقاَل: إِنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت ( 897
ي، إِنَّ َزْوِجي ُيِريُد َأْن َيْذَهَب بِاْبنِي َوَقْد َنَفَعنِي َوَســَقانِي مِْن بِْئِر َأبِي  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: فَِداَك َأبِي َوُأمِّ
َك َفُخْذ بَِيِد َأيِِّهَما  ِعنََبَة، َفَجاَء َزْوُجَها َوَقاَل: َمْن ُيَخاِصُمنِي فِي اْبنِي؟ َفَقاَل: ))َيا ُغَاُم، َهَذا َأُبوَك َوَهِذِه ُأمُّ

ِه، َفاْنَطَلَقْت بِِه. ]3496صن ص[. ِشْئَت((، َفَأَخَذ بَِيِد ُأمِّ
وقد نفعني وسقاني من برئ أبي عنبة: تشري إىل أنها بحاجة إليه وأنه ينفعها يف السقيا وغريها.

 يخاصمني: ينازعني يف حضانة ابني.

 فانطلقــت به: وهذا لو لم تكن متزوجة أو كانت مصلحة الطفل متســاوية لو ذهب ألحدهما 

خالًفا ما لو كانت مصلحته أعظم عند أحدهما وإذا كان أحدهما ال يطالب بالحضانة فهي لآلخر ألن عدم 

املطالبة تدل عىل الالمباالة وعدم الشفقة والرحمة ومثل هذه املسائل عند التنازع ال بد من الفصل فيها عن 

طريق قاض رشعي يسمع من الطرفني ويحكم يف كل قضية حسب ما يسمع وباألدلة والشهود والقرائن.
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ي َرافِِع ْبِن ِســنَاٍن، َأنَُّه َأْســَلَم، َوَأَبِت ( 898 َعــْن َعْبــِد اْلَحِميِد ْبِن َجْعَفــٍر، َأْخَبَرنِي َأبِي، َعْن َجدِّ
اْمَرَأُتُه َأْن ُتْسلَِم، َفَأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: اْبنَتِي َوِهَي َفطِيٌم َأْو َشَبُهُه، َوَقاَل َرافٌِع: اْبنَتِي، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
بِيََّة َبْينَُهَما((، ُثمَّ َقــاَل ))اْدُعَواَها((، َفَماَلِت  ))اْقُعــْد َناِحَيًة((، َوَقاَل َلَهــا: ))اْقُعِدي َناِحَيًة((، َقاَل: ))َوَأْقَعــَد الصَّ

بِيَُّة إَِلى َأبِيَها، َفَأَخَذَها. ]2244صد ص[. ُهمَّ اْهِدَها((، َفَماَلِت الصَّ َها، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللَّ بِيَُّة إَِلى ُأمِّ الصَّ
وقال لها اقعدي ناحية: والجمهور عىل أنه ال حضانة للكافر عىل املســلم ولعل دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بقوله اللهم اهدها يشــري إىل عدم رضاه بحضانة الكافر خالًفا للحديث السابق فلم يقل اللهم اهده، وقد 

ُ لِۡلَكٰفِرِيَن َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َســبِيًل{، وقالوا أن البعض تكلم يف صحة الحديث  ُ لِۡلَكٰفِرِيَن َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي َســبِيًلَولَن َيَۡعَل ٱللَّ قال تعاىل: }َولَن َيَۡعَل ٱللَّ

أو أنه منسوخ باآلية وإذا كان ال حضانة لألم لو ثبت ُفُجورها فالكفر من باب أوىل ولحديث كل مولود يولد 

عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه.

باب]النفقة]والسكنى]للرجعية1][[ 

 َ ةَۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡحُصواْ ٱۡلعِدَّ
َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ َ َيٰٓ ةَۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡحُصواْ ٱۡلعِدَّ

َ
تِِهنَّ َوأ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

ِۚ َوَمن َيَتَعدَّ  َبّيَِنةٖۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ تنَِي بَِفِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِۚ َوَمن َيَتَعدَّ َربَُّكۡمۖ َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلَّ َبّيَِنةٖۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ تنَِي بَِفِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َربَُّكۡمۖ َل ُتۡرُِجوُهنَّ ِمۢن ُبُيوتِِهنَّ َوَل َيۡرُۡجَن إِلَّ

ۡمٗرا١١{ ]الطالق: 1[
َ
َ ُيِۡدُث َبۡعَد َذٰلَِك أ ۥۚ َل تَۡدرِي لََعلَّ ٱللَّ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ۡمٗراُحُدوَد ٱللَّ
َ
َ ُيِۡدُث َبۡعَد َذٰلَِك أ ۥۚ َل تَۡدرِي لََعلَّ ٱللَّ ِ َفَقۡد َظلََم َنۡفَسُه ُحُدوَد ٱللَّ

ال تخرجوهن من بيوتهن: أي يف مدة العدة ألن لها السكنى والنفقة حائاًل أم حاماًل.

َثْتنِي َفاطَِمــُة بِنُْت َقْيٍس، َقاَلــْت: َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلــُت: َأَنا بِنُْت ( 899 ــْعبِي َقاَل: َحدَّ َعــِن الشَّ
، َقاُلوا: َيا  ــْكنَى َفَأَبْوا َعَليَّ آِل َخالٍِد، َوإِنَّ َزْوِجي ُفاَلًنا َأْرَســَل إَِليَّ بَِطاَلقِي، َوإِنِّي َســَأْلُت َأْهَلُه النََّفَقَة َوالسُّ
ْكنَى لِْلَمْرَأِة  َما النََّفَقُة َوالسُّ َرُسوَل اهللِ، إِنَُّه َقْد َأْرَسَل إَِلْيَها بَِثاَلِث َتْطلِيَقاٍت، َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ

ْجَعُة((. ]3403صن ص[. إَِذا َكاَن لَِزْوِجَها َعَلْيَها الرَّ
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة: أي الرجعية لها السكنى والنفقة.

باب]ال]نفقة]وال]سكنى]لغير]الرجعية]إال]إذا]كانت]حاماًل1][[ 

َقَها َثاَلًثا، َفَلــْم َيْجَعْل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 900 ، َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيــٍس، »َأنَّ َزْوَجَها َطلَّ ــْعبِيِّ َعــِن الشَّ
َنَفَقًة َواَل ُسْكنَى«. ]2288صد ص[.

فاطمة بنت قيس: تويف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهي يف سن السابعة عرشة.
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طلقها ثالثًا: ليست يف طهر واحد بل يف أطهار مختلفة.

َقُة َثَاًثا ( 901 ــْعبِيِّ َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْلُمَطلَّ َعْن ُســْفَياَن َعْن َســَلَمَة َعِن الشَّ
َلْيَس َلَها ُسْكنَى َوَل َنَفَقٌة((. ]3404صن ص[.

ليس لها سكنى وال نفقة: إذا كانت حائاًل أما إذا كانت حامال فلها السكنى والنفقة.

َقَهــا اْلَبتََّة، َوُهَو َغائٌِب، َفَأْرَســَل إَِلْيَها ( 902 َعــْن َفاطَِمــَة بِنِْت َقْيٍس، َأنَّ َأَبــا َعْمِرو ْبَن َحْفٍص َطلَّ
َوكِيُلُه بَِشــِعيٍر، َفَســِخَطْتُه، َفَقاَل: َواهللِ َما َلِك َعَلْينَا مِْن َشْيٍء، َفَجاَءْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، 
َفَقاَل: ))َلْيَس َلِك َعَلْيِه َنَفَقٌة((، َفَأَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ فِي َبْيِت ُأمِّ َشِريٍك، ُثمَّ َقاَل: ))تِْلِك اْمَرَأٌة َيْغَشاَها َأْصَحابِي، 
ا َحَلْلُت  ُه َرُجٌل َأْعَمــى َتَضِعيَن ثَِياَبِك، َفإَِذا َحَلْلِت َفآِذنِينِــي((، َقاَلْت: َفَلمَّ ي ِعنَْد اْبــِن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفإِنَّ اْعَتــدِّ
ا َأُبو َجْهٍم، َفَا َيَضُع  َذَكْرُت َلُه َأنَّ ُمَعاِوَيَة ْبَن َأبِي ُســْفَياَن، َوَأَبا َجْهٍم َخَطَبانِي، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأمَّ
ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك َل َماَل َلُه، اْنكِِحي ُأَســاَمَة ْبَن َزْيٍد(( َفَكِرْهُتــُه، ُثمَّ َقاَل: ))اْنكِِحي  َعَصــاُه َعــْن َعاتِِقِه، َوَأمَّ

ُأَساَمَة((، َفنََكْحُتُه، َفَجَعَل اهلُل فِيِه َخْيًرا، َواْغَتَبْطُت بِِه. ]1480م[.
طلقها البتة: البتة املنقطعة التي ال رجعة فيها إال بعد زوج آخر.

فسخطته: ما رضيت به لكونه شعريًا أو قلياًل

بهن  ا، فتدعوهن وتُرغِّ أم رشيك: أســلمت قديًما بمكة، ثم جعلت تدخل عىل نســاء قريــش رسًّ

يف اإلســالم، حتى ظهر ألهل مكة، فأخذوها، وقالوا لها: لوال قومك لفعلنا بك وفعلنا. وحبســوها ثالثًا ال 

يُطِعمونها وال يســقونها، فأطعمها الله وسقاها، وهاجرت إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ووهبت نفسها إليه بدون مهر. 

. قيل: فلم يَْقبَلها فعاشت وحَدها باملدينة، وكانت كبرية السن صالحة

فآذنيني: فأعلميني.

فصعلوك: فقري للغاية.

فال يضع عصاه عن عاتقه: كثري الرضب للنساء والعاتق هو ما بني العنق إىل املنكب.

اغتبطت به: الغبطة أن يتمنى مثل نعمة الغري من غري إرادة زوالها عنه عكس الحسد.

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه َقاَل: »َلَقْد َعاَبْت َذلَِك َعائَِشُة  َأَشدَّ اْلَعْيِب -َيْعنِي َحِديَث (  90
َص َلَها  َفاطَِمــَة بِنْــِت َقْيٍس- َوَقاَلْت: إِنَّ َفاطَِمَة َكاَنْت فِي َمَكاٍن َوْحٍش َفِخيــَف َعَلى َناِحَيتَِها، َفلَِذلَِك َرخَّ

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]2292صد ح[.

َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعــْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َقــاَل: »َدَخْلُت َعَلى َمــْرَواَن، َفُقْلُت َلُه: اْمــَرَأٌة مِْن َأْهلَِك ( 904
ُطلَِّقْت، َفَمَرْرُت َعَلْيَها َوِهَي َتنَْتِقُل، َفَقاَلْت: َأَمَرْتنَا َفاطَِمُة بِنُْت َقْيٍس، َوَأْخَبَرْتنَا َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرَها َأْن 
َتنَْتِقَل، َفَقاَل َمْرَواُن: ِهَي َأَمَرْتُهْم بَِذلَِك؟ - َقاَل ُعْرَوُة- َفُقْلُت: َأَما َواهللِ َلَقْد َعاَبْت َذلَِك َعائَِشــُة، َوَقاَلْت: 

إِنَّ َفاطَِمَة َكاَنْت فِي َمْسَكٍن َوْحٍش َفِخيَف َعَلْيَها، َفلَِذلَِك َأْرَخَص َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]2032صه ح[.
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امرأة من أهلك طلقت: أي الطلقة الثالثة.

َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه َقاَل: »َقاَلْت َفاطَِمُة بِنُْت َقْيٍس: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي َأَخاُف َأْن ( 905
َل«. ]2033صه ص[. ، َفَأَمَرَها َأْن َتَتَحوَّ ُيْقَتَحَم َعَليَّ

 فأمرها أن تتحول: وجمع بعض العلماء بني هذه األحاديث فقال بعضهم: لها الســكنى دون 

النفقة. وقال آخرون: لها النفقة والســكنى. واألقرب أنه ليس لها الســكنى وال النفقة وتُحمل األحاديث 

األخرى عىل أنها ســألته ملسو هيلع هللا ىلص املرة األوىل قبل أن تعلم أن ليس لها السكنى وال النفقة وقبل أن يعلم ملسو هيلع هللا ىلص أنها 

الطلقــة الثالثة فأفتاها ملسو هيلع هللا ىلص بناء عىل أنها رجعية وزوجها غائب عنها وهي يف مكان موحش كما هو ظاهر 

من بعض الروايات.

باب]النفقة]والسكنى]للمطلقة]ثالثا]إذا]كانت]حامال1][[ 

 ۚ وُهــنَّ ِلَُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ ۡســِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َســَكنُتم ّمِن وُۡجِدُكۡم َوَل تَُضآرُّ
َ
ۚ أ وُهــنَّ ِلَُضّيُِقواْ َعلَۡيِهنَّ ۡســِكُنوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث َســَكنُتم ّمِن وُۡجِدُكۡم َوَل تَُضآرُّ
َ
قال تعالى: }أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
اتُوُهنَّ أ ۡرَضۡعَن لَُكــۡم َف َٔ

َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهــنَّ َحتَّ

َ
ْوَلِٰت َحٖۡل فَأ

ُ
ُجورَُهنَّ ِإَون ُكــنَّ أ

ُ
اتُوُهنَّ أ ۡرَضۡعَن لَُكــۡم َف َٔ

َ
ۚ فَإِۡن أ ٰ يََضۡعَن َحۡلَُهنَّ نفُِقواْ َعلَۡيِهــنَّ َحتَّ

َ
ْوَلِٰت َحٖۡل فَأ

ُ
ِإَون ُكــنَّ أ

ۡخَرٰى٦٦ ِلُنفِۡق ُذو َســَعةٖ ّمِن َســَعتِهۦِۖ َوَمن  ِلُنفِۡق ُذو َســَعةٖ ّمِن َســَعتِهۦِۖ َوَمن 
ُ
ۥٓ أ ُتۡم فََســُتِۡضُع َلُ تَِمُرواْ بَۡيَنُكم بَِمۡعُروٖفۖ ِإَون َتَعاَسۡ

ۡ
ۡخَرٰىَوأ

ُ
ۥٓ أ ُتۡم فََســُتِۡضُع َلُ تَِمُرواْ بَۡيَنُكم بَِمۡعُروٖفۖ ِإَون َتَعاَسۡ

ۡ
َوأ

ُ َبۡعَد ُعۡسٖ  ُ َنۡفًســا إِلَّ َمآ َءاتَىَٰهاۚ َسَيۡجَعُل ٱللَّ ۚ َل يَُكّلُِف ٱللَّ ُ آ َءاتَىُٰه ٱللَّ ُ َبۡعَد ُعۡسٖ قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ ُ َنۡفًســا إِلَّ َمآ َءاتَىَٰهاۚ َسَيۡجَعُل ٱللَّ ۚ َل يَُكّلُِف ٱللَّ ُ آ َءاتَىُٰه ٱللَّ قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ
ا٧٧{ ]الطالق:  -7[ ايُۡسٗ يُۡسٗ

حتى يضعن حملهن: أي النفقــة تنتهي بوضع الحمل فاملرضعة ليس لها نفقة لكن لها أجرة 

الرضاع، وقد يُعرب عنها بالنفقة كما قال بعض أهل التفسري يف قوله تعاىل: }َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهنَّ َوَعَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهنَّ 

َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفَوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف{.
وائتمروا بينكم بمعروف: لتكن أموركم فيما بينكم باملعروف من غري إرضار وال مضارة.

وإن تعارستم فســرتضع له أخرى: إن اختلف الطرفان يف أجرة الرضاع فال بأس أن ترضعه 

غري أِمه لو رضيت بذلك.

: َأْخَبَرنِــي ُعَبْيُد اهللِ ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعْتَبــَة: »َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن (  90 ْهِريُّ َعْن ُشــَعْيٍب، َقــاَل: َقاَل الزُّ
َها َحْمنَُة بِنُْت َقْيٍس اْلَبتََّة، َفَأَمَرْتَها َخاَلُتَها َفاطَِمُة بِنُْت َقْيٍس،  َق اْبنََة َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، َوُأمُّ َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن، َطلَّ
بِااِلْنتَِقاِل مِْن َبْيِت َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َوَســِمَع بَِذلَِك َمْرَواُن َفَأْرَســَل إَِلْيَها َفَأَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلى َمْســَكنَِها 
ُتَها، َفَأْرَســَلْت إَِلْيِه ُتْخبُِرُه، َأنَّ َخاَلَتَها َفاطَِمَة َأْفَتْتَها بَِذلَِك، َوَأْخَبَرْتَها َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َحتَّى َتنَْقِضَي ِعدَّ
، َفَأْرَسَل َمْرَواُن َقبِيَصَة ْبَن ُذَؤْيٍب إَِلى َفاطَِمَة  َقَها َأُبو َعْمِرو ْبُن َحْفٍص اْلَمْخُزومِيُّ َأْفَتاَها بِااِلْنتَِقاِل ِحيَن َطلَّ
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َر َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلِيَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب َعَلى  ا َأمَّ َفَســَأَلَها َعْن َذلَِك؟ َفَزَعَمْت َأنََّها َكاَنْت َتْحَت َأبِي َعْمٍرو َلمَّ
اْلَيَمــِن، َخــَرَج َمَعُه، َفَأْرَســَل إَِلْيَها بَِتْطلِيَقٍة، َوِهَي َبِقيَّــُة َطاَلقَِها، َفَأَمَر َلَها اْلَحاِرَث ْبَن ِهَشــاٍم، َوَعيَّاَش ْبَن 
تِي َأَمَر َلَها بَِها َزْوُجَها؟ َفَقااَل: َواهللِ  َأبِي َربِيَعَة بِنََفَقتَِها، َفَأْرَســَلْت إَِلى اْلَحاِرِث َوَعيَّاٍش َتْســَأُلُهَما النََّفَقَة الَّ
َما َلَها َعَلْينَا َنَفَقٌة إاِلَّ َأْن َتُكوَن َحاماًِل، َوَما َلَها َأْن َتْســُكَن فِي َمْســَكنِنَا إاِلَّ بِإِْذنِنَا، َفَزَعَمْت َفاطَِمُة، َأنََّها َأَتْت 
َقُهَما. َقاَلْت: َفُقْلُت: َأْيَن َأْنَتِقُل َيا َرُسوَل اهللِ؟ َفَقاَل: ))اْنَتِقِلي ِعنَْد  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، َفَصدَّ
ِذي َعاَتَبُه اهلُل  فِي كَِتابِِه- َفاْنَتَقْلُت ِعنَْدُه، َفُكنُْت َأَضُع ثَِيابِي ِعنَْدُه َحتَّى  اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم(( -َوُهَو اأْلَْعَمى الَّ

َأْنَكَحَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َزَعَمْت ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد. ]3552صن ص[.
فأرسل إليها بتطليقة: وفيه وقوع طالق الغائب.

فصدقهما: أي أقرهما عىل أن املطلقة ثالثًا ليس لها السكنى أو النفقة إال إذا كانت حاماًل.

باب]ال]بأس]من]خروج]المطلقة]البائن]للحاجة1][[ 

َقــْت َخاَلتِي، َفَأَراَدْت َأْن َتُجدَّ َنْخَلَهــا، َفَزَجَرَها َرُجٌل َأْن ( 907 َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َيُقوُل: ُطلِّ
ِقي، َأْو َتْفَعِلي َمْعُروًفا((. ]1483م[. ي َنْخَلِك، َفإِنَِّك َعَسى َأْن َتَصدَّ َتْخُرَج، َفَأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َبَلى َفُجدِّ

أن تجد نخلها: قطع ثمرها والجداد هو قطع ثمار النخل.

طلقت خالتي: أي طالًقا بائنًا أما الرجعية فال تخرج إال بإذن زوجها.

باب]المرأة]في]الجاهلية]إذا]توفي]عنها]زوجها1][[ 

عن َزْينَب بنت َأبِي َسَلَمَة َقاَلْت: َسِمْعُت ُأمَّ َسَلَمَة، َتُقوُل: َجاَءْت اْمَرَأٌة إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 908
َي َعنَْها َزْوُجَها، َوَقِد اْشَتَكْت َعْينََها، َأَفَتْكُحُلَها؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ اْبنَتِي ُتُوفِّ
َما ِهَي َأْرَبَعُة َأْشــُهرٍ َوَعْشــٌر، َوَقْد  َتْيِن َأْو َثالًَثا، ُكلَّ َذلَِك َيُقوُل: ))لَ(( ُثمَّ َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ ))لَ(( َمرَّ

َكاَنْت إِْحَداُكنَّ فِي الَجاِهِليَِّة َتْرِمي بِاْلَبْعَرِة َعَلى َرْأِس الَحْوِل((. ]5336خ[.
َعــْن ُحَمْيد ْبــِن َنافٍِع َقاَل: »ُقْلــُت لَِزْينََب، َوَما َتْرمِــي بِاْلَبْعَرِة َعَلى َرْأِس الَحــْوِل؟ َفَقاَلْت ( 909

َي َعنَْها َزْوُجَها، َدَخَلْت ِحْفًشــا، َوَلبَِســْت َشــرَّ ثَِيابَِها، َوَلــْم َتَمسَّ طِيًبا َحتَّى  َزْينَــُب: َكاَنِت الَمْرَأُة إَِذا ُتُوفِّ
َما َتْفَتضُّ بَِشــْيٍء إاِلَّ َماَت، ُثمَّ َتْخُرُج  َتُمرَّ بَِها َســنٌَة، ُثمَّ ُتْؤَتى بَِدابٍَّة، ِحَماٍر َأْو َشــاٍة َأْو َطائٍِر، َفَتْفَتضُّ بِِه، َفَقلَّ
َفُتْعَطى َبَعَرًة، َفَتْرمِي، ُثمَّ ُتَراِجُع َبْعُد َما َشاَءْت مِْن طِيٍب َأْو َغْيِرِه«. ُسئَِل َمالٌِك َما َتْفَتضُّ بِِه؟ َقاَل: »َتْمَسُح 

بِِه ِجْلَدَها«. ]5337خ[.
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حفشا: البيت الصغري جدا أو من الشعر وقال الشافعي: الذليل الشعث البناء.

فتفتض به: تتنظف به أو تمســح وتدلك به جلدها ثم تغتسل باملاء العذب حتى تصري بيضاء 

نقية كالفضة.

فقلما تفتض بشئ إال مات: أي قلما تفتض بشيئ فيعيش.

بعرة: من بعر اإلبل أو الغنم.

فرتمي بها: أي ترميها أمامها فيكون ذلــك إحالال لها وكأن املراد برميها رمي العدة وما كانت 

عليه من الشقاء فهو يشبه البعرة.

باب]الولد]للفراش]وللعاهر]الحجر1][[ 

َعْن َعائَِشــَة ، َأنََّها َقاَلْت: اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن َأبِي َوقَّاٍص، َوَعْبُد ْبُن َزْمَعَة فِي ُغالٍَم، َفَقاَل ( 910
َســْعٌد: َهَذا َيا َرُســوَل اهللِ اْبُن َأِخي ُعْتَبُة ْبُن َأبِي َوقَّاٍص، َعِهَد إَِليَّ َأنَُّه اْبنُُه اْنُظْر إَِلى َشــَبِهِه، َوَقاَل َعْبُد ْبُن 
َزْمَعــَة: َهَذا َأِخي َيا َرُســوَل اهللِ، ُولَِد َعَلى فَِراِش َأبِي مِْن َولِيَدتِِه، َفنََظَر َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َشــَبِهِه، َفَرَأى 
َشــَبًها َبيِّنًا بُِعْتَبَة، َفَقاَل: ))ُهَو َلَك َيا َعْبُد ْبَن َزْمَعَة، الَوَلُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهرِ الَحَجُر، َواْحَتِجبِي ِمنُْه َيا َســْوَدُة 

. ]2218خ[. بِنَْت َزْمَعَة(( َفَلْم َتَرُه َسْوَدُة َقطُّ
اٍص َوَعبُْد بُْن َزْمَعَة يِف ُغاَلٍم: كانت عادة الجاهلية إلحاق النســب  اْختََصَم َســْعُد بُْن أَِبي َوقَّ

بالزنى وكانوا يســتأجرون اإلماء للزنى فجاء اإلسالم وأبطل هذا ويف هذا الحديث ادعى سعد أن الولد من 

أخيه عتبة الذي زنا بجارية َزمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه أما َعبْد بن َزمعة يدعي أن الولد من أبيه 

من وليدته ومع أن الشبه كبري بُعتبة الزاني إال أن الرشع يُلحق الولد بصاحب الفراش أي الزوج أو السيد 

فحكم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأن الولد لزمعة.

 عتبة بن أبي وقاص: قيل مات مرشًكا وهو الذي شج وجه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكرس رباعيته يف أُحد 

ودعا عليه باملوت فمات وقيل هو صحابي أسلم.

وليدتــه: أي جاريته والوليدة يف األصل أي املولودة فعيلة بمعنــى مفعولة وتُطلق عىل الصبية 

الصغرية وعىل األَمة.

هــو لك يا َعبْد بن َزمعة: أي هو أخوك من أبيك َزمعة ويكون أيًضا أًخا لســودة بنت زمعة أم 

املؤمنني إال أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمرها باالحتجاب منه احتياًطا لشبهه بُعتبة وهل يُقاس عىل ذلك منع الرجل 

زوجته من رؤية أو الخلوة ببعض محارمها من الرضاع إذا لم يكونوا محاًل للثقة؟.

الولد للفراش وللعاهر الحجر: الولد ينســب لصاحب الفــراش أي للزوج وللزاني الحجر أي 

الخيبة والحرمان وجرت عادة العرب أن تقول ملن خــاب: له الحجر وقيل املراد هنا الرجم وضعف ذلك 

النووي وغريه ألن الرجم مختص باملحصن.
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ِه قال قاَم رُجٌل فقال: يا رســوَل اهللِ إنَّ فالًنا ابنِي ( 911 عــن عمِرو بِن ُشــعيٍب عن أبيِه عــن َجدِّ
ْســَاِم، َذَهــَب َأْمُر اْلَجاِهِليَّــِة، اْلَوَلُد  ــِه فِــي اْلَجاِهلِيَِّة، فقال رســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص »َل َدْعَوَة فِي اْلِ َعاَهــْرُت بُِأمِّ

لِْلِفَراِش، َولِْلَعاِهرِ الحجُر«. ]2274صد[ حسن صحيح
عاهرت بأمه: أي زنيت بها يف الجاهلية.

ال دعوة يف اإلسالم: ال ادعاء للولد يف اإلسالم وهو أن ينتسب الولد لغري أبيه كما كان يف الجاهلية 

فقد هدم اإلسالم أمور الجاهلية وعادتها الفاسدة.

الولد للفراش: وهذا لو اعرتف الزوج بولده فال عربة بدعوى الزاني أما لو نفاه الزوج ولم يعرتف 

به وأراد املالعنة فحينئذ يتخاصموا جميًعا إىل قاٍض رشعي يحكم حســب ما يرى من أدلة أو شــهود أو 

اعرتاف.

]باب]للزوجة]طلب]الخلع]بالتوافق]مع]زوجها]1][[ 

أو]عن]طريق]القاضي]إذا]كان]لسبب]ظاهر

لَّ يُقِيَما ُحُدوَد 
َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلَّ آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشــۡي ًٔ ُخُذواْ ِممَّ

ۡ
ن تَأ

َ
لَّ يُقِيَما ُحُدوَد َوَل َيِلُّ لَُكۡم أ

َ
ن َيَافَآ أ

َ
ٓ أ ا إِلَّ آ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشــۡي ًٔ ُخُذواْ ِممَّ

ۡ
ن تَأ

َ
قال تعالى: }َوَل َيِلُّ لَُكۡم أ

ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ  ِ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ ٱللَّ ِ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَما فِيَما ٱۡفَتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ لَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ ٱللَّ

ٰلُِموَن٢٢٩٢٢٩{ ]البقرة: 229[ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ ٰلُِموَنَوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ

فال جناح عليهما فيما افتدت به: إذا أرادت الخلع فال حرج عليه أن يأخذ منها عوًضا وال حرج 

عليها أن تعطيه.

الخلع لغة: فراق الزوجة عىل مال مأخوذ من خلع الثوب ألن املرأة لباس الرجل معنًى.

رشًعا: فراق الزوجة بعوض، فيأخذ الزوج عوًضا ويفارق زوجته، ســواء كان هذا العوض هو 

املهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل.

اٍس، َوَأنَّ ( 912 ــِة، َأنََّها َكاَنــْت َتْحَت َثابِِت ْبــِن َقْيِس ْبِن َشــمَّ َعــْن َحبِيَبــَة بِنِْت َســْهٍل اأْلَْنَصاِريَّ
ْبِح َفَوَجَد َحبِيَبَة بِنَْت َسْهٍل ِعنَْد َبابِِه فِي اْلَغَلِس، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إَِلى الصُّ
ا  َهِذِه؟((، َفَقاَلْت: َأَنا َحبِيَبُة بِنُْت َســْهٍل، َقاَل: ))َما َشْأُنِك؟((، َقاَلْت: اَل َأَنا َواَل َثابُِت ْبُن َقْيٍس لَِزْوِجَها، َفَلمَّ
َجاَء َثابُِت ْبُن َقْيٍس، َقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهِذِه َحبِيَبُة بِنُْت َسْهٍل((، َوَذَكَرْت َما َشاَء اهلُل َأْن َتْذُكَر، َوَقاَلْت 
َحبِيَبُة: َيا َرُسوَل اهللِ، ُكلُّ َما َأْعَطانِي ِعنِْدي، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِثابِِت ْبِن َقْيٍس: ))ُخْذ ِمنَْها((، َفَأَخَذ مِنَْها، 

َوَجَلَسْت ِهَي فِي َأْهلَِها. ]2227صد ص[.
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حبيبة بنت ســهل األنصارية: ويف رواية )جميلة بنت سلول( فقال البيهقي: يمكن أن يُقال إن 

الخلع تكرر من ثابت. وقال الحافظ: الذي يظهر يل أنها قصتان وقعتا المرأتني لشــهرة الخربين وصحة 

الطريقني واختالف الســياقني بخالف ما وقع يف االختالف يف تسمية جميلة ونسبتها فإن سياق قصتها 

متقارب فأمكن رد الخالف فيه إىل الوفاق.

يف الَغَلس: يف الظلمة وضوء الصبح الخافت ويف رواية )بعد الصبح(.

اٍس َفَضَرَبَها َفَكَســَر (  91 َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ َحبِيَبَة بِنَْت َســْهٍل، َكاَنْت ِعنَْد َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشــمَّ
ْبِح، َفاْشــَتَكْتُه إَِلْيِه، َفَدَعا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َثابًِتا، َفَقاَل: ))ُخْذ َبْعَض َمالَِها،  َبْعَضَها، َفَأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد الصُّ
َوَفاِرْقَها((، َفَقاَل: َوَيْصُلُح َذلَِك َيا َرُسوَل اهللِ؟، َقاَل: ))َنَعْم((، َقاَل: َفإِنِّي َأْصَدْقُتَها َحِديَقَتْيِن، َوُهَما بَِيِدَها، 

َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُخْذُهَما َوَفاِرْقَها((، َفَفَعَل. ]2228صد ص[.
فكرس بعضها: ويف رواية )يدهــا( أي يد حبيبة أما جميلة فقالت ال أعتب عليه يف خلق وال دين 

ولكني ال أطيقه وكما يف رواية البن ماجة لبغضه أو ُقبحه ويقال: أنها كانت تبغضه بغًضا شــديًدا وكان 

يحبها حبًا شديًدا.

َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َأنَّ اْمَرَأَة َثابِِت ْبِن َقْيٍس َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، َثابُِت ْبُن ( 914
يَن  َقْيٍس، َما َأْعتُِب َعَلْيِه فِي ُخُلٍق َواَل ِديٍن، َوَلكِنِّي َأْكَرُه الُكْفَر فِي اإِلْســالَِم، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتُردِّ

ْقَها َتْطِليَقًة((. ]5273خ[. َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟(( َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْقَبِل الَحِديَقَة َوَطلِّ

َعــْن اْبــِن َعبَّــاٍس َأنَُّه َقاَل: َجــاَءْت اْمــَرَأُة َثابِِت ْبــِن َقْيٍس إَِلــى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: َيا ( 915
يَن  َرُســوَل اهللِ، إِنِّي اَل َأْعتُِب َعَلى َثابٍِت فِي ِديٍن َواَل ُخُلٍق، َوَلكِنِّي اَل ُأطِيُقُه، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفَتُردِّ

َعَلْيِه َحِديَقَتُه(( َقاَلْت: َنَعْم. ]5275خ[.

َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ َجِميَلَة بِنَْت َســُلوَل، َأَتِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َواهللِ َما (  91
ْســاَلِم، اَل ُأطِيُقــُه ُبْغًضا، َفَقــاَل َلَها  ـي َأْكــَرُه اْلُكْفَر فِي اإْلِ َأْعتِــُب َعَلــى َثابِــٍت فِي ِديــٍن، َواَل ُخُلٍق، َوَلكِنِـّ
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟(( َقاَلْت: َنَعْم، َفَأَمَرُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْأُخَذ مِنَْها َحِديَقَتُه، َواَل َيْزَداَد.  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتُردِّ

]2056صه ص[.

جميلة بنت ســلول: ويف رواية )جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول( ويف رواية )بنت أُبي( وقد 

رصح ابن األثري وتبعه النووي أنها أخت عبد الله وجزما بأن قول َمن قال إنها بنت عبد الله وْهٌم بينما قال 

الدمياطي: الذي وقع يف البخاري من أنها )بنت أُبي( َوْهٌم.
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أكره الكفر يف اإل ســالم: كفران العشري وهو تقصري املرأة يف حق الزوج فهي تخاف عىل نفسها 

النشوز والشقاق والخصومة أو أعم من ذلك فخافت أن تعمل أعماال كفرية وهي مسلمة ومثل ذلك الزوجة 

قبل الدخول فلها طلب الخلع لسبب ظاهر.

باب]عدة]المختلعة1][[ 

ِذ اْبِن َعْفَراَء: »َأنََّها اْخَتَلَعْت َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 917 َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعِن الرُّ
َفَأَمَرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْو ُأمَِرْت َأْن َتْعَتدَّ بَِحْيَضٍة«. ]1185 صت ص[.

ُة اْلُمْخَتلَِعــِة َحْيَضٌة«. ( 918 ، َعــْن َمالٍِك، َعْن َنافِــٍع، َعِن اْبِن ُعَمــَر َقاَل: »ِعــدَّ َثنَــا اْلَقْعنَبِــيُّ َحدَّ
]2230صد ص[.

ِذ ْبِن َعْفــَراَء، َأْخَبَرْتــُه: َأنَّ َثابَِت ْبَن ( 919 َبيِّــَع بِنَْت ُمَعــوِّ ْحَمــِن، َأنَّ الرُّ ــِد ْبــِن َعْبِد الرَّ َعــْن ُمَحمَّ
، َفَأَتى َأُخوَها َيْشَتكِيِه إَِلى  اٍس َضَرَب اْمَرَأَتُه َفَكَســَر َيَدَها، َوِهَي َجِميَلُة بِنُْت َعْبِد اهللِ ْبِن ُأَبيٍّ َقْيِس ْبِن َشــمَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْرَســَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َثابٍِت َفَقاَل َلُه: ))ُخِذ الَِّذي َلَها َعَلْيَك َوَخلِّ َســبِيَلَها((، َقاَل: 

َنَعْم، َفَأَمَرَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتَتَربََّص َحْيَضًة َواِحَدًة، َفَتْلَحَق بَِأْهلَِها. ]صن 3497 ص[.
اختلف أهل العلم يف عــدة املختلعة فقال أكثر أهل العلم إن عــدة املختلعة ثالث حيض لرواية 

البخاري )اقبل الحديقة وطلقها تطليقة( فقالوا الخلع طالق وليس بفســخ وقال بعض أهل العلم وهو 

الراجح أن عــدة املختلعة حيضة وقالوا بصحة الروايات التي فيها )فأمرها رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن ترتبص 

بحيضة( وألن الخلَع فسٌخ وليس بطالق سواء كان بلفظ الطالق مثل أن يقول طلقتك عىل أن تعطيني كذا 

أو كان بلفظ خالعتك أو فســختك خالًفا ملن قال لو كان بلفظ الطالق فهو طالق ولو كان بلفظ الخلع أو 

الفســخ ونحوهما بنية الطالق فهو طالق ومع هذا الخالف فلو اعتدت املختلعة بثالث حيض كان أحوط 

وأفضل لكن االتفاق عىل أنها لو كانت حاماًل فبوضع الحمل وأنها بانت منه بينونة صغرى بمجرد الخلع 

وال يحــق لزوجها مراجعتها حتى لو يف الِعدة إال بعقد جديد وبإذنها حتى ولو طلقها طلقتني قبل الخلع 

وال عربة بالقول بأحقيته يف مراجعتها يف الِعدة ولو َرد لها ما أعطته عوًضا عن الخلع ومثل هذه املســائل 

يُرجع فيها للقايض الرشعي يحكم بحسب ما يسمع من الطرفني.
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]باب]خيار]الفسخ]للبكر]والثيب]واليتيمة]1][[ 

إذا]أكرهن]على]الزواج

َجَها َوِهَي َثيِّــٌب َفَكِرَهْت َذلَِك َفَجاَءْت ( 920 ــِة: »َأنَّ َأَباَها َزوَّ َعــْن َخنَْســاَء بِنِْت ِخَذاٍم اأْلَْنَصاِريَّ
َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه َفَردَّ نَِكاَحَها«. ]2101صد ص[.

َخنْساء بنت َخذَام: أو بنت ِخَدام وقد قتل زوجها يف أُحد.

فكرهت ذلك: ويف رواية )إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إيل(.

فرد نكاحها: أي حكم بأنه غري منعقد ال أنه رفعه بعد انعقاده فمن زوج ابنته الثيب وهي كارهة 

فنكاحه باطل إال إذا أقرت النكاح.

َجَها َولِيَُّها َوِهَي َكاِرَهٌة، َفَأْرَسَلْت ( 921 َفْت َأْن ُيَزوِّ َعِن الَقاِســِم: »َأنَّ اْمَرَأًة مِْن َوَلِد َجْعَفٍر، َتَخوَّ
ٍع اْبنَْي َجاِرَيَة، َقااَل: َفالَ َتْخَشــْيَن، َفإِنَّ َخنَْســاَء بِنَْت ِخَذاٍم  ْحَمِن َوُمَجمِّ إَِلى َشــْيَخْيِن مَِن األَْنَصاِر: َعْبِد الرَّ

َأْنَكَحَها َأُبوَها َوِهَي َكاِرَهٌة، َفَردَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َذلَِك«. ]6969خ[.
تخوفــت أن يزوجها وليها وهي كارهة: وهكذا ينبغي أن تتحرك املرأة قبل أن يترصف وليها 

بما تكرهه وقبل العقد كما ينبغي لها أال تلجأ للقايض إال بعد االحتكام إىل كبار العائلة أو غريهم ممن هم 

من أهل العلم ولهم كلمة مسموعة وإال لو تعنت وليها فال بأس من اللجوء للمحاكم الرشعية.

َجَها َوِهَي َكاِرَهٌة، ( 922 َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس: »َأنَّ َجاِرَيًة بِْكًرا َأَتــِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرْت َأنَّ َأَباَهــا َزوَّ
َفَخيََّرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]2096صد ص[.

وهي كارهة: أي رافضة لهذا الزواج.

فخريها: جعل لها الخيار يف إمضاء العقد أو رده السيما لو كان غري كفء لها.

ــَي ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن، (  92 َعــْن َنافِــٍع َمْوَلى َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: »ُتُوفِّ
َوَتــَرَك اْبنَــًة َلُه مِْن ُخَوْيَلَة بِنِْت َحكِيــِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبــِن اأْلَْوَقِص َقاَل: َوَأْوَصى إَِلــى َأِخيِه ُقَداَمَة ْبِن 
َمْظُعــوٍن، َقــاَل َعْبــُد اهللِ: َوُهَما َخــااَلَي، َقاَل: َفَخَطْبــُت إَِلــى ُقَداَمَة ْبِن َمْظُعــوٍن اْبنََة ُعْثَماَن ْبــِن َمْظُعوٍن 
َها - َفَأْرَغَبَها فِي اْلَماِل َفَحطَّْت إَِلْيِه، َوَحطَّْت اْلَجاِرَيُة  َجنِيَها، َوَدَخَل اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة - َيْعنِي إَِلى ُأمِّ َفَزوَّ
َها، َفَأَبَيا َحتَّى اْرَتَفَع َأْمُرُهَما إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل ُقَداَمُة ْبُن َمْظُعوٍن: َيا َرُســوَل اهللِ، اْبنَُة  إَِلى َهَوى ُأمِّ
اَلِح، َواَل فِي اْلَكَفاَءِة،  ْر بَِها فِي الصَّ تَِها َعْبَد اهللِ ْبَن ُعَمَر، َفَلْم ُأَقصِّ ْجُتَها اْبَن َعمَّ ، َفَزوَّ َأِخــي َأْوَصى بَِها إَِليَّ
َها، َقاَل: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِهَي َيتِيَمٌة، َوَل ُتنَْكُح إِلَّ بِإِْذنَِها((  َوَلكِنََّها اْمَرَأٌة، َوإِنََّما َحطَّْت إَِلى َهَوى ُأمِّ

ُجوَها اْلُمِغيَرَة ]6136سن ح[. َقاَل: َفاْنُتِزَعْت َواهللِ مِنِّي َبْعَد َأْن َمَلْكُتَها، َفَزوَّ
فحطت: أي مالت.
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فلم أقرص بها يف الصالح وال يف الكفاءة: وفيــه أنه معلوم عندهم اعتبار صالح الخاطب مع 

الكفاءة وأنه قد يُرد نكاح الصالح الكفء لو كان الخاطب الثاني مثله أو قريب منه يف الصالح والكفاءة.

هي يتيمة وال تنكح إال بإذنها: وحتى غري اليتيمة ال تنكح إال بإذنها ولكن اإلذن لليتيمة آكد ألنه 

قد يتساهل الويل ويتخري لها غري الكفء أو أن يزوجها بدون إذنها لضعفها.

فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها: أي بعد العقد.

باب]الخيار]للزوجة]إذا]كان]زوجها]عنينا1][[ 

َعــِن اْبــِن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرنِــي َبْعُض َبنِي َأبِي َرافِــٍع، َمْوَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن ِعْكِرَمــَة َمْوَلى اْبِن ( 924
َق َعْبُد َيِزيَد َأُبو ُرَكاَنَة، َوإِْخَوتِِه ُأمَّ ُرَكاَنَة، َوَنَكَح اْمَرَأًة مِْن ُمَزْينََة، َفَجاَءِت  َعبَّــاٍس، َعــْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َطلَّ
ْق َبْينِي َوَبْينَُه،  ــْعَرُة، لَِشــْعَرٍة َأَخَذْتَها مِْن َرْأِسَها، َفَفرِّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َما ُيْغنِي َعنِّي إاِلَّ َكَما ُتْغنِي َهِذِه الشَّ
َفَأَخــَذِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِميٌَّة، َفَدَعا بُِرَكاَنَة، َوإِْخَوتِِه، ُثمَّ َقاَل َلُجَلَســائِِه: ))َأَتَرْوَن ُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكَذا َوَكَذا؟، 
ْقَها(( َفَفَعَل، ُثمَّ   َقاُلوا: َنَعــْم، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِعْبِد َيِزيــَد: ))َطلِّ

ِمــْن َعْبــِد َيِزيَد، َوُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكَذا َوَكَذا؟((
ْقُتَها َثاَلًثا َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))َقْد َعِلْمُت َراِجْعَها((  َقــاَل: ))َراِجِع اْمَرَأَتَك ُأمَّ ُرَكاَنَة َوإِْخَوتِِه(( َقاَل: إِنِّي َطلَّ
{، َقاَل َأُبو َداُوَد: َوَحِديُث َنافِِع ْبِن ُعَجْيٍر،  تِِهنَّ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ

َ
أ تِِهنََّيٰٓ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَطّلُِقوُهنَّ لِعِدَّ يُّ
َ
أ َوَتــاَل: }َيٰٓ

َها إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َق اْمَرَأَتُه اْلَبتََّة، َفَردَّ ِه، َأنَّ ُرَكاَنَة، َطلَّ َوَعْبِد اهللِ ْبِن َعلِيِّ ْبِن َيِزيَد ْبِن ُرَكاَنَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َق اْمَرَأَتــُه اْلَبتََّة، َفَجَعَلَها النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َواِحَدًة.  ُجــِل، َوَأْهَلُه َأْعَلــُم بِِه، إِنَّ ُرَكاَنــَة إِنََّما َطلَّ ، أِلَنَّ َوَلــَد الرَّ َأَصــحُّ

]2196صد ح[.
عبد يزيد: هو اسم ألبي ركانة هكذا )عبد يزيد(.

أبو ركانه وإخوته: وإخوته أي إخوة ركانه وهم أوالد عبد يزيد.

نكح امرأة من مزينة: أي تزوج امرأة من قبيلة مزينة.

ما يغني عني إال كما تغني عني هذه الشــعرة: كناية عىل أنه ال يستطيع الجماع وال يحدث 

له انتصاب.

حمية: غرية وغضب وأراد التأكد من صحة كالمها.

فدعا بركانه وإخوته: أي أتى بأوالد عبد زيد وهو أبو ركانة.

يشبه كذا وكذا من عبد يزيد: أي قال لجلسائه أليس هناك شبه بني عبد يزيد وأوالده؟ يريد أن 

أبا ركانه ليس عنينًا كما ادعت امرأته الثانية ألن له أوالد.

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد يزيد »طلقها«: ألنــه قد يكون أصابه العنة متأخرا بعد إنجابه لألوالد من 

الزوجة األوىل، واالحتمال اآلخر أن تكون التــي تزوجها من مزينة بكرا أو حديثة عهد بثُيُوبَة ويكون أبو 
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ركانة ليس عاجزا وإنما أصابه ضعف يف االنتصــاب وحينئذ يعجز عن جماع البكر وال يعجز عن جماع 

الثيب، ولذلك قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »طلقها«، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة.

باب]خيار]الفسخ]لألمة]إذ]عتقت]وهي]تحت]عبد]مملوك1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس، َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َعْبًدا ُيَقــاُل َلُه ُمِغيٌث، َكَأنِّي َأْنُظــُر إَِلْيِه َيُطوُف َخْلَفَها ( 925
َيْبكِي َوُدُموُعُه َتِســيُل َعَلى لِْحَيتِِه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لِعبَّــاٍس: ))َيا َعبَّاُس، َألَ َتْعَجُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث َبرِيَرَة، 
َما َأَنا َأْشَفُع((   َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َراَجْعتِِه(( َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ َتْأُمُرنِي؟ َقاَل: ))إِنَّ

َوِمْن ُبْغِض َبرِيَرَة ُمِغيًثا((
َقاَلْت: اَل َحاَجَة لِي فِيِه. ]5283خ[.

َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َزْوُج َبِريَرَة َعْبًدا، ُيَقــاُل َلُه ُمِغيٌث، َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلْيِه (  92
ِه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لِْلَعبَّاِس: ))َيا َعبَّاُس، َأَل َتْعَجُب ِمْن ُحبِّ  َيُطوُف َخْلَفَها َوَيْبكِي، َوُدُموُعُه َتِسيُل َعَلى َخدِّ
ُه َأُبو َوَلِدِك(( َقاَلْت: َيا َرُسوَل   َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َراَجْعتِيِه، َفإِنَّ

ُمِغيٍث َبرِيَرَة، َوِمْن ُبْغِض َبرِيَرَة ُمِغيًثا؟((
َما َأْشَفُع((، َقاَلْت: اَل َحاَجَة لِي فِيِه. ]2075صه ص[. اهللِ، َتْأُمُرنِي؟ َقاَل: ))إِنَّ

ْمِريِّ َقاَل: َســِمْعُت ِرَجــااًل مِْن َأْصَحاِب ( 927 َعــِن اْلَفْضِل ْبِن اْلَحَســِن ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة الضَّ
ُثوَن، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا ُأْعتَِقْت اْلََمُة َوِهَي َتْحَت اْلَعْبِد َفَأْمُرَها بَِيِدَها، َفإِْن  َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَحدَّ

ْت َحتَّى َيَطَأَها َفِهَي اْمَرَأُتُه َل َتْسَتطِيُع فَِراَقُه((. ]سن 16671[ ِهَي َأَقرَّ
فأمرها بيدها: لها الفراق أو البقاء.

فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته: فالخيار لها ليس مفتوًحا بل محدد بوقت فلو اختارت 

البقاء صار األمر لزوجها.

ال تستطيع فراقه: ألنها أقرت حتى وطأها إال أنها تستطيع فراقه بالُخلع.

َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »ُأمَِرْت َبِريَرُة َأْن َتْعَتدَّ بَِثاَلِث ِحَيٍض«. ]2077صه ص[.( 928
بثالث حيض: مثــل الحرة ألنها أُعتقت بخالف عدة األمة فهي نصف عدة الحرة وهي حيضتان 

ألن الحيضة ال تنصف أو شــهرين وخمســة أيام للمتوىف عنها زوجها أو شهر ونصف لالئي لم يحضن 

واآليسة أما الحامل فبوضع الحمل مثل الحرة.

ى ُمِغيًثا ( 929 َعــْن َقَتــاَدَة، َعــْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َعْبًدا َأْســَوَد ُيَســمَّ
«. ]2232صد ص[. َفَخيََّرَها - َيْعنِي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص -، َوَأَمَرَها َأْن َتْعَتدَّ
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باب]المالعنة1][[ 

ۡرَبُع 
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهَٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِلَّ ۡزَوَٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل

َ
ِيَن يَۡرُموَن أ ۡرَبُع َوٱلَّ

َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهَٰدةُ أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشَهَدآُء إِلَّ ۡزَوَٰجُهۡم َولَۡم يَُكن ل

َ
ِيَن يَۡرُموَن أ قال تعالى: }َوٱلَّ

ِ َعلَۡيهِ إِن َكَن ِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي٧٧ َوَيۡدَرُؤاْ  َوَيۡدَرُؤاْ  نَّ لَۡعَنَت ٱللَّ
َ
ِ َعلَۡيهِ إِن َكَن ِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي َوٱۡلَخِٰمَسُة أ نَّ لَۡعَنَت ٱللَّ
َ
ِٰدقنَِي٦٦ َوٱۡلَخِٰمَسُة أ ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱلصَّ ِٰدقنَِيَشــَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱلصَّ َشــَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ

ِ َعلَۡيَهآ إِن  نَّ َغَضَب ٱللَّ
َ
ِ َعلَۡيَهآ إِن  َوٱۡلَخِٰمَسَة أ نَّ َغَضَب ٱللَّ
َ
ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي٨٨ َوٱۡلَخِٰمَسَة أ ۡرَبَع َشَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ

َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِيَعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ ۡرَبَع َشَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ

َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
َعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ

ِٰدقنَِي٩٩{ ]النور:  -9[ ِٰدقنَِيَكَن ِمَن ٱلصَّ َكَن ِمَن ٱلصَّ
اللعان: أن يحلف الرجل - إذا رمى امرأته بالزنا - أربع مرات إنه ملن الصادقني والخامســة أن 

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبني وأن تحلف املرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه ملن الكاذبني والخامسة أن 

عليها غضب الله إن كان من الصادقني.

ْحَماِء َفَقاَل ( 0 9 َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ ِهاَلَل ْبَن ُأَميََّة، َقَذَف اْمَرَأَتُه ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشِريِك اْبِن السَّ
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الَبيِّنََة َوإِلَّ َحدٌّ فِي َظْهرَِك((، َقاَل: َفَقاَل ِهاَلٌل: َيا َرُســوَل اهللِ، إَِذا َرَأى َأَحُدَنا َرُجاًل َعَلى 
ِذي  اْمَرَأتِِه َأَيْلَتِمُس الَبيِّنََة؟ َفَجَعَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))الَبيِّنََة َوإِلَّ َفَحدٌّ فِي َظْهرَِك((، َقاَل: َفَقاَل ِهاَلٌل: َوالَّ
ۡزَوَٰجُهۡم 

َ
ِيَن يَۡرُموَن أ ۡزَوَٰجُهۡم َوٱلَّ
َ
ِيَن يَۡرُموَن أ ، َفنََزَل: }َوٱلَّ ُئ َظْهِري مَِن الَحدِّ َبَعَثَك بِالَحقِّ إِنِّي َلَصاِدٌق، َوَلَينِْزَلنَّ فِي َأْمِري َما ُيَبرِّ

ِ َعلَۡيَهآ إِن َكَن ِمَن  نَّ َغَضَب ٱللَّ
َ
ِ َعلَۡيَهآ إِن َكَن ِمَن َوٱۡلَخِٰمَسَة أ نَّ َغَضَب ٱللَّ
َ
نُفُسُهۡم{ َفَقَرَأ َحتَّى َبَلَغ: }َوٱۡلَخِٰمَسَة أ

َ
ٓ أ َُّهۡم ُشــَهَدآُء إِلَّ نُفُسُهۡمَولَۡم يَُكن ل
َ
ٓ أ َُّهۡم ُشــَهَدآُء إِلَّ َولَۡم يَُكن ل

ِٰدقنَِي{ َقاَل: َفاْنَصَرَف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْرَسَل إَِلْيِهَما َفَجاَءا، َفَقاَم ِهاَلُل ْبُن ُأَميََّة َفَشِهَد َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل:  ِٰدقنَِيٱلصَّ ٱلصَّ
نَّ 

َ
نَّ أ
َ
ا َكاَنْت ِعنَْد الَخامَِسِة }أ ))إِنَّ اهللَ َيْعَلُم َأنَّ َأَحَدُكَما َكاِذٌب، َفَهْل ِمنُْكَما َتائٌِب((؟ ُثمَّ َقاَمْت َفَشِهَدْت، َفَلمَّ

َأْت َوَنَكَســْت  ِٰدقنَِي{ َقاُلوا َلَها: إِنََّها ُموِجَبٌة، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَتَلكَّ ِ َعلَۡيَهآ إِن َكَن ِمَن ٱلصَّ ِٰدقنَِيَغَضَب ٱللَّ ِ َعلَۡيَهآ إِن َكَن ِمَن ٱلصَّ َغَضَب ٱللَّ
َحتَّــى َظنَّنَا َأْن َســَتْرِجُع، َفَقاَلْت: اَل َأْفَضُح َقْومِي َســائَِر الَيــْوِم، َفَقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْبِصُروَها، َفإِْن َجاَءْت 
ــْحَماِء((، َفَجاَءْت بِِه َكَذلَِك، َفَقاَل  ــاَقْيِن َفُهَو لَِشــرِيِك اْبِن السَّ بِِه َأْكَحَل الَعْينَْيِن َســابَِغ الَْلَيَتْيِن َخَدلََّج السَّ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْوَل َما َمَضى ِمْن كَِتاِب اهللِ  َلَكاَن َلنَا َوَلَها َشْأٌن((. ]3179صت ص[.
أكحل: أسود الجفون من غري اكتحال.

سابغ األليتني: غليظ األليتني.

خدلج الساقني: غليظ أو ممتلئ الساقني.

لوال ما مىض من كتاب الله: أي لوال ما سبق من حكم الله تعاىل بدرء الحد عن املرأة بلعانها.

لكان لنا ولها شأن: ألقمت الحد عليها.

َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: َســَأْلُت اْبَن ُعَمَر، َعِن اْلُمَتاَلِعنَْيِن، َفَقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1 9
لِْلُمَتاَلِعنَْيِن: ))ِحَساُبُكَما َعَلى اهللِ، َأَحُدُكَما َكاِذٌب، َوَل َسبِيَل َلَك َعَلْيَها(( َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َمالِي؟ َقاَل: 
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))َل َمــاَل َلَك إِْن ُكنَْت َصَدْقَت َعَلْيَها َفُهَو بَِما اْســَتْحَلْلَت ِمْن َفْرِجَها، َوإِْن ُكنْــَت َكَذْبَت َعَلْيَها َفَذاَك َأْبَعُد 

َلَك((. ]3476صن ص[.
وال سبيل لك عليها: أي تحرم عليك عىل التأبيد فال تحل ال بعد زوج وال غري ذلك.

ال مال لك: دليل عىل أنه إذا وقعت الفرقة باللعان اســتحقت املهــر كاماًل إذا كان قد دخل بها 

وعدتها عدة املطلقة عند الجمهور واللعان فســخ عند اإلمام أحمد والشــافعي وذهب اإلمام مالك إىل أن 

اللعان طالق.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر َرُجاًل ِحيَن َأَمَر اْلُمَتاَلِعنَْيِن، َأْن َيَتاَلَعنَا َأْن َيَضَع َيَدُه َعَلى ( 2 9
فِيِه ِعنَْد اْلَخامَِسِة، َيُقوُل: »إِنََّها ُموِجَبٌة«. ]2255صد ص[.

َق َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (   9 َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: ُقْلُت اِلْبِن ُعَمَر: َرُجٌل َقَذَف اْمَرَأَتُه، َقاَل: َفرَّ
ُدَها َثاَلَث  َبْيــَن َأَخــَوْي َبنِي اْلَعْجــاَلِن، َوَقاَل: ))اهللُ َيْعَلــُم َأنَّ َأَحَدُكَما َكاِذٌب، َفَهــْل ِمنُْكَما َتائِــٌب؟((، ُيَردِّ

َق َبْينَُهَما. ]2258صد ص[. اٍت، َفَأَبَيا َفَفرَّ َمرَّ

َقَها َثاَلَث َتْطلِيَقاٍت ِعنَْد ( 4 9 َعْن اْبِن ِشــَهاٍب، َعْن َسْهِل ْبِن َســْعٍد، فِي َهَذا اْلَخَبِر، َقاَل: »َفَطلَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْنَفَذُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َما ُصنَِع ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسنٌَّة، َقاَل َسْهٌل: َحَضْرُت َهَذا ِعنَْد 
َق َبْينَُهَما ُثمَّ اَل َيْجَتِمَعاِن َأَبًدا. ]2250صد ص[. نَُّة َبْعُد فِي اْلُمَتاَلِعنَْيِن َأْن ُيَفرَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمَضِت السُّ

فطلقها ثالث: قال الشافعي: أنه حني طلقها ثالثا كان جاهال بأن اللعان ُفرقة وقيل غري ذلك.

أن يفرق بينهما ثم ال يجتمعان أبدا: أي تحــرم عليه بمجرد اللعان تحريما مؤبدا وال يكون 

بينهما زواج.

َق النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 5 9 َعــْن َمالِــِك ْبِن َأَنٍس، َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: »اَلَعــَن َرُجٌل اْمَرَأَتُه، َوَفرَّ
«. ]1203صت ص[. َبْينَُهَما، َوَأْلَحَق الَوَلَد بِاألُمِّ

وألحق الولد باألم: وذلك إذا نفى الزوج الولد فيُلحق بأمه أما لو اعرتف الزوج بالولد أُلحق به.

باب]الظهار]ليس]طالقا]وفيه]الكفارة1][[ 

ُ يَۡسَمُع َتَاُوَرُكَماۚٓ  ِ َوٱللَّ ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ ُ يَۡسَمُع َتَاُوَرُكَماۚٓ قَۡد َسِمَع ٱللَّ ِ َوٱللَّ ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ قال تعالى: }قَۡد َسِمَع ٱللَّ
َنُهۡمۚ  ٰٓـِٔى َودَلۡ َهُٰتُهۡم إِلَّ ٱلَّ مَّ

ُ
َهٰتِِهۡمۖ إِۡن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن نَِّسآئِِهم مَّ َنُهۡمۚ  ٱلَّ ٰٓـِٔى َودَلۡ َهُٰتُهۡم إِلَّ ٱلَّ مَّ

ُ
َهٰتِِهۡمۖ إِۡن أ مَّ

ُ
ا ُهنَّ أ ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن نَِّسآئِِهم مَّ َ َسِميُعۢ بَِصرٌي١١ ٱلَّ َ َسِميُعۢ بَِصرٌيإِنَّ ٱللَّ إِنَّ ٱللَّ

ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّســآئِِهۡم ُثمَّ  ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّســآئِِهۡم ُثمَّ  َوٱلَّ َ لََعُفوٌّ َغُفور٢٢ٞ َوٱلَّ َ لََعُفوٌّ َغُفورِٞإَونَُّهــۡم َلَُقولُوَن ُمنَكٗرا ّمَِن ٱۡلَقــۡوِل َوُزوٗرۚا ِإَونَّ ٱللَّ ِإَونَُّهــۡم َلَُقولُوَن ُمنَكٗرا ّمَِن ٱۡلَقــۡوِل َوُزوٗرۚا ِإَونَّ ٱللَّ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِي٣٣ٞ   ــاۚ َذٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۦِۚ َوٱللَّ ن َيَتَمآسَّ

َ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيَٞيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ ّمِن َقۡبِل أ ــاۚ َذٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۦِۚ َوٱللَّ ن َيَتَمآسَّ
َ
َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ ّمِن َقۡبِل أ
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َّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتنَِي ِمۡسِكيٗناۚ َذٰلَِك  اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسَّ
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ ِمن َقۡبِل أ َّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتنَِي ِمۡسِكيٗناۚ َذٰلَِك َفَمن ل اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسَّ
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ ِمن َقۡبِل أ َفَمن ل

ِلٌم٤٤{ ]المجادلة: 4-1[
َ
ِۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوِلِۦۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ِلٌمِلُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ
َ
ِۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوِلِۦۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ ِلُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ

التي تجادلك يف زوجها: هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت.كان الظهار يف الجاهلية 

طالًقا فأرخص الله لهذه األُمة وجعل فيها كفارة ولم يجعله طالًقا.

َهٰتِِهۡمۖ{: املظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل  مَّ
ُ
ا ُهنَّ أ ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن نَِّســآئِِهم مَّ َهٰتِِهۡمۖٱلَّ مَّ
ُ
ا ُهنَّ أ ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن نَِّســآئِِهم مَّ }ٱلَّ

لزوجته أنت عيلَّ كظهر أمي أو غريها من املحارم وحتى لو قصد طالًقا فهو ِظهار عىل الراجح أما َمْن قال 

تحرمني عيل أو أنت عيل حرام فالراجح أن فيه كفارة يمني وليس كفارة ظهار ألنه ليس ظهاًرا.

وإنهم ليقولون منكًرا من القول وزورا: وهذا يدل عىل تحريم الظهار لكن فيه الكفارة.

ثــم يعودون ملا قالوا: ينوي جماعها أو يجامعها فعليه الكفارة وإال ليس عليه كفارة إْن لم ينو 

الرجــوع إىل امرأته فلو طلقها بعد الظهار ولم يرد الجماع فال كفارة. وَمن جامع قبل أن يكفر يأثم لكن 

ليس عليه إال كفارة واحدة وال بأس من مقدمات الجماع إْن لم يخف الوقوع يف املحظور.

ٰٓـِٔى تَُظِٰهُروَن  ۡزَوَٰجُكُم ٱلَّ
َ
ُ لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبنۡيِ ِف َجۡوفِهۦِۚ َوَما َجَعَل أ ا َجَعَل ٱللَّ ٰٓـِٔى تَُظِٰهُروَن مَّ ۡزَوَٰجُكُم ٱلَّ
َ
ُ لِرَُجٖل ّمِن قَۡلَبنۡيِ ِف َجۡوفِهۦِۚ َوَما َجَعَل أ ا َجَعَل ٱللَّ وقال تعالى: }مَّ

ُ َيُقوُل ٱۡلَقَّ َوُهَو  ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللَّ
َ
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
َهٰتُِكۡمۚ َوَما َجَعَل أ مَّ

ُ
ُ َيُقوُل ٱۡلَقَّ َوُهَو ِمۡنُهــنَّ أ ۡفَوٰهُِكۡمۖ َوٱللَّ

َ
ۡبَنآَءُكۡمۚ َذٰلُِكۡم قَۡولُُكم بِأ

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
َهٰتُِكۡمۚ َوَما َجَعَل أ مَّ

ُ
ِمۡنُهــنَّ أ

َّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف ٱدّلِيِن  ِۚ فَإِن ل ۡقَســُط ِعنَد ٱللَّ
َ
َّۡم َتۡعلَُمٓواْ َءابَآَءُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡم ِف ٱدّلِيِن  ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ ِۚ فَإِن ل ۡقَســُط ِعنَد ٱللَّ
َ
ــبِيَل٤٤ ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهۡم ُهَو أ ــبِيَلَيۡهِدي ٱلسَّ َيۡهِدي ٱلسَّ

ُ َغُفوٗرا  َدۡت قُلُوُبُكۡمۚ َوَكَن ٱللَّ ا َتَعمَّ تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مَّ
ۡ
ۡخَطأ

َ
ُ َغُفوٗرا َوَمَوِٰلُكــۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٞح فِيَمآ أ َدۡت قُلُوُبُكۡمۚ َوَكَن ٱللَّ ا َتَعمَّ تُم بِهِۦ َوَلِٰكن مَّ

ۡ
ۡخَطأ

َ
َوَمَوِٰلُكــۡمۚ َولَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٞح فِيَمآ أ

رَِّحيًمارَِّحيًما٥٥{ ]األحزاب: 5-4[
أدعياءكم: الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له.

ِذي َوِسَع َسْمُعُه ُكلَّ َشْيٍء، إِنِّي أَلَْسَمُع (   9 َبْيِر، َقاَل: َقاَلْت َعائَِشُة: »َتَباَرَك الَّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َكاَلَم َخْوَلَة بِنِْت َثْعَلَبَة َوَيْخَفى َعَليَّ َبْعُضُه، َوِهَي َتْشَتكِي َزْوَجَها إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َتُقوُل: َيا َرُسوَل 
اهللِ، َأَكَل َشــَبابِي، َوَنَثْرُت َلُه َبْطنِي، َحتَّى إَِذا َكبَِرْت ِســنِّي، َواْنَقَطَع َوَلِدي، َظاَهَر مِنِّي، اللَُّهمَّ إِنِّي َأْشــُكو 
ُ قَــۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها  ُ قَــۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها قَۡد َســِمَع ٱللَّ إَِلْيــَك، َفَما َبِرَحْت َحتَّى َنَزَل ِجْبَرائِيُل بَِهُؤاَلِء اآْلَياِت: }قَۡد َســِمَع ٱللَّ

ِ{«. ]2063صه ص[. َِوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ
أكل شبابي: أي عشت معه مدة شبابي.

نثرت له بطني: أكثرت له األوالد.
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باب]كفارة]الظهار1][[ 

، َقاَل: ُكنُْت اْمَرًأ َأْسَتْكثُِر مَِن النَِّساِء، اَل ( 7 9 َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َسَلَمَة ْبِن َصْخٍر اْلَبَياِضيِّ
ا َدَخَل َرَمَضاُن َظاَهْرُت مَِن اْمَرَأتِي َحتَّى َينَْسلَِخ َرَمَضاُن،  َأَرى َرُجاًل َكاَن ُيِصيُب مِْن َذلَِك َما ُأِصيُب، َفَلمَّ
ا َأْصَبْحُت َغَدْوُت َعَلى  ُثنِي َذاَت َلْيَلٍة اْنَكَشَف لِي مِنَْها َشْيٌء، َفَوَثْبُت َعَلْيَها َفَواَقْعُتَها، َفَلمَّ َفَبْينََما ِهَي ُتَحدِّ
َقْومِي َفَأْخَبْرُتُهْم َخَبِري، َوُقْلُت َلُهْم: َسُلوا لِي َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاُلوا: َما ُكنَّا َنْفَعُل، إًِذا ُينِْزَل اهلُل فِينَا كَِتاًبا، 
َأْو َيُكوَن فِينَا مِْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْوٌل، َفَيْبَقى َعَلْينَا َعاُرُه، َوَلكِْن َســْوَف ُنَسلُِّمَك بَِجِريَرتَِك، اْذَهْب َأْنَت، 
َفاْذُكْر َشــْأَنَك لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: َفَخَرْجُت َحتَّى ِجْئُتــُه َفَأْخَبْرُتُه اْلَخَبَر، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْنَت 
، َقــاَل: ))َفَأْعتِْق َرَقَبًة((، َقاَل: ُقْلُت:  بِــَذاَك؟((، َفُقْلُت: َأَنا بَِذاَك، َوَها َأَنا َيا َرُســوَل اهللِ َصابٌِر لُِحْكِم اهللِ َعَليَّ
ــِذي َبَعَثــَك بِاْلَحقِّ َمــا َأْصَبْحُت َأْملُِك إاِلَّ َرَقَبتِي َهِذِه، َقاَل: ))َفُصْم َشــْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيــِن(( َقاَل: ُقْلُت: َيا  َوالَّ
ْق، َأْو َأْطِعْم ِســتِّيَن ِمْسكِينًا((،  ْوِم؟! َقاَل: ))َفَتَصدَّ َرُســوَل اهللِ، َوَهْل َدَخَل َعَليَّ َما َدَخَل مَِن اْلَباَلِء إاِلَّ بِالصَّ
، َلَقْد بِْتنَا َلْيَلَتنَا َهِذِه َما َلنَا َعَشــاٌء، َقاَل: ))َفاْذَهْب إَِلى َصاِحِب َصَدَقِة َبنِي  ِذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ َقاَل: ُقْلُت: َوالَّ

ُزَرْيٍق، َفُقْل َلُه، َفْلَيْدَفْعَها إَِلْيَك، َوَأْطِعْم ِستِّيَن ِمْسكِينًا، َواْنَتِفْع بَِبِقيَّتَِها((. ]2062صه ص[.

باب]إذا]واقع]المظاهر]قبل]أن]يكفر1][[ 

، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فِي اْلُمَظاِهِر ُيَواقُِع ( 8 9 َعْن ُســَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َســَلَمَة ْبِن َصْخٍر اْلَبَياِضيِّ
اَرٌة َواِحَدٌة((. ]2064صه ص[. َر، َقاَل: ))َكفَّ َقْبَل َأْن ُيَكفِّ

َر، َفَأَتى ( 9 9 َعــْن ِعْكِرَمــَة، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ َرُجاًل َظاَهَر مَِن اْمَرَأتِِه، َفَغِشــَيَها َقْبــَل َأْن ُيَكفِّ
النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكــَر َذلِــَك َلُه، َفَقاَل ))َمــا َحَمَلَك َعَلى َذلِــَك؟(( َقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َرَأْيُت َبَيــاَض ِحْجَلْيَها 
َر«.  فِــي اْلَقَمِر، َفَلْم َأْملِْك َنْفِســي َأْن َوَقْعُت َعَلْيَها، َفَضِحَك َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَمــَرُه َأالَّ َيْقَرَبَها َحتَّى ُيَكفِّ

]2065صه ح[.

باب]اإليالء]ليس]طالقا1][[ 

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم٢٢٦٢٢٦   ۡشُهرٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ٱللَّ
َ
ۡرَبَعةِ أ

َ
ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن نَِّسآئِِهۡم تََربُُّص أ َ َغُفورٞ رَِّحيٞمّلِلَّ ۡشُهرٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ٱللَّ

َ
ۡرَبَعةِ أ

َ
ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن نَِّسآئِِهۡم تََربُُّص أ قال تعالى: }ّلِلَّ

َ َسِميٌع َعلِيٞم٢٢٧٢٢٧{ ]البقرة:  227-22[ َلَٰق فَإِنَّ ٱللَّ َ َسِميٌع َعلِيٞمِإَوۡن َعَزُمواْ ٱلطَّ َلَٰق فَإِنَّ ٱللَّ ِإَوۡن َعَزُمواْ ٱلطَّ
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للذين يؤلون من نسائهم: اإليالء الحلف يؤلون أي يحلفون فاإليالء هو أن يقسم الزوج أال يطأ 

زوجته مدة من الزمن أو بدون تعيني.

تربص أربعة أشــهر: الرتبص االنتظار والرتقب أربعة أشــهر فقط فلو لم يطأها زوجها بعد 

األربعة أشــهر فلها حق الطالق، فالزوج له الحق يف اإليالء أقل من أربعة أشهر ملصلحة تربوية فإذا أراد 

أن يحنث يف قســمه ويجامعها وهو أفضل فما عليه إال كفارة يمني، وال يجوز للزوج اإليالء أكثر من أربعة 

أشــهر وإال لزمه الخيار بني الوطء مع الكفارة أو الطالق بدون كفارة إال إذا لم تطالب الزوجة بالطالق 

أو أرادت إعطاءه فرصة أطول فالحق لها وقد كانوا يف الجاهلية يحلفون أال يقربوا نســاءهم السنة وأكثر 

إرضاًرا بهن فجاء اإلسالم وحرم ذلك.

املطلقة باإليالء )أي التي طلبت الطالق بســبب اإليالء وليس املقصــود أن اإليالء طالق( بينونة 

صغرى وعدتها عدة املطلقة وال يحق لزوجهــا الرجعة إال بعقد جديد وبإذنها إال إذا كان طلقها طلقتني 

قبل ذلك فال تحل له إال بعد زوج والقول الثاني يف املسألة: أن املطلقة باإليالء يحق لزوجها الرجعة يف العدة 

إال إذا كانت الطلقة الثالثة.

َعْن َأَنٍس ، َقاَل: آَلى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن نَِســائِِه َشْهًرا، َوَقَعَد فِي َمْشُرَبٍة َلُه، َفنََزَل لِتِْسٍع ( 940
ْهَر تِْسٌع َوِعْشُروَن((. ]5201خ[. َوِعْشِريَن، َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنََّك آَلْيَت َعَلى َشْهٍر؟ َقاَل: ))إِنَّ الشَّ

مرشبة: الغرفة العالية.

ا َمَضى تِْســَعٌة ( 941 عن ُأمَّ َســَلَمَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَلَف اَل َيْدُخُل َعَلى َبْعِض َأْهلِِه َشــْهًرا، َفَلمَّ
َوِعْشــُروَن َيْوًمــا َغَدا َعَلْيِهــنَّ َأْو َراَح، َفِقيَل َلُه: َيا َنبِــيَّ اهللِ، َحَلْفَت َأْن اَل َتْدُخَل َعَلْيِهنَّ َشــْهًرا؟ َقاَل: ))إِنَّ 

ْهَر َيُكوُن تِْسَعًة َوِعْشرِيَن َيْوًما((«. ]5202خ[. الشَّ
حلف ال يدخل عىل بعض أهله شهًرا: ويف رواية بعض نسائه ورواية أنس السابقة )من نسائه(

قال ابن حجر يف الفتح: كذا يف هذه الرواية أي بلفظ بعض نســائه وهو يُشعر بأن الالئي أَْقَسم 

أن ال يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب الَقَسم ال جميع النسوة لكن اتُفق أنه يف تلك الحالة 

انفكت رجله فاســتمر مقيما يف املرشبة ذلك الشهر كله، قال: وهو يؤيد أن سبب الَقَسم قصة مارية فإنها 

تقتيض اختصاص بعض النسوة دون بعض بخالف قصة العسل فإنهن اشرتكن فيها إال صاحبة العسل 

وإن كانت إحداهن بدأت بذلك وكذلك قصة النفقة فإنهن اجتمعن فيها. انتهى.

غدا عليهن: أي أتاهن غدوة.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: »َأْصَبْحنَا َيْوًما َونَِســاُء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْبكِيَن، ِعنَْد ُكلِّ اْمَرَأٍة مِنُْهنَّ َأْهُلَها، ( 942
َفَخَرْجــُت إَِلى الَمْســِجِد، َفإَِذا ُهَو َمْلُن مِــَن النَّاِس، َفَجاَء ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب، َفَصِعــَد إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو 
َم َفَلْم ُيِجْبُه َأَحٌد، َفنَاَداُه، َفَدَخَل َعَلى  َم َفَلْم ُيِجْبُه َأَحٌد، ُثمَّ َســلَّ َم َفَلْم ُيِجْبُه َأَحٌد، ُثمَّ َســلَّ فِي ُغْرَفٍة َلُه، َفَســلَّ
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النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َأَطلَّْقَت نَِســاَءَك؟ َفَقاَل: ))لَ، َوَلكِْن آَلْيُت ِمنُْهنَّ َشــْهًرا(( َفَمَكَث تِْســًعا َوِعْشِريَن ُثمَّ َدَخَل 
َعَلى نَِسائِِه. ]5203خ[.

ى اهلُل: اَل َيِحلُّ أِلََحٍد َبْعَد (  94 ِذي َســمَّ َعــْن َنافِــٍع: »َأنَّ اْبَن ُعَمَر ، َكاَن َيُقــوُل فِي اإِليالَِء الَّ
األََجِل إاِلَّ َأْن ُيْمِسَك بِاْلَمْعُروِف، َأْو َيْعِزَم بِالطَّالَِق َكَما َأَمَر اهلُل «. ]5290خ[.

ى اهلُل: اَل َيِحــلُّ أِلََحٍد َبْعَد ( 944 ِذي َســمَّ َعــْن َنافِــٍع: َأنَّ اْبَن ُعَمــَر ، َكاَن َيُقوُل فِي اإِليالَِء الَّ
َثنِي َمالٌِك،  األََجِل إاِلَّ َأْن ُيْمِسَك بِاْلَمْعُروِف، َأْو َيْعِزَم بِالطَّالَِق َكَما َأَمَر اهلُل «. وَقاَل لِي إِْسَماِعيُل: َحدَّ
َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر: »إَِذا َمَضْت َأْرَبَعُة َأْشــُهٍر: ُيوَقُف َحتَّى ُيَطلَِّق، َواَل َيَقُع َعَلْيِه الطَّالَُق َحتَّى ُيَطلَِّق«. 
ْرَداِء، َوَعائَِشــَة، َواْثنَْي َعَشــَر َرُجــاًل، مِْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  ، َوَأبِي الدَّ َوُيْذَكــُر َذلَِك َعْن: ُعْثَماَن، َوَعلِيٍّ

]5291خ[.



كتاب الحدود والقصاصكتاب الحدود والقصاص

باب]الحد]كفارة1][ 

َعِن اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َثابٍِت، َعْن َأبِيِه، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َأَصاَب َذْنًبا ُأِقيَم ( 945
اَرُتُه((. ]2317سل ح[. ْنِب، َفُهَو َكفَّ َعَلْيِه َحدُّ َذلَِك الذَّ

امِِت َقاَل: »َأَخَذ َعَلْينَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَما َأَخَذ َعَلى النَِّســاِء، َأِو النَّاِس (  94 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َأْن اَل ُنْشــِرَك بِاهللِ َشــْيًئا، َواَل َنْســِرَق، َواَل َنْزنِــَي، َواَل َنْقُتَل َأْواَلَدَنا، َواَل َنْغَتــاَب، َواَل َيْعَضَه َبْعُضنَا َبْعًضا، 
َر َفَأْمُرُه  اَرٌة َلــُه، َوَمْن ُأخِّ ا ُنِهــَي َعنُْه، َفُأقِيَم َعَلْيِه َفُهَو َكفَّ ا مِمَّ َواَل َنْعِصَيــُه فِــي َمْعُروٍف. َفَمْن َأَتى مِنُْكْم َحدًّ

َبُه، َوإِْن َشاَء َغَفَر َلُه«. ]سن 22784 ص[. إَِلى اهللِ إِْن َشاَء َعذَّ
 وال نقتل أوالدنا: حيث كانت العرب يف الجاهلية يقتلون أوالدهم خشية الفقر.

 وال يعضه: ال يرميه بالبهتان والكذب. واملعنى أن يقول فيه ما ليس فيه.

باب]تأخير]الحد]عند]الحاجة1][ 

947 ) ، ائُِكُم اْلَحدَّ َها النَّاُس، َأقِيُموا َعَلى َأِرقَّ ، َفَقاَل: »َيا َأيُّ ْحَمِن، َقاَل: َخَطَب َعلِيٌّ َعْن َأبِي َعْبِد الرَّ
َمْن َأْحَصَن مِنُْهْم، َوَمْن َلْم ُيْحِصْن، َفإِنَّ َأَمًة لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزَنــْت، َفَأَمَرنِي َأْن َأْجلَِدَها، َفإَِذا ِهَي َحِديُث 
َعْهٍد بِنَِفاٍس، َفَخِشيُت إِْن َأَنا َجَلْدُتَها َأْن َأْقُتَلَها، َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َأْحَسنَْت((«. ]1705م[.

أرقائكم: جمع رقيق بمعنى اململوك عبًدا كان أم أمة.

 فأمرنــي أن أجلدها: الجلد فقط وذلك ألنه ال رجم عىل اإلماء ولو كانت محصنة كما قال تعاىل: 

.} }َفَعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َعَ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبَۚفَعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َعَ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبۚ
َنى، ( 948 َعــْن ِعْمــَراَن ْبِن ُحَصْيــٍن، َأنَّ اْمَرَأًة مِــْن ُجَهْينََة َأَتْت َنبِــيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي ُحْبَلــى مَِن الزِّ

، َفَدَعا َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َولِيََّها، َفَقاَل: ))َأْحِســْن إَِلْيَها، َفإَِذا َوَضَعْت  ا، َفَأقِْمُه َعَليَّ َفَقاَلْت: َيا َنبِيَّ اهللِ، َأَصْبُت َحدًّ
ْت َعَلْيَها ثَِياُبَها، ُثمَّ َأَمَر بَِها َفُرِجَمْت، ُثمَّ َصلَّى َعَلْيَها، َفَقاَل  ، َفَفَعَل، َفَأَمَر بَِها َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُشكَّ

َفْأتِنِي بَِها((
َلُه ُعَمُر: ُتَصلِّي َعَلْيَها َيا َنبِيَّ اهللِ َوَقْد َزَنْت؟ َفَقاَل: ))َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو ُقِسَمْت َبْيَن َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل اْلَمِدينَِة 

ِه َتَعاَلى؟((. ]1696م[. َلَوِسَعْتُهْم، َوَهْل َوَجْدَت َتْوَبًة َأْفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت بِنَْفِسَها لِلَّ
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فُشكت عليها ثيابها: أي فُشدت عليها الثياب حتى ال تتكشف.

، َأَتى َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ( 949 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َماِعَز ْبَن َمالٍِك اأْلَْســَلِميَّ
ا َكاَن مَِن اْلَغِد َأَتاُه، َفَقاَل:  ُه، َفَلمَّ َرنِي، َفَردَّ َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َقْد َظَلْمُت َنْفِسي، َوَزَنْيُت، َوإِنِّي ُأِريُد َأْن ُتَطهِّ
ُه الثَّانَِيَة، َفَأْرَسَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َقْومِِه، َفَقاَل: ))َأَتْعَلُموَن بَِعْقِلِه َبْأًسا،  َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي َقْد َزَنْيُت، َفَردَّ
 َفَقاُلوا: َما َنْعَلُمُه إاِلَّ َوفِيَّ اْلَعْقِل مِْن َصالِِحينَا فِيَما ُنَرى، َفَأَتاُه الثَّالَِثَة، َفَأْرَســَل إَِلْيِهْم 

ُتنْكُِروَن ِمنُْه َشــْيًئا؟((
ابَِعَة َحَفَر َلُه ُحْفــَرًة، ُثمَّ َأَمَر بِِه َفُرِجَم،  ا َكاَن الرَّ َأْيًضــا َفَســَأَل َعنُْه، َفَأْخَبُروُه َأنَُّه اَل َبْأَس بِــِه، َواَل بَِعْقلِِه، َفَلمَّ
ا َكاَن اْلَغُد، َقاَلْت:  َها، َفَلمَّ ْرنِي، َوإِنَُّه َردَّ ُة، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي َقْد َزَنْيُت َفَطهِّ َقاَل، َفَجاَءِت اْلَغامِِديَّ
ا َل َفاْذَهبِي َحتَّى  نِي َكَما َرَدْدَت َماِعًزا، َفَواهللِ إِنِّي َلُحْبَلى، َقاَل: ))إِمَّ نِي؟ َلَعلََّك َأْن َتُردَّ َيا َرُسوَل اهللِ، لَِم َتُردُّ
بِيِّ فِي ِخْرَقٍة، َقاَلْت: َهَذا َقْد َوَلْدُتُه، َقاَل: ))اْذَهبِي َفَأْرِضِعيِه َحتَّى َتْفطِِميِه((،  ا َوَلَدْت َأَتْتُه بِالصَّ َتِلِدي((، َفَلمَّ
بِيِّ فِي َيِدِه كِْســَرُة ُخْبٍز، َفَقاَلْت: َهَذا َيا َنبِيَّ اهللِ َقْد َفَطْمُتــُه، َوَقْد َأَكَل الطََّعاَم، َفَدَفَع  ــا َفَطَمْتــُه َأَتْتُه بِالصَّ َفَلمَّ
بِيَّ إَِلى َرُجٍل مَِن اْلُمْســلِِميَن، ُثمَّ َأَمَر بَِها َفُحِفَر َلَها إَِلى َصْدِرَها، َوَأَمَر النَّاَس َفَرَجُموَها، َفُيْقبُِل َخالُِد  الصَّ
ُم َعَلى َوْجِه َخالٍِد َفَسبََّها، َفَسِمَع َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َسبَُّه إِيَّاَها، َفَقاَل:  َح الدَّ ْبُن اْلَولِيِد بَِحَجٍر، َفَرَمى َرْأَســَها َفَتنَضَّ
))َمْهــًا َيا َخالُِد، َفَوالَِّذي َنْفِســي بَِيــِدِه َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو َتاَبَها َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفــَر َلُه((، ُثمَّ َأَمَر بَِها َفَصلَّى 

َعَلْيَها، َوُدفِنَْت ])1695م(23[.
صاحب مكس: معنى املكس الجباية وغلب اســتعماله فيما يأخذه أعــوان الظلمة عند البيع 

والرشاء وهو من أقبح املعايص والذنوب املوبقات.

باب]ال]حد]وال]ذنب]على]المغتصبة1][ 

، َعْن َأبِيِه، َأنَّ اْمَرَأًة َخَرَجْت َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُتِريُد ( 950 َعــْن َعْلَقَمــَة ْبِن َوائٍِل الكِنِْديِّ
َلَها، َفَقَضى َحاَجَتُه مِنَْها، َفَصاَحْت، َفاْنَطَلَق، َوَمــرَّ َعَلْيَها َرُجٌل، َفَقاَلْت: إِنَّ  اَها َرُجــٌل َفَتَجلَّ ــاَلَة، َفَتَلقَّ الصَّ
ُجَل َفَعَل بِي َكَذا َوَكَذا،  ْت بِِعَصاَبٍة مَِن الُمَهاِجِريَن، َفَقاَلْت: إِنَّ َذاَك الرَّ ُجَل َفَعَل بِي َكَذا َوَكَذا، َوَمرَّ َذاَك الرَّ
ِذي َظنَّْت َأنَُّه َوَقَع َعَلْيَها َوَأَتْوَها، َفَقاَلْت: َنَعْم ُهَو َهَذا، َفَأَتْوا بِِه َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ُجَل الَّ َفاْنَطَلُقوا، َفَأَخُذوا الرَّ
ِذي َوَقَع َعَلْيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَنا َصاِحُبَها، َفَقاَل َلَها: ))اْذَهبِي َفَقْد  ا َأَمَر بِِه لُِيْرَجَم َقاَم َصاِحُبَها الَّ َفَلمَّ
ِذي َوَقَع َعَلْيَهــا: ))اْرُجُموُه((، َوَقاَل: ))َلَقْد َتاَب  ُجِل الَّ ُجِل َقْواًل َحَســنًا، َوَقاَل لِلرَّ َغَفَر اهللُ َلــِك((، َوَقاَل لِلرَّ

َتْوَبًة َلْو َتاَبَها َأْهُل الَمِدينَِة َلُقبَِل ِمنُْهْم((. ]1454صت[ 
قال األلباني: حسن دون قوله )ارجموه( واألرجح أنه لم يُرجم.
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َ َغُفورٞ  نَّ ٱللَّ
َ
ن َتۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ َ َغُفورٞ إِلَّ ٱلَّ نَّ ٱللَّ

َ
ن َتۡقِدُرواْ َعلَۡيِهۡمۖ فَٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن تَابُواْ ِمن َقۡبِل أ ويؤيد عدم الرَّجم قوله تعاىل: }إِلَّ ٱلَّ

رَِّحيٞمرَِّحيٞم{ ]املائدة: 34[ وقول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص يف آخر الحديث ))لقد تاب توبة لــو تابها أهل املدينة لُقبل 
منهم(( والفرق بينه وبني الغامدية أنها طالبت بقيام الحد عليها.

عــن َصِفيَّــَة بِنْــِت َأبِي ُعَبْيــٍد، َأْخَبَرْتــُه: »َأنَّ َعْبًدا مِــْن َرقِيِق اإِلَمــاَرِة َوَقَع َعَلــى َولِيَدٍة مَِن ( 951
َها، َفَجَلَدُه ُعَمُر، الَحدَّ َوَنَفاُه، َوَلْم َيْجلِِد الَولِيَدَة مِْن َأْجِل َأنَُّه اْسَتْكَرَهَها«  الُخُمِس، َفاْسَتْكَرَهَها َحتَّى اْقَتضَّ
: ُيِقيُم َذلَِك الَحَكُم مِــَن األََمِة الَعْذَراِء بَِقْدِر قِيَمتَِها َوُيْجَلُد،  : »فِي األََمِة البِْكِر َيْفَتِرُعَها الُحرُّ ْهــِريُّ َقــاَل الزُّ

«. ]6949خ[. ِة ُغْرٌم، َوَلكِْن َعَلْيِه الَحدُّ َوَلْيَس فِي األََمِة الثَّيِِّب فِي َقَضاِء األَئِمَّ
وقع عىل وليدة من الخمــس: أي من مال الخمس الغنيمة الذي يتــرصف فيه اإلمام واملراد 

زنى بها.

حتى اقتضاها: من القضة وهي عذرة البكر وهذا يدل عىل أن الوليدة كانت بكًرا.

يقيم ذلك: أي االفرتاع.

الحكم: بفتح الحاء والكاف أي الحاكم.

بقدر قيمتهــا: أي تُقوم األمة وهي بكــر وثمنها وهي ثيب ويدفع املفــرتع فرق النقص مع 

الجلد والنفي.

وليــس عىل األمة الثيب يف قضاء اإلئمة ُغرم: ال غرامــة عىل املعتدي عىل األمة الثيب بل عليه 

الجلد والنفي.

باب]حد]السرقة1][ 

ُ َعزِيٌز  ِۗ َوٱللَّ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ ُ َعزِيٌز َوٱلسَّ ِۗ َوٱللَّ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ّمَِن ٱللَّ
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ قال تعالى: }َوٱلسَّ

َ َغُفورٞ رَِّحيٌم{ ]المائدة: 8 - 9 [ َ َيُتوُب َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡصلََح فَإِنَّ ٱللَّ
َ
َ َغُفورٞ رَِّحيٌم َفَمن تَاَب ِمۢن َبۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ َ َيُتوُب َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡصلََح فَإِنَّ ٱللَّ
َ
َحِكيٞمَحِكيٞم٣٨٣٨ َفَمن تَاَب ِمۢن َبۡعِد ُظۡلِمهِۦ َوأ

تِي َســَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ( 952 ُهْم َشــْأُن الَمْرَأِة الَمْخُزومِيَِّة الَّ َعْن َعائَِشــَة : »َأنَّ ُقَرْيًشــا َأَهمَّ
َمُه  ــُم فِيَهــا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاُلوا: َوَمْن َيْجَتــِرُئ َعَلْيِه إاِلَّ ُأَســاَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحبُّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكلَّ ُيَكلِّ
َما َأْهَلَك  ُأَســاَمُة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتْشــَفُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ((؟!، ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب، ُثمَّ َقاَل: ))إِنَّ
 ، ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ــرِيُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َســَرَق فِيِهُم الضَّ ُهْم َكاُنوا إَِذا َســَرَق فِيِهُم الشَّ الَِّذيَن َقْبَلُكْم، َأنَّ

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها((«. ]3475خ[. َواْيُم اهللِ َلْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُمَحمَّ
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َبْيِر، َعْن َجابٍِر: َأنَّ اْمَرَأًة مِْن َبنِي َمْخُزوٍم َســَرَقْت، َفُأتَِي بَِها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعاَذْت (  95 َعْن َأبِي الزُّ
ٍد َلَقَطْعُت َيَدَها(( َفُقطَِعْت َيُدَها. ]4891صن ص[. بُِأمِّ َسَلَمَة، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َكاَنْت َفاطَِمَة بِنَْت ُمَحمَّ

رسقت: عىل القول بأنها جمعت بني الرسقة وجحد املتــاع؛ ولذلك قطعت يدها، خالفا ملن قال: 

هي جحدت املتاع وجحد املتاع رسقــة وفيه القطع، والقصة واحدة يف هذا الباب والذي يليه، فهي فاطمة 

املخزومية وقد تابت ثم تزوجت.

فعاذت: أي استغاثت ولجأت إليها لتدرأ عنها الحد.

باب]هل]القطع]في]جحد]المتاع1][ 

َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َكاَنــِت اْمَرَأٌة َمْخُزومِيٌَّة َتْســَتِعيُر اْلَمَتاَع َوَتْجَحُدُه، َفَأَمــَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ( 954
َم َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها«. ])1688م(10[. ُتْقَطَع َيُدَها، َفَأَتى َأْهُلَها ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، َفَكلَُّموُه، َفَكلَّ

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: اْســَتَعاَرِت اْمَرَأٌة َعَلى َأْلِسنَِة ُأَناٍس ُيْعَرُفوَن، َوِهَي اَل ُتْعَرُف ( 955
َم َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُحلِيًّا َفَباَعْتُه، َوَأَخَذْت َثَمنَُه، َفُأتَِي بَِها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَعى َأْهُلَها إَِلى ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَكلَّ
ُمُه، ُثمَّ َقاَل َلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتْشــَفُع إَِليَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد  َن َوْجُه َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُيَكلِّ فِيَها، َفَتَلوَّ
اهللِ؟(( َفَقاَل ُأَســاَمُة: اْســَتْغِفْر لِي َيا َرُسوَل اهللِ، ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِشــيََّتئٍِذ، َفَأْثنَى َعَلى اهللِ  بَِما ُهَو 
رِيُف فِيِهْم َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق  ُهْم َكاُنوا إَِذا َســَرَق الشَّ َما َهَلَك النَّاُس َقْبَلُكْم، َأنَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: ))َأمَّ
ٍد َســَرَقْت َلَقَطْعُت  ٍد بَِيــِدِه َلْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُمَحمَّ ، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ِعيــُف فِيِهــْم َأَقاُموا َعَلْيِه اْلَحــدَّ الضَّ

َيَدَها((، ُثمَّ َقَطَع تِْلَك اْلَمْرَأَة. ]4898صن ص[.
عىل ألســنة أُناس يُعرفون: ويف رواية )عىل ألسنة جاراتها( أي تتكلم جاراتها عنها بذلك بأنها 

كانت تستعري منهن أو من غريهن الحيل وتتحفظ عليه وتمسكه وال ترده.

ثم قطــع تلك املرأة: ألنهــا جمعت بني الرسقة وجحــد العارية وقال البعــض بالقطع ولو 

بالجحد فقط.

باب]حد]القذف]والتحذير]منه1][ 

ٗة  وُهۡم ثََمٰننَِي َجۡلَ ۡرَبَعةِ ُشــَهَدآَء فَٱۡجِلُ
َ
تُواْ بِأ

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ لَۡم يَأ ٗة َوٱلَّ وُهۡم ثََمٰننَِي َجۡلَ ۡرَبَعةِ ُشــَهَدآَء فَٱۡجِلُ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ لَۡم يَأ قال تعالى: }َوٱلَّ

 َ ۡصلَُحواْ فَإِنَّ ٱللَّ
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َوأ َ  إِلَّ ٱلَّ ۡصلَُحواْ فَإِنَّ ٱللَّ
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َوأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن٤٤ إِلَّ ٱلَّ

ُ
بَٗداۚ َوأ

َ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَنَوَل َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشــَهَٰدةً أ

ُ
بَٗداۚ َوأ

َ
َوَل َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشــَهَٰدةً أ

َغُفورٞ رَِّحيٞمَغُفورٞ رَِّحيٞم٥٥{ ]النور: 5-4[
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والذين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شــهداء: أي الذين يرمون النســاء العفيفات 

بالفاحشــة، مثل أن يقول رجل أو تقول امرأة هذه املرأة زانية فيطالب بإحضار أربعة شهداء وإال فعليه 

حد القذف ثمانون جلدة، ومثل ذلك أن يقول رجل أو تقول امرأة هذا الرجل زان وتخصيص اآلية النساء 

بالِذكر ألن قذفهن أشــنع والعار الذي يلحقهن أشد، كما أنه ال بد من الترصيح يف القذف أما التلميح فال 

يرتتب عليه الحد إال إذا قال أقصد بكالمي الزنى وقيل حتى التلميح فيه الحد.

فاجلدوهم ثمانني جلدة وال تقبلوا لهم شــهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون: أي مع جلدهم 

فشهادتهم غري مقبولة بعد ذلك ويُوصف بالفسق، ويستثنى من ذلك قذف الزوج زوجته فليس عليه الحد 

وإنما يلزمهما املالعنة -وقد تم تفصيله يف باب املالعنة - إال إذا رفض املالعنة فعليه حد القذف إذا لم يأت 

ن 
َ
ن َوَيۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ
َ
بأربعة شــهداء، ولو أن الزوجة رفضت املالعنة فعليها حد الزنا لقوله تعاىل: }َوَيۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱۡلَعَذاَب أ

ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي{ والعذاب هنا حد الزنا، وقال البعض العذاب هنا الحبس  ۡرَبَع َشــَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ
َ
ِ إِنَُّهۥ لَِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِيتَۡشَهَد أ ۡرَبَع َشــَهَٰدٰتِۢ بِٱللَّ
َ
تَۡشَهَد أ

حتــى تالعن فإذا رفضت يُخىل ســبيلها واألول أقرب أما لو أن الزوجة هي التــي قذفت زوجها بالزنى 

فال يدخل يف املالعنة وعليها حد القذف أو أن تأتي بأربعة شــهداء، ويثبت حد القذف بشهادة عدلني أو 

االعرتاف وال يكفي يمني املقذوف عىل الراجح ومثل هذه األمور ترجع الجتهاد القايض الرشعي فقد يحكم 

بالراجح وهو الحد أو يجتهد ويحكم بتعزيرها المتناعها عن اللعان.

إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا: أي بالتوبة الصادقة وإصالح ما قد أفسدوه فالتوبة هنا 

أن يُكذب القاذف نفســه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأت بأربعة شــهداء فإذا تاب زال عنه الفسق وكذلك 

تقبل شهادته عىل الصحيح

إال أنه ال يسقط عنهم الحد بالتوبة حتى لو كانت قبل القدرة عليه لكن يسقط الحد بعفو صاحب 

الحق كالقصاص، وقيل ال يســقط وهــذا الخالف ناتج عن الخالف يف هل حــد القذف حق لله أم حق 

للمقذوف، وعىل القول بأنه حق مشــرتك فيجوز إسقاطه بالعفو إال إذا وصل أمرهما للسلطان أو القايض 

وهكذا يحمي اإلسالم األعراض بهذه الترشيعات الحكيمة.

فائدة: االستثناء إذا تعقب ُجماًل معطوفة عاد إىل جميعها، وقال آخرون يرجع االستثناء إىل أقرب 
مذكور وهو الفســق -ولو قلنا أن جملة الفسق تعليل لعدم قبول الشهادة فإذا زال الفسق بالتوبة ُقبلت 

الشــهادة- ومعلوم من النحو أن كل جملة مستقلة وحرف العطف ُمَحسن ال ُمرَشك وعند الفقهاء تشبيه 

االســتثناء بالرشط يف عوده إىل الجمل املعطوفة جميعها أو ليس شبيها بالرشط ألنه من باب القياس يف 

اللغة وهو فاســد عىل ما يُعرف يف أصول الفقه، واألصل أن كل ذلك محتمل وال ترجيح ولذلك قد جاء يف 

كتاب الله تعــاىل -كال األمرين- فإن اآلية املحاربة فيها عود الضمــري إىل الجميع باتفاق وآية قتل املؤمن 

خطأ فيها رد االســتثناء إىل األخرية باتفاق وآية القذف محتملة للوجهني، والراجح أن االســتثناء راجع 

 إىل الفســق والشهادة جميعا وليس للفسق فقط، وذهب الشــعبي إىل أن االستثناء يرجع إىل الكل خالًفا 

لعامة الفقهاء.
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ا َنَزَل ُعْذِري َقاَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْلِمنَْبِر َفَذَكَر َذلَِك َوَتاَل اْلُقْرآَن، (  95 َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »َلمَّ
ُهْم«. ]2567صه ح[. ا َنَزَل َأَمَر بَِرُجَلْيِن َواْمَرَأٍة َفُضِرُبوا َحدَّ َفَلمَّ

ملا نزل عذري: أي ملا نزل القرآن الكريم برباءتي مما أشــاعه املنافقون وعىل رأسهم عبد الله بن 

أُبي ابن سلول.

برجلني: هما حسان بن ثابت وِمسطح بن أُثاثة

وامرأة: هي حمنة بنت جحش.

فرضبوا حدهم: أي طبق عليهم حد القذف وال فرق بني قذف امرأة بدون تعيني أو قذفها برجل 

معني فليس عليه إال حد واحد عىل الراجح ولذلك لو قذف رجل زوجته بمعني يسقط عنه الحد عن االثنني 

بمالعنته ولو أنه رفض اللعان فليس عليه إال حد واحد فقط عىل األرجح.

ْبَع الُموبَِقاِت((، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ َوَما ( 957 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْجَتنُِبوا السَّ
َبا، َوَأْكُل َماِل الَيتِيِم،  ، َوَأْكُل الرِّ َم اهللُ إِلَّ بِالَحقِّ ــْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّتِي َحرَّ ــْرُك بِاهللِ، َوالسِّ ؟ َقاَل: ))الشِّ ُهنَّ

ْحِف، َوَقْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافِاَِت((. ]2766خ[. َوالتََّولِّي َيْوَم الزَّ
 املوبقات: املهلكات ألنها تهلك صاحبها واملوبقة هي الكبرية

 قذف: من اتهم الغري بالزنا بدون بينه.

 املحصنات: جمع محصنة واملراد بها هنا الحرة العفيفة.

 الغافالت: الغافالت عن الفواحش فال يدخل يف ذلك بالغ الجهات الرســمية عن البيوت املشبوهة 

أو عن املومسات الالتي يســعني يف األرض فساًدا وال تقل يف بالغك أنها زانية أو أنه زان ولو رأيت بعينك 

حتى ال تقع يف القذف بل تبلغ عن تحركاتهم السيما لو لم تنفع معهم النصيحة أما السرت يكون ألفراد لم 

يكن الخطأ من عادتهم فهؤالء يجب السرت عليهم ونصحهم باملوعظة الحسنة.

باب]الترغيب]في]الِستر]والتوبة1][ 

َ َغُفورٞ  نَّ ٱللَّ
َ
ن َتۡقــِدُرواْ َعلَۡيِهــۡمۖ فَٱۡعلَُمــٓواْ أ

َ
ِيــَن تَابُــواْ ِمن َقۡبــِل أ َ َغُفورٞ إِلَّ ٱلَّ نَّ ٱللَّ

َ
ن َتۡقــِدُرواْ َعلَۡيِهــۡمۖ فَٱۡعلَُمــٓواْ أ

َ
ِيــَن تَابُــواْ ِمن َقۡبــِل أ قــال تعالــى: }إِلَّ ٱلَّ

رَِّحيٞمرَِّحيٞم٣٤٣٤{ ]المائدة: 4 [.
 إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: عىل القول بأن اآلية نزلت يف الكفار فاملعنى إال الذين 

تابوا من رشكهم وأســلموا قبل القدرة عليهم ســقطت عنهم جميع الحدود املذكورة فيما أصابوا من دم 

أو مال، وقال البعض لم تكن يف املرشكني ألنه إن آمن املرشك لم يُقتل ولوبعد القدرة عليه وأما املســلمون 

املحاربون فمن تاب قبل القدرة عليه تســقط عنهم كل عقوبة وجبت حقا لله وال يسقط ما كان من حق 

العباد فإن كان قتل فعليه القصاص إال إذا عفا أولياء املقتول، وإذا رسق يسقط عنه القطع ويلزمه إرجاع 
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  املال أما من تاب بعد القدرة عليه فال يسقط عنه شيئ، وقيل يقاس عىل ذلك كل عقوبة تجب حقا لله

من عقوبات الزنا والرسقة والرُشب تســقط بالتوبة قبل القدرة عليه إال لو طالب الجاني قيام الحد عليه 

مثل الغامدية وماعز األسلمي.

َعــِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْجَتنُِبوا َهِذِه اْلَقــاُذوَراِت الَّتِي َنَهى اهللُ َتَعاَلى َعنَْها ( 958
ــُه َمْن ُيْبِد َلنَــا َصْفَحَتُه ُنِقْم َعَلْيــِه كَِتاَب اهللِ((.  َفَمــْن َأَلمَّ بَِشــْيٍء ِمنَْها َفْلَيْســَتتِْر بِِســْترِ اهللِ َوْلَيُتْب إَِلى اهللِ َفإِنَّ

]149صج ص[.

اجتنبوا هذه القاذورات: أي الزنا وقال ذلك بعد أن رجم ماعز بن مالك األسلمي.

من ألم بيشء منها فليســترت: أي قال بعد تحذيره من الزنا أنه من وقع فيه فليسرت عىل نفسه 

ويتوب إىل الله ألنه لو وصل األمر إىل السلطان أو القايض فال بد من محاسبته عىل فعلته.

يبد لنا صفحته: يُظهر لنا فعلته وما سرته عنا.

َعْن َعْلَقَمَة، َواأْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد اهللِ، َقاَل: »َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي ( 959
ــَها، َفَأَنا َهَذا، َفاْقِض فِيَّ َما ِشــْئَت،  َعاَلْجــُت اْمــَرَأًة فِي َأْقَصى اْلَمِدينَِة، َوإِنِّي َأَصْبُت مِنَْها َما ُدوَن َأْن َأَمسَّ
ُجُل َفاْنَطَلَق، َفَأْتَبَعُه  َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َلَقْد َسَتَرَك اهلُل، َلْو َسَتْرَت َنْفَسَك، َقاَل: َفَلْم َيُردَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا، َفَقاَم الرَّ
ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََســَنِٰت  لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ

َ
ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََســَنِٰت َوأ لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ
َ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاًل َدَعاُه، َوَتاَل َعَلْيِه َهِذِه اآْلَيَة: }َوأ

ًة؟ َقاَل: ))َبْل  ٰكِرِيَن{ َفَقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: َيا َنبِيَّ اهللِ َهَذا َلُه َخاصَّ اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ ــّيِ َٔ ٰكِرِيَنيُۡذهِۡبَ ٱلسَّ اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ ــّيِ َٔ يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ
ًة((«. ])2763م(42[. لِلنَّاِس َكافَّ

عالجت امرأة: أي تناولها واستمتع بها

أقىص املدينة: أسفلها وأبعدها عن املسجد.

دون أن أمسها: دون أن يجامعها.

لو سرتت نفســك: لو للتمني أي لو سرتت نفسك لكان أحسن ومثل هذا يُقال لو جاء مستفتيًا 

أو تائبًا أما لو تمت اإلدانة بارتكاب ما دون الزنا كاملداعبة أو الخلوة فللقايض تعزير أمثال هؤالء بســجن 

أو غرامة أو َجلده دون الحد.

َعِن اْبِن َمْســُعوٍد: »َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَر َأنَُّه َأَصاَب مَِن اْمَرَأٍة ُقْبَلًة، َفَجَعَل َيْســَأُل ( 0 9
ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت  لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ

َ
ِۡلۚ إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت َوأ لَٰوةَ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ قِِم ٱلصَّ
َ
اَرتَِها، َفَلْم َيُقْل َلُه َشْيًئا، َفَأْنَزَل اهلُل : }َوأ َعْن َكفَّ

ُجُل: َيا َرُسوَل اهللِ َألِي َهِذِه؟ َفَقاَل: ))ِهَي لَِمْن َعِمَل  ٰكِرِيَن{ َفَقاَل الرَّ اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ ّيِ َٔ ٰكِرِيَنيُۡذهِۡبَ ٱلسَّ اِتۚ َذٰلَِك ذِۡكَرٰى لِلذَّ ّيِ َٔ يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ
تِي((. ]4254صه ص[. بَِها ِمْن ُأمَّ
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باب]ال]رجم]إال]ببينة1][ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس: »َأنَُّه ُذكَِر التَّالَُعُن ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َعاِصُم ْبُن َعِديٍّ فِي َذلَِك َقْواًل ُثمَّ ( 1 9
اْنَصَرَف، َفَأَتاُه َرُجٌل مِْن َقْومِِه َيْشُكو إَِلْيِه َأنَُّه َقْد َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِه َرُجاًل، َفَقاَل َعاِصٌم: َما اْبُتلِيُت بَِهَذا األَْمِر 
ا َقلِيَل  ُجُل ُمْصَفرًّ ِذي َوَجــَد َعَلْيِه اْمَرَأَتُه، َوَكاَن َذلِــَك الرَّ إاِلَّ لَِقْولِــي، َفَذَهــَب بِِه إَِلــى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَرُه بِالَّ
َعى َعَلْيِه َأنَُّه َوَجَدُه ِعنَْد َأْهلِِه َخْداًل آَدَم َكثِيَر اللَّْحِم، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِذي ادَّ ــَعِر، َوَكاَن الَّ اللَّْحِم َســْبَط الشَّ
ِذي َذَكَر َزْوُجَها َأنَُّه َوَجَدُه، َفالََعَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُهَما. َقاَل َرُجٌل اِلْبِن  ُجِل الَّ ُهمَّ َبيِّْن(( َفَجاَءْت َشبِيًها بِالرَّ ))اللَّ

تِي َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َرَجْمُت َأَحًدا بَِغْيرِ َبيِّنٍَة، َرَجْمُت َهِذِه(( َفَقاَل: اَل، تِْلَك  َعبَّــاٍس فِــي الَمْجلِِس: ِهَي الَّ
وَء«. ]5310خ[. اْمَرَأٌة َكاَنْت ُتْظِهُر فِي اإِلْسالَِم السُّ

مصفًرا: قوي الصفرة أما الرواية أنه أحمر فتكون الصفرة عارضة.

قليل اللحم: نحيف الجسم.

سبط الشعر: ضد الجعودة.

خدال: ممتلئ الساقني أو األعضاء.

لــو رجمت أحًدا بغري بينة رجمت هذه: ويف الحديث داللة عىل أنه ال يجوز الرجم إال ببينة فال 

بد من شهادة أربعة شهداء رجال أو االعرتاف وال رجم بالقرائن أو بوسائل التواصل الحديثة.

َعــْن ُعــْرَوَة، َعِن اْبــِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلــْو ُكنُْت َراِجًما َأَحــًدا بَِغْيرِ َبيِّنٍَة ( 2 9
يَبُة فِي َمنْطِِقَها َوَهْيَئتَِها َوَمْن َيْدُخُل َعَلْيَها((. ]2559صه ص[. َلَرَجْمُت ُفَاَنَة. َفَقْد َظَهَر ِمنَْها الرِّ

باب]حد]الثيب]والبكر]إذا]زنيا1][ 

قال تعالى: }َوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗلَوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗل٣٢٣٢{ ]اإلسراء: 2 [
فَةٞ ِف 

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
ةٖۖ َوَل تَأ واْ ُكَّ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡلَ اِن فَٱۡجِلُ انَِيُة َوٱلزَّ فَةٞ ِف ٱلزَّ

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
ةٖۖ َوَل تَأ واْ ُكَّ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡلَ اِن فَٱۡجِلُ انَِيُة َوٱلزَّ وقال تعالى: }ٱلزَّ

اِن َل يَنِكُح  اِن َل يَنِكُح  ٱلزَّ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۖ َوۡلَيۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفةٞ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِي٢٢ ٱلزَّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۖ َوۡلَيۡشَهۡد َعَذاَبُهَما َطآئَِفةٞ ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمننَِيدِيِن ٱللَّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ دِيِن ٱللَّ
ۡو ُمۡشِٞكۚ وَُحّرَِم َذٰلَِك َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي٣٣{ ]النور: 2- [

َ
انَِيُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو ُمۡشَِكٗة َوٱلزَّ

َ
ۡو ُمۡشِٞكۚ وَُحّرَِم َذٰلَِك َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِيإِلَّ َزانَِيًة أ

َ
انَِيُة َل يَنِكُحَهآ إِلَّ َزاٍن أ ۡو ُمۡشَِكٗة َوٱلزَّ

َ
إِلَّ َزانَِيًة أ

ـي، َقْد (   9 ـي، ُخُذوا َعنِـّ امِــِت، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُخــُذوا َعنِـّ َعــْن ُعَبــاَدَة ْبــِن الصَّ
ْجُم((. ]1690م[. َجَعَل اهللُ َلُهنَّ َسبِيًا، اْلبِْكُر بِاْلبِْكرِ َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسنٍَة، َوالثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة، َوالرَّ

أما البكر بالثيب أو الثيب بالبكر فعىل البكر جلد مائة والتغريب ســنة، وقيل التغريب غري واجب 

أما الثيب ســواء كانت متزوجة أم مطلقة أو أرملة ومثلها الرجل فالحد الرجم فقط وليس الرجم والجلد 
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عىل قول أكثر أهل العلم ألنه منسوخ باآلية التي نُسِخْت تالوتها وبقي حكمها، ولألحاديث األخرى يف قصة 

ماعز والغامدية ومثال البكر بالثيب حديث قصة العســيف أي األجري الذي زنا بامرأة صاحب البســتان 

فقىض رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل العســيف بالجلد مائة وتغريب عام وكان بكرا وعىل املرأة بالرجم حيث قال: 

»واغد يا أنيس عىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارجمها فاعرتفت فرجمها«.

باب]الرجم]على]من]زنى]وقد]أحصن1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس ، َقــاَل: َقاَل ُعَمُر: »َلَقْد َخِشــيُت َأْن َيُطوَل بِالنَّاِس َزَمــاٌن، َحتَّى َيُقوَل ( 4 9
ْجَم َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى  ْجَم فِي كَِتاِب اهللِ، َفَيِضلُّوا بَِتــْرِك َفِريَضٍة َأْنَزَلَهــا اهلُل، َأاَل َوإِنَّ الرَّ َقائِــٌل: اَل َنِجــُد الرَّ
َوَقــْد َأْحَصــَن، إَِذا َقاَمِت الَبيِّنَُة، َأْو َكاَن الَحَبُل َأِو ااِلْعتَِراُف - َقاَل ُســْفَياُن: َكــَذا َحِفْظُت - َأاَل َوَقْد َرَجَم 

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَجْمنَا َبْعَدُه«. ]6829خ[.
لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ال نجد الرجم يف كتاب الله فيضلوا: 

وقــد ضل رشزمة من الناس وصــدق عليهم ُعمر ظنــه كغريها من موافقاته للوحــي، ففي الحديث: 

إن الله رضب الحق عىل لســان عمر وقلبه وحديث الصحيحني الذي فيه قد كان يف األمم قبلكم محدثون 

فإْن يكن يف أمتي فُعمر، فهــؤالء الرشزمة نظروا بعني واحدة ونظروا إىل ِعَظم العقاب وتغافلوا عن ِعظم 

الذنب ونظــروا إىل عظم أثر الحد عىل صاحبه وتغافلوا عن ِعظم أثر الفاحشــة عىل املجتمع ونظروا إىل 

صعوبــة تطبيقها عىل النفس ولم ينظروا إىل صعوبة إثبات البينة إال لــو اعرتف الجاني رغبة منه، ولو 

اعتــدى أحٌد عىل زوجة أحد هؤالء الرشزمة لتمنى رجمه، واإلجماع عىل العمل بحد الرجم حتى إن البعض 

الذين ضعفوا الحديث الذي ورد فيه آية الرجم التي نُسخ لفُظها وبَقي ُحكُمها وهي )الشيخ والشيخة إذا 

زنيا فارجموهما البتة نكاال من الله والله عزيز حكيم( قالوا بثبوت حد الرجم من الُســنة قواًل وعماًل، مع 

أن األقرب ثبوته بالقرآن أيضا بهذه اآلية املنســوخة لفًظا، والقول بأن كلماتها لم نشعر فيها بما نشعر 

به يف القرآن من اإلعجاز فيه نظر بل توافقها بغريها من اآليات أقرب فخاتمة اآلية مناســب ألولها يف قوله 

والله عزيز حكيم بل ووسط اآلية )نكاال من الله( مناسب ألول اآلية من الحكم بالرجم، أما توقفهم يف هذه 

اآلية لكونها علقت الحكم بالشــيخ والشيخة مع كونه معلقا باإلحصان ولو كان شابًا فإيرادهم هذا ناتج 

عن شــكهم يف ثبوتها وإال هي كغريها من النصوص التى تُحمل عىل معنى غري ظاهرها ألدلة أخرى من 

الُسنة تقيد هذا املعنى والجمع بني النصوص مقدم عىل رد أحدها، وقريب من ذلك حديث جابر الذي فيه 

)أفال جارية( والجارية هي الصغرية الشابة واملقصود هنا البكر كما يف رواية مع أنه قد تكون الجارية ثيبًا 

وتكــون غري الجارية بكًرا فكم من بكر فوق األربعني وكم من ثيب أقل من العرشين، حتى قول جابر )بل 

ثيبًا( قصد ثيبا كبرية بقرينة قوله )فكرهت أن آتيهن بمثلهن وقوله تعلمهن وتؤدبهن وتمشــطهن( وهذا 
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بناء عىل أن الغالب تكون الجارية بكًرا وتكون الثيب ليســت بشابة صغرية وسواء ثبتت اآلية أم لم تثبت 

فحد الرجم ثابت بالُسنة قواًل واحًدا.

وقد أحصن: أي املتزوج أو سبق له الزواج.

أو كان الحبل: ويف رواية الحْمل.

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر : »َأنَّ الَيُهــوَد َجاُءوا إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِرُجٍل مِنُْهــْم َواْمَرَأٍة َقْد َزَنَيا، ( 5 9

ُمُهَما َوَنْضِرُبُهَما، َفَقاَل: ))لَ َتِجُدوَن فِي التَّْوَراِة  َفَقــاَل َلُهــْم: ))َكْيَف َتْفَعُلوَن بَِمْن َزَنى ِمنُْكْم؟(( َقاُلوا: ُنَحمِّ

ْجــَم؟(( َفَقاُلوا: اَل َنِجُد فِيَها َشــْيًئا، َفَقاَل َلُهْم َعْبُد اهللِ ْبُن َســالٍَم: َكَذْبُتْم َفْأُتوا بِالتَّــْوَراِة َفاْتُلوَها إِْن ُكنُْتْم  الرَّ

ْجِم َفَطِفَق َيْقَرُأ َما ُدوَن َيِدِه، َوَما َوَراَءَها  ُه َعَلى آَيِة الرَّ ُســَها مِنُْهْم َكفَّ ِذي ُيَدرِّ َصاِدقِيَن، َفَوَضَع مِْدَراُســَها الَّ

ْجِم،  ــا َرَأْوا َذلَِك َقاُلوا: ِهــَي آَيُة الرَّ ْجِم، َفَقــاَل: َما َهِذِه؟ َفَلمَّ ْجــِم، َفنََزَع َيَدُه َعــْن آَيِة الرَّ َواَل َيْقــَرُأ آَيــَة الرَّ

َفَأَمــَر بِِهَمــا َفُرِجَمــا َقِريًبا مِْن َحْيــُث َمْوِضُع الَجنَائِِز ِعنَْد الَمْســِجِد، َفَرَأْيــُت َصاِحَبَها َيْحنِــي َعَلْيَها َيِقيَها 

الِحَجاَرَة«. ]4556خ[.

ًة«. ]1436صت ص[.(   9 ا َوَيُهوِديَّ َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر، »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَم َيُهوِديًّ

باب]ال]رجم]على]األََمة1][[ 

َتنۡيَ بَِفِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َعَ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبۚ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن أ

ُ
َتنۡيَ بَِفِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َعَ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن أ

ُ
قال تعالى: }فَإَِذآ أ

ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم٢٥٢٥{ ]النساء: 25[. واْ َخرۡيٞ لَُّكۡمۗ َوٱللَّ ن تَۡصِبُ
َ
ُ َغُفورٞ رَِّحيٞمَذٰلَِك لَِمۡن َخِشَ ٱۡلَعَنَت ِمنُكۡمۚ َوأ واْ َخرۡيٞ لَُّكۡمۗ َوٱللَّ ن تَۡصِبُ
َ
َذٰلَِك لَِمۡن َخِشَ ٱۡلَعَنَت ِمنُكۡمۚ َوأ

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َأنَُّه َسِمَعُه َيُقوُل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َزَنِت الََمُة َفَتَبيََّن ِزَناَها َفْلَيْجِلْدَها ( 7 9
ْب، ُثمَّ إِْن َزَنِت الثَّالَِثَة، َفْلَيبِْعَها َوَلْو بَِحْبٍل ِمْن َشَعرٍ((. ]2152خ[. ْب، ُثمَّ إِْن َزَنْت َفْلَيْجِلْدَها، َولَ ُيَثرِّ َولَ ُيَثرِّ

 إذا زنت األَمة: أي اململوكة سواء كانت محصنة أو غري محصنة.

واليثرب: ال يعريها فالتثريب التعيري.

باب]متى]يثبت]حد]الرجم1][[ 

، َوَأْنَزَل َعَلْيِه ( 8 9 ًدا ملسو هيلع هللا ىلص بِالَحقِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب َقاَل: »إِنَّ اهلَل َبَعَث ُمَحمَّ
ْجِم، َفَرَجَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَجْمنَا َبْعــَدُه، َوإِنِّي َخائٌِف َأْن َيُطوَل  الكَِتــاَب، َفــَكاَن فِيَما َأْنَزَل َعَلْيِه آَيُة الرَّ
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ْجَم  ْجَم فِي كَِتاِب اهللِ، َفَيِضلُّوا بَِتْرِك َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اهلُل، َأاَل َوإِنَّ الرَّ ـاِس َزَماٌن، َفَيُقوَل َقائٌِل: اَل َنِجُد الرَّ بِالنَـّ
َحقٌّ َعَلى َمْن َزَنى إَِذا َأْحَصَن، َوَقاَمِت الَبيِّنَُة، َأْو َكاَن َحْمٌل َأِو اْعتَِراٌف«. ]1432صت ص[.

وقامت البينة أو كان الحمل أو اعرتاف: يثبت الرجم بأربعة شــهداء يشهدون أنهم شاهدوا 

بأعينهم اإليالج فلو قال ثالثة رأينا وقال الرابع رأيته فوقها لم يثبت الرجم، ولو قال أحُد رأيت اإليالج بني 

فالن وفالنة وتكلم بني الناس ولم يأت بأربعة شهداء فعليه حد القذف ثمانون جلدة حتى لو كان صادًقا 

ولذلك لم يثبت حد الرجم إال باالعرتاف أي يعرتف الجاني أو كان َحْمل، ومع ذلك لو أنها قالت: هذا الحمل 

ناتج عن اغتصاب وإكراه من مجهول نقبل كالمها َفَحدُّ الرجم فيه ردع وتخويف وتحذير لبيان ِعظم هذا 

الُجرم ولو كان إثباته من الصعوبة بمكان.

باب]الرجم]على]الثيب]إذا]اعترفت1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َوَزْيِد ْبِن َخالِــٍد الُجَهنِيِّ ، َأنَُّهَمــا َقااَل: »إِنَّ َرُجاًل مِــَن األَْعَراِب َأَتى ( 9 9
َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأْنُشُدَك اهلَل إاِلَّ َقَضْيَت لِي بِكَِتاِب اهللِ، َفَقاَل الَخْصُم اآلَخُر: َوُهَو َأْفَقُه 
مِنُْه، َنَعْم َفاْقِض َبْينَنَا بِكَِتاِب اهللِ، َوْأَذْن لِي، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ُقْل، َقاَل: إِنَّ اْبنِي َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا، 
ْجَم، َفاْفَتَدْيُت مِنُْه بِِماَئِة َشــاٍة، َوَولِيَدٍة، َفَســَأْلُت َأْهَل الِعْلِم،  َفَزَنى بِاْمَرَأتِِه، َوإِنِّي ُأْخبِْرُت َأنَّ َعَلى اْبنِي الرَّ
ْجَم، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَأْخَبُرونِــي َأنََّمــا َعَلــى اْبنِي َجْلُد مِاَئــٍة َوَتْغِريُب َعاٍم، َوَأنَّ َعَلــى اْمَرَأِة َهَذا الرَّ
، َوَعَلى اْبنَِك َجْلُد ِماَئٍة، َوَتْغرِيُب َعاٍم،  ))َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلَْقِضَينَّ َبْينَُكَما بِكَِتاِب اهللِ، الَولِيَدُة َوالَغنَُم َردٌّ

اْغُد َيا ُأَنْيُس إَِلى اْمَرَأِة َهَذا، َفإِِن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَها((، َقاَل: َفَغَدا َعَلْيَها، َفاْعَتَرَفْت، َفَأَمَر بَِها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َفُرِجَمْت«. ]2724خ[.

عسيًفا: خادًما أو أجريًا.

عىل ابنك الرجم وتغريب عام: ألنه لم يسبق له زواج.

فاعرتفت فأمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فرجمت: ألنها محصنة سبق لها الزواج وألنها اعرتفت ولو أنها 

أنكرت فال رجم حتى لو تكلم املتكلمون بل ال بد من إقرارها أو أربعة شهود رجال قد رأوا بأعينهم اإليالج.

ْت َعَلْيَها ( 970 َنا، َفَأَمَر بَِها َفُشكَّ َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن: »َأنَّ اْمَرَأًة َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْعَتَرَفْت بِالزِّ
ثَِياُبَها، ُثمَّ َرَجَمَها، ُثمَّ َصلَّى َعَلْيَها«. ]2555صه ص[.

فاعرتفت: ولو لم تعرتف فال رجم ولو أنها سرتت عىل نفسها ولم تطلب قيام الحد عليها وتابت 

إىل الله فال رجم وتوبتها مقبولة فالرجم محصــور ومقيد برشوط يصعب تحققها إال إذا اعرتف الجاني 

رغبة منه دون إكراه.
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فشكت عليها ثيابها: أي فشدت عليها الثياب حتى ال تتكشف.

 ثم صىل عليها: ألن ما ارتكبته ال يخرجها من اإلسالم السيما مع مواظبتها عىل الصالة بل قيام 

الحد عليها كفارة.

باب]سؤال]الزانية]عمن]زنا]بها]وقيام]الحد]عليه]إذا]اعترف1][[ 

ْن؟(( ( 971 َعــْن َأبِي ُأَماَمَة ْبِن َســْهِل ْبــِن ُحنَْيٍف: »َأنَّ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأتَِي بِاْمَرَأٍة َقْد َزَنــْت َفَقاَل: ))ِممَّ
ِذي فِي َحائِِط َســْعٍد، َفَأْرَسَل إَِلْيِه، َفُأتَِي بِِه َمْحُمواًل، َفُوِضَع َبْيَن َيَدْيِه، َفاْعَتَرَف َفَدَعا  َقاَلْت: مَِن اْلُمْقَعِد الَّ

َف َعنُْه«. ]5412صن ص[. َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْثَكاٍل َفَضَرَبُه، َوَرِحَمُه لَِزَماَنتِِه، َوَخفَّ
فقال ِممن: أي من الذي زنا بِك وهذا االستفســار يف بعض الحاالت ويف بعضها قد ال يُسأل عن 

الطرف اآلخر كما يف قصة الغامدية وماعز األسلمي.

امُلقعد: الذي ال يستطيع القيام وال امليش ويف رواية أنه مرض مرضا شديدا فدخلت عليه هذه املرأة 

وكانت جارية ألحد األنصار فوقع بها فحملت منه.

بإثكال: هو الغصن الذي عليه فروع خفيفة من النخل فرضبه رضبة واحدة ويف رواية )أخذ مائة 

شمراخ فرضبوه رضبة واحدة( ألنه مريض مرضا ال يُرجى بُرؤه وال يتحمل الحد أو يرضب بسوط خفيف 

إذا كان يتحمله أما لو كان مريضا مرضا يُرجى بُرؤه فيُقام عليه الحد بعد شفائه مثل قصة النفساء.

]على]المرأة]إذا]لم]تكن]شهادة]أو]اعتراف1][[  باب]ال]َحدَّ

اَها َلُه، ( 972 َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَّ َرُجاًل َأَتاُه َفَأَقرَّ ِعنَْدُه َأنَُّه َزَنى بِاْمَرَأٍة َســمَّ
َفَبَعــَث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى اْلَمْرَأِة، َفَســَأَلَها َعْن َذلَِك، َفَأْنَكــَرْت َأْن َتُكوَن َزَنْت، َفَجَلــَدُه اْلَحدَّ َوَتَرَكَها«. 

]4466صد ص[.

وتركها: ألنها أنكرت فال حد عليها واألصل أنها بريئة.

]على]التي]يأتيها]الجنون]ولو]أحيانًا1][[  باب]ال]َحدَّ

ــاِب، ، ُأتَِي بِاْمَرَأٍة (  97 : »َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ــائِِب، َعْن َأبِــي َظْبَياَن اْلَجنْبِيِّ َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َقــْد َزَنــْت، َفَأَمــَر بَِرْجِمَهــا، َفَذَهُبوا بَِهــا لَِيْرُجُموَها، َفَلِقَيُهــْم َعلِيٌّ  َفَقاَل: َمــا َهِذِه؟ َقاُلــوا: َزَنْت َفَأَمَر 
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َنا  ُكْم؟ َقاُلوا: َردَّ ُهْم، َفَرَجُعوا إَِلى ُعَمَر، ، َفَقــاَل: َما َردَّ ُعَمــُر بَِرْجِمَهــا، َفاْنَتَزَعَها َعلِيٌّ مِــْن َأْيِديِهْم َوَردَّ
َعلِيٌّ ، َقاَل: َما َفَعَل َهَذا َعلِيٌّ إاِل لَِشــْيٍء َقْد َعلَِمُه، َفَأْرَســَل إَِلى َعلِيٍّ َفَجاَء َوُهَو ِشْبُه اْلُمْغَضِب، َفَقاَل: 
َمــا َلَك َرَدْدَت َهُؤالِء؟ َقاَل: َأَما َســِمْعَت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))ُرفِــَع اْلَقَلُم َعْن َثاَثٍة: َعــِن النَّائِِم َحتَّى 
 َقاَل: َبَلــى، َقاَل َعلِيٌّ : َفإِنَّ َهِذِه ُمْبَتالُة 

ِغيرِ َحتَّى َيْكَبَر، َوَعِن اْلُمْبَتَلى َحتَّى َيْعِقَل(( َيْســَتْيِقَظ، َوَعــِن الصَّ
ُه َأَتاَها َوُهَو بَِها، َفَقــاَل ُعَمُر: اَل َأْدِري، َقاَل: َوَأَنا اَل َأْدِري. َفَلــْم َيْرُجْمَها«. ]سن )1327(  َبنِــي ُفــالٍن َفَلَعلَّ

صحيح لغيره[.

: َما ( 974 َعــْن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَســِن: »َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َأَراَد َأْن َيْرُجــَم َمْجنُوَنًة، َفَقاَل َلُه َعلِيٌّ
َلَك َذلَِك، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَثٍة: َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الطِّْفِل 
َحتَّى َيْحَتِلَم، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى َيْبَرَأ -َأْو َيْعِقَل-((، َفَأْدَرَأ َعنَْها ُعَمُر . ]سن 1183، صحيح لغيره[.

باب]هل]تجلد]الثيب]قبل]الرجم1][[ 

امِِت َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُخُذوا َعنِّي، َفَقْد َجَعَل اهللُ َلُهنَّ َســبِيًا ( 975 َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ْجُم، َوالبِْكُر بِالبِْكرِ َجْلُد ِماَئٍة َوَنْفُي َسنٍَة((. ]1434صت ص[. الثَّيُِّب بِالثَّيِِّب َجْلُد ِماَئٍة، ُثمَّ الرَّ

، َقاَل: »ُأتَِي َعلِيٌّ بَِمْوالٍة لَِســِعيِد ْبِن َقْيٍس ُمْحَصنٍَة َقْد َفَجَرْت، َقاَل: َفَضَرَبَها (  97 ــْعبِيِّ َعِن الشَّ
مِاَئًة، ُثمَّ َرَجَمَها، ُثمَّ َقاَل: َجَلْدُتَها بِكَِتاِب اهللِ، َوَرَجْمُتَها بُِسنَِّة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]سن 942 ص[.

ــاِم، ( 977 َثنَا َعامٌِر، َقاَل: »َكاَن لَِشــَراَحَة َزْوٌج َغائٌِب بِالشَّ َعْن َيْحَيى ْبِن َســِعيٍد، َعْن ُمَجالٍِد، َحدَّ
َوإِنََّهــا َحَمَلــْت، َفَجاَء بَِهــا َمْوالَها إَِلى َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالِــٍب، َفَقاَل: إِنَّ َهِذِه َزَنْت َفاْعَتَرَفــْت، َفَجَلَدَها َيْوَم 
ْجَم ُســنٌَّة َســنََّها  ِة َوَأَنا َشــاِهٌد، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ الرَّ ــرَّ اْلَخِميِس مِاَئًة، َوَرَجَمَها َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوَحَفَر َلَها إَِلى السُّ
اِهُد َيْشَهُد، ُثمَّ ُيْتبُِع َشَهاَدَتُه َحَجَرُه،  َل َمْن َيْرمِي، الشَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْو َكاَن َشِهَد َعَلى َهِذِه َأَحٌد َلَكاَن َأوَّ
ُل َمْن َرَماَها، َفَرَماَها بَِحَجــٍر، ُثمَّ َرَمى النَّاُس، َوَأَنا فِيِهْم. َقــاَل: َفُكنُْت َواهللِ فِيَمْن  ْت، َفَأَنا َأوَّ َوَلكِنََّهــا َأَقــرَّ

َقَتَلَها«. ]سن 978 ص[.

: »َأنَّ َشــَراَحَة اْلَهْمَدانِيََّة، َأَتــْت َعلِيًّا، َفَقاَلْت: إِنِّــي َزَنْيُت. َفَقاَل: ( 978 ــْعبِيِّ َعــْن َقَتاَدَة، َعِن الشَّ
َلَعلَِّك َغْيَرى، َلَعلَِّك َرَأْيِت فِي َمنَامِِك، َلَعلَِّك اْســُتْكِرْهِت، َوُكلٌّ َذلَِك َتُقوُل: اَل، َفَجَلَدَها َيْوَم اْلَخِميِس، 

َوَرَجَمَها َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَقاَل: َجَلْدُتَها بِكَِتاِب اهللِ، َوَرَجْمُتَها بُِسنَِّة َنبِيِّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]سن 1185 ص[.
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: »َأنَّ َعلِيًّا َقاَل لَِشَراَحَة: َلَعلَِّك اْسُتْكِرْهِت، َلَعلَّ َزْوَجِك َأَتاِك، َلَعلَِّك َلَعلَِّك. ( 979 ْعبِيِّ َعِن الشَّ
ا َوَضَعْت َما فِــي َبْطنَِها َجَلَدَها، ُثمَّ َرَجَمَهــا، َفِقيَل َلُه: َجَلْدَتَها، ُثــمَّ َرَجْمَتَها؟ َقاَل:  َقاَلــْت: اَل. َقــاَل: َفَلمَّ

»َجَلْدُتَها بِكَِتاِب اهللِ، َوَرَجْمُتَها بُِسنَِّة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]سن 1190 ص[.
قال الجمهور وهي رواية عن أحمد: ال يجمع بني الجلد والرجم وذكروا أن حديث عبادة منســوخ 

والناســخ له ما ثبت يف قصة ماعز وقال الشــافعي: فدلت الســنة عىل أن الجلد ثابت عىل البكر وساقط 

عن الثيب.

باب]ال]تعطيل]للحد]بعد]وصوله]للسلطان1][[ 

َعــِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْجَتنُِبوا َهِذِه اْلَقــاُذوَراِت الَّتِي َنَهى اهللُ َتَعاَلى َعنَْها ( 980
ــُه َمْن ُيْبِد َلنَــا َصْفَحَتُه ُنِقْم َعَلْيــِه كَِتاَب اهللِ((.  َفَمــْن َأَلمَّ بَِشــْيٍء ِمنَْها َفْلَيْســَتتِْر بِِســْترِ اهللِ َوْلَيُتْب إَِلى اهللِ َفإِنَّ

]149صج ص[.

وا اْلُحُدوَد فِيَما َبْينَُكْم، َفَما َبَلَغنِي ِمْن َحدٍّ َفَقْد ( 981 َعِن اْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َتَعافُّ
َوَجَب((. ]2954صج ح[.

تعافوا الحدود فيما بينكــم: أي بالعفو والتنازل فيما بينكم ألنها لو وصلت إىل القضاء وجب 

إقامة الحد.

ــَة َماِعِز اْبِن َمالٍِك، ( 982 ِد ْبِن إِْســَحاَق، َقاَل: َذَكْرُت لَِعاِصِم ْبــِن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة، قِصَّ َعــْن ُمَحمَّ
َثنِي َذلَِك مِْن َقْوِل َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبــِن َأبِي َطالٍِب، َقاَل َحدَّ َثنِي َحَســُن ْبُن ُمَحمَّ َفَقــاَل: لِي َحدَّ
ْن اَل َأتَِّهُم، َقاَل: َوَلْم َأْعــِرْف َهَذا اْلَحِديَث، َقاَل: َفِجْئُت  ))َفَهاَّ َتَرْكُتُموُه(( َمْن ِشــْئُتْم مِْن ِرَجاِل َأْســَلَم مِمَّ

ُثوَن، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُهْم ِحيَن َذَكُروا َلُه َجَزَع  َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ، َفُقْلُت: إِنَّ ِرَجااًل مِْن َأْســَلَم ُيَحدِّ
َماِعــٍز مَِن اْلِحَجاَرِة ِحيَن َأَصاَبْتُه: ))َألَّ َتَرْكُتُموُه((، َوَما َأْعِرُف اْلَحِديَث، َقاَل: َيا اْبَن َأِخي، َأَنا َأْعَلُم النَّاِس 
ا َخَرْجنَا بِِه َفَرَجْمنَــاُه، َفَوَجَد َمسَّ اْلِحَجاَرِة َصَرَخ بِنَا: َيا  ُجَل، إِنَّا َلمَّ بَِهــَذا اْلَحِديِث، ُكنْــُت فِيَمْن َرَجَم الرَّ
ونِي مِْن َنْفِسي، َوَأْخَبُرونِي َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َغْيُر  ونِي إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفإِنَّ َقْومِي َقَتُلونِي، َوَغرُّ َقْوُم ُردُّ
ا َرَجْعنَا إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْخَبْرَناُه َقاَل: ))َفَهاَّ َتَرْكُتُموُه َوِجْئُتُمونِي  َقاتِلِي، َفَلْم َننَْزْع َعنُْه َحتَّى َقَتْلنَاُه، َفَلمَّ

ا لَِتْرِك َحدٍّ َفاَل، َقاَل: َفَعَرْفُت َوْجَه اْلَحِديِث. ]4420صد ح[. بِِه(( لَِيْسَتْثبَِت َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِنُْه، َفَأمَّ
فهال تركتموه: أي تركتم ماعًزا ولم تكملوا رجمه.

َمْن ِشئتُم ِمْن رجال أَسلَم ِمَمْن ال أتَِّهْم: أي حدثني بها أي )فهال تركتموه( كثري من الصحابة 

من رجال أسلم قبيلة ماعز األسلمي وال أتهمهم يف دينهم وضبطهم.
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ولم أعرف هذا الحديث: أي هذا القول من هذا الحديث وهو فهال تركتموه.

جزع ماعز: أي فزعه وخوفه ملا أصابته الحجارة.

فلم ننزع عنه: لم نرتكه.

ليستثبت: أي ليتأكد ويتحقق من ماعز فلعله يريد أن يرجع عن إقراره بالزنا.

فأمــا لرتك حد فال: ليس لرتك الحد مطلقا بل املراد ملا كان قيــام الحد مبنيا عىل إقراره فلعله 

يرجع عن إقراره فيسقط الحد أما لو ثبت الحد بالشهادة فال يسقط.

باب]قصة]رجم]القردة]الزانية1][[ 

َعــْن َعْمــِرو ْبِن َمْيُموٍن، َقــاَل: »َرَأْيُت فِــي الَجاِهلِيَِّة قِــْرَدًة اْجَتَمَع َعَلْيَها قِــَرَدٌة، َقْد َزَنْت، (  98
َفَرَجُموَها، َفَرَجْمُتَها َمَعُهْم«. ]3849خ[.

قد ساق القصة االســماعييل من وجه آخر من طريق عيىس بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: 

كنت يف اليمن يف غنم ألهيل وأنا عىل رشف فجاء ِقرد مع ِقردة فتوســد يدها فجاء قرد أصغر منه فغمزها 

فســلت يدها من تحت رأس القرد األول سالًّ رفيًقا وتبعته فوقع عليها وأنا انظر ثم رَجَعْت َفَجعلْت تُدخل 

يدها تحت َخد األول برفق فاســتيقظ فزًعا فشــمها فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومئ إليها بيده 

فذهب القرود يمنة ويرسة فجاءوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لها حفرة فرجموها فلقد رأيت الرجم يف غري 

بني آدم.

باب]متى]يكون]العقل]على]العصبة]وفي]السقط]ُغرة]عبد]أو]أمة1][[ 

َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة : »َأنَّ اْمَرَأَتْيِن مِْن ُهَذْيٍل، َرَمْت إِْحَداُهَمــا األُْخَرى َفَطَرَحْت َجنِينََها، ( 984
ٍة، َعْبٍد َأْو َأَمٍة«. ]6904خ[. َفَقَضى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها بُِغرَّ

أن امرأتني من هذيل: هاتان املرأتان كانتا رضتني وكانتا تحت رجل يقال له - حمل بن النابغة 

الهذيل - ويف رواية إحداهما لحيانية ولعل لحيان بطن من هذيل.

رمت إحداهما: ويف رواية فخذفت ويف رواية فرضبت إحداهما األخرى بمســطح ويف رواية ثالثة 

رضبتها بعمود فسطاط وهي حبىل فقتلتها ورواية رابعة فرضبت الهذلية بطن العامرية.

بغرة: قــال النووي: بالتنوين ورواه البعــض باإلضافة. وأصل الغرة بيــاض يف الوجه وقال 

الجوهري: كأنه عرب بالغرة عن الجســم كله -من إطالق الجزء وإرادة الكل- مثل أعتق رقبة والغرة عند 

الفقهاء هي األَمة أو العبد.
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ِة، ( 985 َعْن ُعَمَر : »َأنَُّه اْسَتَشاَرُهْم فِي إِْمالَِص الَمْرَأِة، َفَقاَل الُمِغيَرُة: َقَضى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلُغرَّ
َعْبٍد َأْو َأَمٍة«. ]6905خ[.

إمالص املرأة: اإلمالص اإلسقاط واملقصود إسقاط الجنني.

َتْيِن، َفَرَمْت إِْحَداُهَمــا األُْخَرى بَِحَجٍر َأْو (  98 َعــْن الُمِغيَرِة ْبِن ُشــْعَبَة: »َأنَّ اْمَرَأَتْيِن َكاَنَتــا َضرَّ
ٌة َعْبٌد، َأْو َأَمٌة، َوَجَعَلُه َعَلى َعَصَبِة  َعُموِد ُفْســَطاٍط، َفَأْلَقْت َجنِينََها، َفَقَضى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَجنِيِن ُغرَّ

الَمْرَأِة«. ]1411صت ص[.
فسطاط: ويف رواية )بمسطح( واملسطح عود من أعواد الخباء.

عصبة: املقربون من األب كاإلخوة واألعمام وأوالدهم واألقرب فاألقرب.

ٍة ( 987 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى فِي َجنِيِن اْمَرَأٍة مِْن َبنِي لِْحَياَن َســَقَط َميًِّتا بُِغرَّ
َيْت َفَقَضى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ مِيَراَثَها لَِبنِيَها َوَزْوِجَها،  ِة ُتُوفِّ تِي ُقِضَي َعَلْيَها بِالُغرَّ َعْبٍد َأْو َأَمٍة، ُثمَّ إِنَّ الَمْرَأَة الَّ

َوَأنَّ َعْقَلَها َعَلى َعَصَبتَِها«. ]2111صت ص[.
عقلها عىل عصبتها: أي عىل عصبة القاتلة والَعقــل الدية وعاقل الرجل: قراباته من ِقبل األب 

وهم عصبته ويقال أيضا عاقلة الرجل عشريته فيبدأ بفخذه األدنى فإن عجزوا ُضم إليهم األقرب إليهم.

َعْن ُيوُسَف ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه: »َأنَّ اْمَرَأًة َحَذَفْت اْمَرَأًة َفَأْسَقَطْت ( 988
َفَجَعَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َوَلِدَها َخْمِسيَن َشاًة، َوَنَهى َيْوَمئٍِذ َعِن اْلَخْذِف«. ]4813صن ص[.

خذفت: رمت امرأة غريها بحجر.

 اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه الغرة: ذهب الجمهور أنها تجب عىل عاقلة الجاني ســواء كانت 

الجنايــة عمدا أم خطأ والقول الثاني تحمل دية الجنني وهي الغرة إذا كانت الجناية خطأ أو شــبه عمٍد 

وذهب البعض إىل أن دية الجنني تجب عىل الجاني وليست عىل العاقلة سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

]باب]كتاب]الله]القصاص]1][[ 

وقتل]المرأة]بالمرأة]وقتل]الرجل]بالمرأة

ُذَن 
ُ
نِف َوٱۡل

َ
نَف بِٱۡل

َ
نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس َوٱۡلَعنۡيَ بِٱۡلَعنۡيِ َوٱۡل

َ
ُذَن َوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

ُ
نِف َوٱۡل

َ
نَف بِٱۡل

َ
نَّ ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفِس َوٱۡلَعنۡيَ بِٱۡلَعنۡيِ َوٱۡل

َ
قال تعالى: }َوَكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم فِيَهآ أ

 ُ نَزَل ٱللَّ
َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ اَرةٞ لَّ َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ

ُ
ُ بِٱۡل نَزَل ٱللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ اَرةٞ لَّ َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ

ُ
بِٱۡل

ٰلُِموَن٤٥٤٥{ ]المائدة: 45[. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ٰلُِموَنفَأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
فَأ

النفس بالنفس: هذا يف قتل العمد أي النفس تُقتل بالنفس.
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والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن: هذا كله يف العمد أي والعني تُْقَفأ 

بالعني واألنف يُْجدَع باألنف واألذن تُْقَطع باألذن والســن تُْقَلع بالسن وغري ذلك من األطراف التي يمكن 

القصاص منها بدون حيف.

والجروح قصــاص: أن يُفعل به كما فعل - فَمن َجرح غريه عمــًدا اقتص من الجارح جرًحا 

مثل جرحه حًدا وموضًعا وطــوال وعرًضا وعمًقا إذا أمكن وإال ففيه حكومة عدل. ولو طالب املجني عليه 

بالقصاص من الجاني فمات من القصاص فال شيئ عليه.

 فمن تصدق به فهو كفارة لــه: أي كفارة للمجني عليه وهو األقرب وقيل للجاني وقيل لهما 

جميًعا.

ّرِ َوٱۡلَعۡبُد  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكــُم ٱۡلقَِصاُص ِف ٱۡلَقۡتَلۖ ٱۡلُرُّ بِٱۡلُ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ّرِ َوٱۡلَعۡبُد َيٰٓ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكــُم ٱۡلقَِصاُص ِف ٱۡلَقۡتَلۖ ٱۡلُرُّ بِٱۡلُ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وقــال تعالى: }َيٰٓ

َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰــٖنۗ َذٰلَِك 
َ
ءٞ فَٱّتَِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نــَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰــٖنۗ َذٰلَِك بِٱۡلَعۡبــِد َوٱۡل

َ
ءٞ فَٱّتَِباُعۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نــَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
بِٱۡلَعۡبــِد َوٱۡل

ِلٞم١٧٨١٧٨ َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ  َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ 
َ
ّبُِكۡم َورَۡحَةۗٞ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َبۡعَد َذٰلَِك فَلَُهۥ َعــَذاٌب أ ِلٞمَتۡفِيــٞف ّمِن رَّ
َ
ّبُِكۡم َورَۡحَةۗٞ َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َبۡعَد َذٰلَِك فَلَُهۥ َعــَذاٌب أ َتۡفِيــٞف ّمِن رَّ

ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن١٧٩١٧٩{ ]البقرة: 178- 179[.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَنَيٰٓ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َيٰٓ

الحر بالحر: يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر واألنثى باألنثى واألنثى بالذكر والذكر باألنثى فيكون 

ۚ{ مع داللة الســنة عىل أن الذكر يقتل باألنثى وقد  نَثٰ
ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
َۚوٱۡل نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
منطوقها مقدًما عيل مفهوم قوله: }َوٱۡل

قال تعاىل: }ٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفــِسٱنلَّۡفَس بِٱنلَّۡفــِس{ ومذهب األئمة األربعة والجمهور أن الجماعة يُقتلون بالواحد وقد فعل 

ذلك عمر بن الخطاب ولم يخالفه أحد. وقد ذهب الجمهور خالًفا ألبي حنيفة ورواية عن أحمد أن املســلم 

ال يقتل بالكافر ِلما ثبت يف البخاري عن عيل َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يُقتل مسلم بكافر(( وقد يكون 

للســلطان أن يحكم بقتله تعزيًرا ال قصاًصا أو تعزيره بالحبــس أوغريه إذا أدى ذلك إىل اإلخالل باألمن 

وانتشار الفوىض مادام املقتول من الكفار غري املحاربني.

َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َعــْن ُعَمَر: »َأنَُّه َســَأَل َعــْن َقِضيَّــِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َذلِــَك، َفَقــاَم َحَمُل ْبُن ( 989
َمالِِك ْبــِن النَّابَِغِة َفَقاَل: ُكنُْت َبْيَن اْمَرَأَتْيِن َفَضَرَبْت إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى بِِمْســَطٍح َفَقَتَلْتَها، َوَجنِينََها، َفَقَضى 

ٍة َوَأْن ُتْقَتَل«. ]4572 صد ص[. َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َجنِينَِها بُِغرَّ
يف ذلك: أي يف دية الجنني.

وأن تُقتل: أي تُقتل القاتلة باملقتولة قصاًصا.

َعــْن َأَنٍس : »َأنَّ َيُهوِديًّا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيٍة َبْيَن َحَجَرْيِن، قِيَل َمْن َفَعَل َهَذا بِِك، َأُفالٌَن، ( 990
، َفاْعَتَرَف، َفَأَمَر بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُرضَّ َرْأُسُه  ، َفَأْوَمَأْت بَِرْأِســَها، َفُأِخَذ الَيُهوِديُّ َي الَيُهوِديُّ َأُفالٌَن؟ َحتَّى ُســمِّ

َبْيَن َحَجَرْيِن«. ]2413خ[.
رض: أي كرس رأسها.
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َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس َقاَل: »َخَرَجْت َجاِرَيٌة َعَلْيَها َأْوَضاٌح، َفَأَخَذَها َيُهوِديٌّ َفَرَضَخ َرْأَســَها ( 991
، َقــاَل: َفُأْدِرَكْت َوبَِها َرَمــٌق، َفُأتَِي بَِها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل: ))َمْن َقَتَلِك،  بَِحَجــٍر، َوَأَخــَذ َما َعَلْيَها مَِن الُحلِيِّ
، َفَقاَلْت بَِرْأِســَها: َنَعــْم، َقاَل: َفُأِخَذ،  َي الَيُهوِديُّ َأُفَاٌن؟((، َقاَلْت بَِرْأِســَها: اَل، َقاَل: ))َفُفَاٌن؟(( َحتَّى ُســمِّ

َفاْعَتَرَف، َفَأَمَر بِِه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُرِضَخ َرْأُسُه َبْيَن َحَجَرْيِن«. ]1394صت ص[.
أوضاح: جمع وضح واألوضاح الحيل من الفضة.

َرَمق: أي نََفس.

فرضخ: أي ُدق رأسه بني حجرين.

َتُه َكَســَرْت َثنِيََّة َجاِرَيٍة، َفَقَضــى َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلِقَصاِص، ( 992 َعــْن ُحَمْيٍد َقاَل: َذَكَر َأَنٌس َأنَّ َعمَّ
ِذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ اَل ُتْكَســُر َثنِيَُّة ُفاَلَنَة. َقاَل: َوَكاُنوا  َفَقاَل َأُخوَها َأَنُس ْبُن النَّْضِر: َأُتْكَســُر َثنِيَُّة ُفاَلَنَة، اَل َوالَّ
ــِهيُد َيْوَم ُأُحٍد، َرِضَي  ا َحَلَف َأُخوَها َوُهَو َعمُّ َأَنٍس، َوُهَو الشَّ َقْبَل َذلَِك، َســَأُلوا َأْهَلَها اْلَعْفَو َواأْلَْرَش، َفَلمَّ

ُه((. ]4756صن ص[. اْلَقْوُم بِاْلَعْفِو، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ ِمْن ِعَباِد اهللِ َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللِ َلََبرَّ
ذكر أنس: أي أنس بن مالك بن النرض خادم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أن عمته: أي الربيع عمة أنس بن مالك بن النرض.

ثنية: ُمقدم األسنان.

بالقصاص: املعاقبة باملثل.

أخوها أنس بن النرض: وهو عم أنس بن مالك بن النرض.

فالنة: أخته الربيع بنت النرض.

والذي بعثك بالحق ال تُكرس ثنية فالنة: أَقسم طمًعا يف كرم الله تعاىل ولم يُقسم اعرتاًضا عىل 

الرشع ولكن من باب حسن الظن بالله تعاىل وأنهم سيتنازلون عن القصاص.

األرش: املال الواجب يف الجناية عىل ما دون النفس.

وهو الشــهيد: أنس بن النرض من الصحابة املعروفني وممــن ُقتل يوم أُحد كان ملا أدبر الناس 

تقدم إىل املرشكني وقاتل حتى ٌقتل وقصة الربيع كانت قبل أُحد.

من أقسم عىل الله ألبره: أي أبره يف قسمه فصدقه وحقق رغبته ملا يعلم من صدقه يف الحديث.

َبيَِّع َوِهــَي اْبنَُة النَّْضِر َكَســَرْت َثنِيََّة َجاِرَيــٍة، َفَطَلُبوا (  99 َثُهــْم: َأنَّ الرُّ عــن ُحَمْيــٍد َأنَّ َأَنًســا، َحدَّ
األَْرَش، َوَطَلُبــوا الَعْفــَو، َفَأَبــْوا، َفَأَتُوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَرُهــْم بِالِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس ْبُن النَّْضِر: َأُتْكَســُر َثنِيَُّة 
، اَل ُتْكَســُر َثنِيَُّتَهــا، َفَقاَل: ))َيا َأَنــُس كَِتاُب اهللِ الِقَصاُص((،  ِذي َبَعَثَك بِالَحقِّ َبيِّــِع َيا َرُســوَل اهللِ، اَل َوالَّ الرُّ

ُه((. ]2703خ[. َفَرِضَي الَقْوُم َوَعَفْوا، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ ِمْن ِعَباِد اهللِ َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اهللِ َلََبرَّ
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َعــْن َأَنــٍس  »َأنَّ اْبنَــَة النَّْضــِر َلَطَمــْت َجاِرَيــًة َفَكَســَرْت َثنِيََّتَها، َفَأَتــُوا النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَمَر ( 994
بِالِقَصاِص«. ]6894خ[.

جارية: املرأة الشابة.

باب]ال]يؤاخذ]أحد]بجناية]غيره1][[ 

ِذيَن َقَتُلوا ُفاَلًنا ( 995 : »َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َهُؤاَلِء َبنُو َثْعَلَبــَة الَّ َعــْن َطاِرٍق اْلُمَحاِربِيِّ
فِــي اْلَجاِهلِيَّــِة، َفُخْذ َلنَا بَِثْأِرَنا، َفَرَفَع َيَدْيــِه َحتَّى َرَأْيُت َبَياَض إِْبَطْيِه، َوُهَو َيُقــوُل: ))َل َتْجنِي ُأمٌّ َعَلى َوَلٍد(( 

َتْيِن«. ]4839صن ص[. َمرَّ
طارق املحاربي: صحابي له حديثان أو ثالثة أحاديث روى عنه أبو الشعثاء وربعي بن حراش 

وجامع بن شداد كما يف اإلصابة وهو طارق بن عبد الله املحاربي وقيل ابن عبيد الله.

ال تجني أم عىل ولد: ال تتعدى جناية األم إىل ولدها بل كل يجازى بجنايته فال يؤاخذ أحد بجناية 

أحــد ألنه ال تزر وازرة وزر أخرى ويف رواية )ال تجني نفس عىل أخرى(، وكما ورد يف خطبة الوداع وفيها 

)أال ال يجني جان إال عىل نفسه وال يجني والد عىل ولده وال ولد عىل والده( وخص الولد والوالد ألنهما أقرب 

األقارب فإذا لم يؤاخذ بفعله فغريهما أَوىل.

مرتني: أي كررها مرتني للتأكيد.

باب]البينة]على]المدعي]واليمين]على]من]أنكر1][[ 

َعــِن اْبــِن َأبِــي ُمَلْيَكــَة، َأنَّ اْمَرَأَتْيِن، َكاَنَتــا َتْخــِرَزاِن فِي َبْيــٍت َأْو فِي الُحْجــَرِة، َفَخَرَجْت (  99
َعْت َعَلى األُْخَرى، َفُرفَِع إَِلى اْبِن َعبَّاٍس، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َقاَل  َها، َفادَّ إِْحَداُهَما َوَقْد ُأْنِفَذ بِإِْشــَفى فِي َكفِّ
ُروَها بِــاهللِ َواْقَرُءوا َعَلْيَها:  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعَواُهْم لَذَهــَب ِدَماُء َقْوٍم َوَأْمَواُلُهْم((، َذكِّ
ُروَها َفاْعَتَرَفْت، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))الَيِميُن َعَلى  ِ{ َفَذكَّ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشــَتُ ِإِنَّ ٱلَّ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشــَتُ }إِنَّ ٱلَّ

َعى َعَلْيِه((. ]4552خ[. الُمدَّ
تخرزان: تعمالن يف بالخياطة يف الجلود كخرزهم للخف واألسقية وغريها.

أُنفذ: من اإلنفاذ أُنفذ ثقبها أي ثقب اآللة من بطن كفها إىل ظهر كفها.

بإشفى: اإلشفى املِثَْقب أي آلة الخرز.

فادعت عىل األخرى: أي اتهمت َمن معها بأنها هي التي أصابتها.
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لــو يُعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهــم: أي لو تجب الحقوق للغري بمجرد 

دعواهــم بدون بينة من املدِعــي أو اعرتاف من املدَعى عليه لذهبت وضاعــت الحقوق والدماء واألموال 

واملقصود أنه ال يمكن َقبول االتهامات عىل الغري بمجرد كالم بدون دليل واضح أو اعرتاف.

ذكروها بالله: أي ذكــروا املرأة التي اتهمت األخرى بأنها هي التي أصابتها وعظوها وبينوا لها 

جزاء من يأخذ حقوق الناس كذبًا وقيل أي ذكروا املرأة األخرى.

فاعرتفت: أي فاعرتفت أنها هي التي أصابت نفسها وليست األخرى -وهذا أقرب من القول بأن 

التي اعرتفت هي املرأة األخرى بأنها هي التي أصابتها-.

اليمني عىل املدَعى عليه: أي إذا أنكرت املرأة األخرى التهمة فليس عليها إال اليمني علىى براءتها 

إال لو قدمت املرأة األوىل وهي املدعية البينة عىل صدقها ويف الحديث )لو يُعطى الناس بدعواهم الدعى قوم 

دماء قوم وأموالهم ولكن البينة عىل املدِعى واليمني عىل َمن أنكر(.

باب]شهادة]المرأة1][[ 

تَاِن 
َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ تَاِن َوٱۡستَۡشــِهُدواْ َشــِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن ل
َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ قال تعالى: }َوٱۡستَۡشــِهُدواْ َشــِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن ل

 ْۚ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ
ۡ
ۡخَرٰىۚ َوَل يَأ

ُ
ن تَِضلَّ إِۡحَدىُٰهَما َفُتَذّكَِر إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ ْۚ ِممَّ َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ

ۡ
ۡخَرٰىۚ َوَل يَأ

ُ
ن تَِضلَّ إِۡحَدىُٰهَما َفُتَذّكَِر إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ ِممَّ

لَّ 
َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
َهَٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ ۡقَسُط ِعنَد ٱللَّ

َ
َجلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم أ

َ
ۡو َكبرًِيا إَِلٰٓ أ

َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصغِرًيا أ

َ
ُمٓواْ أ ـ َٔ لَّ َوَل تَۡسـ

َ
ۡدَنٰٓ أ

َ
َهَٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ ۡقَسُط ِعنَد ٱللَّ

َ
َجلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم أ

َ
ۡو َكبرًِيا إَِلٰٓ أ

َ
ن تَۡكُتُبوهُ َصغِرًيا أ

َ
ُمٓواْ أ ـ َٔ َوَل تَۡسـ

ۡشِهُدٓواْ 
َ
لَّ تَۡكُتُبوَهاۗ َوأ

َ
ٗة تُِديُروَنَها بَۡيَنُكۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َحاِضَ

َ
ٓ أ ۡشِهُدٓواْ تَۡرتَابُٓواْ إِلَّ

َ
لَّ تَۡكُتُبوَهاۗ َوأ

َ
ٗة تُِديُروَنَها بَۡيَنُكۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َحاِضَ

َ
ٓ أ تَۡرتَابُٓواْ إِلَّ

 ُ ۗ َوٱللَّ ُ ۖ َوُيَعّلُِمُكُم ٱللَّ َ ُ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ َوَل يَُضآرَّ َكتِٞب َوَل َشِهيٞدۚ ِإَون َتۡفَعلُواْ فَإِنَُّهۥ فُُسوُقۢ بُِكۡمۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۗ َوٱللَّ ُ ۖ َوُيَعّلُِمُكُم ٱللَّ َ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ َوَل يَُضآرَّ َكتِٞب َوَل َشِهيٞدۚ ِإَون َتۡفَعلُواْ فَإِنَُّهۥ فُُسوُقۢ بُِكۡمۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
ٍء َعلِيٞم٢٨٢٢٨٢{ ]البقرة: 282[. ٍء َعلِيٞمبُِكّلِ َشۡ بُِكّلِ َشۡ

فإن لم يكونا رجلني فرجل وامرأتان: وكما أن املــرأة تحتاج المرأة تعززها وتذكرها فكذلك 

الرجل بحاجة إىل من يعززه برجل آخر يف بعض الشــهادات كما يف ثبوت حد القطع يف الرسقة، فلو شهد 

رجل واحد فشهادته غري كافية، بل يف حد الزنا لو شهد ثالثة رجال فال يؤخذ بشهادتهم، فبعض الشهادات 

بحاجة إىل توثيق أكثر من غريها، وكذلك شــهادة النساء ليست نصف شهادة الرجل يف جميع الشهادات 

بل يف بعضها، وليس هذا تنقيص لها بل إن املرأة قد امتازت عىل الرجل يف سماع شهادتها )وحدها( دون 

الرجل فيما هو أخطر مثل الشهادة عىل الوالدة وما يلحقها من نسب وإرث، بل أحيانًا تقدم شهادة املرأة 

عىل شهادة الرجل كالشهادة يف العيوب التي تحت الثوب، وقد يرتتب عليها الفسخ بني الزوجني، ويف أحوال 

أخرى تتساوى شهادة الرجل واملرأة كما يف اللعان فالزوج يشهد أربع شهادات ومثله الزوجة تشهد أربع 

شهادات ويقبل منها ويدرأ عنها الحد بشهادتها، بل تقبل رواية املرأة للحديث كرواية الرجل وهو أخطر 
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من الشــهادة؛ إذ برواية الحديث نقل الدين وما فيه من ترشيع، وما أشبه تلك املسألة بمسألة إرث املرأة 

ۚ{ ففيها تفصيل كالتفصيل يف قوله تعاىل:  نثََينۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚلِلَّ نثََينۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل نصف إرث الرجل كما قال تعاىل: }لِلَّ

تَاِن{ فشهادة املرأة لها عدة أحوال كما أن إرث األنثى فيه عدة أحوال، فأحيانا ترث النصف 
َ
تَاِنفَرَُجٞل َوٱۡمَرأ
َ
}فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

وأحيانا ترث أكثر من الذكر وأحيانًا ترث وال يرث الذكر وأحيانًا تتساوى مع الذكر.

ممن ترضون من الشــهداء: برصف النظر عن الجنس فقد نرتيض امرأة لعدالتها والنرتيض 

رجاًل لعدم عدالته فنستبدله بغريه.

أن تضل إحداهما: تنىس.

قال بعض أهل العلم: إن الخطاب يف اآلية ليس موجها للقايض الحاكم يف النزاع بل لصاحب الحق 

)الدين( وأنها نصيحة إرشــاد دون إلزام لكل صاحب دين بل يف حاالت خاصة من الديون لها مالبسات 

خاصة نصت عليها اآلية من أن يكون الدين إىل أجل وال بد من كتابته مع عدالة الكاتب وأن اآلية يف اإلشهاد 

وليست يف الشهادة وبينهما فرق واضح ففيها إرشاد صاحب الحق عىل اإلشهاد واألفضل أن يكونا رجلني 

أو رجل وامرأتني أما الشــهادة التي يعتمد عليها القضاء ال تتخذ من الذكورة أواألنوثة معياًرا لصدقها أو 

كذبها وإنما املعيار اطمئنان القايض لصدق الشــهادة برصف النظر عن جنس الشاهد وعددهم فللقايض 

إذا اطمأن ضمريه إىل ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلني أو امرأتني أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتني أو 

رجل واحد أو امرأة واحدة هكذا قال بعض أهل العلم.

َعْن َأبِي َســِعيٍد الُخْدِريِّ ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأَلْيَس َشَهاَدُة الَمْرَأِة ِمْثَل نِْصِف َشَهاَدِة ( 997
ُجِل؟((، ُقْلَن: َبَلى، َقاَل: ))َفَذلَِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها((. ]2658خ[. الرَّ

نقصان عقلها: ال يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها عام أو نقص دينها عام وال يلزم أن تكون 

املرأة دون الرجل يف كل شــيئ أو أن الرجل أفضل من املرأة يف كل شــيئ فكم من نساء أفضل يف الدين 

ورجحان العقل من كثري من الرجال بأعمالها الصالحــة وعنايتها بالعلم والثقافة، فالنقصان ليس عىل 

وجه العموم يف ترصفاتها بل خاص يف ضبط الشــهادة أحيانًا وترك الصالة أحيانًا بل قد تكون آيســة ال 

ترتك الصالة وال الصوم ومثل هذه النصوص وغريها كحديث )أن النســاء خلقن من ضلع أعوج( ينبغي 

أن يعمل الرجل بمقصودها، وهو كما قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص )فاستوصوا بالنساء خريًا فإنهن عوان بينكم( 

ا أو بنتًا أو أختًا أو زوجة ومعاملتهن بالحكمة  فيجب العمل بهذه الوصية، ومنها التماس األعذار للمرأة أُمًّ

والرحمة والتغايض عن عثراتهن، وكم من نقص هو كمال يف مكانه فضعف الزوجة ورقتها وشدة العاطفة 

عندها هي سبب تمتعك بها، كما أن بعض الترصفات األنثوية كبكائها يف األمور اليسرية وعنايتها الفائقة 

بزيها وزينتها ونحو ذلك هي التي تُدخل الرسور والســعادة يف قلب الزوج، بل كلما زادت أنوثة الزوجة 

زادت محبة الزوج لهــا ولو كانت بعض الترصفات تُذهب أحيانًا ِبلُــب الرجل إال أنه يف النهاية يضحك 

متعجبًا أو متجنبًا قلياًل من الوقت ولو لم تكن يف النساء من الصفات ما يتميزن به ما استقامت الحياة بل 
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لعن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء، فال يمكن أن يميل الزوج لزوجة تماثله 

يف القوة والخشــونة والقوامة والحزم ونحو ذلك، كما ال يمكن للزوجة أن تميل لزوج يماثلها يف صفاتها 

األنثوية ونظري ذلك ما يتصف به األطفال من الضعــف والصفات الخاصة بهم فهي التي تبعث الفرحة 

والسعادة يف البيت وتجعل األبوين يعطفان عليهم ُحبًا وحنانًا لضعفهم ولو كانت بعض ترصفاتهم تُذهب 

ِبلُب الوالدين أحيانًا.

ْجُت اْمَرَأًة، َفَجاَءِت اْمَرَأٌة َفَقاَلــْت: إِنِّي َقْد َأْرَضْعُتُكَما، ( 998 َعــْن ُعْقَبَة ْبِن الَحــاِرِث، َقاَل: َتَزوَّ
َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َوَكْيَف َوَقْد ِقيَل، َدْعَها َعنَْك(( َأْو َنْحَوُه. ]2660خ[.

َج ُأمَّ َيْحَيــى بِنَْت َأبِي إَِهــاٍب، َقاَل: َفَجاَءْت َأَمٌة َســْوَداُء، ( 999 عــن ُعْقَبــَة ْبِن الَحاِرِث َأنَّــُه َتَزوَّ
ْيُت، َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه، َقاَل:  َفَقاَلــْت: َقْد َأْرَضْعُتُكَما، َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعــَرَض َعنِّي، َقاَل: َفَتنَحَّ

))َوَكْيَف َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد َأْرَضَعْتُكَما(( َفنََهاُه َعنَْها. ]2659خ[.

الشهادات منها ما يُقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة وهو حد الزنا ومنها ما يقبل شاهدان 

ليس منهما امرأة وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص كالقطع يف الرسقة وحد الحرابة )قطع الطريق( 

والجلد يف الخمر، ومنها ما يقبل فيه شــهادة رجل وامرأتني وقرصه الجمهور عىل املعامالت املالية وما يف 

معناها كالبيع واإلقالة والحوالة والضمان والخيار واألجل وغري ذلك، أما مما ليس بمال وال يُقصد منه مال 

كالردة والجرح والتعديل واإلعسار والوكالة والوصاية ونحو ذلك فإنه ال يثبت عند الجمهور إال بشاهدين ال 

امرأة فيهما خالًفا ألبي حنيفة فقد أجاز شهادة رجل وامرأتني يف األموال وغريها من النكاح والطالق والعتاق 

والوكالة واختار هذا القول شيخنا ابن عثيمني  وقال: العلة يف اشرتاط العدد يف النساء النسيان وليس املال 

 بل العلة أن تقوى املرأة باملرأة فتذكرها إذا نسيت وهذا يكون يف الشهادة يف األموال وغريها إال ما سلك فيه 

طريق االحتياط.

هناك حاالت ال يطلع عليها إال النساء كالوالدة واالستهالل والرضاع والعيوب تحت الثياب كالربص 

والبكارة وانقضاء العدة ونحو ذلك فتقبل شــهادتهن فيها ولو انفــردت بها إحداهن بغض النظر عن 

الخالف يف مسائل معينة كالرضاع والوالدة مثاًل.

ما تُقبل شهادة النساء وحدهن منفردات تقبل فيه أيًضا شهادة الرجال من باب أَْوىل.

باب]بعض]موانع]الشهادة1][[ 

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتُجوُز َشَهاَدُة َخائٍِن َوَل َخائِنٍَة، َوَل ( 1000
ِذي ُينِْفُق  ِذي َغْمرٍ َعَلى َأِخيِه، َوَل َتُجوُز َشــَهاَدُة اْلَقانِِع ِلَْهِل اْلَبْيِت، َوَتُجوُز َشَهاَدُتُه لَِغْيرِِهْم(( َواْلَقانُِع: الَّ

َعَلْيِه َأْهُل اْلَبْيِت. ]سن 6899، ح[
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خائن وال خائنة: إذا اتهم إنســان بالخيانة كخيانة األمانة ونحوها فال تقبل شهادته وألنها من 

صفات النفاق كما يف الحديث )وإذا اؤتمن خان(.

ذي غمــر عىل أخيه: ذي حقد وعداوة قال الخطابي: هو الذي بينه وبني املشــهود عليه عداوة 

ظاهرة.

القانع: كالخادم واملحامي لهم. وممن ال تقبل شــهادتهم األصــول والفروع والزوجة لزوجها 

والزوج لزوجته والعلة يف ذلك التهمة ولذلك لو ثبتت العدالة والورع جازت الشهادة وهذه يف الشهادة لهم 

أما الشهادة عليهم مقبولة.





كتاب الجهادكتاب الجهاد

باب]يغزو]الرجال]وال]تغزو]النساء1][ 

ِيَن َل َيُِدوَن َما يُنفُِقوَن  َعَفآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمــۡرَضٰ َوَل َعَ ٱلَّ ِيَن َل َيُِدوَن َما يُنفُِقوَن لَّۡيَس َعَ ٱلضُّ َعَفآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمــۡرَضٰ َوَل َعَ ٱلَّ قــال تعالــى: }لَّۡيَس َعَ ٱلضُّ
ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم٩١٩١{ ]التوبة: 91[. ِ َورَُسوِلِۦۚ َما َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي ِمن َسبِيٖلۚ َوٱللَّ ُ َغُفورٞ رَِّحيٞمَحَرٌج إَِذا نََصُحواْ لِلَّ ِ َورَُسوِلِۦۚ َما َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي ِمن َسبِيٖلۚ َوٱللَّ َحَرٌج إَِذا نََصُحواْ لِلَّ

َجاُل َواَل َتْغُزو النَِّســاُء َوإِنََّما َلنَــا نِْصُف الِميَراِث. ( 1001 َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َأنََّها َقاَلْت: »َيْغُزو الرِّ
{ َقــاَل ُمَجاِهٌد: َوَأْنــَزَل فِيَها }إِنَّ إِنَّ  ٰ َبۡعٖضۚ ُ بِــهِۦ َبۡعَضُكۡم َعَ َل ٱللَّ ٰ َبۡعٖضَۚوَل َتَتَمنَّــۡواْ َما فَضَّ ُ بِــهِۦ َبۡعَضُكۡم َعَ َل ٱللَّ َفَأْنــَزَل اهلُل }َوَل َتَتَمنَّــۡواْ َما فَضَّ

َل َظِعينٍَة َقِدَمِت الَمِدينََة ُمَهاِجَرًة«. ]3022صت ص[. ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰتٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت{ َوَكاَنْت ُأمُّ َسَلَمَة َأوَّ
قالت يغزو الرجال وال تغزو النســاء وإنما لنا نصف املرياث: أي تسأل عن الحكمة من ذلك 

َْوَل َتَتَمنَّــۡواْ...{ ال ترغبوا فيما أعطاه الله واختص به بعضكم دون بعض فإن لكل  فأنزل الله تعاىل: }َوَل َتَتَمنَّــۡوا

خصائص تميزه عن الطرف اآلخر بل إن طاعتها لزوجها تعدل ما هنالك كما يف حديث جابر بإسناد جيد 

متصل وله شــواهد عن ابن عباس وأسماء بنت يزيد بن الســكن إال أن هذه الشواهد ال تخلو من ضعف 

وحديث جابر هو:

َعــْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه، َقــاَل: بَيْنَا نَْحُن ُقُعوٌد ِعنَْد َرُســوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إِذْ أَتَتُْه اْمــَرأٌَة، َفَقاَلْت: يَا 

َرُسوَل اللَِّه أَنَا َواِفَدُة النَِّساِء إَِليَْك، يَا َرُسوَل اللَِّه؛ َربُّ الرَِّجاِل َوَربُّ النَِّساِء اللَُّه، َوآَدُم أَبُو الرَِّجاِل َوأَبُو النَِّساِء، 

َوَحوَّاء أُمُّ الرَِّجاِل َوأُمُّ النَِّســاِء، َوبََعثََك إىَِل الرَِّجاِل َوالنَِّســاِء، َفالرَِّجاُل إِذَا َخَرُجوا يِف َسِبيِل اللَِّه َفُقِتلُوا َفُهْم 

أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن، َوإِذَا َخَرُجوا َفَلُهْم ِمَن اأْلَْجِر َما َقْد َعِلْمَت، َونَْحُن نَْخُدُمُهْم َونْحِبُس أَنُْفَسنَا َعَليِْهْم، 

: إِنَّ َطاَعَة الزَّْوِج  اَلَم َوُقويِل َلُهنَّ َفَماذَا َلنَا ِمَن اأْلَْجِر؟ َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ))أَْقِرِئي النَِّساَء ِمنِّي السَّ

تَْعِدُل َما ُهنَاِلَك، َوَقِليٌل ِمنُْكنَّ تَْفَعلُُه((. ]إسناده حسن[.

أول ظعينة: واملقصود أن أم ســلمة من النســاء األَُول الالتي هاجرن إىل املدينة وظعينة فعيلة 

بمعنى مفعولة ألن زوجها )يَْظعن( بها ويقال الظعينة الهودج سواء فيه امرأة أم ال والجمع َظعائن وُظُعن 

كما يقال: الظعينة يف األصل وصٌف للمرأة يف هودجها ثم ُسميت بهذا االسم وإْن كانت يف بيتها ألنها تصري 

َمظعونة.

َعْن َعائَِشَة بِنِْت َطْلَحَة، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َعَلى النَِّساِء ِجَهاٌد؟ َقاَل: ( 1002
))َنَعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد، َل ِقَتاَل فِيِه: اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة ((. ]2901صه ص[.
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َعْن َعائَِشــَة بِنِْت َطْلَحَة، َقاَلْت: َأْخَبَرْتنِي ُأمُّ اْلُمْؤمِنِيَن َعائَِشــُة َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللِ، (  100
َأاَل َنْخــُرُج َفنَُجاِهــَد َمَعَك، َفإِنِّــي اَل َأَرى َعَماًل فِي اْلُقــْرآِن، َأْفَضَل مَِن اْلِجَهاِد، َقاَل: ))َل، َوَلُكنَّ َأْحَســُن 

اْلِجَهاِد َوَأْجَمُلُه، َحجُّ اْلَبْيِت، َحجٌّ َمْبُروٌر((. ]2628صن ص[.

]باب]األصل]عدم]ذهاب]النساء]للمغازي]1][ 

ولو]لمداواة]الجرحى]والمرضى]وخدمة]المجاهدين

ا َغَزا َبــْدًرا، َقاَلْت: ( 1004 ــِة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ َعــْن ُأمِّ َوَرَقــَة بِنْــِت َعْبِد اهللِ ْبِن َنْوَفــٍل اأْلَْنَصاِريَّ
ُض َمْرَضاُكــْم، َلَعلَّ اهلَل َأْن َيْرُزَقنِي َشــَهاَدًة، َقاَل:  ُقْلــُت َلُه: َيا َرُســوَل اهللِ، اْئــَذْن لِي فِي اْلَغْزِو َمَعــَك ُأَمرِّ
ــِهيَدَة، َقــاَل: َوَكاَنْت َقْد  ى الشَّ ــَهاَدَة((، َقــاَل: َفَكاَنْت ُتَســمَّ ي فِــي َبْيتِــِك َفإِنَّ اهللَ َتَعاَلــى َيْرُزُقِك الشَّ ))َقــرِّ

ًنــا، َفَأِذَن َلَها، َقاَل: َوَكاَنــْت َقْد َدبََّرْت ُغاَلًما  َقــَرَأِت اْلُقْرآَن َفاْســَتْأَذَنِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َتتَِّخَذ فِي َداِرَها ُمَؤذِّ
اَهــا بَِقطِيَفٍة َلَها َحتَّــى َماَتْت َوَذَهَبــا، َفَأْصَبَح ُعَمُر َفَقــاَم فِي النَّاِس،  ْيِل َفَغمَّ َلَهــا َوَجاِرَيــًة َفَقاَما إَِلْيَهــا بِاللَّ
َل َمْصُلوٍب   َفَقــاَل: َمــْن َكاَن ِعنَْدُه مِــْن َهَذْيِن ِعْلٌم، َأْو َمْن َرآُهَمــا َفْلَيِجْئ بِِهَما، َفَأَمَر بِِهَما َفُصلَِبــا َفَكاَنا َأوَّ

بِاْلَمِدينَِة«. ]591صد ح[.
ملا غزا بدًرا: أي أراد الخروج لغزوة بدر.

أُمرض مرضاكم: أي أداوي الجرحى.

ِقري يف بيتك: أي امكثي واقعدي يف بيتك.

فإن الله يرزقك الشهادة: أي وأنت يف بيتك وقد كان حيث قتلها غالم لها وجارية بكتم أنفاسها 

بقماش حتى ماتت.

وكانت قد قرأت القرآن: أي جمعته وحفظته.

مؤذنًا: أي يؤذن بالصالة يف بيتها.

دبــرت غالًما لها وجارية: أي أعتقتقتهما برشط أن يتم العتق بعد موتها وكأنهما اســتعجال 

موتها ليعتقا.

فكانا أول مصلوب يف املدينة: أي كان ذلك أول قضاء بالصلب منذ عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص والصلب: 

أن يُربط ويُثبت الشخص عىل خشبة أو شجرة أو نحو ذلك ويرُضب ويرُتك حيًا يموت عىل حاله.

، َقاَل: »إِنَّ ُأمَّ َكْبَشَة، اْمَرَأٌة مِْن ( 1005 َثنِي َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو اْلُقَرِشيُّ َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس َقاَل: َحدَّ
ُعَرَنَة، ُعَرَنَة ُقَضاَعَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، اْئَذْن لِي َأْن َأْخُرَج فِي َجْيِش َكَذا َوَكَذا، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل((. َقاَلْت: 
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»َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي َلْيَس ُأِريُد َأْن ُأَقاتَِل، إِنََّما ُأِريُد َأْن ُأَداِوَي اْلَجْرَحى َواْلَمِريَض َأْو َأْسِقَي اْلَمِريَض«. َقاَل 
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْوَل َأْن َتُكوَن ُسنًَّة، َوَأنَّ ُفَاَنَة َخَرَجْت، َلَِذْنُت َلِك َوَلكِِن اْجِلِسي((«. ]2740سل ص[.

باب]الشهادة]بعيدا]عن]ساحة]القتال1][ 

َثْتنِي ُأمُّ َحَراٍم بِنُْت مِْلَحاَن، ُأْخُت ُأمِّ ُسَلْيٍم َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  100 َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: »َحدَّ
ْن  َقاَل ِعنَْدُهْم، َفاْسَتْيَقَظ َوُهَو َيْضَحُك، َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َأْضَحَكَك؟ َقاَل: ))َرَأْيُت َقْوًما ِممَّ
ِة((، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَلنِي مِنُْهْم،  َيْرَكــُب َظْهَر َهَذا اْلَبْحرِ َكاْلُمُلوِك َعَلى اْلَِســرَّ
َقاَل: ))َفإِنَِّك ِمنُْهْم((، َقاَلْت: ُثمَّ َناَم َفاْســَتْيَقَظ َوُهَو َيْضَحُك، َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، َما َأْضَحَكَك؟، 
لِيَن((، َقاَل:  َفَقاَل مِْثَل َمَقاَلتِِه، َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَلنِــي مِنُْهْم، َقاَل: ))َأْنِت ِمَن الَوَّ
َبْت َلَها َبْغَلٌة لَِتْرَكَبَها، َفَصَرَعْتَها  ا َرَجَع ُقرِّ امِِت، َفَغَزا فِي اْلَبْحِر َفَحَمَلَها َمَعــُه، َفَلمَّ َجَهــا ُعَباَدُة ْبُن الصَّ َفَتَزوَّ

َفاْنَدقَّْت ُعنُُقَها، َفَماَتْت«. ]2490صد ص[.
أم حرام بنت ملحان أخت أم ســليم: قال النووي: أم حرام أخت أم ســليم وقد كانتا خالتني 

لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص محرمني إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة 

ال يدخل عىل غريهما من النساء إال أزواجه. اهـ.

وقال أيًضا: اتفق العلماء عىل أن أم حــرام كانت محرما له ملسو هيلع هللا ىلص واختلفوا يف كيفية ذلك فقال ابن 

عبد الرب وغريه: كانت إحدى خاالته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة ألبيه أو لجده ألن عبد املطلب 

كانت أمه من بني النجار. اهـ.

 قال عندهم: من القيلولة وهو النوم وسط النهار.

ر وقد يكون املــراد رأى الغزاة يف البحر من أمته  كامللــوك عىل األرسة: األرسة جمع رسير َكرُسُ

ملــوكا عىل األرسة يف الجنة أو يكون خربًا عن حالهم يف الغزوة من ســعة أحوالهم يف الدنيا فكأنهم ملوك 

عىل األرسة.

فماتت: وكان ذلك يف خالفة عثمان أو زمــن معاوية وكان معاوية يف هذه الغزوة ومعه زوجته 

فاختة فأتى قربص وفتحها وتوفيت أم حرام ودفنت هناك وقربها معروف حتى اآلن.

ا َدَخَل َسِمَع ( 1007 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َجْبٍر، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَد َجْبًرا، َفَلمَّ
َهاَدَة إِلَّ َمْن ُقتَِل فِي  وَن الشَّ النَِّســاَء َيْبكِيَن َوَيُقْلَن: ُكنَّا َنْحَســُب َوَفاَتَك َقْتاًل فِي َســبِيِل اهللِ، َفَقاَل: ))َوَما َتُعدُّ
َســبِيِل اهللِ، إِنَّ ُشــَهَداَءُكْم إًِذا َلَقِليٌل، اْلَقْتُل فِي َسبِيِل اهللِ َشَهاَدٌة، َواْلَبْطُن َشَهاَدٌة، َواْلَحَرُق َشَهاَدٌة، َواْلَغَرُق 



ريــاض الصالحــات382

َشَهاَدٌة، َواْلَمْغُموُم -َيْعنِي اْلَهِدَم- َشَهاَدٌة، َواْلَمْجنُوُن َشَهاَدٌة، َواْلَمْرَأُة َتُموُت بُِجْمٍع َشِهيَدٌة((، َقاَل َرُجٌل: 
، َفإَِذا َوَجَب َفَا َتْبكَِينَّ َعَلْيِه َباكَِيٌة((. ]3194صن ص[. َأَتْبكِيَن َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاِعٌد؟ َقاَل: ))َدْعُهنَّ

البطن: ويف رواية املطعون وهو امليت بالطاعون أو الوباء العام.

الحرق: الذي يموت حريًقا.

الغرق: الذي يموت غريًقا.

املجنون: ويف رواية املجنوب أي ذات الَجنْب وهو التهاب ِغالف الرئة ويســبب ُســعااًل وُحمى 

ووجًعا يف الجنب يظهر عند التنفس.

تمــوت بُجمع: بضم الجيم أو فتحها أو كرسها والضم أشــهر أي تموت من النفاس أو الوالدة 

والحمل قد تم َخْلُقه يف بطنها ســواء ماتت وهو يف بطنها أو خرج منها وقيل التي تموت عذراء لم تتزوج. 

وقيل أن تموت صغرية قبل الحيض أي جمعاء بمعنى أنها ماتت مع شيئ مجموع فيها غري منفصل عنها 

من حمل أو بكارة.

ويف الحديث: ))َمن ُقتل دون ماله فهو شهيد وَمن قتُل دون دمه فهو شهيد وَمن ُقتل دون 

ِدينه فهو شهيد وَمن ُقتل دون أهله فهو شهيد(( ويف رواية للنسائي ))وَمن ُقتل دون مظلمته فهو 

شهيد((.

باب]بعض]خواص]النساء]يداوين]جرحى]المجاهدين]ويخدمنهم]عند]1][ 

الضرورة]وأمن]الفتنة

ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْنَهَزَم النَّاُس َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن َيَدِي ( 1008 َعْن َأَنٍس ، َقاَل: »َلمَّ
، َيْكِســُر َيْوَمئٍِذ َقْوَســْيِن َأْو  ٌب بِِه َعَلْيِه بَِحَجَفٍة َلُه، َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجاًل َرامًِيا َشــِديَد الِقدِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَجوِّ
ُجُل َيُمرُّ َمَعُه الَجْعَبُة مَِن النَّْبِل، َفَيُقوُل: ))اْنُشــْرَها ِلَبِي َطْلَحَة((. َفَأْشــَرَف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َينُْظُر  َثالًَثــا، َوَكاَن الرَّ
ي، اَل ُتْشــِرْف ُيِصيُبَك َســْهٌم مِْن ِســَهاِم الَقْوِم،  إَِلــى الَقــْوِم، َفَيُقوُل َأُبو َطْلَحــَة: َيا َنبِيَّ اهللِ، بَِأبِي َأْنَت َوُأمِّ
َرَتاِن، َأَرى َخَدَم ُسوقِِهَما،  َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك، َوَلَقْد َرَأْيُت َعائَِشــَة بِنَْت َأبِي َبْكٍر، َوُأمَّ ُسَلْيٍم َوإِنَُّهَما َلُمَشمِّ
نَِها، ُثــمَّ َتِجيَئاِن َفُتْفِرَغانِِه فِي  ُتنِْقــَزاِن الِقَرَب َعَلــى ُمُتونِِهَما، ُتْفِرَغانِِه فِي َأْفَواِه الَقــْوِم، ُثمَّ َتْرِجَعاِن، َفَتْمَلَ

ا َثالًَثا«. ]3811خ[. َتْيِن َوإِمَّ ا َمرَّ ْيُف مِْن َيَدْي َأبِي َطْلَحَة إِمَّ َأْفَواِه الَقْوِم، َوَلَقْد َوَقَع السَّ
مجوب به عليه بحجفة له: أي مرتًســا بحجفة والحجفة الرتس أي أن أبا طلحة كان يحمي 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص برُتس.
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شديد الِقد: شديد وتَِر القوس يف النزع واملد.

الجعبة من النبل: الِكنَانة من السهام.

انرشها: انثرها له لريمي بها.

نحري دون نحرك: صدري دون صدرك أي أقف أنا بحيث يكون صدري كالرتس لصدرك.

خدم سوقهما: السوق جمع ساق وخدم الخلخال أو أصل الساق وكان ذلك قبل نزول الحجاب.

تنقزان: تثبان وتقفزان من رسعة السري.

عىل متونهما: أي ظهورهما.

ٍذ، َقاَلْت: »ُكنَّا َنْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنَْســِقي الَقْوَم، َوَنْخُدُمُهْم، َوَنُردُّ ( 1009 َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َعِن الرُّ
الَجْرَحى َوالَقْتَلى إَِلى الَمِدينَِة«. ]2883خ[.

الرُّبَيِّع بنت مَعــوِّذ بن عفراء األنصارية، الصحابية ، وهي ممن بايع رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص تحت 

الشــجرة بيعة الرضوان، وأبوها معوذ أحد الذين قتلوا أبا جهل بن هشام عدو الله يوم بدر، وقد عمرت، 

. وروت أحاديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتوفيت يف خالفة عبد امللك سنة بضع وسبعني

ٍذ، َقاَلْت: »ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْســِقي َوُنَداِوي الَجْرَحى، َوَنُردُّ الَقْتَلى ( 1010 َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َعِن الرُّ
إَِلى الَمِدينَِة«. ]2882خ[.

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْغُزو بُِأمِّ ُســَلْيٍم َونِْسَوٍة مَِن اأْلَْنَصاِر َمَعُه ( 1011
إَِذا َغَزا، َفَيْسِقيَن اْلَماَء، َوُيَداِويَن اْلَجْرَحى«. ]1810م[.

ِة، َقاَلْت: »َغَزْوُت َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َغَزَواٍت، َأْخُلُفُهْم فِي ( 1012 َعْن ُأمِّ َعطِيََّة اأْلَْنَصاِريَّ
ِرَحالِِهْم، َفَأْصنَُع َلُهُم الطََّعاَم، َوُأَداِوي اْلَجْرَحى، َوَأُقوُم َعَلى اْلَمْرَضى«. ])1812م(142[.

أم عطية: هي نُســيبة بنت الحارث األنصارية وكانت تُغسل املوتى من النساء وقد غسلت زينب 

بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

يف رحالهم: منازلهم ومتاعهم.

َعــْن َيِزيَد ْبــِن ُهْرُمَز، َأنَّ َنْجَدَة، َكَتَب إَِلى اْبِن َعبَّاٍس َيْســَأُلُه، َعْن َخْمــِس ِخاَلٍل، َفَقاَل: (  101
ا َبْعُد، َفَأْخبِْرنِي َهْل َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  اْبُن َعبَّاٍس: َلْواَل َأْن َأْكُتَم ِعْلًما َما َكَتْبُت إَِلْيِه، َكَتَب إَِلْيِه َنْجَدُة: َأمَّ
ْبَياَن؟ َوَمَتى َينَْقِضي ُيْتُم اْلَيتِيِم؟ َوَعِن  َيْغُزو بِالنَِّســاِء؟ َوَهْل َكاَن َيْضِرُب َلُهنَّ بَِســْهٍم؟ َوَهْل َكاَن َيْقُتُل الصِّ
اْلُخْمِس لَِمْن ُهَو؟ َفَكَتَب إَِلْيِه اْبُن َعبَّاٍس: َكَتْبَت َتْسَأُلنِي َهْل َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْغُزو بِالنَِّساِء؟ »َوَقْد َكاَن 
، َوإِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ا بَِســْهٍم َفَلْم َيْضِرْب َلُهنَّ ، َفُيَداِويَن اْلَجْرَحى، َوُيْحَذْيَن مَِن اْلَغنِيَمِة، َوَأمَّ َيْغــُزو بِِهنَّ
ُجَل  ْبَياَن، َوَكَتْبَت َتْســَأُلنِي َمَتى َينَْقِضي ُيْتُم اْلَيتِيِم؟ َفَلَعْمِري، إِنَّ الرَّ ْبَياَن، َفاَل َتْقُتِل الصِّ َلــْم َيُكْن َيْقُتُل الصِّ
َلَتنُْبُت لِْحَيُتُه َوإِنَُّه َلَضِعيُف اأْلَْخِذ لِنَْفِسِه، َضِعيُف اْلَعَطاِء مِنَْها، َفإَِذا َأَخَذ لِنَْفِسِه مِْن َصالِِح َما َيْأُخُذ النَّاُس 
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َفَقــْد َذَهــَب َعنُْه اْلُيْتُم، َوَكَتْبَت َتْســَأُلنِي َعــِن اْلُخْمِس لَِمْن ُهَو؟ َوإِنَّــا ُكنَّا َنُقوُل: ُهَو َلنَا، َفَأَبــى َعَلْينَا َقْوُمنَا 
َذاَك«. ]1812م[.

خالل: صفات.

ما كتبت إليه: ألن نَْجدة هذا كان من حروراء وهي موضع بقرب الكوفة خرج فيه الخوارج عىل 

عيل بن أبي طالب  وفيه ُقتلوا وكان نجدة منهم لذلك اســتثقل ابن عباس مجاوبته لكن أجابه مخافة 

كتم العلم.

يحذين: أي يُعَطني الَحذْوة وهي العطية وتُسمى الرضخ وهي العطية القليلة.

فلم يرضب لهن: أي ال يُســهم لهن منها فال يرَضب لهن بسهم ألنهن لم يقاتلن املرشكني ولم 

يجب عليهن القتال.

الُخمــس: وهو الذي جعله الله لذوي القربى وكان ابن عباس يرى أنه لبني هاشــم وبني عبد 

املطلب بعد وفاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

فأبى علينا قومنا ذاك: أراد بقومنا والة األمر من بني أمية فقد رأوا رصف الخمس يف املصالح.

ليس يف خروج ِبضع نســاء يف غزوات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دليل عىل اتخاذها سنة كما يف حديث أم كبشة 

))لوال أن تكون ســنة وأن فالنة خرجت ألذنت لك ولكن اجلــيس(( فمن بعده ملسو هيلع هللا ىلص وعىل مر العصور 

واألجيال ِبدءا من الخلفاء الراشدين وإىل اليوم ال يستسيغ املسلمون خروج نسائهم يف الحروب. .

قال ابن حجر: لعل خروج املرأة مع الجيش قد نســخ ألن هذا بخيرب واآلخر بعد الفتح وألحاديث 

أَفضُل الجهاد ونِعَم الجهاد حج مربور أو أن مثل هذا اســتثناء لحــاالت معينة حيث كان الرجال كلهم 

يخرجون للغزو وال يوجد منهم من يخدمهم ويداويهم )انتهى بترصف(

وقال اإلمام ابن تيمية : »عىل النســاء الجهاد يف أموالهن إْن كان فيها فضل« وكانت النســاء 

املسلمات عرب التاريخ اإلسالمي يشاركن بالجهاد باملال بكل ما َقَدْرن عليه. )انتهى( وكأن الشيخ  يحيل 

النساء إىل بديل الجهاد بالنفس وهو الجهاد باملال -وتكلمنا عنه يف باب تاٍل- أما البديل الذي أحالهم إليه 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هو الحج فهو جهاد بدني مع بذل املال أيضا.

وقال شيخنا ابن باز : وقد يتعلق بعض دعاة االختالط ببعض ظواهر النصوص الرشعية التي 

ال يدرك مغزاها ومرماها إال من نَور الله قلبــه وتفقه يف دين الله وضم األدلة الرشعية بعضها إىل بعض 

وكانت يف تصوره وحدة ال يتجزأ بعضها عن بعض.

باب]النساء]والصبيان]بعيدون]عن]ساحة]القتال1][ 

َبْيِر، َقــاَل: ُكنُْت َيْوَم األَْحــَزاِب ُجِعْلُت َأَنا َوُعَمُر ْبُن َأبِي َســَلَمَة فِي ( 1014 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن الزُّ
ا َرَجْعُت ُقْلُت:  َتْيِن َأْو َثالًَثا، َفَلمَّ َبْيِر، َعَلى َفَرِســِه، َيْخَتلُِف إَِلى َبنِي ُقَرْيَظَة َمرَّ النَِّســاِء، َفنََظْرُت َفإَِذا َأَنا بِالزُّ
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؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َمْن َيْأِت  َيا َأَبِت َرَأْيُتَك َتْخَتلُِف؟ َقاَل: َأَوَهْل َرَأْيَتنِي َيا ُبنَيَّ
ا َرَجْعُت َجَمَع لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبَوْيــِه َفَقاَل: ))فَِداَك َأبِي  َبنِــي ُقَرْيَظَة َفَيْأتِينِي بَِخَبرِِهْم((. َفاْنَطَلْقُت، َفَلمَّ

ي. ]3720خ[. ي(( اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبَوْيِه َفَقاَل فَِداَك َأبِي َوُأمِّ َوُأمِّ
ُجعلُت أنا وعمرو بن أبي ســلمة يف النساء: أي يف مكان النساء بعيد عن ساحة القتال ألنهما 

كانا صغريين.

يختلف: أي يجئ ويذهب إىل بني قريظة مرتني.

باب]حمل]المرأة]سالًحا]عند]الحاجة]للدفاع]عن]النفس1][ 

َعْن َأَنٍس، َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيٍم اتََّخَذْت َيْوَم ُحنَْيٍن ِخنَْجًرا، َفَكاَن َمَعَها، َفَرآَها َأُبو َطْلَحَة، َفَقاَل: َيا ( 1015
َرُسوَل اهللِ، َهِذِه ُأمُّ ُسَلْيٍم َمَعَها ِخنَْجٌر، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َهَذا اْلِخنَْجُر؟(( َقاَلْت: اتََّخْذُتُه إِْن: َدَنا 
مِنِّي َأَحٌد مَِن اْلُمْشــِركِيَن، َبَقْرُت بِِه َبْطنَُه، َفَجَعَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْضَحُك، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، اْقُتْل َمْن 

َلَقاِء اْنَهَزُموا بَِك؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم، إِنَّ اهللَ َقْد َكَفى َوَأْحَسَن((. ]1809م[. َبْعَدَنا مَِن الطُّ
إن دنا مني أحد من املرشكني: وفيه داللة عىل أنها حملت ســالًحا للدفاع ال للغزو كما أن قول 

أبي طلحة يا رسول الله هذه أم ســليم معها خنجر وأيًضا َضِحُك النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص منها داللة عىل أن هذا ليس 

معهوًدا عندهم.

بقرت: شققت.

من بعدنا: من سوانا.

الطلقاء: الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك ألن النبي صيل الله عليه وسلم أطلقهم 

حيث ظنت أنهم منافقون أسلموا خشية القتل.

باب]إذا]جهزت]المرأة]غازيًا]أو]أَْخلَفَْت]في]أهله]بخير]فقد]غزت1][ 

َز َغاِزًيا فِي َســبِيِل اهللِ َفَقْد (  101 ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َجهَّ َعــْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِيُّ
َغَزا، َوَمْن َخَلَفُه فِي َأْهِلِه بَِخْيرٍ َفَقْد َغَزا((. ]2509صد ص[.

من جهز غازيًا: أي هيأ له أسباب سفره وتكفل بما يحتاجه الغازي وقد يقوم بتجهيز عدد من 

الغزاة وليس غازيًا واحًدا مضاعفة لألجر وقد يكون التجهيز بالتنسيق مع الجهات الرسمية ويتربع لبيت 

املال الخاص بتجهيز الغزاة.
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فقد غــزا: أي مماثل له يف األجر من غري أن ينقص من أجره شــيئ وهذا ال يعارض ما جاء يف 

صحيح مسلم من أن )له نصف أجره( فهو محمول عىل أن املناصفة تكون باعتبار املجموع.

وَمن خلفه يف أهله بخري: كأن يقوم عىل شــئونهم ورعايتهم وما يحتاجون إليه فإذا لم يكونوا 

بحاجــة للمال فربعاية مصالحهم فيكون كمن غزا وقد يقوم برعاية عــدد من أهايل الغزاة وليس واحًدا 

مضاعفة لألجر ومثل ذلك كفالة طالب العلم الرشعي والدعاة والعلماء فهم ُحماة الدين والرشيعة التي بها 

حياة الروح ونهضة األمة وســعادة الدنيا واآلخرة كما أن املجاهدين ُحماة األبدان واألوطان وفتح البلدان 

ونــرش األمن واألمان والنجاة من الخزالن بل إن أهداف العلمــاء ال تتحقق إال باملجاهدين كما أن أهداف 

ِ فِۡرقَةٖ 
ِ فِۡرقَةٖ َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفِــُرواْ َكآفَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ
املجاهديــن ال تتحقق إال بالعلماء قال تعاىل: }َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفِــُرواْ َكآفَّٗةۚ فَلَۡوَل َنَفَر ِمن ُكّ

ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن{. ََتَفقَّ ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَنّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ ََتَفقَّ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ

]باب]سعي]المرأة]على]األرملة]والمسكين]1][ 

كالمجاهدة]في]سبيل]الله

اِعي َعَلى اْلَْرَمَلِة، َواْلِمْسكِيِن َكاْلُمَجاِهِد ( 1017 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))السَّ
فِي َسبِيِل اهللِ ((. ]2577صن ص[.

الساعي عىل األرملة واملسكني: وذلك بالنفقة وقضاء حاجتهم ورعاية مصالحهم ولو لم تكن 

األرملة بحاجة إىل املــال فربعاية مصالحها بل حتى اليتيم إذا لم يكن بحاجــة إىل املال فكفالته برعاية 

مصالحه والعطف عليه فما أحوجه إىل الكفالة املعنوية.

كاملجاهد يف سبيل الله: ويف رواية )كالقائم الذي ال يَْفرُت والصائم الذي ال يفطر(.

]باب]النهي]عن]قتل]النساء]في]المغازي]1][ 

إال]إذا]كانت]تقاتل]فيمن]يقاتل

، َعْن َحنَْظَلــَة اْلَكاتِِب، َقاَل: »َغَزْوَنا ( 1018 ِع ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبِن َصْيِفيٍّ َناِد، َعِن اْلُمَرقَّ َعــْن َأبِي الزِّ
َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمَرْرَنا َعَلى اْمَرَأٍة َمْقُتوَلٍة، َقِد اْجَتَمَع َعَلْيَها النَّاُس، َفَأْفَرُجوا َلُه، َفَقاَل: ))َما َكاَنْت َهِذِه 
ُتَقاتُِل فِيَمْن ُيَقاتُِل(( ُثمَّ َقاَل لَِرُجٍل: ))اْنَطِلْق إَِلى َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد، َفُقْل َلُه: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُمُرَك، َيُقوُل: 

يًَّة، َوَل َعِسيًفا((. ]2842صه[ حسن صحيح. َل َتْقُتَلنَّ ُذرِّ
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عىل امرأة: أي من املرشكني - مقتولة: أي قتلها املسلمون.

فأفرجوا له: أي فأوسعوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص لرؤيتها.

ما كانت هذه تقاتل: أي لم تقاتل مع املرشكني فال يجوز قتلها.

ذرية: نسل اإلنسان واملقصود هنا النساء واألطفال.

العسيف: األجري.

ْعُب ْبُن َجثَّاَمَة َقــاَل: ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ َخْيَلنَا ( 1019 َعــْن اْبــِن َعبَّاٍس، َقاَل: َأْخَبَرنِــي الصَّ
َأْوَطَأْت مِْن نَِساِء الُمْشِركِيَن َوَأْواَلِدِهْم، َقاَل: ))ُهْم ِمْن آَبائِِهْم((. ]1570صت ح[.

أوطئت: أي داست بأقدامها بعًضا من نساء املرشكني وأوالدهم دون قصد.

هم من آبائهم: أي هم يف الحكم يف تلــك الحالة مثل آبائهم وليس املراد إباحة قتلهم بقصد بل 

املراد إذا لم يمكن الوصول إىل آبائهم إال بوطء الذرية فإصابتهم غري مقصودة.

اِر مَِن اْلُمْشــِركِيَن ( 1020 ْعِب اْبِن َجثَّاَمَة، َأنَُّه َســَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الدَّ َعــِن اْبــِن َعبَّاٍس، َعِن الصَّ
ِهْم َونَِسائِِهْم، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُهْم ِمنُْهْم(( َوَكاَن َعْمٌرو َيْعنِي اْبَن ِدينَاٍر َيُقوُل: ))ُهْم  ُيَبيَُّتوَن َفُيَصاُب مِْن َذَراِريِّ
: ))ُثمَّ َنَهى َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َذلَِك َعْن َقْتِل النَِّساِء َواْلِوْلَداِن((. ]2672صد ص[. ْهِريُّ ِمْن آَبائِِهْم(( َقاَل الزُّ

نهى رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك عن قتل النساء والولدان: ذهب إىل ذلك مالك واألوزاعي خالًفا 

للجمهور القائلني بأن النهي عن التعمد والقصد كما دلت عىل ذلك األحاديث واألمر يرجع لإلمام فقد يمنع 

الهجــوم إذا وجد خياًرا آخر أو أن تكون املصلحة من وراء الهجوم محتملة أما لو لم يجد الســلطان إال 

الهجوم ألهميته وملصلحة راجحة بل مع احتمالية الرضر عىل مســار املعركة تعني عىل السلطان أو نائبه 

الهجوم ولو ترتب عليه إصابة النساء والصبيان تبًعا ال قصًدا.

اَن، ( 1021 ْعِب ْبِن َجثَّاَمَة ، َقاَل: َمرَّ بَِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاألَْبَواِء، َأْو بَِودَّ َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن الصَّ
ِهْم َقاَل: ))ُهْم ِمنُْهْم((، َوَسِمْعُتُه  اِر ُيَبيَُّتوَن مَِن الُمْشِركِيَن، َفُيَصاُب مِْن نَِســائِِهْم َوَذَراِريِّ َوُســئَِل َعْن َأْهِل الدَّ

ِه َولَِرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص((. ]3012خ[. َيُقوُل: ))لَ ِحَمى إِلَّ لِلَّ
باألبواء أو بودان: هما موضعان بني مكة واملدينة.

يبيتون: أي يهجم عليهم لياًل.

فيصاب من نســائهم وذراريهم: يحدث هذا تبًعا مثل أن يكون الهجوم عىل املقاتلني الكفار 

وفيهم نسائهم وذراريهم وال يمكن الوصول إليهم إال بقتل من معهم عىل قدر الحاجة واملصلحة.

 هم منهم: أي هم تبع للرجال ويثبت تبعا ما ال يثبت استقالاًل.

ال حمى: الحمى بمعنى املحمي واألصل فيها املكان املحمي من الناس واملاشية فال يدخله أحد وال 

يرعى فيه إال إبل الصدقة أو خيل الجهاد ويرجع ذلك إىل األئمة حسب املصلحة والحاجة.
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باب]المرأة]تجير]رجال]من]المشركين1][[ 

َثْتنِــي ُأمُّ َهانٍِئ بِنْــُت َأبِــي َطالٍِب، َأنََّهــا َأَجــاَرْت َرُجاًل مَِن ( 1022 َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، َقــاَل: َحدَّ
نِْت((.  نَّا َمْن َأمَّ اْلُمْشــِركِيَن َيْوَم اْلَفْتِح َفَأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه، َفَقــاَل: ))َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت، َوَأمَّ

]2763صد ص[.

أم هانئ: هي فاختة بنت أبي طالب.

 أجارت: أي أعطت األمان لرجل من املرشكني واألَماُن َعهٌد يُعِطيه أحُد امُلســِلمنَي لشخٍص كافٍر، 

خُص بُموَجِب هذا األماِن عىل نَْفِسه وماِله. ويَأَْمُن هذا الشَّ

قد أجرنا: أعطينا األمان وأَمنا من أَمنت.

َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »إِْن َكاَنِت اْلَمْرَأُة َلُتِجيُر َعَلى اْلُمْؤمِنِيَن َفَيُجوُز«. ]2764صد ص[.(  102
لتجري: تأخذ األمان لبعض املرشكني.

فيَُجوز: أي أن تأمينها وعهدها معتربان كما أجارت أم هانئ بعض أحمائها يوم الفتح. ولحديث 

ُة امُلْسِلِمنَي َواِحَدٌة، يَْسَعى ِبَها أَْدنَاُهْم(( أي َمن أعطى األمان من املسلمني فهو جائز عىل كلِّهم. ))ِذمَّ

باب]العناية]بنساء]المجاهدين]وحثهن]على]العفة1][[ 

َعْن ُســَلْيَماَن ْبــِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُحْرَمُة نَِســاِء اْلُمَجاِهِديَن ( 1024
َهاتِِهْم، َوَما ِمــْن َرُجٍل ِمَن اْلَقاِعِديــَن َيْخُلُف َرُجًا ِمــَن اْلُمَجاِهِديَن فِي َأْهِلِه  َعَلــى اْلَقاِعِديــَن َكُحْرَمــِة ُأمَّ

َفَيُخوُنُه فِيِهْم، إِلَّ ُوِقَف َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَيْأُخُذ ِمْن َعَمِلِه َما َشاَء، َفَما َظنُُّكْم؟((. ]1897م[.
 فما ظنكم: أي فما ظنكم به هل يرتك من حســناته شيئًا أو فما ظنكم بالله تعاىل أنه يصنع مع 

هذا الخائن من العذاب.
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باب]بر]الوالدين]واإلحسان]إليهما1][ 

يۡهِ ُحۡسٗناۖ ِإَون َجَٰهَداَك لِتُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم  نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ يۡهِ ُحۡسٗناۖ ِإَون َجَٰهَداَك لِتُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم َوَوصَّ نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ قال تعالى: }َوَوصَّ
نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن٨٨{ ]العنكبوت: 8[

ُ
نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنفََل تُِطۡعُهَماۚٓ إَِلَّ َمرِۡجُعُكۡم فَأ
ُ
فََل تُِطۡعُهَماۚٓ إَِلَّ َمرِۡجُعُكۡم فَأ

ِن 
َ
ٰ َوۡهــٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ أ ُهۥ َوۡهًنا َعَ مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ ِن َوَوصَّ

َ
ٰ َوۡهــٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ أ ُهۥ َوۡهًنا َعَ مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ وقــال تعالى: }َوَوصَّ

ن تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَماۖ 
َ
ٰٓ أ ن تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَماۖ  ِإَون َجَٰهــَداَك َعَ
َ
ٰٓ أ يَۡك إَِلَّ ٱلَۡمِصرُي١٤١٤ ِإَون َجَٰهــَداَك َعَ يَۡك إَِلَّ ٱلَۡمِصرُيٱۡشــُكۡر ِل َولَِودِٰلَ ٱۡشــُكۡر ِل َولَِودِٰلَ

نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم 
ُ
ۚ ُثمَّ إَِلَّ َمرِۡجُعُكــۡم فَأ نَــاَب إَِلَّ

َ
ۡنَيا َمۡعُروٗفاۖ َوٱتَّبِۡع َســبِيَل َمۡن أ نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َوَصاِحۡبُهَمــا ِف ٱدلُّ

ُ
ۚ ُثمَّ إَِلَّ َمرِۡجُعُكــۡم فَأ نَــاَب إَِلَّ

َ
ۡنَيا َمۡعُروٗفاۖ َوٱتَّبِۡع َســبِيَل َمۡن أ َوَصاِحۡبُهَمــا ِف ٱدلُّ

َتۡعَملُوَنَتۡعَملُوَن١٥١٥{ ]لقمان: 15-14[
ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖ وََحۡلُُهۥ  مُّ

ُ
يۡهِ إِۡحَسٰــًناۖ َحَلَۡتُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖ وََحۡلُُهۥ َوَوصَّ مُّ
ُ
يۡهِ إِۡحَسٰــًناۖ َحَلَۡتُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ وقــال تعالى: }َوَوصَّ

ۡشُكَر نِۡعَمَتَك 
َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِيٓ أ

َ
ۡرَبعِنَي َســَنٗة قَاَل َرّبِ أ

َ
هُۥ َوَبلََغ أ ُشــدَّ

َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ أ ۡشُكَر نِۡعَمَتَك َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشــۡهًراۚ َحتَّ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِيٓ أ

َ
ۡرَبعِنَي َســَنٗة قَاَل َرّبِ أ

َ
هُۥ َوَبلََغ أ ُشــدَّ

َ
ٰٓ إَِذا بَلََغ أ َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشــۡهًراۚ َحتَّ

ۖ إِّنِ ُتۡبُت إَِلَۡك ِإَوّنِ ِمَن  ۡصلِۡح ِل ِف ُذّرِيَِّتٓ
َ
ۡعَمَل َصٰلِٗحا تَۡرَضىُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ ٰ َودِٰلَ َّ َوَعَ ۡنَعۡمــَت َعَ

َ
ۖ إِّنِ ُتۡبُت إَِلَۡك ِإَوّنِ ِمَن ٱلَِّتٓ أ ۡصلِۡح ِل ِف ُذّرِيَِّتٓ

َ
ۡعَمَل َصٰلِٗحا تَۡرَضىُٰه َوأ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ ٰ َودِٰلَ َّ َوَعَ ۡنَعۡمــَت َعَ

َ
ٱلَِّتٓ أ

ۡصَحِٰب ٱۡلَنَّةِۖ 
َ
اتِِهۡم ِفٓ أ ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز َعن َسّيِ َٔ

َ
ِيَن َنَتَقبَُّل َعۡنُهۡم أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ۡصَحِٰب ٱۡلَنَّةِۖ  أ

َ
اتِِهۡم ِفٓ أ ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَنَتَجاَوُز َعن َسّيِ َٔ

َ
ِيَن َنَتَقبَُّل َعۡنُهۡم أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ٱلُۡمۡســلِِمنَيٱلُۡمۡســلِِمنَي١٥١٥ أ

ِي َكنُواْ يُوَعُدوَن١٦١٦{ ]األحقاف: 15- 1[ ۡدِق ٱلَّ ِي َكنُواْ يُوَعُدوَنوَۡعَد ٱلّصِ ۡدِق ٱلَّ وَۡعَد ٱلّصِ
 إحسانًا: أي باإلحسان إليهما والحنو عليهما.

 حملته أمه كرًها ووضعته كرًها: أي حملته يف مشقة ووضعته يف مشقة.

وحمله وفصاله ثالثون شهرا: وقد اســتدل بهذه اآلية عىل أن أقل الحمل ستة أشهر ألن مدة 

الرضاع سنتان.

حتى إذا بلغ أشده: أي قوي وشب وارتجل.

وبلغ أربعني سنة: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه.

عن ابن عباس قال: أشده ثالث وثالثون سنة واستواؤه أربعون سنة والعذر الذي أعذر فيه ابن 

آدم ستون.

وقال قتادة: أشده ثالثًا وثالثني وقال آخرون هو بلوغ الحلم.

رب أوزعني: ألهمني.
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؟ َقاَل: ( 1025 ي َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َمْن َأَبرُّ َثنِي َأبِي، َعْن َجدِّ عن َبْهِز ْبِن َحكِيٍم َقاَل: َحدَّ
َك(( َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُثمَّ  َك(( َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُأمَّ َك(( َقاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُأمَّ ))ُأمَّ

َأَباَك، ُثمَّ الَْقَرَب َفالَْقَرَب((. ]1897صت ح[.
من أبر: أبر فعل مضارع أي َمن أوىل الناس باإلحسان إليه والرب به يف مصاحبته له؟

أمك: هكذا أوصاه باألم وأكد حقها يف حســن املعاملة ثالث مرات ثم قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبينًا من 

يليها يف الرب فقال: ثم أباك.

ثم األقرب فاألقررب: أي يأتي بعدهما يف الرب األقارب من ذوي األرحام وغريهم األقرب فاألقرب 

فاألوالد ثم الجد والجدة ثم اإلخوة واألخوات واألخوال واألعمام وهكذا.

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َمْن َأَحقُّ (  102
َك(( َقاَل:  َك(( َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُثمَّ ُأمُّ َك(( َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُثمَّ ُأمُّ النَّاِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل: ))ُأمُّ

ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ))ُثمَّ َأُبوَك((. ]5971خ[.

، َأنَّ َجاِهَمَة َجاَء إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، ( 1027 ــَلِميِّ َعــْن ُمَعاِوَيَة ْبــِن َجاِهَمَة السَّ
؟(( َقاَل: َنَعْم، َقــاَل: ))َفاْلَزْمَها، َفإِنَّ اْلَجنََّة  َأَرْدُت َأْن َأْغــُزَو َوَقــْد ِجْئُت َأْسَتِشــيُرَك، َفَقاَل: ))َهْل َلَك ِمــْن ُأمٍّ

َتْحَت ِرْجَلْيَها((. ]3104صن ص[.
أن أغزو: الخروج للجهاد.

هل لك من أم: أي عىل قيد الحياة.

فالزمها: أي كن مالزًما لها بخدمتها وحسن معاملتها.

فإن الجنة تحت رجليها: أي أن جزاء برك بها وإحســانك إليها سبب يف دخولك الجنة وقيل إن 

دخــول الجنة متوقف عىل رضا األم أما حديث )الجنة تحــت أقدام األمهات( ضعيف ال يصح لكن معناه 

صحيح أي أن ِبر األم واإلحسان إليها سبب من أسباب الجنة.

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُجٌل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَجاِهُد؟ َقاَل: ))َلَك َأَبَواِن؟(( َقاَل: َنَعْم، ( 1028
َقاَل: ))َفِفيِهَما َفَجاِهْد((. ]5972خ[.

أجاهد: أي أجاهد يف سبيل الله.

قال لك أبوان: ويف رواية )أَحي والداك(.

ففيهما فجاهد: ابذل جهدك يف برهما وإرضائهما.

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقــاَل: إِنِّي ِجْئُت ُأَبايُِعَك َعَلى اْلِهْجَرِة، ( 1029
َوَلَقْد َتَرْكُت َأَبَويَّ َيْبكَِياِن َقاَل: ))اْرِجْع إَِلْيِهَما َفَأْضِحْكُهَما َكَما َأْبَكْيَتُهَما((. ]4163صن ص[.
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الهجرة: أي الهجرة يف ســبيل الله أو املراد الخروج معك للغزو أو حيث أمرت ألن هذا الحديث 

كان بعد انقطاع الهجرة.

فأضحكهما: أي أدخل الرسور عليهما.

اِر، َوَأْوَمَأ بَِيِدِه إَِلى َداِر َعْبِد اهللِ-( 0 10 ، َقاَل: َأْخَبَرَنا -َصاِحُب َهِذِه الدَّ ْيَبانِيِّ َعْن َأبِي َعْمٍرو الشَّ
؟ َقاَل: ))بِرُّ  ــاَُة َعَلى َوْقتَِها(( َقاَل: ُثــمَّ َأيٌّ َقــاَل: َســَأْلُت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ الَعَمِل َأَحــبُّ إَِلى اهللِ؟ َقاَل: ))الصَّ
، َوَلِو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدنِي. ]5970خ[. َثنِي بِِهنَّ ؟ َقاَل: ))الِجَهاُد فِي َسبِيِل اهللِ(( َقاَل: َحدَّ الَوالَِدْيِن(( َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ

باب]الترهيب]من]عقوق]الوالدين1][ 

ۡخَرَج َوقَۡد َخلَِت ٱۡلُقُروُن ِمن َقۡبِل َوُهَما 
ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِِيٓ أ

َ
ّفٖ لَُّكَمآ أ

ُ
يۡهِ أ ِي قَاَل لَِودِٰلَ ۡخَرَج َوقَۡد َخلَِت ٱۡلُقُروُن ِمن َقۡبِل َوُهَما َوٱلَّ

ُ
ۡن أ

َ
تَعَِدانِِيٓ أ

َ
ّفٖ لَُّكَمآ أ

ُ
يۡهِ أ ِي قَاَل لَِودِٰلَ قال تعالى: }َوٱلَّ

ِيَن َحقَّ  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ِيَن َحقَّ  أ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
لنَِي١٧١٧ أ وَّ

َ
َسِٰطرُي ٱۡل

َ
ٓ أ ِ َحّقٞ َفَيُقوُل َما َهَٰذآ إِلَّ َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنَّ وَۡعَد ٱللَّ لنَِييَۡسَتغِيَثاِن ٱللَّ وَّ

َ
َسِٰطرُي ٱۡل

َ
ٓ أ ِ َحّقٞ َفَيُقوُل َما َهَٰذآ إِلَّ َ َوۡيلََك َءاِمۡن إِنَّ وَۡعَد ٱللَّ يَۡسَتغِيَثاِن ٱللَّ

ُهۡم َكنُواْ َخِٰسِيَن١٨١٨{ ]األحقاف: 17- 18[ نِسۖ إِنَّ ّنِ َوٱۡلِ َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم ّمَِن ٱۡلِ
ُ
ُهۡم َكنُواْ َخِٰسِيَنَعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡوُل ِفٓ أ نِسۖ إِنَّ ّنِ َوٱۡلِ َمٖم قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِِهم ّمَِن ٱۡلِ
ُ
َعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡوُل ِفٓ أ

 والذي قال لوالديه أف لكما: ملا ذكر الله تعاىل البارين لوالديهم يف نفس السورة ذكر قصة هذا 

الكافر بربه العاق بوالديه.

أتعدانني أن أُخرج: أي أبعث بعد املوت.

ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ  يِۡن إِۡحَسٰــًناۚ إِمَّ ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ
َ
ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ ۞َوقََضٰ َربَُّك أ يِۡن إِۡحَسٰــًناۚ إِمَّ ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ لَّ َتۡعُبُدٓواْ إِلَّ
َ
وقال تعالى: }۞َوقََضٰ َربَُّك أ

ّلِ  ّلِ  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلُّ َُّهَما قَۡوٗل َكرِيٗما٢٣٢٣ َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلُّ ّفٖ َوَل َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
َُّهَمآ أ ُهَما فََل َتُقل ل ۡو ِكَ

َ
َحُدُهَمــآ أ

َ
َُّهَما قَۡوٗل َكرِيٗماأ ّفٖ َوَل َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل

ُ
َُّهَمآ أ ُهَما فََل َتُقل ل ۡو ِكَ

َ
َحُدُهَمــآ أ

َ
أ

ِمَن ٱلرَّۡحَةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َربََّياِن َصغِرٗياِمَن ٱلرَّۡحَةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َربََّياِن َصغِرٗيا٢٤٢٤{ ]اإلسراء:  24-2[
 وبالوالدين إحسانًا: أحسنوا إليهما بجميع وجوه اإلحسان القويل والفعيل.

إما يبلغن عندك الكرب أحدهما أو كالهما: إذا عاش أحد والديك حتى يشيب ويكرب أو كالهما 

والتقييــد بالكرب جرى مجرى الغالــب إذ أنهما يحتاجان إىل الرعاية يف حالــة الكرب أكثر من غريه وإال 

فاإلحسان واجب يف كل وقت.

فال تقل لهما أف: ال تسمعهما قواًل سيئًا حتى وال التأفيف والذي هو أدنى مراتب القول السيئ 

فال تؤذهما أدنى أذية بالقول أو الفعل أو الصوت.

وال تنهرهما: ال تزجرهما وتتكلم كالًما خشنًا.

وقل لهما قواًل كريما: لينًا سهاًل.
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ُثُكْم ( 1 10 ْحَمــِن ْبِن َأبِــي َبْكَرَة، َعــْن َأبِيِه َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل ُأَحدِّ َعــْن َعْبــِد الرَّ
بَِأْكَبرِ الَكَبائِرِ؟(( َقاُلوا: َبَلى َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))اِلْشــَراُك بِاهللِ، َوُعُقوُق الَوالَِدْيِن((، َقاَل: َوَجَلَس َوَكاَن 
وِر((، َفَما َزاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلَها َحتَّى ُقْلنَا: َلْيَتُه َســَكَت.  وِر، َأْو َقْوُل الزُّ ُمتَّكًِئا، َفَقاَل: ))َوَشــَهاَدُة الــزُّ

]1901صت ص[.

الكبائر: الذنوب الكبار التي يرتتب عليها وعيد يف اآلخرة أو حد يف الدنيا.

عقوق الوالدين: اإلساءة إليهما وعدم الوفاء بحقهما ويكفي بالعقوق ُقبًحا اقرتانه بالرشك بالله 

ويكفي بالرب ُحسنًا اقرتانه بالتوحيد.

وشهادة الزور: الزور الباطل.

ليته سكت: ملا حصل لهم من الخوف.

ُجُل َوالَِدْيِه(( ( 2 10 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِمَن الَكَبائِرِ َأْن َيْشــُتَم الرَّ
ُه َفَيُسبُّ  ُجِل َفَيْشُتُم َأَباُه َوَيْشُتُم ُأمَّ ُجُل َوالَِدْيِه؟ َقاَل: ))َنَعْم، َيُسبُّ َأَبا الرَّ َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوَهْل َيْشُتُم الرَّ

ُه((. ]1902صت ص[. ُأمَّ
يشتم الرجل والديه: يَُسب.

وهل يشتم الرجل والديه: استفهام تعجب.

يسب أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيسب أمه: أي يُستبعد أن يبارش الشتم بنفسه لكن 

بطريق غري مبارش فيكون ســببًا مثل أن يشــتم أبا رجٍل أو امرأٍة أو أمهما فيغضب ويرد عليه بسب أبيه 

أو أمه.

باب]مالزمة]البنت]أباها]في]مرضه1][ 

ا َوَجَد َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َكْرِب اْلَمــْوِت َما َوَجَد، َقاَلْت: (   10 َعــْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َلمَّ
ُه َقْد َحَضَر ِمْن َأبِيِك َما َلْيَس  َفاطَِمُة َوا َكْرَب َأَبَتاُه، َفَقاَل: َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ))َل َكْرَب َعَلى َأبِيِك َبْعَد اْلَيْوِم، إِنَّ

بَِتاِرٍك ِمنُْه َأَحًدا، اْلُمَواَفاُة َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]1629صه[ حسن صحيح.
واكرب أبتاه: تَنُْدب شــدة األلم واملرض عليه ملسو هيلع هللا ىلص ولم يكن قولها هذا من النواح أو رفع الصوت 

يف شــيئ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ينكر عليها بل قال لها ال كرب عىل أبيك بعد اليوم أي ال يصيبه بعد اليوم نََصٌب وال 

يجد له كربًا.

نُْتــُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ ( 4 10 َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: َدَخْلُت َعَلى َأبِــي َبْكٍر ، َفَقــاَل: فِي َكْم َكفَّ
َي  َقاَلــْت: »فِــي َثالََثِة َأْثَواٍب بِيٍض َســُحولِيٍَّة، َلْيَس فِيَهــا َقِميٌص َواَل ِعَماَمــٌة« َوَقاَل َلَها: فِــي َأيِّ َيْوٍم ُتُوفِّ
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َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: »َيــْوَم ااِلْثنَْيِن« َقاَل: َفَأيُّ َيْوٍم َهــَذا؟ َقاَلْت: »َيْوُم ااِلْثنَْيِن« َقــاَل: َأْرُجو فِيَما َبْينِي 
ُض فِيِه بِِه َرْدٌع مِْن َزْعَفَراٍن، َفَقاَل: اْغِســُلوا َثْوبِي َهَذا َوِزيُدوا  ْيِل، َفنََظَر إَِلى َثْوٍب َعَلْيِه، َكاَن ُيَمرَّ َوَبْيَن اللَّ
نُونِي فِيَها، ُقْلُت: إِنَّ َهَذا َخَلٌق، َقاَل: إِنَّ الَحيَّ َأَحقُّ بِاْلَجِديِد مَِن الَميِِّت، إِنََّما ُهَو لِْلُمْهَلِة  َعَلْيِه َثْوَبْيِن، َفَكفِّ

َفَلْم ُيَتَوفَّ َحتَّى َأْمَسى مِْن َلْيَلِة الثُّالََثاِء، َوُدفَِن َقْبَل َأْن ُيْصبَِح. ]1387خ[.
. دخلت عىل أبي: أي يف مرض موته

سحولية: بفتح السني نسبة إىل قرية يف اليمن اسمها سَحول وبضم السني جمع ُسحل وهو الثوب 

األبيض.

أرجو فيما بيني وبني الليل: أي تمنى أن يموت يوم االثنني مثل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان.

ردع من زعفران: كان ثوبه ملطخ بالزعفران وهو نبات ذو لون ورائحة طيبة.

للُمهلة: للصديد الذي يذوب يف جسم امليت.

باب]تمريض]البنت]أباها1][ 

، َقاَل: »ُجِرَح َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْوَم ُأُحٍد، َوُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه، ( 5 10 اِعِديِّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
ا  ، َفَلمَّ َم َعنُْه، َوَعلِيٌّ َيْســكُِب َعَلْيِه اْلَماَء، بِاْلِمَجنِّ َوُهِشــَمِت اْلَبْيَضُة َعَلى َرْأِســِه، َفَكاَنْت َفاطَِمُة َتْغِسُل الدَّ
َم إاِلَّ َكْثَرًة َأَخــَذْت قِْطَعَة َحِصيٍر، َفَأْحَرَقْتَها، َحتَّى إَِذا َصاَر َرَماًدا، َأْلَزَمْتُه  َرَأْت َفاطَِمــُة َأنَّ اْلَماَء اَل َيِزيُد الدَّ

ُم«. ]3464صه ص[. اْلُجْرَح، َفاْسَتْمَسَك الدَّ
رباعيته: أسنانه األمامية.

البيضة: الَخوذة التي يلبسها عىل رأسه.

باملجن: بالرتس.

باب]الحج]والعمرة]عن]الوالدين]من]البر1][ 

ي َماَتْت (   10 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َجاَءْت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: إِنَّ ُأمِّ
ي َعنَْها((. ]929صت ص[. ، َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: ))َنَعْم، ُحجِّ َوَلْم َتُحجَّ

حجي عنها: أي تبارش الحج عنها بنفسها ومالها أو بنفسها ومال غريها أو بمالها وتُوكل غريها 

بمبــارشة الحج عن أمها أو أبيها أو غريهما حتى لو طلب الغري أجرة عىل ذلك فال بأس فكل هذا جائز مع 

تفاوت األجر ومثل ذلك التصدق عنهما السيما الصدقة الجارية.
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َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس، َعْن الَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ اْمَرَأًة مِْن َخْثَعٍم، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، ( 7 10

ي  إِنَّ َأبِي َأْدَرَكْتُه َفِريَضُة اهللِ فِي الَحجِّ َوُهَو َشْيٌخ َكبِيٌر اَل َيْسَتطِيُع َأْن َيْسَتِوَي َعَلى َظْهِر الَبِعيِر، َقاَل: ))ُحجِّ
َعنُْه((. ]928صت ص[.

ويف حديث أبي رزين العقييل: )حج عن أبيك واعتمر(.

وهو شــيخ ال يستطيع أن يستوي عىل الراحلة: فيجوز الحج أو العمرة عن امليت أو املريض 

مرًضا ال يُرجى بُرؤه.

باب]من]بر]الوالدين]تنفيذ]وصيتهما1][ 

ي ( 8 10 ، َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: إِنَّ ُأمِّ ِريِد ْبِن ُسَوْيٍد الثََّقِفيِّ َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن الشَّ
َأْوَصــْت َأْن ُتْعَتــَق َعنَْها َرَقَبٌة، َوإِنَّ ِعنِْدي َجاِرَيــًة ُنوبِيًَّة َأَفُيْجِزُئ َعنِّي َأْن ُأْعتَِقَها َعنَْهــا؟ َقاَل: ))اْئتِنِي بَِها((، 
َفَأَتْيُتــُه بَِهــا، َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َربُّــِك؟(( َقاَلْت: اهلُل، َقاَل: ))َمْن َأَنا؟(( َقاَلْت: َأْنَت َرُســوُل اهللِ، َقاَل: 

َها ُمْؤِمنٌَة((. ]3653صن ح[. ))َفَأْعتِْقَها َفإِنَّ

باب]من]البر]بالوالدين]قضاء]نذرهما1][ 

ي َماَتْت، ( 9 10 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة اْسَتْفَتى َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِنَّ ُأمِّ
َوَعَلْيَها َنْذٌر َلْم َتْقِضِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْقِضِه َعنَْها((. ]3299صد ص[.

 اقضه عنها: ســواء كان النذر تصدًقا بمال أو بناء مسجد أو ماء للسقيا ونحو ذلك وليس هذا 

واجبًا بل هو مستحب مع االستطاعة.

اَها اهلُل َأْن ( 1040 َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ اْمَرَأًة َركَِبِت اْلَبْحَر َفنَــَذَرْت إِْن َنجَّ
اَها اهلُل، َفَلْم َتُصْم َحتَّى َماَتْت َفَجاَءْت، اْبنَُتَها َأْو ُأْخُتَها إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَأَمَرَها َأْن  َتُصوَم َشــْهًرا، َفنَجَّ

َتُصوَم َعنَْها«. ]3300صد ص[.
ركبت البحر: أي ركبت عىل متن سفينة.

فنذرت: النذر هو إيجاب اإلنسان عىل نفسه فعل ِبر.

فأمرها أن تصوم عنها: واألمر هنا ليس عىل الوجوب وإنما عىل االســتحباب ومثل ذلك قضاء 

الدين وكل هذا مع االستطاعة.
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باب]قضاء]البنت]عن]أبويها]صيام]الواجب]من]البر1][ 

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعَطاٍء، َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: ( 1041
ي َماَتْت َوَعَلْيَها َصْوٌم، َأَفَأُصوُم َعنَْها؟، َقاَل: ))َنَعْم((. ]1759صه ص[. َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ ُأمِّ

وعليهــا صوم: كان عليها صوم فريضة أو نذر وليس صيام نفٍل وهذا ليس واجبًا عىل البنت أو 

غريها بل هو مستحب مع االستطاعة.

باب]تصدق]البنت]على]والديها]في]حياتهما]من]البر1][ 

َعــْن َعْبِد اهللِ َبــِن ُبَرْيــَدَة، َعْن َأبِيــِه ُبَرْيــَدَة، َأنَّ اْمَرَأًة َأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلــْت: ُكنُْت ( 1042
ي بَِولِيَدٍة، َوإِنََّها َماَتْت َوَتَرَكــْت تِْلَك اْلَولِيَدَة َقاَل: ))َقْد َوَجَب َأْجُرِك َوَرَجَعْت إَِلْيِك فِي  ْقــُت َعَلى ُأمِّ َتَصدَّ
اْلِميَراِث((. َقاَلْت: َوإِنََّها َماَتْت َوَعَلْيَها َصْوُم َشــْهٍر َأَفُيْجِزُئ َأْو َيْقِضي َعنَْها َأْن َأُصوَم َعنَْها؟ َقاَل: ))َنَعْم((. 

َقاَلْت: َوإِنََّها َلْم َتُحجَّ َأَفُيْجِزُئ َأْو َيْقِضي َعنَْها َأْن َأُحجَّ َعنَْها؟ َقاَل: ))َنَعْم((. ]2877صد ص[.
بوليدة: ويف رواية )بجارية( أي ملكتها إياها صدقة لها.

وإنها ماتت: أي أمي ماتت.

وجب أجرك: ثبت أجرك.

باب]تصدق]البنت]عن]والديها]بعد]موتهما]من]البر1][[ 

َقْت (  104 ي اْفُتلَِتْت َنْفُسَها، َوَلْواَل َذلَِك َلَتَصدَّ َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ ُأمِّ
ِقي َعنَْها((. ]2881صد ص[. َق َعنَْها؟ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنَعْم َفَتَصدَّ َوَأْعَطْت، َأَفُيْجِزُئ َأْن َأَتَصدَّ

افتلتت نفسها: أي ماتت فجأة.

باب]حسن]استقبال]وضيافة]البنت]ألبويها1][[ 

َعْن َعائَِشَة بِنِْت َطْلَحَة، َعْن َعائَِشَة ُأمِّ الُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: ))َما َرَأْيُت َأَحًدا َأْشَبَه َسْمًتا َوَدلًّ ( 1044
َوَهْدًيا بَِرُســوِل اهللِ فِي ِقَياِمَها َوُقُعوِدَها ِمْن َفاطَِمَة بِنِْت َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص(( َقاَلْت: ))َوَكاَنْت إَِذا َدَخَلْت َعَلى 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم إَِلْيَها َفَقبََّلَها َوَأْجَلَسَها فِي َمْجِلِسِه، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَخَل َعَلْيَها َقاَمْت ِمْن َمْجِلِسَها َفَقبََّلْتُه 
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ا َمرَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَلْت َفاطَِمُة َفَأَكبَّْت َعَلْيِه َفَقبََّلْتُه ُثمَّ َرَفَعْت َرْأَسَها َفَبَكْت،  َوَأْجَلَســْتُه فِي َمْجِلِسَها، َفَلمَّ
ُثــمَّ َأَكبَّْت َعَلْيِه ُثمَّ َرَفَعْت َرْأَســَها َفَضِحَكْت((، َفُقْلــُت: إِْن ُكنُْت أَلَُظنُّ َأنَّ َهِذِه مِْن َأْعَقِل نَِســائِنَا َفإَِذا ِهَي 
َي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت َلَها: َأَرَأْيِت ِحيَن َأْكَبْبِت َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَفْعِت َرْأَســِك َفَبَكْيِت ُثمَّ  ا ُتُوفِّ مَِن النَِّســاِء، َفَلمَّ
َأْكَبْبِت َعَلْيِه َفَرَفْعِت َرْأَســِك َفَضِحْكِت، َما َحَمَلِك َعَلى َذلَِك؟ َقاَلْت: إِنِّي إًِذا َلَبِذَرٌة َأْخَبَرنِي َأنَُّه َميٌِّت مِْن 

َوَجِعِه َهَذا َفَبَكْيُت، ُثمَّ َأْخَبَرنِي َأنِّي َأْسَرُع َأْهلِِه ُلُحوًقا بِِه َفَذاَك ِحيَن َضِحْكُت. ]3872صت ص[.
قامت من مجلسها فقبلتْه وأجلستْه يف مجلسها: تكريًما وتوقريًا ألبيها.

إني إذًا لبذرة: أي مفشية لرس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص والبَِذر الذي يفيش الرس ويظهر ما يسمعه.

باب]دعوة]البنت]أبويها]للطعام]من]البر1][[ 

ْحَمــِن: َأنَّ َرُجــاًل، َأَضــاَف َعلِيَّ ْبَن ( 1045 َعــْن َســِعيِد ْبِن ُجْمَهــاَن، َعْن َســِفينََة َأبِــي َعْبِد الرَّ
َأبِــي َطالِــٍب َفَصنََع َلــُه َطَعاًما َفَقاَلــْت: َفاطَِمُة َلْو َدَعْوَنا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفــَأَكَل َمَعنَا َفَدُعوُه َفَجــاَء َفَوَضَع 
َيــَدُه َعَلــى ِعَضاَدَتــِي اْلَباِب َفــَرَأى اْلِقَراَم َقْد ُضــِرَب بِِه فِــي َناِحَيِة اْلَبْيــِت َفَرَجــَع َفَقاَلْت َفاطَِمــُة: لَِعلِيٍّ 
ــُه َلْيَس لِي َأْو لِنَبِــيٍّ َأْن َيْدُخَل َبْيًتا  َك َفَقاَل: ))إِنَّ  اْلَحْقــُه َفاْنُظــْر َمــا َرَجَعُه َفَتبِْعُتــُه َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َما َردَّ

ًقا((. ]3755صد ح[. ُمَزوَّ
أن رجــاًل أضاف عيل بن أبي طالب: أي صار ضيًفا له فصنع عيلٌ  له طعاًما - يقال ضافه 

ضيف أي نزل به ضيف -.

 عىل عضادتي الباب: جانبي الباب وحافتيه.

 القرام: ثوب رقيق من صوف فيه ألوان ونقوش يُتخذ سرتا

 مزوًقا: التزويق التزيني والنقش وليس هذا من باب التحريم وإنما من باب التورع وعدم التوسع 

فيما قد يكون سببًا لحب الدنيا والغفلة عن اآلخرة.

 ليس يل: أي بالخصوص أو ليس يل وألمثايل وإن فاطمة ســيدة نســاء أهل الجنة وإن عليًا من 

. املبرشين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ َفاطَِمَة َناَوَلْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص كِْسَرًة مِْن ُخْبِز َشِعيٍر، َفَقاَل: ))َهَذا (  104
ُل َطَعاٍم َأَكَلُه َأُبوِك ِمْن َثَاَثِة َأيَّاٍم((. ]سن 13246، ح[ َأوَّ
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باب]استغفار]األوالد]للوالدين]والدعاء]لهما]من]البر1][[ 

ِه، َفَبَكى َوَأْبَكى َمْن َحْوَلُه، َفَقاَل: ))اْســَتْأَذْنُت ( 1047 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َزاَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَر ُأمِّ
َها  َربِّي فِي َأْن َأْســَتْغِفَر َلَها، َفَلْم َيْأَذْن لِي، َواْســَتْأَذْنُت َربِّي فِي َأْن َأُزوَر َقْبَرَها َفَأِذَن لِي، َفُزوُروا اْلُقُبوَر، َفإِنَّ

ُرُكُم اْلَمْوَت((. ]1572صه ص[. ُتَذكِّ

َعن َأَنٍس َأنَّ َرُســول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َســْبٌع َيْجِري لِْلَعْبِد َأْجُرُهنَّ وُهو فِي َقْبِرِه َبْعَد َمْوتِِه: ( 1048
َث ُمْصَحًفا، َأْو َتَرَك  ــَم ِعْلًما، َأْو َأْجَرى َنْهًرا، َأْو َحَفَر بِْئًرا، َأْو َغَرَس َنْخال، َأْو َبنَى َمْســِجًدا، َأْو َورَّ َمــْن َعلَّ

َوَلًدا َيْسَتْغِفُر َلُه َبْعَد َمْوتِِه. ]3602صج ح[.
أجرى نهًرا: إجراُء النهر، واملراد شق جداول املاء من العيون واألنهار لكي تصل املياه إىل أماكن 

الناس ومزارعهم، فريتوي الناس، وتسقى الزروع، وترشب املاشية ومثله حفر اآلبار.

ورث مصحًفا: بطباعته أو رشائه وتوزيعه.

ُجَل َلُتْرَفُع َدَرَجُتُه فِي اْلَجنَِّة َفَيُقوُل: َأنَّى ( 1049 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ الرَّ
َهَذا؟ َفُيَقاُل: بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك((. ]1617صج ص[.

باب]اإلحسان]إلى]األم]ولو]كانت]كافرة]أو]فاسقة1][[ 

ــي َراِغَبًة فِــي َعْهِد ُقَرْيــٍش َوِهَي َراِغَمٌة ُمْشــِرَكٌة، ( 1050 َعــْن َأْســَماَء، َقاَلْت: َقِدَمــْت َعَليَّ ُأمِّ
ِك((.  ، َوِهَي َراِغَمٌة ُمْشــِرَكٌة، َأَفَأِصُلَها؟ َقــاَل: ))َنَعْم، َفِصِلي ُأمَّ ي َقِدَمْت َعَليَّ َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ ُأمِّ

]1668صد ص[.

أسماء: أي بنت أبي بكر ذات النطاقني وزوجة الزبري بن العوام ريض الله عن الجميع.

راغبة: أي راغبة يف برها وصلتها والقرب منها وقيل راغبة عن اإلسالم.

عهد قريش: أي زمن معاهدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقريش بني الحديبية والفتح.

 وهي راغمة: أي كارهة لإلسالم مرصة عىل الكفر.
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باب]خدمة]البنت]أبويها]من]البر1][[ 

َة َمْوَلى َعِقيــِل ْبِن َأبِي َطالٍِب، َعْن ُأمِّ َهانٍِئ : »َأنََّهــا َذَهَبْت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1051 َعــْن َأبِي ُمرَّ
ا َفَرَغ  َيْوَم اْلَفْتِح، َفَوَجَدْتُه َيْغَتِســُل َوَفاطَِمُة َتْســُتُرُه بَِثْوٍب، َفَسلََّمْت َفَقاَل: ))َمْن َهَذا؟(( ُقْلُت: ُأمُّ َهانٍِئ. َفَلمَّ

مِْن ُغْسلِِه َقاَم، َفَصلَّى َثَمانَِي َرَكَعاٍت فِي َثْوٍب ُمْلَتِحًفا بِِه«. ]225صن ص[.

باب]استجابة]البنت]إلرشادات]الوالدين]ولو]في]المباحات]وتقديم]1][[ 

رأيهما]على]رأيها

َعــْن َنافٍِع، َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتى َفاطَِمَة ، َفَوَجــَد َعَلى َبابَِها ( 1052
ًة، َفَقاَل: َما َلِك؟ َقاَلْت:  َما َكاَن َيْدُخُل إاِلَّ َبَدَأ بَِها، َفَجاَء َعلِيٌّ ، َفَرآَها ُمْهَتمَّ ِسْتًرا، َفَلْم َيْدُخْل، َقاَل: َوَقلَّ
َجاَء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِليَّ َفَلْم َيْدُخْل، َفَأَتاُه َعلِيٌّ ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َفاطَِمَة اْشَتدَّ َعَلْيَها َأنََّك ِجْئَتَها َفَلْم 
ْقَم؟((، َفَذَهَب إَِلى َفاطَِمَة َفَأْخَبَرَها بَِقْوِل َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ْنَيا؟ َوَما َأَنا َوالرَّ َتْدُخْل َعَلْيَها، َقاَل: ))َوَما َأَنا َوالدُّ

َفَقاَلْت: ُقْل لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َما َيْأُمُرنِي بِِه؟ َقاَل: ))ُقْل َلَها َفْلُتْرِسْل بِِه إَِلى َبنِي ُفَاٍن((. ]4149صد ص[.
سرتًا: وكان ِسرتًا منقوًشا مخطًطا ملونًا والٍسرت قطعة عادة تكون من القماش لتسرت بها.

مهتمة: من الحزن والَهم.

اشتد عليها: أحزنها حزنًا شديًدا.

وما أنا والرقم: الرقم عىل معنيني: األول: الصورة التي تكون يف البسط ونحوها فيداس ويمتهن 

كالوسائد فهذا معفو عنه. والثاني: أنه النقوش التي تكون يف الثياب من غري صور فإن النقوش يف الثياب 

ليس لها حكم الصور.

إىل بني فالن: من الفقراء.

باب]من]البر]بالوالدين]عدم]إفشاء]سرهما1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة ، َقاَلــْت: »َأْقَبَلْت َفاطَِمُة َتْمِشــي َكَأنَّ مِْشــَيَتَها َمْشــُي النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل (  105
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْرَحًبا بِاْبنَتِي(( ُثمَّ َأْجَلَســَها َعْن َيِمينِِه، َأْو َعْن ِشــَمالِِه، ُثمَّ َأَسرَّ إَِلْيَها َحِديًثا َفَبَكْت، َفُقْلُت َلَها: 
ا  لَِم َتْبكِيَن؟ ُثمَّ َأَســرَّ إَِلْيَها َحِديًثا َفَضِحَكْت، َفُقْلُت: َما َرَأْيُت َكالَيْوِم َفَرًحا َأْقَرَب مِْن ُحْزٍن، َفَســَأْلُتَها َعمَّ

َقاَل: َفَقاَلْت: َما ُكنُْت أِلُْفِشَي ِسرَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َحتَّى ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَأْلُتَها... ]3623خ[.
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فرًحا أقرب من حزن: أي إن فرحها كان قريبًا من الحزن.

حتى قبض: حتى مات فسألتها فأجابتها وال يعني هذا جواز إفشاء الرس بعد املوت وإنما أخربت 

فاطمــة بعد موته ملسو هيلع هللا ىلص ألن الرس هو أنه أخربها بموته فلما مات لم يكن رًسا وأصبح الخرب علنًا واألمر اآلخر 

إخبارها بأنها أول لحوًقا به وسيدة نساء أهل الجنة وهو أمر يخصها.

]باب]من]بر]البنت]بوالديها]الدفاع]عنهما]1][[ 

ودفع]األذى]عنهم]بالقول]والفعل

َثنَا َعْبُد اهللِ فِي َبْيــِت اْلَماِل َقاَل: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1054 َعــْن َعْمِرو ْبــِن َمْيُموٍن َقــاَل: َحدَّ
ُكْم َيْأُخُذ َهَذا اْلَفْرَث بَِدمِِه،  ُيَصلِّي ِعنَْد اْلَبْيِت َوَمأَلٌ مِْن ُقَرْيٍش ُجُلوٌس َوَقْد َنَحُروا َجُزوًرا َفَقاَل َبْعُضُهْم: َأيُّ
ُثــمَّ ُيْمِهُلُه َحتَّى َيَضَع َوْجَهُه َســاِجًدا َفَيَضُعــُه؟ - َيْعنِي َعَلى َظْهِرِه - َقاَل َعْبُد اهللِ: َفاْنَبَعَث َأْشــَقاَها َفَأَخَذ 
ا َخرَّ َســاِجًدا َوَضَعُه َعَلى َظْهِرِه، َفُأْخبَِرْت َفاطَِمُة بِنُْت َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  اْلَفــْرَث َفَذَهــَب بِِه، ُثمَّ َأْمَهَلُه، َفَلمَّ
ُهمَّ َعَلْيَك بُِقَرْيٍش - َثَاَث  ا َفَرَغ مِْن َصاَلتِِه َقاَل: ))اللَّ َوِهَي َجاِرَيٌة، َفَجاَءْت َتْسَعى َفَأَخَذْتُه مِْن َظْهِرِه، َفَلمَّ
ُهمَّ َعَلْيَك بَِأبِي َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم َوَشْيَبَة ْبِن َربِيَعَة َوُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة َوُعْقَبَة ْبِن َأبِي ُمَعْيٍط(( َحتَّى َعدَّ  اٍت - اللَّ َمرَّ
ِذي َأْنَزَل َعَلْيِه اْلكَِتاَب َلَقْد َرَأْيُتُهــْم َصْرَعى َيْوَم َبْدٍر فِي َقلِيٍب َواِحٍد.  َســْبَعًة مِــْن ُقَرْيٍش َقاَل َعْبُد اهللِ: َفَوالَّ

]307صن ص[.

جزوًرا: الجزور من اإلبل ما يُجزر أي ما يُقطع.

الفرث: ما يف بطن اإلبل من القذارة.

جارية: أي صغرية السن.

َعْن َعْمــِرو ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َعْبِد اهللِ ، َقاَل: َبْينَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َســاِجٌد َوَحْوَلُه َناٌس ( 1055
مِْن ُقَرْيٍش مَِن الُمْشِركِيَن، إِْذ َجاَء ُعْقَبُة ْبُن َأبِي ُمَعْيٍط بَِسَلى َجُزوٍر، َفَقَذَفُه َعَلى َظْهِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْم َيْرَفْع 
الَُم، َفَأَخَذْت مِْن َظْهِرِه، َوَدَعْت َعَلى َمْن َصنََع َذلَِك، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َرْأَسُه َحتَّى َجاَءْت َفاطَِمُة َعَلْيَها السَّ
ُهمَّ َعَلْيَك َأَبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم، َوُعْتَبَة ْبَن َربِيَعَة، َوَشْيَبَة ْبَن َربِيَعَة، َوُعْقَبَة  ُهمَّ َعَلْيَك الَماَ ِمْن ُقَرْيٍش، اللَّ ))اللَّ

ْبَن َأبِي ُمَعْيٍط، َوُأَميََّة ْبَن َخَلٍف، َأْو ُأَبيَّ ْبَن َخَلٍف((، َفَلَقْد َرَأْيُتُهْم ُقتُِلوا َيْوَم َبْدٍر، َفُأْلُقوا فِي بِْئٍر َغْيَر ُأَميََّة، َأْو 
وُه َتَقطََّعْت َأْوَصاُلُه َقْبَل َأْن ُيْلَقى فِي البِْئِر. ]3185خ[. ا َجرُّ ، َفإِنَُّه َكاَن َرُجاًل َضْخًما، َفَلمَّ ُأَبيٍّ

بسىل جزور: أي أمعاء الجزور.



ريــاض الصالحــات400

باب]من]بر]الوالدين]إكرام]أحبائهما1][[ 

َم َعَلْيِه َعْبُد اهللِ، َوَحَمَلُه (  105 َة، َفَسلَّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجاًل مَِن اأْلَْعَراِب َلِقَيُه بَِطِريِق َمكَّ
َعَلــى ِحَماٍر َكاَن َيْرَكُبــُه. َوَأْعَطاُه ِعَماَمًة، َكاَنْت َعَلى َرْأِســِه َفَقاَل اْبُن ِدينَاٍر: َفُقْلنَا َلــُه: َأْصَلَحَك اهلُل إِنَُّهُم 
ا لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوإِنِّي َســِمْعُت  اأْلَْعــَراُب َوإِنَُّهْم َيْرَضْوَن بِاْلَيِســيِر، َفَقاَل َعْبــُد اهللِ: إِنَّ َأَبا َهَذا َكاَن ُودًّ

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))إِنَّ َأَبرَّ اْلبِرِّ ِصَلُة اْلَوَلِد َأْهَل ُودِّ َأبِيِه((. ]2552م[.
صلة الولد أهل ود أبيه: ويف رواية )بعد أن يوىل( أي أن يموت فمن بر الوالدين بعد موتهما صلة 

وإكرام أحبائهما من األقارب وغريهم ويف حياتهما أيضا.



كتاب حقوق الزوجينكتاب حقوق الزوجين

باب]تجنب]كل]من]الزوجين]الذنوب1][ 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ 
َ
نُفَســُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ َيٰٓ

َ
نُفَســُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: }َيٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن٦٦{ ]التحريم:  [
َ
َ َمآ أ َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَنَعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ
َ
َ َمآ أ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

قوا أنفسكم وأهليكم: اجعلوا بينكم وبني النار وقاية وِسرتًا بطاعته وترك الذنوب.

ُق َبْينَُهَمــا إِلَّ بَِذْنٍب ُيْحِدُثُه ( 1057 َعْن َأَنٍس َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َما َتَوادَّ اْثنَاِن فِي اهللِ َفُيفرَّ
َأَحُدُهَما((. ]5603صج ص[.

إال بذنب يحدثه أحدهما: ولذلك ينبغي مســاعدة كل من الزوجني اآلخر عىل طاعة الله وترك 

الذنوب واالســتغفار فكم من عالقة حميمة بني زوجني وإذ بها تتحول إىل برود بل وفراق بسبب الذنوب 

وعدم التوبة واالستغفار وقال بعض السلف: إني ألرى أثر معصيتي يف ُخلُق خادمي ودابتي.

باب]إعانة]كل]من]الزوجين]اآلخر]على]الطاعة1][ 

ُمُر 
ۡ
ُمُر  َوَكَن يَأ
ۡ
اَوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَلۚ إِنَُّهۥ َكَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَكَن رَُسوٗل نَّبِّيٗا٥٤٥٤ َوَكَن يَأ قال تعالى: }َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَلۚ إِنَُّهۥ َكَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَكَن رَُسوٗل نَّبِّيٗ

َكٰوةِ َوَكَن ِعنَد َرّبِهِۦ َمۡرِضّيٗا٥٥٥٥{ ]مريم: 55-54[ لَٰوةَِوٱلزَّ ۡهلَُهۥ بِٱلصَّ
َ
اأ َكٰوةِ َوَكَن ِعنَد َرّبِهِۦ َمۡرِضّيٗ لَٰوةَِوٱلزَّ ۡهلَُهۥ بِٱلصَّ
َ
أ

 وكان يأمــر أهله بالصالة والزكاة: يأمرهم بالصــالة املتضمنة لإلخالص للمعبود وبالزكاة 

املتضمنة لإلحسان إىل العبيد.

 وكان عند ربه مرضيًا: قائًما لله بطاعته.

نَت َخرۡيُ ٱۡلَوٰرِثنَِي٨٩٨٩ فَٱۡسَتَجۡبَنا َلُۥ  فَٱۡسَتَجۡبَنا َلُۥ 
َ
نَت َخرۡيُ ٱۡلَوٰرِثنَِيَوَزَكرِيَّآ إِۡذ نَاَدٰى َربَُّهۥ َرّبِ َل تََذۡرِن فَۡرٗدا َوأ
َ
وقال تعالى: }َوَزَكرِيَّآ إِۡذ نَاَدٰى َربَُّهۥ َرّبِ َل تََذۡرِن فَۡرٗدا َوأ

ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ نَلَا  ۥٓۚ إِنَّ ۡصلَۡحَنا َلُۥ َزوَۡجُه
َ
ُهۡم َكنُواْ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ نَلَا َوَوَهۡبَنا َلُۥ َيَۡيٰ َوأ ۥٓۚ إِنَّ ۡصلَۡحَنا َلُۥ َزوَۡجُه
َ
َوَوَهۡبَنا َلُۥ َيَۡيٰ َوأ

َخِٰشعِنَيَخِٰشعِنَي٩٠٩٠{ ]األنبياء: 90-89[
وأصلحنا له زوجه: إن الله أصلح لزكريا زوجه فجعلها ولوًدا حسنة الُخلُق.

إنهم كانوا يســارعون يف الخريات: يبادرون إىل الُقربات من األقوال واألعمال الصالحة وقيل 

الضمري يف قوله )إنهم( يعود إىل األنبياء.
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َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا: رغبة فيما عند الله من الفضل والرحمة ورهبة من عقابه وعذابه.

}َوَكنُواْ نَلَا َخِٰشعِنَيَوَكنُواْ نَلَا َخِٰشعِنَي{أي: خاضعني متذللني لله تعاىل.
ْيِل َفَصلَّى، َوَأْيَقَظ ( 1058 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َرِحَم اهللُ َرُجًا َقاَم ِمَن اللَّ

ــْت، َوَأْيَقَظْت  ْيِل َفَصلَّ ــْت، َفإِْن َأَبْت َنَضَح فِــي َوْجِهَها اْلَمــاَء، َرِحَم اهللُ اْمَرَأًة َقاَمــْت ِمَن اللَّ اْمَرَأَتــُه َفَصلَّ
َزْوَجَها، َفإِْن َأَبى َنَضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماَء((. ]1450صد[ حسن صحيح.

فإن أبى نضحت: فال تبدأ بالنضح بل تحاول معه بغري النضح فإْن رفض فتنضح قلاًل من املاء 

أو أن تبل يدها وتمســح عىل وجهه ولو أنهما اتفقا عىل ذلك قبل النوم كان أفضل ويف ذلك حث كل منهما 

اآلخر عىل الطاعات واستعمال الوسائل القولية والفعلية املناسبة لذلك.

باب]أال]إن]لكم]على]نسائكم]حقا]ولنسائكم]عليكم]حقا1][ 

ُ َعزِيٌز  ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعــُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجــةۗٞ َوٱللَّ ُ َعزِيٌز َولَُهنَّ ِمۡثــُل ٱلَّ ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعــُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجــةۗٞ َوٱللَّ قــال تعالــى: }َولَُهنَّ ِمۡثــُل ٱلَّ
َحِكيٌمَحِكيٌم٢٢٨٢٢٨{ ]البقرة: 228[

ولهن: بدأ سبحانه بحق الزوجات فقال - ولهن - أي للزوجات حقوق كما أن لألزواج حقوقا فليقم 

كل منهما بالحقوق التي عليه باملعروف رشًعا وعرًفا، وللرجال عليهن درجة كالقوامة والنفقة والوالية ونحو 

ذلك فال يستعمل هذه القوامة يف ظلم املرأة ومنعها حقوقها وإال فعقاب الله شديد؛ ولذلك ختمت اآلية بقوله 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم{ فالله تعاىل مع عزته وقوته وغلبته فهو ســبحانه حكيم ورحيم وحليم يف  ُ َعزِيٌز َحِكيٌمَوٱللَّ  تعاىل: }َوٱللَّ

جميع ترصفاته.

َة الــَوَداِع َمَع ( 1059 َثنَا َأبِــي، َأنَُّه َشــِهَد َحجَّ َعــْن ُســَلْيَماَن ْبــِن َعْمِرو ْبــِن األَْحَوِص َقــاَل: َحدَّ
ــَر َوَوَعَظ ُثمَّ َقــاَل: ))َأيُّ َيْوٍم َأْحــَرُم، َأيُّ َيْوٍم َأْحــَرُم، َأيُّ َيْوٍم  َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَــى َعَلْيــِه َوَذكَّ
َأْحــَرُم؟(( َقــاَل: َفَقاَل النَّاُس: َيْوُم الَحجِّ األَْكَبِر َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))َفإِنَّ ِدَماَءُكــْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراَضُكْم 
َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا فِي َبَلِدُكْم َهَذا فِي َشــْهرُِكْم َهَذا، َأَل َل َيْجنِي َجاٍن إِلَّ َعَلى َنْفِســِه، َوَل 
َيْجنِي َوالٌِد َعَلى َوَلِدِه، َوَل َوَلٌد َعَلى َوالِِدِه، َأَل إِنَّ الُمْســِلَم َأُخو الُمْســِلِم، َفَلْيَس َيِحلُّ لُِمْســِلٍم ِمْن َأِخيِه 
َشــْيٌء إِلَّ َما َأَحلَّ ِمْن َنْفِســِه، َأَل َوإِنَّ ُكلَّ ِرًبا فِي الَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع، َلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم َل َتْظِلُموَن َوَل 
ُه، َأَل َوإِنَّ ُكلَّ َدٍم َكاَن فِي الَجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع،  ُه َمْوُضوٌع ُكلُّ ُتْظَلُمــوَن َغْيَر ِرَبــا الَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب َفإِنَّ
ُل َدٍم ُوِضَع ِمْن َدِم اْلَجاِهِليَِّة َدُم الَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب، َكاَن ُمْســَتْرَضًعا فِي َبنِي َلْيٍث َفَقَتَلْتُه ُهَذْيٌل،  َوَأوَّ
َمــا ُهنَّ َعَواٍن ِعنَْدُكْم َلْيَس َتْمِلُكوَن ِمنُْهنَّ َشــْيًئا َغْيَر َذلِــَك إِلَّ َأْن َيْأتِيَن  َأَل َواْســَتْوُصوا بِالنَِّســاِء َخْيًرا، َفإِنَّ
ٍح، َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَا َتْبُغوا  بَِفاِحَشــٍة ُمَبيِّنٍَة َفإِْن َفَعْلَن َفاْهُجُروُهنَّ فِي الَمَضاِجِع، َواْضرُِبوُهنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِّ



403كتاب حقوق الزوجني

ُكْم َعَلى نَِســائُِكْم، َفَا  ا َحقُّ ا، َفَأمَّ ا، َولِنَِســائُِكْم َعَلْيُكْم َحقًّ َعَلْيِهنَّ َســبِيًا، َأَل َوإِنَّ َلُكْم َعَلى نَِســائُِكْم َحقًّ
ُهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسنُوا إَِلْيِهنَّ  ُيوطِْئَن ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َوَل َيْأَذنَّ فِي ُبُيوتُِكْم لَِمْن َتْكَرُهوَن، َأَل َوإِنَّ َحقَّ

((. ]3087صت ح[. فِي كِْسَوتِِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ
أال يجني جان إال عىل نفسه وال يجني والد عىل ولده وال ولد عىل والده: أي كل إنسان يحمل 

 } ۡخَرٰىۚ
ُ
ۡخَرٰىَۚوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ
ُ
أوزار نفسه وجنايتها يف الدنيا واآلخرة وال يحملها عنه غريه كما قال تعاىل: }َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

وإنما خص الولد والوالد ألنهما أقرب األقارب فإذا لم يؤاخذ بفعله فغريه أَْوىل.

كل دم كان يف الجاهلية موضوع: أي مرتوك ومهدر فال قصاص وال دية وال كفارة.

كان مســرتضًعا يف بني ليث فقتلته هذيل: أي كانت له مرضعة ترضعه من بني ليث فقتلته 

هذيل وكان طفاًل صغريًا يحبوا بني البيوت فأصابه حجر فمات.

واستوصوا بالنساء خريًا: أوصيكم بهن خريًا باإلحسان إليهن وإطعامهن وكسوتهن وعرشتهن 

باملعروف وعدم رضبهن وتقبيحهن.

فإنمــا هن عوان: جمع عانية كاألســرية فأمرها بيد الزوج ولذلك أوىص بالنســاء خريًا فقال 

واســتوصوا بالنســاء خريا فإنما هن عوان عندكم فكونها ضعيفة ومطيعة لك فهذا سبب للوصية بهن 

والتودد لهن وليس للتعايل عليهن كما أن يف ذلك حثًا للزوجة أن تسرتشد بإرشادات الزوج لتكسب محبته 

وقبل ذلك محبة الله تعاىل.

 : بفاحشــة مبينة: كل ما يشــتد قبحه من األقوال واألفعال وقال شيخنا محمد بن عثيمني

الفاحشة هنا عصيان الزوج فيما يجب له بدليل قوله بعد ذلك فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال.

فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع: بأن يوليها ظهره يف الفراش أو يعتزل عنها يف فراش آخر 

َطۡعَنُكۡم فََل 
َ
ۖ فَإِۡن أ َطۡعَنُكۡم فََل فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ
َ
ۖ فَإِۡن أ وقبــل الهجر املوعظة كما قال تعاىل: }فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

ا َكبرِٗيا{ أي تذكر قدرة الله تعاىل وعلوه سبحانه حتى ال تستعمل  َ َكَن َعلِّيٗ ا َكبرِٗياَتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َســبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ َ َكَن َعلِّيٗ َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َســبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ
قوامتك يف ظلمها.

وارضبوهن رضبًا غري مربح: ارضبوهن رضبًا ليس بشديد وال شاق مع تجنب الوجه.

فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل: فال تظلموهن بأي طريقة.

فأما حقكم عىل نســائكم فال يوطنئ فرشــكم من تكرهون وال تــأذن يف بيوتكم بمن 

تكرهون: فال تأذن النساء ألحد تكرهونه يف بيوتكم سواء كان املأذون له رجاًل أجنبيًا أو من محارمها أو 

امرأة فالنهي يتناول الجميع.

وإن حقهن عليكم أن تحســنوا إليهن يف كسوتهن وطعامهن: أي النفقة من غري إفراط وال 

تفريط.
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باب]استعمال]كل]منهما]الرفق]مع]اآلخر1][ 

َعْن َعائَِشــَة، َأنََّها َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َأَراَد اهللُ  بَِأْهــِل َبْيٍت َخْيًرا، َأْدَخَل ( 0 10
ْفَق((. ]سن 24471 ص[. َعَلْيِهُم الرِّ

أدخل عليهم الرفق: أي وفقهم للتعامل برحمة ولني ورفق والرفق: اللني يف القول والفعل واألخذ 

باألسهل فال يكون فًظا وال غليًظا.

باب]مراعاة]الزوجين]للحقوق]التي]تلزمه1][ 

ُكْم َمْســُئوٌل َعْن ( 1 10 ُكــْم َراٍع، َوُكلُّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمــَر، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأَل ُكلُّ
ُجُل َراٍع َعَلى َأْهــِل َبْيتِِه، َوُهَو  َرِعيَّتِــِه، َفاْلَِميــُر الَِّذي َعَلــى النَّاِس َراٍع َعَلْيِهْم، َوُهَو َمْســُئوٌل َعنُْهــْم، َوالرَّ
َمْســُئوٌل َعنُْهْم، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْســُئوَلٌة َعنُْهْم، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َســيِِّدِه، 

ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه((. ]2928صد ص[. ُكْم َراٍع، َوُكلُّ َوُهَو َمْسُئوٌل َعنُْه، َفُكلُّ
والرجل راع عىل أهل بيته: أي زوجته وأوالده بالنفقة وحســن العرشة والرتبية وهو مســئول 

عنهم والرْعي: حفظ الشيئ وحســن التعهد له والراعي هو الحافظ املؤتمن املْلتزم صالح ما قام عليه يف 

دينه ودنياه.

واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده وهي مســئولة عنهم: برعاية زوجها وإصالح أوالدها 

وتدبري بيتها وهي مسئولة عنهم.

]باب]المجامالت]وثناء]كل]من]الزوجين]على]اآلخر]1][ 

في]العالقة]النهارية]والليلية]ولو]مجاملة

ُه ُأمَّ ُكْلُثوٍم بِنَْت ُعْقَبَة ْبِن َأبِي ُمَعْيٍط، َوَكاَنْت ( 2 10 ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َأنَّ ُأمَّ َعــْن ُحَمْيــِد ْبِن َعْبِد الرَّ
تِي َباَيْعَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْخَبَرْتُه، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َيُقوُل: ))َلْيَس  مَِن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُوِل، الالَّ
ُص فِي  اُب الَِّذي ُيْصِلــُح َبْيَن النَّاِس، َوَيُقوُل َخْيًرا َوَينِْمي َخْيًرا(( َقاَل اْبُن ِشــَهاٍب: َوَلْم َأْســَمْع ُيَرخَّ اْلَكــذَّ
ُجِل اْمَرَأَتُه  ْصــاَلُح َبْيَن النَّاِس، َوَحِديــُث الرَّ ــا َيُقوُل النَّاُس َكــِذٌب إاِلَّ فِي َثاَلٍث: اْلَحْرُب، َواإْلِ َشــْيٍء مِمَّ

َوَحِديُث اْلَمْرَأِة َزْوَجَها. ]2605م[.
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وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجهــا: معلوم أن الكذب محرم وال يزال الرجل يكذب 

حتى يُكتب عند الله كذابًا، وال تــرىض الزوجة أن يكذب زوجها عليها كما ال يرىض الزوج أن تكذب عليه 

زوجته، وال بركة يف أهل بيت مخادعني، واملقصود هنــا التعريض أو التورية أو الصدق مع املبالغة مثل 

أن تقــول لزوجها أنت من أحب الناس إيل وتفخر به وتمدحه يف أقواله وأفعاله وهيئته ولو كان يف كالمها 

ورومانسيتها شيئ من املبالغة وكذلك يفعل الزوج مع زوجته.

باب]تجنب]كل]من]الزوجين]الغيرة]المذمومة1][ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِمَن اْلَغْيــَرِة َما ُيِحبُّ اهللُ، َوِمنَْها َما َيْكَرُه اهللُ، (   10
ا َما َيْكَرُه، َفاْلَغْيَرُة فِي َغْيرِ ِريَبٍة((. ]1996صه ص[. يَبِة، َوَأمَّ ا َما ُيِحبُّ اهللُ، َفاْلَغْيَرُة فِي الرِّ َفَأمَّ

 فأما ما يحب الله فالغرية يف الريبة: أي الغرية التي وجدت أسبابها بأن قامت أدلة تبعث عىل 

الشك أما مع عدم وجود أسباب للشــك فإن الغرية حينئذ يبغضها الله ألن فيها إساءة الظن وهذه الغرية 

تفسد املحبة وتوقع العداوة بني املحب ومحبوبه.

ُج مِْن نَِســاِء اأْلَْنَصاِر؟ َقاَل: ))إِنَّ فِيِهْم ( 4 10 َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍك، َقاُلوا: َيا َرُســوَل اهللِ، َأاَل َتَتَزوَّ
َلَغْيَرًة َشِديَدًة((. ]3233صن ص[.

قالوا: أي بعض الصحابة.

إن فيهم لغرية شديدة: أي يف نسائهم، ووصفها بالشدة ألنها املذمومة التي لها آثار سلبية، أما 

الغرية الفطرية املقبولة فيسهل التغلب عليها وتحملها من الطرف اآلخر.

]باب]نهي]كل]من]الزوجين]إفشاء]سر]اآلخر]1][ 

السيما]العالقة]الحميمة

ُجُل إَِذا َأَتى َأْهَلُه َفَأْغَلَق َعَلْيِه َباَبُه ( 5 10 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َهْل ِمنُْكــُم الرَّ
َوَأْلَقى َعَلْيِه ِسْتَرُه َواْسَتَتَر بِِسْترِ اهللِ(( َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: ))ُثمَّ َيْجِلُس َبْعَد َذلَِك َفَيُقوُل َفَعْلُت َكَذا َفَعْلُت َكَذا(( 
ٌل،  ُث؟(( َفَســَكْتَن َفَجَثْت َفَتاٌة َقاَل ُمَؤمَّ َقاَل: َفَســَكُتوا، َقاَل َفَأْقَبَل َعَلى النَِّســاِء، َفَقاَل: ))َهْل ِمنُْكنَّ َمْن ُتَحدِّ
فِــي َحِديثِِه َفَتاٌة َكَعاٌب َعَلى إِْحَدى ُرْكَبَتْيَها َوَتَطاَوَلْت لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِيَراَها َوَيْســَمَع َكاَلَمَها َفَقاَلْت: َيا 
َما َمَثُل َذلَِك  ْثنَُه، َفَقاَل: ))َهْل َتْدُروَن َما َمَثُل َذلَِك؟(( َفَقاَل: ))إِنَّ ُثوَن، َوإِنَُّهنَّ َلَيَتَحدَّ َرُســوَل اهللِ، إِنَُّهْم َلَيَتَحدَّ
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َجاِل َما  ِة َفَقَضى ِمنَْها َحاَجَتُه َوالنَّاُس َينُْظُروَن إَِلْيِه، َأَل َوإِنَّ طِيَب الرِّ كَّ َمَثُل َشــْيَطاَنٍة، َلِقَيْت َشــْيَطاًنا فِي السِّ
َظَهــَر ِريُحــُه، َوَلْم َيْظَهْر َلْوُنُه َأَل إِنَّ طِيَب النَِّســاِء َما َظَهــَر َلْوُنُه َوَلْم َيْظَهْر ِريُحُه((. َقــاَل َأُبو َداُوَد: َومِْن َها 
ٍل، َوُموَســى َأاَل اَل ُيْفِضَينَّ َرُجٌل إَِلى َرُجٍل َواَل اْمــَرَأٌة إَِلى اْمَرَأٍة إاِلَّ إَِلى َوَلٍد َأْو َوالٍِد.  ُهنَــا َحِفْظُتُه َعْن ُمَؤمَّ

]7037صج ص[.

فعلــت كذا وفعلت كذا: من أمور الجماع ومقدماتــه إال للحاجة كما يف الحديث )إني ألنفضها 

نفض البعري(.

فتاة: شابة.

فتاة كعاب: فتاة شابة كعاب حني يبدو ثدييها للنهود وهي الكاعب وجمعها كواعب.

وتطاولت: امتدت ورفعت عنقها.

مثل شيطانة لقيت شيطانا يف السكة فقىض حاجته: والتشبيه بالشياطني لبيان ُقبح الُجرم، 

وقوله )ِمثل( ألن تأثري الســمع كالرؤية بل قد تكون أشــد لكونه ال يخلو من املبالغة مما يُوِصل رسالة 

للسامع أن ما عنده ليس كما يسمع فيُحدث قلًقا وتشوًفا للحرام، وقد يكون السامع ليس عنده ما يُحصنه 

فيكون الرضر عليه أعظم، وال يتكلم بمثل هذا إال من َخلْت منه املروءة وأشد من الكالم املشاهدة بالوسائل 

الحديثة ونقلها للغري مما أفســدت بيوتًا وشبابًا وقد يكون فيها من املبالغات ما تُشكك الرجل يف رجولته 

وأنوثة زوجته التي هي أطهر وأبرك من هذه العاهرة، كما تُشكك الزوجة يف أنوثتها ورجولة زوجها الذي 

هو أطهر وأبرك من هذا العاهر، قاصدين من وراء ذلك جمع األموال وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا ويف 

رواية: )إن من أرش الناس عند الله منزلة يــوم القيامة الرجل يفيض للمرأة وتفيض إليه ثم ينرش رسها( 

وكذلك لو نرََشْت رِسه وتخصيص الزوجة بالِذكر ألن عندها من األرسار ما ليست عند الرجل.

ال يُفضني: ال يَِصَلن.

وال امرأة إىل امرأة إال إىل ولد أو والد: ال تلتحفان بلحاف واحد إىل مع ولدها الصغري.

إال إىل ولد أو والد: ظاهره أن يكون ذلك برشط الِصغر أي إذا كان الولد صغريًا فيجوز أن تبارشه 

وتضطجع معه وكذا إذا كانت صغرية فال جناح عىل الوالد أن يفيض إليها ويضطجع معها.
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أوَل: حقوق الزوج )الواجبة واملستحبة(أوَل: حقوق الزوج )الواجبة واملستحبة(
باب]ِعظم]حق]الزوج]على]زوجته1][ 

نَفُقواْ 
َ
ٰ َبۡعــٖض َوبَِمآ أ ُ َبۡعَضُهۡم َعَ َل ٱللَّ ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِ بَِما فَضَّ نَفُقواْ ٱلرَِّجاُل قَوَّ
َ
ٰ َبۡعــٖض َوبَِمآ أ ُ َبۡعَضُهۡم َعَ َل ٱللَّ ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِ بَِما فَضَّ قــال تعالــى: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ

ِٰت َتَافُوَن نُُشــوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ  ۚ َوٱلَّ ُ ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱللَّ ۡمَوٰلِِهــۡمۚ فَٱلصَّ
َ
ِٰت َتَافُوَن نُُشــوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ ِمۡن أ ۚ َوٱلَّ ُ ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱللَّ ۡمَوٰلِِهــۡمۚ فَٱلصَّ
َ
ِمۡن أ

ا  َ َكَن َعلِّيٗ َطۡعَنُكــۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َســبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
ۖ فَإِۡن أ ا َوٱۡهُجُروُهــنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجــِع َوٱۡضُِبوُهنَّ َ َكَن َعلِّيٗ َطۡعَنُكــۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َســبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
ۖ فَإِۡن أ َوٱۡهُجُروُهــنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجــِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

َكبرِٗياَكبرِٗيا٣٤٣٤{ ]النساء: 4 [
الرجال قوامون عىل النســاء: القوامة للرجل دون ظلم أو استبداد فيُقال قام فالن عىل الشيئ 

وهو قائم عليه إذا كان يرعاه ويحفظه ويتواله، وقوام صيغة مبالغة من قائم ويُقال هذا قيم املرأة وَقوامها 

الذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها وإصالحها ورعاية شــئونها أي أن الرجال يقومون عىل شئون النساء 

بالحفظ والرعاية والنفقة والتأديب وغري ذلك مما تقتضيه مصلحتهن.

ۖ{ فالرجل عنده من  نَثٰ
ُ
َكُر َكٱۡل َۖولَۡيَس ٱلَّ نَثٰ
ُ
َكُر َكٱۡل بما فضل الله بعضهم عىل بعض: قال تعــاىل: }َولَۡيَس ٱلَّ

املقومات الجسدية واعتدال العاطفة وتحمل املشقة والحكمة والشجاعة والقوة والحزم ما ال تتحمله املرأة، 

ولذلك كانت النبوة مختصة بالرجال والجهاد والوالية واإلمامة ووجوب الجمعة، كما أن عند النســاء من 

تحمل أوجاع وآالم الحيض والحمل والوالدة بل ومشقة الرضاعة ماال يتحمله الرجل. فهذا التفضيل باعتبار 

الجنس أي أن جنس الرجال أفضل من جنس النســاء وإال فيوجد من النساء أفضل من كثري من الرجال 

ِي  ِي َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ يف الحكمة والعلم وغري ذلك كما أن األفضلية ليســت من جميع الوجوه كما قال تعاىل: }َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱلَّ

َۗعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةۗٞ{ فقال سبحانه درجة واحدة ولم يقل درجات، وقال بعضهم  َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ
هــي النفقة أو املهر ونحو ذلك بل يمكننا أن نقول )أال إن يف املجتمع زهرة إذا صلحت صلح املجتمع كله 

وإذا فسدت فســد املجتمع كله أال وهي املرأة( وقد علم ذلك أعداء اإلسالم فبذلوا الجهود القولية والعملية 

واملادية إلخراجها من بيتها وحجابها وتزهيدها يف رسالتها العالية، فاملرأة مربية األجيال وصانعة العلماء 

وهي روح البيت فالبيت بدونها كالجســد بال روح من أجل ذلك أشــاد وأشار الله تعاىل ببعض ما تقوم 

يۡهِ إِۡحَسًٰناۖ{  نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ َۖوَوصَّ يۡهِ إِۡحَسًٰنا نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ به النســاء وخصها بالذكر بعد التعميم برب الوالدين فقال سبحانه: }َوَوصَّ

ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖ  مُّ
ُ
ُهۥ ُكۡرٗها َوَوَضَعۡتُه ُكۡرٗهاۖ َحَلَۡتُه أ مُّ
ُ
ثم خص وأشــاد بما تقوم به من حمل ووالدة ورضاعة وتربية فقال }َحَلَۡتُه أ

َك، ثُمَّ أَبُوَك((. َك، ثُمَّ أُمُّ َك، ثُمَّ أُمُّ وََحۡلُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشۡهًراۚوََحۡلُُهۥ َوفَِصٰلُُهۥ ثََلُٰثوَن َشۡهًراۚ{ ومن أجل ذلك يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ))أُمُّ
وبما أنفقوا من أموالهم: من املهر والنفقات.

ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت...{ وهذه كتفســري وبيان ُمْجَمل أو رضب مثال للقوامة  ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰتفَٱلصَّ ثم قال تعاىل: }فَٱلصَّ

وفيها تقسيم النساء إىل صالحات وناشزات وكيفية تعامل الزوج مع الحالتني.
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فالصالحات: النساء املستقيمات.

قانتات: مطيعات لله وألزواجهن.

حافظــات للغيب: حافظات ألنفســهن عند غيبة أزواجهن عنهــن يف فروجهن وأموالهم فهن 

حافظات ملا استودعهن الله من حقه، واملعنى أن املتصفات بهذه الصفات أحسنوا إليهن وكما يف الحديث: 

)خري النســاء امرأة إذا نظرت إليها رستك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها ومالك( 

ثم قرأ اآلية.

عن ابن عباس )فالصالحات....( يعني فأصلحوا إليهن والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن.

 بما حفظ الله: أي بحفظ الله إياها أن جعلها كذلك.

 والالتي تخافون نشوزهن: إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم بالقرائن والنشوز أي 

االستعالء عىل األزواج وارتفاعهن عن فرشهم.

 فعظوهن: ذكروهن الله وخوفوهن وعيده.

 واهجروهن: يف املضاجع.

 وارضبوهن: رضبًا خفيًفا كما يف الحديث)فارضبوهن رضبًا غري مربح( مع تجنب الوجه.

ــاِم َسَجَد لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َما َهَذا (   10 ا َقِدَم ُمَعاٌذ مَِن الشَّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي َأْوَفى، َقاَل: َلمَّ
اَم َفَواَفْقُتُهْم َيْسُجُدوَن أِلََساقَِفتِِهْم َوَبَطاِرَقتِِهْم، َفَوِدْدُت فِي َنْفِسي َأْن َنْفَعَل َذلَِك  َيا ُمَعاُذ؟(( َقاَل: َأَتْيُت الشَّ
بِــَك، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفَا َتْفَعُلوا، َفإِنِّي َلْو ُكنُْت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْســُجَد لَِغْيــرِ اهللِ، َلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن 
َي َحقَّ َزْوِجَها، َوَلْو َســَأَلَها  ٍد بَِيِدِه، َل ُتَؤدِّي اْلَمْرَأُة َحقَّ َربَِّها َحتَّى ُتَؤدِّ َتْســُجَد لَِزْوِجَها، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

َنْفَسَها َوِهَي َعَلى َقَتٍب َلْم َتْمنَْعُه((. ]1853صه[ حسن صحيح
لو كنت آمًرا أحًدا أن يسجد لغري الله ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها: وهذا يدل عىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ما كان ليأمر أحدا بالسجود لغري الله حتى له أو للزوج فالسجود ال يكون إال لله وإنما أراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيان 

ِعظــم حق الزوج ووجوب توقريه وإكرامه وطاعته بدليل قوله بعد ذلك )والذي نفس محمد بيده ال تؤدي 

املرأة حق ربها...إىل آخر الحديث( ومثل هذا األســلوب يعلمه أهل اللغة ونظري ذلك قوله تعاىل: }قُۡل إِن قُۡل إِن 

ُل ٱۡلَعٰبِِديَن٨١٨١{ وما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وما كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يعبد  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
ُل ٱۡلَعٰبِِديَنَكَن لِلرَِّنَٰمۡح َودَلٞ فَأ وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
َكَن لِلرَِّنَٰمۡح َودَلٞ فَأ

غري الله.

ال تؤدي املرأة حق ربها حتى تــؤدي حق زوجها: أي أن املرأة مهما قامت بعبادات لن تؤدي 

حق الله عليها إال أن تكون من هذه العبادات تأدية حق زوجها بكل استطاعتها فأداء حق زوجها من أداء 

حق ربها.

سألها نفسها: طلبها للجماع.

قتب: أي ولو كانت عىل ظهر البعري.
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ا َرَجَع مَِن اْلَيَمِن، َقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َرَأْيــُت ِرَجااًل بِاْلَيَمِن ( 7 10 َعــْن ُمَعــاِذ ْبِن َجَبٍل: َأنَّــُه َلمَّ
َيْسُجُد َبْعُضُهْم لَِبْعٍض، َأَفاَل َنْسُجُد َلَك؟ َقاَل: ))َلْو ُكنُْت آِمًرا َبَشًرا َيْسُجُد لَِبَشرٍ، َلََمْرُت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد 

لَِزْوِجَها((. ]سن 7 220( صحيح لغيره
ْوِج َعَلى َزْوَجتِِه: َأْن َلْو َكاَنْت بِِه َقْرَحٌة ( 8 10 َعْن َأبِي َســِعيٍد َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َحقُّ الزَّ

ُه((. ]3148صج ص[. ْت َحقَّ َفَلَحَسْتَها َما َأدَّ
لو كانت فيه قرحة فلحستها: أي صديًدا، وبعض العلماء قال بضعف الحديث وعىل القائلني 

بقبوله فالقول فيه كالقول يف )لو كنت آمًرا أحًدا أن يســجد لغري الله ألمرت الزوجة أن تســجد لزوجها( 

بل قد تتخيــل املرأة أن تلحس القرحة وال تتخيل أن تســجد لغري الله، فمثل هذا املقصود به بيان ِعظم 

حــق الزوج ووجوب توقريه وإكرامه وليس عليها أن تلحس القرحة كما ليس عليها أن تســجد لزوجها، 

واستعمال مثل هذا األســلوب يف الخطاب يُْحدث انتباها للســامع ويجعله يتأمل املعنى متشوًفا له وما 

املقصود به فيأتيه الجواب وهو يف جاهزية كاملة بأُذن واعية وقلب حارض وعيون شاخصة فتثبت املعلومة 

وتصــل الفكرة، بينما لو كان الخطاب )حق زوجك عظيم وواجب عليك طاعته( ما كان له التأثري املطلوب 

يف إيصال وتثبيت مثل هذه الحقوق واألحكام الهامة.

باب]حفظ]الزوج]وهو]غائب]في]نفسها]وماله1][[ 

ــَقاَوِة، َفِمَن ( 9 10 ــَعاَدِة، َوَثــَاٌث ِمَن الشَّ َعــْن َســْعٍد َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َثَاٌث ِمَن السَّ
ابَُّة َتُكوُن َوطِيَّــًة َفُتْلِحُقَك  ــَعاَدِة: اْلَمــْرَأُة َتَراَهــا ُتْعِجُبَك، َوَتِغيــُب َفَتْأَمنَُها َعَلى َنْفِســَها، َوَمالِــَك، َوالدَّ السَّ
ــَقاَوِة: اْلَمْرَأُة َتَراَها َفَتُســوُءَك، َوَتْحِمُل لَِساَنَها  اُر َتُكوُن َواِســَعًة َكثِيَرَة اْلَمَرافِِق، َوِمَن الشَّ بَِأْصَحابَِك، َوالدَّ
ابَُّة َتُكوُن َقُطوًفا، َفــإِْن َضَرْبَتَها َأْتَعَبْتَك، َوإِْن  َعَلْيــَك، َوإِْن ِغْبَت َعنَْها َلْم َتْأَمنَْها َعَلى َنْفِســَها، َوَمالَِك، َوالدَّ

اُر َتُكوُن َضيَِّقًة َقِليَلَة اْلَمَرافِِق((. ]3056صج ح[. َتْرَكْبَها َلْم ُتْلِحْقَك بَِأْصَحابَِك، َوالدَّ
 فتأمنها عىل نفسها ومالك: تشعر باألمان عىل عرضك ومالك ثقة بها وهذا من أسباب السعادة 

ونقيض ذلك أن تكون عندك امرأة ال تأمنها وتسبب لك قلًقا وشقاوة.

 وطيئة: رسيعة امليش سهلة االنقياد.

قطوًفا: بطيئة.

َعــْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيــٍد اأْلَْنَصاِريِّ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاَثٌة َل َتْســَأْل َعنُْهْم: ( 1070
َرُجٌل َفاَرَق اْلَجَماَعَة َوَعَصى إَِماَمُه َوَماَت َعاِصًيا، َوَأَمٌة َأْو َعْبٌد َأَبَق َفَماَت، َواْمَرَأٌة َغاَب َعنَْها َزْوُجَها َوَقْد 

َجْت َبْعَدُه -َوفِي ِرَواَيٍة: َفَخاَنْتُه َبْعَدُه- فَا َتْسَأْل َعنُْهْم((. ]3058صج ص[. ْنَيا َفَتَبرَّ َكَفاَها ُمْؤَنَة الدُّ
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ال تسأل عنهم: أي فإنهم من الهالكني.

الجماعة: أي جماعة املسلمني.

 أبق: شارد وهارب من سيده.

 فتربجت بعده: تزينت أمام غري املحارم يف غيابه ولم تمتنع عن االختالط معرضة نفسها للفتن.

باب]رعاية]الزوجة]لزوجها]وولده]وماله1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن اِلبَِل نَِســاُء ُقَرْيٍش - َوَقاَل ( 1071
الَخُر: َصالُِح نَِساِء ُقَرْيٍش- َأْحنَاُه َعَلى َوَلٍد فِي ِصَغرِِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدِه((. ]5365خ[.

سبب الحديث كما يف صحيح مســلم أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خطب ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب 

فقالت يا رسول الله إني قد كربت ويل عيال فقال: نساء قريش..الخ فذكر تلك الفضائل ليحث السامع عىل 

التخلُق بها وهي: أنهن أشد الناس ُحنًُوا عىل األوالد وأكثرهن عطًفا عليهم وأنهن إذا مات أزواجهن َحبسن 

أنفسهن عىل تربية أوالدهن كما أنهن يحافظن عىل مال أزواجهن بما يصلحه وينميه.

خري نســاء ركبن اإلبل نساء قريش: املوصوف هنا نساء العرب ألنهن ُهن َمن ُكن يركبن اإلبل 

فمعنى الجملة: نساء قريش خري نساء العرب.

الحانية: التي تقيم عىل ولدها فال تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية.

ذات يده: ماله ومكسبه.

بَِل نَِســاُء ُقَرْيٍش، َأْحنَاُه َعَلى َيتِيٍم ( 1072 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن اْلِ
فِي ِصَغرِِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدِه((. ]سن 10532 ص[.

باب]إدخال]السرور]على]الزوج]بتجملها]الحسي]والمعنوي1][[ 

َك إَِذا َأْبَصْرَت (  107 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َســالٍم َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َخْيُر النَِّســاِء َمــْن َتُســرُّ
َوُتطِيُعَك إَِذا َأَمْرَت َوَتْحَفُظ َغْيَبَتَك فِي َنْفِسَها َوَمالَِك((. ]3299صج ص[.

ترسك إذا نظرت: وموضع النظرة إىل هيئتها وزينتها ولباســها ومشيتها وحركاتها وسكناتها 

وُخلُِقها فال قيمة للجمال الظاهر إذا كان يجثو عليه الِكرْب والغرور وســالطة اللسان فجمال الروح مقدم 

عىل جمال الجسد، فالزوجة يف حاجة إىل معرفة نفسية زوجها ومحبوباته ومكروهاته حتى تدخل الرسور 

يف قلبه.
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]باب]لزوم]طاعة]الزوج]وعدم]مخالفته]1][[ 

في]نفسها]ومالها]بما]يكره

ُه إَِذا َنَظَر، ( 1074 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: قِيَل لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ النَِّســاِء َخْيٌر؟ َقاَل: ))الَّتِي َتُســرُّ
َوُتطِيُعُه إَِذا َأَمَر، َوَل ُتَخالُِفُه فِي َنْفِسَها َوَمالَِها بَِما َيْكَرُه((. ]3231صن[ حسن صحيح

أي النساء خري: أي أفضل النساء وأكثرهن بركة.

ترسه إذا نظر: تعجبه إذا نظر إليها لحسنها وما هي عليه من زينة ونظافة وبشاشة.

وتطيعه إذا أمر: يلزمها طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية فإذا أمرها بمعصية فال طاعة مثل 

أن يأمرها بخلع الحجاب أو باالختالط مع غري املحارم أو بمشــاهدة األفالم واملسلسالت وسماع املوسيقى 

فال تجوز طاعته بل تنصحه بالحكمة واملوعظة الحسنة.

وال تخالفه يف نفسها: أي ال تفعل الفاحشة بتمكني أحد من نفسها.

ومالها بما يكره: ِذْكرُ الضمري يف املال يعود عىل الزوجة واملعنى ماله الذي بيدها لتتفق مع غريها 

ۡمَوٰلَُكُم{ أو أن امللكية عىل حقيقتها للمرأة وهو األصل 
َ
َفَهآَء أ ۡمَوٰلَُكُمَوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ
َ
َفَهآَء أ من الروايات كقوله تعاىل: }َوَل تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

ويكون املقصود تستشريه عند الترصف يف مالها وأال يشغلها عن حقوقه.

باب]طاعة]الزوجة]زوجها]من]أسباب]دخول]الجنة1][[ 

ْحَمِن ْبِن َحَسنََة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إذا صلَّْت المرأُة َخمَسَها وَصاَمْت ( 1075 َعْن َعْبِد الرَّ
َشْهَرَها وحفَظْت َفْرَجها وأَطاَعْت َزوَجَها دخلْت الَجنََّة((. ]661صج ص[.

وحفظت فرجها: أي عن الحرام.

وأطاعت زوجها: تطيع زوجها طاعة لله وامتثااًل ألمر الله ويف الحديث )إنما هو جنتك ونارك(.

باب]تحذير]الزوجة]من]عصيان]زوجها1][[ 

َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْثنَاِن َل ُتَجاِوُز َصَاُتُهَما ُرُءوَسُهَما: (  107
َعْبٌد َأَبَق ِمْن َمَوالِيِه َحتَّى َيْرِجَع إَِلْيِهْم، َواْمَرَأٌة َعَصْت َزْوَجَها َحتَّى َتْرِجَع((. ]سل 288، ح[.

عصت زوجها حتى ترجع: أي حتى ترجع عن عصيانها مثل أن تخرج بدون إذن أو تهجره يف 

الفراش ونحو ذلك.



ريــاض الصالحــات412

َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمْصَطلِِق  َقاَل: »َكاَن ُيَقاُل: َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة ( 1077
اْثنَاِن: اْمَرَأٌة َعَصْت َزْوَجَها، َوإَِماُم َقْوٍم َوُهْم َلُه َكاِرُهوَن«. ]359صت[ صحيح اإلسناد

باب]تجنب]الزوجة]سخط]زوجها1][[ 

عن أبِي ُأَماَمَة، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاَثٌة َل ُتَجاِوُز َصَاُتُهْم آَذاَنُهْم: الَعْبُد البُِق ( 1078
َحتَّى َيْرِجَع، َواْمَرَأٌة َباَتْت َوَزْوُجَها َعَلْيَها َساِخٌط، َوإَِماُم َقْوٍم َوُهْم َلُه َكاِرُهوَن((. ]360صت ح[.

وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط: أي غضبان عليها بسبب عصيانها له أو سوء تعاملها.

باب]الزوجة]الودود]المواسية]المواتية1][[ 

َعــْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَل ُأْخبُِرُكْم بِرَِجالُِكْم ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة؟ ( 1079
ُجُل َيــُزوُر َأَخاُه فِي اهللِ فِي َجانِِب اْلِمْصرِ  ــِهيُد فِي اْلَجنَِّة، َوالرَّ يُق فِي اْلَجنَِّة، َوالشَّ دِّ النَّبِــيُّ فِي اْلَجنَِّة، َوالصِّ
فِي اْلَجنَِّة. َأَل ُأْخبُِرُكْم بِنَِسائُِكْم ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة؟ اْلَوُلوَد اْلَوُدوُد الَّتِي إَِذا َظَلَمْت ِهَي َأْو ُظِلَمْت َقاَلْت: َهِذِه 

َيِدي فِي َيِدَك، َل َأُذوُق َغْمًضا َحتَّى َتْرَضى(( . ]2604صج. ح[.
ُظلمت أو َظلمت: ســواء كان التقصري من عندها أو مــن عنده أو منهما جميًعا تعفو وتصفح 

نَُّهۥ َوِلٌّ 
َ
ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ ۡحَسُن فَإَِذا ٱلَّ

َ
نَُّهۥ َوِلٌّ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ

َ
ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ ۡحَسُن فَإَِذا ٱلَّ

َ
وتقابل السيئة بالحسنة كما قال تعاىل: }ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ

َحِيٞمَحِيٞم{ ]فصلت: 34[.
ال أذوق غمًضا حتى ترىض: أي ال أنام وال أســتطيع النوم إال أن تعفو عن خطأي وترىض عني 

ولو أنها نوت فعل هذا خالصة لله النرشح بذلك صدرها ونالت ثواب ربها.

َدفِيِّ َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َخْيُر نَِســائُِكُم الَوُلوُد اْلَوُدوُد الُمَواِسَيُة ( 1080 َعْن َأبِي ُأَذْينََة الصَّ
َجاُت اْلُمَتَخيِّاُت َوُهنَّ اْلُمنَافَِقــاُت َل َيْدُخُل اْلَجنََّة ِمنُْهنَّ إِلَّ  َقْيَن اهللَ، َوَشــرُّ نَِســائُِكُم اْلُمَتَبرِّ اْلُمَواتَِيُة إَِذا اتَّ

ِمْثُل اْلُغَراِب اْلَْعَصِم((. ]3330صج ص[.
الولود: كثرية اإلنجاب.

الودود: التي تتودد إىل زوجها السيما إذا غضب منها.

 املواسية املواتية: املوافقة للزوج.

 املتربجات: املظهرات زينتهن لألجانب.
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 املتخيالت: املعجبات املتكربات.

 الغراب األعصم: األبيض الجناحني أو الرجلني كناية عىل قلة من يدخل الجنة منهن.

باب]تحذير]الزوجة]من]كثرة]التشكي]وكفران]العشير1][[ 

اَلِة َقْبَل ( 1081 اَلَة َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َيــْوِم ِعيٍد، َفَبــَدَأ بِالصَّ َعــْن َجابٍِر، َقاَل: َشــِهْدُت الصَّ
ًئا َعَلى بِــاَلٍل، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَوَعَظ  اَلَة َقــاَم ُمَتَوكِّ ا َقَضى الصَّ اْلُخْطَبــِة بَِغْيــِر َأَذاٍن َواَل إَِقاَمٍة، َفَلمَّ
َرُهْم َوَحثَُّهْم َعَلى َطاَعتِِه، ُثمَّ َماَل َوَمَضى إَِلى النَِّساِء َوَمَعُه باَِلٌل، َفَأَمَرُهنَّ بَِتْقَوى اهللِ َوَوَعَظُهنَّ  النَّاَس َوَذكَّ
ْقَن َفإِنَّ َأْكَثَرُكنَّ َحَطُب َجَهنََّم((،  َرُهــنَّ َوَحِمَد اهلَل، َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َحثَُّهنَّ َعَلى َطاَعتِِه، ُثمَّ َقاَل: ))َتَصدَّ َوَذكَّ
َكاَة، َوَتْكُفْرَن اْلَعِشيَر((،  ْيِن: بَِم َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُتْكثِْرَن الشَّ َفَقاَلِت اْمَرَأٌة مِْن َسِفَلِة النَِّساِء َسْفَعاُء اْلَخدَّ

ْقَن بِِه. ]1575صن ص[. ، َوَخَواتِيَمُهنَّ َيْقِذْفنَُه فِي َثْوِب باَِلٍل َيَتَصدَّ ، َوَأْقُرَطُهنَّ َفَجَعْلَن َينِْزْعَن َقاَلئَِدُهنَّ
سفلة النساء: أي امرأة من وسط النساء جالسة يف وسطهن.

سفعاء الخدين: بها شحوب وسواد يف الوجه.

تكثرن الشكاة: أي الشكوى وكثرة الشكوى سبب للتسخط.

تكفرن العشــري: العشري الزوج ألنه يعارشها وتعارشه والُكفر هنا ليس كفًرا أكرب فال يُْخرجها 

من اإلسالم لكنه كفر أصغر ومن كبائر الذنوب.

قالئدهن: القالئد جمع قالدة وهو ما يوضع عىل العنق من حيل أو غريه

أقرطهن: جمع قرط وهو ما يُعلق يف شحمة األذن عند النساء.

باب]شكر]الزوجة]زوجها1][[ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمــٍرو  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َينُْظُر اهللُ إَِلى اْمَرَأٍة َل َتْشــُكُر ( 1082
لَِزْوِجَها َوِهَي َل َتْسَتْغنِي َعنُْه((. ]289سل ص[.

ال تشكر لزوجها: والشكر هنا ليس باللسان فقط بل باللسان واألفعال بحسن التبعل لزوجها.

ِة َقاَلْت: »َمرَّ بَِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا فِي َجَواٍر َأْتَراٍب لِي، َفَسلََّم (  108 َعْن َأْســَماَء اْبنَِة َزْيٍد اأْلَْنَصاِريَّ
َعَلْينَــا، َوَقاَل: ))إِيَّاُكنَّ َوُكْفَر اْلُمنِْعِميَن((، َفُقلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، َوَما ُكْفــُر اْلُمنِْعِميَن؟ َقاَل: ))َلَعلَّ إِْحَداُكنَّ 
َتُطــوُل َأْيَمُتَها ِمْن َأَبَوْيَها، ُثمَّ َيْرُزُقَها اهللُ َزْوًجا َوَيْرُزُقَها ِمنُْه َوَلًدا، َفَتْغَضُب اْلَغْضَبَة َفَتْكُفُر َفَتُقوُل: َما َرَأْيُت 

((. ]823سل[ جيد. ِمنَْك َخْيًرا َقطُّ
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تطول أيمتها: عنوستها.

فتكفــر: أي تكفر النعمة التي تفضل الله بها عليها بل يلزمهــا إكرامها والعناية بها والحفاظ 

عليها وهي نعمة الزوج فكفران النعمة سبب لزوالها.

باب]ذكر]الزوجة]محاسن]زوجها]والثناء]عليه1][[ 

َعْن َســْعِد ْبِن ِهَشــاٍم، َقاَل: َســَأْلُت َعائَِشــَة، َفُقْلُت: َأْخبِِرينِي َعْن ُخُلِق َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ ( 1084
َفَقاَلْت: »َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن«. ]سن 25341 ص[.

َعْن َأبِي إِْســَحاَق، َقاَل: َســِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللِ الَجَدلِيَّ َيُقوُل: َســَأْلُت َعائَِشــَة، َعْن ُخُلِق ( 1085
يَِّئَة،  يَِّئِة السَّ اًبا فِي األَْسَواِق، َواَل َيْجِزي بِالسَّ ًشا َواَل َصخَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: »َلْم َيُكْن َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ

َوَلكِْن َيْعُفو َوَيْصَفُح«. ]2016صت ص[.
فاحًشا: بذيئًا وهو الذي يتكلم بالقبح.

متفحًشا: هو الذي يكثر من الفحش ويتكلفه.

صخابا يف األسواق: ال يرفع صوته يف األسواق بل يلني للناس.

يجزي: يعاقب.

َعِن األَْسَوِد، َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة َما َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَُع فِي َبْيتِِه؟ َقاَلْت: »َكاَن َيُكوُن فِي (  108
الَِة«. ]676خ[. الَُة َخَرَج إَِلى الصَّ مِْهنَِة َأْهلِِه - َتْعنِي ِخْدَمَة َأْهلِِه - َفإَِذا َحَضَرِت الصَّ

 خدمة أهله: أي كان يساعدهن يف بعض األعمال التي يقمن بها أحيانًا.

باب]الزوجة]تعين]زوجها]على]أمر]اآلخرة1][[ 

َهَب ( 1087 وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِزُ َهَب َوٱلَّ وَن ٱلَّ ِيَن يَۡكِزُ ــا َنَزَلــْت: }َوٱلَّ َعــْن َســالِِم ْبِن َأبِي الَجْعــِد، َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َلمَّ
ِة، َلْو  َهِب َوالِفضَّ َة{ َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعِض َأْسَفاِرِه، َفَقاَل َبْعُض َأْصَحابِِه: ُأْنِزَلْت فِي الذَّ َةَوٱۡلفِضَّ َوٱۡلفِضَّ
َعلِْمنَا َأيُّ الَماِل َخْيٌر َفنَتَِّخَذُه؟ َفَقاَل: ))َأْفَضُلُه لَِساٌن َذاكٌِر، َوَقْلٌب َشاكٌِر، َوَزْوَجٌة ُمْؤِمنٌَة ُتِعينُُه َعَلى إِيَمانِِه((. 

]3094صت ص[. 
وزوجة مؤمنة تعينه عىل إيمانه: أي تكون له عونًا عىل طاعة الله وتجنب عصيانه.

َعــْن َثْوَباَن أنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))لَِيتَِّخْذ َأَحُدُكْم َقْلًبا َشــاكًِرا َولَِســاًنا َذاكًِرا َوَزْوَجًة ( 1088
ُمْؤِمنًَة ُتِعينُُه َعَلى َأْمرِ اْلِخَرِة((. ]5355صج ص[.
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باب]إمتاع]الزوجة]زوجها]بصالحها1][[ 

ْنَيا َمَتاٌع، ( 1089 َما الدُّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َيِزيَد، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إِنَّ
الَِحِة((. ]1855صه ص[. ْنَيا َشْيٌء َأْفَضَل ِمَن اْلَمْرَأِة الصَّ َوَلْيَس ِمْن َمَتاِع الدُّ

املرأة الصالحة: ويف الحديث: »ثالثة من الســعادة...« وأول شيئ كان املرأة الصالحة وفيه حث 

املرأة أن تسلك أسباب الصالح لتُسعد نفسها وبيتها فالصالح َسكينة وبركة وطمأنينة.

باب]مراجعة]الزوجة]نفسها]أين]هي]من]زوجها1][[ 

ًة َلُه َأَتِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحاَجٍة، ( 1090 َعْن ُبَشــْيِر ْبِن َيَســاٍر، َعــِن اْلُحَصْيِن ْبِن مِْحَصــٍن، َأنَّ َعمَّ
َفَفَرَغــْت مِــْن َحاَجتَِهــا، َفَقاَل َلَهــا النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَذاُت َزْوٍج َأْنِت؟(( َقاَلــْت: َنَعْم، َقاَل: ))َكْيــَف َأْنِت َلُه؟(( 
َما ُهــَو َجنَُّتِك َوَناُرِك((. ]سن 19025  َقاَلــْت: َمــا آُلوُه إاِلَّ َما َعَجــْزُت َعنُْه، َقاَل: ))َفاْنُظرِي َأْيَن َأْنِت ِمنُْه، َفإِنَّ

حسن لغيره[.

ما ألوه: أي ما أقرص يف خدمته وإرضائه.

فانظري أين أنت منه: أي أقريبة منه أم بعيدة عنه.

جنتك ونارك: أي هو سبب دخولك الجنة لو أطعتيه وسبب لدخولك النار لو عصيتيه.

باب]الزوجة]أول]ما]يشغلها]بعد]الله]زوجها1][[ 

ْوُم مِْن َرَمَضاَن، ( 1091 َعْن َأبِي َســَلَمَة، َقاَل: َســِمْعُت َعائَِشَة ، َتُقوُل: »َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّ
ْغُل مَِن النَّبِيِّ َأْو بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]1950خ[. َفَما َأْسَتطِيُع َأْن َأْقِضَي إاِلَّ فِي َشْعَباَن«، َقاَل َيْحَيى: الشُّ

إال يف شعبان: ألنه قد ضاق الوقت وقيل ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم غالب شعبان.

الشغل من النبي أو بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص: لتكون مهيئة له إذا طلبها وهذا بناء عىل أنه ال يجب عليه القسم 

وإال فمن املمكن تقيض يف غري ليلتها لكن الشــغل به أعم من التهيئة لقضاء الحاجة لكونها حال فطرها 

. أنشط لخدمته وقال البعض أن هذه الجملة مدرجة ليست من كالم عائشة



ريــاض الصالحــات416

باب]صبر]الزوجة]على]فقر]زوجها1][[ 

ْحَداَنا إاِلَّ َثْوٌب َواِحٌد َتِحيُض فِيِه، َفإِْن َأَصاَبُه ( 1092 َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل: َقاَلْت َعائَِشُة: »َما َكاَن إِلِ
ْتُه بِِريِقَها، ُثمَّ َقَصَعْتُه بِِريِقَها«. ]358صد ص[. َشْيٌء مِْن َدٍم َبلَّ

تِي َيْضَطِجُع َعَلْيَها مِْن َأَدٍم َحْشُوَها (  109 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَنْت ِوَساَدُة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الَّ
لِيٌف«. ]2469صت ص[.

ٍد َنْمُكُث َشــْهًرا َما َنْســَتْوقُِد بِنَاٍر إِْن ُهــَو إاِلَّ الَماُء ( 1094 َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »إِْن ُكنَّا آَل ُمَحمَّ
َوالتَّْمُر«. ]2471صت ص[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َما َشــبَِع َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْهُلُه َثاَلًثا تَِباًعا مِْن ُخْبِز الُبرِّ َحتَّى َفاَرَق ( 1095
ْنَيا«. ]2358صت ص[. الدُّ

َيالِــي الُمَتَتابَِعَة َطاِوًيــا َوَأْهُلُه اَل (  109 َعــْن اْبــِن َعبَّاٍس، َقــاَل: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيبِيــُت اللَّ
ِعيِر«. ]2360صت ح[. َيِجُدوَن َعَشاًء َوَكاَن َأْكَثُر ُخْبِزِهْم ُخْبَز الشَّ

ًقا َحتَّى ( 1097 َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل: »َما َأَكَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِخَواٍن َواَل َأَكَل ُخْبًزا ُمَرقَّ
َماَت«. ]2363صت ص[.

خوان: ما يوضع عليه الطعام وكان مرتفعا فإذا وضع عليها الطعام تسمى مائدة.

ــْهُر َما ُيَرى ( 1098 ٍد ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َلَقْد َكاَن َيْأتِي َعَلى آِل ُمَحمَّ
َخاُن«، ُقْلُت: َفَما َكاَن َطَعاُمُهْم؟ َقاَلْت: »اأْلَْســَوَداِن: التَّْمُر، َواْلَماُء، َغْيَر َأنَُّه َكاَن َلنَا  فِي َبْيٍت مِْن ُبُيوتِِه الدُّ
ٌد: َوَكاُنوا  ِجيــَراٌن مَِن اأْلَْنَصاِر، ِجيَراُن ِصْدٍق، َوَكاَنْت َلُهْم َرَبائُِب، َفَكاُنــوا َيْبَعُثوَن إَِلْيِه َأْلَباَنَها« َقاَل ُمَحمَّ

تِْسَعَة َأْبَياٍت. ]4145صه[ حسن صحيح
ربائب: ويف رواية منائح جمع منيحة وهي الشــاة أو الناقــة التي تُعطى للغري ليحلبها وينتفع 

بلبنها ثم يردها عىل صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة كالهبة.

َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشــيٍر، َقاَل: َســِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َيُقوُل: »َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1099
َقِل، َما َيْمأَلُ بِِه َبْطنَُه«. ]4146صه ص[. َيْلَتِوي فِي اْلَيْوِم مَِن اْلُجوِع، َما َيِجُد مَِن الدَّ

الدقل: التمر الردئ اليابس.

، َعْن ُأمِّ َهانٍِئ بِنِْت َأبِي َطالٍِب َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َهْل ( 1100 ْعبِيِّ َعْن الشَّ
 .)) بِيِه، َفَما َأْقَفَر َبْيٌت ِمْن ُأْدٍم فِيِه َخلٌّ ، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َقرِّ ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟(( َفُقْلُت: اَل، إاِلَّ كَِسٌر َيابَِسٌة َوَخلٌّ

]1841صت ح[.
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فما أقفر: أي ما خال و)القفار( الطعام بال أُْدم.

أدم: اإلدام مما يتناوله الناس.

الخل: نوع من اإلدام وهو ما يؤتدم به.

َعْن َأَنٍس، َقاَل: َمَشْيُت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِخْبِز َشِعيٍر َوإَِهاَلٍة َسنَِخٍة، َوَلَقْد ُرِهَن َلُه ِدْرٌع ِعنَْد ( 1101
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  َيُهوِديٍّ بِِعْشِريَن َصاًعا مِْن َطَعاٍم َأَخَذُه أِلَْهلِِه، َوَلَقْد َسِمْعُتُه َذاَت َيْوٍم، َيُقوُل: ))َما َأْمَسى فِي آِل ُمَحمَّ

((، َوإِنَّ ِعنَْدُه َيْوَمئٍِذ َلتِْسَع نِْسَوٍة. ]1215صت ص[. َصاُع َتْمرٍ، َوَل َصاُع َحبٍّ
وإهالة: وهي ما أُذيب من الشحم واألَْلية.

سنخة: متغرية الريح فاسدة الطعم.

َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َأْخَبَرُه: »َأنَّ َعلِيَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب َدَخَل َعَلى َفاطَِمَة َوَحَسٌن َوُحَسْيٌن ( 1102
ــوِق َفَجــاَء إَِلى َفاطَِمَة َفَأْخَبَرَها  َيْبكَِيــاِن َفَقاَل: َما ُيْبكِيِهَما؟ َقاَلْت: اْلُجوُع. َفَخَرج َعلِيٌّ َفَوَجَد ِدينَاًرا بِالسُّ
: َأْنَت َخَتُن  َفَقاَلــْت: اْذَهْب إَِلى ُفاَلٍن اْلَيُهوِديِّ َفُخْذ َلنَا َدقِيًقا. َفَجاَء اْلَيُهوِديَّ َفاْشــَتَرى بِــِه َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ
قِيُق، َفَخَرَج َعلِــيٌّ َحتَّى َجاَء بِِه  ِذي َيْزُعُم َأنَُّه َرُســوُل اهللِ؟ َقــاَل: َنَعْم، َقاَل: َفُخْذ ِدينَــاَرَك َوَلَك الدَّ َهــَذا الَّ
ينَاَر بِِدْرَهِم  اِر َفُخْذ َلنَا بِِدْرَهٍم َلْحًما، َفَذَهــَب َفَرَهَن الدِّ َفاطَِمــَة َفَأْخَبَرَهــا، َفَقاَلْت: اْذَهْب إَِلى ُفــاَلٍن اْلَجزَّ
َلْحٍم َفَجاَء بِِه َفَعَجنَْت َوَنَصَبْت َوَخَبَزْت، َوَأْرَســَلْت إَِلى َأبِيَها، َفَجاَءُهْم، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ َأْذُكُر َلَك 
َفإِْن َرَأْيَتُه َلنَا َحاَلاًل َأَكْلنَاُه، َوَأَكْلَت َمَعنَا مِْن َشــْأنِِه َكَذا، َوَكَذا، َفَقاَل: ))ُكُلوا بِاْســِم اهللِ((، َفَأَكُلوا َفَبْينََما ُهْم 
ينَاَر، َفَأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُدِعَي َلُه، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: َسَقَط مِنِّي فِي  ْساَلَم الدِّ َمَكاَنُهْم، إَِذا ُغاَلٌم َينُْشُد اهلَل َواإْلِ
اِر، َفُقْل َلُه: إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َلَك، َأْرِســْل إَِليَّ  ــوِق، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعِليُّ اْذَهْب إَِلى اْلَجزَّ السُّ

(( َفَأْرَسَل بِِه َفَدَفَعُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِه«. ]1716صد ح[. ينَاِر، َوِدْرَهُمَك َعَليَّ بِالدِّ

 ختن: أي صهر.

باب]تحذير]الزوجة]من]البذاءة1][[ 

َعــْن َعاِصــِم ْبِن َلِقيِط ْبِن َصْبَرَة، َعــْن َأبِيِه َلِقيِط ْبِن َصْبَرَة، َقاَل: ُكنْــُت َوافَِد َبنِي اْلُمنَْتِفِق (  110
ا َقِدْمنَا َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْم ُنَصاِدْفُه فِي  - َأْو فِي َوْفِد َبنِي اْلُمنَْتِفِق - إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَلمَّ
َمنِْزلِِه، َوَصاَدْفنَا َعائَِشــَة ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن، َقاَل: َفَأَمَرْت َلنَا بَِخِزيــَرٍة َفُصنَِعْت َلنَا، َقاَل: َوُأتِينَا بِِقنَاٍع - َوَلْم َيُقْل 
َبُق فِيِه َتْمٌر - ُثمَّ َجاَء َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َهْل َأَصْبُتْم َشــْيًئا؟ - َأْو ُأِمَر َلُكْم  ُقَتْيَبــُة: اْلِقنَاَع، َواْلِقنَاُع: الطَّ
اِعي َغنََمُه  بَِشــْيٍء؟(( َقاَل: ُقْلنَا: َنَعْم َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: َفَبْينَا َنْحُن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُجُلوٌس، إِْذ َدَفَع الرَّ
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إَِلى اْلُمَراِح، َوَمَعُه َســْخَلٌة َتْيَعُر، َفَقاَل: ))َما َولَّْدَت َيا ُفَاُن؟((، َقاَل: َبْهَمًة، َقاَل: ))َفاْذَبْح َلنَا َمَكاَنَها َشــاًة((، 
ا ِمْن َأْجِلَك َذَبْحنَاَها، َلنَا َغنٌَم ِماَئٌة َل ُنرِيُد َأْن َتِزيَد، َفإَِذا َولََّد  ُثمَّ َقاَل: ))َل َتْحِســَبنَّ َوَلْم َيُقْل: َل َتْحَســَبنَّ َأنَّ
اِعي َبْهَمًة، َذَبْحنَا َمَكاَنَها َشــاًة(( َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ لِي اْمَرَأًة َوإِنَّ فِي لَِســانَِها َشــْيًئا - َيْعنِي  الرَّ
ْقَها إًِذا((، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ إِنَّ َلَها ُصْحَبًة، َولِي مِنَْها َوَلٌد، َقاَل: ))َفُمْرَها(( َيُقوُل:  اْلَبَذاَء - َقاَل: ))َفَطلِّ
))ِعْظَها َفإِْن َيُك فِيَها َخْيٌر َفَسَتْفَعْل، َوَل َتْضرِْب َظِعينََتَك َكَضْربَِك ُأَميََّتَك(( َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأْخبِْرنِي، 

ْل َبْيَن اْلََصابِِع، َوَبالِْغ فِي اِلْستِنَْشــاِق إِلَّ َأْن َتُكوَن َصائًِما((.  َعِن اْلُوُضوِء، َقاَل: ))َأْســبِِغ اْلُوُضــوَء، َوَخلِّ
]142صد ص[.

بخزيرة: لحم يقطع ِصغارا ويُصب عليه املاء الكثري فإذا نضج ذُر عليه الدقيق وقيل: حساء من 

دقيق وَدَسم.

هل أصبتم شيئا: أي هل أطعمتم وتمت ضيافتكم.

غنمه: أي غنم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

املراح: ما تأوى إليه اإلبل والغنم بالليل.

سخلة: ولد الشاة من املعز والضأن حني يولد ذكًرا أم أنثى.

تيعر: اليُعار صوت الغنم أو املعز.

بهمــة: الصغري من ولد الغنم ذكرا كان أو أنثى وهي هنا أنثى بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص للراعي فاذبح لنا 

مكانها شاة.

البذاء: ذات لسان فاحش والبَذَاء: الفحش يف القول.

كرضبك أميتك: أي مثل رضبك األمة.

 ظعينتك: الظعينة هي املرأة.

ــَعاَدِة: ( 1104 ــَقاِء، َفِمَن السَّ ــَعاَدِة َوَثَاَثٌة ِمَن الشَّ َعْن َســْعٍد َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاَثٌة ِمَن السَّ
ابُة َتُكوُن َوطِيَئًة فُتْلِحُقَك  الَِحُة َتَراَها َفُتْعِجُبَك َوَتِغيُب َعنَْها َفَتْأَمنَُها َعَلى َنْفِســَها َوَمالَِك، َوالدَّ اْلَمــْرَأُة الصَّ
ــَقاِء: اْلَمْرَأُة َتَراَها َفَتُســوُؤَك وَتْحِمُل لَِســاَنَها  اُر َتُكوُن َواِســَعًة َكثِيَرَة اْلَمَرافِِق، َوِمَن الشَّ بَِأْصَحابِــَك، َوالدَّ
اَبُة َتُكوُن َقُطوًفا َفإِْن َضَرْبَتها َأْتَعَبْتَك َوإِْن َتَرْكَتَها  َعَلْيَك، َوإِْن ِغْبَت َعنَْها َلْم َتْأَمنَْها َعَلى َنْفِسَها َوَمالَِك َوالدَّ

اُر َتُكوُن َضيَِّقًة َقِليَلَة اْلَمَرافِِق((. ]3056صج ح[. َلْم ُتْلِحْقَك بَِأْصَحابَِك، َوالدَّ
تحمل لسانها عليك: أي بالُقبح أو برفع الصوت.
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باب]الزوجة]ال]تؤذي]زوجها]بقول]أو]فعل1][[ 

ْنَيــا، إِلَّ َقاَلْت ( 1105 َعــْن ُمَعاِذ ْبــِن َجَبٍل، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َل ُتْؤِذي اْمــَرَأٌة َزْوَجَها فِي الدُّ
َمــا ُهَو ِعنْــَدَك َدِخيٌل ُيوِشــُك َأْن ُيَفاِرَقــِك إَِلْينَا((.  َزْوَجُتــُه ِمــَن الُحــوِر الِعيــِن: َل ُتْؤِذيِه، َقاَتَلــِك اهللُ، َفإِنَّ

]صت 1174 ص[.
الحور: الحوراء هي شديدة بياض العني شديدة سوادها.

العني: بكرس العني واسعة العني.

عندك دخيل: ضيف ونزيل عندك.

يوشك أن يفارقك: أي يرتكك ويدخل الجنة فيكون معنا.

باب]عناية]الزوجة]بطعام]زوجها1][[ 

َعْن َعائَِشَة بنِْت َطْلَحَة َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن ، َقاَلْت: َقاَل لِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َذاَت (  110
َيْوٍم ))َيا َعائَِشُة، َهْل ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟(( َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َما ِعنَْدَنا َشْيٌء َقاَل: ))َفإِنِّي َصائٌِم(( َقاَلْت: 
ا َرَجَع َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت: َيا َرُسوَل  ٌة - َأْو َجاَءَنا َزْوٌر - َقاَلْت: َفَلمَّ َفَخَرَج َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُأْهِدَيْت َلنَا َهِديَّ
ٌة - َأْو َجاَءَنا َزْوٌر - َوَقْد َخَبْأُت َلَك َشْيًئا، َقاَل: ))َما ُهَو؟(( ُقْلُت: َحْيٌس، َقاَل: ))َهاتِيِه((  اهللِ، ُأْهِدَيْت َلنَا َهِديَّ
ْثُت ُمَجاِهًدا بَِهَذا اْلَحِديِث، َفَقاَل:  َفِجْئُت بِِه َفَأَكَل، ُثمَّ َقاَل: ))َقْد ُكنُْت َأْصَبْحُت َصائًِما(( َقاَل َطْلَحُة: َفَحدَّ

َدَقَة ِمْن َمالِِه، َفإِْن َشاَء َأْمَضاَها َوإِْن َشاَء َأْمَسَكَها((. ]1154م[. ُجِل ُيْخرُِج الصَّ ))َذاَك بَِمنِْزَلِة الرَّ

حيس: هو التمر مع السمن واألقط.

زور: زوار أي ومعهم هدية وخبأت لك منها.

باب]الزوجة]ال]تكلف]زوجها]ما]ال]يطيقه1][[ 

ْنَيا ( 1107 َعــْن َأبِي َســِعيٍد َأْو َجابِــٍر َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخَطــَب ُخْطَبًة َفَأَطاَلَهــا، َوَذَكَر فِيَهــا َأْمَرالدُّ
َيِغ َأْو َقاَل:  ُفُه ِمَن الثَِّياِب َأِو الصِّ َل َما َهَلَك َبنُو إِْســَرائِيَل َأنَّ اْمَرَأَة اْلَفِقيرِ َكاَنْت ُتَكلِّ َواآْلِخَرِة، َفَذَكَر ))أنَّ أوَّ
، َفَذَكَر اْمَرَأًة ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل َكاَنْت َقِصيَرًة َواتََّخَذْت ِرْجَلْيِن ِمْن َخَشٍب  يَغِة َما ُتَكلُِّف اْمَرَأُة اْلَغنِيِّ ِمَن الصِّ
َوَخاَتًما َلُه َغْلٌق َوَطَبٌق َوَحَشْتُه ِمْسًكا َوَخَرَجْت َبْيَن اْمَرَأَتْيِن َطِويَلَتْيِن َأْو َجِسيَمَتْيِن، َفَبَعُثوا إِْنَساًنا َيْتَبُعُهْم، 

ْجَلْيِن ِمْن َخْشٍب((. ]591سل ص[. َفَعَرَف الطَِّويَلَتْيِن َوَلْم َيْعرِْف َصاِحَبَة الرِّ
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 تكلفه: أي أن يشــرتي من الثياب والُحيل مثل ما يشــرتي الغني لزوجته مما يؤدي إىل الهالك 

واشتغال الناس بسفاســف األمور مثل هذه املرأة القصرية التي ابتكرت ما يزيد يف طولها وتمر بمجامع 

الرجال وتفتح خاتمها وقد حشــته باملسك فيفوح العطر منها فوقع الفساد وانترشت الفتن وكان الهالك 

مصري بني إرسائيل.

قال الشــيخ األلباني  تعليقا عىل هذا الحديث: يف هذا الحديث تنبيه ظاهر إىل أن عادة النساء 

الفاســقات لبس ما يلفت األنظار إليهن ومن ذلك ما شاع بينهن من انتعال النعال العالية الكعاب ولعل 

أصل ذلك من اخرتاع اليهود كما يشري هذا الحديث فعىل النساء أن يتقني ذلك والله املستعان.

 ما تكلف امرأة الغني: ويؤخذ من هذا أن حد اإلرساف يختلف من شــخص آلخر فإذا اشرتى 

الفقري أو متوسط الحال مثل ما يشرتي الغني فهو إرساف يف حقه وليس إرسافا يف حق الغني ما لم يصل 

لدرجة التبذير وإتالف الفائض عن حاجتــه دون االنتفاع به واملقصود عدم تكليف الزوجة زوجها ما ال 

طاقة له به.

 وخاتًما له غلق وطبق: ويف رواية مسلم )وخاتما من ذهب مغلق مطبق( أي محكم اإلغالق وله 

غطاء وهو مجوف وحشته مسًكا.

باب]الزوجة]ترضى]باليسير1][[ 

ِه، ( 1108 ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ْحَمِن ْبِن َسالِِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة اأْلَْنَصاِريُّ َعْن َعْبِد الرَّ
ُهنَّ َأْعــَذُب َأْفَواًها، َوَأْنَتُق َأْرَحاًما، َوَأْرَضى بِاْلَيِســيرِ((.  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلْيُكــْم بِاْلَْبَكاِر، َفإِنَّ

]623سل ح[.

أعذب أفواها: كناية عن طيب ُقبلتهن أو طيب كالمهن وقيل عذوبة ريقها.

أنتق أرحاما: أكثر أوالدا أو املعنى أن أرحامهن أكثر قبوال للنطفة لقوة حرارة أرحامهن أو لشدة 

شهوتهن.

باب]قبول]الزوجة]لزهد]زوجها]وتقديم]رأيه]على]رأيها1][[ 

، َفَرَأْت فَِراَش َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1109 َعــْن َعائَِشــَة  َقاَلْت: َدَخَلــِت اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصــاِر َعَليَّ
َعَباَءًة َمثنِيًَّة، َفاْنَطَلَقْت، َفَبَعَثْت إَِلْيِه بِِفَراٍش َحْشــُوُه ُصوٌف، َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َما َهَذا((؟ 
يِه((،  ُة َدَخَلْت َعَليَّ َفَرَأْت فَِراَشَك، َفَذَهَبْت، َفَبَعَثْت بَِهَذا. َفَقاَل: ))ُردِّ ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ! ُفاَلَنٌة اأْلَْنَصاِريَّ
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اٍت، َفَقاَل: ))َوَاهللِ َيا َعائَِشــُة! َلْو ِشــْئُت  ُه، َوَأْعَجَبنِــي َأْن َيُكوَن فِي َبْيتِي، َحتَّى َقاَل َذلَِك َثاَلَث َمرَّ َفَلــْم َأُردَّ
ِة((. ]2484سل ح[. َهِب َواْلِفضَّ َلَْجَرى اهللُ َمِعي ِجَباَل الذَّ

فبعثت إليه بفراش حشــوه صوف: فالفراش يخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك رده لزهده وكان من 

ســنته عدم رد الهدية ولو لن يســتعملها امُلْهَدى إليه ألن بإمكانه االنتفاع بها ببيعها أو بإهدائها وإنما 

هنا أراد الرســول ملسو هيلع هللا ىلص الحث عىل الزهد بالقول والعمل وعدم التعلق بالدنيا وألن التزود منها سبب لحبها 

ونســيان اآلخرة وألنه قدوة وهذا ليس عىل الوجوب بل االستحباب السيما لو كان قدوة للناس وكان أهل 

بيته مهيئني ملثل هذا الخطاب.

باب]موافقة]الزوجة]زوجها]في]التصدق]وإطعام]الطعام1][[ 

َعْن َأبِي َمْيَســَرَة، َعْن َعائَِشَة، َأنَُّهْم َذَبُحوا َشــاًة، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َبِقَي ِمنَْها((؟ َقاَلْت: ( 1110
َها َغْيَر َكتِِفَها((. ]2470صت ص[. َما َبِقَي مِنَْها إاِلَّ َكتُِفَها َقاَل: ))َبِقَي ُكلُّ

ما بقي منها: أي ما بقي منها بعد التصدق منها.

بقي كلها غري كتفها: ألن الصدقة باقية أما ما يؤكل يفنى قال تعاىل: }َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما 

ِ بَاٖقۗ{ ]النحل: 96[. ِ بَاٖقِۗعنَد ٱللَّ ِعنَد ٱللَّ
َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك: »َأنَّ َفًتى مِْن َأْسَلَم َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي ُأِريُد اْلِجَهاَد َوَلْيَس لِي َماٌل ( 1111

َز َفَمرَِض، َفُقْل َلُه إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْقرُِئَك  ُه َكاَن َقْد َتَجهَّ ُز بِِه، َقاَل: ))اْذَهْب إَِلى ُفَاٍن اْلَْنَصاِريِّ َفإِنَّ َأَتَجهَّ
ْزتِنِي  ْزَت بِِه((. َفَأَتاُه َفَقاَل َلُه: َذلَِك َفَقاَل اِلْمَرَأتِِه: َيا ُفاَلَنُة، اْدَفِعي َلُه َما َجهَّ َاَم، َوُقْل َلُه اْدَفْع إَِليَّ َما َتَجهَّ السَّ

بِِه َواَل َتْحبِِسي مِنُْه َشْيًئا، َفَواهللِ اَل َتْحبِِسيَن مِنُْه َشْيًئا َفُيَباِرَك اهلُل فِيِه«. ]2780صد ص[.

باب]وقوف]الزوجة]مع]زوجها]في]األزمات]بالقول]والفعل1][[ 

ْؤَيا ( 1112 ُل َما ُبِدَئ بِِه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِــَن الَوْحِي الرُّ َعــْن َعائَِشــَة ُأمِّ الُمْؤمِنِيَن َأنََّها َقاَلْت: َأوَّ
ْبِح، ُثمَّ ُحبِّــَب إَِلْيِه الَخالَُء، َوَكاَن َيْخُلو  الَِحــُة فِــي النَّْوِم، َفَكاَن اَل َيَرى ُرْؤَيــا إاِلَّ َجاَءْت مِْثَل َفَلِق الصُّ الصَّ
ُد لَِذلَِك،  َيالِــَي َذَواِت الَعَدِد َقْبــَل َأْن َينِْزَع إَِلى َأْهلِِه، َوَيَتــَزوَّ بَِغــاِر ِحــَراٍء َفَيَتَحنَُّث فِيِه - َوُهــَو التََّعبُُّد - اللَّ
ُد لِِمْثلَِها، َحتَّى َجــاَءُه الَحقُّ َوُهَو فِي َغاِر ِحَراٍء، َفَجــاَءُه الَمَلُك َفَقاَل: اْقَرْأ،  ُثــمَّ َيْرِجُع إَِلى َخِديَجــَة َفَيَتَزوَّ
َقــاَل: ))َمــا َأَنا بَِقاِرٍئ((، َقــاَل: )) َفَأَخَذنِي َفَغطَّنِي َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ُثمَّ َأْرَســَلنِي، َفَقــاَل: اْقَرْأ، ُقْلُت: َما 
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َأَنــا بَِقاِرٍئ، َفَأَخَذنِــي َفَغطَّنِي الثَّانَِيَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ُثمَّ َأْرَســَلنِي، َفَقاَل: اْقَرْأ، َفُقْلــُت: َما َأَنا بَِقاِرٍئ، 
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق٢٢   نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق َخلََق ٱۡلِ ِي َخلََق١١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡســِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
ِي َخلََقٱۡقَرأ  بِٱۡســِم َرّبَِك ٱلَّ
ۡ
َفَأَخَذنِي َفَغطَّنِي الثَّالَِثَة ُثمَّ َأْرَســَلنِي، َفَقاَل: }ٱۡقَرأ

 ، ۡكَرُم{((. َفَرَجَع بَِها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة بِنِْت ُخَوْيلٍِد
َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
ۡكَرُمٱۡقَرأ

َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
ٱۡقَرأ

ْوُع، َفَقاَل لَِخِديَجَة َوَأْخَبَرَها الَخَبَر: ))َلَقْد َخِشــيُت  ُلوُه َحتَّى َذَهَب َعنُْه الرَّ ُلونِي(( َفَزمَّ ُلونِــي َزمِّ َفَقــاَل: ))َزمِّ
، َوَتْكِسُب  ِحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ َعَلى َنْفِســي(( َفَقاَلْت َخِديَجُة: َكالَّ َواهللِ َما ُيْخِزيَك اهلُل َأَبًدا، إِنََّك َلَتِصُل الرَّ
، َفاْنَطَلَقْت بِــِه َخِديَجُة َحتَّى َأَتْت بِِه َوَرَقَة ْبَن َنْوَفِل  ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى َنَوائِِب الَحقِّ الَمْعــُدوَم، َوَتْقِري الضَّ
 ، َر فِي الَجاِهلِيَّــِة، َوَكاَن َيْكُتُب الكَِتاَب الِعْبَرانِيَّ ى اْبَن َعمِّ َخِديَجــَة َوَكاَن اْمَرًأ َتنَصَّ ْبــِن َأَســِد ْبِن َعْبِد الُعزَّ
َفَيْكُتــُب مَِن اإِلْنِجيِل بِالِعْبَرانِيَِّة َما َشــاَء اهلُل َأْن َيْكُتَب، َوَكاَن َشــْيًخا َكبِيًرا َقْد َعِمــَي، َفَقاَلْت َلُه َخِديَجُة: َيا 
، اْســَمْع مَِن اْبِن َأِخيــَك، َفَقاَل َلُه َوَرَقــُة: َيا اْبَن َأِخي َماَذا َتــَرى؟ َفَأْخَبَرُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخَبَر َما  اْبــَن َعمِّ
َل اهلُل َعَلى ُموَســى، َيا َلْيَتنِي فِيَها َجَذًعــا، َلْيَتنِي َأُكوُن َحيًّا إِْذ  ِذي َنزَّ َرَأى، َفَقــاَل َلــُه َوَرَقُة: َهَذا النَّاُموُس الَّ
ُيْخِرُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَو ُمْخرِِجيَّ ُهْم((، َقاَل: َنَعْم، َلْم َيْأِت َرُجٌل َقطُّ بِِمْثِل َما ِجْئَت بِِه 
َي، َوَفَتَر الَوْحُي. َقاَل اْبُن  ًرا. ُثمَّ َلْم َينَْشْب َوَرَقُة َأْن ُتُوفِّ إاِلَّ ُعوِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكنِي َيْوُمَك َأْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّ
ُث َعْن َفْتَرِة  ، َقاَل: َوُهَو ُيَحدِّ ْحَمِن، َأنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ األَْنَصاِريَّ ِشَهاٍب: َوَأْخَبَرنِي َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
َماِء، َفَرَفْعُت َبَصرِي، َفإَِذا الَمَلُك الَِّذي  الَوْحِي َفَقاَل فِي َحِديثِِه: ))َبْينَا َأَنا َأْمِشــي إِْذ َســِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ
ُلونِي،  ُلونِي َزمِّ َماِء َوالَْرِض، َفُرِعْبُت ِمنُْه، َفَرَجْعُت َفُقْلُت: َزمِّ َجاَءنِي بِِحَراٍء َجالٌِس َعَلى ُكْرِسيٍّ َبْيَن السَّ
نِذۡر{ إَِلى َقْولِِه }َوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡرَوٱلرُّۡجَز فَٱۡهُجۡر{ َفَحِمَي اْلَوْحُي((. ]3خ[.

َ
نِذۡر ُقۡم فَأ
َ
ثُِّر١١ ُقۡم فَأ َها ٱلُۡمدَّ يُّ

َ
أ ثُِّرَيٰٓ َها ٱلُۡمدَّ يُّ
َ
أ َفَأْنَزَل اهللُ َتَعاَلى: }َيٰٓ

فلق الصبح: فلق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء والالم والراء هو ضياؤه.

الخالء: الخلوة وهو شأن الصالحني.

غار حراء: الغار هو الكهف والنَقب يف الجبل وحراء جبل بينه وبني مكة ثالثة أميال.

فيتحنث: يتعبد.

يرجف فؤاده: يضطرب فؤاده.

تحمل الكل: الضعيف.

 وتقري الضيف: تكرمه.

وتعني عىل نوائب الحق: نوائب جمع نائبة وهي النازلة أو الحادثة.

. هذا الناموس: الناموس صاحب الرس واملراد به هنا جربيل

جذًعا: شابًّا قويًّا. 

فقالــت خديجة كال والله ما يخزيك الله أبدا...: وهذا مثــال للوقوف مع زوجها بالقول ثم 

انطلقت به إىل ورقة بن نوفل.. وهذا مثال للوقوف مع زوجها بالعمل.
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َة فِي فِــَداِء َأْســَراُهْم َبَعَثْت َزْينَُب فِــي فَِداِء َأبِي (  111 ا َبَعــَث َأْهُل َمكَّ َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َلمَّ
ا َرآَها  اْلَعــاِص بَِمــاٍل، َوَبَعَثْت فِيِه بِِقاَلَدٍة َلَها َكاَنْت ِعنَْد َخِديَجــَة َأْدَخَلْتَها بَِها َعَلى َأبِي اْلَعاِص َقاَلْت: َفَلمَّ
وا َعَلْيَها الَِّذي َلَها((.  ًة َشــِديَدًة، َوَقاَل: ))إِْن َرَأْيُتْم َأْن ُتْطِلُقوا َلَها َأِســيَرَها، َوَتُردُّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرقَّ َلَها ِرقَّ
َفَقاُلوا: َنَعْم. َوَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ َعَلْيِه َأْو َوَعَدُه َأْن ُيَخلَِّي َســبِيَل َزْينََب إَِلْيِه، َوَبَعَث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َزْيــَد ْبَن َحاِرَثَة َوَرُجاًل مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل: ))ُكوَنا بَِبْطِن َيْأِجَج َحتَّى َتُمرَّ بُِكَما َزْينَُب َفَتْصَحَباَها َحتَّى َتْأتَِيا 

بَِها((. ]2692صد ح[.
بعثت زينب يف فداء أبي العاص: زينب بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وقد ساعدها أبوها عىل وقوفها مع 

زوجها يف أزمته فبذلت املال والجاه لفك أرسه مع كونه لم يسلم وقتئذ.

َعْن ُســَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغيَرَة َعْن َثابٍِت، َعْن َأَنٍس َقاَل: َماَت اْبٌن أِلَبِي َطْلَحَة مِْن ُأمِّ ُســَلْيٍم. ( 1114
َبْت إَِلْيِه َعَشــاًء، َفَأَكَل  ُثُه، َقــاَل: َفَجاَء َفَقرَّ ُثــوا َأَبا َطْلَحَة بِاْبنِــِه َحتَّى َأُكوَن َأَنا ُأَحدِّ َفَقاَلــْت أِلَْهلَِهــا: اَل ُتَحدِّ
ا َرَأْت َأنَُّه َقْد َشبَِع َوَأَصاَب  َوَشِرَب، َقاَل: ُثمَّ َتَصنََّعْت َلُه َأْحَسَن َما َكاَنْت َتَصنَُّع َقْبَل َذلَِك، َفَوَقَع بَِها، َفَلمَّ
مِنَْها، َقاَلْت: َيا َأَبا َطْلَحَة، َأَرَأْيَت َأنَّ َقْوًما َأَعاُروا َعاِرَيَتُهْم َأْهَل َبْيٍت، َوَطَلُبوا َعاِرَيَتُهْم َأَلُهْم َأْن َيْمنَُعوُهْم؟ 
َقاَل: اَل، َقاَلْت: َفاْحَتِســْب اْبنََك، َفاْنَطَلَق َحتَّى َأَتى َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَرُه بَِما َكاَن، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
))َباَرَك اهللُ َلُكَما فِي َغابِرِ َلْيَلتُِكَما(( . َقاَل: َفَحَمَلْت، َقاَل: َفَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َســَفٍر َوِهَي َمَعُه، َوَكاَن 

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَتى اْلَمِدينََة مِْن َسَفٍر اَل َيْطُرُقَها ُطُروًقا، َفَدَنْوا مَِن اْلَمِدينَِة، َفَضَرَبَها اْلَمَخاُض، َواْحَتَبَس 
، إِنََّك َلَتْعَلُم َأنَُّه ُيْعِجُبنِي َأْن َأْخُرَج َمَع  َعَلْيَهــا َأُبو َطْلَحَة، َواْنَطَلَق َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َيــا َربِّ
َرُســولَِك إَِذا َخَرَج، َوَأْدُخَل َمَعُه إَِذا َدَخَل، َوَقِد اْحَتَبْســُت بَِما َتَرى، َقاَل: َتُقوُل ُأمُّ ُســَلْيٍم: َيا َأَبا َطْلَحَة، َما 
ي: َيا  ِذي ُكنُْت َأِجُد، َفاْنَطَلْقنَا، َقاَل: َوَضَرَبَها اْلَمَخاُض ِحيَن َقِدُموا، َفَوَلَدْت ُغاَلًما، َفَقاَلْت لِي ُأمِّ َأِجُد الَّ
ا َأْصَبْحُت اْحَتَمْلُتُه َواْنَطَلْقُت بِِه إَِلى  َأَنُس، اَل ُيْرِضَعنَُّه َأَحٌد َحتَّى َتْغُدَو بِِه َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَلمَّ
ا َرآنِي َقاَل: ))َلَعلَّ ُأمَّ ُســَلْيٍم َوَلــَدْت؟(( ُقْلُت: َنَعْم. َقاَل:  َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَصاَدْفُتُه َوَمَعُه مِيَســٌم َفَلمَّ
َفَوَضَع اْلِميَسَم، َقاَل: َفِجْئُت بِِه َفَوَضْعُتُه فِي ِحْجِرِه. َقاَل: َوَدَعا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعْجَوٍة مِْن َعْجَوِة اْلَمِدينَِة، 
ُظ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْنُظُروا  بِيُّ َيَتَلمَّ ، َفَجَعَل الصَّ بِيِّ َفاَلَكَها فِي فِيِه َحتَّى َذاَبْت، ُثمَّ َقَذَفَها فِي فِي الصَّ

اُه َعْبَد اهللِ. ]سن 13049 ص[. إَِلى ُحبِّ اْلَْنَصاِر التَّْمَر((، َقاَل: َفَمَسَح َوْجَهُه َوَسمَّ
مات ابن ألبي طلحة: وهذا االبن أخو أنس ألمه أم سليم وهو أبو عمري الذي كان يداعبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ال تحدثوا أبــا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه: وفيه وقوف أم ســليم مع زوجها يف وفاة 

طفلهما موقًفا عظيًما لتخفف عنه املصاب.
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باب]تفاعل]الزوجة]مع]زوجها]إذا]مازحها1][[ 

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َوَعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َعائَِشَة، ، َأنََّها َكاَنْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1115
ا َحَمْلُت اللَّْحَم َســاَبْقُتُه َفَســَبَقنِي َفَقاَل: ))َهِذِه بِتِْلَك  ، َفَلمَّ فِي َســَفٍر َقاَلْت: َفَســاَبْقُتُه َفَســَبْقُتُه َعَلى ِرْجَليَّ

ْبَقِة((. ]2578صد ص[. السَّ
 فسابقته: تنافسنا يف سباق فسبقته عىل رجيل.

 حملت اللحم: أي زاد وزني وسمنت.

 سابقته فسبقني: أعدنا السباق يف سفرة أخرى فسبقني هذه املرة.

 هذه بتلك: هذه السبقة مني مقابل سبقتك األوىل فحصل التعادل.

باب]الزوجة]ال]تمتنع]من]زوجها1][[ 

ُجُل اْمَرَأَتُه إَِلى فَِراِشــِه َفَأَبْت (  111 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َدَعا الرَّ
َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعنَْتَها الَماَئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح((. ]3237خ[.

إىل فراشه: أي للجماع وليس لديها عذر.

فأبت: أي امتنعت وال يدخل يف ذلك املعقود عليها قبل الزفاف.

فبــات غضبان عليها: ويؤخذ منه أنه لو لم يغضب وعفــا عنها أو كان األمر منه اختياريًا فال 

بأس.

لعنتها املالئكة حتــى تصبح: أي تدعوا املالئكة عليها بالطرد من رحمة الله حتى الصباح ويف 

رواية )حتى ترجع( أي تدعوا عليها حتى تتوب وترجع إىل فراشه.

ُجُل اْمَرَأَتُه إَِلى فَِراِشــِه، َفَأَبْت َأْن ( 1117 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َدَعــا الرَّ
َتِجيَء، َلَعنَْتَها الَماَئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح((. ]5193خ[.

َعــْن َعَطاِء ْبــِن ِدينَاٍر اْلُهَذلِيِّ َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َثَاَثٌة َل ُتْقَبُل ِمنُْهــْم َصَاٌة، َوَل ( 1118
ــَماِء، َوَل ُتَجاِوُز ُرُءوَســُهْم: َرُجٌل َأمَّ َقْوًما َوُهْم َلُه َكاِرهوَن، َوَرُجٌل َصلَّى َعَلى َجنَاَزٍة َوَلْم  َتْصَعُد إَِلى السَّ

ْيِل َفَأَبْت َعَلْيِه((. ]650سل[ جيد ُيْؤَمْر، َواْمَرَأٌة َدَعاَها َزْوُجَها ِمَن اللَّ
دعاها زوجها من الليل: وهذا عىل الغالب وإال يدخل يف الوعيد لو دعاها نهاًرا وامتنعت.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َما ِمْن َرُجٍل َيْدُعو اْمَرَأَتُه إَِلى ( 1119
َماِء َساِخًطا َعَلْيَها َحتَّى َيْرَضى َعنَْها((. ]7080صج ص[. فَِراِشِه َفَتْأَبى َعَلْيِه إِلَّ َكاَن الَِّذي فِي السَّ
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إال كان الذي يف السماء ساخًطا عليها: الجزاء من جنس العمل حيث أغضبت زوجها فغضب 

عليها ربها فجمعت بني غضب الرب وغضب الزوج وما ذلك إال للمفســدة املتعدية إىل الزوج واألرسة بل 

واملجتمع.

ُجُل َدَعا ( 1120 َعــْن َقْيِس ْبِن َطْلٍق، َعــْن َأبِيِه َطْلِق ْبِن َعلِيٍّ َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا الرَّ
َزْوَجَتُه لَِحاَجتِِه َفْلَتْأتِِه، َوإِْن َكاَنْت َعَلى التَّنُّوِر((. ]1160صت ص[.

.} ۥٓۚ ۡصلَۡحَنا َلُۥ َزوَۡجُه
َ
ۥَٓۚوأ ۡصلَۡحَنا َلُۥ َزوَۡجُه
َ
زوجته: وهي لغة عربية فصحى واألشهر زوجه قال تعاىل: }َوأ

التنور: أي وإن كانت تخبز عىل التنور وهو املوقد الذي يُخبز فيه.

ُجُل اِْمَرَأَتُه إَِلى فَِراِشِه، َفْلُتِجْب َوإِْن ( 1121 َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َدَعا الرَّ
َكاَنْت َعَلى َظْهرِ َقَتٍب((. ]533صج ص[.

ظهر قتب: ظهر بعري واملراد تستجيب له حتى ولو كانت مشغولة بأمر هام.

باب]الزوجة]ال]تهجر]فراش]زوجها1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َباَتِت الَمْرَأُة ُمَهاِجَرًة فِــَراَش َزْوِجَها، َلَعنَْتَها ( 1122
الَماَئَِكُة َحتَّى َتْرِجَع((. ]5194خ[.

إذا باتت املرأة مهاجرة فراش زوجها: ظاهر الحديث أن الوعيد يتحقق بمجرد امتناع الزوجة 

النوم مع زوجها، وذلك لو طلب منهــا الزوج النوم بجواره فامتنعت ألنه ال يطلب منها ذلك إال الحتمالية 

حاجته للجماع وإال لو لم يطلب نومها بجواره وجعــل الخيار لها أحيانًا فال بأس والحق لهما، وقيل أن 

املقصود من قوله )باتت املرأة مهاجرة فــراش زوجها( االمتناع عن طلبه للجماع أما مجرد هجرها دون 

طلبه للجماع ففيه إثم كبري لكن ال يرتتب عليه الوعيد املذكور، كما أنه ال يجوز له هجرها يف املضجع ويأثم 

بذلك إال ملصلحة رشعية تربوية أو أن تأذن بذلك.

]باب]نوم]الزوجة]مع]زوجها]في]شعار]واحد]1][[ 

ولو]كانت]حائًضا

َثْتَهــا َقاَلْت: »َبْينََما (  112 َثْتُه، َأنَّ ُأمَّ َســَلَمَة َحدَّ َعــْن َأبِي َســَلَمَة: َأنَّ َزْينََب بِنَْت َأبِي َســَلَمَة َحدَّ
َأَنــا ُمْضَطِجَعــٌة َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِــي اْلَخِميَلــِة إِْذ ِحْضــُت، َفاْنَســَلْلُت َفَأَخــْذُت ثَِياَب َحْيَضتِــي. َقاَل 

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَنِفْسِت؟(( ُقْلُت َنَعْم. َفَدَعانِي َفاْضَطَجْعُت َمَعُه فِي اْلَخِميَلِة. ]283صن. ص[.
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فانسللت: ذهبت يف خفية خشية أن يصيبه من دمها أو يطلبها لالستمتاع فذهبت تتجهز لذلك.

ثياب حيضتي: بكرس الحاء أي الثياب التي ألبســها حال الحيض وبفتح الحاء أي ثيابي التي 

ألبسها من الحيض ألن الحيضة بالفتح هي الحيض.

 أنفست: بفتح النون وكرس الفاء أي حضِت وبضم النون وكرس الفاء يف دم الوالدة.

 الخميلة: القطيفة أو الصوف له خمل وكل ثوب له خمل.

ــَعاِر اْلَواِحــِد، َوَأَنا َحائٌِض ( 1124 عــن َعائَِشــَة َقاَلْت: »ُكنُْت َأَنا َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُت فِي الشِّ
َطامٌِث، َفإِْن َأَصاَبُه مِنِّي َشْيٌء َغَسَل َمَكاَنُه َوَلْم َيْعُدُه، ُثمَّ َصلَّى فِيِه، َوإِْن َأَصاَب - َتْعنِي: َثْوَبُه - مِنُْه َشْيٌء 

َغَسَل َمَكاَنُه َوَلْم َيْعُدُه، ُثمَّ َصلَّى فِيِه«. ]269صد ص[.
الشعار: هو الثوب الذي ييل البرشة ففيه أنه ال بأس بأن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض يف 

ثوب واحد وال يُشرتط أن يكون تحت الثوب ثياب أخرى.

فإن أصابه: أي أصاب ذلك الثوب.

مني يشء: أي دم أو غريه.

ولم يعده: يقترص عىل ذلك املوضع فقط وال يتجاوزه.

ثم صىل فيه: أي يف ذلك الشعار.

فإن أصابه مني يشء: ويف رواية عند أبي داود )وإن أصاب منه يشء( واملعنى وإن أصاب تعني 

ثوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص منه يشء غسل مكانه ولم يعده أي ولم يتجاوز املكان وال يلزم غسل الثوب كله.

باب]تزين]الحائض]لزوجها1][[ 

َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: ُكنُْت َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي لَِحافِِه، َفَوَجْدُت َما ( 1125
َتِجُد النَِّســاُء، مَِن اْلَحْيَضِة، َفاْنَســَلْلُت مَِن اللَِّحاِف، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَنِفْســِت؟((، ُقْلُت: َوَجْدُت 
َمــا َتِجُد النَِّســاُء مَِن اْلَحْيَضِة، َقاَل: ))َذلِِك َمــا َكَتَب اهللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم(( َقاَلْت: َفاْنَســَلْلُت، َفَأْصَلْحُت مِْن 
َشــْأنِي، ُثمَّ َرَجْعُت، َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َتَعاَلْي، َفاْدُخِلي َمِعي فِي اللَِّحاِف(( َقاَلْت: َفَدَخْلُت َمَعُه. 

]637صه ح[.
فأصلحت من شأني: أي من التنظف والتزين.

َعــْن ُمَعاَذَة َأنَّ اْمَرَأًة َســَأَلْت َعائَِشــَة، َقاَلْت: َتْخَتِضــُب اْلَحائُِض، َفَقاَلْت: »َقــْد ُكنَّا ِعنَْد (  112
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحُن َنْخَتِضُب، َفَلْم َيُكْن َينَْهاَنا َعنُْه«. ]656صه ص[.

تختضب: هو تغيري الشعر واليد بالحناء.
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باب]عناية]المرأة]بنظافة]وتطييب]فراش]زوجها1][[ 

ْعَفــَراِن َيُدوُر بَِها ( 1127 َعــْن َأَنٍس: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َلُه مِْلَحفــٌة َمْصُبوغٌة بِالَوْرِس َوالزَّ
ــْتَها بِاْلَماِء، َوإَِذا َكاَنْت َلْيَلُة َهِذِه  ــْتَها بِاْلَماِء، َوإَِذا َكاَنْت َلْيَلُة َهِذِه َرشَّ َعَلى نَِســائِِه، َفإَِذا َكاَنْت َلْيَلُة َهِذِه َرشَّ

ْتَها بِاْلَماِء«. ]4835صج ص[. َرشَّ
ِملحفة: ما يلتحف به كاملاِلءة.

بالورس: نبات كالسمسم أصفر.

والزعفران: نبات ذو لون ورائحة طيبة.

رشتها باملاء: إما للتربيد لشدة الحر أو أنه ماء ممزوج بِطيب وهو األقرب.

باب]تطيب]الزوجة]لزوجها1][[ 

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َأنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َأْرَكُب اْلُْرُجَواَن، َوَل َأْلَبُس اْلُمَعْصَفَر، ( 1128

َف بِاْلَحرِيرِ(( َقاَل: َوَأْوَمَأ اْلَحَســُن إَِلى َجْيِب َقِميِصــِه، َقاَل: َوَقاَل ))َأَل َوطِيُب  َوَل َأْلَبــُس اْلَقِميَص اْلُمَكفَّ

َجاِل ِريٌح َل َلْوَن َلُه، َأَل َوطِيُب النَِّساِء َلْوٌن َل ِريَح َلُه(( َقاَل َسِعيٌد: ُأَرُه َقاَل: إِنََّما َحَمُلوا َقْوَلُه فِي طِيِب  الرِّ

يَّْب بَِما َشاَءْت. ]4048صد ص[. ا إَِذا َكاَنْت ِعنَْد َزْوِجَها َفْلَتطَّ النَِّساِء َعَلى َأنََّها إَِذا َخَرَجْت َفَأمَّ
ُجها األرجوان واألرجوان: وسادة صغرية تُتخذ من حرير تُوضع عىل الرسج. األرجوان: دابة رَسْ

املعصفر: الثياب املصبوغة بالُعْصفر والُعصفر: نبات يُستخرج من ِصبغ أصفر.

املكفــف بالحرير: أي الذي أُضيف إىل أطرافه الحرير مثل األكمام والجيب وهذا محمول عىل ما 

إذا كان أكثر من أربع أصابع ألنه جاءت السنة بجواز لبسه للرجال إذا كان ال يزيد عن أربع اصابع.

وأومأ الحسن إىل جيب قميصه: أي أشار إىل الجيب شارًحا املراد باملكفف.

ريح ال لون له: كاملسك ونحوه.

لون ال ريح له: كالزعفران ونحوه أما إذا كانت يف بيتها فلها التطيب بما شاءت.
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باب]عدم]ممانعة]الزوجة]زوجها]أن]يأتي]حرثه]أنى]شاء1][[ 

ِه َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))اْئِت َحْرَثَك َأنَّى ِشــْئَت، ( 1129 َعــْن َبْهِز ْبِن َحكِيٍم َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
َوَأْطِعْمَها إَِذا َطِعْمَت، َواْكُسَها إِْذا اْكَتَسْيَت، َوَل ُتَقبِِّح اْلَوْجَه َوَل َتْضرِْب((. ]17صج ح[.

ائت حرثك أنى شــئت: أي جامع زوجتك بالكيفية التي تحبها بما أحله الله يف موضع الحرث 

وهو الفرج وليس الدبر.

وال تقبح الوجه: ال تسبها بقبح الوجه مثل أن تقول )قبح الله وجهك(.

باب]عناية]الزوجة]بشعرها1][[ 

َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))إَِذا َدَخْلَت َلْيًا، َفاَ َتْدُخْل َعَلى َأْهِلَك، ( 0 11
ِعَثُة((. ]5246خ[. َحتَّى َتْسَتِحدَّ الُمِغيَبُة، َوَتْمَتِشَط الشَّ

وتستحد: إزالة شعر العانة باملوىس ولها أن تزيله بغري املوىس.

املغيبة: التي غاب عنها زوجها.

تمتشط: تُهذب شعر رأسها وتُجمله.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َكاَن َلُه َشْعٌر َفْلُيْكرِْمُه((. ]4163صد[ حسن ( 1 11
صحيح.

َعْن َأبِي َقَتاَدَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأْكرِْم َشْعَرَك َوَأْحِسْن إَِلْيِه((. ]1218صج ح[.( 2 11

باب]لفت]الزوجة]نظر]زوجها]إليها]بالقول]أو]الفعل1][[ 

َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللِ، َأَرَأْيَت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا َوفِيِه َشَجَرٌة َقْد ُأكَِل (   11
َها ُكنَْت ُتْرتُِع َبِعيَرَك؟ َقاَل: ))فِي الَِّذي َلْم ُيْرَتْع ِمنَْها(( َتْعنِي َأنَّ  مِنَْها، َوَوَجْدَت َشَجًرا َلْم ُيْؤَكْل مِنَْها، فِي َأيِّ

ْج بِْكًرا َغْيَرَها«. ]5077خ[. َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيَتَزوَّ



429كتاب حقوق الزوجني

باب]استعمال]الزوجة]األلفاظ]الرومانسية]لزوجها1][[ 

َعْن َعنَْبَســَة ْبِن َأبِي ُســْفَياَن، َقاَل: َأْخَبَرْتنِي ُأْختِي ُأمُّ َحبِيَبَة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َحبِيَبَها َأَبا ( 4 11
اْلَقاِســِم ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرَهــا، َقاَل: ))َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ُيَصلِّي َأْرَبَع َرَكَعاٍت َبْعــَد الظُّْهرِ َفَتَمسُّ َوْجَهُه النَّاُر َأَبًدا إِْن 

َشاَء اهللُ ((. ]1813صن صحيح بما قبله وهو 1812[.

أن حبيبها أبا القاسم: وفيه قول املرأة لزوجها حبيبي وغري ذلك من األقوال التي تجلب املحبة.

باب]حرص]الزوجة]أن]تكون]بركة]على]زوجها]أو]أهلها1][[ 

ِه مِْخَمِر ْبِن ُمَعاِوَيَة، َقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ( 5 11 َعْن َحكِيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة، َعْن َعمِّ
اِر((. ]1930سل ص[. ))َل ُشْؤَم، َوَقْد َيُكوُن اْلُيْمُن فِي َثَاَثٍة: فِي اْلَمْرَأِة َواْلَفَرِس َوالدَّ

ال شــؤم: الشؤم ضد اليُمن وهما عالمتان ملا يصيب اإلنسان من خري فيسميه )يُمن( وما يصيبه 

من رش ومكروه فيسميه )شؤم( وكل هذا بقدر الله ومشيئته.

ويف رواية: )الشــؤم يف املرأة والدار والدابة( اختصار وترصف مــن بعض الرواة للروايات التي 

فيها: )إن كان الشؤم يف شيئ ففي املرأة والفرس واملسكن( فال شؤم وال طرية ال يف الثالثة وال غريها. وقال 

البعض: إن الشؤم هنا عىل غري املفهوم منه من معنى التطري لكن بمعنى سوء الطباع فيكون املعنى قريبًا 

من حديث: )سعادة ابن آدم يف ثالثة وشقوة ابن آدم يف ثالثة فمن سعادته املرأة الصالحة واملسكن الواسع 

واملركب الصالح ومن شقاوته املسكن السوء واملرأة السوء واملركب السوء(، وحديث: )أربع من السعادة...( 

وذكر منها الثالثة وأربع من الشــقاوة وذكر منها الثالثة فتخصيص الثالثة لطول مالزمتها وشدة حاجة 

اإلنسان لها فيكون صالحها صالًحا لحياته وفسادها فساد لحياته السيما املرأة.

باب]اإلحسان]ألقارب]الزوج]السيما]الوالدان]وتجنب]سخطهما1][[ 

َبْيِر َمَع ُأَناٍس مِْن َبنِي ُزْهَرَة إَِلى َعائَِشــَة، (   11 َبْيِر، َقاَل: »َذَهَب َعْبُد اهللِ ْبُن الزُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َوَكاَنْت َأَرقَّ َشْيٍء َعَلْيِهْم، لَِقَراَبتِِهْم مِْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]3503خ[.

بني زهرة: أخوال النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أرق: أرفق وأشفق.
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لقرابتهــم: من األم فأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة كما أنهم إخوة 

قيص بن كالب بن مرة وهو جد والد جد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

باب]إحسان]الزوجة]لزوجها]واستئذانه]في]الخروج]ولو]كان]عاصيا1][[ 

َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة: »َأّن َزْينَــَب بِنْــَت َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيــَن َخــَرَج َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاِجًرا ( 7 11
اْســَتْأَذَنْت َأَبــا اْلَعاِص ْبَن َربِيٍع َزْوَجَها َأْن َتْذَهَب إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأِذَن َلَها، َفَقِدَمــْت َعَلْيِه، ُثمَّ إِنَّ َأَبا 
َلَعْت بَِرْأِســَها مِْن َباِب  اْلَعــاِص َلِحَق بِاْلَمِدينَِة، َفَأْرَســَل إَِلْيَها: َأْن ُخِذي لِي َأَماًنا مِْن َأبِيِك، َفَخَرَجْت َفاطَّ
َها النَّاُس، َأَنا َزْينَُب بِنُْت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ْبِح ُيَصلِّي بِالنَّاِس، َفَقاَلْت: َيا َأيُّ ُحْجَرتَِها، َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي الصُّ
الِة، َقاَل: ))َيا َأيَُّها النَّاُس، إِنِّي َلْم َأْعَلْم بَِهَذا  ا َفَرَغ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن الصَّ َوإِنِّي َقْد َأَجْرُت َأَبا اْلَعاِص. َفَلمَّ

ُه ُيِجيُر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َأْدَناُهْم((. ]2819سل ص[. َحتَّى َسِمْعُتُموُه، َأل َوإِنَّ
اســتأذنت: أي استأذنت زينب بنت رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص زوجها أبا العاص لتذهب ألبيها إىل املدينة 

فأذن لها.

وإني قد أجرت أبا العاص: أي أن زينب أجارت زوجها ليكون يف أمان حيث أنه لم يسلم حينئذ 

ثم أسلم بعد ذلك السيما وقد نزل القرآن بعدم جواز بقاء الزوجة املسلمة تحت زوج كافر إال أن يسلم وهذا 

من إحسان الزوجة لزوجها ووقوفها بجانبه وإعانته عىل اإلسالم واالستقامة.

باب]محافظة]الزوجة]على]جمالها]ووقايته]مما]يطرأ]عليه1][[ 

ِة، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: »َكاَنْت النَُّفَســاُء َتْجلُِس َعَلى ( 8 11 ــَة األَْزِديَّ َعْن َأبِي َســْهٍل، َعْن ُمسَّ
َعْهِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبِعيَن َيْوًما، َفُكنَّا َنْطلِي ُوُجوَهنَا بِالَوْرِس مَِن الَكَلِف«. ]139صت[ حسن صحيح.

الورس: نبت أصفر يُصبغ به.

الكلف: ما يعلو وجه املرأة من الحمرة أو السواد بعد الوالدة وهي بقع قاتمة يف الوجه.

باب]عدم]تفريط]الزوجة]في]زوجها]ولو]كان]فقيرًا1][[ 

، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »َخيََّرَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْخَتْرَناُه، َأَفَكاَن ( 9 11 ْعبِيِّ َعْن الشَّ
َطاَلًقا«؟. ]1179صت ص[.
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ۡزَوِٰجَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ 
َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۡزَوِٰجَك إِن ُكنُتَّ تُرِۡدَن ٱۡلََيٰوةَ َيٰٓ

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ خرينا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: إشارة إىل قوله تعاىل: }َيٰٓ

اٗحا َجِيٗل{ حيث خريهم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بني الصرب عىل  َسِّۡحُكنَّ َسَ
ُ
َمّتِۡعُكنَّ َوأ

ُ
ۡنَيا َوزِينََتَها َفَتَعالَنۡيَ أ اٗحا َجِيٗلٱدلُّ َسِّۡحُكنَّ َسَ

ُ
َمّتِۡعُكنَّ َوأ

ُ
ۡنَيا َوزِينََتَها َفَتَعالَنۡيَ أ ٱدلُّ

الفقر أو الطالق فاخرتن أزواجه كلهن الصرب.

باب]إهداء]الزوجة]لزوجها1][[ 

عن أبِي هريرَة أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َتهاَدوا َتحابُّوا((. ]3004صج ح[.( 1140
تهاَدوا تحابوا: أي تبادلوا الهدايا فيما بينكم فإنها سبب للمحبة وتثبيتها وهي مفتاح من مفاتيح 

القلوب وآلة الستئصال الشحناء ومن ذلك إهداء صفية وغريها طعاًما يف يوم عائشة.

]باب]مساعدة]الزوجة]زوجها]1][[ 

فيما]يحتاجه]المنزل]من]خادم]وغيره

ْحَمِن، َقاَل: »َأْعَتَقْتنِي ُأمُّ َسَلَمَة فاْشَتَرَطْت ( 1141 َعْن َسِعيِد ْبِن ُجْمَهاَن، َعْن َسِفينََة َأبِي َعْبِد الرَّ
َعَليَّ َأْن َأْخُدَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َما َعاَش«. ]2526صه ح[.

أعتقتني: أي أن ســفينة موىل أم سلمة أعتقته واشــرتطت عليه خدمة زوجها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

ولذلك اشتُهر بســفينة موىل رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص لكثرة مالزمته له وخدمته وتويف زمن الحجاج وقد سماه 

رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ســفينة حيث خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ابسط 

كساءك فبسطه فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه فقال احمل ما أنت إال سفينة.

]باب]علم]الزوجة]بما]يحبه]زوجها]1][[ 

من]طعام]وشراب]ولباس]وغيرها

َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َقاَلْت: »َكاَن َأَحبَّ الثَِّياِب إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَقِميُص«. ]1762صت ص[.( 1142
الثياب: هو ما يلبسه اإلنسان ليسرت به نفسه.

القميص: اسم ملا يُلبس من املخيط له أكمام وجيب أي فتحة يدخل فيها العنق عند ارتدائه.

َعِن َعائَِشَة َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِحبُّ اْلَحْلَواَء َواْلَعَسَل ]1831صت ص[.(  114
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الحلواء والعســل: والعســل من الحلواء فهو من باب ذكر الخاص بعــد العام والحلوى ليس 

املقصود بها املرشوبات واملأكوالت الحديثة الضارة لدخول السكر ونحوه من املواد الضارة يف تركباتها بل 

هي مثل امَلِجيع وهو تمر يُعجن بلبن أو عسل بماء أو نقيع التمر ونحو ذلك.

ــَراِب إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الُحْلَو الَباِرَد«. ( 1144 َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َكاَن َأَحبُّ الشَّ
]1895صت ص[.

الحلو البارد: املاء العذب أو املخلوط بالعسل أو التمر والزبيب واملراد بالربودة املقبوله كالتي يف 

أوعية الفخار ونحوها وليست الشديدة الضارة.

باب]طلب]الزوجة]الدعاء]لها]ولزوجها1][[ 

َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبــِد اهللِ، َأنَّ اْمــَرَأًة، َقاَلــْت لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َصلِّ َعَلــيَّ َوَعَلى َزْوِجــي، َفَقاَل ( 1145
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َصلَّى اهللُ َعَلْيِك َوَعَلى َزْوِجِك((. ]1533صد ص[.

َصــل عيل وعىل زوجي: أي ادع الله أن يُصيِل عيل وعــىل زوجي والصالة عىل غري األنبياء جائز 

لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۚ َوَكَن  ِي يَُصّلِ َعلَۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُهۥ ِلُۡخرَِجُكم ّمَِن ٱلظُّ لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۚ َوَكَن ُهَو ٱلَّ ِي يَُصّلِ َعلَۡيُكۡم َوَمَلٰٓئَِكُتُهۥ ِلُۡخرَِجُكم ّمَِن ٱلظُّ عىل الراجح لقوله تعاىل: }ُهَو ٱلَّ

بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِحيٗمابِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِحيٗما{ وكان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ))اللُهمَّ َصلِّ َعىَل آِل ُفاَلٍن((. كما عليها 
العناية بالدعاء بنفســها كما يف حديث مسلم عن ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة: »اللهم متعني بزوجي 

رســول الله«...إلخ، أما قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لها: »إنك سألت الله آلجال مرضوبة«، ليس إنكاًرا لدعائها وإنما 

إرشــاًدا للجمع يف الدعاء بني خريي الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل: }فَِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف فَِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف 

ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا  ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا  َوِمۡنُهم مَّ ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ ۡنَيا َوَما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق٢٠٠٢٠٠ َوِمۡنُهم مَّ ۡنَيا َوَما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقٱدلُّ ٱدلُّ
َعَذاَب ٱنلَّارَِعَذاَب ٱنلَّارِ{ ]البقرة: 200، 201[.

َصىل الله عليــِك وعــىل زوجك: أي دعا لها الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أن يصيل الله عليهــا وعىل زوجها 

وصالة الله أي ثناؤه  عند املالئكة عىل امُلصىَل عليه.

باب]فطنة]الزوجة]بحاجة]زوجها]بمجرد]اإلشارة1][[ 

ْحَمِن ْبُن َأبِي َبْكٍر َوَمَعُه ِسَواٌك َيْسَتنُّ بِِه، َفنََظَر إَِلْيِه (  114 َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: »َدَخَل َعْبُد الرَّ
ْحَمِن، َفَأْعَطانِيِه، َفَقَصْمُتُه، ُثمَّ َمَضْغُتُه َفَأْعَطْيُتُه  ــَواَك َيا َعْبَد الرَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت َلُه: َأْعطِنِي َهَذا السِّ

َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسَتنَّ بِِه َوُهَو ُمْسَتْسنٌِد إَِلى َصْدِري«. ]890خ[.
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ونظر إليه: أي نظر إىل السواك ففهمت عائشــة رغبته ملسو هيلع هللا ىلص يف استعمال السواك وكان ذلك أيام 

مرضه.

باب]استئذان]الزوجة]زوجها]في]العالج1][[ 

َعْن َجابٍِر: »َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة، اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلِحَجاَمِة، َفَأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا َطْيَبَة ( 1147
َضاَعِة، َأْو ُغاَلًما َلْم َيْحَتلِْم«. ]2206م[. َأْن َيْحُجَمَها. َقاَل: َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل: َكاَن َأَخاَها مَِن الرَّ

يف الحجامة: أي العالج بها وهي إخراج بعض الدم من تحت الجلد من بعض األماكن عىل صفة 

مخصوصة وقد أوىص رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بها.

]باب]خدمة]الزوجة]زوجها]في]البيت]وغيره]1][[ 

إذا]كان]ذلك]في]عرفهم]أو]عند]الحاجة

َبْيُر، َوَما َلُه فِي األَْرِض مِْن َماٍل َواَل ( 1148 َجنِي الزُّ َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َمْمُلوٍك، َواَل َشــْيٍء َغْيَر َناِضٍح َوَغْيَر َفَرِســِه، َفُكنُْت َأْعلُِف َفَرَســُه َوَأْســَتِقي الَماَء، َوَأْخِرُز َغْرَبُه َوَأْعِجُن، 
َوَلْم َأُكْن ُأْحِســُن َأْخبُِز، َوَكاَن َيْخبُِز َجاَراٌت لِي مَِن األَْنَصاِر، َوُكنَّ نِْســَوَة ِصْدٍق، َوُكنُْت َأْنُقُل النََّوى مِْن 
تِي َأْقَطَعُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َرْأِســي، َوِهَي مِنِّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَســٍخ، َفِجْئُت َيْوًما َوالنََّوى  َبْيِر الَّ َأْرِض الزُّ
َعَلى َرْأِســي، َفَلِقيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َنَفٌر مَِن األَْنَصاِر، َفَدَعانِي ُثمَّ َقــاَل: ))إِْخ إِْخ(( لَِيْحِمَلنِي َخْلَفُه، 
َبْيَر َوَغْيَرَتُه َوَكاَن َأْغَيَر النَّاِس، َفَعَرَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنِّي  َجاِل، َوَذَكْرُت الزُّ َفاْســَتْحَيْيُت َأْن َأِســيَر َمَع الرِّ
ـَوى، َوَمَعُه َنَفٌر مِْن  َبْيَر َفُقْلُت: َلِقَينِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعَلى َرْأِســي النَـّ َقِد اْســَتْحَيْيُت َفَمَضى، َفِجْئُت الزُّ
َأْصَحابِِه، َفَأَناَخ أِلَْرَكَب، َفاْســَتْحَيْيُت مِنُْه َوَعَرْفُت َغْيَرَتَك، َفَقاَل: َواهللِ َلَحْمُلِك النََّوى َكاَن َأَشدَّ َعَليَّ مِْن 
ُرُكوبِِك َمَعُه، َقاَلْت: َحتَّى َأْرَســَل إَِليَّ َأُبو َبْكٍر َبْعَد َذلَِك بَِخاِدٍم َتْكِفينِي ِسَياَســَة الَفَرِس، َفَكَأنََّما َأْعَتَقنِي«. 

]5224خ[.

ناضح: الجمل الذي يُسقى عليه املاء والجمع نواضح.

أعلف فرسه: أكفيه مؤونته كما كانت تدق النوى لناضحه.

وأستقي املاء: أي أسقي الفرس والناضح.

أخرز غربه: الغرب الدلو أي أخيط دلوه.
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أعجن: أي الدقيق.

وكن نسوة صدق: أضافتهن إىل الصدق مبالغة يف تلبسهن به يف حسن العرشة والوفاء بالعهد.

ثلثي فرسخ: أي أربعة كيلو مرتات ألن الفرسخ ستة كيلو مرتات تقريبا وهي أسماء بنت أبي بكر 

. ذات النطاقني وزوجها أحد املبرشين بالجنة

وهي مني: أي من مكان سكنها.

قال: إخ إخ: ما يقال للبعري مَلن أراد أن ينيخه.

فاستحييت أن أسري مع الرجال: وهكذا ينبغي أن تكون النساء من الحياء.

أشد عيل: أي ركوبك مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخف غرية من رؤيتهم لك وأنت تحملني النوى وأحب إيل شفقة 

عليك من حمل النوى.

َبْيَر ِخْدَمَة اْلَبْيِت، َوَكاَن َلُه َفَرٌس، ( 1149 َعِن اْبِن َأبِي ُمَلْيَكَة، َأنَّ َأْسَماَء، َقاَلْت: »ُكنُْت َأْخُدُم الزُّ
َوُكنُْت َأُسوُســُه، َفَلْم َيُكْن مَِن اْلِخْدَمِة َشــْيٌء َأَشــدَّ َعَليَّ مِْن ِسَياَســِة اْلَفَرِس، ُكنُْت َأْحَتشُّ َلُه َوَأُقوُم َعَلْيِه 
َوَأُسوُســُه، َقــاَل: ُثمَّ إِنََّهــا َأَصاَبْت َخاِدًما -َجــاَء النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َســْبٌي َفَأْعَطاَها َخاِدًما- َقاَلْت: َكَفْتنِي ِسَياَســَة 
اْلَفــَرِس، َفَأْلَقــْت َعنِّي َمُئوَنَتُه، َفَجاَءنِي َرُجــٌل َفَقاَل: َيا ُأمَّ َعْبِد اهللِ إِنِّي َرُجٌل َفِقيــٌر، َأَرْدُت َأْن َأبِيَع فِي ظِلِّ 
َبْيُر َشــاِهٌد، َفَجاَء َفَقاَل: َيا ُأمَّ  ، َوالزُّ َبْيُر، َفَتَعاَل َفاْطُلْب إَِليَّ ْصُت َلَك َأَبى َذاَك الزُّ َداِرِك، َقاَلــْت: إِنِّي إِْن َرخَّ
َبْيُر:  َعْبِد اهللِ إِنِّــي َرُجــٌل َفِقيٌر َأَرْدُت َأْن َأبِيَع فِي ظِلِّ َداِرِك، َفَقاَلْت: َما َلَك بِاْلَمِدينَِة إاِلَّ َداِري؟ َفَقاَل َلَها الزُّ
َبْيُر َوَثَمنَُها فِي  َما َلِك َأْن َتْمنَِعي َرُجاًل َفِقيًرا َيبِيُع؟ َفَكاَن َيبِيُع إَِلى َأْن َكَسَب، َفبِْعُتُه اْلَجاِرَيَة، َفَدَخَل َعَليَّ الزُّ

ْقُت بَِها«. ])2182م(35[. حْجِري، َفَقاَل: َهبِيَها لِي، َقاَلْت: إِنِّي َقْد َتَصدَّ
أسوسه: سياسة الفرس القيام عىل الفرس بما يصلحه.

قأعطاها خادًما: أي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أعطاها ألبي بكر لريسلها ألسماء كما يف رواية )حتى أرسل 

أبو بكر بعد ذلك بخادم( والخادم يطلق عىل الذكر واألنثى.

]باب]خدمة]الزوجة]في]بيتها]ولو]كانت]بنت]األمير]1][[ 

إذا]كان]ذلك]في]ُعرفهم]أو]عند]الحاجة

َحى، َوَبَلَغَها ( 1150 َعْن َعلِيٍّ َأنَّ َفاطَِمَة  َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْشــُكو إَِلْيِه َما َتْلَقى فِي َيِدَها مَِن الرَّ
ا َجاَء َأْخَبَرْتُه َعائَِشــُة، َقــاَل: َفَجاَءَنا َوَقْد َأَخْذَنا  َأنَّــُه َجاَءُه َرقِيٌق، َفَلْم ُتَصاِدْفُه، َفَذَكَرْت َذلَِك لَِعائَِشــَة، َفَلمَّ
َمَضاِجَعنَــا، َفَذَهْبنَا َنُقــوُم، َفَقاَل: ))َعَلى َمَكانُِكَما(( َفَجاَء َفَقَعَد َبْينِي َوَبْينََهــا، َحتَّى َوَجْدُت َبْرَد َقَدَمْيِه َعَلى 
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ا َســَأْلُتَما؟ إَِذا َأَخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما - َأْو َأَوْيُتَما إَِلى فَِراِشــُكَما -  َبْطنِــي، َفَقــاَل: ))َألَ َأُدلُُّكَما َعَلى َخْيرٍ ِممَّ
َفَسبَِّحا َثاًَثا َوَثاَثِيَن، َواْحَمَدا َثاًَثا َوَثاَثِيَن، َوَكبَِّرا َأْرَبًعا َوَثاَثِيَن، َفُهَو َخْيٌر َلُكَما ِمْن َخاِدٍم((. ]5361خ[.

من الرحى: آلة الطحن التي كان يُطحن بها وهي فاطمة بنت رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص سيدة نساء أهل 

. الجنة وزوجها عيل بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين

َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب، َأنَّ َفاطَِمَة  َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَأُلُه َخاِدًما، َفَقاَل: ))َألَ ُأْخبُِرِك َما ( 1151
ُهَو َخْيٌر َلِك ِمنُْه؟ ُتَسبِِّحيَن اهللَ ِعنَْد َمنَاِمِك َثاًَثا َوَثاَثِيَن، َوَتْحَمِديَن اهللَ َثاًَثا َوَثاَثِيَن، َوُتَكبِّرِيَن اهللَ َأْرَبًعا 
يَن؟ َقاَل: َواَل َلْيَلَة  َوَثاَثِيــَن(( ُثمَّ َقاَل ُســْفَياُن: إِْحَداُهنَّ َأْرَبٌع َوَثالَُثوَن، َفَما َتَرْكُتَهــا َبْعُد، قِيَل: َواَل َلْيَلَة ِصفِّ

يَن. ]5362خ[. ِصفِّ
أال أخربِك ما هو خري لِك: ويف رواية )أال أدلكما عىل خري مما سألتما(.

ليلة صفني: هي املعركة التي جرت بني عيل والخوارج عدة أشــهر ولكنهم ما قاتلوا يف الليل إال 

مرة واحدة والخوارج خرجوا عىل عيل وعىل املســلمني يُكِفرون مرتكبي الكبائر حتى كفروا عليا ومعاوية 

وعمرو بن العاص وغريهم من الصحابة.

ُهمَّ ( 1152 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َجاَءْت َفاطَِمُة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَأُلُه َخاِدًما، َفَقاَل َلَها: ))ُقولِي: اللَّ
ْبِع، َوَربَّ الَعْرِش الَعظِيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء ُمنِْزَل التَّْوَراِة َواِلْنِجيِل َوالُقْرآِن، َفالَِق  ــَمَواِت السَّ َربَّ السَّ
ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشــْيٌء، َوَأْنَت  الَحــبِّ َوالنََّوى، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشــرِّ ُكلِّ َشــْيٍء َأْنَت آِخــٌذ بِنَاِصَيتِِه، َأْنَت الَوَّ
الِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوَأْنَت الَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنِّي 

ْيَن، َوَأْغنِنِي ِمَن الَفْقرِ((. ]3481صت ص[. الدَّ

باب]الزوجة]تصنع]لزوجها]ما]تتقنه1][[ 

ْدنِي َواْهِدنِي((، (  115 ُهمَّ َســدِّ َعــْن َأبِــي ُبْرَدَة، َعْن َعلِيٍّ َقاَل: »َقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُقِل اللَّ
ْحِل َكاْلَقَطائِِف  يٌّ َكاَنْت َتْصنَُعُه النَِّساُء لُِبُعوَلتِِهنَّ َعَلى الرَّ َوَنَهانِي َعِن اْلُجُلوِس َعَلى اْلَمَياثِِر، َواْلَمَياثُِر َقسِّ

مَِن اأْلُْرُجَواِن«. ]5376صن ص[.
املياثر: جمع مثرية بكرس امليم مأخوذ من الوثارة وهي اللني والنعومة.

قــيس: هي ثياب مضلعة بالحرير تُصنع بالقس بفتــح القاف وهو موضع من بالد مرص وقيل 

منسوبة إىل القز وهو رديء الحرير فأُبدلت الزاي سينًا.

 تصنعــه لبعولتهن: أي ألزواجهن ونظري ذلك أن تصنع له من األطعمة ما يحبها ونحو ذلك من 

الصناعة الحسية ومثل ذلك الصناعة املعنوية مثل أن تبتكر أفكاًرا تعود عىل البيت باإليجاب.
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األرجوان: هو الصوف األحمر واألرجوان تطلق عىل وســادة صغرية تُتَخذ من حرير وتوضع عىل 

الرسج.

ا َعَرَق فِيَها ( 1154 َعْن َعائَِشــَة، ، َقاَلْت: »َصنَْعُت لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُبْرَدًة َسْوَداَء، َفَلبَِسَها، َفَلمَّ
يَِّبُة«. ]2136سل ص[. يُح الطَّ وِف، َفَقَذَفَها - َقاَل: َوَأْحِسُبُه َقاَل: - َوَكاَن ُتْعِجُبُه الرِّ َوَجَد ِريَح الصُّ

بردة: كساء صغري مربع.

ريح الصوف: رائحة كريهة بسبب الصوف.

فقذفها: طرحها.

باب]الزوجة]تصنع]ما]يحتاجه]البيت1][[ 

عن عبِد الرحمِن بِن القاسِم قال سمعُت القاسَم ُيحدُث عن عائشَة قالْت: كان يف َبيتِي ( 1155
ريِه عنِّي  ثوٌب فِيِه َتصاويُر فجعلُتُه إَلى َسْهَوٍة يف البيِت فكان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيصلِّي إليِه ُثمَّ قال يا عائشُة َأخِّ

فنزعْتُه فجعلْتُه وسائَِد. ]761صن ص[.
سهوة: الخزانة الصغرية.

وسائد: جمع وسادة ويف رواية فرأيته متكئا عىل إحداهما وفيها صورة.

باب]الزوجة]تطبخ]لزوجها1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ))َهِذِه َخِديَجُة َأَتْتَك بِإَِناٍء فِيِه َطَعاٌم -َأْو إَِناٍء فِيِه َشــَراٌب- َفَأْقرِْئَها (  115
ْرَها بَِبْيٍت ِمْن َقَصٍب لَ َصَخَب فِيِه، َولَ َنَصَب((. ]7497خ[. اََم، َوَبشِّ ِمْن َربَِّها السَّ

قصب: اللؤلؤ املجوف والياقوت.

ال صخب فيه: ال صياح وال أصوات مرتفعة.

وال نصب: وال تعب يصيب ساكنه كما يف الدنيا.

َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َبْيَت َعائَِشَة، َفَرَأى َلْحًما، َفَقاَل: ))اْشُووا َلنَا ِمنُْه(( ( 1157
ُه((. ]2546سل ص[. َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنََّها َصَدَقٌة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْشُووا َلنَا ِمنُْه، َفَقْد َبَلَغ َمِحلَّ

فقد بلغ محله: ويف رواية )هو عليها صدقة ولنا هدية(.
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َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َمــا َرَأْيُت َصانَِعَة َطَعــاٍم مِْثَل َصِفيَّــَة، َأْهَدْت إَِلى النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِناًء فِيِه ( 1158
اَرتِِه َفَقاَل: ))إَِناٌء َكإَِناٍء، َوَطَعاٌم َكَطَعاٍم((.  َطَعاٌم، َفَما َمَلْكُت َنْفِســي َأْن َكَســْرُتُه، َفَســَأْلُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َكفَّ

]سن 25196، ح[
صانعــة طعام مثل صفية: ومثل هذا ممدوح ومرغــوب عند الزوج وغريه وعالمة عىل املهارة 

وحسن التذوق وإذا كانت الزوجة غري مثالية يف الطبخ فلعل عندها من املواهب ما يعوضها.

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُكنَّا َننْبُِذ لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فِي ِسَقاٍء، َفنَْأُخُذ َقْبَضًة مِْن َتْمٍر، َأْو َقْبَضًة ( 1159
مِْن َزبِيٍب، َفنَْطَرُحَها فِيِه، ُثمَّ َنُصبُّ َعَلْيِه اْلَماَء، َفنَنْبُِذُه ُغْدَوًة، َفَيْشَرُبُه َعِشيًَّة، َوَننْبُِذُه َعِشيًَّة، َفَيْشَرُبُه ُغْدَوًة« 

َوَقاَل َأُبو ُمَعاِوَيَة: َنَهاًرا، َفَيْشَرُبُه َلْياًل، َأْو َلْياًل، َفَيْشَرُبُه َنَهاًرا. ]3398صه ص[.
سقاء: إناء يُنقع فيه شيئًا من التمر أو الزبيب مع املاء.

غدوة: صباًحا - عشية: مساء.

باب]الزوجة]تقرب]لزوجها]الطعام]والشراب1][[ 

َبْت إَِلى ( 0 11 ِد ْبِن ُيوُســَف، َأنَّ َعَطاَء ْبَن َيَســاٍر َأْخَبَرُه، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َأْخَبَرْتُه: َأنََّها »َقرَّ َعْن ُمَحمَّ
َأ«. ]1829صت ص[. اَلِة َوَما َتَوضَّ ا َفَأَكَل مِنُْه ُثمَّ َقاَم إَِلى الصَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجنًْبا َمْشِويًّ

َجنْبًا مشويًا: أي َجنْب شاة ُشوي عىل النار.

وما توضأ: أي ما توضأ مما مسه النار.

باب]الزوجة]تجهز]ماء]الغسل]لزوجها1][[ 

َعــْن ُكَرْيــٍب، َمْوَلــى اْبِن َعبَّــاٍس َعِن اْبــِن َعبَّاٍس، َعــْن َمْيُموَنــَة بِنِْت الَحــاِرِث، َقاَلْت: ( 1 11
َتْيِن - َقاَل: ُســَلْيَماُن اَل  ًة َأْو َمرَّ »َوَضْعُت لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُغْســاًل َوَســَتْرُتُه، َفَصبَّ َعَلى َيِدِه، َفَغَســَلَها َمرَّ
َأْدِري، َأَذَكَر الثَّالَِثَة َأْم اَل؟ - ُثمَّ َأْفَرَغ بَِيِمينِِه َعَلى ِشَمالِِه، َفَغَسَل َفْرَجُه، ُثمَّ َدَلَك َيَدُه بِاألَْرِض َأْو بِالَحائِِط، 
ى َفَغَسَل  ُثمَّ َتَمْضَمَض َواْسَتنَْشــَق، َوَغَســَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوَغَســَل َرْأَسُه، ُثمَّ َصبَّ َعَلى َجَســِدِه، ُثمَّ َتنَحَّ

َقَدَمْيِه، َفنَاَوْلُتُه ِخْرَقًة، َفَقاَل بَِيِدِه َهَكَذا، َوَلْم ُيِرْدَها«. ]266خ[.
وضعت لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُغســاًل: أي وضعت له املاء الذي يُغتسُل به ومثل ذلك تجهيز الزوجة 

ام لزوجها ونحو ذلك. الحمَّ
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باب]غسل]الزوجة]ثياب]زوجها1][[ 

َعْن َعائَِشَة، َأنََّها »َغَسَلْت َمنِيًّا مِْن َثْوِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]117صت ص[.( 2 11
غســلت منيًّا: وإذا كان يابًسا يكفي فيه الفرك إال إذا رغب الزوج يف الَغسل إلزالة البقع أو كان 

الثوب بحاجة إىل َغسل فال بأس.

باب]خدمة]الزوجة]زوجها]ولو]كانت]حائًضا]أو]ُجنُبًا1][[ 

َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة، َأنَُّه ُســئَِل َأَتْخُدُمنِي الَحائُِض َأْو َتْدُنو مِنِّي الَمْرَأُة َوِهَي (   11
ُجنُــٌب؟ َفَقــاَل ُعْرَوُة: ُكلُّ َذلَِك َعَليَّ َهيٌِّن، َوُكلُّ َذلَِك َتْخُدُمنِي َوَلْيــَس َعَلى َأَحٍد فِي َذلَِك َبْأٌس. َأْخَبَرْتنِي 
ُل، َتْعنِي َرْأَس َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي َحائٌِض، َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحينَئٍِذ ُمَجاِوٌر فِي  َعائَِشــُة: »َأنََّها َكاَنْت ُتَرجِّ

ُلُه َوِهَي َحائٌِض«. ]296خ[. الَمْسِجِد، ُيْدنِي َلَها َرْأَسُه، َوِهَي فِي ُحْجَرتَِها، َفُتَرجِّ
فرتجله وهي حائض: أي ترسح شعره.

باب]مناولة]الزوجة]زوجها]ما]يحتاجه1][[ 

ٍد َقاَل: َقاَلْت َعائَِشــُة: َقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َناِولِينِي اْلُخْمَرَة ( 4 11 َعــِن اْلَقاِســِم اْبِن ُمَحمَّ
ِمَن اْلَمْسِجِد((. َفُقْلُت: إِنِّي َحائٌِض. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَسْت َحْيَضُتِك فِي َيِدِك((. ]384صن ص[.

الُخمرة: ما يُصىل عليه من الخوص ونحوه.

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة، َقــاَل: َبْينََما َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَمْســِجِد، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة: َناِولِينِي ( 5 11
الثَّْوَب(( َفَقاَلْت: إِنِّي َحائٌِض، َفَقاَل: ))إِنَّ َحْيَضَتِك َلْيَسْت فِي َيِدِك(( َفنَاَوَلْتُه. ]299م[.

باب]الزوجة]تغسل]رأس]زوجها]وترجله1][[ 

، َوَأَنا (   11 َعْن ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْدنِي َرْأَسُه إَِليَّ
ُلُه«. ]633صه ص[. َحائٌِض، َوُهَو ُمَجاِوٌر - َتْعنِي ُمْعَتكًِفا - َفَأْغِسُلُه، َوُأَرجِّ

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »ُكنُْت َأْغِسُل َرْأَس َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا َحائٌِض«. ])297م(10[.( 7 11
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َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاٍد، َعْن َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »ُكنُْت َأْفِرُق َخْلَف َياُفوِخ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 8 11
ُثمَّ َأْسِدُل َناِصَيَتُه«. ]3633صه ح[.

كنت أفرق: أي أجعل َفْرًقا يَْقِســم شعر النبي ملسو هيلع هللا ىلص نصفني من الخلف ثم أسدل ناصيته ويف ذلك 

عناية الزوجة باختيار ترسيحة لشعر زوجها حسب طوله ونوعيته وأحيانًا يجعله ضفائر إذا انشغل عنه 

وطال ومثل ذلك عنايتها بملبسه.

باب]الزوجة]تصبغ]شعر]ولحية]زوجها1][[ 

َعــْن َجابٍِر، َقاَل: ُأتَِي بَِأبِــي ُقَحاَفَة - َأْو َجاَء َعاَم اْلَفْتِح، َأْو َيْوَم اْلَفْتِح - َوَرْأُســُه َولِْحَيُتُه ( 9 11
مِْثُل الثََّغاِم - َأِو الثََّغاَمِة - َفَأَمَر - َأْو َفُأمَِر بِِه - إَِلى نَِسائِِه، َقاَل: ))َغيُِّروا َهَذا بَِشْيٍء((. ]2102م[.

الثغام: شجرة بيضاء الثمر والزهر وإذا يبست اشتد بياضها. واملراد بياض شعر الرأس واللحية.

باب]الزوجة]تُطيب]زوجها1][[ 

ْحَرامِِه َقْبَل َأْن ( 1170 َعْن َعائَِشــَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ َأنََّهــا َقاَلْت: »ُكنُْت ُأَطيُِّب َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلِ
ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت«. ]1539خ[. ُيْحِرَم. َولِِحلِّ

باب]تجهيز]الزوجة]متطلبات]السفر]للحج]وغيره1][[ 

عن َعائَِشَة  َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْهِدي مَِن الَمِدينَِة، َفَأْفتُِل َقالَئَِد َهْديِِه، ُثمَّ اَل ( 1171
ا َيْجَتنُِبُه الُمْحِرُم«. ]1698خ[. َيْجَتنُِب َشْيًئا مِمَّ

 فأفتل قالئد َهْديه: من فتلت الحبل وغريه إذا لويته والقالئد جمع قالدة واملراد ما يعلق بالهدي 

من الخيوط املفتولة وغريها عالمة له. والهدي ما يُهدى إىل الحرم من النََّعم.

باب]الزوجة]تغسل]السواك]لزوجها1][[ 

ــَواَك أِلَْغِسَلُه، َفَأْبَدُأ بِِه ( 1172 َعْن َعائَِشــَة، َأنََّها َقاَلْت: »َكاَن َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســَتاُك، َفُيْعطِينِي السِّ
َفَأْسَتاُك، ُثمَّ َأْغِسُلُه َوَأْدَفُعُه إَِلْيِه«. ]51صد ح[.
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باب]إيثار]الزوجة]رغبة]زوجها]على]رغبتها]وقبول]أعذاره1][[ 

َض فِي َبْيتِي، (  117 ا َثُقَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْشــَتدَّ َوَجُعُه اْســَتْأَذَن َأْزَواَجــُه َأْن ُيَمرَّ َعْن َعائَِشــَة: »َلمَّ
َفَأِذنَّ َلُه، َفَخَرَج َبْيَن َرُجَلْيِن َتُخطُّ ِرْجالَُه األَْرَض، َوَكاَن َبْيَن الَعبَّاِس َوَرُجٍل آَخَر«. َقاَل ُعَبْيُد اهللِ: َفَذَكْرُت 
ِذي َلْم ُتَسمِّ َعائَِشُة؟ ُقْلُت: اَل، َقاَل:  ُجُل الَّ َذلَِك اِلْبِن َعبَّاٍس َما َقاَلْت َعائَِشُة، َفَقاَل لِي: َوَهْل َتْدِري َمِن الرَّ

ُهَو َعلِيُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب. ]665خ[.
فأذن له: أي أن أزواجه أذن لرســول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن يمكث أيام مرضه الشديد عند عائشة لخدمته 

ومشقة تنقله وتلبية لرغبته طيبة بذلك قلوبهن.

باب]عناية]الزوجة]بزوجها]عند]مرضه1][[ 

َض ( 1174 ا َثُقَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َواْشــَتدَّ بِِه َوَجُعُه، اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه فِي َأْن ُيَمرَّ َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َلمَّ
فِي َبْيتِي، َفَأِذنَّ َلُه، َفَخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َرُجَلْيِن، َتُخطُّ ِرْجالَُه فِي األَْرِض، َبْيَن َعبَّاٍس َوَرُجٍل آَخَر«. -َقاَل 
ُجُل اآلَخُر؟ ُقْلُت: اَل. َقاَل: ُهَو َعلِيُّ ْبُن َأبِي  ُعَبْيــُد اهللِ: َفَأْخَبــْرُت َعْبَد اهللِ ْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل: »َأَتْدِري َمِن الرَّ
ُث: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل، َبْعَدَما َدَخَل َبْيَتُه َواْشــَتدَّ َوَجُعُه: ))َهرِيُقوا  َطالِــٍب «- َوَكاَنــْت َعائَِشــُة  ُتَحدِّ
، َلَعلِّي َأْعَهُد إَِلى النَّاِس(( َوُأْجلِــَس فِي مِْخَضٍب لَِحْفَصَة، َزْوِج  َعَليَّ ِمْن َســْبِع ِقَرٍب، َلْم ُتْحَلــْل َأْوكَِيُتُهنَّ
. ُثمَّ َخَرَج إَِلى النَّاِس. ]198خ[. النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َطِفْقنَا َنُصبُّ َعَلْيِه تِْلَك، َحتَّى َطِفَق ُيِشيُر إَِلْينَا: َأْن َقْد َفَعْلُتنَّ

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا اْشَتَكى َيْقَرُأ فِي َنْفِسِه ( 1175
ا اْشَتدَّ َوَجُعُه ُكنُْت َأْقَرُأ َعَلْيِه َوَأْمَسُح َعَلْيِه بَِيِدِه َرَجاَء َبَرَكتَِها«. ]3902صد ص[. َذاِت َوَينُْفُث، َفَلمَّ بِاْلُمَعوِّ

َة (  117 َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َماَت َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوإِنَّــُه َلَبْيَن َحاقِنَتِــي َوَذاقِنَتِي، َفاَل َأْكَرُه ِشــدَّ
اْلَمْوِت أِلََحٍد َأَبًدا َبْعَد َما َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]1830صن ص[.

حاقنتي وذاقنتي: ما أسفل الذقن والذاقنة ما عال منه واملراد أنه ملسو هيلع هللا ىلص مات بني حنكها وصدرها.

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ِحْجِري ِحيــَن َنَزَل بِِه اْلَمْوُت«. ( 1177
]سن 26367 ص[.

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َأنّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إِنَّ َأيُّوَب َنبِيَّ اهللِ َلبَِث بِِه َباُؤُه َخْمَس ( 1178
َعْشــَرَة َســنًَة، َفَرَفَضُه اْلَقرِيُب َواْلَبِعيُد إِل َرُجَلْيِن ِمْن إِْخَوانِِه َكاَنا ِمْن َأَخصِّ إِْخَوانِِه، َقْد َكاَنا َيْغُدَواِن إَِلْيِه 
َوَيُروَحــاَن، َفَقاَل َأَحُدُهَما لَِصاِحبِِه َذاَت َيْوٍم: َنْعَلُم َواهللِ َلَقــْد َأْذَنَب َأيُّوُب َذْنًبا َما َأْذَنَبُه َأَحٌد ِمَن اْلَعاَلِميَن، 
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ا َراَحا  َفَقــاَل َلــُه َصاِحُبــُه: َوَما َذاَك؟ َقاَل: ُمنُْذ َثَمانَِي َعْشــَرَة َســنًَة َلْم َيْرحمُه اهللُ، َفَكَشــَف َعنُْه َما بِــِه، َفَلمَّ
ُجُل َحتَّى َذَكَر َلــُه َذلَِك، َفَقاَل َلُه َأيُّــوُب: ل َأْدِري َما َتُقوُل َغْيــَر َأنَّ اهللَ َيْعَلُم َأنِّي  إَِلــى َأيُّــوَب َلْم َيْصبِــرِ الرَّ
 ، ُر َعنُْهَما َكَراِهَيَة َأْن ُيْذَكَر اهللُ إِل فِي َحقٍّ ُجَلْيِن َيَتنَاَزَعاِن َيْذُكَراِن اهللَ، َفَأْرِجُع إَِلى َبْيتِي، َفُأَكفِّ ُكنُْت َأُمرُّ بِالرَّ
ــا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْبَطَأ َعَلْيَها  َوَكاَن َيْخــُرُج لَِحاَجتِِه، َفإَِذا َقَضى َحاَجَتُه َأْمَســَكِت اْمَرَأُتُه بَِيِدِه َحتَّى َيْبُلَغ، َفَلمَّ
ْتُه َوَأْقَبَل  َفَأْوَحى اهللُ إَِلى َأيُّوَب فِي َمَكانِِه َأِن اْرُكْض بِرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَســٌل َباِرٌد َوَشــَراٌب، َفاْســَتْبَطَأْتُه َفَتَلقَّ
ــا َرَأْتُه، َقاَلْت: َأْي َباَرَك اهللُ فِيَك، َهْل َرَأْيَت  َعَلْيَهــا َقْد َأْذَهَب اهللُ َما بِِه ِمَن اْلَباِء َوُهَو َأْحَســُن َما َكاَن، َفَلمَّ
َنبِيَّ اهللِ َهَذا اْلُمْبَتَلى؟ َواهللِ َعَلى َذلَِك َما َرَأْيُت َرُجا َأْشَبَه بِِه ِمنَْك إِْذ َكاَن َصِحيًحا، َقاَل: َفإِنِّي َأَنا ُهَو، َقاَل: 
ا َكاَنْت َأَحُدُهَما َعَلى َأْنَدِر اْلَقْمِح  ــِعيرِ، َفَبَعَث اهللُ َسَحاَبَتْيِن، َفَلمَّ َوَكاَن َلُه َأْنَدَراِن: َأْنَدٌر لِْلَقْمِح وَأْنَدٌر لِلشَّ

ِعيرِ اْلَوِرَق َحتَّى َفاَض((. ]17سل ص[. َهَب َحتَّى َفاَض َوَأْفَرَغِت الُْخَرى فِي َأْنَدِر الشَّ َأْفَرَغْت فِيِه الذَّ
 فرفضه: أي ابتعد عنه.

 يغدوان: أي يذهبان إليه صباحا. ويروحان: يذهبان إليه مساء.

 فإذا قىض حاجته أمسكت امرأته بيده: حاجته أي قضاء حاجته من البول والغائط فتمسك 

بيده تساعده.

 أبطأ عليها: تأخر يف الخروج من مكان قضاء الحاجة.

 اركــض برجلك: الركــض هو التحريك بالرجــل أي ارضب برجلــك األرض وحرك فركض 

فنبعت عني.

 هذا مغتسل بارد ورشاب: أي يغتسل به ويرشب منه.

 فاستبطأته فبلغته: ملا تأخر ذهبت مكانه وقد أذهب الله عنه املرض.

 أندران: مخزنان ومكانان لجمع الثمار.

 الورق: الفضة. فاضت: أي امتألت.

باب]عدم]سماح]الزوجة]ألحد]أن]يفسد]عالقتها]بزوجها1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َخبََّب َخاِدًما َعَلى َأْهِلَها َفَلْيَس ِمنَّا، َوَمْن ( 1179
َأْفَسَد اْمَرَأًة َعَلى َزْوِجَها َفَلْيَس ِمنَّا((. ]سل 324 ص[.

َخبب: أفسد.
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باب]تصرف]الزوجة]في]مالها]بإذن]زوجها1][[ 

ِه، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل فِي ُخْطَبٍة َخَطَبَها: ))َل ( 1180 َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َيُجوُز ِلْمَرَأٍة فِي َمالَِها، إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها، إَِذا ُهَو َمَلَك ِعْصَمَتَها((. ]2388صه ص[.

َتُه ( 1181 ِه، َأنَّ َجدَّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َيْحَيى، َرُجــٌل مِْن َوَلِد َكْعِب ْبــِن َمالٍِك، َعْن َأبِيِه، َعْن َجــدِّ
ْقُت بَِهــَذا، َفَقاَل َلَها  َخْيــَرَة، اْمــَرَأَة َكْعِب ْبِن َمالِــٍك، َأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بُِحلِيٍّ َلَهــا، َفَقاَلْت: إِنِّــي َتَصدَّ
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َيُجوُز لِْلَمْرَأِة فِي َمالَِها إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها، َفَهِل اْســَتْأَذْنِت َكْعًبــا؟(( َقاَلْت: َنَعْم، َفَبَعَث 
َق بُِحِليَِّها؟(( َفَقــاَل: َنَعْم، َفَقبَِلُه  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلــى َكْعِب ْبِن َمالِــٍك، َفَقاَل: ))َهْل َأِذْنَت لَِخْيــَرَة َأْن َتَتَصدَّ

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِنَْها. ]2389صه ص[.

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َعْمــٍرو، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َل َيُجــوُز ِلْمــَرَأٍة َعطِيَّــٌة، إِلَّ بِإِْذِن ( 1182
َزْوِجَها((. ]3547صد[ حسن صحيح. 

واألصل ُحرمة التصدق بل والترصف بدون اإلذن إال يف الشــيئ اليســري املــأذون به عادة، أو 

أنه يكون أعطاها إذنًا عاًما بلســان املقــال أو الحال لعلمه من زوجته أنها أهــل لذلك حتى ال تنخدع 

املــرأة وتترضر هي خاصة وبيتهــا تبعا، وقد يكون عــدم اإلذن مكروها جمعا بني األدلة فيســتحب 

لها اإلذن ومشــورة زوجها، وعىل القول بمنــع الزوجة الترصف يف مالها بــدون إذن وليها فال ينبغي 

للــزوج أن يمنع زوجته من الترصف يف مالهــا فيما ال ضري عليهما منه وما أشــبه هذا الحق بحق ويل 

البنــت التي ال يجــوز لها أن تزوج نفســها بدون إذن وليها فــإذا أعضلها رفعت األمــر إىل القايض 

 الرشعي لينصفها وكذلــك الحكم يف مال املرأة إذا جار عليها زوجهــا فمنعها من الترصف بدون رضر 

فالقايض ينصفها.

باب]ال]تنفق]الزوجة]شيئا]من]بيت]زوجها]إال]بإذنه1][[ 

َعْن َعائَِشَة،  َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ))إَِذا َأْنَفَقِت الَمْرَأُة ِمْن َطَعاِم َبْيتَِها َغْيَر ُمْفِسَدٍة، (  118
َكاَن َلَها َأْجُرَها بَِما َأْنَفَقْت، َولَِزْوِجَها َأْجُرُه بَِما َكَسَب، َولِْلَخاِزِن ِمْثُل َذلَِك، لَ َينُْقُص َبْعُضُهْم َأْجَر َبْعٍض 

َشْيًئا((. ]1425خ[.
غري مفسدة: بدون إرساف أو تبذير وال رضر بل تنفق بما جرت به العادة.

الخازن: َمْن عهد إليه بحفظ الطعام أو الخادم.

مثل ذلك: أي التساوي يف األجر أو أن املراد له أجر كما أن لهما أجرا.
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ُق مِْن َبْيِت َزْوِجَها؟ َقــاَل: »اَل، إاِلَّ مِْن ُقوتَِها، َواأْلَْجُر ( 1184 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، فِــي اْلَمْرَأِة َتَصدَّ
َق مِْن َماِل َزْوِجَها إاِلَّ بِإِْذنِِه«. ]صد )1688( صحيح موقوف[. َبْينَُهَما، َواَل َيِحلُّ َلَها َأْن َتَصدَّ

 من بيت زوجها: أي بدون إذن وتعلم من حاله وعادته أنه ال يسمح بمثل هذا الكم امُلتَصدق به.

 إال من قوتها: اليشء املخصص لها واألجر بينهما هي بما أنفقت وهو بما كسب.

إال بإذنه: واإلذن يكــون بالترصيح وتارة بالُعرف بأن تعلم من حــال زوجها ومن عادته أنه 

يسمح بذلك.

ِة الَوَداِع َيُقوُل: ( 1185 َعْن َأبِي ُأَماَمَة الَباِهلِيِّ َقاَل: »َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي ُخْطَبتِِه َعاَم َحجَّ
))َل ُتنِْفُق اْمَرَأٌة َشْيًئا ِمْن َبْيِت َزْوِجَها إِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها((، قِيَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َواَل الطََّعاُم، َقاَل: ))َذاَك َأْفَضُل 

َأْمَوالِنَا((. ]صت 670، ح[
 ذاك أفضــل أموالنا: أي هو داخل يف جملة املــال بل هو خري املال وال تعارض بني هذا الحديث 

والتي قبله فاإلذن يكون يف اليشء الكثري وعدم اإلذن يكون يف اليشء اليســري إال لو علمت من عادته وحاله 

عدم اإلذن حتى باليسري فحينئذ يلزمها اإلذن ترصيحا.

باب]تصدق]الزوجة]على]الزوج]عند]الحاجة1][[ 

َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث، َعْن َزْينََب، اْمَرَأِة َعْبِد اهللِ، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّســاِء: (  118
(( َقاَلْت: َوَكاَن َعْبُد اهللِ َخِفيَف َذاِت اْلَيِد، َفَقاَلْت َلُه: َأَيَســُعنِي َأْن َأَضَع َصَدَقتِي  ْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ ))َتَصدَّ

فِيَك َوفِي َبنِي َأٍخ لِي َيَتاَمى، َفَقاَل َعْبُد اهللِ: َســلِي َعْن َذلَِك َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا 
ا َأْســَأُل َعنُْه، َفَخَرَج إَِلْينَا باَِلٌل، َفُقْلنَا َلُه: اْنَطلِْق إَِلى  َعَلى َبابِِه اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر ُيَقاُل َلَها: َزْينَُب َتْســَأُل َعمَّ
َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسْلُه َعْن َذلَِك، َواَل ُتْخبِْرُه َمْن َنْحُن، َفاْنَطَلَق إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َمْن ُهَما؟(( َقاَل: 
ــُة َقاَل: ))َنَعْم، َلُهَما َأْجَراِن: َأْجُر  َيانِِب؟(( َقاَل: َزْينَُب اْمَرَأُة َعْبِد اهللِ َوَزْينَُب اأْلَْنَصاِريَّ َزْينَــُب َقــاَل: ))َأيُّ الزَّ

َدَقِة((. ]2583صن ص[. اْلَقَراَبِة، َوَأْجُر الصَّ
 وال تخــربه من نحن: ويف ذلك ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة من األدب الرفيع والحرص عىل 

مراعاة مشاعر الزوج؛ ألن مثل هذا قد يؤذيه ومثل ذلك أن تتصدق عليه دون علم أوالده أو غريهم وتجعله 

هو الذي يتوىل النفقــة مما أعطته ملا يف ذلك من املصلحة العامة للبيت يف قوامة الرجل أمام األوالد كما له 

األثر اإليجابي عىل نفســية األوالد، ومصلحة الزوجة يف أن تتصدق وال يعلم شمالها ما أنفقت يمينها فإذا 

كانت صدقة الرس مســتحبة عىل الغريب مراعاة ملشاعره ومشــاعر أوالده وأصدقائه فهو أشد استحبابا 

إذا كان التصدق عىل الزوج أمــا إذا كان الزوج غنيا لزمته النفقة ولتتصدق الزوجة عىل غريه من الفقراء 

األقرب فاألقرب.
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باب]حق]الزوج]في]اختيار]صديقات]زوجته1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة : َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ َيِحلُّ لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشــاِهٌد ( 1187
ُه ُيَؤدَّى إَِلْيِه َشْطُرُه((. ]5195خ[. إِلَّ بِإِْذنِِه، َولَ َتْأَذَن فِي َبْيتِِه إِلَّ بِإِْذنِِه، َوَما َأْنَفَقْت ِمْن َنَفَقٍة َعْن َغْيرِ َأْمرِِه َفإِنَّ

وزوجها شاهد: أي مقيم يف البلد وهذا يف صيام التطوع وليس الفرض.

وال تأذن يف بيته إال بإذنه: سواء كان من األقربني أو الصديقات.

 يؤدي إليه شطره: له نصف األجر.

باب]استئذان]الزوجة]زوجها]لصيام]التطوع]أو]الذهاب]للمسجد1][[ 

َعْن َســالٍِم، َعــْن َأبِيِه، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا اْســَتْأَذَنِت اْمــَرَأُة َأَحِدُكْم إَِلى الَمْســِجِد َفاَ ( 1188
َيْمنَْعَها((. ]5238خ[.

إذا استأذنت: فال بد لها أن تستأذن وينبغي له عدم منعها إال لسبب.

إىل املسجد: للصالة أو لتعلم القرآن والدروس الرشعية أو لتعليم غريها.

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتُصِم اْلَمْرَأُة َوَبْعُلَها َشــاِهٌد إِلَّ بِإِْذنِِه، َوَل ( 1189
َتْأَذْن فِي َبْيتِِه َوُهَو َشاِهٌد إِلَّ بِإِْذنِِه، َوَما َأْنَفَقْت ِمْن َكْسبِِه ِمْن َغْيرِ َأْمرِِه، َفإِنَّ نِْصَف َأْجرِِه َلُه((. ]1026م[.
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ثانـيا: حقوق الزوجة  )الواجبة  واملستحبة(ثانـيا: حقوق الزوجة  )الواجبة  واملستحبة(
باب]وإن]ألهلك]عليك]حقا1][[ 

َعــْن َعــْوِن ْبِن َأبِي ُجَحْيَفَة، َعــْن َأبِيِه، َقاَل: آَخى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن َســْلَماَن َوَبْيَن َأبِي ( 1190
َلًة؟ َقاَلْت: إِنَّ َأَخاَك َأَبا  َلًة، َفَقاَل: َما َشــْأُنِك ُمَتَبذِّ ْرَداِء ُمَتَبذِّ ْرَداِء، َفَرَأى ُأمَّ الدَّ ْرَداِء، َفَزاَر َســْلَماُن َأَبا الدَّ الدَّ
َب إَِلْيِه َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل َفإِنِّي َصائٌِم، َقاَل:  ْرَداِء َقرَّ ا َجاَء َأُبو الدَّ ْنَيا، َقاَل: َفَلمَّ ْرَداِء َلْيَس َلُه َحاَجٌة فِي الدُّ الدَّ
ْرَداِء لَِيُقوَم، َفَقاَل َلُه َسْلَماُن: َنْم، َفنَاَم، ُثمَّ  ْيُل َذَهَب َأُبو الدَّ ا َكاَن اللَّ َما َأَنا بِآكٍِل َحتَّى َتْأُكَل، َقاَل: َفَأَكَل، َفَلمَّ
َيا، َفَقاَل: ))إِنَّ  ْبِح، َقاَل َلُه َســْلَماُن: ُقِم اآلَن، َفَقاَما َفَصلَّ ا َكاَن ِعنَْد الصُّ َذَهَب َيُقوُم، َفَقاَل َلُه: َنْم، َفنَاَم، َفَلمَّ
ا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي  ــا، َوإِنَّ ِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َولَِضْيِفَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َولَِربَِّك َعَلْيَك َحقًّ لِنَْفِســَك َعَلْيــَك َحقًّ

 َفَأَتَيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَرا َذلَِك، َفَقاَل َلُه: ))َصَدَق َسْلَماُن((. ]2413صت ص[.
ُه(( َحقٍّ َحقَّ

متبذلة: تلبس ثياب الِبذلة أي الخدمة والتبذل ترك التزين.

ليس له حاجة يف الدنيا: لم ترصح حياًء من أن زوجها شغلته العبادة عن مبارشتها.

وإن ألهلك عليك حًقا: هذه وصية سلمان ألبي الدرداء متفقة مع ما قاله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث 

التايل لعثمان بن مظعون )إن ألهلك عليك حًقا(.

فأعط كل ذي حق حقه: أي فال يشغلنك حق عن آخر.

ِذي َكاَن مِْن َتْرِك ( 1191 ا َكاَن مِْن َأْمِر ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن الَّ َعْن َســْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص، َقاَل: »َلمَّ
ْهَبانِيَِّة َأَرِغْبَت َعْن ُسنَّتِي؟((، َقاَل: اَل،  النَِّســاِء، َبَعَث إَِلْيِه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َيا ُعْثَماُن إِنِّي َلْم ُأوَمْر بِالرَّ
َق، َفَمْن َرِغَب َعْن  َي، َوَأَناَم، َوَأُصوَم، َوَأْطَعَم، َوَأْنكِــَح، َوُأَطلِّ َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))إِنَّ ِمْن ُســنَّتِي َأْن ُأَصلِّ

ا((. ]394سل[ جيد ا، َولِنَْفِسَك َعَلْيَك َحقًّ ُسنَّتِي، َفَلْيَس ِمنِّي، َيا ُعْثَماُن، إِنَّ ِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ
إن ألهلك عليك حًقا: أي حق واجب عليك ومحاسب عىل التفريط فيه.

باب]حث]الزوج]على]العمل]بوصية]الله]ورسوله]ملسو هيلع هللا ىلص]بالنساء1][[ 

 ُ ا َوَيۡجَعَل ٱللَّ ن تَۡكَرُهواْ َشــۡي ٔٗ
َ
وُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ فَإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَسٰٓ أ ُ وََعِشُ ا َوَيۡجَعَل ٱللَّ ن تَۡكَرُهواْ َشــۡي ٔٗ
َ
وُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ فَإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَسٰٓ أ قال تعالى: }وََعِشُ

ا َكثرِٗيا١٩١٩{ ]النساء: 19[ ا َكثرِٗيافِيهِ َخرۡيٗ فِيهِ َخرۡيٗ
وعارشوهن باملعروف: املعارشة هي املصاحبة واملعاملة باملعروف رشًعا وبما تعارف بني الناس 

حسب عرفهم وعاداتهم ما لم يخالف الرشع.
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فإن كرهتموهن فعىس أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خريا كثريا: لم يقل الله تعاىل خريًا 

فقط بل قال: »خريًا كثريًا« أي فإْن كرهتم فيهن بعض الصفات يف الهيئة أو التعامل فاصرب فعىس الله تعاىل 

أن يجعل يف صربك خريًا كثريًا يف دنياك وآخرتك فكم من شــيئ يكرهه اإلنســان فإذا بهذا الشيئ يكون 

ا َوُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡمۖ  ن تَۡكَرُهواْ َشــۡي ٔٗ
َ
ا َوُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡمۖ وََعَسٰٓ أ ن تَۡكَرُهواْ َشــۡي ٔٗ
َ
محبوبا بما يجد منه من تحوالت وبركات وكما قال تعاىل: }وََعَسٰٓ أ

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن{.
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ٞ لَُّكۡمۚ َوٱللَّ ا َوُهَو َشّ ن ُتِبُّواْ َشۡي ٔٗ

َ
نُتۡم َل َتۡعلَُموَنوََعَسٰٓ أ

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ٞ لَُّكۡمۚ َوٱللَّ ا َوُهَو َشّ ن ُتِبُّواْ َشۡي ٔٗ

َ
وََعَسٰٓ أ

َعــْن َيْحَيــى ْبِن َجابِــٍر َعِن اْلِمْقــَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَم فِي النَّاِس ( 1192
ُهنَّ  َفَحِمَد اهلَل َوأَثنَــى َعَلْيِه، ُثــمَّ َقاَل: ))إِنَّ اهللَ ُيوِصيُكْم بِالنَِّســاِء َخْيًرا، إِنَّ اهللَ ُيوِصيُكْم بِالنَِّســاِء َخْيًرا، َفإِنَّ
ُق َيَداَها اْلَخْيَط، َفَما َيْرَغُب  ُج اْلَمْرَأَة َوَما ُتَعلِّ ُجَل ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َيَتَزوَّ َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَخاَلُتُكْم، إِنَّ الرَّ ُأمَّ

َواِحٌد ِمنُْهَما َعْن َصاِحبِِه َحتَّى َيُموَتا َهَرًما((. ]سل 2871 ص[.
إن الله يوصيكم بالنساء خريا: فهي وصية الله تعاىل ووصية رسوله ملسو هيلع هللا ىلص كما يف الحديث التايل 

))اْســتَْوُصوا ِبالنَِّســاِء َخرْيًا(( فوجب العمل بها عىل أفضل وجه من الحب والتقدير واالحرتام واإلكرام 

والصرب عليهــن والتكرار يف الحديث للتوكيد ولبيان أهمية العمــل بالوصية وأثرها اإليجابي عىل األرسة 

واملجتمع.

وما يعلق يداها من الخيط: كناية عن صغر سنها وفقرها وقلة رفقها فيصرب عليها. ويف رواية 
)) ُج امَلْرأََة وَما يَعَلُم َله ِبَها ِمَن الَخرْيِ ))ِمْن أَْهِل الَكنَاِئِس يتََزوَّ

فما يرغب واحد منهما عــن صاحبه: أي فأنتم أَوىل بذلك لكمــال رشيعتكم ومنها العناية 

والوصية باملرأة.

َة اْلــَوَداِع َمَع (  119 َثنِــي َأبِي، َأنَُّه َشــِهَد َحجَّ َعــْن ُســَلْيَماَن ْبِن َعْمــِرو ْبِن اأْلَْحــَوِص َقاَل: َحدَّ
ُهنَّ ِعنَْدُكْم  َر َوَوَعَظ، ُثمَّ َقاَل: ))اْســَتْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًرا، َفإِنَّ َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحِمَد اهلَل، َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَذكَّ
َعــَواٍن، َلْيــَس َتْمِلُكوَن ِمنُْهنَّ َشــْيًئا َغْيــَر َذلِــَك، إِلَّ َأْن َيْأتِيَن بَِفاِحَشــٍة ُمَبيِّنٍَة، َفــإِْن َفَعْلــَن َفاْهُجُروُهنَّ فِي 
ا،  ٍح، َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَا َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َســبِيًا، إِنَّ َلُكْم ِمْن نَِسائُِكْم َحقًّ اْلَمَضاِجِع، َواْضرُِبوُهنَّ َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِّ
ْئنَّ ُفُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن، َوَل َيْأَذنَّ فِي ُبُيوتُِكْم  ُكْم َعَلى نَِسائُِكْم، َفَا ُيَوطِّ ا َحقُّ ا، َفَأمَّ َولِنَِســائُِكْم َعَلْيُكْم َحقًّ

((. ]1851صه، ح[ ُهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسنُوا إَِلْيِهنَّ فِي كِْسَوتِِهنَّ َوَطَعاِمِهنَّ لَِمْن َتْكَرُهوَن، َأَل َوَحقُّ
عوان: جمع عانية كاألســرية فأمرها بيد الزوج فصاحب املروءة والرحمة ال يستغل ضعفها يف 

ظلمها بل يحمله ضعفها للوصية بها عطًفا وشــفقة ومحبة وإكراًمــا بل إن ضعف املرأة هو رس محبة 

الرجل لها وامليل إليها وما حبنا ألطفالنا وعطفنا عليهم وشفقتنا وسعادتنا بهم إال لضعفهم.

ليس تَمِلُكوَن منُهنَّ شــيئًا غريَ ذلَك: أي كونها كاألسرية مطيعة لك مؤتمرة بأوامرك فليس لك 

أكثر من ذلك.
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بفاحشة مبينة: قال شــيخنا محمد بن عثيمني : الفاحشة هنا عصيان الزوج فيما يجب له 

بدليل قوله بعد ذلك فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل.

فــإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع وارضبوهن رضبًا غــري مربح: وهنا بدأ بالهجر دون 

ۖ{ فهل املوعظة داخلة  ۖفَعُِظوُهــنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ ذكر املوعظة كما يف قوله تعاىل: }فَعُِظوُهــنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

{ أما يف  ِٰت َتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ ِٰت َتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنََّوٱلَّ يف قوله يف الحديث )استوصوا بالنســاء خريًا( أو ألن يف اآلية }َوٱلَّ

الحديث )إال أن يأتني بفاحشــة مبينة فإن فعلن فاهجروهن( وليس لقائل أن يقول أن للرجل تعزير أهله 

بدون ترتيب ألنه ال يُتصور عدم إعطاء الزوجة الفرصة يف الوقت للرجوع قبل الهجر وأشد من ذلك أن يبدأ 

بالرضب بل ال بد أن يدرك الزوج كيفية الرضب وأنه يكفي فيه الرضبات الخفيفة عىل الكتف أو الظهر ألن 

تلك الرضبات لها من األثر واأللم املعنوي أشد من األثر الحيس.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء، َفإِنَّ الَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ( 1194
َلِع َأْعاَُه، َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا  ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َشْيٍء فِي الضِّ

بِالنَِّساِء((. ]3331خ[.
ضلع أعوج: بفتح الالم ويقال يف اللغة بســكون الالم أي من ضَلع آدم وقيل أن املراد املجاز أي 

أنها ُخلقت من شــيئ ُمْعَوج والضلع يكون فيه اعوجاج فال بد أن يكون يف بعض ترصفاتها شــيئ من 

الِعوج والنقص، ويلزم مــن ذلك معاملتهن بلطف وحكمة والتماس األعذار والتجاوز عن العثرات ولذلك 

تجد افتتاحية الحديث وخاتمته بقوله: )اســتوصوا بالنساء خريا( والجمل املعطوفة )فإن املرأة خلقن من 

ضلع وإن أعوج شيئ يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كرسته وإن تركته لم يزل أعوج( محاطة بني قوله 

)استوصوا بالنســاء خريا(، وهذه األوصاف من الضعف والعوج ورقة اإلحساس واملشاعر وقوة العاطفة 

التي تميزت بها النســاء هي الرس يف االستمتاع بهن لياًل بل ونهاًرا وهي سبب امليل إليهن والسعادة بهن 

وهذه هي األنوثة وضدها الرجولة، وهي ال تعني الظلم والطغيان بل تعني القوامة واإلحســان وما أحوج 

األطفال لألمومة والرجولة يف تربيتهم وهذا عىل وجه العموم وإال يوجد من النســاء مرتجالت ال يميل لهن 

الرجال كما يوجد من الرجال مخنثني ال تميل إليهم النســاء، وقد لعن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املخنثني من الرجال 

واملرتجالت من النساء.

وإن أعوج شيئ يف الضلع أعاله: معلوم أن أعىل الضلع هو أعوج ما فيه فاملراد به اللسان أعىل 

ما يف املرأة وقال آخرون العقل ومتصل به القلب واللســان يبني مــا يف القلب وهذا االعوجاج املقصود به 

االعوجاج الفطري أما االعوجاج الديني الذي تتصف به بعض النساء كالنشوز والتربج واالختالط ومساوئ 

ِٰت َتَافُوَن نُُشــوزَُهنَّ  ِٰت َتَافُوَن نُُشــوزَُهنَّ َوٱلَّ األخالق فهو اعوجاج يجب فيــه التقويم ولو أدى إىل الطالق كما قال تعاىل: }َوٱلَّ

َطۡعَنُكۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيًلۗ{.
َ
ۖ فَإِۡن أ َطۡعَنُكۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيًلۗفَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ
َ
ۖ فَإِۡن أ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡضُِبوُهنَّ

كرسته: وهو الطالق.
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باب]خيركم]خيركم]ألهله1][[ 

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َخْيُرُكــْم َخْيُرُكْم ِلَْهِلِه، َوَأَنــا َخْيُرُكْم ِلَْهِلي((. ( 1195
]1977صه ص[.

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َعْمٍرو، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِخَياُرُكــْم ِخَياُرُكْم لِنَِســائِِهْم((. (  119
]1978صه ص[.

خريكم خريكم ألهله: أي أفضلكم وأحســنكم خريكم ألهله أي أهل بيته أو أعم من ذلك يُحسن 

إليهم فأكثرهم إحســانًا ألهله أقربهم وأفضلهم منزلة فمن أراد أن يعلم منزلته فلرياجع معاملته مع أهله 

ومن أراد أن ترتقي منزلته فلريتقي بأخالقه مع أهله ولعلك تخىش أن تســأل أهلك أين هي منك خشية أن 

تقول لك: ما رأيت منك خريًا َقط فليس كل النساء يكفرن العشري بل قد تقول لك ذلك عند الغضب كما يف 

الحديث )إذا رأْت منك شيئًا(.

باب]تلطف]الزوج]بأهله1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: ))إِنَّ َأْكَمَل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَماًنا َأْحَســنُُهْم ُخُلًقا، َوَأْلَطُفُهْم ( 1197
بَِأْهِلِه((. ]سن 24721 صحيح لغيره[.

وألطفهم بأهله: يتلطف بهم يف األقوال واألفعال.

َعــْن َأَنِس ْبِن َمالِــٍك : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل أِلَبِي َطْلَحَة: ))الَتِمــْس ُغاًَما ِمْن ِغْلَمانُِكْم ( 1198
َيْخُدُمنِــي َحتَّــى َأْخُرَج إَِلى َخْيَبَر(( َفَخَرَج بِــي َأُبو َطْلَحَة ُمْرِدفِي، َوَأَنا ُغالٌَم َراَهْقــُت الُحُلَم، َفُكنُْت َأْخُدُم 
ُهــمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمَن الَهــمِّ َوالَحَزِن، َوالَعْجِز  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إَِذا َنــَزَل، َفُكنُْت َأْســَمُعُه َكثِيًرا َيُقوُل: ))اللَّ
ــا َفَتَح اهلُل َعَلْيِه الِحْصَن،  َجاِل(( ُثمَّ َقِدْمنَا َخْيَبَر َفَلمَّ ْيــِن، َوَغَلَبِة الرِّ َوالَكَســِل، َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َوَضَلِع الدَّ
ُذكَِر َلُه َجَماُل َصِفيََّة بِنِْت ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب، َوَقْد ُقتَِل َزْوُجَها، َوَكاَنْت َعُروًســا، َفاْصَطَفاَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ْهَباِء، َحلَّْت َفَبنَــى بَِها، ُثمَّ َصنََع َحْيًســا فِي نَِطٍع َصِغيــٍر، ُثمَّ َقاَل  لِنَْفِســِه، َفَخــَرَج بَِهــا َحتَّى َبَلْغنَا َســدَّ الصَّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))آِذْن َمْن َحْوَلَك((. َفَكاَنْت تِْلَك َولِيَمَة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َصِفيََّة، ُثمَّ َخَرْجنَا إَِلى الَمِدينَِة 
ي َلَها َوَراَءُه بَِعَبــاَءٍة، ُثمَّ َيْجلُِس ِعنَْد َبِعيِرِه، َفَيَضــُع ُرْكَبَتُه، َفَتَضُع َصِفيَُّة  َقــاَل: َفَرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَحوِّ
ِرْجَلَها َعَلى ُرْكَبتِِه َحتَّى َتْرَكَب، َفِسْرَنا َحتَّى إَِذا َأْشَرْفنَا َعَلى الَمِدينَِة َنَظَر إَِلى ُأُحٍد َفَقاَل: ))َهَذا َجَبٌل ُيِحبُّنَا 
ُهمَّ َباِرْك  َة، اللَّ َم إِْبَراِهيُم َمكَّ ُم َما َبْيَن لََبَتْيَها بِِمْثِل َما َحرَّ ُهمَّ إِنِّي ُأَحرِّ َوُنِحبُُّه(( ُثمَّ َنَظَر إَِلى الَمِدينَِة َفَقاَل: ))اللَّ

ِهْم َوَصاِعِهْم((. ]2893خ[. َلُهْم فِي ُمدِّ



449كتاب حقوق الزوجني

 يحوي لها وراءه: يَجَعُل لها َحويًَّة، وهي ِكســاٌء َمحُشــوُّ يَُلفُّ َحوَل َسناِم البَعرِي، تَجِلُس عليه 

َرِج،  ـُة ِمن َخلِف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ َجَلَس ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَد بَعريِه، فَوَضَع ُركبَتَــه ِلَصفيََّة  لتَصَعَد عليها كالدَّ َصفيَـّ

وَوَضعــْت َصفيَُّة ِرجَلها عىل ُركبَِته ملسو هيلع هللا ىلص، فَرِكبْت يف ُســهولٍة ويرُس ويؤخذ من هذا تلطف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهله 

الســيما أيام عرسها ومثل ذلك لو تلطف الزوج بزوجته ويفتح لها باب السيارة وتهيئة مكان جلستها بل 

ونومتها ليكتسب مودتها ومحبتها.

باب]صبر]الزوج]على]عيوب]زوجته1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َيْفرَِكنَّ ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة إِْن َكرَِه ِمنَْها ُخُلًقا َرِضَي ( 1199
ِمنَْها َغْيَرُه((. ]7741صج ص[.
ال يفركن: ال يبغضن.

باب]إلقاء]الزوج]السالم]على]زوجته]كلما]دخل]أو]خرج1][[ 

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ لِْلِْســَاِم ُصًوى َوَمنَــاًرا َكَمنَاِر الطَّرِيِق، ( 1200
َكاِة، َوَصْوُم َرَمَضاَن، َوَحجُّ اْلَبْيِت، َواْلَْمُر  َاِة، َوإِيَتاُء الزَّ ِمنَْها َأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ َوَل ُتْشــرَِك بِِه َشْيًئا، َوإَِقاُم الصَّ
َم َعَلى اْلَقْوِم إَِذا َمَرْرَت  َم َعَلى َأْهِلَك إَِذا َدَخْلَت َعَلْيِهْم، َوَأْن ُتَسلِّ بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهُي َعِن اْلُمنَْكرِ، َوَأْن ُتَسلِّ
ْسَاَم َظْهَرُه((.  ، َفَقْد َولَّى اْلِ ْسَاِم َوَمْن َتَرَكُهنَّ ُكلَُّهنَّ بِِهْم َفَمْن َتَرَك ِمْن َذلَِك َشــْيًئا، َفَقْد َتَرَك َســْهًما ِمَن اْلِ

]333سل ص[.
صوى: جمع ُصوة يعني عالمات ودالئل تدل عىل اإلسالم منها األركان الخمسة وحقوق الوالدين 

واألهل...إلخ وأصلها األعالم التي تدل عىل الطريق.

وأن تســلم عىل أهلــك: وهذا من حقها كما أنــه بركة وأجر وهو أن تقول )الســالم عليكم( 

ولــو زدت )ورحمة الله وبركاته( كان أعظم أجًرا وبركة وال تســتبدلها ب )صباح الخري( ولو قلت لها 

)صبحك الله بالخري( بعد )تحية اإلسالم( فال بأس وكذلك لو زدت بالرتحيب الفعيل بعد القويل كان أفضل.

باب]وجوب]نفقة]الزوج]على]أهله1][[ 

نَفُقواْ ِمۡن 
َ
ٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ ُ َبۡعَضُهۡم َعَ ــَل ٱللَّ ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِ بَِما فَضَّ نَفُقواْ ِمۡن ٱلرَِّجاُل قَوَّ
َ
ٰ َبۡعٖض َوبَِمآ أ ُ َبۡعَضُهۡم َعَ ــَل ٱللَّ ُٰموَن َعَ ٱلّنَِســآءِ بَِما فَضَّ قال تعالى: }ٱلرَِّجاُل قَوَّ

ۚ{ ]النساء: 4 [ ُ ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱللَّ ۡمَوٰلِِهۡمۚ فَٱلصَّ
َ
ۚأ ُ ٰلَِحُٰت َقٰنَِتٌٰت َحٰفَِظٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱللَّ ۡمَوٰلِِهۡمۚ فَٱلصَّ
َ
أ
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ــْفَلى، َواْبــَدْأ بَِمــْن َتُعــوُل((. ( 1201 َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْلَيــُد اْلُعْلَيــا َخْيــٌر ِمــَن اْلَيــِد السُّ
]سن 8230 ص[.

اليد العليا: أي اليد امُلنفقة.

اليد السفىل: هي السائلة اآلخذة.

بمن تعول: أي من االهل واألوالد.

َعْن َأبِي إِْســَحاَق، َســِمْعُت َوْهَب ْبَن َجابٍِر، َيُقوُل: إِنَّ َمْوًلى لَِعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل َلُه: ( 1202
ــْهَر؟ َقاَل:  ــْهَر َهاُهنَا بَِبْيِت اْلَمْقِدِس؟ َفَقاَل َلُه: َتَرْكَت أِلَْهلَِك َما َيُقوُتُهْم َهَذا الشَّ إِنِّي ُأِريُد َأْن ُأقِيَم َهَذا الشَّ
اَل، َقاَل: َفاْرِجْع إَِلى َأْهلَِك َفاْتُرْك َلُهْم َما َيُقوُتُهْم، َفإِنِّي َســِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َكَفى بِاْلَمْرِء إِْثًما 

َأْن ُيِضيَع َمْن َيُقوُت((. ]6842سن ص[.
فاترك لهم ما يقوتهم: فال يجوز ترك األهل واألوالد بدون نفقة.

كفى باملرء إثًما: أي يكفيه من الذنب.

أن يضيع من يعول: أي من تلزمه نفقته من األهل واألوالد.

ُجِل َعَلى َأْهِلِه َصَدَقٌة((. ]1965 (  120 ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َنَفَقُة الرَّ َعْن َأبِي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ
صت ص[.

نفقة الرجل عىل أهله صدقة: أي كالصدقة يف األجر إذا أحسن النية.

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َأْرَبَعُة َدَنانِيــَر: ِدينَاٌر َأْعَطْيَتُه ِمْســكِينًا، َوِدينَاٌر ( 1204
َأْعَطْيَتُه فِي َرَقَبٍة، َوِدينَاٌر َأْنَفْقَتُه فِي َسبِيِل اهللِ، َوِدينَاٌر َأْنَفْقَتُه َعَلى َأْهِلَك، َأْفَضُلَها الَِّذي َأْنَفْقَتُه َعَلى َأْهِلَك((. 

]878صج ص[.
يف رقبة: أي عتق رقبة.

يف سبيل الله: أي الغزو أو أعم من ذلك.

أفضلها الذي أنفقتها عىل أهلك: أي عىل زوجتك وأوالدك ألنها واجبة وألنها صدقة وصلة.

باب]تخول]الزوج]زوجته]بالنصيحة1][[ 

ُمُر 
ۡ
ُمُر  َوَكَن يَأ
ۡ
اَوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَلۚ إِنَُّهۥ َكنََصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَكَن رَُسوٗل نَّبِّيٗا٥٤٥٤ َوَكَن يَأ قال تعالى: }َوٱۡذُكۡر ِف ٱۡلِكَتِٰب إِۡسَمٰعِيَلۚ إِنَُّهۥ َكنََصادَِق ٱلۡوَۡعِد َوَكَن رَُسوٗل نَّبِّيٗ

َكٰوةِ َوَكَن ِعنَد َرّبِهِۦ َمۡرِضّيٗا٥٥٥٥{ ]مريم: 55-54[ لَٰوةَِوٱلزَّ ۡهلَُهۥ بِٱلصَّ
َ
اأ َكٰوةِ َوَكَن ِعنَد َرّبِهِۦ َمۡرِضّيٗ لَٰوةَِوٱلزَّ ۡهلَُهۥ بِٱلصَّ
َ
أ

 وكان يأمــر أهله بالصالة والزكاة: يأمرهم بالصــالة املتضمنة لإلخالص للمعبود وبالزكاة 

املتضمنة لإلحسان إىل العبيد.
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ُۡن نَۡرزُقَُكۗ َوٱۡلَعٰقَِبُة  لَُك رِزٗۡقاۖ نَّ ـ َٔ لَٰوةِ َوٱۡصَطِبۡ َعلَۡيَهاۖ َل نَۡسـ ۡهلََك بِٱلصَّ
َ
ُمۡر أ

ۡ
ُۡن نَۡرزُقَُكۗ َوٱۡلَعٰقَِبُة َوأ لَُك رِزٗۡقاۖ نَّ ـ َٔ لَٰوةِ َوٱۡصَطِبۡ َعلَۡيَهاۖ َل نَۡسـ ۡهلََك بِٱلصَّ

َ
ُمۡر أ

ۡ
وقــال تعالــى: }َوأ

لِلتَّۡقَوٰىلِلتَّۡقَوٰى١٣٢١٣٢{ ]طه: 2 1[
َراِت اْلَْعَماِل، َفإِنَّ َلَها ( 1205 َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َقاَل لِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعائَِشُة إِيَّاِك َوُمَحقَّ

ِمَن اهللِ َطالًِبا((. ]4243صه ص[.
إياك ومحقرات األعمال: احذري صغائر الذنوب وهي التي يحتقرها اإلنسان فإذا هي باإلرصار 

عليها تؤدي للهالك.

فإن لها من الله طالبا: أي مالئكة تكتبها كما تكتب غريها من الكبائر.

َلَع َعَلى َأَحٍد مِْن َأْهِل َبْيتِِه َكَذَب َكْذَبًة َلْم َيَزْل (  120 َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا اطَّ
ُمْعِرًضا َعنُْه َحتَّى ُيْحِدَث َتْوَبًة«. ]4675صج ص[.

َعْن َعائَِشــَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر إَِلى الَقَمِر، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة اْسَتِعيِذي بِاهللِ ِمْن َشرِّ َهَذا، ( 1207
َفإِنَّ َهَذا ُهَو الَغاِسُق إَِذا َوَقَب((. ]3366صت[ حسن صحيح.

الغاســق إذا وقب: أي القمر فإنه الغاسق أي الليل إذا أقبل ألنه مظنة الرشور واملعايص وليس 

املراد االستعاذة من القمر نفسه. ويف أحاديث الباب نصح الزوج زوجته.

باب]الزوج]يعين]زوجته]على]تعلم]العلم]والقرآن1][[ 

َعْن َمالِِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث...َوفِيِه َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))اْرِجُعوا إَِلى َأْهِليُكْم َفُكوُنوا ( 1208
ْن َلُكــْم َأَحُدُكْم  ــَاُة َفْلُيَؤذِّ فِيِهــْم َوَعلُِّموُهــْم َوُمُروُهــْم َوَصلُّوا َكَمــا َرَأْيُتُمونِي ُأَصلِّي َفــإَِذا َحَضَرِت الصَّ

ُكْم َأْكَبُرُكْم((. ]893صج ص[. َوْلَيُؤمَّ
وعلموهم ومروهم: تعليمهم رشائع اإلسالم وإلزامهم بالعمل.

وليؤمكم أكربكم: ألنهم كانوا متقاربني يف العلم وإال فاألصل أقرؤهم أو يقال أكربكم يف الفضل.

ــَماِء ُثمَّ َقاَل: ( 1209 ْرَداِء، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَشــَخَص بَِبَصــِرِه إَِلى السَّ َعــْن َأبِــي الدَّ
: َكْيَف  ))َهَذا َأَواُن ُيْخَتَلُس الِعْلُم ِمَن النَّاِس َحتَّى َل َيْقِدُروا ِمنُْه َعَلى َشــْيٍء(( َفَقاَل ِزَياُد ْبُن َلبِيٍد األَْنَصاِريُّ

َك َيا ِزَياُد، إِْن ُكنُْت  ُيْخَتَلُس مِنَّا َوَقْد َقَرْأَنا الُقْرآَن َفَواهللِ َلنَْقَرَأنَُّه َوَلنُْقِرَئنَُّه نَِساَءَناَوَأْبنَاَءَنا، َفَقاَل: ))َثكَِلْتَك ُأمُّ
َك ِمْن ُفَقَهاِء َأْهــِل الَمِدينَِة َهِذِه التَّْوَراُة َواِلْنِجيــُل ِعنَْد الَيُهوِد َوالنََّصاَرى َفَمــاَذا ُتْغنِي َعنُْهْم؟(( َقاَل  َلَُعــدُّ
ِذي َقاَل  ْرَداِء؟ َفَأْخَبْرُتُه بِالَّ امِِت، ُقْلُت: َأاَل َتْســَمُع إَِلى َمــا َيُقوُل َأُخوَك َأُبو الدَّ ُجَبْيٌر: َفَلِقيُت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
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ِل ِعْلٍم ُيْرَفُع ِمَن النَّاِس؟ الُخُشــوُع، ُيوِشُك  َثنََّك بَِأوَّ ْرَداِء، إِْن ِشــْئَت َلَُحدِّ ْرَداِء َقاَل: ))َصَدَق َأُبو الدَّ َأُبو الدَّ
َأْن َتْدُخَل َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَا َتَرى فِيِه َرُجًا َخاِشًعا((. ]2653صت ص[.

فشخص: جعل يرفع برصه إىل السماء.

يُختلس العلم: أي يُرفع ويُسلب.

حتى ال يقدروا منه عىل شيئ: أي حتى ال يستطيعوا الوصول إىل شيئ من العلم.

كيف يُختلــس: تعجب زياد بن لبيد من رفع العلم مع قراءته للقرآن وتعليمه للنســاء واألبناء 

فأخربه أبو الدرداء أن اليهود والنصارى عندهم التوراة واإلنجيل وقد ضلوا بتحريفها وعدم العمل بها.

ُهمَّ ( 1210 َعاَء: ))اللَّ َمَها َهَذا الدُّ َعْن ُأمِّ ُكْلُثوٍم بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعلَّ
ِه َعاِجِلِه  ــرِ ُكلِّ ــِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَمــا َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ ــي َأْســَأُلَك ِمَن اْلَخْيرِ ُكلِّ إِنِّ
ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك ِمَن َخْيرِ َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَنبِيَُّك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ  َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمنُْه َوَما َلْم َأْعَلْم، اللَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر َوَما  ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك اْلَجنََّة َوَما َقرَّ َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َوَنبِيَُّك، اللَّ

َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه لِي َخْيًرا((«. ]3846صه ص[. َقرَّ

باب]حث]الزوج]زوجته]على]طاعة]الله]في]رمضان]وغيره1][[ 

َعــْن ُجَبْيِر ْبِن ُنَفْيٍر، َعْن َأبِي َذرٍّ َقاَل: ُصْمنَا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلــْم ُيَصلِّ بِنَا، َحتَّى َبِقَي ( 1211
اِدَسِة، َوَقاَم بِنَا فِي الَخامَِسِة، َحتَّى  ْيِل، ُثمَّ َلْم َيُقْم بِنَا فِي السَّ ــْهِر، َفَقاَم بِنَا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّ َســْبٌع مَِن الشَّ
ُه َمــْن َقاَم َمَع اِلَماِم َحتَّى  ْلَتنَــا َبِقيََّة َلْيَلتِنَا َهِذِه؟ َفَقاَل: ))إِنَّ ْيِل، َفُقْلنَا َلُه: َيا َرُســوَل اهللِ، َلْو َنفَّ َذَهــَب َشــْطُر اللَّ
ــْهِر، َوَصلَّى بِنَا فِي الثَّالَِثِة، َوَدَعا َأْهَلُه  َينَْصرَِف ُكتَِب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة((، ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ بِنَا َحتَّى َبِقَي َثاَلٌث مَِن الشَّ

ُحوُر((. ]806صت ص[. ْفنَا الَفاَلَح، ُقْلُت َلُه: َوَما الَفاَلُح، َقاَل: ))السُّ َونَِساَءُه، َفَقاَم بِنَا َحتَّى َتَخوَّ

ْيَل، ( 1212 َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: َقاَلْت َعائَِشُة : »َكاَن إَِذا َدَخَلِت اْلَعْشُر َأْحَيا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
َوَأْيَقَظ َأْهَلُه، َوَشدَّ اْلِمْئَزَر«. ]1639صن ص[.

ْيِل َفــإَِذا اْنَصَرَف َقاَل لِي: (  121 َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َكاَن النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّي مَِن اللَّ
))ُقوِمي َفَأْوتِرِي((«. ]سن 25228 ص[.
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باب]الزوج]يمنع]زوجته]مواطن]الشبهات1][[ 

اَم بَِغْيرِ ( 1214 َعْن َجابٍِر، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ َفَا َيْدُخِل الَحمَّ
اَم، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ َفَا  إَِزاٍر، َوَمــْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ َفَا ُيْدِخْل َحِليَلَتُه الَحمَّ

َيْجِلْس َعَلى َمائَِدٍة ُيَداُر َعَلْيَها بِالَخْمرِ((. ]2801صت ح[.
حليلته: زوجته ومثلها ابنته أو أخته.

الحمام: مكان عام يجتمع فيه الرجال أو النســاء لالستحمام ألنه مظنة الفتنة وأشد من ذلك ما 

يكون عىل شواطئ البحار للسباحة يف بعض الدول من كشف للعورات.

باب]من]حق]الزوجة]أال]يقرها]أو]يأمرها]بمعصية1][[ 

ۡهلِيُكــۡم نَــاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس 
َ
نُفَســُكۡم َوأ

َ
ِيــَن َءاَمُنواْ قُــٓواْ أ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ۡهلِيُكــۡم نَــاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َيٰٓ

َ
نُفَســُكۡم َوأ

َ
ِيــَن َءاَمُنواْ قُــٓواْ أ َهــا ٱلَّ يُّ

َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ

َوٱۡلَِجاَرةَُوٱۡلَِجاَرةُ{ ]التحريم:  [
َط َشــَعُر َرْأِســَها، َفَجاَءْت إَِلى ( 1215 َجِت اْبنََتَها، َفَتَمعَّ َعــْن َعائَِشــَة، َأنَّ اْمَرَأًة مَِن األَْنَصــاِر َزوَّ

ــُه َقْد ُلِعَن  النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكــَرْت َذلَِك َلــُه، َفَقاَلــْت: إِنَّ َزْوَجَها َأَمَرنِــي َأْن َأِصَل فِي َشــَعِرَها، َفَقاَل: ))لَ، إِنَّ
الُموِصاَُت((. ]5205خ[.

فتمعط: تساقط وتمزق.

املوصالت: َوْصل الشعر بالشعر وقيل يدخل يف ذلك وصله بغري الشعر كالصوف والِخرق ومثل 

ذلك لو أمرها بخلع الحجاب واالختالط ومشاهدة األفالم واملسلسالت فال طاعة.

ـَة: ُمْدِمُن اْلَخْمرِ، (  121 َم اهللُ َعَلْيِهُم اْلَجنَـّ َعِن اْبِن ُعمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َثَاَثٌة َقْد َحرَّ
ِذي ُيِقرُّ فِي َأْهلِِه اْلَخَبَث. ]3052صج ص[. يُّوُث((، الَّ ، َوالدَّ َواْلَعاقُّ

الخبث: يرىض الفساد والتربج واالختالط والفاحشة يف أهله.

باب]الزوج]يخدم]نفسه]أحيانًا1][[ 

َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّها ُســئِْلُت َما َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَمُل فِي َبْيتِِه؟ َقاَلْت: َكاَن َبَشــًرا مَِن ( 1217
اْلَبَشِر َيْفلِي َثْوَبُه، َوَيْحُلُب َشاَتُه، َوَيْخُدُم َنْفَسُه«. ]671سل ص[.

يفيل ثوبه: تفتيش الثوب عما قد يلعق فيه من شوك أو حرشات أو غريه والفيل هو الفرز فيدخل 

فيه تفتيش ما به من رقع فيخيطه.
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َجاُل فِي ( 1218 َعْن َعائَِشَة: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيِخيُط َثْوَبُه َوَيْخِصُف َنْعَلُه َوَيْعَمُل َما َيْعَمُل الرِّ
ُبُيوتِِهْم«. ]4937صج ص[.

يخيط ثوبه: أي يصلح ما ُقطع منه.

يخصف نعله: يَْخِرزه ويُرقعه.

باب]الرجل]في]خدمة]أهله1][[ 

َعِن األَْسَوِد، َقاَل: »َسَأْلُت َعائَِشَة َما َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَُع فِي َبْيتِِه؟ َقاَلْت: َكاَن َيُكوُن فِي ( 1219
الَِة«. ]676خ[. الَُة َخَرَج إَِلى الصَّ مِْهنَِة َأْهلِِه - َتْعنِي ِخْدَمَة َأْهلِِه - َفإَِذا َحَضَرِت الصَّ

يف مهنة أهله: خارج البيت وداخل البيت أحيانًا.

باب]الزوج]يطعم]ويكسو]زوجته]واليضرب]وال]يقبح]الوجه1][[ 

، َعْن َأبِيِه، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدَنا ( 1220 َعْن َحكِيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلُقَشْيِريِّ
َعَلْيِه؟، َقاَل: ))َأْن ُتْطِعَمَها إَِذا َطِعْمَت، َوَتْكُسَوَها إَِذا اْكَتَسْيَت، َأِو اْكَتَسْبَت، َوَل َتْضرِِب اْلَوْجَه، َوَل ُتَقبِّْح، 

َوَل َتْهُجْر إِلَّ فِي اْلَبْيِت((. ]2142 صد ص[.
 قال أبو داود: وال تقبح: أن تقول قبحك الله.

ي، َقــاَل: ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، نَِســاُؤَنا َما ( 1221 َثنِي َأبِي، َعــْن َجدِّ َعــْن َبْهِز ْبــِن َحكِيــٍم، َحدَّ
َنْأتِــي مِنُْهــنَّ َوَما َنــَذُر، َقاَل: ))اْئِت َحْرَثَك َأنَّى ِشــْئَت، َوَأْطِعْمَها إَِذا َطِعْمَت، َواْكُســَها إَِذا اْكَتَســْيَت، َوَل 
ُتَقبِّــِح اْلَوْجــَه، َوَل َتْضرِْب((. َقاَل َأُبو َداُوَد: َرَوى ُشــْعَبُة ))ُتْطِعُمَها إَِذا َطِعْمَت َوَتْكُســوَها إَِذا اْكَتَســْيَت((. 

]2143صد[ حسن صحيح.

ما نأتي منها وما نذر: أي ما الذي يجوز لنا يف االستمتاع بالزوجة.

ائت حرثك أنى شئت: أي كيف شئت متجنبًا الدبر والحيضة.

 وال ترضب: أي ال ترضب الوجه كما جاءت بذلك النصوص أو ال ترضب بدون ســبب أو يكون 

املقصود بالنهي اإلرشاد إىل عدم الرضب السيما لو كانت زوجتك ال يزيد رضبها إال مفسدة.

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َضَرَب َأَحُدُكْم َفْلَيَتَجنَِّب اْلَوْجَه َوَل َتُقْل ( 1222
َقبََّح اهللُ َوْجَهِك َوَوْجَه َمْن َأْشَبَه َوْجَهِك َفإِنَّ اهللَ َتَعاَلى َخَلَق آَدَم َعَلى ُصوَرتِِه((. ]7414سن ح[.
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 إذا رضب أحدكم: أي إذا وجد أن الرضب ســيؤدي املقصــود منه فليتجنب الوجه أو غريه من 

األماكن الحساسة وذلك بعد الوعظ والهجر.

باب]تجنب]ضرب]الزوجة1][[ 

122  ) .)) َعــْن ُعــْرَوَة، َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: ))َمــا َضَرَب َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخاِدًمــا َوَل اْمــَرَأًة َقطُّ
]4786صد ص[.

، ُثمَّ َقاَل: ( 1224 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َزْمَعَة، َقاَل: َخَطَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َذَكَر النَِّســاَء، َفَوَعَظُهْم فِيِهنَّ
ُه َأْن ُيَضاِجَعَها ِمْن آِخرِ َيْوِمِه((. ]1983صه ص[. ))إَِلَم َيْجِلُد َأَحُدُكُم اْمَرَأَتُه َجْلَد اْلََمِة؟ َوَلَعلَّ

أن يضاجعها: أي يجامعها فال يليق أن يجمع بني متناقضني الرضب والجماع وحينئذ قد تفقد 

تفاعلها معك عند املعارشة.

َعــْن ُعَبْيِد اهللِ ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُعَمَر، َعــْن إَِياِس ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبــِن َأبِي ُذَباٍب، َقــاَل: َقاَل ( 1225
، َفَجاَء ُعَمــُر إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َقْد َذئَِر النَِّســاُء َعَلى 

النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتْضرُِبــنَّ إَِمــاَء اهللِ((
ا َأْصَبــَح، َقاَل: ))َلَقْد  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َطائُِف نَِســاٍء َكثِيٍر، َفَلمَّ ، َفُضِرْبَن، َفَطاَف بِآِل ُمَحمَّ ، َفْأُمــْر بَِضْربِِهــنَّ َأْزَواِجِهــنَّ
ٍد َسْبُعوَن اْمَرَأًة، ُكلُّ اْمَرَأٍة َتْشَتكِي َزْوَجَها، َفَا َتِجُدوَن ُأوَلئَِك ِخَياَرُكْم((. ]1985صه[  ْيَلَة بِآِل ُمَحمَّ َطاَف اللَّ

حسن صحيح
إماء الله: جمع أَمة واملقصود املرأة فهي أمٌة لله كما أن الرجل عبٌد لله.

ذئر النساء: ترفعن واجرتأن عىل أزواجهن مع نشوزهن.

 برضبهن: إذا تعذر تأديبها بالوعظ ثم بالهجر فله أن يلجأ للرضب بالضوابط الرشعية ومع هذا 

فرتك الرضب أكمل وأوىل كما يف آخر الحديث )فال تجدون أولئك خياركم(

 طاف: أحاط.

باب]الزوج]ال]يطعم]أهله]إال]حالاًل1][[ 

َبِن َغُبوًقــا، َفاْجَتنِْب َما (  122 َعْن َســُمَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))إَِذا َرَوْيــَت َأْهَلَك ِمــَن اللَّ
َنَهى اهللُ َعنُْه ِمْن َمْيَتٍة((. ]582صج ص[.

غبوًقا: الغبوق الرشب بالعيش )أي آخر النهار( والصبوح الرشب بالغداة.
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باب]الزوج]يأذن]لزوجته]إلى]المسجد1][[ 

َعْن األَْعَمِش، َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: »ُكنَّا ِعنَْد اْبِن ُعَمَر، َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْئَذُنوا ( 1227
ْيِل إَِلى الَمَساِجِد((، َفَقاَل اْبنُُه: َواهللِ اَل َنْأَذُن َلُهنَّ َيتَِّخْذَنُه َدَغاًل َفَقاَل: َفَعَل اهلُل بَِك َوَفَعَل، َأُقوُل:  لِلنَِّساِء بِاللَّ

«. ]570صت ص[. َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتُقوُل: اَل َنْأَذُن َلُهنَّ
دغال: وهو الفساد والخداع والريبة وأصل الدغل الشجر امللتف ثم استعمل يف املخادعة.

َعْن َســالٍِم، َعْن َأبِيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا اْسَتْأَذَنِت اْمَرَأُة َأَحِدُكْم إَِلى اْلَمْسِجِد ( 1228
َفَا َيْمنَْعَها((. ]706صن ص[.

باب]ثناء]الزوج]على]زوجته]والدفاع]عنها1][[ 

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َذَكَر َخِديَجَة َأْثنَى َعَلْيَها، َفَأْحَســَن الثَّنَاَء، َقاَلْت: ( 1229
ــْدِق، َقــْد َأْبَدَلَك اهلُل  بَِهــا َخْيًرا مِنَْهــا، َقاَل: ))َما  َفِغــْرُت َيْوًمــا، َفُقْلــُت: َما َأْكَثــَر َما َتْذُكُرَها َحْمَراَء الشِّ
َبنِي النَّاُس، َوَواَسْتنِي بَِمالَِها إِْذ  َقْتنِي إِْذ َكذَّ َأْبَدَلنِي اهللُ  َخْيًرا ِمنَْها، َقْد آَمنَْت بِي إِْذ َكَفَر بِي النَّاُس، َوَصدَّ

َحَرَمنِي النَّاُس، َوَرَزَقنِي اهللُ  َوَلَدَها إِْذ َحَرَمنِي َأْوَلَد النَِّساِء((. ]سن 24908 ص[.
حمراء الشدق: تقصد سقوط األسنان من الِكرَب، والشدق جانب الفم.

َجاِل َكثِيٌر، َوَلْم َيْكُمْل ِمَن ( 0 12 ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َكَمَل ِمَن الرِّ َعْن َأبِي ُموَســى اأْلَْشــَعِريِّ
النَِّســاِء، إِلَّ َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن، َوآِســَيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن، َوإِنَّ َفْضَل، َعائَِشَة َعَلى النَِّساِء، َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى 

َسائِرِ الطََّعاِم((. ]1834صت ص[.

باب]دفاع]الزوج]عن]زوجته1][[ 

َعــْن َســِعيِد ْبــِن َزْيــٍد َقــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمــْن ُقتِــَل ُدوَن َمالِــِه َفُهَو ( 1 12
َشــِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن ِدينِِه َفُهَو َشــِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشــِهيٌد، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشــِهيٌد((. 

]1421صت ص[.
دون أهله: أي دفاعا عن أهله.

يختلس العلم: يُرفع ويُسلب العلم.
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]باب]انتصار]الزوج]لزوجته]من]األخرى]1][[ 

بالحكمة]والموعظة]والحسنة

. َفَبَكْت، َفَدَخَل َعَلْيَها ( 2 12 َعْن َثابٍِت، َعْن َأَنٍس َقاَل: َبَلَغ َصِفيََّة َأنَّ َحْفَصَة َقاَلْت: بِنُْت َيُهوِديٍّ
. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َتْبكِــي َفَقاَل: ))َما ُيْبكِيِك((؟ َفَقاَلْت: َقاَلْت لِي َحْفَصُة إِنِّــي بِنُْت َيُهوِديٍّ
، َفِفيَم َتْفَخُرَعَلْيِك((؟ ُثمَّ َقاَل: ))اتَِّقي اهللَ َيا َحْفَصُة((.  ، َوإِنَِّك َلَتْحَت َنبِيٍّ ِك َلنَبِــيٌّ ، َوإِنَّ َعمَّ ــِك َلْبنَُة َنبِيٍّ ))إِنَّ

]3894صت ص[.

أن حفصة قالت: أي قالت يف صفية أن أباها يهودي وهو حيي بن أخطب.

. إنك البنة نبي: أي ابنة هارون بن عمران ألنها من ذريته وقيل املراد إسحاق بن إبراهيم

. وإن عمك لنبي: يقصد موىس بن عمران كليم الله وقيل املراد إسماعيل بن إبراهيم

وإنك لتحت نبي: أي زوجة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

اتقي الله يا حفصة: أي وال تتكلمي بمثل هذا الكالم.

َعْن َعائَِشَة، َأنََّها َقاَلْت: »َما َرَأْيُت َصانَِعَة َطَعاٍم مِْثَل َصِفيََّة، َأْهَدْت إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِناًء فِيِه (   12

اَرُتُه؟ َفَقاَل: ))إَِناٌء َكإَِناٍء، َوَطَعاٌم َكَطَعاٍم((.  َطَعاٌم، َفَما َمَلْكُت َنْفِسي َأْن َكَسْرُتُه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َكفَّ

]سن 25196، ح[.

ِل، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َأنََّها َيْعنِي َأَتْت بَِطَعــاٍم فِي َصْحَفٍة َلَها إَِلى ( 4 12 َعــْن َثابٍِت، َعْن َأبِي اْلُمَتَوكِّ
ْحَفَة، َفَجَمَع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِِه، َفَجاَءْت َعائَِشُة ُمتَِّزَرًة بِكَِساٍء، َوَمَعَها فِْهٌر، َفَفَلَقْت بِِه الصَّ
َتْيِن، ُثمَّ َأَخَذ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصْحَفَة َعائَِشَة، َفَبَعَث  ُكْم(( َمرَّ ْحَفِة، َوَيُقوُل: ))ُكُلوا، َغاَرْت ُأمُّ َبْيَن فِْلَقَتْي الصَّ

بَِها إَِلى ُأمِّ َسَلَمَة، َوَأْعَطى َصْحَفَة ُأمِّ َسَلَمَة َعائَِشَة. ]3956صن ص[.
صحفة: إناء من خشب فيه طعام.

فجاءت عائشــة متزرة بكساء: متزرة بكساء لوجود بعض أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص ومع فعلها ذلك أمام 

أصحابه إال أنه ملسو هيلع هللا ىلص التمس لها العذر حيث فعلت ذلك غرية دون شعور.

فهر: هو الحجر والجمع أفهار وفهور.

ففلقت به الصحفة: أي انشقت

فبعث بها إىل أم سلمة: أي بعث لها صحفة عائشة بدياًل عن التي كرستها.

اح يف تعيينها، والراجح أنها  ّ ويف رواية ثالثة فيها وصف املرِســلة بأنها أُمُّ املْؤِمننْي، واختلف الرشُّ

 . زينب بنت جحش
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روى الليث بسنده أن زينب بنت جحش أهدت إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيت عائشة ويومها َجْفنًَة 

من َحيٍْس فقامت عائشــة فأخذت الَقْصعة فرضبت بها األرَض فكرستها، فقام رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل قصعٍة 

ت. لها فدفعها إىل رسول زينب فقال: هذه مكان صحفتها، وقال لعائشة: لك التي َكرَسْ

قال ابن حجر  : تحّرر أن املراد بمن أبهم هي زينب ملجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن أنس.

فائدة: ورد يف الحديث )كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة( ويف الحديث اعرتضت أم سلمة 

عىل ذلك ثم قالت أتوب إىل الله بعد قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لها )ال تؤذيني يف عائشة فإنه والله مانزل عيل الوحي 

وأنا يف لحاف امرأة منكن غريها( وكأنها إشــارة إىل أنه ال يتحرى الناس بهداياهم يوم عائشــة فقط بل 

إن الله تعاىل أراد أن ينزل عيل الوحي يف يومهــا، بل وأن تكون وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلتها بل وبني نحرها، 

وإشــارة أخرى أنه ال اختيار يل وال ذنب عيل يف ذلك ولذلك أم ســلمة وغريها كن يتحرين بهداياهن يوم 

عائشة  جميًعا.

باب]سرعة]إغاثة]الزوج]زوجته]عند]الحاجة1][[[ 

َعْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر: »َأنَُّه اْســُتِغيَث َعَلى َبْعِض َأْهلِِه، َفَجدَّ بِِه ( 5 12
َفُق، ُثمَّ َنَزَل َفَجَمَع َبْينَُهَما، ُثمَّ َأْخَبَرُهْم َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْفَعُل  َر الَمْغِرَب َحتَّى َغاَب الشَّ ْيُر، َفَأخَّ السَّ

ْيُر«. ]555صت ص[. َذلَِك إَِذا َجدَّ بِِه السَّ
اســتغيث عىل بعض أهله: ويف رواية )كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية 

بنت أبي عبيد شدة وجع فأرسع السري( أي ُطلب منه اإلغاثة عىل بعض أهله وذلك ان صفية بنت أبي عبيد 

زوجة ابن عمر كانت لها حالة االحتضار فأُخرب بذلك وهو خارج املدينة فجد به السري وعجل يف الوصول.

باب]الزوج]يدفع]التهم]واإلشاعات]عن]زوجته1][[[ 

ِذي ُذكَِر َوَما َعلِْمُت بِِه، َقاَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَّ (   12 ا ُذكَِر مِْن َشــْأنِي الَّ َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت َلمَّ
ا َبْعُد: َأِشيُروا َعَليَّ فِي ُأَناٍس َأَبنُوا َأْهلِي َواهللِ  َد َوَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه بَِما ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َقاَل: َأمَّ َخطِيًبا َفَتَشهَّ
َما َعلِْمُت َعَلى َأْهلِي مِْن ُسوٍء َقطُّ َوَأَبنُوا بَِمْن َواهللِ َما َعلِْمُت َعَلْيِه مِْن ُسوٍء َقطُّ َواَل َدَخَل َبْيتِي َقطُّ إاِلَّ َوَأَنا 

َحاِضٌر َواَل ِغْبُت فِي َسَفٍر إاِلَّ َغاَب َمِعي... إلخ. ]3180صت ص[.
أبنوا: اتهموا بفعلة سوء.
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باب]ترفيه]الزوج]عن]زوجته1][[[ 

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِسا َفَسِمْعنَا َلَغًطا َوَصْوَت ِصْبَياٍن، ( 7 12
ْبَياُن َحْوَلَهــا، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة َتَعاَلْي َفاْنُظــرِي((. َفِجْئُت  َفَقــاَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا َحَبِشــيٌَّة َتْزفِــُن َوالصِّ
َفَوَضْعــُت َلْحَييَّ َعَلى َمنْكِِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجَعْلُت َأْنُظــُر إَِلْيَها َما َبْيَن الَمنْكِِب إَِلى َرْأِســِه، َفَقاَل لِي: 
))َأَما َشــبِْعِت، َأَما َشــبِْعِت((. َقاَلْت: َفَجَعْلُت َأُقوُل اَل أِلَْنُظــَر َمنِْزَلتِي ِعنَْدُه إِْذ َطَلَع ُعَمــُر، َقاَلْت: َفاْرَفضَّ 

وا ِمْن ُعَمَر(( َقاَلْت:  النَّاُسَعنَْها: َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلَْنُظُر إَِلى َشَياطِيِن اِلْنِس َوالِجنِّ َقْد َفرُّ
َفَرَجْعُت. ]3691صت ص[.

لغطا: صوتا شديدا غري مفهوم.

حبشية: جارية أو أمة سوداء نسبة إىل الحبشة.

تزفن: ترقــص ولعل الرقص املراد به يف رواية الصحيحني وفيه كان يوم عيد يلعب الســودان 

بالدرق والحراب.

َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َرَأْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســُتُرنِي بِِرَدائِِه، َوَأَنــا َأْنُظُر إَِلى ( 8 12
ــنِّ اْلَحِريَصِة َعَلى  اْلَحَبَشــِة َيْلَعُبوَن فِي اْلَمْســِجِد َحتَّى َأُكوَن َأَنا َأْســَأُم، َفاْقُدُروا َقْدَر اْلَجاِرَيِة اْلَحِديَثِة السِّ

ْهِو«. ]1595صن ص[. اللَّ
فاقدروا الجارية الحديثة السن: من التقدير أي قدروا رغبتنا يف ذلك.

َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُكنْــُت َأْلَعُب بِاْلَبنَــاِت َفُربََّما َدَخــَل َعَليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنِْدي ( 9 12
اْلَجَواِري، َفإَِذا َدَخَل َخَرْجَن، َوإَِذا َخَرَج َدَخْلَن«. ]4931صد ص[.

ُب إَِليَّ ( 1240 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »ُكنُْت َأْلَعُب بِاْلَبنَاِت َوَأَنا ِعنَْد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن ُيَســرِّ
َصَواِحَباتِي ُياَلِعْبنَنِي«. ]1982صه ص[.

ألعب بالبنات: التماثيل التي تلعب بها الصبيان.

يرسب: يرسل.

باب]ترفيه]الزوج]عن]زوجته]السيما]في]العيد1][[[ 

َثْتــُه، َأنَّ َأَبا َبْكٍر ( 1241 َثُه، َأنَّ َعائَِشــَة َحدَّ ، َعْن ُعْرَوَة َأنَُّه َحدَّ ْهِريِّ َعــْن َمالِــِك ْبِن َأَنٍس، َعــْن الزُّ
ى بَِثْوبِِه َوَقاَل  فِّ َوُتَغنَِّياِن َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَســجًّ يــَق َدَخــَل َعَلْيَها َوِعنَْدَهــا َجاِرَيَتاِن َتْضِرَبــاِن بِالدُّ دِّ الصِّ
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اُم مِنًى  َها َأيَّاُم ِعيٍد((، َوُهــنَّ َأيَّ ًة ُأْخَرى: ُمَتَســجٍّ َثْوَبُه َفَكَشــَف َعْن َوْجِهِه، َفَقــاَل: ))َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكــرٍ إِنَّ َمــرَّ
َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمئٍِذ بِاْلَمِدينَِة. ]1597صن ص[.

جاريتان: بنتان صغريتان.

وتغنيان: تنشدان األشعار الحماسية التي قيلت يف املفاخرة.

باب]تودد]الزوج]لزوجته]ولو]كانت]حائضا1][[[ 

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: »ُكنُْت َأْشَرُب َوَأَنا َحائٌِض، ُثمَّ ُأَناِوُلُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضُع َفاُه َعَلى َمْوِضِع ( 1242
«. َوَلْم َيْذُكْر  ُق اْلَعْرَق َوَأَنا َحائِــٌض، ُثمَّ ُأَناِوُلُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضُع َفاُه َعَلــى َمْوِضِع فِيَّ ، َفَيْشــَرُب، َوَأَتَعرَّ فِــيَّ

ُزَهْيٌر: »َفَيْشَرُب«. ]300م[.
وأتعرق العرق: العرق بفتح العني وسكون الراء العظم الذي عليه بقية لحم ويقال أتعرق اللحم 

إذا أخذت اللحم بأسنانك.

َعْن َصِفيََّة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َرْأَســُه فِي ِحْجِري َفَيْقَرُأ َوَأَنا (  124
َحائٌِض«. ]260صد ص[.

باب]تصريح]الزوج]بحب]زوجته1][[[ 

ـاِس َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: ))َعائَِشــُة(( قِيَل: مَِن ( 1244 َعــْن َأَنٍس، َقاَل: قِيَل: َيا َرُســوَل اهللِ، َأيُّ النَـّ
َجاِل؟ َقاَل: ))َأُبوَها((. ]101صه ص[. الرِّ

قال عائشة: ويف الحديث )إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه يحبه( ويف رواية )فإنه أبقى لأللفة 

وأثبت للمحبة(.

باب]السمر]مع]الزوجة]ليال1][[[ 

َث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأْهلِِه ( 1245 َعــِن اْبِن َعبَّــاٍس ، َقاَل: »بِتُّ ِعنْــَد َخاَلتِي َمْيُموَنَة، َفَتَحدَّ
ــَمَٰوِٰت  ــَمَٰوِٰت إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ ــَماِء، َفَقاَل: }إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ ْيِل اآلِخُر، َقَعَد َفنََظَر إَِلى السَّ ــا َكاَن ُثُلُث اللَّ َســاَعًة، ُثــمَّ َرَقَد، َفَلمَّ
َأ َواْســَتنَّ َفَصلَّى إِْحَدى َعْشــَرَة  ۡلَبِٰب{ ُثمَّ َقاَم َفَتَوضَّ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰٖت ّلِ ۡرِض َوٱۡختَِلٰــِف ٱلَّ

َ
ۡلَبِٰبَوٱۡل

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰٖت ّلِ ۡرِض َوٱۡختَِلٰــِف ٱلَّ

َ
َوٱۡل

ْبَح«. ]4569خ[. َن باِلٌَل، »َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الصُّ َرْكَعًة«، ُثمَّ َأذَّ
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ْيِل، َفــإَِذا َفَرَغ مِْن َصاَلتِِه (  124 َعــْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّي مَِن اللَّ
ُن«. ]سن 24118 ص[. َث َمِعي، َوإِْن ُكنُْت َنائَِمًة َناَم َحتَّى َيْأتَِيُه اْلُمَؤذِّ اْضَطَجَع، َفإِْن ُكنُْت َيْقَظى، َتَحدَّ

باب]تحصين]الزوج]زوجته1][[[ 

َجنِي َأبِي اْمَرَأًة َفَجاَء َيُزوُرَها، َفَقاَل: َكْيَف ( 1247 َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: »َزوَّ
ْجُتَك اْمَرَأًة  ْيَل، َواَل ُيْفطُِر النََّهاَر. َفَوَقَع بِي، َوَقاَل: َزوَّ ُجُل مِْن َرُجٍل اَل َينَاُم اللَّ َتَرْيَن َبْعَلِك؟ َفَقاَلْت: نِْعَم الرَّ
ِة َوااِلْجتَِهاِد، َفَبَلَغ  ا َأَرى ِعنِْدي مَِن اْلُقــوَّ مِــَن اْلُمْســلِِميَن َفَعَضْلَتَها، َقاَل: َفَجَعْلــُت اَل َأْلَتِفُت إَِلى َقْولِِه مِمَّ
َذلَِك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َلكِنِّي َأَنا َأُقوُم َوَأَناُم، َوَأُصوُم َوُأْفطُِر، َفُقْم َوَنْم، َوُصْم َوَأْفطِْر(( َقاَل: ))ُصْم ِمْن ُكلِّ 
َشــْهرٍ َثَاَثــَة َأيَّاٍم((، َفُقْلُت: َأَنا َأْقَوى مِْن َذلَِك، َقاَل: ))ُصْم َصــْوَم َداُوَد ، ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما((، ُقْلُت: 
َأَنا َأْقَوى مِْن َذلَِك، َقاَل: ))اْقَرأِ اْلُقْرآَن فِي ُكلِّ َشْهرٍ((، ُثمَّ اْنَتَهى إَِلى َخْمَس َعْشَرَة َوَأَنا َأُقوُل: َأَنا َأْقَوى مِْن 

َذلَِك. ]2390صن ص[.
ال ينام الليل: تريد أن تلمح إىل تقصري زوجها يف حقها وانشغاله بالعبادة.

فعضلتها: العضل املنع أي فمنعتها حقها من الجماع وغريه.

عن أبِي ذٍر أنَّ ناًســا مِْن أصحاِب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قالوا للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: يا رســوَل اهللِ، ذهَب أهُل ( 1248
ُقوَن بُفُضــوِل أموالِِهْم قال: ))َأَوَلْيَس  ــي وَيُصوُموَن كَما َنصوُم وَيتصدَّ ُثــوِر باألُجوِر ُيَصلُّوَن كَما ُنَصلِّ الدُّ
ُقوَن؟ إِنَّ بُِكلِّ َتْســبِيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْكبِيَرٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ  دَّ َقْد َجَعَل اهللُ َلُكْم َما َتصَّ
َتْهِليَلــٍة َصَدَقــًة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقــٌة، َوَنْهٌي َعْن ُمنَْكرٍ َصَدَقــٌة، َوفِي ُبْضِع َأَحِدُكــْم َصَدَقٌة(( قالوا: يا 
رســوَل اهللِ، َأَيأتِي أحُدَنا شــهوَتُه ويكوُن له فيَها أجٌر؟ قال: ))َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَهــا فِي َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه فِيَها 

ِوْزٌر؟ َفَكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها فِي اْلَحَاِل َكاَن َلُه َأْجٌر((. ]1006[ م

باب]تطيب]الزوج]لزوجته1][[[ 

ْحَمِن ْبــِن َعْوٍف َأَثَر ُصْفــَرٍة، َفَقاَل: ( 1249 َعــْن َأَنٍس، َقاَل: َرَأى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلــى َعْبِد الرَّ
ْجُت اْمَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل: ))َأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة((. ]3374صن ص[. ))َمْهَيْم؟(( َقاَل: َتَزوَّ

أثر صفرة: أي صفرة من طيب النساء الالتي يتطيبن بها ولعلها ملا تطيبت علق بثيابه أو بجسده 

شيئ من هذه الصفرة.

فقال َمْهيَم: أي ما األمر أو ما هذا.
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باب]حرص]الزوج]أال]تجد]زوجته]منه]رائحة]كريهة1][[[ 

ٍف، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُجِعَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُبْرَدٌة َســْوَداُء مِْن ُصوٍف، ( 1250 َعــْن َقَتاَدَة، َعْن ُمَطرِّ
وِف، َفَقَذَفَها« َقاَل: َوَأْحِســُبُه َقْد َقاَلْت:  ا َعِرَق، َوَجَد مِنَْها ِريَح الصُّ َفَذَكَر َبَياَض النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَســَواَدَها، َفَلمَّ

يَِّبُة«. ]سن 25160 ص[. يُح الطَّ »َكاَن ُيْعِجُبُه الرِّ
بردة: كساء صغري مربع.

ريح الصوف: رائحة كريهة بسبب الصوف.

فقذفها: طرحها.

باب]الزوج]يستأذن]زوجاته]في]التنازل]عن]بعض]حقوقهن1][[[ 

ــْه، َأْخبِِرينِي َعْن َمَرِض ( 1251 َعــْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: »َســَأْلُت َعائَِشــَة َفُقْلــُت: َأْي ُأمَّ
بِيِب، َوَكاَن َيُدوُر َعَلى نَِسائِِه،  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: اْشَتَكى، َفَعَلَق َينُْفُث، َفَجَعْلنَا ُنَشبُِّه َنْفَثُه بِنَْفَثِة آكِِل الزَّ
ا َثُقَل اْسَتْأَذَنُهنَّ َأْن َيُكوَن فِي َبْيِت َعائَِشَة َوَأْن َيُدْرَن َعَلْيِه، َقاَلْت: َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َبْيَن  َفَلمَّ
ُجُل  ْثُت بِــِه اْبَن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَتْدِري َمِن الرَّ َرُجَلْيــِن، َوِرْجاَلُه َتُخطَّاِن بِاأْلَْرِض، َأَحُدُهَما اْلَعبَّاُس«. َفَحدَّ

ِه َعائَِشُة؟ ُهَو َعلِيُّ ْبُن َأبِي َطالٍِب. ]صه 1618[ صحيح دون جملة الزبيب. ِذي َلْم ُتَسمِّ الَّ

باب]عدم]تأخر]الزوج]عن]أهله]إال]للحاجة1][[[ 

َفُر ِقْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، َيْمنَُع َأَحَدُكْم َطَعاَمُه ( 1252 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))السَّ
ْل إَِلى َأْهِلِه((. ]1804خ[. َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه، َفإَِذا َقَضى َنْهَمَتُه، َفْلُيَعجِّ

نهمته: حاجته من السفر.

باب]عناية]الزوج]بزوجته]حال]مرضها1][[[ 

َعــْن ُعْثَماَن ْبــِن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْوَهــٍب: »َأنَّ َرُجاًل مِْن َأْهــِل مِْصَر َحجَّ الَبْيَت َفــَرَأى َقْوًما (  125
ــْيُخ؟ َقاُلوا: اْبُن ُعَمَر َفَأَتاُه َفَقاَل: إِنِّي َسائُِلَك  ُجُلوًســا َفَقاَل: َمْن َهُؤاَلِء؟ َقاُلوا: ُقَرْيٌش. َقاَل: َفَمْن َهَذا الشَّ
ْثنِي، َأْنُشُدَك اهلَل بُِحْرَمِة َهَذا الَبْيِت َأَتْعَلُم َأنَّ ُعْثَماَن َفرَّ َيْوَم ُأُحٍد؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َأَتْعَلُم َأنَُّه  َعْن َشْيٍء َفَحدِّ
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ْضَواِن َفَلْم َيْشــَهْدَها؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َأَتْعَلُم َأنَُّه َتَغيََّب َيْوَم َبْدٍر َفَلْم َيْشــَهْدُه؟ َقاَل: َنَعْم،  َتَغيََّب َعْن َبْيَعِة الرِّ
ا فَِراُرُه َيْوَم ُأُحٍد َفَأْشــَهُد َأنَّ اهلَل َقْد َعَفا  َفَقاَل: اهلُل َأْكَبُر، َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: َتَعاَل ُأَبيِّْن َلَك َما َســَأْلَت َعنُْه: َأمَّ
ا َتَغيُُّبُه َيْوَم َبْدٍر َفإِنَُّه َكاَنْت ِعنَْدُه َأْو َتْحَتُه اْبنَُة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َعنْــُه َوَغَفــَر َلُه، َوَأمَّ
ْضَواِن  ا َتَغيُُّبُه َعْن َبْيَعِة الرِّ ))َلَك َأْجُر َرُجٍل َشِهَد َبْدًرا َوَسْهُمُه((، َوَأَمَرُه َأْن َيْخُلَف َعَلْيَها َوَكاَنْت َعلِيَلًة. َوَأمَّ

َة مِْن ُعْثَماَن َلَبَعَثُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَكاَن ُعْثَماَن، َبَعَث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُعْثَماَن  َفَلــْو َكاَن َأَحٌد َأَعزَّ بَِبْطِن َمكَّ
َة. َقاَل: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيــِدِه اْلُيْمنَى: ))َهِذِه َيُد  ْضَواِن َبْعــَد َما َذَهَب ُعْثَماُن إَِلى َمكَّ َوَكاَنــْت َبْيَعــُة الرِّ
ُعْثَماَن((. َوَضَرَب بَِها َعَلى َيِدِه، َفَقاَل: ))َهِذِه لُِعْثَماَن((، َقاَل َلُه: اْذَهْب بَِهَذا اآلَن َمَعَك. ]3706صت ص[.

قال الله أكرب: ظن الســائل أن ابن عمر يوافقه عىل ما أشــيع عــن عثمان بن عفان من بعض 

املنافقني بعد الفتنة التي ُقتل فيها فبني له ابن عمر سبب تغيبه يوم بدر وبيعة الرضوان.

. وكانت عليلة: أي زينب زوجة عثمان كانت مريضة فتغيب يوم بدر للعناية بها

باب]تمريض]الزوج]زوجته1][[[ 

َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَخَذ َأْهَلُه اْلَوْعُك َأَمَر بِاْلَحَساِء َفُصنَِع ُثمَّ َأَمَرُهْم ( 1254
ِقيِم َكَما َتْسُرو إِْحَداُكنَّ اْلَوَسَخ بِاْلَماِء  ُه َلَيْرُتو ُفَؤاَد اْلَحِزيِن َوَيْســُرو َعْن ُفَؤاِد السَّ َفَحَســوا َوَكاَن َيُقوُل: ))إِنَّ

َعْن َوْجِهِها((«. ]4646صج ص[.
الوعك: املرض الشديد مثل الحمى.

بالحساء: كل ما يرشب واليمضغ وهو أنواع واملراد هنا من الدقيق والسويق والنخالة مع املاء.

أمرهم فحسوا: أمرهم بالرشب منها طلبا للشفاء.

لريتو فؤاد الحزين: يشد ويقوي قلبه ويُذهب حزنه بإذن الله.

ويرسوا عن فؤاد السقيم: يكشف عنه املرض ويزيله ويرفع الضيق والتعب.

َبْيِر، َعْن َجابٍِر، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة، ))اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلِحَجاَمِة، َفَأَمَر َأَبا ( 1255 َعْن َأبِي الزُّ
َضاَعِة َأْو ُغَاًما َلْم َيْحَتِلْم((. ]4105صد ص[. َطْيَبَة َأْن َيْحُجَمَها(( َقاَل: َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل: ))َكاَن َأَخاَها ِمَن الرَّ

باب]وصية]الزوج]زوجته]بالرقية1][[[ 

: »َأنَّ َنافَِع ْبَن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َأْخَبَرُه، َعْن ُعْثَماَن (  125 َلِميِّ َعْن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َكْعٍب السُّ
ْبِن َأبِي الَعاِص َأنَُّه َقاَل: َأَتانِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوبِي َوَجٌع َقْد َكاَد ُيْهلُِكنِي، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْمَســْح 
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ِة اهللِ َوُقْدَرتِِه ِمْن َشــرِّ َما َأِجُد(( َقاَل: َفَفَعْلُت، َفَأْذَهَب اهلُل َما َكاَن بِي،  اٍت َوُقْل: َأُعوُذ بِِعزَّ بَِيِمينَِك َســْبَع َمرَّ
َفَلْم َأَزْل آُمُر بِِه َأْهلِي َوَغْيَرُهْم«. ]2080صت ص[.

َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْأُمَرَها َأْن َتْسَتْرقَِي مَِن اْلَعْيِن«. ]2521سل، ص[.( 1257
ورواه سفيان عن معبد بلفظ: كان يأمرني أن أسرتقي من العني.

كان يأمرها أن تسرتقي من العني: ألن الوقاية خري من العالج.

باب]ال]يطلق]الزوج]زوجته]بدون]سبب1][[[ 

َج اْمَرَأًة، ( 1258 ُنوِب ِعنَْد اهللِ َرُجٌل َتــَزوَّ َعــِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ َأْعَظــَم الذُّ
َقَها، َوَذَهَب بَِمْهرَِها، َوَرُجٌل اْسَتْعَمَل َرُجًا، َفَذَهَب بُِأْجَرتِِه، َوآَخُر َيْقُتُل َدابًَّة  ا َقَضى َحاَجَتُه ِمنَْها، َطلَّ َفَلمَّ

َعَبًثا((. ]1567صج ح[.

باب]الزوج]يحمل]هَم]زوجته]بعد]موته]ويوصي]بهم1][[[ 

نِي َبْعِدي ( 1259 ا ُيِهمُّ َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: ))إِنَّ َأْمَرُكنَّ ِممَّ
ابُِروَن(( َقاَل ُثمَّ َتُقوُل َعائَِشــُة: َفَســَقى اهلُل َأَباَك مِْن َسْلَســبِيِل اْلَجنَِّة. ُتِريُد َعْبَد  َوَلــْن َيْصبِــَر َعَلْيُكنَّ إِلَّ الصَّ

ْحَمِن ْبَن َعْوٍف َوَكاَن َقْد َوَصَل َأْزَواَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِماٍل ُيَقاُل: بِيَعْت بَِأْرَبِعيَن َأْلًفا«. ]3749صت ح[. الرَّ
إن أمركن: أي أمر النفقة واملؤونة أو أعم من ذلك ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يرتك لهن شــيئًا من الدنيا وكان ما 

تركه صدقة.

مما يهمني بعدي: أي يوقعني يف الَهم والحزن بعد موتي.

ثم تقول عائشة: أي قالت ألبي سلمة راوي الحديث ابن عبد الرحمن بن عوف.

من سلسبيل الجنة: عني يف الجنة سميت بذلك لسالستها ولذتها وحسنها وكان عبد الرحمن بن 

عوف أعطى أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص شيئًا من املال ويقال أنها حديقة بيعت بأربعني ألف.

َبعــِدي. ( 0 12 عــن أبِــي هريــرَة أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: ))خيُرُكــْم خيُرُكــْم ألهلِــي مِــْن 
]3315صج ح[.

 خريكم خريكم ألهيل من بعدي: يويص الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بزوجاته بعد موته بمراعاة شــئونهن 

وحاجتهــن وقد َقِبل الصحابــة وصيته ملسو هيلع هللا ىلص فقابلوهم باإلكرام واالحرتام، فمــن ذلك أن عبد الرحمن بن 

مها بني أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص. عوف  باع حديقة بأربعني ألف، فقسَّ
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باب]إحسان]الزوج]إلى]زوجته]بعد]موتها1][[[ 

َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َما ِغْرُت َعَلى اْمــَرَأٍة َما ِغْرُت َعَلى َخِديَجَة، َوَلَقــْد َهَلَكْت َقْبَل َأْن ( 1 12
َرَها بَِبْيٍت مِْن َقَصٍب فِي اْلَجنَِّة،  َجنِي بَِثاَلِث ِسنِيَن، لَِما ُكنُْت َأْسَمُعُه َيْذُكُرَها َوَلَقْد َأَمَرُه َربُُّه  َأْن ُيَبشِّ َيَتَزوَّ

اَة، ُثمَّ ُيْهِدي فِي َخاَلئِلَِها مِنَْها«. ]سن 25699 ص[. َوإِْن َكاَن َلَيْذَبُح الشَّ
هلكت: ماتت.

ببيت من قصب: اللؤلؤ املجوف الواسع وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجواهر.

. خالئلها: صديقاتها وذلك بعد موتها

ــاَة َفَيْبَعُث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأْعَضائَِها إَِلى َصَدائِِق ( 2 12 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »إِْن ُكنَّا َلنَْذَبُح الشَّ
َخِديَجَة«. ]سن 26422 ص[.

باب]الزوج]ال]يفرق]بين]زوجته]وأوالدها1][[[ 

، َعْن َأبِي َأيُّوَب َقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمْن (   12 ْحَمِن الُحُبلِيِّ َعْن َأبِي َعْبِد الرَّ
َق اهللُ َبْينَُه َوَبْيَن َأِحبَّتِِه َيْوَم الِقَياَمِة((. ]1283صت ح[. َق َبْيَن الَوالَِدِة َوَوَلِدَها َفرَّ َفرَّ

]باب]عناية]الزوج]بأهل]بيته]بما]يتناسب]معهم]1][[[ 

ويصب]في]مصلحتهم

ُه َلُهْم ( 4 12 ْوَط َحْيُث َيَراُه َأْهُل اْلَبْيِت، َفإِنَّ ُقوا السَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعلِّ
َأَدٌب((. ]1447سل ح[.

علقوا الســوط حيث يراه أهل البيت: وكأن العلة هي الرؤية فقط دون اســتعماله من أجل 

التهديــد، وهذا ليس واجبًا بل يكــون مباًحا أحيانًا إذا ترتب عليه مصلحة كما يحمل بعض املدرســني 

العصا تهديًدا دون استعمالها إال تهويًشــا، ولذلك لم يعلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص َسوًطا ولم يرضب امرأة قط بل 

ملا خطب أبو جهم فاطمة بنت قيس أشــار عليها بعدم قبوله معلاًل ذلك بأنه ال يضع العصا عن عاتقه أي 

رضاب للنســاء، وقد قال ُمنكًرا: )يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد(، ولم يثبت فيما أعلم عن الخلفاء 

الراشــدين أو غريهم أنهم علقوا سوًطا إال أن بعض البيوت يتصفون أهلها بالتمرد وإيصال الرضر داخل 
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البيت وخارجه متعمدين تكرار املخالفة ولم يســتجيبوا لنصيحة فال يردعهم إال الحزم والقوة يف نطاق 

الرشع، وهذا قليل فاألصل أنهم يقبلون النصيحة ويرتدعون بالتخويف والتهديد الفعيل كتعليق الســوط 

أو بالتخويف والتهديد القويل مثل إصدار تعليمات ُملزمة أن املخالف سوف يُحرم من املرصوف أو منعه 

من الخروج ملدة أسبوع فإن كثريًا منهم يرتدع بمنعه من محبوباته أكثر من ارتداعه بالرضب، ولذلك قد 

يعاقب رُب األرسة البعض بالرضب ويعاقب غريهم باملنع فتعليق الســوط أو الرضب قد يكون ذكره عىل 

ســبيل رضب امَلثل أو مقيًدا بحصول املقصود منه فضاًل عن كونه مقيًدا بغري املربح وتجنب الوجه وبعد 

املوعظة والهجر.

أهل البيت: سكان البيت.

قال ابن األنباري: )لم يرد به الرضب ألنه لم يأمر بذلك أحًدا وإنما أراد ال ترفع أدبك عنهم( فيض 

القدير للمناوي.

باب]وجوب]عدل]الزوج]بين]زوجاته1][[[ 

ُجِل اْمَرَأَتاِن، َفَلْم َيْعِدْل َبْينَُهَما، ( 5 12 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َكاَن ِعنَْد الرَّ
ُه َساِقٌط((. ]1141صت ص[. َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوِشقُّ

ساقط: مائل.

َعِن اْبِن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ اْلُمْقِسطِيَن ِعنَْد اهللِ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َمنَابَِر ِمْن (   12
ْحَمِن، َوكِْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن، الَِّذيَن َيْعِدُلوَن فِي ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما ُولُّْوا((. ]1953صج ص[. ُنوٍرْعَن َيِميِن الرَّ

منابر من نور: أماكن عالية مخلوقة من نور.

املقسطني: املقسطون هم أهل العدل أما القاسطون هم الظاملون.

وكلتــا يديه يمني: وقد َرَوى ُمســِلم يف صحيِحه مــن حديِث عبِد الله بِن ُعَمــَر  مرفوًعا: 

ــمَواِت يوَم القيامِة، ثُمَّ يَأُخذُُهنَّ بيِده اليُمنَى، ثُمَّ يقوُل: أنا امَلِلُك! أين الجبَّارون؟ أين  )يَطِوي الله  السَّ

ماِل ِمن حيُث  ون؟ ثُمَّ يَطِوي األََرِضنَي بِشماِله، ثُمَّ يقول...(، فالله ُسبحانَه تُوَصُف يَداه باليَِمني والشِّ املتكربِّ

ِف والفضِل، كما يف هذا الحديِث. َ االْسِم، كما يف حديِث ابِن ُعَمَر، وِكْلتاُهما يَِمنٌي ُمباَرَكٌة ِمن حيُث الرشَّ

وما ُولوا: ما والهم الله عليهم.

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َيِزيَد، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِسُم َبْيَن نَِسائِِه َفَيْعِدُل، ُثمَّ ( 7 12
ُهمَّ َهَذا فِْعِلي فِيَما َأْمِلُك، َفَا َتُلْمنِي فِيَما َتْمِلُك َوَل َأْمِلُك((. ]سن 25154 ص[. َيُقوُل: ))اللَّ

فيما أملك: مثل املبيت والنفقة.

وال أملك: مثل املحبة.
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ُتُهنَّ َخَرَج ( 8 12 َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َأَراَد َسَفًرا َأْقَرَع َبْيَن نَِسائِِه، َفَأيَّ
َسْهُمَها َخَرَج بَِها َمَعُه، َوَكاَن َيْقِسُم لُِكلِّ اْمَرَأٍة مِنُْهنَّ َيْوَمَها َوَلْيَلَتَها، َغْيَر َأنَّ َسْوَدَة بِنَْت َزْمَعَة َوَهَبْت َيْوَمَها 

َوَلْيَلَتَها لَِعائَِشَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َتْبَتِغي بَِذلَِك ِرَضا َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]2593خ[.

باب]مداعبة]ورعاية]الزوج]أوالد]زوجته]من]غيره1][[[ 

َعْن َأَنٍس: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُياَلِعُب َزْينََب بِنَْت ُأمِّ َســَلَمَة َوَيُقوُل: ))َيا ُزَوْينُِب! َيا ( 9 12
ُزَوْينُِب!(( مَِراًرا«. ]5025صج ص[.

باب]ثناء]الزوج]على]أصهاره]وإكرامهم1][[[ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َأَحٌد َأْعَظَم ِعنِْدي َيًدا ِمْن َأبِى َبْكرٍ ، َواَسانِي ( 1270
بِنَْفِسِه َوَمالِِه َوَأْنَكَحنِي اْبنََتُه((. ]2214سل ح[.

باب]عناية]الزوج]بحاجة]أصهاره]والثناء]عليهم1][[[ 

َبْيــِر مِْصَباًحا، َفَقاَل: ( 1271 َعــْن اْبــِن َأبِي ُمَلْيَكَة، َعــْن َعائَِشــَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى فِي َبْيــِت الزُّ
اُه َعْبَد اهللِ َوَحنََّكــُه بَِتْمَرٍة.  َيُه((. َفَســمَّ وُه َحتَّــى ُأَســمِّ ))َيــا َعائَِشــُة َما ُأَرى َأْســَماَء إِلَّ َقْد ُنِفَســْت َفَا ُتَســمُّ

]3826صت ح[.

مصباًحا: أي مصباًحا مضيئًا ولم يكن ذلك من عادة العرب.

ما أرى أسماء: أي بنت أبي بكر أخت عائشة ريض الله عن الجميع.

َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: »َرَأْيُت فِي الَمنَاِم َكَأنََّما بَِيِدي قِْطَعُة إِْســَتْبَرٍق َواَل ُأِشيُر بَِها ( 1272
ْتَها َحْفَصُة َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل:  إَِلــى َمْوِضٍع مَِن الَجنَِّة إاِلَّ َطاَرْت بِــي إَِلْيِه َفَقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة، َفَقصَّ

))إِنَّ َأَخاِك َرُجٌل َصالٌِح((، َأْو: ))إِنَّ َعْبَد اهللِ َرُجٌل َصالٌِح((«. ]3825صت ص[.

فقصصتها عىل حفصة: أي أختي حفصة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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باب]دعاء]الزوج]لزوجته1][[[ 

ۡعنُيٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنــا َهۡب نَلَا ِمۡن أ ۡعنُيٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي َوٱلَّ

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنــا َهۡب نَلَا ِمۡن أ قــال تعالى: }َوٱلَّ

إَِماًماإَِماًما{ ]الفرقان: 74[.
ربنا هب لنا: أي يسألون الله ألزواجهم وذرياتهم الهداية لإلسالم وطاعة الله تعاىل.

ا َرَأْيُت مَِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص طِيَب النَّْفِس، ُقْلُت: َيا َرُســوَل (  127 َعــْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »َلمَّ
ْت َوَما َأْعَلنَْت((، َفَضِحَكْت  َر َوَما َأَسرَّ َم ِمْن َذْنبَِها َوَما َتَأخَّ ُهمَّ اْغِفْر لَِعائَِشَة َما َتَقدَّ اهللِ! اْدُع اهلَل لِي. َقاَل: ))اللَّ
ِحِك، َفَقاَل: ))َأَيُسُرِك ُدَعائِي((؟ َفَقاَلْت: َوَما لِي  َعائَِشُة َحتَّى َسَقَط َرْأُسَها فِي ِحْجِر َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن الضَّ

تِي فِي ُكلِّ َصَاٍة((. ]2254سل ح[. َها َلَدْعَوتِي ِلُمَّ نِي ُدَعاُؤَك؟ َفَقاَل: ))َواهللِ إِنَّ اَل َيُسرُّ
ما تقدم: أي ما مىض.

 وما تأخر: يف املستقبل وقيل الذنوب التي تبقى آثارها بعد املوت كالذي يبتدع بدعة ويُعمل بها 

بعد موته أو أن يكون له تســجيالت صوتية أو مرئية هابطة وتُنرش بعد موته وقال آخرون: ما قدمت وما 

أخرت أي الذنوب القديمة والحديثة وقيل ما قدمت من سيئة وما أخرت من عمل وقيل ما أخرت أي وفقني 

للتوبة إذا أذنبت مستقباًل وهذا يف الدعاء أما ما ورد يف جزاء بعض األعمال بمغفرة ما تقدم من الذنب وما 

تأخر مثل )من صام رمضان إيمانًا واحتســابًا( فيقول شيخنا ابن عثيمني  كل رواية فيها )وما تأخر( 

ال تصح وأن مغفرة ما تأخر من الذنب خاص بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص إنتهى إال أنه ثبت يف فضل صوم يوم عرفة أنه 

يكفر السنة املاضية والباقية ويف رواية السنة التي قبله والسنة التي بعده واملقصود الصغائر وقال شيخنا 

ابن باز  يف رشحه )وما تأخر( أي يوفقه ويسدده.

باب]اصطحاب]الزوج]زوجته]إلى]دعوة]الغير1][[[ 

َعْن َأَنٍس: »َأنَّ َجاًرا لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاِرِســيًّا َكاَن َطيَِّب اْلَمَرِق، َفَصنََع لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 1274
ُثــمَّ َجــاَء َيْدُعوُه، َفَقــاَل: ))َوَهِذِه؟(( لَِعائَِشــَة، َفَقــاَل: اَل، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل((، َفَعاَد َيْدُعــوُه، َفَقاَل 
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َوَهــِذِه؟((، َقاَل: اَل، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل((، ُثــمَّ َعاَد َيْدُعوُه، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 

))َوَهِذِه؟((، َقاَل: َنَعْم فِي الثَّالَِثِة، َفَقاَما َيَتَداَفَعاِن َحتَّى َأَتَيا َمنِْزَلُه«. ]2037م[.

املرق: املاء الذي يغيل ويطبخ معه اللحم.

فقال ال: ولعل الفاريس لم يدع عائشــة لكون الطعــام كان قلياًل وأراد تخصيصه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم 

وافق بعد ذلك.
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فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ال: أي رفض رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة إال بمصاحبة زوجته.

يتدافعان: أي يميش أحدهما يف أثر صاحبه فرحني الجتماعهما يف دعوة واحدة.

باب]تبشير]الزوج]زوجته]بما]يسرها]ويسعدها1][[[ 

ــَر َخِديَجَة بَِبْيٍت فِي اْلَجنَِّة ِمْن َقَصٍب َل َصَخَب فِيِه ( 1275 َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُأِمْرُت َأْن ُأَبشِّ
َوَل َنَصٍب((. ]1554سل ص[.

َعْن ُمْسلٍِم اْلَبطِيِن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعائَِشُة َزْوِجي فِي اْلَجنَِّة((. ]1142سل ح[.(  127

َعْن َعائَِشــَة : »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكــَر َفاطَِمَة ، َقاَلْت: َفَتَكلَّْمُت َأَنــا، َفَقاَل: ))َأَما ( 1277
ْنَيا َواْلِخَرِة((.  ْنَيا َواْلِخَرِة((؟ ُقْلُت: َبَلى. َقاَل: ))َفَأْنــِت َزْوَجتِي فِي الدُّ َتْرَضْيــَن َأْن َتُكونِي َزْوَجتِــي فِي الدُّ

]2255سل ص[.

ذكر فاطمة: أي يف فضلها ومكانتها يف الجنة فهي سيدة نساء الجنة.

فتكلمت أنا: تريد أن تعرف مكانتها يف اآلخرة فبرشها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأنها معه يف الجنة.

ـِة((. َيْعنِي ( 1278 ُن َعَليَّ اْلَمــْوَت َأْن ُأِريُتــِك َزْوَجتِي فِي اْلَجنَـّ ُه َلُيَهــوِّ َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ
َعائَِشَة. ]2867سل ح[.

َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ ِجْبِريَل، َجــاَء بُِصوَرتَِها فِي ِخْرَقِة َحِريٍر َخْضــَراَء إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ( 1279
ْنَيا َواآلِخَرِة«. ]3880صت ص[. َهِذِه َزْوَجُتَك فِي الدُّ

َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعائَِشُة َهَذا ِجْبرِيُل َوُهَو َيْقَرُأ ( 1280
َاَم(( َقاَلْت: »ُقْلُت: َو َوَرْحَمُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه، َتَرى َما اَل َنَرى«. ]3881صت ص[. َعَلْيِك السَّ

َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َفْضُل َعائَِشــَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِرِ ( 1281
الطََّعاِم((. ]3887صت[ ص.

َعْن َعائَِشَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأْسَرُعُكنَّ َلَحاًقا بِي َأْطَوُلُكنَّ َيًدا((. ]963صج ص[.( 1282
. أطولكن يدا: أكثركن صدقة وهي زينب بنت جحش
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باب]الزوج]يضحي]عن]زوجته1][[[ 

َبْيِر، َعْن َعائَِشــَة، ))َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِكْبٍش َأْقَرَن َيَطُأ فِي َســَواٍد، (  128 َعــْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ي اْلُمْدَيــَة((. ُثمَّ َقاَل:  ى بِــِه((. َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة َهُلمِّ َوَينُْظــُر فِي َســَواٍد، َوَيْبُرُك فِي َســَواٍد، َفُأتِــَي بِِه َفَضحَّ
ُهمَّ َتَقبَّْل ِمْن  ))اْشــَحِذيَها بَِحَجرٍ((. َفَفَعَلْت َفَأَخَذَها َوَأَخَذ اْلَكْبَش، َفَأْضَجَعُه َوَذَبَحُه َوَقاَل: ))بِْســِم اهللِ، اللَّ

ى بِِه ملسو هيلع هللا ىلص. ]2792صد ح[. ٍد((. ُثمَّ َضحَّ ِة ُمَحمَّ ٍد، َوِمْن ُأمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
أقرن: له قرنان.

يطأ يف سواد: قوائمه سوداء.

وينظر يف سواد: عينه وما حولها لونه أسود.

ويربك يف سواد: بطنه سوداء.

املدية: السكني.

اشحذيها: حدديها.



كتاب تربية األوالد وحقوقهمكتاب تربية األوالد وحقوقهم

ۡزَوٰٗجــا وََجَعــَل لَُكم ّمِۡن 
َ
نُفِســُكۡم أ

َ
ُ َجَعــَل لَُكــم ّمِۡن أ ۡزَوٰٗجــا وََجَعــَل لَُكم ّمِۡن َوٱللَّ

َ
نُفِســُكۡم أ

َ
ُ َجَعــَل لَُكــم ّمِۡن أ قــال تعالــى: }َوٱللَّ

ِ ُهۡم  فَبِٱۡلَبِٰطِل يُۡؤِمُنــوَن َوبِنِۡعَمِت ٱللَّ
َ
ّيَِبٰــِتۚ أ ۡزَوِٰجُكــم بَننَِي وََحَفــَدٗة َوَرزَقَُكم ّمَِن ٱلطَّ

َ
ِ ُهۡم أ فَبِٱۡلَبِٰطِل يُۡؤِمُنــوَن َوبِنِۡعَمِت ٱللَّ

َ
ّيَِبٰــِتۚ أ ۡزَوِٰجُكــم بَننَِي وََحَفــَدٗة َوَرزَقَُكم ّمَِن ٱلطَّ

َ
أ

يَۡكُفُروَنيَۡكُفُروَن٧٢٧٢{ ]النحل: 72[
والله جعل لكم من أنفسكم أزواًجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة: أي من جنسكم 

ونوعكم وشكلكم لتسكنوا إليها وتستأنسوا بها وجعل لكم من الزوجات األبناء ومن األبناء األحفاد.

حفدة: جمع حافد مثل َفَســقة وفاســق وَكذَبة وكاذب يُقال حفد فالن إذا أرسع يف خدمة غريه 

وطاعته والحفد ِخفة العمل ورسعته ومن دعاء القنوت )وإليك نسعى ونحفد( أي نرسع يف طاعتك واملراد 

بالحفدة أبناء األبناء من ولد اإلبــن والبنت ذكًرا كان أو أنثى وقيل املراد بهم األعوان أو الخدم أو األَختان 

بفتــح الهمزة جمع ختن وهو زوج البنت أو أقارب الزوجة وقيل أن كل هذا داخل يف معنى الحفدة وأنهم 

هم املرسعون يف خدمة الرجل املتخففون فيها من الِخفة وهي الرسعة.

ۡرِضۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنٰٗثا َوَيَهُب لَِمن يََشآُء 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ ۡرِضۚ َيۡلُُق َما يََشآُءۚ َيَهُب لَِمن يََشآُء إَِنٰٗثا َوَيَهُب لَِمن يََشآُء لّلِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ ُمۡلُك ٱلسَّ َّ وقال تعالى: }لّلِ

ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا ِإَوَنٰٗثاۖ َوَيۡجَعُل َمن يََشآُء َعقِيًماۚ إِنَُّهۥ َعلِيٞم قَِديٞر٥٠٥٠{ ]الشورى: 49- 50[
َ
ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا ِإَوَنٰٗثاۖ َوَيۡجَعُل َمن يََشآُء َعقِيًماۚ إِنَُّهۥ َعلِيٞم قَِديٞر أ
َ
ُكوَر٤٩٤٩ أ ُكوَرٱلُّ ٱلُّ

يهب ملن يشــاء إناثًا: أي يرزق البعض إناثًا فقط أو ذكــوًرا فقط والبعض اآلخر يزوجهم أي 

ينوعهم فريزقهم ذكوًرا وإناثًا والبعض ال يرزقه ال ذكوًرا وال إناثًا وكل هذا بمشيئته وقدرته وحكمته.

باب]من]حق]األوالد]على]األم]تجنب]الفواحش1][ 

ِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َأيَُّما َرُجٍل َعاَهَر ( 1284 َعــْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
ٍة َأْو َأَمٍة َفالَوَلُد َوَلُد ِزَنا َل َيرُِث َوَل ُيوَرُث((. ]2113صت ص[. بُِحرَّ

عاهــر: أي َزنا وال ترىض األم العاقلة أن يُوصف ولدها ب )ولد زنا( فضاًل عن تشــويه ِعرضه 

وسمعته بني الناس.
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باب]من]حق]األوالد]على]األم]اختيار]الرجل]الصالح1][ 

بُوُهَما 
َ
َُّهَما َوَكَن أ َداُر فََكَن لُِغَلَٰمنۡيِ يَتِيَمنۡيِ ِف ٱلَۡمِديَنةِ َوَكَن َتَۡتُهۥ َكزٞ ل ا ٱۡلِ مَّ

َ
بُوُهَما َوأ

َ
َُّهَما َوَكَن أ َداُر فََكَن لُِغَلَٰمنۡيِ يَتِيَمنۡيِ ِف ٱلَۡمِديَنةِ َوَكَن َتَۡتُهۥ َكزٞ ل ا ٱۡلِ مَّ

َ
قال تعالى: }َوأ

ۡمرِۚي َذٰلَِك 
َ
ّبَِكۚ َوَما َفَعۡلُتُهۥ َعۡن أ ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكزَُهَما رَۡحَٗة ّمِن رَّ ُشــدَّ

َ
ن َيۡبلَُغآ أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
ۡمرِۚي َذٰلَِك َصٰلِٗحا فَأ

َ
ّبَِكۚ َوَما َفَعۡلُتُهۥ َعۡن أ ُهَما َويَۡسَتۡخرَِجا َكزَُهَما رَۡحَٗة ّمِن رَّ ُشــدَّ

َ
ن َيۡبلَُغآ أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
َصٰلِٗحا فَأ

ا٨٢٨٢{ ]الكهف: 82[ لَۡيهِ َصۡبٗ وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّ
ۡ
اتَأ لَۡيهِ َصۡبٗ وِيُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّ
ۡ
تَأ

وكان أبوهما صالًحا: فصالح الوالدين سبب لحفظ الله تعاىل ألوالدهما.

َعــْن َأبِي َحاتٍِم الُمَزنِيِّ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َجاَءُكْم َمــْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه ( 1285
َفَأْنكُِحوُه، إِلَّ َتْفَعُلوا َتُكْن فِْتنٌَة فِي الَْرِض َوَفَساٌد((، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َوإِْن َكاَن فِيِه؟ َقاَل: ))إَِذا َجاَءُكْم 

اٍت ]1085صت ح[. َمْن َتْرَضْوَن ِدينَُه َوُخُلَقُه َفَأْنكُِحوُه((، َثاَلَث َمرَّ
فأنكحوه: فزوجوه.

َعْن َعائَِشــَة ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َتَخيَُّروا لِنَُطِفُكْم، َفاْنكُِحوا اْلَْكَفاَء، َوَأْنكُِحوا (  128
إَِلْيِهْم((. ]1067سل ص[.

تخريوا لنطفكم: تخريوا من النساء ذوات الدين والصالح.

األكفاء: األمثال لكم أي زوجوا من هو مثل لكم يف النسب واملكانة واملعيشة والدين وغريها.

وأنكحــوا إليهم: زوجوا من تتولونهم من البنات واألخوات أيضا األكفاء أو اخطبوا بنات األكفاء 

لكم وألوالدكم.

]باب]من]حق]األوالد]على]أمهم]1][ 

تذكير]الزوج]بالذكر]الوارد]عند]الجماع

ــْيَطاَن ( 1287 َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَتى َأْهَلُه َقاَل: َجنِّْبنِي الشَّ
ْط َعَلْيِه((. ]3283خ[. ْيَطاُن، َوَلْم ُيَسلَّ ُه الشَّ ْيَطاَن َما َرَزْقَتنِي، َفإِْن َكاَن َبْينَُهَما َوَلٌد َلْم َيُضرَّ َوَجنِِّب الشَّ

لم يرضه الشــيطان ولم يسلط عليه: أي يكون محفوًظا من الشــيطان من الرضر الديني 

والبدني.
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]باب]من]حق]األوالد]على]األم]1][ 

االمتناع]عما]يضرهم]قبل]أو]بعد]الوالدة

ِة، َأنََّها َســِمَعْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ( 1288 َعْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُجَداَمَة اأْلََســِديَّ
وَم، َوَفاِرَس َيْفَعُلوَن َذلَِك َفــَا َيُضرُّ َأْوَلَدُهْم(( َقاَل  ))َلَقــْد َهَمْمــُت َأْن َأْنَهى َعِن الِغيَلِة َحتَّــى َذَكْرُت َأنَّ الرُّ

ُجُل اْمَرَأَتُه َوِهَي ُتْرِضُع«. ]3882صد ص[. َمالٌِك: »اْلِغيَلُة: َأْن َيَمسَّ الرَّ
الغيلة: لها معنيان: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع أو أن ترضع املرأة وهي حامل.

فــال يرض أوالدهم: أي ثبتت التجربة العملية بعدم الــرضر من جماع املرضعة أو من رضاعة 

الحامل ويؤخذ من هذا أنه يجب أن تمتنع املرأة عن كل ما يسبب رضًرا عىل أوالدها.

َعــِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))اْقُتُلوا اْلَحيَّــاِت َواْلكَِاَب َواْقُتُلــوا َذا الطُّْفَيَتْيِن ( 1289
ُهَما َيْلَتِمَساِن اْلَبَصَر َوُيْسِقَطاِن اْلَحَبَل((. ]1150صج ص[. َواْلَْبَتَر َفإِنَّ

ذا الطفيتني: هما الخطان األبيضان عىل ظهر الحية.

واألبرت: نــوع من الحيات قصري الذنب أو ال ذنب له وقيل هي األفعى التي تكون قدر شــرب أو 

أكثر قليال.

يلتمســان البرص: يخطفان البرص ويطمسانه وذلك لخاصية يف طباعهما إذا وقع برصهما عىل 

برص اإلنسان أو أنهما يقصدان البرص باللسع والنهش.

يســقطان الحبل: أي الجنني ويؤخذ من ذلك وجوب تجنب الحامل مســببات إسقاط الجنني 

واملحافظة عىل الجنني.

باب]الحذر]من]وأد]البنات]الحسي]والمعنوي1][ 

اٍد، َكاتِِب الُمِغيــَرِة، َقاَل: »َكَتَب ُمَعاِوَيُة إَِلى الُمِغيَرِة: اْكُتْب إَِليَّ َما َســِمْعَت مِْن ( 1290 َعــْن َورَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكَتَب إَِلْيِه: إِنَّ َنبِيَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل فِي ُدُبِر ُكلِّ َصالٍَة: ))لَ إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه لَ َشــرِيَك 
ُهمَّ لَ َمانَِع لَِما َأْعَطْيَت، َولَ ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت،  َلُه، َلُه الُمْلُك، َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديٌر، اللَّ
ــَؤاِل، َوإَِضاَعِة الَماِل،  (( َوَكَتَب إَِلْيِه إِنَُّه َكاَن َينَْهى َعْن قِيَل َوَقاَل، َوَكْثَرِة السُّ َولَ َينَْفــُع َذا الَجدِّ ِمنَْك الَجــدُّ

َهاِت، َوَوْأِد الَبنَاِت، َوَمنٍْع َوَهاِت«. ]7292خ[. َوَكاَن َينَْهى َعْن ُعُقوِق األُمَّ
ووأد البنات: دفنهن أحياء كما كان يف الجاهلية ونظري ذلك الدفن املعنوي بإهمال تربيتها أو أن 

يتسبب الوالدان يف جلب العار لها بسلوكهما السيئ فذاك نوع من أنواع الدفن.
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ومنع وهــات: منع ما رشع الله إعطاءه كالــزكاة والنفقة وغري ذلك مــن الحقوق وطلب ما 

رشع الله منعه أي طلب اإلنسان ماال حق له فيه كمن يطلب زكاة وهو ال يستحقها ونحو ذلك.

باب]حسن]اختيار]اسم]المولود1][ 

اَها َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجِميَلَة«. ( 1291 َعــِن اْبِن ُعَمــَر: »َأنَّ اْبنًَة لُِعَمَر َكاَنْت ُيَقاُل َلَها َعاِصَيُة َفَســمَّ
])2139م(15[.

 عاصية: وكانوا يســمون بالعاص والعاصية بمعنى اإلباء عن قبول النقائص والرضا بالضيم 

ولعله لم يســمها مطيعة ملا فيه من التزكية ونظري ذلك ما رواه البخاري َعْن سعيد بِْن اْلُمَسيَِّب بن َحْزن 

اِنيِه  ُ اْسًما َسمَّ َعْن أَِبيِه: »أَنَّ أَبَاُه َجاَء إىَِل النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َما اْسُمَك؟ َقاَل: َحْزٌن. َقاَل: أَنَْت َسْهٌل. َقاَل: ال أَُغريِّ

أَِبي. َقاَل ابُْن اْلُمَسيَِّب: َفَما َزاَلْت اْلُحُزونَُة ِفينَا بَْعُد«.

 والحزونة: هي الصعوبة وشدة الُخلُق.

َة، ( 1292 َثْتنِي َزْينَُب بِنُْت ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: »َكاَن اْســِمي َبرَّ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َحدَّ َعْن ُمَحمَّ
اَها َزْينََب«.  ُة َفَسمَّ انِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َزْينََب، َقاَلْت: َوَدَخَلْت َعَلْيِه َزْينَُب بِنُْت َجْحٍش، َواْســُمَها َبرَّ َفَســمَّ

]2142م[.

َل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَمَها ُجَوْيِرَيَة، (  129 ُة َفَحوَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: »َكاَنْت ُجَوْيِرَيُة اْســُمَها َبرَّ
َة«. ]2140م[. َوَكاَن َيْكَرُه َأْن ُيَقاَل: َخَرَج مِْن ِعنَْد َبرَّ

فحول رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص اســمها جويرية: ويف حديث أبي الدرداء: )إنكم تُدعون يوم القيامة 

بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم(.

باب]هل]األذان]في]أُذُن]المولود]مشروع1][ 

َن فِي ُأُذِن اْلَحَسِن ْبِن ( 1294 َعْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َأبِي َرافٍِع، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص »َأذَّ
اَلِة«. ]5105صد[ حسنه البعض وضعفه آخرون. َعلِيٍّ ِحيَن َوَلَدْتُه َفاطَِمُة بِالصَّ

 أَذن يف أُذُن الحســن: هكذا قال بعض أهل العلم باألَذان فقــط لعدم صحة الحديث الوارد يف 

اإلقامة، وقال آخرون بعدم مرشوعية األذان وال اإلقامة يف أُذُن املولود لعدم صحة األحاديث الواردة يف ذلك.
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باب]حلق]رأس]المولود]والتصدق]بزنته]فضة1][ 

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن الُحَسْيِن، َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب َقاَل: ( 1295 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي َبْكٍر، َعْن ُمَحمَّ
ًة((، َقاَل:  ِقي بِِزَنِة َشْعرِِه فِضَّ َعقَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الَحَسِن بَِشاٍة، َوَقاَل: ))َيا َفاطَِمُة، اْحِلِقي َرْأَسُه، َوَتَصدَّ

َفَوَزَنْتُه َفَكاَن َوْزُنُه ِدْرَهًما َأْو َبْعَض ِدْرَهٍم ]1519صت ح[.
احلقي رأســه وتصدقي: يُسن حلق رأس الغالم دون الجارية يف اليوم السابع والتصدق بوزنه 

فضة ولو تصدق بوزنه ذهبًا فال بأس والحلق يكون باملوىس إال إذا خيف عىل املولود فبما تيرس.

باب]تحنيك]المولود1][ 

َة، َقاَلْت: َفَخَرْجُت (  129 َبْيِر بَِمكَّ َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر : »َأنََّها َحَمَلــْت بَِعْبِد اهللِ ْبِن الزُّ
، َفَأَتْيُت الَمِدينََة َفنََزْلُت ُقَباًء، َفَوَلْدُت بُِقَباٍء، ُثمَّ َأَتْيُت بِِه َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَوَضْعُتُه فِي َحْجِرِه، ُثمَّ  َوَأَنــا ُمتِــمٌّ
َل َشــْيٍء َدَخَل َجْوَفُه ِريُق َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َحنََّكُه بِالتَّْمَرِة،  َدَعا بَِتْمَرٍة َفَمَضَغَها، ُثمَّ َتَفَل فِي فِيِه، َفَكاَن َأوَّ
َل َمْوُلوٍد ُولَِد فِي اإِلْســالَِم، َفَفِرُحوا بِِه َفَرًحا َشــِديًدا، أِلَنَُّهْم قِيَل َلُهْم: إِنَّ  َك َعَلْيِه«. َوَكاَن َأوَّ ُثمَّ َدَعا َلُه َفَبرَّ

الَيُهوَد َقْد َسَحَرْتُكْم َفالَ ُيوَلُد َلُكم. ]5469خ[.
قالت فخرجت: أي هاجرت أسماء إىل املدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبري فولدته يف قباء.

ُمتم: شارفت تمام الحمل.

وكان أول مولود ُوِلد يف اإلسالم: أي أول مولود ُولد بعد الهجرة من مكة للمدينة.

ثــم دعا له فربك عليه: وفيه الدعاء للمولود من أبويه وغريهما بالربكة والصالح ولم يثبت دعاء 

خاص بدليل صحيح.

ــا َوَلَدْت ُأمُّ ُســَلْيٍم، َقاَلْت لِي: َيــا َأَنُس، اْنُظْر َهــَذا الُغالََم، َفالَ ( 1297 َعــْن َأَنــٍس  َقاَل: »َلمَّ
ُيِصيَبنَّ َشــْيًئا َحتَّى َتْغُدَو بِِه إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَحنُِّكُه، َفَغَدْوُت بِِه، َفإَِذا ُهَو فِي َحائٍِط، َوَعَلْيِه َخِميَصٌة ُحَرْيثِيٌَّة، 

ِذي َقِدَم َعَلْيِه فِي الَفْتِح«. ]5824خ[. ْهَر الَّ َوُهَو َيِسُم الظَّ
أم ســليم: هي أم أنس بن مالك تزوجت من أبي طلحــة األنصاري والغالم هو عبد الله بن أبي 

طلحة.

يُحنكه: التحنيك مضغ الــيشء ووضعه يف فم الصبي والتحنيك بالتمــر فإن لم يوجد فرطب 

وإال فيشء حلو كالعســل والتحنيك ليس خاًصا برســول الله ملسو هيلع هللا ىلص كما قال عامة أهل العلم خالًفا ملن قال 

بالخصوصية لربكة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
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فغدوت به: ذهبت به صباًحا.

حائط: بستان أو حديقة محاطة بحائط وسور.

ُخميصة: ثوب أسود من صوف.

حريثية: نسبة إىل صانعها حريث من قضاعة.

يسم الظهر الذي قدم عليه يف الفتح: يجعل عالمات عىل اإلبل التي غنمها زمن الفتح.

باب]العقيقة]عن]الغالم]والجارية1][[ 

ْحَمِن َفَســَأُلوَها َعِن ( 1298 َعــْن ُيوُســَف ْبِن َماَهــَك: »َأنَُّهْم َدَخُلوا َعَلــى َحْفَصَة بِنْــِت َعْبِد الرَّ
الَعِقيَقــِة، َفَأْخَبَرْتُهــْم َأنَّ َعائَِشــَة َأْخَبَرْتَها: َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَرُهْم َعــِن الُغاَلِم َشــاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، َوَعِن 

الَجاِرَيِة َشاٌة«. ]1513صت ص[.
العقيقة: الذبيحة التي تُذبح عن املولود يوم ســابعه وهي عىل قول الجمهور ُسنة مؤكدة وقيل 

عىل الوجوب مع االستطاعة.

عن الغالم شــاتان: وهو الراجح وقال اإلمام مالك وغريه: عن كل مولود شاة سواء ذكًرا أو أُنثى 

لحديث )أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َعق عن الحسن والحسني شاة شاة( لكن القول مقدم عىل الفعل لكنه داللة عىل 

أنه يجزئ عنه لو ذبح شاة واحدة عن الذكر ولو ُوِلد اثنان يف بطن واحدة استُِحب عن كل واحد عقيقة.

مكافئتان: ويف رواية )شاتان ِمثاْلن أي متساويتان أو متقاربتان ولعل العلة أنه لو اشرتى شاة 

ذات أوصاف جيدة فقد يتساهل يف الثانية.

باب]حق]المولود]في]الرضاعة]الطبيعية]ورعاية]أمه]وحضانتها]له1][[ 

ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَةۚ َوَعَ 
َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَــنۡيِ َكِملَنۡيِ

َ
ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَةۚ َوَعَ ۞َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَــنۡيِ َكِملَنۡيِ

َ
قــال تعالى: }۞َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

ةُۢ بَِودَلَِها َوَل َمۡولُودٞ  ةُۢ بَِودَلَِها َوَل َمۡولُودٞ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َل تَُكلَُّف َنۡفٌس إِلَّ وُۡسَعَهاۚ َل تَُضآرَّ َودِٰلَ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهنَّ َوكِۡسَوُتُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۚ َل تَُكلَُّف َنۡفٌس إِلَّ وُۡسَعَهاۚ َل تَُضآرَّ َودِٰلَ
َراَدا فَِصاًل َعن تََراٖض ّمِۡنُهَما َوتََشــاُورٖ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَماۗ 

َ
ِۦۚ َوَعَ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذٰلِــَكۗ فَإِۡن أ ُۥ بِــَودَلِه َراَدا فَِصاًل َعن تََراٖض ّمِۡنُهَما َوتََشــاُورٖ فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَماۗ لَّ
َ
ِۦۚ َوَعَ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َذٰلِــَكۗ فَإِۡن أ ُۥ بِــَودَلِه لَّ

 َ آ َءاتَۡيُتم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡوَلَٰدُكۡم فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إَِذا َسلَّۡمُتم مَّ
َ
ن تَۡســَتِۡضُعٓواْ أ

َ
ۡم أ َردتُّ

َ
َ ِإَوۡن أ آ َءاتَۡيُتم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡوَلَٰدُكۡم فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إَِذا َسلَّۡمُتم مَّ

َ
ن تَۡســَتِۡضُعٓواْ أ

َ
ۡم أ َردتُّ

َ
ِإَوۡن أ

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصري٢٣٣٢ٞ٣٣{ ]البقرة:   2[ نَّ ٱللَّ
َ
َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصريَٞوٱۡعلَُمٓواْ أ نَّ ٱللَّ
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

 والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني: حولني أي ســنتني وهو األفضل واألكمل أو سنة 

واحدة إىل أن يأكل الطفل وينبغي عدم استعمال الحليب الصناعي للرضر الذي يرتتب عليه إال للرضورة.
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وعىل املولود له: أي أن األب عليه نفقة وكسوة األم التي ترضع ولده إذا كانت مطلقة وهي أجرة 

{ ]الطالق: 6[، وإذا كانت يف عصمته  ُجورَُهنَّ
ُ
اتُوُهنَّ أ ۡرَضۡعَن لَُكۡم َف َٔ

َ
ُجورَُهنَّفَإِۡن أ

ُ
اتُوُهنَّ أ ۡرَضۡعَن لَُكۡم َف َٔ

َ
الرضاع كمــا يف قوله تعاىل: }فَإِۡن أ

فالنفقة واجبة سواء كانت مرضعة أو غري مرضعة.

وعىل الوارث مثل ذلك: إذا ُعدم األب فعىل ورثته النفقة عىل املرضعة إال إذا كان للطفل مال.

ال تضار والدة بولدها: ال يحل أن تترضر األم بسبب مولودها بمنعها من إرضاعه أو من النفقة 

عليها.

وال مولــود له بولده: ال يحل أن يترضر األب بســبب مولوده كأن تمتنع األم من إرضاع املولود 

لترض باألب أو يُطلب منه أكثر من طاقته.

فإن أرادا فصااًل: فطام الطفل.

ِه َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُســوَل ( 1299 َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َقنِي، َوَأَراَد َأْن َينَْتِزَعُه  اهللِ، إِنَّ اْبنِي َهَذا َكاَن َبْطنِي َلُه ِوَعاًء، َوَثْديِي َلُه ِسَقاًء، َوِحْجِري َلُه ِحَواًء، َوإِنَّ َأَباُه َطلَّ

مِنِّي، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأْنِت َأَحقُّ بِِه َما َلْم َتنْكِِحي((. ]2276صد ح[.
وثديي له سقاء: وهذا هو األصل أن األمهات ال تتخىل عن حق مولودها يف إرضاعه من ثديها ألنه 

الغذاء الذي خلقه الله تعاىل مناسبًا للطفل، فهو ُصنُْع الله الذي أتقن كل شيئ، فبه يستقيم الطفل بدنيًا 

كما أن له أثًرا يف الصفات والطباع التي يكتسبها الطفل ومن أجل ذلك لو رضع من غري أمه صارت أمه من 

الرضاعة وأوالدها إخوته مــن الرضاعة وكذلك زوجها يكون أبًا له يف الرضاعة بمجرد أن ترضعه خمس 

رضعات، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النســب وكانوا قبل اإلسالم وأول اإلسالم يتخريون مرضعات 

يتصفن وأزواجهن بطباع وصفات حسنة كالشــجاعة والكرم واملروءة ونحوها وقد يؤخذ من ذلك الحث 

عىل حسن االختيار عند الزواج.

ــْبِي، ( 00 1 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َأنَُّه َقاَل: َقِدَم َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِســْبٍي َفإَِذا اْمَرَأٌة مَِن السَّ
ــْبِي، َأَخَذْتُه َفَأْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها َوَأْرَضَعْتُه، َفَقاَل َلنَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَتَرْوَن  َتْبَتِغي، إَِذا َوَجَدْت َصبِيًّا فِي السَّ
َهِذِه اْلَمْرَأَة َطاِرَحًة َوَلَدَها فِي النَّاِر؟(( ُقْلنَا: اَل، َواهللِ َوِهَي َتْقِدُر َعَلى َأْن اَل َتْطَرَحُه، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُه َأْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها((. ]2754م[. ))َللَّ

فألصقته ببطنهــا وأرضعته: الرضاعة وإلصاق املولود ببطنها ووضعه يف حجرها كل هذا له 

من اإليجابيات عىل الطفل من الناحية البدنية والنفسية ما ال يخفى عىل كل متأمل فاختيار الغذاء له تأثريه 

املبارش لبناء روحه وشخصيته.
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باب]من]حق]البنات]عدم]المبالغة]في]ختانهن1][[ 

ِة، َأنَّ اْمَرَأًة َكاَنْت َتْختُِن بِاْلَمِدينَِة َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُتنِْهكِي، ( 01 1 َعْن ُأمِّ َعطِيََّة اأْلَْنَصاِريَّ
َفإِنَّ َذلَِك َأْحَظى لِْلَمْرَأِة َوَأَحبُّ إَِلى اْلَبْعِل«. ]5271صد ص[.

ال تنهكــي: ال تبالغي يف القطع ولكن اقطعي جزءا واتركي أكثره وال يكون هذا إال بمبارشة أهل 

التخصص يف هذا الشأن فبعض البنات قد ال يحتجن إىل الختان وإال فالبنت قد تتعرض لعاهة مؤثرة سلبًا 

عىل حياتها الزوجية والختان ُســنة وقيل واجب فَمن أراد أن يختن ابنته فبقطع جزء يســري جًدا لحديث 

)فأشمي وال تنهكي(.

أحظى للمرأة: أنفع لها وألذ عند الجماع.

البعل: الزوج.

باب]دعاء]الوالدين]ألوالدهما1][[ 

ۡعنُيٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنــا َهۡب نَلَا ِمۡن أ ۡعنُيٖ َوٱۡجَعۡلَنا لِۡلُمتَّقِنَي َوٱلَّ

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَوِٰجَنا َوُذّرِيَّ

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربََّنــا َهۡب نَلَا ِمۡن أ قــال تعالى: }َوٱلَّ

إَِماًماإَِماًما٧٤٧٤{ ]الفرقان: 74[
ربنا هب لنا من أزواجنــا وذرياتنا قرة أعني: أي يســألون الله ألزوجهم وذرياتهم الهداية 

لإلسالم وطاعة الله تعاىل.

واجعلنا للمتقني إماًما: أي اجعلنا أئمة يقتدي بنا َمن بعدنا.

ۖ إِنََّك  ٓ ٗرا َفَتَقبَّۡل ِمّيِ ُت ِعۡمَرَٰن َرّبِ إِّنِ نََذۡرُت لََك َما ِف َبۡطِي ُمَرَّ
َ
ۖ إِنََّك إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ ٓ ٗرا َفَتَقبَّۡل ِمّيِ ُت ِعۡمَرَٰن َرّبِ إِّنِ نََذۡرُت لََك َما ِف َبۡطِي ُمَرَّ
َ
وقال تعالى: }إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

َكُر  ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت َولَۡيَس ٱلَّ
َ
ُ أ نَثٰ َوٱللَّ

ُ
ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِّنِ َوَضۡعُتَهآ أ َكُر  فَلَمَّ ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت َولَۡيَس ٱلَّ

َ
ُ أ نَثٰ َوٱللَّ

ُ
ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِّنِ َوَضۡعُتَهآ أ ِميُع ٱۡلَعلِيُم٣٥٣٥ فَلَمَّ نَت ٱلسَّ

َ
ِميُع ٱۡلَعلِيُمأ نَت ٱلسَّ
َ
أ

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم٣٦٣٦ َفَتَقبَّلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن  َفَتَقبَّلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن  ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَيَم ِإَوّنِ ۖ ِإَوّنِ َسمَّ نَثٰ

ُ
ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِمَكٱۡل ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ

ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَيَم ِإَوّنِ ۖ ِإَوّنِ َسمَّ نَثٰ

ُ
َكٱۡل

 ٰ نَّ
َ
لََها َزَكرِيَّاۖ ُكََّما َدَخَل َعلَۡيَها َزَكرِيَّا ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِزٗۡقاۖ قَاَل َيَٰمۡرَيُم أ ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسٗنا َوَكفَّ

َ
ٰ َوأ نَّ

َ
لََها َزَكرِيَّاۖ ُكََّما َدَخَل َعلَۡيَها َزَكرِيَّا ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِزٗۡقاۖ قَاَل َيَٰمۡرَيُم أ ۢنَبَتَها َنَباتًا َحَسٗنا َوَكفَّ

َ
َوأ

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغرۡيِ ِحَساٍب٣٧٣٧{ ]آل عمران: 5 - 7 [ ِۖ إِنَّ ٱللَّ َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغرۡيِ ِحَساٍبلَِك َهَٰذاۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱللَّ ِۖ إِنَّ ٱللَّ لَِك َهَٰذاۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
 امــرأة عمران: هي أم مريم ابنة عمران وكانت ال تحمــل فدعت ربها ومريم هي أم عيىس ابن 

. مريم

محرًرا: خالًصا مفرًغا للعبادة لخدمة بيت املقدس.

وليس الذكر كاألنثى: قالت أم مريم ذلك حيث ظنت أن ما يف بطنها ذكًرا فوهبته لله تعاىل فلما 

وضعت إذا هــي جارية وهي مريم وليس الذكر كاألنثى يف القوة وتحمــل الخدمة يف بيت املقدس وعدم 

استطاعتها الدخول حال الحيض.
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 وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم: كما ورد يف الحديث )كل مولود يولد من بني 

آدم يمسه الشيطان بإصبعه إال مريم وابنها(.

فتقبلها ربها بقبول حســن وأنبتها نباتا حسنا: نباتا حســنا يف بدنها وأخالقها وسلك بها 

طريق السعداء.

املحراب: مكان العبادة وهو كناية عن كثرة صالتها.

ــُه ( 02 1 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة : َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقــوُل: ))َما ِمْن َبنِي آَدَم َمْوُلوٌد إِلَّ َيَمسُّ
 ٓ ٓ ِإَوّنِ ــْيَطاِن، َغْيَر َمْرَيَم َواْبنَِها(( ُثمَّ َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة: }ِإَوّنِ ــْيَطاُن ِحيَن ُيوَلُد، َفَيْســَتِهلُّ َصاِرًخا ِمْن َمسِّ الشَّ الشَّ

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم٣٦٣٦{. ]3431خ[. ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ُ
ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِمأ ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ُ
أ

يمسه الشيطان: أي بيده.

يستهل: اإلستهالل الصياح فهو يصيح بسبب هذا املس.

ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها 
ُ
ٓ أ ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِإَوّنِ
ُ
ٓ أ غري مريم وابنها: أي بسبب دعوة أمها ابنة عمران كما قال تعاىل: }ِإَوّنِ

ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِم{. ۡيَطِٰن ٱلرَِّجيِمِمَن ٱلشَّ ِمَن ٱلشَّ
َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجلََّل َعَلى الَحَسِن َوالُحَسْيِن َوَعلِيٍّ َوَفاطَِمَة كَِساًء، ُثمَّ َقاَل: (  0 1

ْرُهْم َتْطِهيًرا((، َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: َوَأَنا َمَعُهْم  ْجَس َوَطهِّ تِي، َأْذِهْب َعنُْهُم الرِّ ُهمَّ َهُؤَلِء َأْهُل َبْيتِي َوَخاصَّ ))اللَّ

َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: ))إِنَِّك إَِلى َخْيرٍ((. ]3871صت ص[.
جلل: غطاهم.

كساء: ثوب.

الرجس: اسم لكل مستقذر من اإلثم وغريه وقيل العذاب.

1 04 ) : ، َل َشكَّ فِيِهنَّ َعْن َأبِي هريرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َثَاُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َلُهنَّ
َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلُمَسافِرِ، َوَدْعَوُة اْلَوالِِد لَِوَلِدِه((. ]3033صج ح[.

ثالث دعوات: وهذا ليس عىل ســبيل الحرص ألنه ثبت غري الثالثة كاإلمام العادل والصائم حتى 

يفطر وغريهما.

ودعوة الوالد لولده: ويشــمل أيًضا دعوة األم تدعو ألوالدها بخريي الدنيا واآلخرة الســيما عند 

الحاجــة ويف رواية )ودعوة الوالد عىل ولده( وذلك إذا كانت بحق مثل أن يكون عاًقا أو غري باٍر وال يعطيه 

حقوقه فيدخل يف الظلم أيًضا لكن األفضل أال يدعو عليه بل يدعو له بالهداية والصالح فذاك خري للطرفني 

إال أنه يجب عــىل األوالد العاقني أو الغري بارين الحذر ألن انتقام الله تعــاىل عىل العاق غري مقيد بدعوة 

الوالدين فقد ينتقم الله تعاىل منه ولو لم يَدع عليه الوالدان أو يُؤخر هذا االنتقام بعد موت الوالدين مراعاة 

لهما وهذا انتقام الدنيا ولعذاب اآلخرة أشد وأخزى.
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باب]تحذير]الوالدين]من]الدعاء]على]أوالدهما1][[ 

َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َقاَل: ِســْرَنا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغْزَوِة َبْطِن ُبــَواٍط، َوُهَو َيْطُلُب ( 05 1
ْبَعُة، َفَداَرْت ُعْقَبُة َرُجٍل مَِن  ــتَُّة َوالسَّ ، َوَكاَن النَّاِضُح َيْعَتِقُبُه مِنَّا اْلَخْمَســُة َوالسِّ اْلَمْجِديَّ ْبَن َعْمٍرو اْلُجَهنِيَّ
ِن، َفَقاَل َلُه: َشــْأ، َلَعنََك اهلُل، َفَقاَل  َن َعَلْيِه َبْعَض التََّلدُّ اأْلَْنَصاِر َعَلى َناِضٍح َلُه، َفَأَناَخُه َفَركَِبُه، ُثمَّ َبَعَثُه َفَتَلدَّ
ِعُن َبِعيَرُه؟(( َقاَل: َأَنا، َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: ))اْنِزْل َعنُْه، َفَا َتْصَحْبنَا بَِمْلُعوٍن، َل  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َهَذا الاَّ
َتْدُعوا َعَلى َأْنُفِســُكْم، َوَل َتْدُعوا َعَلى َأْوَلِدُكْم، َوَل َتْدُعوا َعَلى َأْمَوالُِكْم، َل ُتَوافُِقوا ِمَن اهللِ َســاَعًة ُيْسَأُل 

فِيَها َعَطاٌء، َفَيْسَتِجيُب َلُكْم((. ]3009م[.
غزوة بطن بواط: وهو جبل من جبال جهينة.

الناضح: البعري الذي يُستقى عليه.

يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة: أي نتناوب عيل ركوبه كٌل منا نوبة.

فتلدن عليه بعض التلدن: أي تلكأ ولم ينبعث.

شأ: كلمة زجر للبعري ثم قال لعنك الله.

فال تصحبنا بملعون: أي أمره أن يرتك بعريه.

ال تدعوا عىل أنفسكم وال تدعوا عىل أوالدكم وال تدعوا عىل أموالكم: ويدخل يف األموال اإلبل 

والسيارات والعبيد واإلماء والبيوت وهذا تحذير من الدعاء عىل النفس وعىل األوالد واألموال ألنه قد يصادف 

ساعة إجابة ويقع الرضر والندم والوقوع يف النهي حتى ولو كان ال يقصد الدعاء أو قاله غضبًا.

: َدْعَوُة (  0 1 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َثَاُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت َل َشكَّ فِيِهنَّ
اْلَوالِِد َعَلى َوَلِدِه َوَدْعَوُة اْلُمَسافِرِ َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم((. ]3031صج ح[.

دعوة الوالد عىل ولده: ويشــمل الوالدة وهذا فيه تحذير للوالدين مــن الترسع يف الدعاء عىل 

أوالدهمــا ثم يندمون ألن دعوتهمــا مجابة كما فيه تحذير لألوالد من العقوق وعدم الرب واإلحســان إىل 

الوالدين.

باب]عناية]األم]بالجانب]العاطفي]مع]أوالدها1][[ 

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: ))نَِســاُء ُقَرْيٍش َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن ( 07 1
اِلبَِل، َأْحنَاُه َعَلى طِْفٍل، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدِه(( َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة َعَلى إِْثِر َذلَِك: َوَلْم َتْرَكْب َمْرَيُم 

. ]3434خ[. بِنُْت ِعْمَراَن َبِعيًرا َقطُّ
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أحناه عىل طفل: أشــفق الناس وأرفقهن بالولد ويف هذا الحث والثناء عىل النســاء املتصفات 

بالحنان والشفقة عىل األطفال يف أقوالها وأفعالها فإن ذلك يعود إيجابًا عىل سلوك األوالد ونفسيتهم.

وأرعاه عىل زوج يف ذات يده: أكثر رعاية وصيانة ملال زوجها.

باب]رعاية]األم]أوالدها]اليتامى1][[ 

بَِل نَِســاُء ُقَرْيٍش، َأْحنَاُه ( 08 1 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن اْلِ
َعَلى َيتِيٍم فِي ِصَغرِِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدِه((. ]10532سن ص[.

أحناه عىل يتيم يف صغره: اليتامى أحوج للحنان والعطف القويل والفعيل من غريهم لتعويضهم 

حنــان أبيهم، ويف الحديث حث األم عىل مراعاة أيتامها لتنال الجزاء واملنزلة العظيمة يف ذلك كما يف حديث 

)أنا وكافل اليتيم كهاتني(، والكفالة ليســت مادية فقط بل األهم منها الكفالة املعنوية بالعطف والحنان 

ومراعاة شئونهم، وال شــك أن التي تقعد عىل أيتامها لها أجر عظيم ففي هذا الحديث )خري نساء( فمثل 

هذه من أفضل النساء وهذا الفضل يكفيها عن الجزاء الوارد يف األحاديث الضعيفة ولم يحسنها إال القليل 

مثل األثر الذي فيه:

)ثالثــة يف ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله: وذكر منها، امرأة مات زوجها وترك عليها 

أيتاما صغارا، فقالت: ال أتزوج، أقيم عىل أيتامي حتــى يموتوا أو يغنيهم الله( ومثله األثر الذي فيه )أنا 

أول من يفتح باب الجنة، إال أني أرى امرأة تبادرني، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟! فتقول: أنا امرأة قعدت 

عىل أيتام يل(، إال أنه يجب عىل األرملة إذا خافت الفتنة أو خشــيت أن تجلب ألوالدها العار أن تتزوج رشط 

اختيارها رجال رحيًما يحثها ويعينها عىل مراعاة أطفالها، الســيما لو كان عنده زوجة أخرى ويأتيها ولو 

مرة أو مرتني حتى ال تنشغل عن أوالدها وال تظلم زوجها السيما لو لم يكن لديه غريها ونظري ذلك مراعاة 

الزوجة ألطفالها اليتامى معنويًا بمعنى أن يكون لهم أب غائب اختياريًا بإهماله أو اضطراريًا بســجن 

ونحوه فكم من يتيم لم يَُمت أبوه وصدق القائل:

ــده وال ــات  م قــد  الـــذي  اليتيم  واألدبليس  الــعــلــم  يتيم  اليتيم  إن 

وقال آخر: 

من ــواه  أبـ انتهى  مــن  اليتيم  ــاه ذلــيــالليس  ــف ــل ــاة وخ ــي ــح ــم ال ــ َه

له تلقى  الــذي  هــو  اليتيم  مشغوالإن  ــا  أبًـ أو  تخلت  ــا  ـ أمًّ
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باب]أهمية]دور]الوالدين]في]توجيه]األوالد1][[ 

َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم١٣١٣   ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ َك لَُظۡلٌم َعِظيٞمِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَيَّ َل تُۡشِۡك بِٱللَّ ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ قال تعالى: }ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَيَّ َل تُۡشِۡك بِٱللَّ
يَۡك إَِلَّ  ِن ٱۡشــُكۡر ِل َولَِودِٰلَ

َ
ٰ َوۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ أ ُهۥ َوۡهًنا َعَ مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتــُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ يَۡك إَِلَّ َوَوصَّ ِن ٱۡشــُكۡر ِل َولَِودِٰلَ

َ
ٰ َوۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ أ ُهۥ َوۡهًنا َعَ مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتــُه أ نَسٰــَن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ َوَوصَّ

ۡنَيا  ن تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَمــاۖ َوَصاِحۡبُهَما ِف ٱدلُّ
َ
ٰٓ أ ۡنَيا  ِإَون َجَٰهــَداَك َعَ ن تُۡشَِك ِب َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَمــاۖ َوَصاِحۡبُهَما ِف ٱدلُّ
َ
ٰٓ أ ٱلَۡمِصــرُيٱلَۡمِصــرُي١٤١٤ ِإَون َجَٰهــَداَك َعَ

َهآ إِن تَُك  َهآ إِن تَُك  َيُٰبَيَّ إِنَّ نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن١٥١٥ َيُٰبَيَّ إِنَّ
ُ
ۚ ُثمَّ إَِلَّ َمرِۡجُعُكۡم فَأ نَاَب إَِلَّ

َ
نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَنَمۡعُروٗفاۖ َوٱتَّبِۡع َسبِيَل َمۡن أ

ُ
ۚ ُثمَّ إَِلَّ َمرِۡجُعُكۡم فَأ نَاَب إَِلَّ

َ
َمۡعُروٗفاۖ َوٱتَّبِۡع َسبِيَل َمۡن أ

َ لَِطيٌف  ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ ِت بَِها ٱللَّ
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو ِف ٱۡل

َ
ــَمَٰوِٰت أ ۡو ِف ٱلسَّ

َ
َ لَِطيٌف ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن ِف َصۡخَرٍة أ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ ِت بَِها ٱللَّ

ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو ِف ٱۡل

َ
ــَمَٰوِٰت أ ۡو ِف ٱلسَّ

َ
ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن ِف َصۡخَرٍة أ

َصابََكۖ إِنَّ َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم 
َ
ٰ َمآ أ ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصِبۡ َعَ

ۡ
لَٰوةَ َوأ قِِم ٱلصَّ

َ
َصابََكۖ إِنَّ َذٰلَِك ِمۡن َعۡزِم  َيُٰبَيَّ أ

َ
ٰ َمآ أ ُمۡر بِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوٱۡصِبۡ َعَ

ۡ
لَٰوةَ َوأ قِِم ٱلصَّ

َ
َخبِــريَٞخبِــري١٦١ٞ٦ َيُٰبَيَّ أ

َ َل ُيِبُّ ُكَّ ُمَۡتاٖل فَُخور١٨١ٖ٨   ۡرِض َمرًَحــاۖ إِنَّ ٱللَّ
َ
َك لِلنَّاِس َوَل َتۡمِش ِف ٱۡل َ َل ُيِبُّ ُكَّ ُمَۡتاٖل فَُخورٖ َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ ۡرِض َمرًَحــاۖ إِنَّ ٱللَّ
َ
َك لِلنَّاِس َوَل َتۡمِش ِف ٱۡل ُمــور١٧١ِ٧ َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ

ُ
ُمــورِٱۡل
ُ
ٱۡل

ۡصَوِٰت لََصۡوُت ٱۡلَِمري١٩١ِ٩{ ]لقمان:  19-1[
َ
نَكَر ٱۡل

َ
ۡصَوِٰت لََصۡوُت ٱۡلَِمريَِوٱۡقِصۡد ِف َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
نَكَر ٱۡل

َ
َوٱۡقِصۡد ِف َمۡشيَِك َوٱۡغُضۡض ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

وهو يعظه يا بني: لم يقل وهو يأمره، فعىل الوالدين توجيه اإلرشادات بصيغة وأسلوب الواعظ 

وليــس اآلمر وذلك ظاهر يف قوله )يا بنــي( وكأنه يقول أنت ولدي وال أقول لــك إال ما فيه الخري لك يف 

الدنيا واآلخرة، وحينئذ يطمنئ املخاطب ويســتجيب، وهكذا تقول األم يا بنيتي يا حبيبتي بوجه بشوش 

هادئ جامعة بني حسن األسلوب اللفظي والروحي، ثم تبدأ باألولويات مبتدأة بإرساخ عقيدة التوحيد أوال 

والتحذير مما ينافيه ثم الحث عىل الصالة ثم بذل النصح للغري وحسن التعامل معهم والتواضع وغري ذلك 

كمــا يف هذه اآليات من االبتداء بالعقيدة ثم العبادات ثم املعامالت ومكارم األخالق ودعوة الغري باملعروف 

مع الصرب.

َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما ِمْن َمْوُلوٍد إِلَّ ُيوَلــُد َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ( 09 1
َرانِِه، َكَما ُتنْتُِجوَن الَبِهيَمَة، َهْل َتِجُدوَن فِيَها ِمْن َجْدَعاَء، َحتَّى َتُكوُنوا َأْنُتْم َتْجَدُعوَنَها؟((.  َدانِــِه، َوُينَصِّ ُيَهوِّ

]6599خ[.
يهودانه وينرصانه: أي يعلمونه اليهودية أو النرصانية فتتلوث فطرته النقية.

كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء: وهذا عىل سبيل رضب املثل أي مثل والدة 

البهيمــة تكون جمعاء ال نقص وال عيب فيها إال إذا أنتم تجدعونها أي تقطعونها، والجدعاء هي مقطوعة 

األذن أو األنــف، واملراد من الحديث حث الوالدين عىل العناية برتبية األطفال قواًل وعماًل حال نقاء الفطرة 

كتعليمهم الصالة والقرآن والتدريب عىل الصيام والصدق ومحاسن األخالق والحذر من إهمالهم وتركهم 

لألفكار املنحرفة السيما مع وســائل التواصل االجتماعي الحديثة فتتلوث فطرتهم ويصعب تقويمهم يف 

مرحلة الشباب.

اَة إذا بلُغوا ســبًعا ( 10 1 عــن أبــي هريرَة َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))علُموا أولَدُكــم الصَّ
ُقوا بينَُهْم يف المضاِجِع((. ]4026صج ص[. واضربوُهْم عليها إذا بلُغوا عشًرا وفرِّ
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علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبًعا: ويف رواية )مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني(: 

تعليــم األوالد ذكوًرا وإناثًا الصالة وما يتطلب لذلك من حفــظ بعض القرآن الكريم ثم حثهم وتذكريهم 

وترغيبهم بأسلوب َحَسن يتالءم مع ِسنهم وال يرضبهم ومن باب أَوىل ال يرضبهم عىل غري الصالة.

وارضبوهــم عليها إذا بلغوا عرًشا: حتى إذا دخل وقت التكليف يكونون قد اعتادوا عليها كما 

نحثهم عىل الصيام يف رمضان ولو بعض األيام، فكما أننا نبذل ونسعى كل ما يف وسعنا يف وسائل سعادتهم 

يف دنياهم من الغــذاء البدني والرتفيه والتعليم، فكذلك يجب أن نبذل ما يف وســعنا يف العناية بغذائهم 

الروحي وسعادتهم يف الدار اآلخرة التي هي خري وأبقى، بل إن يف استقامة األوالد سعادة روحية وطمأنينة 

قلبية بدونها يشعرون بامللل وضيق الصدر فإذا فرح يوًما حزن أياًما أما مع االستقامة ِوذكر الله والقرآن 

والعلم بحقيقة الدنيا وزوالها وبالجنة ونعيمها تكون السعادة والربكة.

قال شــيخنا ابن عثيمــني : األمر للوجوب، لكن يقيد بما إذا كان الــرضب نافًعا ثم إن املراد 

بالرضب الرضب غري املربح، الرضب السهل الذي يحصل به اإلصالح وال يحصل به الرضر.

 وفرقوا بينهم يف املضاجع: إذا كان الفعــل )وفرقوا( معطوًفا عىل الفعل )مروا( كان التفريق 

بينهم لسبع سنني، وإذا كان معطوًفا عىل الفعل )وارضبوهم( كان التفريق بينهم لعرش سنني وهو األقرب 

وما فوق العرش ســنني من باب أوىل حيث تظهر العورات أثناء النوم ويحدث التصاق األبدان مما قد يثري 

الشــهوة وقد يسلك سلوًكا شــاذًا خارج البيت أو داخله، ولو تم التفريق لسبع أو لتسع فهو أفضل وهذا 

التفريق يف املضجع يشــمل الذكر مع الذكر أو األنثى مع األنثى أو الذكر مع األنثى والتفريق يف املضاجع 

بأن يكون لكل منهما فراش ولو يف غرفة واحدة وهو األفضل واألحوط أو عىل فراش واحد كبري السيما مع 

ضيق املكان رشط عدم التالصق وأن يكون لكٍل لحاف مستقل وقد قال الحافظ ابن حجر يف الفتح: يف نوم 

الجماعة يف فراش واحد وثبت من ُطرق أخرى أنه يُشرتط أن ال يجتمعوا يف لحاف واحد.

عن ابِن عباٍس قال: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيأُمُر َبنَاَتُه َونَِســاَءُه َأْن َيْخُرْجَن فِي اْلِعيَدْيِن«. ( 11 1
]2115سل ح[.

باب]من]حقوق]األوالد]تعزيرهم]عند]الخطأ1][[ 

َلَع َعَلى َأَحٍد مِْن َأْهِل َبْيتِِه َكَذَب َكْذَبًة َلْم َيَزْل ( 12 1 َعْن َعائَِشَة: »أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا اطَّ
ُمْعِرًضا َعنُْه َحتَّى ُيْحِدَث َتْوَبًة«. ]4675صج ص[.

كذب كذبة: أي تكلم بالكذب وهو من األخالق الذميمة ومن صفات املنافقني.

لم يزل معرًضا عنه: تعزيًرا وتقويًما له بالهجر أو بما يراه رادًعا له عن األخالق الذميمة ويجب 

أال يغفــل الوالدان عن التقويم العميل وهو القدوة فال بد أن يكونا قدوة ألوالدهم يف حســن الُخلُق كما يف 

حديث عبد الله بن عامر التايل.
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باب]تحذير]األم]من]الكذب]على]األوالد]أو]أمامهم1][[ 

، َقاَل: َفَذَهْبُت (  1 1 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعامِــٍر َأنَُّه َقاَل: »َأَتى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْيتِنَا َوَأَنا َصبِــيٌّ
ي: َيا َعْبَد اهللِ َتَعاَل ُأْعطِيَك، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َوَما َأَرْدِت َأْن ُتْعطَِيُه؟ َقاَلْت:  َأْخُرُج أِلَْلَعَب، َفَقاَلْت ُأمِّ
ُأْعطِيِه َتْمًرا. َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَما إِنَِّك َلْو َلْم ُتْعطِيِه َشْيًئا ُكتَِبْت َعَلْيِك كِْذَبٌة((. ]748 سل، ح[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أنَُّه َقاَل: ))َمــْن َقاَل لَِصبِيٍّ َتَعاَل َهاَك ُثمَّ َلْم ُيْعطِِه َفِهَي ( 14 1
كِْذَبٌة((. ]9835سن ص[.

هاك: أي ُخذ أو أمسك.

باب]من]حق]األوالد]عدم]التفريق]بينهم]وبين]أمهم1][[ 

َق اهللُ بينَُه وبيَن ( 15 1 َق َبْيَن والــدٍة وولِدَها فرَّ َعــْن َأبِي َأيُّوَب َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َفرَّ
أحبَّتِِه يوَم القيامِة((. ]6412صج ص[.

من فرق بني والدة وولدها: وإذا كان ال يجــوز التفريق بني األَمة وطفلها ببيعها أو نحو ذلك 

رًة  وال يجوز حتى يف الطيور كما يف حديث )كنا مع رســوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يف ســفٍر فانطلق لحاجته فرأينا ُحمَّ

)أي طائر صغري يشــبه العصفور( معها فرخان )الفرخ هو الصغري من أوالدها( فأخذْنا فرَخيها فجاءت 

رُة فجعلت تفرُش )أي تطري وترفرف فزًعا عىل صغارها( فجاء النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال من فجع هذه بولِدها؟  الُحمَّ

ُردُّوا ولَدها إليها( ففي غريهما من باب أَوىل ملا يف ذلك من األثر السلبي عىل حياة األطفال وحالتهم النفسية 

بــل والوالدة كذلك وهذا وعيد وتحذير لألب أو غريه من خارج األرسة أن يســعى إىل تفكيك األرسة أما لو 

كان هذا التفريق ســببه األم لتخليها عنهم فهي مسؤولة أمام الله تعاىل كما أنه ال يجوز حرمان األطفال 

من أبيهم.

باب]رعاية]األم]ألوالدها1][[ 

ُكْم َمْســُئوٌل َعْن (  1 1 ُكــْم َراٍع، َوُكلُّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمــَر، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأَل ُكلُّ
ُجُل َراٍع َعَلى َأْهــِل َبْيتِِه، َوُهَو  َرِعيَّتِــِه، َفاْلَِميــُر الَِّذي َعَلــى النَّاِس َراٍع َعَلْيِهْم، َوُهَو َمْســُئوٌل َعنُْهــْم، َوالرَّ
َمْســُئوٌل َعنُْهْم، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْســُئوَلٌة َعنُْهْم، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َســيِِّدِه، 

ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّتِِه((. ]2928صد ص[. ُكْم َراٍع، َوُكلُّ َوُهَو َمْسُئوٌل َعنُْه، َفُكلُّ
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 واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده وهي مســئولة عنهم: حيث تكون مسؤوليتها يف بيت 

زوجها، وتتحقــق بخدمة زوجها ورعايته، وتربية أبنائها تربيًة صالحــًة، مع رضورة صربها عليهم يف 

الشدة، وأن تدبر أمورهم، وأن تحفظ املال، وترعاه. وهذا هو األصل يف عمل املرأة وهو عمل ذو شأن وأجر 

عظيم إذ به تســتقر األرُس ويصلح املجتمع وتتقدم األمم وإذا كان الرجل يعمل خارج البيت لغذاء األبدان 

فاملرأة تعمل داخل البيت لغذاء األرواح من أجــل ذلك جاء يف الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك إجابة 

للسائل عن َمن أحق الناس بحسن صحابتي فالجزاء من جنس العمل فهي التي كانت تصحب أوالدها يف 

ليلهم ونهارهم إلعداد املــأكل وامللبس وتنظيم وقتهم وتهيئة نومتهم وتعليمهم ونصحهم وغري ذلك وهذا 

من حقوق األوالد عىل األم بل إنه حق من حقوق الزوج وهو مراعاة األوالد.

باب]تربية]األم]أوالدها]على]حسن]الخلق1][[ 

َم َعَلْينَا، ( 17 1 َعــْن َأَنٍس، َقاَل: »َأَتى َعَليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَنا َأْلَعُب َمَع اْلِغْلَماِن، َقاَل: َفَســلَّ
ا ِجْئُت َقاَلْت: َما َحَبَسَك؟ ُقْلُت َبَعَثنِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِحاَجٍة،  ي، َفَلمَّ َفَبَعَثنِي إَِلى َحاَجٍة، َفَأْبَطْأُت َعَلى ُأمِّ
ْثُت  َثنَّ بِِســرِّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحًدا َقاَل َأَنٌس: َواهللِ َلْو َحدَّ ، َقاَلْت: اَل ُتَحدِّ َقاَلْت: َما َحاَجُتُه؟ ُقْلُت: إِنََّها ِســرٌّ

ْثُتَك َيا َثابُِت«. ]2482م[. بِِه َأَحًدا َلَحدَّ
وأنــا ألعب مع الغلمان: أي أنس بن مالك كان يلعب مع أصدقائه الصالحني وقد ســلم عليهم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا ينبغي للوالدين السماح لألوالد من الرتفيه بالوسائل املباحة كما يف حديث عائشة التايل.

فأبطأت عىل أمي فلما جئت قالت ما حبسك: أي تأخرت عىل أمي فسألتني ما منعك وأَخرك 

ويؤخذ منه عدم سماح األم ألوالدها بالتأخري وسؤالهم عن سبب التأخري.

قالت ما حاجته: سألت أم ســليم تظن أن األمر ليس رًسا فلما أعلمها أنه يشء خاص نصحته 

بعدم إفشائه ألحد وذاك من األمانة ويؤخذ منه تربية األم أوالدها عىل محاسن األخالق.

لو حدثت به أحًدا: ولم يُحدث أنس به أحًدا حتى بعد موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألنه ليس علًما يجب تبليغه 

كمــا يف حديث أنس الذي فيــه )فأخرب بها معاذ عند موته تأثًما( ومثل ذلــك قول فاطمة ما كنت ألفيش 

رس رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص لكنها أخربت به بعد موته ألن الرس هو إخباره بقرب أجله ملسو هيلع هللا ىلص فلما مات صار الخرب 

علنًا وخرج عن رسيته وأخربها أنها ســيدة نساء املؤمنني وهذا ليس رًسا بل معلوم من الحديث الذي فيه 

)سيدات أهل الجنة مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية(.
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باب]من]حق]األطفال]توفير]وسائل]الترفيه]لهم1][[ 

ا َقِدْمنَا ( 18 1 ، َفَلمَّ َجنِي َوَأَنا بِنُْت َســْبٍع َأْو ِســتٍّ َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَزوَّ
اْلَمِدينََة َأَتْيَن نِْسَوٌة، -َوَقاَل بِْشٌر:- َفَأَتْتنِي ُأمُّ ُروَماَن، َوَأَنا َعَلى ُأْرُجوَحٍة، َفَذَهْبَن بِي، َوَهيَّْأَننِي، َوَصنَْعنَنِي، 
َفُأتَِي بِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبنَى بِي َوَأَنا اْبنَُة تِْسٍع، َفَوَقَفْت بِي َعَلى اْلَباِب، َفُقْلُت: ِهيْه ِهيْه«، َقاَل َأُبو َداُوَد: 
َسْت، َفُأْدِخْلُت َبْيًتا َفإَِذا فِيِه نِْسَوٌة مَِن اأْلَْنَصاِر، َفُقْلَن: َعَلى اْلَخْيِر َواْلَبَرَكِة، َدَخَل َحِديُث َأَحِدِهَما  »َأْي َتنَفَّ

فِي اآْلَخِر«. ]4933صد ص[.
 أرجوحة: خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار ويكون وسطها مرتفع ويجلسون عىل 

طرفيها ويحركونها فريتفع جانب منها وينزل اآلخر

َعْن َعائَِشَة  َقاَلْت: »َفَقِدْمنَا اْلَمِدينََة َفنََزْلنَا فِي َبنِي اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج، َقاَلْت: َفَواهللِ ( 19 1
ي َفَأْنَزَلْتنِي َولِي ُجَمْيَمٌة«. َوَساَق اْلَحِديَث. ]4937صد[ حسن  إِنِّي َلَعَلى ُأْرُجوَحٍة َبْيَن ِعْذَقْيِن َفَجاَءْتنِي ُأمِّ

صحيح.
ويل جميمة: أي مجممة واملراد الشعر النازل إىل األذنني.

]باب]األم]تكف]صبيانها]إذا]جنح]الليل]1][[ 

وعن]كل]ما]يضرهم]حسيا]ومعنويا

ُروا النَِيَة، َوَأْوُكوا الَْسِقَيَة، َوَأِجيُفوا الَْبَواَب ( 20 1 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، َرَفَعُه، َقاَل ))َخمِّ
َقاِد، َفإِنَّ الُفَوْيِسَقَة  َواْكِفُتوا ِصْبَياَنُكْم ِعنَْد الِعَشــاِء، َفإِنَّ لِْلِجنِّ اْنتَِشاًرا َوَخْطَفًة، َوَأْطِفُئوا الَمَصابِيَح ِعنَْد الرُّ

ِت الَفتِيَلَة َفَأْحَرَقْت َأْهَل الَبْيِت((. ]3316خ[. ُربََّما اْجَترَّ

وا ( 21 1 ْيِل، َفُكفُّ ْيُل، َأْو َقاَل: ُجنْــُح اللَّ َعــْن َجابٍِر ، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إَِذا اْســَتْجنََح اللَّ
ــَياطِيَن َتنَْتِشــُر ِحينَئٍِذ، َفإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن الِعَشــاِء َفَخلُّوُهْم، َوَأْغِلْق َباَبَك َواْذُكرِ اْسَم  ِصْبَياَنُكْم، َفإِنَّ الشَّ
ْر إَِناَءَك َواْذُكرِ اْسَم اهللِ، َوَلْو  اهللِ، َوَأْطِفْئ ِمْصَباَحَك َواْذُكرِ اْســَم اهللِ، َوَأْوِك ِســَقاَءَك َواْذُكرِ اْسَم اهللِ، َوَخمِّ

َتْعُرض َعَلْيِه َشْيًئا((. ]3280خ[.
جنح الليل: أي إقبال الليل بعد غروب الشمس.

الفويسقة: هي الفأرة التي قد يسوقها الشيطان إيل النار.

خمروا اآلنية: غطوها.
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أوكئوا: الوكاء اسم ما يسد به فم القربة.

اجيفوا: أغلقوها.

اكفتوا: ضموهم إليكم واملعنى: امنعوهم من الحركة يف ذلك الوقت.

ــْمُس َحتَّى ( 22 1 َعــْن َجابِــٍر َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل ُتْرِســُلوا َفَواِشــَيُكْم إَِذا َغاَبِت الشَّ
ْمُس َحتَّى َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشاِء(( َقاَل َأُبو َداُوَد:  َياطِيَن َتِعيُث إَِذا َغاَبِت الشَّ َتْذَهَب َفْحَمُة اْلِعَشــاِء، َفإِنَّ الشَّ

اْلَفَواِشي: ))َما َيْفُشو ِمْن ُكلِّ َشْيٍء((. ]2604صد ص[.
فواشيكم: كل ما ينترش من ماشية وغريها.

َفحمة العشاء: الظلمة يف الوقت بني املغرب والعشاء.

باب]فضل]نشأة]األوالد]في]بيت]يلتزم]باإلسالم]وتعاليمه1][[ 

يَن، َوَلْم َيُمرَّ َعَلْينَا (  2 1 َعْن َعائَِشَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: »َلْم َأْعِقْل َأَبَويَّ إاِلَّ َوُهَما َيِدينَاِن الدِّ
َيْوٌم إاِلَّ َيْأتِينَا فِيِه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َطَرَفِي النََّهاِر: ُبْكَرًة َوَعِشيًَّة، ُثمَّ َبَدا أِلَبِي َبْكٍر، َفاْبَتنَى َمْسِجًدا بِِفنَاِء َداِرِه، 
َفَكاَن ُيَصلِّي فِيِه َوَيْقَرُأ الُقْرآَن، َفَيِقُف َعَلْيِه نَِســاُء الُمْشِركِيَن َوَأْبنَاُؤُهْم، َيْعَجُبوَن مِنُْه َوَينُْظُروَن إَِلْيِه، َوَكاَن 
اًء، اَل َيْملُِك َعْينَْيِه إَِذا َقَرَأ الُقْرآَن، َفَأْفَزَع َذلَِك َأْشَراَف ُقَرْيٍش مَِن الُمْشِركِيَن«. ]476خ[. َأُبو َبْكٍر َرُجاًل َبكَّ

فكان يصيل ويقرأ القرآن: ومثل هذا يدخل يف الرتبية العملية.

باب]العناية]بنظافة]األوالد1][[ 

ْوِســيِّ ، َقاَل: َخــَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َطائَِفِة النََّهــاِر، اَل ُيَكلُِّمنِي َواَل ( 24 1 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة الدَّ
ُمُه، َحتَّى َأَتى ُســوَق َبنِي َقْينَُقاَع، َفَجَلَس بِِفنَاِء َبْيِت َفاطَِمَة، َفَقاَل ))َأَثمَّ ُلَكُع، َأَثمَّ ُلَكُع(( َفَحَبَســْتُه َشــْيًئا،  ُأَكلِّ
ُهــمَّ َأْحبِْبُه َوَأِحبَّ َمْن  ــُلُه، َفَجاَء َيْشــَتدُّ َحتَّى َعاَنَقُه، َوَقبََّلُه َوَقاَل: ))اللَّ َفَظنَنُْت َأنََّها ُتْلبُِســُه ِســَخاًبا، َأْو ُتَغسِّ

ُيِحبُُّه((. ]2122خ[.
سوق بني قينقاع: بنو قينقاع قبيلة من اليهود سكنوا املدينة قبل الهجرة واتخذوا سوًقا داخل 

حصنهم وُعرف املكان بسوق قينقاع.

فجلس بفناء بيت فاطمة: أي بعد انرصافه من الســوق ذهب البنته فاطمة والفناء هو املكان 

املتسع أمام البيت.



ريــاض الصالحــات488

أثَم لكع: ثَم: ظرف يُشــار به للبعيد، أي: أيوجد هناك؟ ولُكع بضم الالم وفتح الكاف يطلق عىل 

الصغري أو اللئيم، واملراد األول. واملعنى: الذي ال يهتدي ملنطق وال غريه.

فظننت أنها تلبســه سخابًا أو تُغسله: وهذا شأن األمهات عنايتهن باللباس والنظافة السيما 

عند الحاجة كالزيارات ونحوها.

سخابًا: القالدة من الطيب كالقرنفل وقيل هو الخيط من الخرز يلبسه الصبيان والجواري وقيل 

يشء يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح.

باب]تعليم]األوالد]آداب]الطعام]وغيرها]من]اآلداب1][[ 

ـا إَِذا َحَضْرَنا َمــَع النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما َلــْم َنَضــْع َأْيِدَينَا َحتَّــى َيْبَدَأ ( 25 1 َعــْن ُحَذْيَفــَة، َقــاَل: ُكنَـّ
ًة َطَعاًما، َفَجاَءْت َجاِرَيٌة َكَأنََّها ُتْدَفُع، َفَذَهَبْت لَِتَضَع َيَدَها  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضَع َيَدُه، َوإِنَّا َحَضْرَنا َمَعُه َمرَّ
فِي الطََّعاِم، َفَأَخَذ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِيِدَها، ُثمَّ َجاَء َأْعَرابِيٌّ َكَأنََّما ُيْدَفُع َفَأَخَذ بَِيِدِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ 
ُه َجاَء بَِهِذِه اْلَجاِرَيِة لَِيْسَتِحلَّ بَِها َفَأَخْذُت بَِيِدَها،  ــْيَطاَن َيْســَتِحلُّ الطََّعاَم َأْن َل ُيْذَكَر اْســُم اهللِ َعَلْيِه، َوإِنَّ الشَّ

َفَجاَء بَِهَذا اْلَْعَرابِيِّ لَِيْسَتِحلَّ بِِه َفَأَخْذُت بَِيِدِه، َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه، إِنَّ َيَدُه فِي َيِدي َمَع َيِدَها((. ]2017م[.
جارية: تُطلق الجارية عىل الفتية من النساء والصغرية التي لم تبلغ وهواملقصود يف هذا الحديث 

كما تطلق عىل الرضيعة كما يف حديث )يُغسل من بول الجارية(.

كأنها تُدفع: لشدة رسعتها كأنها مدفوعة من الغري.

أعرابي: من سكان البادية.

إن الشيطان يستحل الطعام: أي يتمكن من أكله إذا رشع اإلنسان يف األكل بدون ذكر الله أما 

إذا لم يرشع اإلنسان يف األكل فلم يتمكن الشيطان منه.

 وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها: أي إن الشيطان جاء بهذه الجارية ليتمكن من الطعام.

 إن يده يف يــدي مع يدها: ويف رواية )مــع يديهما أي يد الجارية واألعرابي( أي ملا أمســك 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يديهما أمسك يد الشيطان أيًضا.

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: لَِفاطَِمَة : ))َما َيْمنَُعِك َأْن َتْســَمِعي (  2 1
َما ُأوِصيِك بِِه؟ َأْن َتُقولِي إَِذا َأْصَبْحِت َوإَِذا َأْمَسْيِت: َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْحَمتَِك َأْسَتِغيُث، َوَأْصِلْح لِي َشْأنِي 

ُه، َوَل َتكِْلنِي إَِلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن َأَبًدا((. ]227سل. ح[. ُكلَّ



489كتاب تربية األوالد وحقوقهم

باب]السعي]على]األوالد1][[ 

ينَاِر ِدينَاٌر ُينِْفُقُه ( 27 1 َعْن َأبِي قاَِلَبَة، َعْن َأبِي َأْسَماَء، َعْن َثْوَباَن، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأْفَضُل الدِّ
ُجُل َعَلى َأْصَحابِِه فِي  ُجُل َعَلى َدابَّتِِه فِي َســبِيِل اهللِ، َوِدينَاٌر ُينِْفُقــُه الرَّ ُجــُل َعَلى ِعَيالِِه، َوِدينَاٌر ُينِْفُقُه الرَّ الرَّ
َسبِيِل اهللِ(( َقاَل َأُبو قاَِلَبَة: َبَدَأ بِالِعَياِل ُثمَّ َقاَل: ))َفَأيُّ َرُجٍل َأْعَظُم َأْجًرا ِمْن َرُجٍل ُينِْفُق َعَلى ِعَياٍل َلُه ِصَغاٍر 

ُهُم اهللُ بِِه َوُيْغنِيِهُم اهللُ بِِه((. ]1966صت ص[. ُيِعفُّ
أفضل الدينار دينار ينفقه عىل عياله: أي أفضــل النفقة أجًرا عند الله تعاىل هي النفقة عىل 

أهل بيته حتى تســتقيم أمورهم ويعفهم عن الســؤال ويغنيهم عن املذلة واملهانة، ونظري ذلك حديث أم 

ســلمة أم املؤمنني وكانت قد تزوجت بأبي سلمة ولها أوالد منه ثم تزوجت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: قلت يا 

رســول الله هل يل أجر يف بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال 

نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.

َعْن َســْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكثِيٌر، إِنَّ َصَدَقَتَك ِمْن ( 28 1
َمالَِك َصَدَقٌة، َوإِنَّ َنَفَقَتَك َعَلى ِعَيالَِك َصَدَقٌة، َوإِنَّ َما َتْأُكُل اْمَرَأُتَك ِمْن َمالَِك َصَدَقٌة، َوإِنََّك َأْن َتَدَع َأْهَلَك 

ُفوَن النَّاَس((. ]3081صج ص[.  بَِخْيرٍ َخْيٌر ِمْن َأْن َتَدَعُهْم َيَتَكفَّ
قال الثلث والثلث كثري: قال ذلك عند زيارته لســعد يف مرض كاد أن يموت وكان ذا مال وأراد 

أن يتصدق بماله كله أو نصفه ألن ما عنده إال ابنة واحدة فقال له رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص الثلث فقط بل والثلث 

كثري، وقد شــفاه الله تعاىل ورزقه األوالد وويل العراق وفتحها الله تعاىل عىل يديه، ويؤخذ من ذلك أنه ال 

تجوز الوصية بأكثر مــن الثلث ووصية الوالد بعدم التصدق بأكثر من الثلث وصية يف الجانب املادي فال 

يتغافل عن الوصية يف الجانب الرتبوي والرعاية فإن الوصية يف الجانب املعنوي ال تقل أهمية عن الوصية 

يف الجانب املادي كما يف حديث جابر يف الباب التايل.

وإنك أن تدع أهلك بخري خري من أن تدعهم يتكففون الناس: ويف رواية: )إنك إن تذر ورثتك 

أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس(.

باب]وصية]األب]ببناته]خيرا]بعد]موته1][[ 

ْيِل، َفَقاَل: »َما ُأَرانِي إاِلَّ َمْقُتواًل ( 29 1 ا َحَضَر ُأُحــٌد َدَعانِي َأبِي مَِن اللَّ َعــْن َجابٍِر ، َقاَل: »َلمَّ
ِل َمْن ُيْقَتُل مِْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِنِّي اَل َأْتُرُك َبْعِدي َأَعزَّ َعَليَّ مِنَْك، َغْيَر َنْفِس َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  فِي َأوَّ
َل َقتِيٍل َوُدفِــَن َمَعُه آَخُر فِي َقْبٍر،  َفــإِنَّ َعَليَّ َدْينًا َفاْقِض، َواْســَتْوِص بَِأَخَواتَِك َخْيــًرا«، َفَأْصَبْحنَا، َفَكاَن َأوَّ



ريــاض الصالحــات490

ُثمَّ َلْم َتطِْب َنْفِســي َأْن َأْتُرَكُه َمَع اآلَخِر، َفاْســَتْخَرْجُتُه َبْعَد ِســتَِّة َأْشــُهٍر، َفــإَِذا ُهَو َكَيْوِم َوَضْعُتــُه ُهنَيًَّة َغْيَر 
ُأُذنِِه«. ]1351خ[.

واســتوص بأخواتك خريًا: أي عبد الله بن عمرو بن حرام ترك بناتًا فأوىص أخاهم جابًرا بهن 

خريًا يف العناية بهن وحسن تربيتهن والنفقة عليهن وقد قام جابر بوصية أبيه حيث تزوج ثيبًا ولم يتزوج 

بكًرا لتقوم عىل أخواته كما يف الحديث )تمشطهن وتؤدبهن(.

]باب]فضل]العناية]بتربية]البنات]واألخوات]1][[ 

واإلحسان]إليهن]والرحمة]بهن

َعــْن َأبِي َبْكِر ْبِن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َأَنــِس ْبِن َمالٍِك، َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن ( 0  1
َعاَل َجاِرَيَتْيِن َدَخْلُت َأَنا َوُهَو الَجنََّة َكَهاَتْيِن((، َوَأَشاَر بُِأْصُبَعْيِه ]1914صت ص[.

عــال: قام عليهما بالنفقة والرعاية والرتبية وما إىل ذلك وكمــا يف رواية )حتى يبلغا( أي تدركا 

البلوغ أو حتى يتزوجا ألنهما بحاجة إىل الرعاية والحماية وللحديث الذي فيه )فينفق عليهن حتى يَِبن أو 

يمتــن( ويبن بفتح الياء أي يتزوجن يُقال: أبان الرجل بنته إذا زوجها ويُقال: بانت هي إذا تزوجت وكأنه 

من البنَْي أي البُعد ويف حديث آخر )حتى بانوا أو ماتوا(.

جاريتني: بنتني سواء كانتا ابنتيه أو ابنتي غريه من القريبات أو غري القريبات.

كهاتني وأشار بأصبعه: كناية عن املجاورة وقرب املنزلة.

َعــْن َأَنــٍس َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــْن َكاَن َلُه ُأْخَتــاِن َأْو اْبنََتاِن، َفَأْحَســَن إَِلْيِهَما َما ( 1  1
َصِحْبَتاُه، ُكنُْت َأَنا َوُهَو فِي اْلَجنَِّة َكَهاَتْيِن َوَقَرَن َبْيَن إِْصُبَعْيِه((. ]1026سل ص[.

فأحســن إليهما: اإلحســان إىل األخوات والبنات يف النفقة والتعامل والعفو والصفح وحسن 

تربيتهن وتعليمهن ويؤخذ من ذلك عناية رشيعة اإلســالم بالنســاء أًُما وأُختًا وبنتًا بقرينة هذا الجزاء 

العظيم.

َعْن ُعْقَبَة ْبَن َعامٍِر َيُقوُل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َمْن َكاَن َلُه َثَاُث َبنَاٍت َفَصَبَر ( 2  1
، َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدتِِه ُكنَّ َلُه ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة((. ]3669صه ص[. ، َوَسَقاُهنَّ ، َوَأْطَعَمُهنَّ َعَلْيِهنَّ

ثالث بنات: أو أقل من ثالث لحديث. َمن ابتيل من هذه البنات بشــيئ ُكن له سرتًا من النار( وإذا 

زاد العدد زاد األجر والثواب.

فصرب عليهن: الصرب عىل رعايتهن وتربيتهن باللني والرفق وتزويجهن.

ِجدته: من ماله. وكسبه عىل قدر استطاعته
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َعــْن َجابِِر ْبــِن َعْبِد اهللِ َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــْن َكاَن َلُه َثــَاُث َبنَــاٍت ُيْؤِويِهنَّ (    1
َوَيْكِفيِهنَّ َوَيْرَحُمُهنَّ َفَقْد َوَجَبْت َلُه اْلَجنََّة َأْلَبتََّة((. َفَقاَل َرُجٌل مِْن َبْعِض اْلَقْوِم: َوثِنَْتْيِن َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: 

))َوثِنَْتْيِن((. ]1027سل ح[.

باب]من]حقوق]األوالد]العدل]بينهم1][[ 

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسٰــِن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشــآءِ 
ۡ
َ يَأ ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسٰــِن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشــآءِ ۞إِنَّ ٱللَّ
ۡ
َ يَأ قال تعالى: }۞إِنَّ ٱللَّ

ُروَن{ ]النحل: 90[ ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ ُروَنَوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ
َعــْن َعامٍِر، َقاَل: َســِمْعُت النُّْعَماَن ْبَن َبِشــيٍر ، َوُهَو َعَلى الِمنَْبِر َيُقــوُل: َأْعَطانِي َأبِي ( 4  1

َعطِيًَّة، َفَقاَلْت َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة: اَل َأْرَضى َحتَّى ُتْشــِهَد َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتى َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِنِّي 
َأْعَطْيُت اْبنِي مِْن َعْمَرَة بِنِْت َرَواَحَة َعطِيًَّة، َفَأَمَرْتنِي َأْن ُأْشــِهَدَك َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))َأْعَطْيَت َسائَِر َوَلِدَك 

ُقوا اهللَ َواْعِدُلوا َبْيَن َأْولَِدُكْم((، َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ َعطِيََّتُه. ]2587خ[. ِمْثَل َهَذا؟((، َقاَل: اَل، َقاَل: ))َفاتَّ
عطية: املراد بالعطية التربع املحض فال تدخــل النفقة يف ذلك فله أن يعطي كل ولد ما يحتاج 

قليــال كان أو كثريا مثل حاجته للعالج أو للزواج أو للدراســة ونحو ذلك فلــو احتاج أكثر من أخيه فال 

حرج يف ذلك أما لو أراد األب أو أرادت األم توزيع عطايا لألوالد فللذكر مثل حظ األنثيني مثل املرياث وقال 

البعض: العطايا ليست كاملرياث فيكون لألنثى مثل الذكر

أعطيت ســائر ولدك: والولد يطلق عىل الذكر واألنثى ويف روايــة )أَُكل بنيك( ويكون من باب 

التغليب فيشمل الذكر واألنثى.

ي َأبِي َبْعَض اْلَمْوِهَبِة َفَوَهَبَها لِي، َفَقاَلْت: اَل ( 5  1 ، َعْن النُّْعَماِن، َقاَل: َسَأَلْت ُأمِّ ــْعبِيِّ َعْن الشَّ
َأْرَضى َحتَّى ُأْشِهَد َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفَأَخَذ َأبِي بَِيِدي َوَأَنا ُغاَلٌم، َفَأَتى َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
اهللِ، إِنَّ ُأمَّ َهَذا اْبنََة َرَواَحَة َطَلَبْت مِنِّي َبْعَض اْلَمْوِهَبِة، َوَقْد َأْعَجَبَها َأْن ُأْشِهَدَك َعَلى َذلَِك، َقاَل: ))َيا َبِشيُر، 
َأَلَك اْبٌن َغْيُر َهَذا؟(( َقاَل: َنَعْم، َقاَل: ))َفَوَهْبَت َلُه ِمْثَل َما َوَهْبَت لَِهَذا؟(( َقاَل: اَل، َقاَل: ))َفَا ُتْشــِهْدنِي إًِذا، 

َفإِنِّي َل َأْشَهُد َعَلى َجْوٍر((. ]صن 3682 ص[.
ال أشــهد عىل جور: والجور امليل عن االعتدال وعن الطريق املستقيم فإن كان امليل شديدا فهو 

الحرام وإن كان قليال فهو املكروه وهو قول وســط بني القولني، أما القائل بالكراهة يف الشــديد والقليل 

اســتدل بقوله ملسو هيلع هللا ىلص )فأشهد عىل ذلك غريي( وُرد عليه بأنه قيل هذا تهديدا فإن قال: األصل يف كالم الرشع 

الحقيقة وليس التهديد، قلنا إن ســياق الكالم يدل عىل أنه للتهديد ونظري ذلك العدل يف الجانب املعنوي 
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فإنــه ال يقل أهمية عن العدل يف الجانب املادي، كما يتبني ذلك من حديث الباب التايل يف العدل يف الجانب 

العاطفي القويل كقولك يا بني يا حبيبي يا عيوني ونحو ذلك، والفعيل كالتقبيل والحمل عىل الظهر ونحو 

ذلك، فال يفرق بينهم الســيما مع حضورهم يف مكان واحد وألن عدم العــدل بينهم قد يورث البغضاء 

بِيَنا 
َ
َحبُّ إَِلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
بِيَنا َلُوُسُف َوأ

َ
َحبُّ إَِلٰٓ أ

َ
ُخوهُ أ

َ
والحسد فيما بينهم السيما مع ضعف الوازع الديني كإخوة يوسف قالوا }َلُوُسُف َوأ

ِمنَّاِمنَّا{ مع الفرق بينهم يف العمر، فيوســف  صغري السن بينما إخوته يكربونه سنًا ومع أن الحب معفو 
عنه ألنه ال يملكه الوالدان تجاه األوالد وال يملكه الزوج تجاه الزوجات بل قد يكون التفاوت يف الحب ناتج 

عن أفعال الزوجات واألوالد فقد تزداد محبة أحد األوالد عن غريه بســبب شدة بره وإحسانه لوالديه وقد 

تزداد محبة الزوج إلحدى الزوجات بسبب حرصها الشديد عىل رعايته وحسن تعاملها، ومع ذلك ال يجوز 

أن ينعكس الحب القلبي بالسلب عىل العدل بني األوالد أو الزوجات ولذلك كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )اللَُّهمَّ 

َهذَا َقْسِمي ِفيَما أَْمِلُك، َفاَل تَلُْمِني ِفيَما تَْمِلُك َواَل أَْمِلُك(.

باب]العدل]بين]البنين]والبنات1][[ 

َعــْن َأَنٍس: َأنَّ َرُجاًل َكاَن َجالًِســا َمَع النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجاَء ُبنَيٌّ َلُه َفَأَخَذُه َفَقبََّلُه َوَأْجَلَســُه فِي (    1
ِحْجِرِه، ُثمَّ َجاَءْت ُبنَيٌَّة َلُه َفَأَخَذَها َفَأْجَلَسَها إَِلى َجنْبِِه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفَما َعَدْلَت َبْينَُهَما(( َأْي: َبْيَن ااِلْبِن 

َواْلبِنِْت فِي التَّْقبِيِل. ]2994سل ح[.
فما عدلت بينهما: فالعدل واجب حتى يف الجانــب الروحي والعاطفي كما يؤخذ من الحديث 

وجوب العدل بني الذكر واألنثى وعدم التفريق بينهما.

باب]العناية]بصالح]األوالد]مصلحة]لهم]ولوالديهم1][[ 

ا َيْلَحُق اْلُمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَســنَاتِِه َبْعَد ( 7  1 عن أبِي هريرَة أنَّ رســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إِنَّ ِممَّ
بِيِل َبنَاُه َأْو َنْهًرا َأْجَراُه  َثُه َأْو َمْســِجًدا َبنَاُه َأْو َبْيًتا ِلْبِن السَّ َمْوتِِه ِعْلًما َنَشــَرُه َوَوَلًدا َصالًِحا َتَرَكُه َوُمْصَحًفا َورَّ

تِِه َوَحَياتِِه َتْلَحُقُه ِمْن َبْعِد َمْوتِِه((. ]صج2231 ح[. َأْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِه فِي ِصحَّ
ولًدا صالًحا تركه: فكل عمــل صالح يقوم به األوالد من ذكر أو أنثى يثاب عليه الوالدان ألنهما 

السبب يف تربيته الصالحة وكذلك ينفعهم الدعاء كما يف الحديث التايل.

ومصحًفا ورثه: بطباعته أو رشائه وتوزيعه.
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َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َماَت اِلْنَســاُن اْنَقَطَع َعَمُلُه إِلَّ ِمْن َثَاٍث: ( 8  1
َصَدَقٌة َجاِرَيٌة، َوِعْلٌم ُينَْتَفُع بِِه، َوَوَلٌد َصالٌِح َيْدُعو َلُه((. ]1376صت ص[.

باب]من]حق]األوالد]تعليمهم]القرآن1][[ 

ــَماِء ُثمَّ َقاَل: ( 9  1 ْرَداِء، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَشــَخَص بَِبَصــِرِه إَِلى السَّ َعــْن َأبِــي الدَّ
: َكْيَف  ))َهَذا َأَواُن ُيْخَتَلُس الِعْلُم ِمَن النَّاِس َحتَّى َل َيْقِدُروا ِمنُْه َعَلى َشــْيٍء(( َفَقاَل ِزَياُد ْبُن َلبِيٍد األَْنَصاِريُّ

َك َيا ِزَياُد، إِْن ُكنُْت  ُيْخَتَلُس مِنَّا َوَقْد َقَرْأَنا الُقْرآَن َفَواهللِ َلنَْقَرَأنَُّه َوَلنُْقِرَئنَُّه نَِساَءَنا َوَأْبنَاَءَنا، َفَقاَل: ))َثكَِلْتَك ُأمُّ
َك ِمْن ُفَقَهاِء َأْهــِل الَمِدينَِة َهِذِه التَّْوَراُة َواِلْنِجيــُل ِعنَْد الَيُهوِد َوالنََّصاَرى َفَمــاَذا ُتْغنِي َعنُْهْم؟(( َقاَل  َلَُعــدُّ
ِذي َقاَل  ْرَداِء؟ َفَأْخَبْرُتُه بِالَّ امِِت، ُقْلُت: َأاَل َتْســَمُع إَِلى َمــا َيُقوُل َأُخوَك َأُبو الدَّ ُجَبْيٌر: َفَلِقيُت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
ِل ِعْلٍم ُيْرَفُع ِمَن النَّاِس؟ الُخُشــوُع، ُيوِشُك  َثنََّك بَِأوَّ ْرَداِء، إِْن ِشــْئَت َلَُحدِّ ْرَداِء َقاَل: ))َصَدَق َأُبو الدَّ َأُبو الدَّ

َأْن َتْدُخَل َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَا َتَرى فِيِه َرُجًا َخاِشًعا((. ]2653صت ص[.
فوالله لنقرأنه لنُقرئنه نساءنا وأبناءنا: تعليم القرآن الكريم لألوالد أفضل ما يقدمه الوالدان 

لهم به تطمنئ القلوب وتكون الَسكينة والربكة ويف الحديث )خريكم َمن تعلم القرآن وعلمه(.

]باب]حث]األم]أوالدها]على]مالزمة]1][[ 

أهل]العلم]والفضل]والصالح

ُهمَّ ( 40 1 ي: َيا َرُســوَل اهللِ، َخاِدُمَك َأَنــٌس، اْدُع اهلَل َلُه، َقاَل: ))اللَّ َعــْن َأَنٍس ، َقاَل: َقاَلْت ُأمِّ
َأْكثِْر َماَلُه، َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه فِيَما َأْعَطْيَتُه((. ]6344خ[.

قالت أمي يا رســول الله خادمك أنس: َلِزم أنس النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني بطلب من أمه أم سليم 

فكانت سببًا يف رفعة درجته وقد بارك الله لها يف ولدها أنس بصحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والتعلم منه العلم والعمل 

وخدمته وبركة الدعاء فكان من أكثرهم مااًل وولًدا فضاًل عن بركة العلم والعمل.

ِه َعْبِد اهللِ ْبِن ِهَشــاٍم، َوَكاَن َقــْد َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَذَهَبْت بِِه ( 41 1 َعــْن ُزْهَرَة ْبِن َمْعَبٍد، َعْن َجدِّ
ُه َزْينَُب بِنُْت ُحَمْيٍد إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ َبايِْعُه، َفَقاَل: ))ُهَو َصِغيٌر(( َفَمَســَح َرْأَسُه  ُأمُّ

َوَدَعا َلُه. ]2501خ[.
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وذهبت به أمه زينب بنت ُحميد إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: وهكذا كل امرأة حكيمة تريد الخري لولدها 

بصحبة أهل العلم والصالح لينالوا الخري والربكة يف دنياهم وآخرتهم

هو صغري: أي لم يبلغ والبيعة تكون عىل العارف بأحكامها وواجباتها وهو عبد الله بن هشام.

فمســح رأســه ودعا له: جمع له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني التودد والعطف الفعيل بمسح رأسه والقويل 

بالدعــاء له وقد نال من بركة الدعاء كما ورد يف حديث البخاري وفيه )فربما أصاب الراحلة كما هي( أي 

الربكة يف تجارته والربح الذي قد يصل إىل ما يعادل الدابة املحملة بالطعام فإذا سلكت األم ألوالدها طريق 

االستقامة وُصحبة األخيار عاد عليهم بخريي الدنيا واآلخرة.

ي َمَتى َعْهُدَك َتْعنِي بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت َما لِي بِِه َعْهٌد ُمنُْذ َكَذا ( 42 1 َعْن ُحَذْيَفَة، َقاَل: َسَأَلْتنِي ُأمِّ
َوَكَذا، َفنَاَلْت مِنِّي، َفُقْلُت َلَها: َدِعينِي آتِي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُأَصلَِّي َمَعُه الَمْغِرَب، َوَأْســَأُلُه َأْن َيْســَتْغِفَر لِي َوَلِك، 
ْيُت َمَعُه الَمْغِرَب َفَصلَّى َحتَّى َصلَّى الِعَشاَء، ُثمَّ اْنَفَتَل َفَتبِْعُتُه، َفَسِمَع َصْوتِي، َفَقاَل:  َفَأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَصلَّ
َك((؟ َقــاَل: ))إِنَّ َهَذا َمَلٌك َلْم َينِْزِل  ))َمــْن َهَذا، ُحَذْيَفــُة((؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ))َما َحاَجُتَك َغَفَر اهللُ َلَك َوِلُمِّ

ــَرنِي بَِأنَّ َفاطَِمَة َســيَِّدُة نَِســاِء َأْهِل الَجنَِّة َوَأنَّ  َم َعَليَّ َوُيَبشِّ ْيَلِة اْســَتْأَذَن َربَُّه َأْن ُيَســلِّ الَْرَض َقطُّ َقْبَل َهِذِه اللَّ
الَحَسَن َوالُحَسْيَن َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل الَجنَِّة((. ]3781صت ص[.

حذيفة: أي حذيفة بن اليمان كانت أمه توصيه بأن يتعاهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني الحني واآلخر.

متى عهدك: أي متى كانت آخر مرة شاهدت فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا ينبغي لألم أن تتعاهد أوالدها 

يف صالتهم وقراءتهم للقرآن ومصاحبتهم ألهل العلم وحضور مجالسهم وسائر شئونهم.

منذ كذا وكذا: أي من وقت طويل.

فنالت مني: أي ذمتني وعابتني.

 غفر الله لك وألمك: دعا له وألمه ملسو هيلع هللا ىلص كما دعا ألنس وكما دعا لعبد الله بن هشــام ومسح رأسه 

وغريهم وهذا من بركة مصاحبة أهل العلم والصالح.

باب]حسن]تمريض]األم]أوالدها1][[ 

َة، َأَســَد ُخَزْيَمَة، َوَكاَنْت مَِن (  4 1 عن ُعَبْيُد اهللِ ْبُن َعْبِد اهللِ، َأنَّ ُأمَّ َقْيٍس بِنَْت مِْحَصٍن األََســِديَّ
تِي َباَيْعَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت ُعَكاَشــَة، َأْخَبَرْتُه: َأنََّها َأَتْت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْبٍن  اْلُمَهاِجَراِت األَُوِل الالَّ
َلَهــا َقْد َأْعَلَقْت َعَلْيــِه مَِن الُعْذَرِة، َفَقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلى َما َتْدَغْرَن َأْولََدُكنَّ بَِهَذا اْلِعــاَِق، َعَلْيُكْم بَِهَذا 

. ]5715خ[. ، َفإِنَّ فِيِه َسْبَعَة َأْشِفَيٍة، ِمنَْها َذاُت الَجنِْب(( ُيِريُد الُكْسَت، َوُهَو الُعوُد الِهنِْديُّ الُعوِد الِهنِْديِّ
أعلقت عليه: عالجته برفع الحنك بأصبعها.
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العذرة: وجع الحلق.

تدغرن: تغمزن حلوق أوالدكن.

بهذا العالق: بهذا العرص والغمز املؤلم.

العود الهندي: الُكســت أو الُقسط الهندي وهكذا ينبغي تجنب األدوية الحديثة والتي رضرها ال 

يخفى عىل كل متخصص كاملضادات الحيوية ونحوها إال عند الرضورة دون اإلكثار منها السيما مع وجود 

الحبة السوداء والعسل وماء زمزم والخلطات العشبية الطبيعية التي نصح بها املختصون دون الغفلة عن 

العالج املعنوي كقراءة الفاتحة واملعوذات والبقرة يوميًّا وأذكار الصباح واملساء وعند النوم والخروج من 

املنزل وغريها فإن الوقاية خري من العالج كما ورد يف أحاديث كثرية منها الحديث يف الباب التايل.

باب]رقية]الوالدين]ألوالدهما1][[ 

َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَســِمَع َصْوَت َصبِيٍّ َيْبكِي، َفَقاَل: ))َما لَِصبِيُِّكْم َهَذا ( 44 1
َيْبكِي، َهاَّ اْسَتْرَقْيُتْم َلُه ِمَن اْلَعْيِن((؟ ]1048سل ح[.

فســمع صوت صبي يبكي: ســواء كان سبب البكاء حســيًا كآالم البطن ونحوها أو معنويًا 

كالحســد ونحوه بل قد يكون الداء الحيس ســببه العني فالرقية نافعة يف كليهما وال بأس من الجمع بني 

العالج الحيس واملعنوي.

فهال اسرتقيتم له: سواء بارشتم أنتم الرقية بأنفســكم بطريق مبارش أو باستدعاء َمن يرقيه 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوذ الحسن والحسني.

باب]تبشير]األوالد]بما]يسرهم]ويسعدهم1][[ 

ْيَلِة ( 45 1 َعــْن ُحَذْيَفَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ َهَذا َمَلٌك َلْم َينْــِزِل الَْرَض َقطُّ َقْبَل َهِذِه اللَّ
َرنِي بَِأنَّ َفاطَِمَة َسيَِّدُة نَِساِء َأْهِل الَجنَِّة َوَأنَّ الَحَسَن َوالُحَسْيَن َسيَِّدا َشَباِب  َم َعَليَّ َوُيَبشِّ اْســَتْأَذَن َربَُّه َأْن ُيَسلِّ

َأْهِل الَجنَِّة((. ]2257صج ص[.
بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة: وقد أخربها أبوها ملسو هيلع هللا ىلص بهذه البرشى كما يف حديث عائشة 

الذي فيه )فقال يا فاطمة أما تريض أن تكوني ســيدة نســاء املؤمنني أو ســيدة نساء هذه األمة؟ قالت 

فضحكُت( ونظري ذلك إدخال الرسور عليهم باألخبار السارة يف حياتهم الشخصية.
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باب]تجهيز]األم]الطعام]ألوالدها1][[ 

َعْن َأبِي َحاِزٍم، َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َأْخَبَرُه: »َأنَّ َعلِيَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب َدَخَل َعَلى َفاطَِمَة (  4 1
ــوِق َفَجاَء إَِلى  َوَحَســٌن َوُحَســْيٌن َيْبكَِياِن َفَقاَل: َما ُيْبكِيِهَما، َقاَلْت: اْلُجوُع َفَخَرج َعلِيٌّ َفَوَجَد ِدينَاًرا بِالسُّ
َفاطَِمــَة َفَأْخَبَرَهــا َفَقاَلْت: اْذَهــْب إَِلى ُفــاَلٍن اْلَيُهوِديِّ َفُخْذ َلنَــا َدقِيًقا، َفَجــاَء اْلَيُهوِديَّ َفاْشــَتَرى بِِه َفَقاَل 
قِيُق، َفَخَرَج  ِذي َيْزُعُم َأنَُّه َرُســوُل اهللِ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفُخــْذ ِدينَاَرَك َوَلَك الدَّ : َأْنَت َخَتُن َهَذا الَّ اْلَيُهــوِديُّ
اِر َفُخــْذ َلنَا بِِدْرَهــٍم َلْحًما، َفَذَهَب  َعلِــيٌّ َحتَّــى َجاَء بِــِه َفاطَِمَة َفَأْخَبَرَهــا، َفَقاَلْت: اْذَهْب إَِلــى ُفاَلٍن اْلَجزَّ
ينَاَر بِِدْرَهِم َلْحٍم َفَجاَء بِِه َفَعَجنَْت َوَنَصَبْت َوَخَبَزْت، َوَأْرَســَلْت إَِلى َأبِيَها َفَجاَءُهْم، َفَقاَلْت: َيا  َفَرَهــَن الدِّ
َرُسوَل اهللِ َأْذُكُر َلَك َفإِْن َرَأْيَتُه َلنَا َحاَلاًل َأَكْلنَاُه، َوَأَكْلَت َمَعنَا مِْن َشْأنِِه َكَذا، َوَكَذا، َفَقاَل: ))ُكُلوا بِاْسِم اهللِ((، 
ينَاَر، َفَأَمَر َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُدِعَي َلُه، َفَســَأَلُه،  ْســاَلَم الدِّ َفَأَكُلوا َفَبْينََما ُهْم َمَكاَنُهْم، إَِذا ُغاَلٌم َينُْشُد اهلَل َواإْلِ
اِر، َفُقْل َلُه: إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ــوِق، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َعِلــيُّ اْذَهْب إَِلى اْلَجزَّ َفَقــاَل: َســَقَط مِنِّي فِي السُّ

(( َفَأْرَسَل بِِه َفَدَفَعُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِه«. ]1716صد ح[. ينَاِر، َوِدْرَهُمَك َعَليَّ َيُقوُل َلَك، َأْرِسْل إَِليَّ بِالدِّ
َختن: أي صهر.

فعجنت ونصبت وخبزت: عجنت الدقيق ونصبت أي أعدت النار وجهزت الِقدر وخبزت العجني 

وأنضجتْه بالنار.

باب]وقوف]الوالدين]مع]البنت]وقت]األزمات1][[ 

َة فِي فَِداِء َأْســَراُهْم َبَعَثْت َزْينَُب فِــي فَِداِء َأبِي ( 47 1 ا َبَعَث َأْهــُل َمكَّ َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َلمَّ
ا َرآَها  اْلَعــاِص بَِمــاٍل، َوَبَعَثْت فِيِه بِِقاَلَدٍة َلَها َكاَنْت ِعنَْد َخِديَجــَة َأْدَخَلْتَها بَِها َعَلى َأبِي اْلَعاِص َقاَلْت: َفَلمَّ
وا َعَلْيَها الَِّذي َلَها((.  ًة َشــِديَدًة، َوَقاَل: ))إِْن َرَأْيُتْم َأْن ُتْطِلُقوا َلَها َأِســيَرَها، َوَتُردُّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرقَّ َلَها ِرقَّ
َفَقاُلوا: َنَعْم. َوَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ َعَلْيِه َأْو َوَعَدُه َأْن ُيَخلَِّي َســبِيَل َزْينََب إَِلْيِه، َوَبَعَث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َزْيــَد ْبَن َحاِرَثَة َوَرُجاًل مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل: ))ُكوَنا بَِبْطِن َيْأِجَج َحتَّى َتُمرَّ بُِكَما َزْينَُب َفَتْصَحَباَها َحتَّى َتْأتَِيا 

بَِها((«. ]2692صد ح[.
وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أســريها وتردوا لها الذي لها: وقف رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص مع ابنته 

زينب يف فك أسريها وهو زوجها وكان لم يُسلم ثم أسلم كما أعطاها قالدتها التي أهدتها أمها خديجة لها 

يوم عرسها.
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َعْن ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل: َكاَن اْبٌن لَِبْعِض َبنَاِت َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِضي، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه َأْن ( 48 1
ى، َفْلَتْصبِْر َوْلَتْحَتِسْب((  ِه َما َأَخَذ، َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَْدُه إَِلى َأَجٍل ُمَسمًّ َيْأتَِيَها، َفَأْرَسَل إَِلْيَها َأنَّ ))لِلَّ
. َفَأْرَســَلْت إَِلْيِه، َفَأْقَســَمْت َعَلْيِه، َفَقاَم َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُقْمُت َمَعُه، َوَمَعُه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، 
بِيَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُروُحُه َتَقْلَقُل فِي َصْدِرِه، َقاَل: َحِســْبُتُه  ا َدَخْلنَا َناَوُلوا الصَّ امِِت، َفَلمَّ َوُعَباَدُة ْبُن الصَّ
امِِت: َما َهَذا َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل:  َقــاَل: َكَأنََّها َشــنٌَّة، َقاَل: َفَبَكى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل َلُه ُعَباَدُة ْبــُن الصَّ

َحَماَء((. ]1588صه ص[. َما َيْرَحُم اهللُ ِمْن ِعَباِدِه الرُّ ْحَمُة الَّتِي َجَعَلَها اهللُ فِي َبنِي آَدَم، َوإِنَّ ))الرَّ

كان ابن: ويف رواية )أن ابني أو بنتي قــد ُحرض( ويف رواية أخرى )أن صبيًا لها ابنًا أو ابنة قد 

ُحرضت(.

. لبعض بناته: هي زينب

فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: وهكذا ينبغي وقوف الوالدين مع أوالدهم يف األزمات 

سواء كانت مشاكل زوجية أو مادية أو مرضية ونحوها.

وروحه تقلقل: يقال تقلقل الشيئ إذا تحرك واضطرب.

كأنها شنة: الشنة الَخِلق من كل آنية صنعت من جلد وجمعها ِشنان.

باب]من]حق]األوالد]عيادتهم]عند]المرض]والتلطف]بهم1][[ 

َعــِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َفَدَخْلُت َمَع َأبِي َبْكٍر َعَلى َأْهلِِه، َفإَِذا َعائَِشــُة اْبنَُتُه ُمْضَطِجَعٌة ( 49 1
َها َوَقاَل: ))َكْيَف َأْنِت َيا ُبنَيَُّة((. ]3918خ[. ى، َفَرَأْيُت َأَباَها َفَقبََّل َخدَّ َقْد َأَصاَبْتَها ُحمَّ

فدخلت مع أبي بكر: ويف رواية )دخلت مع أبي بكر أول ما قدم املدينة( وكانت عائشة يف الثامنة 

من عمرها وكان ذلك قبل الحجاب والرباء دون البلوغ.

فقبل خدها وقال كيف أنــت يا بنية: فجمع أبو بكر  بني العطف والتودد الفعيل بتقبيلها 

وزيارتها والتودد القويل بقوله كيف أنت يا بنية وهذا التودد مطلوب لألوالد عامة والصغار خاصة السيما 

عند الشدة كاملرض للمواساة ورفعة للمعنويات وعونًا عىل الصرب.

باب]مطالبة]األم]حقها]وحق]أوالدها]من]بيت]مال]المسلمين1][[ 

ــوِق، ( 50 1 َعــْن َزْيِد ْبِن َأْســَلَم، َعْن َأبِيــِه، َقاَل: »َخَرْجُت َمــَع ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  إَِلى السُّ
َفَلِحَقْت ُعَمَر اْمَرَأٌة َشــابٌَّة، َفَقاَلْت: َيا َأمِيَر الُمْؤمِنِيَن، َهَلَك َزْوِجي َوَتَرَك ِصْبَيًة ِصَغاًرا، َواهللِ َما ُينِْضُجوَن 
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، َوَقْد  ُبُع، َوَأَنا بِنُْت ُخَفاِف ْبــِن إِْيَماَء الِغَفاِريِّ ُكَراًعــا، َواَل َلُهــْم َزْرٌع َواَل َضْرٌع، َوَخِشــيُت َأْن َتْأُكَلُهُم الضَّ
َشِهَد َأبِي الُحَدْيبَِيَة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َفَوَقَف َمَعَها ُعَمُر َوَلْم َيْمِض، ُثمَّ َقاَل: َمْرَحًبا بِنََسٍب َقِريٍب، ُثمَّ اْنَصَرَف 
اِر، َفَحَمَل َعَلْيِه ِغَراَرَتْيِن َمأَلَُهَما َطَعاًما، َوَحَمَل َبْينَُهَما َنَفَقًة َوثَِياًبا، ُثمَّ  إَِلى َبِعيٍر َظِهيٍر َكاَن َمْرُبوًطا فِي الدَّ
َناَوَلَهــا بِِخَطامِــِه، ُثمَّ َقاَل: اْقَتاِديِه، َفَلْن َيْفنَى َحتَّى َيْأتَِيُكُم اهلُل بَِخْيٍر، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َأمِيَر الُمْؤمِنِيَن، َأْكَثْرَت 
ــَك، َواهللِ إِنِّي أَلََرى َأَبــا َهِذِه َوَأَخاَها، َقــْد َحاَصَرا ِحْصنًا َزَماًنــا َفاْفَتَتَحاُه، ُثمَّ  َلَهــا؟ َقــاَل ُعَمُر: َثكَِلْتَك ُأمُّ

َأْصَبْحنَا َنْسَتِفيُء ُسْهَماَنُهَما فِيِه«. ]4160خ[.
كراًعا: ما دون الكعب من الشاة أي ال كراع لهم فينضجونه.

ليس لهم رضع: ليس لهم ما يحلبونه.

الضبع: السنة املجدبة أي تهلكهم.

ثكلتك أمك: كلمة تقولها العرب لإلنكار وال تريد بها حقيقتها.

ظهري: قوى الظهر ُمَعد للحاجة.

ِغرارتني: وعائني كبريين.

باب]حفظ]الوالدين]لميراث]األوالد1][[ 

بِيِع بِاْبنََتْي َسْعٍد إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: ( 51 1 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأُة َسْعِد ْبِن الرَّ
ُهَما َأَخَذ َجِميَع َما َتَرَك َأُبوُهَما، َوإِنَّ اْلَمْرَأَة  َيا َرُســوَل اهللِ، َهاَتاِن اْبنََتا َســْعٍد ُقتَِل َمَعَك َيْوَم ُأُحٍد، َوإِنَّ َعمَّ
اَل ُتنَْكُح إاِلَّ َعَلى َمالَِها، َفَســَكَت َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُأْنِزَلْت آَيُة اْلِميَراِث، َفَدَعا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخا َسْعِد 

بِيِع َفَقاَل: ))َأْعِط اْبنََتْي َسْعٍد ُثُلَثْي َمالِِه، َوَأْعِط اْمَرَأَتُه الثُُّمَن، َوُخْذ َأْنَت َما َبِقَي((. ]2720صه ح[. ْبِن الرَّ
 وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما: أي عىل عادة الجاهلية يف حرمان النســاء من املرياث 

فنزل القرآن بحقهن يف املرياث.

َعْن َعامِِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص، َعْن َأبِيِه َقاَل: »َمِرْضُت َعاَم الَفْتِح َمَرًضا َأْشَفْيُت مِنُْه ( 52 1
َعَلــى الَمْوِت، َفَأَتانِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدنِي، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ لِي َمااًل َكثِيــًرا، َوَلْيَس َيِرُثنِي إاِلَّ 
ْطُر؟ َقاَل: ))َل((، ُقْلُت:  اْبنَتِي، َأَفُأوِصي بَِمالِي ُكلِِّه؟ َقاَل: ))َل((، ُقْلُت: َفُثُلَثْي َمالِي؟ َقاَل: ))َل((، ُقْلُت: َفالشَّ
ُفوَن النَّاَس،  َفالثُُّلُث؟ َقاَل: ))الثُُّلُث َوالثُُّلُث َكثِيٌر، إِنََّك إِْن َتَذْر َوَرَثَتَك َأْغنَِياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ
ْقَمَة َتْرَفُعَها إَِلى فِي اْمَرَأتَِك((، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، ُأَخلَُّف  َوإِنََّك َلْن ُتنِْفَق َنَفَقًة إِلَّ ُأِجْرَت فِيَها َحتَّى اللُّ
َعــْن ِهْجَرتِي؟ َقــاَل: ))إِنََّك َلْن ُتَخلََّف َبْعــِدي َفَتْعَمَل َعَمًا ُترِيُد بِــِه َوْجَه اهللِ إِلَّ اْزَدْدَت بِــِه ِرْفَعًة َوَدَرَجًة 
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ُهْم  ُهمَّ َأْمِض ِلَْصَحابِي ِهْجَرَتُهْم َوَل َتُردَّ ــَك َأْن ُتَخلََّف َحتَّــى َينَْتِفَع بَِك َأْقَواٌم َوُيَضرَّ بَِك آَخُروَن، اللَّ َوَلَعلَّ
َة«. ]2116صت ص[. َعَلى َأْعَقابِِهْم(( َلكِِن الَبائُِس َسْعُد اْبُن َخْوَلَة َيْرثِي َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َماَت بَِمكَّ

أشفيت: أرشفت منه عىل املوت.

وال يرثني إال ابنتي: ثم عاش سعد وأنجب من البنني والبنات الكثري.

يتكففون الناس: أي يطلبون الصدقة من أَُكف الناس أو يسألونهم بأكفهم.

حتى ينتفع بك أقوام: وقد انتفع به الكثري من املســلمني بعد فتحه العراق وقتل وأرس كثريا من 

املرشكني.

أمض: تمم لهم الهجرة وال تردهم عىل أعقابهم برتك الهجرة أو رجوعهم عن االستقامة.

البائس: أثر البؤس وهو شدة الفقر والحاجة.

يرثي: يتحزن ويتوجع لسعد بن خولة أن تويف بمكة التي هاجر منها.

َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َقاَل: »َجاَءنِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدنِي َوَأَنا َمِريٌض فِي َبنِي َســلَِمَة(( (  5 1
ۡوَلِٰدُكۡمۖ 

َ
ُ ِفٓ أ ۡوَلِٰدُكۡمۖ يُوِصيُكُم ٱللَّ
َ
ُ ِفٓ أ َفُقْلُت: َيا َنبِيَّ اهللِ، َكْيَف َأْقِسُم َمالِي َبْيَن َوَلِدي؟ َفَلْم َيُردَّ َعَليَّ َشْيًئا َفنََزَلْت: }يُوِصيُكُم ٱللَّ

ۚ{« اآلية. ]2096صت ص[. نثََينۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚلِلَّ نثََينۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل لِلَّ

كيف أقسم مايل بني ولدي: وهكذا يجب عىل الوالدين الحرص عىل حفظ حق أوالدهم يف املرياث 

بعد موتهم وعدم إهدار املال أو رصفه يف غري األولويات بما يكون فيه ظلم ألوالدهم.

باب]من]حق]النساء]إستئذانهن]في]الزواج1][[ 

عن أبِي سلمَة عن أبِي هريرَة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال ُتنكُح الثَّيُِّب حتَّى ُتسَتَأمَر وال البِكُر ( 54 1
إالَّ بإذنَِها قالوا يا رسوَل اهللِ وما إذُنَها قال أْن تسكَت. ]2092صد ص[.

تستأمر: واالستئمار هو طلب أمرها ومشورتها يف الزوج.

إال بإذنها: ترصيحا أو تلميحا ويكفيها السكوت ألن البكر أشد حياء من الثيب.

]باب]وصية]األب]الخاطب]بابنته]خيرا]1][[ 

والحذر]من]تعسير]زواجها

َخَطــَب َعلِــيٌّ  إَِلــى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاطَِمــَة  َفَقــاَل: ))ِهي َلــَك َعَلى َأْن ُتْحِســَن ( 55 1

ُصْحَبَتَها((. ]166سل ص[.
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هي لك: لم يرتدد رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص ولم ترفض فاطمة  مع كونــه فقريا إال أنه ذو دين وُخلُق 

والدين والُخلُق يرفعان صاحبهما يف الدنيا واآلخرة.

عىل أن تحسن صحبتها: لم يشرتط مقدما من املال وال مؤخرا وال أثاثا فاخرا وال زفة باهرة بل 

األهم واألفضل من ذلك كله ما اشرتطه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص )هي لك عىل أن تحسن صحبتها(، فما لها من جملة 

قليلة يف كلماتها غزيرة يف معانيها فلتكن هذه الجملة عىل لســان كل أب مع اختيار الخاطب الذي يفهمها 

ويعمل بمقتضاها.

باب]إهداء]الوالدين]لبناتهن]عند]تزويجهن1][[ 

َة فِي فِــَداِء َأْســَراُهْم َبَعَثْت َزْينَُب فِــي فَِداِء َأبِي (  5 1 ا َبَعــَث َأْهُل َمكَّ َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َلمَّ
ا َرآَها  اْلَعــاِص بَِمــاٍل، َوَبَعَثْت فِيِه بِِقاَلَدٍة َلَها َكاَنْت ِعنَْد َخِديَجــَة َأْدَخَلْتَها بَِها َعَلى َأبِي اْلَعاِص َقاَلْت: َفَلمَّ
وا َعَلْيَها الَِّذي َلَها((.  ًة َشــِديَدًة، َوَقاَل: ))إِْن َرَأْيُتْم َأْن ُتْطِلُقوا َلَها َأِســيَرَها، َوَتُردُّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرقَّ َلَها ِرقَّ
َفَقاُلوا: َنَعْم. َوَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذ َعَلْيِه َأْو َوَعَدُه َأْن ُيَخلَِّي َســبِيَل َزْينََب إَِلْيِه، َوَبَعَث َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َزْيــَد ْبَن َحاِرَثَة َوَرُجاًل مَِن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل: ))ُكوَنا بَِبْطِن َيْأِجَج َحتَّى َتُمرَّ بُِكَما َزْينَُب َفَتْصَحَباَها َحتَّى َتْأتَِيا 

بَِها((. ]صد 2692، ح[.
بقالدة لها كانت عند خديجة أدخلتها بهــا: القالدة هي ما يوضع يف العنق من ُحيل أو غريه 

أعطتها خديجة ابنتها زينب حني بنى أبو العاص بها ريض الله عن الجميع.

: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَتى َعلِيًّا، َوَفاطَِمَة َوُهَما ( 57 1 ائِِب، َعْن َأبِيِه، َعْن َعلِيٍّ َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
َزُهَما بَِها، َوِوَساَدٍة  وِف- َقْد َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجهَّ فِي َخِميٍل َلُهَما -َواْلَخِميُل: اْلَقطِيَفُة اْلَبْيَضاُء مَِن الصُّ

ٍة إِْذِخًرا َوقِْرَبٍة«. ]صه 4152 ص[. َمْحُشوَّ
جهزهما بها: أي جهزها النبي ملسو هيلع هللا ىلص هدية ومعاونة للعروسني.

وسادة: ما يتوسد به أو يرتفق فيه للنوم أو الجلوس عليه من قماش وغريه.

اإلذخر: نبات زكي الرائحة وإذا جف ابيض.

قربة: وعاء من جلد املاعز والغنم املدبوغ يحفظ فيه املاء والسوائل.

باب]عناية]األم]بابنتها]قبيل]عرسها1][[ 

نَنِي لُِدُخولِي َعَلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَلْم َأْقَبْل ( 58 1 ي َأْن ُتَسمِّ َعْن َعائَِشَة،  َقاَلْت: »َأَراَدْت ُأمِّ
َمِن«. ]3903صد ص[. َطِب، َفَسِمنُْت َعَلْيِه َكَأْحَسِن السِّ ا ُتِريُد َحتَّى َأْطَعَمْتنِي اْلِقثَّاَء بِالرُّ َعَلْيَها بَِشْيٍء مِمَّ
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لدخويل: أي لقرب دخويل عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

فلم أقبل عليها بشئ مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب: أي لم يصلح معي يشء أعطتني 

إياه ألسمن إال القثاء بالرطب و)القثاء( ثمار غض يشــبه الخيار لكنه أطول وأكرب، واملراد بالسمنة هي 

املتوسطة املقبوله وليست املفرطة ونظري ذلك لو كانت سمينة فالعناية بها هنا تكون بإعانتها عىل التخسيس 

 بما ال يعود بالرضر عليها، كما تكون العناية بها يف إرشادها إىل كيفية التعامل مع الزوج يف الحقوق والواجبات 

ونحو ذلك.

باب]عناية]األم]بابنتها]ليلة]عرسها1][[ 

ا َقِدْمنَا ( 59 1 ، َفَلمَّ َجنِي َوَأَنا بِنُْت َســْبٍع َأْو ِســتٍّ َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: إِنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَزوَّ
اْلَمِدينََة َأَتْيَن نِْســَوٌة، َوَقاَل بِْشــٌر: َفَأَتْتنِي ُأمُّ ُروَماَن، َوَأَنا َعَلى ُأْرُجوَحٍة، َفَذَهْبَن بِي، َوَهيَّْأَننِي، َوَصنَْعنَنِي، 
َفُأتَِي بِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبنَى بِي َوَأَنا اْبنَُة تِْسٍع، َفَوَقَفْت بِي َعَلى اْلَباِب، َفُقْلُت: ِهيْه ِهيْه«. -َقاَل َأُبو َداُوَد: 
َسْت«- َفُأْدِخْلُت َبْيًتا َفإَِذا فِيِه نِْسَوٌة مَِن اأْلَْنَصاِر، َفُقْلَن: َعَلى اْلَخْيِر َواْلَبَرَكِة«. ] صد 4933 ص[. »َأْي َتنَفَّ

فوقفت بي عىل الباب: أي هي وأمها أم رومان.

وهيأنني وصنعنني: أصلحن من شأني من التنظف والتزين.

باب]تعهد]الوالدين]البنات]بالنصيحة]بعد]الزواج1][[ 

َعــْن ُعَبْيِد اهللِ ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي َثْوٍر، َقاَل: َســِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقوُل: »َلْم َأَزْل َحِريًصا ( 0  1
ِ َفَقۡد َصَغۡت  ِ َفَقۡد َصَغۡت إِن َتُتوَبآ إَِل ٱللَّ َتْيِن َقــاَل اهلُل : }إِن َتُتوَبآ إَِل ٱللَّ َأْن َأْســَأَل ُعَمــَر َعــِن الَمْرَأَتْيِن مِْن َأْزَواِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
َأ، َفُقْلُت: َيا َأمِيَر الُمْؤمِنِيَن،  ۖقُلُوُبُكَماۖ{ َحتَّى َحجَّ ُعَمُر، َوَحَجْجُت َمَعُه، َفَصَبْبُت َعَلْيِه مَِن اإِلَداَوِة َفَتَوضَّ قُلُوُبُكَما
ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوُبُكَماۖ ِإَون تََظَٰهَرا  ِ َفَقۡد َصَغۡت قُلُوُبُكَماۖ ِإَون تََظَٰهَرا إِن َتُتوَبآ إَِل ٱللَّ َتاِن َقاَل اهلُل: }إِن َتُتوَبآ إَِل ٱللَّ َمِن الَمْرَأَتاِن مِْن َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
: َوَكِرَه َواهللِ َما َســَأَلُه َعنُْه  ْهِريُّ َ ُهَو َمۡولَىُٰه{ َفَقاَل لِي: َواَعَجًبا َلَك َيا اْبَن َعبَّاٍس -َقاَل الزُّ َ ُهَو َمۡولَىُٰهَعلَۡيــهِ فَإِنَّ ٱللَّ َعلَۡيــهِ فَإِنَّ ٱللَّ
ُثنِي الَحِديَث َفَقاَل: ُكنَّا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َنْغلُِب  َوَلْم َيْكُتْمُه َفَقاَل:- ِهَي َعائَِشــُة، َوَحْفَصُة، َقاَل: ُثمَّ َأْنَشــَأ ُيَحدِّ
ْبُت  ا َقِدْمنَا الَمِدينََة َوَجْدَنا َقْوًما َتْغلُِبُهْم نَِســاُؤُهْم، َفَطِفَق نَِســاُؤَنا َيَتَعلَّْمَن مِْن نَِسائِِهْم، َفَتَغضَّ النَِّســاَء، َفَلمَّ
َيْوًمــا َعَلــى اْمَرَأتِي، َفإَِذا ِهَي ُتَراِجُعنِي، َفَأْنَكْرُت َأْن ُتَراِجَعنِي، َفَقاَلْت: َما ُتنْكُِر مِْن َذلَِك؟ َفَواهللِ إِنَّ َأْزَواَج 
ْيِل. َقاَل: ُقْلُت فِي َنْفِســي: َقْد َخاَبْت َمْن َفَعَلْت َذلَِك  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَراِجْعنَُه، َوَتْهُجُرُه إِْحَداُهنَّ الَيْوَم إَِلى اللَّ
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مِنُْهنَّ َوَخِسَرْت َقاَل: َوَكاَن َمنِْزلِي بِالَعَوالِي فِي َبنِي ُأَميََّة، َوَكاَن لِي َجاٌر مَِن األَْنَصاِر، ُكنَّا َنَتنَاَوُب النُُّزوَل 
إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَينِْزُل َيْوًما َفَيْأتِينِي بَِخَبِر الَوْحِي َوَغْيِرِه، َوَأْنِزُل َيْوًما َفآتِيِه بِِمْثِل َذلَِك. َقاَل: َفُكنَّا 
ــاَن ُتنِْعُل الَخْيــَل لَِتْغُزَوَنا. َقاَل: َفَجاَءنِي َيْوًما ِعَشــاًء َفَضَرَب َعَليَّ اْلَبــاَب، َفَخَرْجُت إَِلْيِه،  ُث َأنَّ َغسَّ ُنَحدِّ
ــاُن؟ َقاَل: َأْعَظُم مِْن َذلَِك، َطلََّق َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص نَِساَءُه. َقاَل:  َفَقاَل: َحَدَث َأْمٌر َعظِيٌم. ُقْلُت: َأَجاَءْت َغسَّ
ْبَح َشَدْدُت َعَليَّ  ْيُت الصُّ ا َصلَّ ُقْلُت فِي َنْفِسي: َخاَبْت َحْفَصُة َوَخِسَرْت، َقْد ُكنُْت َأُظنُّ َهَذا َكائِنًا، َقاَل: َفَلمَّ
َقُكنَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلْت: اَل  ثَِيابِي، ُثمَّ اْنَطَلْقُت َحتَّى َدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، َفإَِذا ِهَي َتْبكِي، َفُقْلُت: َأَطلَّ
َأْدِري، ُهَو َذا ُمْعَتِزٌل فِي َهِذِه الَمْشــَرَبِة. َقاَل: َفاْنَطَلْقُت َفَأَتْيُت ُغاَلًما َأْســَوَد، َفُقْلُت: اْســَتْأِذْن لُِعَمَر، َقاَل: 
، َقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َيُقْل َشــْيًئا. َقاَل: َفاْنَطَلْقُت إَِلى الَمْســِجِد، َفإَِذا َحْوَل الِمنَْبِر  َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج إَِليَّ
َنَفــٌر َيْبُكوَن، َفَجَلْســُت إَِلْيِهْم، ُثمَّ َغَلَبنِــي َما َأِجُد َفَأَتْيُت الُغاَلَم َفُقْلُت: اْســَتْأِذْن لُِعَمــَر، َفَدَخَل، ُثمَّ َخَرَج 
، َقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َيُقْل َشــْيًئا، َقاَل: َفاْنَطَلْقُت إَِلى الَمْســِجِد َأْيًضا َفَجَلْســُت، ُثمَّ َغَلَبنِي َما َأِجُد،  إَِليَّ
ْيُت  َفَأَتْيُت الُغاَلَم، َفُقْلُت: اْســَتْأِذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل، ُثمَّ َخَرَج إَِليَّ َفَقاَل: َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َيُقْل َشــْيًئا. َقاَل: َفَولَّ
ُمنَْطلًِقــا، َفإَِذا الُغاَلُم َيْدُعونِي، َفَقاَل: اْدُخْل َفَقْد ُأِذَن َلــَك، َقاَل: َفَدَخْلُت، َفإَِذا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمتَّكٌِئ َعَلى َرْمِل 
َحِصيٍر، َفَرَأْيُت َأَثَرُه فِي َجنْبِِه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَطلَّْقَت نَِساَءَك؟ َقاَل: ))َل((. ُقْلُت: اهلُل َأْكَبُر، َلَقْد َرَأْيُتنَا 
ا َقِدْمنَا الَمِدينََة َوَجْدَنا َقْوًما َتْغلُِبُهْم نَِســاُؤُهْم، َفَطِفَق  َيا َرُســوَل اهللِ َوُكنَّا َمْعَشــَر ُقَرْيٍش َنْغلُِب النَِّســاَء، َفَلمَّ
ْبــُت َيْوًما َعَلى اْمَرَأتِي، َفــإَِذا ِهَي ُتَراِجُعنِي، َفَأْنَكــْرُت َذلَِك، َفَقاَلْت:  نَِســاُؤَنا َيَتَعلَّْمَن مِْن نَِســائِِهْم، َفَتَغضَّ
ْيــِل، َقاَل: َفُقْلُت لَِحْفَصَة:  َمــا ُتنْكُِر؟ َفــَواهللِ إِنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَراِجْعنَــُه َوَتْهُجُرُه إِْحَداُهنَّ الَيْوَم إَِلى اللَّ
ْيِل، َفُقْلُت: َقــْد َخاَبْت َمْن َفَعَلْت  َأُتَراِجِعيَن َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَلــْت: َنَعْم، َوَتْهُجُرُه إِْحَداَنــا الَيْوَم إَِلى اللَّ
َذلَِك مِنُْكنَّ َوَخِسَرْت، َأَتْأَمُن إِْحَداُكنَّ َأْن َيْغَضَب اهلُل َعَلْيَها لَِغَضِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفإَِذا ِهَي َقْد َهَلَكْت؟! 
ــَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَل: َفُقلُت لَِحْفَصَة اَل ُتَراِجِعي َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َواَل َتْســَألِيِه َشــْيًئا وَسلينِي ما َبَدا َلِك،  َفَتَبسَّ
ــَم ُأخَرى. فقلُت: يا  نَِّك أْن كانْت صاِحَبُتِك أْوَســَم منِك وأحبَّ إلى رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. قال: فتبسَّ وال َيغرَّ
رسوَل اهللِ أســتْأنُس؟ قال: ))َنَعْم(( قال: فرَفْعُت رأِســي فَما رأيُت يف البيِت إالَّ ُأُهبًة ثالثًة. قال: فقلُت: يا 
ــَع على فارَس والروِم وهْم ال يعُبُدوَنُه. فاستَوى جالًسا  تَِك فقْد وسَّ َع عَلى ُأمَّ رســوَل اهللِ ادُع اهلَل أْن ُيوسِّ
َلْت لُهْم َطيَِّباُتُهــْم يف الحياِة الدنيا(( قال: وكان  فقال: ))َأفِي َشــكٍّ أنَت يــا ابَن الخطَّاِب؟! أولئَك قوٌم ُعجِّ
: فأخربَنِي  هريُّ ارَة اليميِن. قال الزُّ َأْقَســَم أْن ال يدُخَل على نسائِِه شــهًرا؛ فعاَتَبُه اهلُل يف ذلَك وجَعَل َلُه كفَّ
ا مضْت تسٌع وعشروَن دَخَل عليَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بدَأ بِي قال: ))َيا َعائَِشُة إنِّي َذاكٌِر  ُعْروُة عن عائشَة قالْت: فلمَّ
ۡزَوِٰجَك{ 

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ ۡزَوِٰجَكَيٰٓ

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ َلِك َشــْيًئا َفَا َتْعَجِلي َحتَّى َتســَتأِمرِي أَبَوْيِك(( قالْت: ُثمَّ قرَأ هذِه اآليَة }َيٰٓ

؟!! فإنِّي  اآليــة. قالــْت: َعلِــَم واهللِ أنَّ أبَويَّ َلــْم يكوَنــا َيأُمرانِي بفَراقِــِه. فقلُت: أفِي هذا أســَتْأمُِر أَبــَويَّ



503كتاب تربية األوالد وحقوقهم

اَر اآلخرَة. قال َمعَمٌر فَأخربنِي أيُّوُب أنَّ عائشــَة قالْت َلُه: يا رســوَل اهللِ، ال ُتخربْ  أريُد اهلَل ورســوَلُه والدَّ
ًغا وَلْم َيْبَعْثنِي ُمتعنًِّتا((«. ]3318صت ص[. َما َبَعَثنِي اهللُ ُمَبلِّ أزواَجَك أنِّي اخرتُتَك فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إنَّ

 فطفق نســاؤنا يتعلمن من نســائهم: ويُؤخذ من ذلك تحذير النساء من مصاحبة أصحاب 

األفكار الشــاذة املخالفة للرشيعة اإلسالمية السيما فيما يخص املرأة يف حجابها وطاعتها لزوجها وتربية 

أوالدها حتى ال تتأثر ألن املرء عىل دين خليله وكما يُقال: الصاحب ساحب.

 فقلت قد خابت َمن فعلت ذلك منكن وخرست: هذه نصيحة عمر بن الخطاب البنته حفصة 

ويؤخذ من ذلك تعهد البنت بالنصيحة بعد الزواج لتستقيم حياتها الزوجية.

َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َدَخَل َأُبو َبْكٍر َيْســَتْأِذُن َعَلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَجَد النَّاَس ( 1  1
ُجُلوًسا بَِبابِِه، َلْم ُيْؤَذْن أِلََحٍد مِنُْهْم، َقاَل: َفُأِذَن أِلَبِي َبْكٍر، َفَدَخَل، ُثمَّ َأْقَبَل ُعَمُر، َفاْسَتْأَذَن َفُأِذَن َلُه، َفَوَجَد 
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِسا َحْوَلُه نَِساُؤُه، َواِجًما َساكًِتا، َقاَل: َفَقاَل: أَلَُقوَلنَّ َشْيًئا ُأْضِحُك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
اهللِ، َلْو َرَأْيَت بِنَْت َخاِرَجَة، َسَأَلْتنِي النََّفَقَة، َفُقْمُت إَِلْيَها، َفَوَجْأُت ُعنَُقَها، َفَضِحَك َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: 
))ُهنَّ َحْولِي َكَما َتَرى، َيْســَأْلنَنِي النََّفَقَة((، َفَقاَم َأُبو َبْكٍر إَِلى َعائَِشــَة َيَجُأ ُعنَُقَها، َفَقاَم ُعَمُر إَِلى َحْفَصَة َيَجُأ 

ُعنَُقَها، كاَِلُهَما َيُقوُل: َتْســَأْلَن َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َما َلْيَس ِعنَْدُه، َفُقْلَن: َواهللِ اَل َنْسَأُل َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا َأَبًدا 
َها ٱنلَِّبُّ قُل  يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ قُل َيٰٓ يُّ
َ
أ َلْيــَس ِعنْــَدُه، ُثمَّ اْعَتَزَلُهنَّ َشــْهًرا - َأْو تِْســًعا َوِعْشــِريَن - ُثمَّ َنَزَلْت َعَلْيــِه َهِذِه اآْلَيــُة: }َيٰٓ

ۡجًرا َعِظيٗما{، َقاَل: َفَبَدَأ بَِعائَِشــَة، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة، 
َ
ۡجًرا َعِظيٗمالِۡلُمۡحِســَنِٰت ِمنُكنَّ أ
َ
ۡزَوِٰجَك{ َحتَّى َبَلَغ }لِۡلُمۡحِســَنِٰت ِمنُكنَّ أ

َ
ۡزَوِٰجَكّلِ

َ
ّلِ

إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْعرَِض َعَلْيِك َأْمًرا ُأِحبُّ َأْن َل َتْعَجِلي فِيِه َحتَّى َتْسَتِشيرِي َأَبَوْيِك((، َقاَلْت: َوَما ُهَو َيا َرُسوَل 
اَر اآْلِخَرَة،  ؟ َبْل َأْخَتاُر اهلَل َوَرُسوَلُه، َوالدَّ اهللِ؟ َفَتاَل َعَلْيَها اآْلَيَة، َقاَلْت: َأفِيَك َيا َرُســوَل اهللِ، َأْسَتِشيُر َأَبَويَّ
ِذي ُقْلُت، َقاَل: ))َل َتْســَأُلنِي اْمَرَأٌة ِمنُْهنَّ إِلَّ َأْخَبْرُتَها، إِنَّ اهللَ َلْم  َوَأْســَأُلَك َأْن اَل ُتْخبَِر اْمَرَأًة مِْن نَِســائَِك بِالَّ

ًرا((. ]1478م[. ًما ُمَيسِّ َيْبَعْثنِي ُمَعنًِّتا، َوَل ُمَتَعنًِّتا، َوَلكِْن َبَعَثنِي ُمَعلِّ
يجأ عنقها: أي يطعنه طعنًا خفيًفا.





كتاب حقوق الجيرانكتاب حقوق الجيران

باب]اإلحسان]إلى]الجيران]والحذر]من]أذيتهم1][ 

يِۡن إِۡحَسٰــٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ  اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشــۡي ٔٗ يِۡن إِۡحَسٰــٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ ۞َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َ َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشــۡي ٔٗ قــال تعالــى: }۞َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
بِيِل َوَما َملََكۡت  اِحِب بِٱۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسَّ بِيِل َوَما َملََكۡت َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلَارِ ٱۡلُُنِب َوٱلصَّ اِحِب بِٱۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسَّ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلَارِ ٱۡلُُنِب َوٱلصَّ

َ َل ُيِبُّ َمن َكَن ُمَۡتاٗل فَُخوًرا٣٦٣٦{ ]النساء:   [ يَۡمُٰنُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
َ َل ُيِبُّ َمن َكَن ُمَۡتاٗل فَُخوًراأ يَۡمُٰنُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ
َ
أ

والجار ذي القربى: أي الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة.

ا. الجار الجنب: أي الذي ليس له قرابة وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقًّ

والصاحب بالجنب: قيل الرفيق يف السفر وقيل الزوجة وقيل الصاحب مطلًقا ولعله أقرب فإنه 

يشمل الصاحب يف الحرض والسفر ويشمل الزوجة فعىل الصاحب لصاحبه حق زائد من مساعدته يف أمور 

دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه يف اليرس والعرس واملنشط واملكره وأن يحب له ما يحبه لنفسه ويكره 

له ما يكره لنفسه.

إن الله ال يحب من كان مختاال فخوًرا: مختااًل أي معجبًا بنفسه متكربًا عىل الخلق }فَُخوًرافَُخوًرا{ 

يثني عىل نفسه ويمدحها عىل وجه الفخر والبطر عىل عباد الله.

َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــا َزاَل ِجْبرِيُل ، ُيوِصينِــي بِاْلَجاِر َحتَّى ( 2  1
ُثُه((. ]سن 24986 ص[. ُه ُيَورِّ َظنَنُْت َأنَّ

يوصيني بالجار: أي باالعتناء به.

ظننت أنه سيورثه: أي ظن أنه سينزل الوحي بأن يرث الجار من جاره.

َعــْن َيْحَيــى َمْوَلى َجْعَدَة ْبــِن ُهَبْيَرَة َقــاَل: َســِمْعُت َأَبا ُهَرْيــَرَة َيُقوُل: »قِيــَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: (    1
ُق، َوُتْؤِذي ِجيَراَنَها بِلَِســانَِها؟ َفَقاَل  دَّ ْيــَل َوَتُصوُم النََّهاَر، َوَتْفَعــُل، َوَتصَّ َيــا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ ُفاَلَنًة َتُقوُم اللَّ
ُق بَِأْثَواٍر، َواَل  دَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َخْيَر فِيَها، ِهَي ِمْن َأْهِل النَّاِر((، َقاُلوا: َوُفاَلَنــٌة ُتَصلِّي اْلَمْكُتوَبَة، َوَتصَّ

ُتْؤِذي َأَحًدا؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))ِهَي ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة((«. ]190 سل ص[.
 وتؤذي جريانها بلسانها: أي بالغيبة أو النميمة أو السب وأشد من ذلك األذية بالفعل كالرضب 

أو أن تكيد لهم أو رمي القمامة قريبًا منهم ونحو ذلك فالجار له من الحقوق ما ليس لغريه حتى ولو كان 

كافًرا فاإلحسان إىل غري املسلم دعوة عملية لإلسالم.

 أثوار من األقط: جمع ثور وهي القطعة من األقط أي اللبن املجفف.
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باب]مراعاة]مشاعر]الجيران1][ 

َعْن َأبِي َذرٍّ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ َيْحِقَرنَّ َأَحُدُكْم َشــْيًئا ِمَن اْلَمْعُروِف، َوإِْن َلْم ( 4  1
َيِجــْد َفْلَيْلَق َأَخــاُه بَِوْجٍه َطْلٍق، َوإِْن اْشــَتَرْيَت َلْحًما َأْو َطَبْخَت ِقــْدًرا َفَأْكثِْر َمَرَقَتُه َواْغــرِْف لَِجاِرَك ِمنُْه((. 

]1833صت ص[.
ال يحقرن أحدكم شــيئًا من املعروف: أي ال يستقل شيئًا من املعروف فيرتكه لقلته فقد ينال 

رضا الله تعاىل بهذا القليل مثل البشاشة يف الوجه أو إهداء اليسري من الطعام.

بوجه طلق: بوجه منبسط مبتسم غري عبوس.

فأكثر مرقته: واملَرق هو املاء الذي يُغىل فيه اللحم فيصري دسًما وتُكثر منه لتعطي جارك حتى 

ولو َقلْت دســامته بكثرة املاء كما أن كثرة املاء تقلل من رائحته مراعاة ملشاعر الجار اآلخر الذي قد تعجز 

أن تغرف له ونظري ذلك مراعاة مشــاعرهم وأطفالهم عما يرونه بأعينهم مما يقتنيه األطفال من األطعمة 

واأللعاب بل واللباس السيما عند االستطاعة وقلة يد الجار.

باب]إهداء]المرأة]إلى]جارتها1][ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َيا نَِساَء الُمْسِلَماِت، لَ َتْحِقَرنَّ َجاَرٌة لَِجاَرتَِها، ( 5  1

َوَلْو فِْرِسَن َشاٍة((. ]2566خ[.
فرسن: عظم قليل اللحم واملقصود الحث عىل اإلهداء ولو كان شيئًا يسريًا وال يمنعها من اإلهداء 

كونه يسريًا وكذلك ال يمتنع الجار من قبول الهدية لكونها قليلة.

باب]الوقوف]مع]الجيران]وغيرهم]في]األزمات1][ 

ُه َقْد (    1 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َجْعَفٍر، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْصنَُعوا ِلِل َجْعَفــرٍ َطَعاًما، َفإِنَّ

َأَتاُهْم َأْمٌر َشَغَلُهْم((. ]3132صد ح[.
قد أتاهم أمر شغلهم: أي ينشغلون عن إعداده بل وعن رشائه كما أنهم يف حاجة إىل حثهم عىل 

تناوله النشغالهم الذهني وشدة حزنهم.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  إنما املستحب إذا مات امليت أن يُصنع ألهله طعاًما.

وقال الشيخ األلباني : »وإنما الُسنة أن يصنع أقرباء امليت وجريانه ألهل امليت طعاًما يشبعهم«.



507كتاب حقوق الجريان

باب]اإلحسان]إلى]الجار]األقرب]فاألقرب1][ 

ِهَما ُأْهِدي؟ َقاَل: ))إَِلى ( 7  1 َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ لِي َجاَرْيِن َفإَِلى َأيِّ

َأْقَربِِهَما ِمنِْك َباًبا((. ]2595خ[.
قالت: أي عائشــة  ويؤخذ مــن هذا أهمية عناية املرأة باإلحســان إىل الجريان وإذا كانت ال 

تستطيع أن تهدي إال لجارٍة واحدة فلتكن إىل أقربها بابًا إال إذا كان أبعدها بابًا أحوج.

باب]تقديم]الجار]األحوج]على]األقرب1][ 

َعــْن َعائَِشــَة : َأنََّها َقاَلــْت لُِعْرَوَة: »اْبَن ُأْختِــي إِْن ُكنَّا َلنَنُْظُر إَِلى الِهــالَِل، ُثمَّ الِهالَِل، ( 8  1
ٍة فِي َشْهَرْيِن، َوَما ُأوقَِدْت فِي َأْبَياِت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َناٌر، َفُقْلُت َيا َخاَلُة: َما َكاَن ُيِعيُشُكْم؟ َقاَلْت:  َثالََثَة َأِهلَّ
األَْســَوَداِن: التَّْمُر َوالَماُء، إاِلَّ َأنَُّه َقْد َكاَن لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِجيَراٌن مَِن األَْنَصــاِر، َكاَنْت َلُهْم َمنَائُِح، َوَكاُنوا 

َيْمنَُحوَن َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َأْلَبانِِهْم، َفَيْسِقينَا«. ]2567خ[.
منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تُعَطى للغري ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها عىل 

صاحبها وقد تكون عطية مؤبدة كالهبة.

باب]قول]أسماء]وكان]يخبز]جارات]لي]من]األنصار1][ 

َبْيُر، َوَما َلُه فِي األَْرِض مِْن َماٍل َواَل ( 9  1 َجنِي الزُّ َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َمْمُلوٍك، َواَل َشــْيٍء َغْيَر َناِضٍح َوَغْيَر َفَرِســِه، َفُكنُْت َأْعلُِف َفَرَســُه َوَأْســَتِقي الَماَء، َوَأْخِرُز َغْرَبُه َوَأْعِجُن، 
َوَلْم َأُكْن ُأْحِســُن َأْخبُِز، َوَكاَن َيْخبُِز َجاَراٌت لِي مَِن األَْنَصاِر، َوُكنَّ نِْســَوَة ِصْدٍق، َوُكنُْت َأْنُقُل النََّوى مِْن 
تِي َأْقَطَعُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َرْأِســي، َوِهَي مِنِّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَســٍخ، َفِجْئُت َيْوًما َوالنََّوى  َبْيِر الَّ َأْرِض الزُّ
َعَلى َرْأِســي، َفَلِقيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َنَفٌر مَِن األَْنَصاِر، َفَدَعانِي ُثمَّ َقــاَل: ))إِْخ إِْخ(( لَِيْحِمَلنِي َخْلَفُه، 
َبْيَر َوَغْيَرَتُه َوَكاَن َأْغَيَر النَّاِس، َفَعَرَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنِّي  َجاِل، َوَذَكْرُت الزُّ َفاْســَتْحَيْيُت َأْن َأِســيَر َمَع الرِّ
ـَوى، َوَمَعُه َنَفٌر مِْن  َبْيَر َفُقْلُت: َلِقَينِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعَلى َرْأِســي النَـّ َقِد اْســَتْحَيْيُت َفَمَضى، َفِجْئُت الزُّ
َأْصَحابِِه، َفَأَناَخ أِلَْرَكَب، َفاْســَتْحَيْيُت مِنُْه َوَعَرْفُت َغْيَرَتَك، َفَقاَل: َواهللِ َلَحْمُلِك النََّوى َكاَن َأَشدَّ َعَليَّ مِْن 
ُرُكوبِِك َمَعُه، َقاَلْت: َحتَّى َأْرَســَل إَِليَّ َأُبو َبْكٍر َبْعَد َذلَِك بَِخاِدٍم َتْكِفينِي ِسَياَســَة الَفَرِس، َفَكَأنََّما َأْعَتَقنِي«. 

]5224خ[.
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ناضح: الجمل الذي يسقى عليه املاء.

وأخرز غربه: الَدلو الكبري كانت تخرزه.

وكان يخبز جارات يل من األنصار: وهكذا ينبغي مســاعدة الجريان فيما يحتاجونه باملعاونة 

واإلعارة ونحو ذلك.

نسوة صدق: أضافتهن إىل الصدق مبالغة يف تلبسهن به يف حسن العرشة والوفاء بالعهد.

ثلثي فرســخ: أي تبعد عن مكان بيتها أربعة كيلو مرت تقريبا ألن الفرسخ يقرتب من ستة كيلو 

مرت.

إخ إخ: كلمه تقال للجمل ملن أراد أن ينيخه.

والله لحملك النوى كان أشــد: أي ركوبك مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخف غرية من رؤية الرجال لك وأنت 

تحملني النوى عىل رأسك.

باب]استقبال]زوجات]ذوي]المناصب]العليا]الجيران]وغيرهم]السيما]1][ 

أصحاب]الحاجة

َعــْن َعائَِشــَة: »َأنَّ َولِيــَدًة َكاَنْت َســْوَداَء لَِحيٍّ مِــَن الَعــَرِب، َفَأْعَتُقوَها، َفَكاَنــْت َمَعُهْم، ( 70 1
ْت بِِه  َقاَلــْت: َفَخَرَجــْت َصبِيٌَّة َلُهْم َعَلْيَها ِوَشــاٌح َأْحَمُر مِْن ُســُيوٍر، َقاَلْت: َفَوَضَعْتُه -َأْو َوَقــَع مِنَْها- َفَمرَّ
اٌة َوُهَو ُمْلًقى، َفَحِســَبْتُه َلْحًما َفَخطَِفْتُه، َقاَلْت: َفاْلَتَمُســوُه، َفَلْم َيِجُدوُه، َقاَلْت: َفاتََّهُمونِي بِِه، َقاَلْت:  ُحَديَّ
اُة َفَأْلَقْتُه، َقاَلْت: َفَوَقَع  ِت الُحَديَّ َفَطِفُقوا ُيَفتُِّشــوَن َحتَّى َفتَُّشــوا ُقُبَلَها، َقاَلْت: َواهللِ إِنِّي َلَقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَّ
ِذي اتََّهْمُتُمونِي بِِه، َزَعْمُتــْم َوَأَنا مِنُْه َبِريَئٌة، َوُهَو َذا ُهــَو، َقاَلْت: َفَجاَءْت إَِلى  َبْينَُهــْم، َقاَلْت: َفُقْلــُت َهَذا الَّ
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَمْت، َقاَلْت َعائَِشــُة: َفَكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد -َأْو ِحْفٌش- َقاَلْت: َفَكاَنْت َتْأتِينِي 

ُث ِعنِْدي، َقاَلْت: َفالَ َتْجلُِس ِعنِْدي َمْجلًِسا، إاِلَّ َقاَلْت: َفَتَحدَّ

ــا ــنَ َأْنــَجــانِــيَوَيــــــْوَم الـــِوَشـــاِح مِـــْن َأَعـــاِجـــيـــِب َربِّ الــُكــْفــِر  َبـــْلـــَدِة  ــْن  ــ مِ إِنَّـــــُه  َأاَل 

َثْتنِي بَِهَذا  َقاَلْت َعائَِشــُة: َفُقْلُت َلَها َما َشــْأُنِك، اَل َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا إاِلَّ ُقْلِت َهَذا؟ َقاَلْت: َفَحدَّ
الَحِديِث. ]439خ[.

وليدة كانت سوداء: أي أَمة سوداء.

حديأة: طائر معروف.

وشاح: الوشاح نوع من الزينة وهو خيطان لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به املرأة.
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خباء أو حفش: البيت الضيق الصغري.

فكانت تأتيني فتحدث عندي: أي كانت تستقبلها عائشة  يف بيتها.

فال تجلس عندي مجلًســا إال قالت: وهذا يعني تكرار اســتقبال عائشة لهذه الوليدة ولعل 

الوليدة كانت بحاجة إىل َمن يؤانسها فكانت عائشة  ال تردها ألن هذا من اإلحسان للجار.

َبْيِر: »َأنَّ اْمَرَأًة َســَرَقْت فِي َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغْزَوِة الَفْتِح، َفَفِزَع ( 71 1 َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َن َوْجُه َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َمُه ُأَســاَمُة فِيَها، َتَلوَّ ا َكلَّ َقْوُمَهــا إَِلى ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد َيْسَتْشــِفُعوَنُه، َقــاَل ُعْرَوُة: َفَلمَّ
ا َكاَن الَعِشيُّ َقاَم  ؟!، َقاَل ُأَســاَمُة: اْســَتْغِفْر لِي َيا َرُســوَل اهللِ، َفَلمَّ

ُمنِي فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ(( َفَقاَل: ))َأُتَكلِّ
ُهْم َكاُنوا  َما َأْهَلَك النَّاَس َقْبَلُكْم: َأنَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ َرُســوُل اهللِ َخطِيًبا، َفَأْثنَى َعَلى اهللِ بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: ))َأمَّ
ٍد بَِيِدِه، َلْو  ، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ رِيُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق فِيِهُم الضَّ إَِذا َسَرَق فِيِهُم الشَّ
ٍد َســَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها(( ُثمَّ َأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِتِْلَك الَمْرَأِة َفُقطَِعْت َيُدَها، َفَحُسنَْت  َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت ُمَحمَّ
َجْت َقاَلْت َعائَِشــُة: »َفَكاَنْت َتْأتِي َبْعَد َذلَِك َفَأْرَفُع َحاَجَتَها إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«.  َتْوَبُتَهــا َبْعــَد َذلَِك َوَتَزوَّ

]4304خ[.

قالت عائشــة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: وهذا من اإلحسان 

إىل الجــريان وغريهم، فلو أن امرأة لهــا زوج أو أب أو عم أو قريب وهو وزير أو أمري أو مدير ونحو ذلك 

فمن اإلحسان استقبال أصحاب الحاجات ورفعها إىل املسؤولني لقضائها رشط أن يكون صاحب الحاجة 

ن يَۡشَفۡع  ن يَۡشَفۡع مَّ مســتحًقا لها وأال يأخذ حق غريه وخلوها من الرشوة فهذه من الشفاعة الحسنة، قال تعاىل: }مَّ

ُۥ نَِصيٞب ّمِۡنَهاۖ{ ويف الحديث ))اْشَفُعوا تُْؤَجُروا(( خالًفا للشفاعة السيئة كما يف أول  َۖشَفَٰعًة َحَسَنٗة يَُكن لَّ ُۥ نَِصيٞب ّمِۡنَها َشَفَٰعًة َحَسَنٗة يَُكن لَّ
هذا الحديث والتي أنكرها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص »ففزع قومها إىل أسامة بن زيد يستشفعونه«.

فصل]في]عناية]المرأة]بحقوق]الحيوان]والترهيب]من]أذيته1][ 

ْت بَِكْلٍب َعَلى َرْأِس ( 72 1 عن َأبِي ُهَرْيَرَة  َعْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ُغِفَر ِلْمَرَأٍة ُموِمَسٍة َمرَّ
َها َفَأْوَثَقْتُه بِِخَماِرَها َفنََزَعْت َلُه ِمَن اْلَماِء َفُغِفَر َلَها بَِذلَِك((.  َركِــيٍّ َيْلَهُث َقاَل َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَطُش َفنََزَعْت ُخفَّ

]3321خ[.

مومسة: زانية.

ركى: برئ لم يطو.

يلهث: يُخرج لسانه عطشا.
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فنزعت خفها: أي من رجلها.

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن فِي َسَفٍر َفَسِمَع َلْعنًَة، َفَقاَل: ))َما َهِذِه؟(( َقاُلوا: (  7 1
َها َمْلُعوَنٌة(( َفَوَضُعوا َعنَْها َقاَل ِعْمَراُن: ))َفَكَأنِّي  َهِذِه ُفاَلَنُة َلَعنَْت َراِحَلَتَها، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َضُعوا َعنَْها َفإِنَّ

َأْنُظُر إَِلْيَها َناَقٌة َوْرَقاُء((. ]2561صد ص[.
فالنة لعنت راحلتها: هذه إساءة قولية للحيوان ولها تأثريها السلبي عىل الناقة واملصاحب لها.

ضعوا عنها: خذوا ما عليها من متاع ودعوها.

ناقة ورقاء: هي التي يف لونها بياض إىل سواد فيكون لونها كلون الرماد تقريبا.

َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: »َصلَّى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَلَة اْلُكُســوِف، َفَقاَم َفَأَطاَل ( 74 1
ُكوَع، ُثمَّ َرَفَع، ُثمَّ َســَجَد  ُكــوَع، ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم َفَأَطاَل اْلِقَيــاَم، ُثمَّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ اْلِقَيــاَم، ُثــمَّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ
ُكوَع،  ــُجوَد، ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم َفَأَطاَل اْلِقَياَم، ُثمَّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ ــُجوَد، ُثمَّ َرَفَع، ُثمَّ َســَجَد َفَأَطاَل السُّ َفَأَطاَل السُّ
ــُجوَد، ُثمَّ َرَفَع، ُثمَّ َسَجَد  ُكوَع، ُثمَّ َرَفَع، ُثمَّ َســَجَد َفَأَطاَل السُّ ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم َفَأَطاَل اْلِقَياَم، ُثمَّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ
ــُجوَد، ُثمَّ اْنَصَرَف، َفَقــاَل: ))َلَقْد َدَنْت ِمنِّي اْلَجنَُّة َحتَّى َلِو اْجَتــَرْأُت َعَلْيَها َلِجْئُتُكْم بِِقَطاٍف ِمْن  َفَأَطــاَل السُّ
ِقَطافَِهــا، َوَدَنــْت ِمنِّي النَّاُر َحتَّى ُقْلــُت: َأْي َربِّ َوَأَنا فِيِهْم؟!(( َقاَل َنافٌِع َحِســْبُت َأنَُّه َقــاَل: ))َوَرَأْيُت اْمَرَأًة 
ٌة َلَها، َفُقْلُت: َما َشــْأُن َهِذِه؟ َقاُلوا: َحَبَســْتَها َحتَّى َماَتــْت ُجوًعا، َل ِهــَي َأْطَعَمْتَها َوَل ِهَي  َتْخِدُشــَها ِهــرَّ

َأْرَسَلْتَها َتْأُكُل ِمْن ِخَشاِش اْلَْرِض((. ]1265 صه ص[.
تخدشها: تقرُشُ جلدها وتجرحها.

 الهرة: أنثى الســنور والهر ذكر ويجمع الهر عىل هررة كِقــرد وِقردة ؛ وتجمع الِهرة عىل ِهرر 

كِقربة وِقرب.

حبســتها حتى ماتت جوًعا: وهذه إساءة فعلية عظيمة ونظري ذلك إنكار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل َمن 

أخذ فرخني لطائر صغري فقال )َمن فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها(.

خشــاش األرض: هوام األرض وحرشاتها من فأرة وغريها، وحكى النــووى أنه روى بالحاء 

حشاش األرض أى نباتها وهو ضعيف أو غلط.



كتاب األذكاركتاب األذكار

باب]الحث]على]الذِكر1][ 

ۡلَبِٰب١٩٠١٩٠  
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰٖت ّلِ ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡلَبِٰبإِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰٖت ّلِ ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل قال تعالى: }إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ

ۡرِض َربََّنا َما 
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َوَعَ ِيَن يَۡذُكــُروَن ٱللَّ ۡرِض َربََّنا َما ٱلَّ
َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َوَعَ ِيَن يَۡذُكــُروَن ٱللَّ ٱلَّ

َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطٗل ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارَِخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطٗل ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّار١٩١١ِ٩١{ ]آل عمران: 191-190[
ۡذُكرُۡكۡم َوٱۡشُكُرواْ ِل َوَل تَۡكُفُروِن١٥٢١٥٢{ ]البقرة: 152[

َ
ۡذُكرُۡكۡم َوٱۡشُكُرواْ ِل َوَل تَۡكُفُروِنفَٱۡذُكُروِنٓ أ
َ
وقال تعالى: }فَٱۡذُكُروِنٓ أ

ِه ُحَمْيَضَة بِنِْت َياِســٍر، َعْن ( 75 1 ِد ْبِن بِْشــٍر، َقاَل: َســِمْعُت َهانَِئ ْبــَن ُعْثَماَن، َعْن ُأمِّ َعن ُمَحمَّ
تَِهــا ُيَســْيَرَة، َوَكاَنْت مِــْن الُمَهاِجَراِت، َقاَلــْت: َقاَل َلنَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلْيُكنَّ بِالتَّْســبِيِح َوالتَّْهِليِل  َجدَّ
ْحَمَة((. ]3583صت ح[. ُهنَّ َمْسُئوَلٌت ُمْسَتنَْطَقاٌت، َوَل َتْغُفْلَن َفَتنَْسْيَن الرَّ َوالتَّْقِديِس، َواْعِقْدَن بِالََناِمِل َفإِنَّ

بالتسبيح: قول: )سبحان الله(.

والتهليل: قول: )ال إله إال الله(.

والتقديس: أي تقديس الله تعاىل بمثل قول )سبحان امللك القدوس أو سبوح قدوس رب املالئكة 

والروح(.

واعِقدن باألنامل: بكرس القاف أي اعددن يُقال عقد اليشء باألنامل إذا عده.

مسئوالت: مسؤلة عما تفعل.

مســتنطقات: ستنطق وتتكلم بما عملت وتشــهد عىل صاحبها بما عمل ومنها ِذكر الله تعاىل 

باألنامل.

َعْن ُأمِّ َهانٍِئ بِنِْت َأبِي َطالٍِب َقاَلْت: َمرَّ بِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ ! إِنِّي َقْد (  7 1
َها  َكبِْرُت َوَضُعْفُت -َأْو َكَما َقاَلْت- َفُمْرنِي بَِعَمٍل َأْعَمُلُه َوَأَنا َجالَِســٌة، َقاَل: ))َسبِِّحي اهللَ ِماَئَة َتْسبِيَحٍة، َفإِنَّ
َتْعِدُل َلِك ِماَئَة َرَقَبٍة ُتْعتِِقينََها ِمْن َوَلِد إِْسَماِعيَل، َواْحَمِدي اهللَ ِماَئَة َتْحِميَدٍة، َتْعِدُل َلِك ِماَئَة َفَرٍس ُمْسَرَجٍة 
َدٍة ُمَتَقبََّلٍة،  َها َتْعِدُل َلِك ِماَئــَة َبَدَنٍة ُمَقلَّ ُمْلَجَمــٍة، َتْحِمِليَن َعَلْيَها فِي َســبِيِل اهللِ، َوَكبِّرِي اهللَ ِماَئَة َتْكبِيَرٍة، َفإِنَّ
َماِء َواْلَْرِض، َوَل ُيْرَفُع َيْوَمئٍِذ ِلََحٍد  َوَهلِِّلي اهللَ ِماَئَة َتْهِليَلٍة، َقاَل اْبُن َخَلٍف: َأْحِســُبُه َقاَل، َتْمَلُ َما َبْيَن السَّ

ِمْثُل َعَمِلَك إِلَّ َأْن َيْأتَِي بِِمْثِل َما َأَتْيِت بِِه((. ]1316سل ح[.
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كربت وضعفت: ويؤخذ من هــذا أن العجائز قد يعجزن عن صيام النوافل أو الحج ونحو ذلك 

فيكثرن من الِذكر ومثلهن التي عندها ما يشغلها ألنها تستطيع الِذكر وهي تقوم بأعمال البيت ويعوضها 

عن كثري من األعمال التي قد تعجز عنها لِكرب ســنها أو لفقرها وال تستطيع التصدق كما أن الِذكر ِحصن 

ووقاية ورفعة للدرجات وطمأنينة للقلب وتكفري للسيآت وتثقيل ملوازين الحسنات.

ج - ولجامها - جمع ِلجام - أي مجهزة. مرسجة ملجمة: أي عليها رسوجها - جمع رَسْ

بدنة مقلدة متقبلة: أي ناقة مقلــدة أي قلدتيها إىل البيت الحرام والتقليد هو َوضع قالدة عىل 

الهدي ليُعرف من سائر األنعام ومتقبلة أي قبلها الله منك.

تمأل ما بني السماء واألرض: أي ثوابها يمأل ذلك الفضاء ما بني السماء واألرض.

باب]فضل]الذاكرات1][ 

ُ وَِجلَــۡت قُلُوُبُهۡم ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ  ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ ُ وَِجلَــۡت قُلُوُبُهۡم ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ إِنَّ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ قــال تعالــى: }إِنَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم 

ُ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم  أ
ُ
ا َرزَۡقَنُٰهــۡم يُنفُِقوَن٣٣ أ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ا َرزَۡقَنُٰهــۡم يُنفُِقوَن ٱلَّ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ُــوَن٢٢ ٱلَّ ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ ُــوَنَزاَدۡتُهــۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ َزاَدۡتُهــۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ

َُّهۡم َدَرَجٌٰت ِعنَد َرّبِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞم٤٤{ ]األنفال: 4-2[ اۚ ل َُّهۡم َدَرَجٌٰت ِعنَد َرّبِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِيٞمٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ اۚ ل ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َحّقٗ
ِ َتۡطَمئِنُّ  َل بِِذۡكــرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ ِيــَن َءاَمُنــواْ َوَتۡطَمئِــنُّ قُلُوُبُهــم بِِذۡكــرِ ٱللَّ ِ َتۡطَمئِنُّ ٱلَّ َل بِِذۡكــرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ِيــَن َءاَمُنــواْ َوَتۡطَمئِــنُّ قُلُوُبُهــم بِِذۡكــرِ ٱللَّ وقــال تعالــى: }ٱلَّ

ٱۡلُقلُوُبٱۡلُقلُوُب٢٨٢٨{ ]الرعد: 28[
وقال تعالى: }إِنَّ ٱلُۡمۡســلِِمنَي َوٱلُۡمۡســلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِــنَي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱۡلَقٰنِتِــنَي َوٱۡلَقٰنَِتِٰت إِنَّ ٱلُۡمۡســلِِمنَي َوٱلُۡمۡســلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنِــنَي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱۡلَقٰنِتِــنَي َوٱۡلَقٰنَِتِٰت 
َقِٰت  قنَِي َوٱلُۡمَتَصّدِ ٰبَِرِٰت َوٱۡلَخِٰشــعِنَي َوٱۡلَخِٰشَعِٰت َوٱلُۡمَتَصّدِ ِٰبِيَن َوٱلصَّ ِٰدَقِٰت َوٱلصَّ ِٰدقنَِي َوٱلصَّ َقِٰت َوٱلصَّ قنَِي َوٱلُۡمَتَصّدِ ٰبَِرِٰت َوٱۡلَخِٰشــعِنَي َوٱۡلَخِٰشَعِٰت َوٱلُۡمَتَصّدِ ِٰبِيَن َوٱلصَّ ِٰدَقِٰت َوٱلصَّ ِٰدقنَِي َوٱلصَّ َوٱلصَّ
 ُ َعدَّ ٱللَّ

َ
ٰكَِرِٰت أ َ َكثرِٗيا َوٱلذَّ ٰكِرِيَن ٱللَّ ئَِمِٰت َوٱۡلَحٰفِِظنَي فُُروَجُهــۡم َوٱۡلَحٰفَِظِٰت َوٱلذَّ ٰٓ ئِِمنَي َوٱلصَّ ٰٓ ُ َوٱلصَّ َعدَّ ٱللَّ
َ
ٰكَِرِٰت أ َ َكثرِٗيا َوٱلذَّ ٰكِرِيَن ٱللَّ ئَِمِٰت َوٱۡلَحٰفِِظنَي فُُروَجُهــۡم َوٱۡلَحٰفَِظِٰت َوٱلذَّ ٰٓ ئِِمنَي َوٱلصَّ ٰٓ َوٱلصَّ

ۡجًرا َعِظيٗما٣٥٣٥{ ]األحزاب: 5 [
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ۡجًرا َعِظيٗمالَُهم مَّ
َ
ۡغفَِرٗة َوأ لَُهم مَّ

َة َفَمرَّ َعَلــى َجَبٍل ُيَقاُل ( 77 1 َعــْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيِســيُر فِــي َطِريِق َمكَّ
ُدوَن؟ َيا َرُســوَل اهللِ َقاَل:  ُدوَن(( َقاُلوا: َوَمــا اْلُمَفرِّ َلــُه ُجْمــَداُن، َفَقاَل: ))ِســيُروا َهَذا ُجْمَداُن َســَبَق اْلُمَفــرِّ

اكَِراُت((. ]2676م[. اكُِروَن اهللَ َكثِيًرا، َوالذَّ ))الذَّ

ُجمدان: وهو جبل يف محافظــة ُخَليص التابعة ملنطقة مكة املكرمة ويبعد هذا الجبل مائة كيلو 

مرت عن مكة املكرمة.

املفردون: كأنهم انفردوا بعمل دون غريهم وهو اإلكثار من ِذكر الله تعاىل.
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باب]الذكر]وأثره]اإليجابي]على]الذاكرات1][ 

َعــْن َعلِيٍّ َقاَل: »َجــاَءْت َفاطَِمُة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْشــُكو َمْجــاًل بَِيَدْيَها، َفَأَمَرَها بِالتَّْســبِيِح ( 78 1
َوالتَّْكبِيِر َوالتَّْحِميِد«. ]3409صت ص[.

مجال بيديها: ما تلقى يف يدها مــن أثر الرحى لطحن العجني فتقرحت يدها واملجل: أثر العمل 

يف الكف.

بالتسبيح: ويف رواية قال ملسو هيلع هللا ىلص مخاطبًا ابنته وزوجها )إذا أخذتما مضاجعكما تكربا أربًعا وثالثني 

وتســبحا ثالثًا وثالثني وتحمدا ثالثًا وثالثني فهو خري لكم من خادم( ويؤخذ من ذلك أن لِذكر الله تعاىل 

أثًرا يف النشاط والقوة والربكة يف البدن وتيسري العمل.

باب]تفاضل]األذكار]وتفاوتها]في]األجر1][ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُجَوْيِرَيَة بِنِْت الَحاِرِث، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعَلْيَها َوِهَي فِي َمْسِجِدَها ُثمَّ ( 79 1
ُمِك  َمرَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِها َقِريًبا مِْن نِْصِف النََّهاِر، َفَقاَل َلَها: ))َما ِزْلِت َعَلى َحالِِك(( َفَقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: ))َأَل ُأَعلِّ
َكِلَماٍت َتُقولِينََها: ُسْبَحاَن اهللِ َعَدَد َخْلِقِه، ُسْبَحاَن اهللِ َعَدَد َخْلِقِه، ُسْبَحاَن اهللِ َعَدَد َخْلِقِه، ُسْبَحاَن اهللِ ِرَضا 
َنْفِســِه، ُسْبَحاَن اهللِ ِرَضا َنْفِسِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِرَضا َنْفِسِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِزَنَة َعْرِشِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِزَنَة َعْرِشِه، 
ُســْبَحاَن اهللِ ِزَنَة َعْرِشِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِمَداَد َكِلَماتِِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِمَداَد َكِلَماتِِه، ُســْبَحاَن اهللِ ِمَداَد َكِلَماتِِه((. 

]3555صت ص[.

ْبَح َوِهَي ( 80 1 َة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج مِْن ِعنِْدَنا ُبْكَرًة ِحيَن َصلَّى الصُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُجَوْيِريَّ
فِي َمْســِجِدَها ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى َوِهَي َجالَِســٌة، َفَقاَل: ))َما ِزْلِت َعَلى اْلَحاِل الَّتِي َفاَرْقُتِك َعَلْيَها؟(( 
اٍت، َلــْو ُوِزَنْت بَِما ُقْلِت ُمنُْذ اْلَيْوِم  َقاَلــْت: َنَعْم، َقــاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماٍت، َثَاَث َمرَّ

: ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِِه((. ]2156سل ص[. َلَوَزَنْتُهنَّ
بكرة: أي أول النهار حني صىل الفجر.

مسجدها: أي موضع صالتها.

أضحى: أي دخل يف الَضحوة وهي ارتفاع النهار.

ما زلِت عىل الحال: أي ما زلت تذكرين الله منذ أن تركتك.

لوزنتهن: أي لرتجحْت تلك الكلمات عىل جميع أذكارك وزادت عليهن أو أن املعنى لساوتهن.
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باب]علم]المرأة]بما]يقال]عند]دخول]المنزل]والخروج]منه1][ 

ُهمَّ ( 81 1 ْلُت َعَلى اهللِ، اللَّ َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َخَرَج مِْن َبْيتِِه َقاَل: ))بِْسِم اهللِ، َتَوكَّ
، َأْو َنْظِلَم، َأْو ُنْظَلَم، َأْو َنْجَهَل، َأْو ُيْجَهَل َعَلْينَا((. ]3427صت ص[. ، َأْو َنِضلَّ ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َأْن َنِزلَّ إِنَّ

باب]علم]المرأة]بما]يقال]عند]المصيبة1][ 

َعــْن َشــِقيٍق، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة َقاَلْت: َقــاَل َلنَا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َحَضْرُتــُم اْلَمرِيَض َأِو ( 82 1
ا َماَت َأُبو َسَلَمَة َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  نُوَن َعَلى َما َتُقوُلوَن((. َقاَلْت: َفَلمَّ اْلَميَِّت َفُقوُلوا َخْيًرا، َفإِنَّ اْلَماَئَِكَة ُيَؤمِّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي َوَلُه، َوَأْعِقْبنِي ِمنُْه ُعْقَبى َحَسنًَة((.  َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ َأَبا َســَلَمَة َماَت، َقاَل: َفُقولَِي: ))اللَّ
 . َقاَلْت: َفُقْلُت: َفَأْعَقَبنِي اهلُل مِنُْه َمْن ُهَو َخْيٌر مِنُْه َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. َشــِقيٌق ُهَو اْبُن َسَلَمَة، َأُبو َوائٍِل األََسِديُّ

]977صت ص[.

ِه ُأمِّ َســَلَمَة، َعْن َأبِي (  8 1 اِد ْبِن َســَلَمَة، َعْن َثابِــٍت، َعْن ُعَمَر ْبِن َأبِي َســَلَمَة، َعْن ُأمِّ َعــْن َحمَّ
ُهمَّ ِعنَْدَك  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، اللَّ ِه َوإِنَّ ا لِلَّ َسَلَمَة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إَِذا َأَصاَب َأَحَدُكْم ُمِصيَبٌة َفْلَيُقْل: إِنَّ
ا اْحُتِضَر َأُبو َسَلَمَة، َقاَل: اللَُّهمَّ اْخُلْف فِي َأْهلِي  َأْحَتِسُب ُمِصيَبتِي َفْأُجْرنِي فِيَها َوَأْبِدْلنِي ِمنَْها َخْيًرا ((. َفَلمَّ
ِه َوإِنَّا إَِلْيِه َراِجُعوَن، ِعنَْد اهللِ َأْحَتِسُب ُمِصيَبتِي َفْأُجْرنِي فِيَها.  ا ُقبَِض َقاَلْت: ُأمُّ َسَلَمَة: إِنَّا لِلَّ َخْيًرا مِنِّي، َفَلمَّ

]3511صت ص[.

باب]ماذا]تقول]المرأة]إذا]مرت]بالمقبرة1][ 

َياِر ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْســِلِميَن ( 84 1 ــَاُم َعَلى َأْهِل الدِّ َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُقولِي السَّ
ا إِْن َشاَء اهللُ بُِكْم َلِحُقوَن((. ]4421صج ص[. َوَيْرَحُم اهللُ اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوإِنَّ

باب]الذكر]عند]الفقر]والدين1][ 

ُهمَّ ( 85 1 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َجاَءْت َفاطَِمُة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَأُلُه َخاِدًما، َفَقاَل َلَها: ))ُقولِي: اللَّ
ْبِع، َوَربَّ الَعْرِش الَعظِيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء ُمنِْزَل التَّْوَراِة َواِلْنِجيِل َوالُقْرآِن، َفالَِق  ــَمَواِت السَّ َربَّ السَّ
ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشــْيٌء، َوَأْنَت  الَحــبِّ َوالنََّوى، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشــرِّ ُكلِّ َشــْيٍء َأْنَت آِخــٌذ بِنَاِصَيتِِه، َأْنَت الَوَّ
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الِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوَأْنَت الَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنِّي 
ْيَن، َوَأْغنِنِي ِمَن الَفْقرِ((. ]3481صت ص[. الدَّ

باب]ماذا]يقال]للعروسين1][ 

َج، َقاَل: ))َباَرَك اهللُ َلَك، َوَباَرَك (  8 1 َأ اإِلْنَساَن إَِذا َتَزوَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َرفَّ
َعَلْيَك، َوَجَمَع َبْينَُكَما فِي الَخْيرِ((. ]1091صت ص[.

َفاِء، ( 87 1 َج اْمَرَأًة مِْن َبنِي ُجَشَم، َفَقاُلوا: بِالرَّ َعِن اْلَحَســِن، َعْن َعِقيِل ْبِن َأبِي َطالٍِب: »َأنَُّه َتَزوَّ
ُهمَّ َباِرْك َلُهْم، َوَباِرْك َعَلْيِهْم((«.  َواْلَبنِيَن، َفَقاَل: اَل َتُقوُلوا َهَكَذا، َوَلكِْن ُقوُلوا َكَما َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللَّ

]1906صه ص[.

باب]الذكر]بعد]الصلوات]المكتوبات1][[ 

َبْيِر ْبــِن َعْبِد ( 88 1 ، َأنَّ ُأمَّ اْلَحَكــِم، َأْو ُضَباَعَة اْبنََتــِي الزُّ ْمــِريِّ َعــِن اْلَفْضــِل ْبــِن اْلَحَســِن الضَّ
َثْتُه َعْن إِْحَداُهَما، َأنََّها َقاَلْت: »َأَصاَب َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َســْبًيا، َفَذَهْبــُت َأَنا َوُأْختِي، َوَفاطَِمُة  اْلُمطَّلِِب، َحدَّ
ْبِي، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِنُْت َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَشَكْوَنا إَِلْيِه َما َنْحُن فِيِه، َوَسَأْلنَاُه َأْن َيْأُمَر َلنَا بَِشْيٍء مَِن السَّ
))َســَبَقُكنَّ َيَتاَمــى َبْدٍر، َلكِْن َســَأُدلُُّكنَّ َعَلى َما ُهَو َخْيٌر َلُكنَّ ِمْن َذلِــَك: ُتَكبِّْرَن اهللَ َعَلى إِْثرِ ُكلِّ َصَاٍة َثَاًثا 

َوَثَاثِيَن َتْكبِيَرًة، َوَثَاًثا َوَثَاثِيَن َتْســبِيَحًة، َوَثَاًثا َوَثَاثِيَن َتْحِميَدًة، َوَل إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشــرِيَك َلُه، َلُه 
اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر((، َقاَل َعيَّاٌش: َوُهَما اْبنََتا َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]2987صد ص[.

باب]علم]المرأة]بآداب]النوم1][[ 

ُأ َقْبَل َأْن َينَاَم«. ]119صت ص[.( 89 1 َعْن َعائَِشَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَُّه َكاَن َيَتَوضَّ

َبْيِر، َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَتى إَِلى فَِراِشِه فِي ُكلِّ َلْيَلٍة َجَمَع ( 90 1 َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْيــِه، ُثــمَّ َنَفَث فِيِهَما، َوَقَرَأ فِيِهَمــا: ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد، َوُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق، َوُقــْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس، ُثمَّ  َكفَّ
َمْســَح بِِهَما َما اْســَتَطاَع مِْن َجَسِدِه، َيْبَدُأ بِِهَما َعَلى َرْأِســِه َوَوْجِهِه َوَما َأْقَبَل مِْن َجَسِدِه، َيْفَعُل َذلَِك َثاَلَث 

اٍت«. ]سن 24897 ص[. َمرَّ
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َحــا، َفَأَتى ( 91 1 ــالَُم، َشــَكْت َمــا َتْلَقــى مِــْن َأَثــِر الرَّ َعــْن َعلِــيٍّ : »َأنَّ َفاطَِمــَة َعَلْيَهــا السَّ
ــا َجاَء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرْتُه َعائَِشــُة  النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َســْبٌي، َفاْنَطَلَقْت َفَلــْم َتِجْدُه، َفَوَجَدْت َعائَِشــَة َفَأْخَبَرْتَها، َفَلمَّ
بَِمِجــيِء َفاطَِمــَة، َفَجاَء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْينَــا َوَقْد َأَخْذَنا َمَضاِجَعنَــا، َفَذَهْبُت أِلَُقوَم، َفَقــاَل: ))َعَلى َمَكانُِكَما((. 
ا َســَأْلُتَمانِي، إَِذا  ُمُكَما َخْيــًرا ِممَّ َفَقَعــَد َبْينَنَــا َحتَّــى َوَجــْدُت َبــْرَد َقَدَمْيِه َعَلــى َصــْدِري، َوَقــاَل: ))َألَ ُأَعلِّ
 َأَخْذُتَمــا َمَضاِجَعُكَمــا ُتَكبِّــَرا َأْرَبًعا َوَثاَثِيَن، َوُتَســبَِّحا َثاًَثــا َوَثاَثِيَن، َوَتْحَمــَدا َثاًَثا َوَثاَثِيــَن َفُهَو َخْيٌر 

َلُكَما ِمْن َخاِدٍم((«. ]3705خ[.

باب]علم]المرأة]بترديد]األذان1][[ 

ُن، َقاَل َكَمــا َيُقوُل، َحتَّى ( 92 1 َن ُيَؤذِّ َعــْن ُأمِّ َحبِيَبــَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه »َكاَن إَِذا َســِمَع اْلُمــَؤذِّ
َيْسُكَت«. ]سن 26801 ص[.

]باب]علم]المرأة]بما]يقال]عند]1][[ 

دخول]المسجد]والخروج]منه

ــِه، َعــْن َفاطَِمَة بِنْــِت َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلــْت: َكاَن (  9 1 َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن اْلَحَســِن، َعــْن ُأمِّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي ُذُنوبِي  ــَاُم َعَلى َرُســوِل اهللِ، اللَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، إَِذا َدَخَل اْلَمْســِجَد َيُقوُل: ))بِْســِم اهللِ، َوالسَّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي ُذُنوبِي،  َاُم َعَلى َرُسوِل اهللِ، اللَّ َواْفَتْح لِي َأْبَواَب َرْحَمتَِك((، َوإَِذا َخَرَج َقاَل: ))بِْســِم اهللِ، َوالسَّ

َواْفَتْح لِي َأْبَواَب َفْضِلَك((. ]771صه ص[.

، ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ( 94 1 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن اْلَحَســِن، َعْن َفاطَِمَة بِنِْت ُحَســْيٍن، َعْن َفاطَِمَة اْبنَِة النَّبِيِّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي ُذُنوبِي، َواْفَتْح لِي  ٍد َوَسلََّم، ُثمَّ َقاَل: ))اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َكاَن إَِذا َدَخَل اْلَمْســِجَد، َصلَّى َعَلى ُمَحمَّ
ُهمَّ اْغِفْر لِي ُذُنوبِي، َواْفَتْح لِي َأْبَواَب  ٍد َوَسلََّم، َوَقاَل: ))اللَّ َأْبَواَب َرْحَمتَِك(( . َوإَِذا َخَرَج، َصلَّى َعَلى ُمَحمَّ

َفْضِلَك((. ]سن 26462[ صحيح لغيره.
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باب]ماذا]يقال]لمن]لبس]جديدا1][[ 

َعْن ُأمِّ َخالٍِد بِنِْت َخالٍِد: ُأتَِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِثَِياٍب فِيَها َخِميَصٌة َســْوَداُء َصِغيَرٌة، َفَقاَل: ))َمْن ( 95 1
َتَرْوَن َأْن َنْكُســَو َهِذِه(( َفَســَكَت الَقْوُم، َقــاَل: ))اْئُتونِي بُِأمِّ َخالٍِد(( َفُأتِــَي بَِها ُتْحَمُل، َفَأَخــَذ الَخِميَصَة بَِيِدِه 
َفَأْلَبَســَها، َوَقاَل: ))َأْبِلي َوَأْخِلِقي(( َوَكاَن فِيَها َعَلٌم َأْخَضُر َأْو َأْصَفُر، َفَقاَل: ))َيا ُأمَّ َخالٍِد، َهَذا َســنَاْه(( َوَسنَاْه 

بِالَحَبِشيَِّة َحَسٌن ]5823خ[.
الخميصة: ثياب خز أو صوف معلمة سوداء.

أم خالد: هي أمة بفتح الهمزة وامليم كنيت بولدها خالد بن الزبري بن العوام وكان قد تزوجها.

فأتى بها تحمل: ألنها كانت صغرية حينئذ.

سناه: بالحبشية أي أحسن.

أبيل وأخلقي: دعاء بأن تطول حياتها حتى تبيل الثوب ويخلق من أخلقت الثوب أي خرجت بالية 

ولفقته.

باب]تشميت]العاطس1][[ 

َعــْن َأبِــي ُبْرَدَة، َقــاَل: َدَخْلُت َعَلى َأبِي ُموَســى َوُهَو فِــي َبْيِت بِنِْت اْلَفْضــِل ْبِن َعبَّاٍس، (  9 1
ا َجاَءَها َقاَلْت: َعَطَس ِعنَْدَك  ي َفَأْخَبْرُتَها، َفَلمَّ َتَها، َفَرَجْعُت إَِلى ُأمِّ ْتنِي، َوَعَطَسْت َفَشمَّ َفَعَطْسُت َفَلْم ُيَشمِّ
ْتُه، َوَعَطَســْت،  تََّها، َفَقــاَل: إِنَّ اْبنَِك َعَطَس، َفَلْم َيْحَمِد اهلَل، َفَلْم ُأَشــمِّ ْتُه، َوَعَطَســْت َفَشــمَّ اْبنِي َفَلْم ُتَشــمِّ
ُتوُه، َفإِْن َلْم  تَُّها، َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفَحِمَد اهللَ، َفَشــمِّ َفَحِمَدِت اهلَل َفَشــمَّ

ُتوُه((. ]2992م[. َيْحَمِد اهللَ، َفَا ُتَشمِّ

ْحَمــِن، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َعَطــَس َرُجٌل ِعنَْد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ( 97 1 َعــْن َعْمــَرَة بِنْــِت َعْبِد الرَّ
ِه(( َقاَل اْلَقْوُم: َما َنُقوُل َلُه َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُقوُلوا  َقــاَل: َما َأُقوُل َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل: ))ُقــْل: اْلَحْمُد لِلَّ
َلــُه: َيْرَحُمــَك اهللُ (( َقــاَل: َما َأُقــوُل َلُهْم َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقــاَل: ))ُقْل َلُهــْم: َيْهِديُكُم اهللُ، َوُيْصِلــُح َباَلُكْم((. 

]سن 24540 ح[.
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باب]علم]المرأة]بالذكر]الوارد]عند]المطر1][[ 

َعْن َعائَِشــَة: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َرَأى اْلَمَطَر، َقاَل: ))اللُهمَّ َصيًِّبا َنافًِعا(( َقاَل: َوَســَأْلُت ( 98 1
َواِك«. ]سن 24190 ص[. َعائَِشَة بَِأيِّ َشْيٍء َكاَن َيْبَدُأ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َدَخَل َبْيَتُه، َقاَلْت: »بِالسِّ

باب]علم]المرأة]بآداب]الطعام1][[ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيــٍر، َعْن اْمَرَأٍة ُيَقاُل َلَهــا ُأمُّ ُكْلُثوٍم، َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: َقاَل ( 99 1
لِِه  لِِه، َفْلَيُقْل: بِْســِم اهللِ فِي َأوَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َطَعاًما، َفْلَيُقْل بِْســِم اهللِ، َفإِْن َنِســَي فِي َأوَّ

َوآِخرِِه((. ]سن 25774، ح[

َعــْن ُعَمَر ْبِن َأبِي َســَلَمَة، َيُقوُل: »ُكنْــُت ُغالًَما فِي ِحْجِر َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت َيِدي ( 1400
ا َيِليَك(( َفَما  ْحَفِة، َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا ُغاَُم، َســمِّ اهللَ، َوُكْل بَِيِمينِــَك، َوُكْل ِممَّ َتطِيــُش فِي الصَّ

َزاَلْت تِْلَك طِْعَمتِي َبْعُد«. ]5376خ[.
غالًما: يقال للصبي من حني يولد إىل أن يبلغ الحلم غالم.

يف حجر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: يف تربيته وتحت نظره وأنه يربيه يف حضنه تربية الولد.

تطيش يف الصحفة: تميل يده إيل نواحي الصحفة غري مقترص عىل موضع واحد والصحفة هي 

ما تشبع خمسة ونحوها وهي أكرب من القصعة.

طعمتي: صفة أكيل.

َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َدَخْلُت َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَنا َوَخالُِد ْبُن الَولِيِد َعَلى َمْيُموَنَة َفَجاَءْتنَا ( 1401
ْرَبُة َلَك، َفإِْن ِشْئَت  بِإَِناٍء مِْن َلَبٍن َفَشِرَب َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا َعَلى َيِمينِِه َوَخالٌِد َعَلى ِشَمالِِه، َفَقاَل لِي: ))الشَّ
آَثْرَت بَِها َخالًِدا((، َفُقْلُت: َما ُكنُْت ُأوثُِر َعَلى ُسْؤِرَك َأَحًدا، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َأْطَعَمُه اهللُ الطََّعاَم 
ُهمَّ َبــاِرْك َلنَا فِيِه َوِزْدَنا ِمنُْه((.  ُهــمَّ َباِرْك َلنَا فِيِه َوَأْطِعْمنَا َخْيًرا ِمنُْه، َوَمْن َســَقاُه اهللُ َلَبنًا َفْلَيُقْل: اللَّ َفْلَيُقــْل: اللَّ

َبِن((. ]3455صت ح[. َراِب َغْيُر اللَّ َوَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلْيَس َشْيٌء َيْجِزي َمَكاَن الطََّعاِم َوالشَّ

وا ( 1402 ْيِل، َفُكفُّ ْيُل، َأْو َقاَل: ُجنْــُح اللَّ َعــْن َجابٍِر ، َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))إَِذا اْســَتْجنََح اللَّ
ــَياطِيَن َتنَْتِشــُر ِحينَئٍِذ، َفإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن الِعَشــاِء َفَخلُّوُهْم، َوَأْغِلْق َباَبَك َواْذُكرِ اْسَم  ِصْبَياَنُكْم، َفإِنَّ الشَّ
ْر إَِناَءَك َواْذُكرِ اْسَم اهللِ، َوَلْو  اهللِ، َوَأْطِفْئ ِمْصَباَحَك َواْذُكرِ اْســَم اهللِ، َوَأْوِك ِســَقاَءَك َواْذُكرِ اْسَم اهللِ، َوَخمِّ

َتْعُرُض َعَلْيِه َشْيًئا((. ]3280خ[.
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ُأ (  140 َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َينَاَم َوُهَو ُجنٌُب، َيَتَوضَّ
اَلِة، َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْأُكَل، َأْو َيْشَرَب، َغَسَل َيَدُه، ُثمَّ َأَكَل َوَشِرَب«. ]سن 26426 ص[. ُوُضوَءُه لِلصَّ

]باب]علم]المرأة]بما]يقال]1][[ 

عند]دخول]الغائط]والخروج]منه

َثْتنِي َعائَِشُة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َخَرَج مَِن ( 1404 َعْن ُيوُسَف ْبِن َأبِي ُبْرَدَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: َحدَّ
اْلَغائِِط َقاَل: ))ُغْفَراَنَك((«. ]سن 25261 ح[.

باب]علم]المرأة]بما]يقال]إذا]َنزلْت]منزال1][[ 

َعْن َســِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َســْعِد ْبِن َمالٍِك، َعْن َخْوَلَة بِنِْت َحكِيٍم، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ( 1405
ُه فِي َذلَِك اْلَمنِْزِل  اِت ِمْن َشــرِّ َما َخَلَق َلْم َيُضرَّ ))َلــْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َنَزَل َمنِْزًل َقاَل: َأُعوُذ بَِكِلَماِت اهللِ التَّامَّ

َشْيٌء َحتَّى َيْرَتِحَل ِمنُْه((. ]سن 27351 ص[.

باب]دعاء]السفر1][[ 

َعْن َعْبِداهللِ ْبِن ُعَمَر : َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا اْسَتَوى َعَلى َبِعيِرِه َخاِرًجا إَِلى َسَفٍر، (  140
ا  ا إَِلى َربِّنَــا َلُمنَْقِلُبوَن، اللُهمَّ إِنَّ َر َلنَا َهَذا، َوَمــا ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِيَن، َوإِنَّ َكبََّر َثاَلًثا، ُثمَّ َقاَل: ))ُســْبَحاَن الَِّذي َســخَّ
ْن َعَلْينَا َســَفَرَنا َهــَذا، َواْطِو َعنَّا  َنْســَأُلَك فِي َســَفرَِنا َهــَذا اْلبِرَّ َوالتَّْقَوى، َوِمــَن اْلَعَمِل َما َتْرَضى، اللُهمَّ َهوِّ
َفرِ، َوَكآَبِة  ــَفرِ، َواْلَخِليَفُة فِي اْلَْهِل، اللُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َوْعَثاِء السَّ اِحُب فِي السَّ ُبْعَدُه، اللُهمَّ َأْنَت الصَّ
: ))آيُِبوَن َتائُِبوَن َعابُِدوَن لَِربِّنَا   اْلَمنَْظــرِ، َوُســوِء اْلُمنَْقَلِب فِي اْلَماِل َواْلَْهِل((، َوإَِذا َرَجَع َقاَلُهنَّ َوَزاَد فِيِهــنَّ

َحاِمُدوَن((. ]1342م[.
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]باب]الذكر]بعد]صالة]الفجر]إلى]شروق]الشمس]1][[ 

والحذر]من]الغفلة]والعناية]بأذكار]الصباح]والمساء

بََّك ِف َنۡفِســَك تََضُّٗع وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل  بََّك ِف َنۡفِســَك تََضُّٗع وَِخيَفٗة َوُدوَن ٱۡلَۡهرِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل َوٱۡذُكر رَّ قال تعالى: }َوٱۡذُكر رَّ
َوَل تَُكن ّمَِن ٱۡلَغٰفِلنَِيَوَل تَُكن ّمَِن ٱۡلَغٰفِلنَِي٢٠٥٢٠٥{ ]األعراف: 205[

ترضًعا: بلسانك.

خفية: يف قلبك.

دون الجهر من القول: كن متوسًطا ال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بني ذلك سبياًل.

بالغدو: أول النهار.

واآلصال: آخر النهار فهذان الوقتان فيهما مزية وفضيلة عىل غريهما.

ۡمِس َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب٣٩٣٩   ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ ۡمِس َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِبفَٱۡصِبۡ َعَ ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ٱلشَّ وقال تعالى: }فَٱۡصِبۡ َعَ
ُجود٤٠٤ِ٠{ ]ق: 9 -40[ ۡدَبَٰر ٱلسُّ

َ
ِۡل فََسّبِۡحُه َوأ ُجودَِوِمَن ٱلَّ ۡدَبَٰر ٱلسُّ
َ
ِۡل فََسّبِۡحُه َوأ َوِمَن ٱلَّ

ْمنَا ( 1407 ْينَا اْلَغَداَة، َفَسلَّ َعْن َأبِي َوائٍِل، َقاَل: »َغَدْوَنا َعَلى َعْبِد اهللِ ْبِن َمْســُعوٍد َيْوًما َبْعَد َما َصلَّ
بِاْلَبــاِب، َفَأِذَن َلنَا، َقاَل: َفَمَكْثنَا بِاْلَباِب ُهنَيًَّة، َقاَل: َفَخَرَجِت اْلَجاِرَيُة، َفَقاَلْت: َأاَل َتْدُخُلوَن، َفَدَخْلنَا، َفإَِذا 
ُهَو َجالٌِس ُيَســبُِّح، َفَقاَل: َما َمنََعُكْم َأْن َتْدُخُلوا َوَقْد ُأِذَن َلُكْم؟ َفُقْلنَا: اَل، إاِلَّ َأنَّا َظنَنَّا َأنَّ َبْعَض َأْهِل اْلَبْيِت 
ــْمَس َقْد َطَلَعْت، َفَقاَل: َيا  َنائِــٌم، َقــاَل: َظنَنُْتْم بِآِل اْبِن ُأمِّ َعْبٍد َغْفَلًة، َقاَل: ُثمَّ َأْقَبَل ُيَســبُِّح َحتَّى َظنَّ َأنَّ الشَّ
ــْمَس َقْد  َجاِرَيــُة اْنُظــِري َهْل َطَلَعْت؟ َقــاَل: َفنََظَرْت َفإَِذا ِهَي َلْم َتْطُلْع، َفَأْقَبَل ُيَســبُِّح َحتَّى إَِذا َظنَّ َأنَّ الشَّ
ِذي َأَقاَلنَا  ِه الَّ َطَلَعــْت، َقاَل: َيــا َجاِرَيُة اْنُظِري َهْل َطَلَعْت؟ َفنََظَرْت، َفإَِذا ِهَي َقْد َطَلَعــْت، َفَقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ
َل  : َوَأْحِسُبُه َقاَل - َوَلْم ُيْهلِْكنَا بُِذُنوبِنَا، َقاَل: َفَقاَل َرُجٌل مَِن اْلَقْوِم: َقَرْأُت اْلُمَفصَّ َيْوَمنَا َهَذا - َفَقاَل َمْهِديٌّ
تِي َكاَن  ْعِر، إِنَّا َلَقْد َسِمْعنَا اْلَقَرائَِن، َوإِنِّي أَلَْحَفُظ اْلَقَرائَِن الَّ ا َكَهذِّ الشِّ ُه، َقاَل: َفَقاَل َعْبُد اهللِ: َهذًّ اْلَباِرَحَة ُكلَّ

ِل، َوُسوَرَتْيِن مِْن آِل حم«. ])822م(278[. َيْقَرُؤُهنَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َثَمانَِيَة َعَشَر مَِن اْلُمَفصَّ

باب]علم]المرأة]بما]يقال]في]الرقية1][[ 

َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُكنُْت َأْرقِي َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مَِن اْلَعْيِن، َفَأَضُع َيِدي َعَلى ( 1408
َفاُء، اَل َكاِشَف َلُه إاِلَّ َأْنَت«. ]سن 25039 ص[. َصْدِرِه، َوَأُقوُل: اْمَسِح اْلَبْأَس َربَّ النَّاِس، بَِيِدَك الشِّ
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باب]عناية]المرأة]بسماع]القرآن1][[ 

نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن٢٠٤٢٠٤{ ]األعراف: 204[
َ
نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَنِإَوَذا قُرَِئ ٱۡلُقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ َلُۥ َوأ
َ
قال تعالى: }ِإَوَذا قُرَِئ ٱۡلُقۡرَءاُن فَٱۡسَتِمُعواْ َلُۥ َوأ

َعْن َيْحَيى ْبِن َجْعَدَة، َعْن ُأمِّ َهانٍِئ بِنِْت َأبِي َطالٍِب، َقاَلْت: »ُكنُْت َأْسَمُع قَِراَءَة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1409
ْيِل َوَأَنا َعَلى َعِريِشي«. ]سن 26950 ص[. بِاللَّ

عرييش: هو ما يُستظل به واملراد هنا الرسير الذي تنام عليه.

باب]عناية]النساء]بالدعاء1][[ 

َعاِء َوَجَواِمِعــِه ُقولِي: اللهمَّ إنِّي ( 1410 َعْن َعائَِشــَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َعَلْيِك بُِجَمِل الدُّ
ِه عاِجِلِه وآجِلِه  ــرِّ ُكلِّ ِه عاجِلــِه وآجِلِه ما علمُت منُْه وما َلْم َأْعَلْم وأعوُذ بَِك ِمَن الشَّ أســأُلَك ِمَن الخيرِ ُكلِّ
َب  َب إليَها ِمْن قوٍل أو عمٍل وَأعوُذ بَك ِمَن الناِر وما َقرَّ ما علمُت ِمنُْه وما َلْم َأْعَلْم وأســأُلَك الجنََّة وما َقرَّ
ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َقَضْيَت  َذ ِمنُْه ُمَحمَّ ا َتَعوَّ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُعوُذ بَِك ِممَّ ا سأَلَك بِِه ُمَحمَّ إليَها ِمْن قوٍل أو عمٍل وأسأُلَك ِممَّ

لِي ِمْن َقَضاٍء َفاْجَعْل َعاِقَبَتُه ُرْشًدا((. ]4047صج ص[.

عن ابِن مســعوٍد أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))َقْد َسَأْلِت اهللَ ِلَجاٍل َمْضُروَبٍة، َوَأيَّاٍم َمْعُدوَدٍة، ( 1411
ِه، َوَلْو ُكنِْت َسَأْلِت اهللَ َأْن  ُر ِمنَْها َشــْيًئا َبْعَد ِحلِّ ِه، َوَل ُيَؤخِّ ُل َشــْيًئا ِمنَْها َقْبَل ِحلِّ َوَأْرَزاٍق َمْقُســوَمٍة، َل ُيَعجِّ

ُيعيَذِك ِمْن َعَذاٍب فِي النَّاِر َوَعَذاٍب فِي اْلَقْبرِ َكاَن َخْيًرا َلِك َوَأْفَضَل((. ]4374صج[ ص.
قد سألت: الخطاب ألم حبيبة عندما قالت: »اللهم متعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، 

وبأخي معاوية«.

ويف الحديــث الحــث عىل الجمع يف الدعــاء بني خريي الدنيــا واآلخرة دون اإلنفــراد بالدنيا 

ۡنَيا َوَما  ۡنَيا َوَما فَِمــَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنــآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ فقط وهــذا موافق للحديث الذي قبله ولقوله تعاىل: }فَِمــَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنــآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ

ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَســَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ ۡنَيا َحَســَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَســَنٗة َوقَِنا َعَذاَب  َوِمۡنُهم مَّ ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقَلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق٢٠٠٢٠٠ َوِمۡنُهم مَّ
ٱنلَّارِٱنلَّارِ{ ]البقرة: 200، 201[.
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ّيَِبِٰت  ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ ۡمَنا بَِيٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ ّيَِبِٰت َولََقۡد َكرَّ ِ َوٱۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ ۡمَنا بَِيٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ قال تعالى: }َولََقۡد َكرَّ
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل٧٠٧٠{ ]اإلسراء: 70[ ٰ َكثرِيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗلَوفَضَّ ٰ َكثرِيٖ ّمِمَّ ۡلَنُٰهۡم َعَ َوفَضَّ

نَۡعِٰم َما تَۡرَكُبوَن١٢١٢  
َ
ۡزَوَٰج ُكََّها وََجَعَل لَُكم ّمَِن ٱۡلُفۡلِك َوٱۡل

َ
ِي َخلَــَق ٱۡل نَۡعِٰم َما تَۡرَكُبوَنَوٱلَّ

َ
ۡزَوَٰج ُكََّها وََجَعَل لَُكم ّمَِن ٱۡلُفۡلِك َوٱۡل

َ
ِي َخلَــَق ٱۡل وقال تعالى: }َوٱلَّ

َر نَلَا َهَٰذا  ِي َسخَّ ٰ ُظُهورِهِۦ ُثمَّ تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرّبُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ َر نَلَا َهَٰذا لِتَۡسَتوُۥاْ َعَ ِي َسخَّ ٰ ُظُهورِهِۦ ُثمَّ تَۡذُكُرواْ نِۡعَمَة َرّبُِكۡم إَِذا ٱۡسَتَوۡيُتۡم َعلَۡيهِ َوَتُقولُواْ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ لِتَۡسَتوُۥاْ َعَ
آ إَِلٰ َرّبَِنا لَُمنَقلُِبوَن١٤١٤{ ]الزخرف: 12- 14[ آ إَِلٰ َرّبَِنا لَُمنَقلُِبوَن ِإَونَّ َوَما ُكنَّا َلُۥ ُمۡقرِننَِيَوَما ُكنَّا َلُۥ ُمۡقرِننَِي١٣١٣ ِإَونَّ

باب]المْحرم]في]السفر1][ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ ُتَسافِرِ الَمْرَأُة إِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم، َولَ َيْدُخُل ( 1412
َعَلْيَها َرُجٌل إِلَّ َوَمَعَها َمْحَرٌم((، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللِ إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْخُرَج فِي َجْيِش َكَذا َوَكَذا، َواْمَرَأتِي 

، َفَقاَل: ))اْخُرْج َمَعَها((. ]1862خ[. ُتِريُد الَحجَّ

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))لَ َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِــاهللِ َوالَيْوِم الِخرِ َأْن (  141
ُتَسافَِر َمِسيَرَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة َلْيَس َمَعَها ُحْرَمٌة((. ]1088خ[.

معها ُحرمة: املقصود به املْحرم ويف رواية )إال ومعها رجل ذو ُحرمة منها(.

ضابط امَلْحرم: َمن حرم عليه نكاحها عىل التأبيد بسبب مباح لحرمتها.

يوم وليلة: هي أربعة برد والربيد من الفراسخ أربعة والفرسخ ثالثة أميال وبناء عىل ذلك تكون 

املسافة ستة عرش فرسخا أو ثمانية وأربعني ميال.

وقالوا إن األربعة برد من إنســان يســري يوما كامال ألنه إذا مىش من أول النهار إىل أوسطه فإنه 

يقطع بريدا ثم من أوســطه إىل آخره يقطع بريدا فيتم له يف النهــار بريدان ثم يف الليلة بريدان فأصبح 

املجموع أربعة برد فهي مسرية اليوم والليلة. ويف زماننا مسرية ساعة بالسيارة تقريبا.

وأصل الربيد يف اللغة )الرســول( وكانوا يســتخدمون البغال يف إيصال الرسائل من محطة إىل 

املحطة التي تليها حتى يبلغ املكان الذي يريده لرسالته فسمي بريدا.
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َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل ُتَســافِرِ اْلَمْرَأُة َبرِيًدا إِلَّ َوَمَعَها َمْحَرٌم َيْحُرُم ( 1414
َعَلْيَها((. ]7302صج ص[.

تعليق الشيخ األلباني  عىل هذه الرواية التي فيها )بريدا( قال:

الصحة التي ذكرتها للحديث يف صحيح الجامع كان بالنظر إىل إسناده يف سنن أبي داود صحيح 

وعىل رشط مســلم لكن ملا أعدت النظر يف هذا الحديــث وتيرس يل جمع طرقه تبني يل أن أحد رواة حديث 

الربيد تفرد بذكر الربيد عن كل الرواة فكلهم راووه بلفظة )يوم وليلة( وهذا التتبع كشــف يل القناع عن 

شــذوذ لفظة )بريد( وأن املحفوظ )يوم وليلة( فِذْكر لفظة بريد هنا بالتعبري الحديثي الدقيق شاذ وذلك 

يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف.

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َل َيِحلُّ ِلْمــَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيــْوِم اْلِخرِ، َأْن ( 1415
ُتَسافَِر َمِسيَرَة َيْوٍم إِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم((. ]7652صج ص[.

ــاٍم إِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم((. (  141 َعــِن اْبِن ُعَمــَر : َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لَ ُتَســافِرِ الَمْرَأُة َثاََثَة َأيَّ
]1086خ[.

ُث بَِأْرَبٍع َعــِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعَجْبنَنِــي َوآَنْقنَنِي َقاَل: ( 1417 َعــْن َأبِي َســِعيٍد الُخْدِريِّ ، ُيَحــدِّ
))لَ ُتَســافِرِ الَمْرَأُة َيْوَمْيِن إِلَّ َمَعَها َزْوُجَها َأْو ُذو َمْحَرٍم، َولَ َصْوَم فِي َيْوَمْيِن الِفْطرِ َوالَْضَحى، َولَ َصاََة 

َحاُل، إِلَّ إَِلى َثاََثِة  ــْمُس، َوَبْعَد الَعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب َولَ ُتَشــدُّ الرِّ ْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َبْعَد َصاََتْيِن َبْعَد الصُّ
َمَساِجَد َمْسِجِد الَحَراِم، َوَمْسِجِد الَْقَصى َوَمْسِجِدي((. ]1197خ[.

قال النووي : فالحاصل: أن كل ما يُسمى سفرا تُنهى عنه املرأة بغري زوج أو َمْحرم سواء كان 

ثالثة أيام أو يومني أو بريد أو غري ذلك لرواية ابن عباس املطلقة يف مســلم )ال تســافر امرأة إال مع ذي 

محرم( وهذا يتناول جميع ما يُسمى سفرا والله أعلم.

َعــْن ُعَبْيِد اهللِ، َعــْن َنافٍِع: »َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَن ُيْرِدُف َمْواَلًة َلُه ُيَقاُل َلَها َصِفيَُّة ُتَســافُِر َمَعُه ( 1418
َة«. ]1728صد ص[. إَِلى َمكَّ

موالة له: أي أَمة البن عمر فهو َمْحرم لها.

باب]الرجل]يقود]الدابة]بالنساء]مع]وجود]المحرم1][ 

اٌق َيُســوُق بِِهنَّ ُيَقاُل َلُه: َأْنَجَشُة، َفَقاَل: ( 1419 َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَتى َعَلى َأْزَواِجِه َوَســوَّ
َم بَِها  َم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِكِلَمٍة َلْو َتَكلَّ ))َوْيَحَك َيا َأْنَجَشُة ُرَوْيًدا َسْوَقَك بِاْلَقَواِريرِ(( َقاَل: َقاَل َأُبو قاَِلَبَة: ))َتَكلَّ

َبْعُضُكْم َلِعْبُتُموَها َعَلْيِه((. ])2323م(71[.
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أنجشة: غالم أ سود للرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكان مخنثًا كلفه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقيادة البعري التي يركبها النساء 

كما كان ينشد بصوت َحسن.

بالقوارير: شبه النســاء بالقوارير لرقتهن وضعفهن فاملرأة كالقوارير إذا انكرست يصعب بل 

قد يســتحيل عالجها فهن كالقوارير ينبغي حمايتهن والحفاظ عليهن وعدم تركهن يف أيدى السفهاء كما 

ينبغي معاملتهن بلطف حتى ال تنكرس.

لعبتموها عليه: أي يف قوله رفًقا بالقوارير حيث كان أنجشة يسوق بعنف فأمره رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

أن يرفق بهن وعرب بالقوارير إلظهار علة األمر وهو الضعف وقيل قصد أن يرفق بهن يف إنشاده مع حسن 

صوته قد يؤثر عليهن لعاطفتهــن وضعفهن ولذلك قول أبي قالبة: ))لعبتموها عليه(( ليس يف محله بل 

هو رأيه كما قال بعض أهل العلم.

َياَقِة، ( 1420 َهاِت اْلُمْؤمِنِيَن ُيَقاُل َلُه: َأْنَجَشُة، َفاْشَتدَّ فِي السِّ َعْن َأَنٍس َقاَل: َكاَن َرُجٌل َيُسوُق بُِأمَّ
َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأْنَجَشُة، ُرَوْيَدَك َسْوًقا بِاْلَقَواِريرِ«. ]سن 12060 ص[.

رويدك سوًقا: سق سوًقا رويًدا.

ــْوِت، َفَقاَل َلُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ( 1421 َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: َكاَن لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحاٍد َحَســُن الصَّ
))ُرَوْيًدا َيا َأْنَجَشُة، َل َتْكِسرِ اْلَقَواِريَر(( َيْعنِي َضَعَفَة النَِّساِء. ])2323م(73[.

باب]قيادة]المرأة]الدابة]عند]الضرورة1][ 

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل: َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لَِبنِى ُعَقْيٍل، َفَأَسَرْت َثِقيُف َرُجَلْيِن مِْن ( 1422
َأْصَحاِب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَســَر َأْصَحاُب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َرُجاًل مِْن َبنِي ُعَقْيٍل، َوَأَصاُبوا َمَعُه اْلَعْضَباَء، 
ُد، َفَأَتاُه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( َفَقاَل: بَِم َأَخْذَتنِي،  َفَأَتى َعَلْيِه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو فِي اْلَوَثاِق، َقاَل: َيا ُمَحمَّ
؟ َفَقاَل: ))إِْعَظاًما لَِذلِــَك َأَخْذُتَك بَِجرِيَرِة ُحَلَفائَِك َثِقيــَف((، ُثمَّ اْنَصَرَف َعنُْه،  َوبِــَم َأَخْذَت َســابَِقَة اْلَحاجِّ
ُد، َوَكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرِحيًما َرقِيًقا، َفَرَجَع إَِلْيِه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟((  ُد، َيا ُمَحمَّ َفنَــاَداُه، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ
َقاَل: إِنِّي ُمْســلٌِم، َقــاَل: ))َلْو ُقْلَتَها َوَأْنَت َتْمِلُك َأْمَرَك َأْفَلْحَت ُكلَّ اْلَفَاِح((، ُثــمَّ اْنَصَرَف، َفنَاَداُه، َفَقاَل: َيا 
ُد، َفَأَتاُه، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( َقاَل: إِنِّــي َجائٌِع َفَأْطِعْمنِي، َوَظْمآُن َفَأْســِقنِي، َقاَل: ))َهِذِه  ــُد، َيا ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ُجَلْيِن، َقاَل: َوُأِســَرِت اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصــاِر َوُأِصيَبِت اْلَعْضَباُء، َفَكاَنــِت اْلَمْرَأُة فِي  َحاَجُتــَك((، َفُفــِدَي بِالرَّ
بَِل،  اْلَوَثــاِق َوَكاَن اْلَقــْوُم ُيِريُحــوَن َنَعَمُهْم َبْيــَن َيَدْي ُبُيوتِِهــْم، َفاْنَفَلَتْت َذاَت َلْيَلــٍة مَِن اْلَوَثــاِق، َفَأَتِت اإْلِ
َقٌة َفَقَعَدْت  َفَجَعَلــْت إَِذا َدَنْت مِــَن اْلَبِعيِر َرَغا َفَتْتُرُكُه َحتَّى َتنَْتِهــَي إَِلى اْلَعْضَباِء، َفَلْم َتْرُغ، َقــاَل: َوَناَقٌة ُمنَوَّ
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اَها اهلُل َعَلْيَها  ِه إِْن َنجَّ فِي َعُجِزَها، ُثمَّ َزَجَرْتَها َفاْنَطَلَقْت، َوَنِذُروا بَِها َفَطَلُبوَها َفَأْعَجَزْتُهْم، َقاَل: َوَنَذَرْت لِلَّ
ــا َقِدَمِت اْلَمِدينَــَة َرآَها النَّاُس، َفَقاُلوا: اْلَعْضَباُء َناَقُة َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلــْت: إِنََّها َنَذَرْت  َلَتنَْحَرنََّهــا، َفَلمَّ
اَها اهلُل َعَلْيَها َلَتنَْحَرنََّها، َفَأَتْوا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكُروا َذلَِك َلُه، َفَقاَل: ))ُســْبَحاَن اهللِ، بِْئَسَما َجَزْتَها،  إِْن َنجَّ
َها، َل َوَفــاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصَيٍة، َوَل فِيَما َل َيْمِلُك اْلَعْبُد((، َوفِي ِرَواَيِة  اَها اهللُ َعَلْيَها َلَتنَْحَرنَّ ِه إِْن َنجَّ َنــَذَرْت لِلَّ

اْبِن ُحْجٍر: ))َل َنْذَر فِي َمْعِصَيِة اهللِ((. ]1641م[.
وأصابوا معه العضباء: أي اخذوها والعضباء ناقة نجيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت 

إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

بم أخذتني: أي ألي يشء أرُست.

بجريرة: أي بذنب حلفائك ثقيف وكان عادتهم أن يأخذوا الحليف بُجرم حليفه.

ففدي بالرجلني: أي أبدله بالرجلني اللذين أرََستْهما ثقيف.

. امرأة من األنصار: هي امرأة أبي ذر

فكانت املرأة يف الوثاق: أي موثوقة يف الحبال.

نََعَمهم بني يدي بيوتهم: أي إبلهم أمام بيوتهم.

فانفلتت: فكت وثاقها وهربت.

رغا: الرغاء صوت اإلبل )وكأنه جهاز إنذار(

منوقة: مذللة.

عجزها: مؤخرتها.

ونذروا بها فطلبوها: علموا بها فطلبوها.

فأعجزتهم: لم يستطيعوا اللحاق باملرأة.



كتاب الصبركتاب الصبر

باب]إنما]الصبر]عند]الصدمة]األولى1][ 

َ َمــَع  لَــٰوةِۚ إِنَّ ٱللَّ ــۡبِ َوٱلصَّ ِيــَن َءاَمُنــواْ ٱۡســَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ َ َمــَع َيٰٓ لَــٰوةِۚ إِنَّ ٱللَّ ــۡبِ َوٱلصَّ ِيــَن َءاَمُنــواْ ٱۡســَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َهــا ٱلَّ يُّ
َ
أ قــال تعالــى: }َيٰٓ
ِٰبِيَن١٥٣١٥٣{ ]البقرة:  15[ ِٰبِيَنٱلصَّ ٱلصَّ

ٰلَِحِٰت  ِيَن َءاَمُنــواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٰلَِحِٰت  إِلَّ ٱلَّ ِيَن َءاَمُنــواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ نَسٰــَن لَِف ُخۡس٢٢ٍ إِلَّ ٱلَّ نَسٰــَن لَِف ُخۡسٍ إِنَّ ٱۡلِ وقــال تعالــى: }َوٱۡلَعۡصَِوٱۡلَعۡص١١ِ إِنَّ ٱۡلِ
ۡب٣٣ِ{ ]العصر: 1- [ ۡبَِوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

الصرب: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى.

قال أبو عيل إسماعيل بن القاسم القايل املتوىف سنة 356[ هجري.

آكله أنــت  ــًرا  ــم ت املــجــد  تحسب  الصرباال  تلعق  حتى  املــجــد  تبلغ  ــن  ل

وقال آخر: 

ــه ــت ــذاق ــرب أولـــــه مـــر م ــصـ العسلالـ مـــن  أحـــىل  آخــــره  ــن  ــك ل

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ، َقاَل: َمرَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْمَرَأٍة َتْبكِي ِعنَْد َقْبٍر، َفَقاَل: ))اتَِّقي اهللَ َواْصبِرِي(( (  142
َقاَلــْت: إَِلْيــَك َعنِّي، َفإِنََّك َلْم ُتَصْب بُِمِصيَبتِي، َوَلْم َتْعِرْفُه، َفِقيَل َلَها: إِنَُّه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْت َباَب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ْدَمِة الُوَلى((. ]1283خ[. ْبُر ِعنَْد الصَّ َما الصَّ ابِيَن، َفَقاَلْت: َلْم َأْعِرْفَك، َفَقاَل: ))إِنَّ َفَلْم َتِجْد ِعنَْدُه َبوَّ
إنما الصرب عند الصدمة األوىل: أي الصرب الذي فيه الثواب واألجر هو ما يحصل أول املصيبة.

باب]إن]الله]ال]يعذب]بدمع]العين]وال]بحزن]القلب1][ 

ُب بَِدْمِع اْلَعْيِن َوَل بُِحْزِن اْلَقْلِب ( 1424 َعــِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َل ُيَعذِّ
ُب بُِبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه((. ]2647صج ص[. ُب بَِهَذا - َوَأَشاَر إَِلى لَِسانِِه - َأْو َيْرَحُم َوإِنَّ اْلَميَِّت ُيَعذَّ َوَلكِْن ُيَعذِّ

إن الله ال يعذب بدمع العني وال بحزن القلب: وكان ذلك عندما اشــتكى سعد بن عبادة من 

مرض أصابه فأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعوده ومعه عبد الرحمن بن عوف وســعد بــن أبي وقاص وعبد الله بن 
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مسعود  فوجده مغمًى عليه فحزن عليه وبكى وبكوا القوم ببكائه ملسو هيلع هللا ىلص ونظري ذلك بكاؤه ملسو هيلع هللا ىلص ملوت ابنه 

إبراهيم وبكاؤه ملوت ابٍن أو بنٍت لزينب بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وأشــار إىل لسانه: يعذب لو تكلم بكالم يف تسخط وعدم الرضا ويرحم لو تكلم بكالم يف الرضا 

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن{. ِ ِإَونَّ آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَنإِنَّا لِلَّ ِ ِإَونَّ بقدر الله تعاىل مثل أن يقول: }إِنَّا لِلَّ

وإن امليت يعذب ببكاء أهله عليه: إذا تضمن البكاء ما ال يجوز من نَْوٍح وَجَزٍع وصوت وَسَخط 

وكان امليت ســببًا يف ذلك مثل أن يويص بالبكاء عليه أو كان مقًرا له يف حياته وقيل يُعذب أي يتألم ببكاء 

أهله واأللم نوع من أنواع العذاب النفيس وقيــل أي يتم زجره أما لو كان يُنكر النياحة يف حياته فال تزر 

وازرة وزر أخرى.

باب]ما]يزال]البالء]بالمؤمن]والمؤمنة1][ 

نُفِس َوٱثلََّمَرِٰتۗ 
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل نُفِس َوٱثلََّمَرِٰتۗ َونَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل قال تعالى: }َونَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت 
ُ
ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت  أ
ُ
آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن١٥٦١٥٦ أ ِ ِإَونَّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا لِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ

َ
ِيَن إَِذآ أ آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن ٱلَّ ِ ِإَونَّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا لِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِٰبِيَن١٥٥١٥٥ ٱلَّ ِ ٱلصَّ ِٰبِيَنَوبَّشِ ِ ٱلصَّ َوبَّشِ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن١٥٧١٥٧{ ]البقرة: 155- 157[
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَنّمِن رَّ
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ ّمِن رَّ

واألنفس: أي بموت بعض األقارب واألحباب.

إنا لله: مملوكون لله يفعل بنا ما يشــاء ومن ذلك أن يبتــيل عباده ببعض الخوف أو الجوع أو 

نقص األموال والثمرات وموت بعض األحباب.

َقــاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َيَزاُل الَبــَاُء بِالُمْؤِمِن َوالُمْؤِمنَِة فِي َنْفِســِه َوَوَلــِدِه َوَمالِِه َحتَّى ( 1425
َيْلَقى اهللَ َوَما َعَلْيِه َخطِيَئٌة((. ]5815 صج ص[.

ما يــزال البالء باملؤمــن واملؤمنة: أي ال ينفك عنــه البالء يف الصحة واملــال واألوالد حتى 

يُكفر الله جميع الذنوب والخطايا فيلقى الله تعاىل وليس عليه ذنب وهذا من فضل الله تعاىل عىل املؤمنني.

باب]صبر]الزوجة]على]مرض]زوجها1][ 

َعــْن َأَنِس ْبِن َمالِــٍك ، َأنّ َرُســوَل اهللِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَســلََّم، َقــاَل: ))إِنَّ َأيُّوَب (  142
َنبِيَّ اهللِ َلبَِث بِِه َباُؤُه َخْمَس َعْشــَرَة َســنًَة، َفَرَفَضُه اْلَقرِيُب َواْلَبِعيُد إِل َرُجَلْيــِن ِمْن إِْخَوانِِه َكاَنا ِمْن َأَخصِّ 
إِْخَوانِــِه، َقْد َكاَنا َيْغُدَواِن إَِلْيِه َوَيُروَحاَن، َفَقاَل َأَحُدُهَما لَِصاِحبِِه َذاَت َيْوٍم: َنْعَلُم َواهللِ َلَقْد َأْذَنَب َأيُّوُب َذْنًبا 
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َما َأْذَنَبُه َأَحٌد ِمَن اْلَعاَلِميَن، َفَقاَل َلُه َصاِحُبُه: َوَما َذاَك؟ َقاَل: ُمنُْذ َثَمانَِي َعْشــَرَة َسنًَة َلْم َيْرحمُه اهللُ، َفَكَشَف 
ُجُل َحتَّى َذَكَر َلــُه َذلَِك، َفَقاَل َلُه َأيُّــوُب: ل َأْدِري َما َتُقوُل  ا َراَحا إَِلى َأيُّوَب َلــْم َيْصبِرِ الرَّ َعنْــُه َمــا بِــِه، َفَلمَّ
ــُر َعنُْهَما َكَراِهَيَة  ُجَلْيِن َيَتنَاَزَعــاِن َيْذُكَراِن اهللَ، َفَأْرِجُع إَِلى َبْيتِي، َفُأَكفِّ َغْيــَر َأنَّ اهللَ َيْعَلُم َأنِّي ُكنْــُت َأُمرُّ بِالرَّ
ا  ، َوَكاَن َيْخُرُج لَِحاَجتِِه، َفإَِذا َقَضى َحاَجَتُه َأْمَســَكِت اْمَرَأُتــُه بَِيِدِه َحتَّى َيْبُلَغ، َفَلمَّ َأْن ُيْذَكــَر اهللُ إِل فِي َحقٍّ
َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْبَطَأ َعَلْيَها َفَأْوَحى اهللُ إَِلى َأيُّوَب فِي َمَكانِِه َأِن اْرُكْض بِرِْجِلَك َهَذا ُمْغَتَســٌل َباِرٌد َوَشــَراٌب، 
ا َرَأْتُه، َقاَلْت: َأْي  ْتــُه َوَأْقَبَل َعَلْيَها َقْد َأْذَهَب اهللُ َما بِِه ِمَن اْلَباِء َوُهَو َأْحَســُن َمــا َكاَن، َفَلمَّ َفاْســَتْبَطَأْتُه َفَتَلقَّ
َباَرَك اهللُ فِيــَك، َهــْل َرَأْيَت َنبِيَّ اهللِ َهــَذا اْلُمْبَتَلــى؟ َواهللِ َعَلى َذلَِك َما َرَأْيُت َرُجا َأْشــَبَه بِــِه ِمنَْك إِْذ َكاَن 
ا  ِعيرِ، َفَبَعَث اهللُ َسَحاَبَتْيِن، َفَلمَّ َصِحيًحا، َقاَل: َفإِنِّي َأَنا ُهَو، َقاَل: َوَكاَن َلُه َأْنَدَراِن: َأْنَدٌر لِْلَقْمِح وَأْنَدٌر لِلشَّ
ِعيرِ اْلَوِرَق  َهَب َحتَّى َفاَض َوَأْفَرَغِت الُْخَرى فِي َأْنَدِر الشَّ َكاَنْت َأَحُدُهَما َعَلى َأْنَدِر اْلَقْمِح َأْفَرَغْت فِيِه الذَّ

َحتَّى َفاَض((. ]17سل ص[.
 فرفضه: أي ابتعد عنه.

 يغدوان: أي يذهبان إليه صباحا. ويروحان: يذهبان إليه مساء.

 فإذا قىض حاجته أمسكت امرأته بيده: حاجته أي قضاء حاجته من البول والغائط فتمسك 

بيده تساعده.

 أبطأ عليها: تأخر يف الخروج من مكان قضاء الحاجة.

 اركــض برجلك: الركــض هو التحريك بالرجــل أي ارضب برجلــك األرض وحرك فركض 

فنبعت عني.

 هذا مغتسل بارد ورشاب: أي يغتسل به ويرشب منه.

 فاستبطأته فبلغته: ملا تأخر ذهبت مكانه وقد أذهب الله عنه املرض.

 أندران: مخزنان ومكانان لجمع الثمار.

 الورق: الفضة. فاض: أي امتألت.

باب]صبر]المرأة]على]المرض1][ 

َعْن َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح، َقاَل: َقاَل لِي اْبُن َعبَّاٍس: َأاَل ُأِريَك اْمَرَأًة مِْن َأْهِل الَجنَِّة؟ ُقْلُت: ( 1427
ــُف، َفاْدُع اهلَل لِي، َقاَل:  ــْوَداُء، َأَتــِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: إِنِّي ُأْصَرُع، َوإِنِّي َأَتَكشَّ َبَلــى، َقاَل: َهِذِه الَمْرَأُة السَّ
ُف،  ))إِْن ِشــْئِت َصَبْرِت َوَلِك الَجنَُّة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت اهللَ َأْن ُيَعافَِيِك(( َفَقاَلْت: َأْصبُِر، َفَقاَلْت: إِنِّي َأَتَكشَّ
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ُه  ٌد، َأْخَبَرَنا َمْخَلــٌد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخَبَرنِي َعَطاٌء: ))َأنَّ َثنَا ُمَحمَّ ــَف، َفَدَعا َلَها َحدَّ َفاْدُع اهلَل لِي َأْن اَل َأَتَكشَّ
َرَأى ُأمَّ ُزَفَر تِْلَك اْمَرَأًة َطِويَلًة َسْوَداَء، َعَلى ِسْترِ الَكْعَبِة((. ]5652خ[.

َعــْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقــاَل: َجاَءْت اْمَرَأٌة إَِلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِهــا َلَمٌم، َفَقاَلْت: َيا ( 1428
َرُســوَل اهللِ، اْدُع اهلَل َأْن َيْشِفَينِي، َقاَل: ))إِْن ِشْئِت َدَعْوُت اهللَ َأْن َيْشِفَيِك، َوإِْن ِشْئِت َفاْصبِرِي، َوَل ِحَساَب 

. ]9687سن ح[. َعَلْيِك((، َقاَلْت: َبْل َأْصبُِر، َواَل ِحَساَب َعَليَّ
ملم: نازلة أو شدة من مس أو رصع.

َعْن ُأمِّ اْلَعاَلِء َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َلَها َأْبِشرِي َيا ُأمَّ اْلَعَاِء َفإِنَّ َمَرَض اْلُمْسِلِم ُيْذِهُب ( 1429
َخَطاَياُه َكَما ُتْذِهُب النَّاُر َخَبَث اْلَحِديِد((. ]37صج ص[.

خبث الحديد: أي الشوائب فاملرض يُذهب الذنوب كما تُذهب النار الشوائب.

باب]صبر]األم]على]موت]أوالدها1][ 

َجاُل، َفاْجَعْل َلنَا َيْوًما ( 0 14 َعْن َأبِي َســِعيٍد الُخْدِريِّ َقاَلِت النَِّســاُء لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َغَلَبنَا َعَلْيَك الرِّ
ُم َثاََثًة  : ))َما ِمنُْكنَّ اْمَرَأٌة ُتَقدِّ ، َفَكاَن فِيَما َقاَل َلُهنَّ مِْن َنْفِسَك، َفَوَعَدُهنَّ َيْوًما َلِقَيُهنَّ فِيِه، َفَوَعَظُهنَّ َوَأَمَرُهنَّ

ِمْن َوَلِدَها، إِلَّ َكاَن َلَها ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر(( َفَقاَلِت اْمَرَأٌة: َواْثنََتْيِن؟ َفَقاَل: ))َواْثنََتْيِن((. ]101خ[.
تقدم ثالثة: أي ما من امرأة يموت لها ثالثة من الولد. إال كان لها حجابا من النار.

، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َحاِزٍم، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: ))َثاََثًة َلْم ( 1 14 ْحَمِن ْبِن األَْصَبَهانِيِّ َعْن َعْبِد الرَّ
َيْبُلُغوا الِحنَْث((. ]102خ[.

َعْن َحْفِص ْبِن ُعَبْيِد اهللِ، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن اْحَتَسَب َثَاَثًة ِمْن ُصْلبِِه ( 2 14
ـَة((، َفَقاَمِت اْمَرَأٌة، َفَقاَلــْت: َأِو اْثنَاِن؟ َقاَل: ))َأِو اْثنَــاِن((، َقاَلِت اْلَمْرَأُة: َيا َلْيَتنِــي ُقْلُت َواِحًدا.  َدَخــَل اْلَجنَـّ

]1872صن ص[.

َعــْن َعْمِرو ْبِن َســِعيِد ْبــِن َأبِي ُحَســْيٍن َأنَّ َعْمَرو ْبَن ُشــَعْيٍب َكَتَب إَِلــى َعْبِد اهللِ ْبِن َعْبِد (   14
ِه َعْبِد اهللِ ْبِن  ُث َعْن َجدِّ يِه بِاْبٍن َلُه َهَلَك، َوَذَكَر فِي كَِتابِِه َأنَُّه َســِمَع َأَباُه ُيَحــدِّ ْحَمــِن ْبِن َأبِي ُحَســْيٍن ُيَعزِّ الرَّ
َعْمــِرو ْبِن اْلَعاِص َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َل َيْرَضى لَِعْبِدِه اْلُمْؤِمِن إَِذا َذَهــَب بَِصِفيِِّه ِمْن َأْهِل 

اْلَْرِض َفَصَبَر َواْحَتَسَب -َوَقاَل: )َما ُأِمَر بِِه- بَِثَواٍب ُدوَن اْلَجنَِّة((. ]1871صن ح[.
إذا ذهب بصفيه: أي ولو كان واحًدا.
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14 4 ) ، َعْن ُأَســاَمَة ْبِن َزْيٍد : َأنَّ اْبنًَة لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَسَلْت إَِلْيِه، َوُهَو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسْعٌد َوُأَبيٌّ
ِه َما َأَخَذ َوَما َأْعَطى، َوُكلُّ  الََم، َوَيُقوُل: ))إِنَّ لِلَّ َنْحِســُب: َأنَّ اْبنَتِي َقْد ُحِضَرْت َفاْشــَهْدَنا، َفَأْرَسَل إَِلْيَها السَّ
بِيُّ فِي  ى، َفْلَتْحَتِســْب َوْلَتْصبِْر(( َفَأْرَسَلْت ُتْقِســُم َعَلْيِه، َفَقاَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُقْمنَا، َفُرفَِع الصَّ َشــْيٍء ِعنَْدُه ُمَسمًّ
َحْجِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْفُســُه ُجئُِّث، َفَفاَضْت َعْينَا النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه َســْعٌد: َما َهَذا َيا َرُســوَل اهللِ؟ َقاَل: ))َهِذِه 

َحَماَء((. ]5655خ[. َرْحَمٌة َوَضَعَها اهللُ فِي ُقُلوِب َمْن َشاَء ِمْن ِعَباِدِه، َولَ َيْرَحُم اهللُ ِمْن ِعَباِدِه إِلَّ الرُّ
أن ابنتي قد حرضت: ويف رواية أن ابنًا.

َأَنــَس ْبَن َمالٍِك ، َيُقوُل: اْشــَتَكى اْبٌن أِلَبِي َطْلَحَة، َقاَل: َفَمــاَت، َوَأُبو َطْلَحَة َخاِرٌج، ( 5 14
ا َجاَء َأُبو َطْلَحَة َقاَل: َكْيَف الُغالَُم،  ْتُه فِي َجانِِب الَبْيِت، َفَلمَّ ا َرَأِت اْمَرَأُتُه َأنَُّه َقْد َماَت َهيََّأْت َشْيًئا، َوَنحَّ َفَلمَّ
ا  َقاَلــْت: َقْد َهَدَأْت َنْفُســُه، َوَأْرُجو َأْن َيُكوَن َقِد اْســَتَراَح، َوَظــنَّ َأُبو َطْلَحَة َأنََّها َصاِدَقٌة، َقــاَل: َفَباَت، َفَلمَّ
ا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َأْعَلَمْتُه َأنَُّه َقْد َماَت، َفَصلَّى َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َأْخَبَر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِما َكاَن  َأْصَبَح اْغَتَســَل، َفَلمَّ
مِنُْهَما، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَعلَّ اهللَ َأْن ُيَباِرَك َلُكَما فِي َلْيَلتُِكَما(( َقاَل ُسْفَياُن: َفَقاَل َرُجٌل مَِن األَْنَصاِر: 

ُهْم َقْد َقَرَأ الُقْرآَن. ]1301خ[. َفَرَأْيُت َلُهَما تِْسَعَة َأْواَلٍد ُكلُّ

باب]صبر]األم]على]استشهاد]ولدها1][ 

َبيِِّع بِنَْت الَبــَراِء َوِهَي ُأمُّ َحاِرَثَة ْبِن ُســَراَقَة َأَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، (   14 َعــْن َأَنِس ْبــِن َمالٍِك َأنَّ ُأمَّ الرُّ
ُثنِي َعْن َحاِرَثَة، َوَكاَن ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َأَصاَبُه َســْهٌم َغْرٌب، َفــإِْن َكاَن فِي الَجنَِّة  َفَقاَلــْت: َيــا َنبِــيَّ اهللِ، َأاَل ُتَحدِّ
َها ِجنَاٌن فِي الَجنَِّة، َوإِنَّ اْبنَِك  َصَبْرُت، َوإِْن َكاَن َغْيَر َذلَِك، اْجَتَهْدُت َعَلْيِه فِي الُبَكاِء، َقاَل: ))َيا ُأمَّ َحاِرَثَة إِنَّ

َأَصاَب الِفْرَدْوَس الَْعَلى((. ]2809خ[.
سهم غرب: أتاه من حيث ال يدري.

]باب]صبر]المرأة]إذا]أشيع]عنها]ما]هي]منه]بريئة]1][ 

ٰ َما تَِصُفوَن١٨١٨{ ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن َعَ ٰ َما تَِصُفوَنفََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن َعَ وقول]عائشة:]}فََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ

ٰ َما تَِصُفوَن١٨١٨{ ]يوسف: 18[ ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن َعَ ٰ َما تَِصُفوَنفََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ ُ ٱلُۡمۡسَتَعاُن َعَ قال تعالى: }فََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ
َعْن َشــِقيِق ْبِن َســَلَمَة، َعْن َمْســُروٍق، َعــْن ُأمِّ ُروَماَن َوِهَي ُأمُّ َعائَِشــَة َقاَلــْت: »ُكنُْت َأَنا ( 7 14

َوَعائَِشــُة َقاِعــَدٌة َفَدَخَلْت اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر َفَقاَلــْت: َفَعَل اهلُل بُِفاَلٍن َوَفَعَل َتْعنِي اْبنََهــا، َقاَلْت: َفُقْلُت َلَها 
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َث اْلَحِديَث َقاَلْت، َفُقْلُت َلَها َوَما اْلَحِديُث؟ َقاَلْت َكَذا، َوَكَذا َفَقاَلْت  َوَما َذلَِك، َقاَلْت اْبنِي َكاَن فِيَمْن َحدَّ
َعائَِشــُة َأَســِمَع بَِذلَِك، َأُبــو َبْكٍر َقاَلْت: َنَعْم، َقاَلْت: َأَســِمَع بَِذلَِك َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َنَعــْم، َفَوَقَعْت 
ى بِنَافِــٍض َفَأْلَقْيُت َعَلْيَها الثَِّياَب، َفَدَخَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل:  َأْو َســَقَطْت َمْغِشــيًّا َعَلْيَها َفَأَفاَقْت، بُِحمَّ
ُث  ُه ِمــَن اْلَحِديِث الَِّذي ُتَحدِّ ى بِنَافٍِض. َقاَل: ))َفَلَعلَّ ))َمــا لَِهــِذِه(( َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َأَخَذْتَها ُحمَّ

بِِه(( َقاَلْت: ُقْلُت: َنَعْم َيا َرُســوَل اهللِ، َفَرَفَعْت َعائَِشــُة َرْأَســَها َوَقاَلْت: إِْن ُقْلُت َلْم َتْعِذُرونِي، َوإِْن َحَلْفُت 

ٰ َما  ُ ٱلُۡمۡســَتَعاُن َعَ ٰ َما فََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ ُ ٱلُۡمۡســَتَعاُن َعَ ُقونِــي، َوَمَثلِي َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َيْعُقوَب َوَبنِيِه ِحيَن َقاَل: }فََصۡبٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ َلــْم ُتَصدِّ
ا َنَزَل ُعْذُرَها َأَتاَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْخَبَرَها بَِذلَِك َفَقاَلْت: بَِحْمِد اهللِ اَل بَِحْمِدَك، َأْو َقاَلْت: َواَل  تَِصُفوَنتَِصُفوَن{ َفَلمَّ

بَِحْمِد َأَحٍد«. ]سن 27115 ص[.
حمى بنافض: حمى برعدة.

باب]صبر]الزوجة]على]فقر]زوجها1][ 

ۡجَرُهم بَِغرۡيِ ِحَساٖب١٠١٠{ ]الزمر: 10[
َ
وَن أ ِٰبُ ۡجَرُهم بَِغرۡيِ ِحَساٖبإِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ
َ
وَن أ ِٰبُ قال تعالى: }إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

بغري حساب: وهذا عام يف جميع أنواع الصرب: الصرب عىل أقدار الله املؤملة فال تتسخطها والصرب 

عن معاصيه فال ترتكبها والصرب عىل طاعته حتى تؤديها فوعد الله الصابرين أجرهم بغري حســاب أي 

بغري حد وال عد وال مقدار قال األوزاعي: ليس يوزن لهم وال يُكال لهم إنما يُغرف لهم غرًفا.

ُمور٤٣٤ِ٣{ ]الشورى:  4[
ُ
ُمورَِولََمن َصَبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡل
ُ
وقال تعالى: }َولََمن َصَبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡل

َعــْن َأَنٍس ، َقاَل: َوَلَقْد َرَهَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِدْرَعُه بَِشــِعيٍر، َوَمَشــْيُت إَِلــى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِخْبِز ( 8 14
ُهْم َلتِْسَعُة  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، إِلَّ َصاٌع، َولَ َأْمَسى َوإِنَّ َشــِعيٍر َوإَِهاَلٍة َســنَِخٍة، َوَلَقْد َســِمْعُتُه َيُقوُل: ))َما َأْصَبَح ِلِل ُمَحمَّ

َأْبَياٍت((. ]2508خ[.
إهالة: كل دسم جامد أو ما يؤتدم به من األدهان.

سنخة: متغرية الريح.

اٍم َحتَّى ُقبَِض«. ]5374خ[.( 9 14 ٍد ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َطَعاٍم َثالََثَة َأيَّ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل: »َما َشبَِع آُل ُمَحمَّ

َي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َشبِْعنَا مَِن األَْسَوَدْيِن: التَّْمِر َوالَماِء«. ]5383خ[.( 1440 َعْن َعائَِشَة، : »ُتُوفِّ

َبْيُر، َوَما َلُه فِي األَْرِض مِْن َماٍل َواَل ( 1441 َجنِي الزُّ َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َمْمُلوٍك، َواَل َشــْيٍء َغْيَر َناِضٍح َوَغْيَر َفَرِســِه، َفُكنُْت َأْعلُِف َفَرَســُه َوَأْســَتِقي الَماَء، َوَأْخِرُز َغْرَبُه َوَأْعِجُن، 
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َوَلْم َأُكْن ُأْحِســُن َأْخبُِز، َوَكاَن َيْخبُِز َجاَراٌت لِي مَِن األَْنَصاِر، َوُكنَّ نِْســَوَة ِصْدٍق، َوُكنُْت َأْنُقُل النََّوى مِْن 
تِي َأْقَطَعُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َرْأِســي، َوِهَي مِنِّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَســٍخ، َفِجْئُت َيْوًما َوالنََّوى  َبْيِر الَّ َأْرِض الزُّ
َعَلى َرْأِســي، َفَلِقيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َنَفٌر مَِن األَْنَصاِر، َفَدَعانِي ُثمَّ َقــاَل: ))إِْخ إِْخ(( لَِيْحِمَلنِي َخْلَفُه، 
َبْيَر َوَغْيَرَتُه َوَكاَن َأْغَيَر النَّاِس، َفَعَرَف َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنِّي  َجاِل، َوَذَكْرُت الزُّ َفاْســَتْحَيْيُت َأْن َأِســيَر َمَع الرِّ
ـَوى، َوَمَعُه َنَفٌر مِْن  َبْيَر َفُقْلُت: َلِقَينِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعَلى َرْأِســي النَـّ َقِد اْســَتْحَيْيُت َفَمَضى، َفِجْئُت الزُّ
َأْصَحابِِه، َفَأَناَخ أِلَْرَكَب، َفاْســَتْحَيْيُت مِنُْه َوَعَرْفُت َغْيَرَتَك، َفَقاَل: َواهللِ َلَحْمُلِك النََّوى َكاَن َأَشدَّ َعَليَّ مِْن 
ُرُكوبِِك َمَعُه، َقاَلْت: َحتَّى َأْرَســَل إَِليَّ َأُبو َبْكٍر َبْعَد َذلَِك بَِخاِدٍم َتْكِفينِي ِسَياَســَة الَفَرِس، َفَكَأنََّما َأْعَتَقنِي«. 

]5224خ[.

ناضح: الجمل الذي يُسقى عليه املاء والجمع نواضح.

أعلف فرسه: أكفيه مؤونته كما كانت تدق النوى لناضحه.

وأستقي املاء: أي أسقي الفرس والناضح.

أخرز غربه: الغرب الدلو أي أخيط دلوه

أعجن: أي الدقيق.

وكن نسوة صدق: أضافتهن إىل الصدق مبالغة يف تلبسهن به يف حسن العرشة والوفاء بالعهد.

ثلثي فرسخ: أي أربعة كيلو مرت ألن الفرسخ ستة كيلو مرت تقريبا وهي أسماء بنت أبي بكر ذات 

. النطاقني وزوجها أحد املبرشين بالجنة

وهي مني: أي من مكان سكنها.

قال: إخ إخ: ما يقال للبعري مَلن أراد أن ينيخه.

فاستحييت أن أسري مع الرجال: وهكذا ينبغي أن تكون النساء من الحياء.

أشد عيل: أي ركوبك مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخف غرية من رؤيتهم لك وأنت تحملني النوى وأحب إيل شفقة 

عليك من حمل النوى.

َعــْن َأبِي َحاِزٍم، َعْن َســْهِل ْبِن َســْعٍد، َأْخَبَرُه َأنَّ َعلِــيَّ ْبَن َأبِي َطالٍِب َدَخــَل َعَلى َفاطَِمَة ( 1442
ــوِق َفَجاَء إَِلى  َوَحَســٌن َوُحَســْيٌن َيْبكَِياِن َفَقاَل: َما ُيْبكِيِهَما، َقاَلْت: اْلُجوُع َفَخَرج َعلِيٌّ َفَوَجَد ِدينَاًرا بِالسُّ
 : َفاطَِمَة َفَأْخَبَرَها َفَقاَلْت: اْذَهْب إَِلى ُفاَلٍن اْلَيُهوِديِّ َفُخْذ َلنَا َدقِيًقا، َفَجاَء اْلَيُهوِديَّ َفاْشَتَرى بِِه َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ
قِيُق، َفَخَرَج َعلِيٌّ َحتَّى  ِذي َيْزُعُم َأنَُّه َرُســوُل اهللِ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفُخــْذ ِدينَاَرَك َوَلَك الدَّ َأْنــَت َخَتُن َهَذا الَّ
ينَاَر  اِر َفُخْذ َلنَا بِِدْرَهٍم َلْحًمــا، َفَذَهَب َفَرَهَن الدِّ َجــاَء بِِه َفاطَِمــَة َفَأْخَبَرَها، َفَقاَلْت: اْذَهْب إَِلى ُفــاَلٍن اْلَجزَّ
بِِدْرَهِم َلْحٍم َفَجاَء بِِه َفَعَجنَْت َوَنَصَبْت َوَخَبَزْت، َوَأْرَسَلْت إَِلى َأبِيَها َفَجاَءُهْم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ َأْذُكُر 
َلَك َفإِْن َرَأْيَتُه َلنَا َحاَلاًل َأَكْلنَاُه، َوَأَكْلَت َمَعنَا مِْن َشــْأنِِه َكَذا، َوَكَذا، َفَقاَل: ))ُكُلوا بِاْســِم اهللِ((، َفَأَكُلوا َفَبْينََما 
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ينَاَر، َفَأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُدِعَي َلُه، َفَسَأَلُه، َفَقاَل: َسَقَط مِنِّي  ْساَلَم الدِّ ُهْم َمَكاَنُهْم، إَِذا ُغاَلٌم َينُْشُد اهلَل َواإْلِ
اِر، َفُقْل َلُه: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َلَك، َأْرِسْل إَِليَّ  وِق، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعلِيُّ اْذَهْب إَِلى اْلَجزَّ فِي السُّ

« َفَأْرَسَل بِِه َفَدَفَعُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِه. ]1716صد ح[. ينَاِر، َوِدْرَهُمَك َعَليَّ بِالدِّ
َختن: أي صهر.

فعجنت ونصبت وخبزت: عجنت الدقيق ونصبت أي أعدت النار وجهزت الِقدر وخبزت العجني 

وأنضجتْه بالنار.

باب]صبر]األخت]على]استشهاد]أخيها1][[ 

يُت بِِه، َلْم َيْشــَهْد َبْدًرا (  144 ــي َأَنُس ْبــُن النَّْضِر، ُســمِّ َعــْن َثابِــٍت، َعْن َأَنــٍس، َقاَل: »َقاَل َعمِّ
ُل َمْشــَهٍد َقْد َشــِهَدُه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِغْبــُت َعنُْه، َأَمــا َواهللِ َلئِْن  َمــَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكُبــَر َعَلْيِه، َفَقاَل: َأوَّ
َأَرانِي اهلُل َمْشــَهًدا َمــَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلَيَرَينَّ اهلُل َمــا َأْصنَــُع«، َقــاَل: »َفَهاَب َأْن َيُقــوَل َغْيَرَها، َفَشــِهَد َمَع 
َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيــْوَم ُأُحٍد مَِن الَعاِم الَقابِِل َفاْســَتْقَبَلُه َســْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَقــاَل: َيا َأَبا َعْمٍرو َأْيــَن؟ َقاَل: َواًها 
ـِة َأِجُدَها ُدوَن ُأُحٍد، َفَقاَتَل َحتَّى ُقتَِل، َفُوِجَد فِي َجَســِدِه بِْضٌع َوَثَماُنــوَن مِْن َبْيِن َضْرَبٍة َوَطْعنٍَة  لِِريــِح الَجنَـّ
َبيُِّع بِنُْت النَّْضِر: َفَما َعَرْفُت َأِخي إاِلَّ بَِبنَانِِه«. َوَنَزَلْت َهِذِه اآلَيَة }رَِجاٞل َصَدقُواْ رَِجاٞل َصَدقُواْ  تِي الرُّ َوَرْمَيــٍة، َفَقاَلْت َعمَّ
لُواْ َتۡبِديٗل{«. ]3200صت ص[. ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ لُواْ َتۡبِديٗلَما َعَٰهُدواْ ٱللَّ ن يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ ن قََضٰ َنَۡبُهۥ َوِمۡنُهم مَّ َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ

واها لريح الجنة: كلمة تعجب من ِطيب كل يشء.

باب]صبر]الزوجة]على]موت]زوجها1][[ 

َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َأنََّها َقاَلْت: َسِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: ))َما ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، ( 1444
ُهمَّ ْأُجْرنِي فِي ُمِصيَبتِــي َوَأْخِلْف لِي َخْيًرا ِمنَْها إِلَّ  آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن{ اللَّ ِ ِإَونَّ آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَنإِنَّا لِلَّ ِ ِإَونَّ َفَيُقــوُل َمــا َأَمــَرُه اهللُ: }إِنَّا لِلَّ
ُل َبْيٍت  ا َماَت َأُبو َســَلَمَة ُقْلُت: َأيُّ اْلُمْســلِِميَن َخْيٌر مِْن َأبِي َســَلَمَة َأوَّ َأْخَلَف اهللُ َلُه َخْيًرا ِمنَْها(( َقاَلْت: َفَلمَّ
َهاَجَر إَِلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص؟! ُثمَّ إِنِّي ُقْلُتَها َفَأْخَلَف اهلُل لِي َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَلْت: َأْرَسَل إَِليَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
ا اْبنَُتَهــا َفنَْدُعو اهللَ َأْن ُيْغنَِيَها  َحاطِــَب ْبــَن َأبِي َبْلَتَعَة َيْخُطُبنِي َلــُه، َفُقْلُت: إِنَّ لِي بِنًْتا َوَأَنــا َغُيوٌر، َفَقاَل: ))َأمَّ

َعنَْها، َوَأْدُعو اهللَ َأْن َيْذَهَب بِاْلَغْيَرِة((. ]918م[.



535كتاب الصرب

باب]صبر]المرأة]على]مرض]ابنها1][[ 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة َقــاَل: َجاَءِت اْمــَرَأٌة إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َباْبــٍن َلَها َيْشــَتكِي، َفَقاَلْت: َيا ( 1445
ْمُت َثاَلَثًة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَقْد اْحَتَظْرِت بِِحَظاٍر َشِديٍد ِمَن النَّاِر((.  َرُسوَل اهللِ، َأَخاُف َعَلْيِه َوَقْد َقدَّ

]1877صن ص[.

بابن لها يشتكي: أي من املرض ويف رواية قالت )فادع الله له(.

لقد احتظرت: احتفظت وامتنعت وأصل الحظر املنع.

بحظار شديد من النار: الحظار هو السياج الذي يُجعل عىل حدود البساتني من أغصان الشجر 

وُقضبانه لوقايته من دخول املوايش وغريها أي إن أوالدك صاروا سياًجا قويًا يمنعونك من دخول النار.

باب]صبر]األم]على]تربية]أيتامها1][[ 

بَِل نَِســاُء ُقَرْيٍش، َأْحنَاُه (  144 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َخْيُر نَِســاٍء َركِْبَن اْلِ
َعَلى َيتِيٍم فِي ِصَغرِِه، َوَأْرَعاُه َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدِه((. ]10532سن ص[.

ْيِن َكَهاَتْيِن َيْوَم ( 1447 عن عوِف بِن مالٍك َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَنا َواْمَرَأٌة َســْفَعاُء اْلَخدَّ
ــبَّاَبِة َواْلُوْســَطى- ))اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب َوَجَماٍل آَمْت ِمْن َزْوِجَها، َحَبَسْت  اْلِقَياَمِة -َوَجَمَع َبْيَن ُأْصُبَعْيِه السَّ

َنْفَسَها َعَلى َأْيَتاِمَها َحتَّى َباُنوا َأْو َماُتوا((.]سن 24052[ حسن لغيره
حتى بانوا: أي تزوجوا وذهب كثري من أهل العلم إىل ضعف هذا الحديث.

باب]صبر]المرأة]على]الطاعة]ولو]كانت]مسنة]أو]مريضة1][[ 

ــْمُس َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَفِزَع َفَأْخَطَأ ( 1448 َعْن َأْســَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر، َقاَلْت: »َكَســَفِت الشَّ
بِــِدْرٍع َحتَّــى ُأْدِرَك بِِرَدائِــِه َبْعَد َذلِــَك، َقاَلــْت: َفَقَضْيُت َحاَجتِــي، ُثمَّ ِجْئــُت َوَدَخْلُت اْلَمْســِجَد، َفَرَأْيُت 
َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقائًِمــا، َفُقْمُت َمَعــُه، َفَأَطاَل اْلِقَياَم، َحتَّــى َرَأْيُتنِي ُأِريــُد َأْن َأْجلَِس، ُثمَّ َأْلَتِفــُت إَِلى اْلَمْرَأِة 
ُكوَع، ُثمَّ َرَفَع َرْأَســُه َفَأَطاَل اْلِقَياَم، َحتَّى َلْو َأنَّ  ِعيَفِة، َفَأُقوُل َهِذِه َأْضَعُف مِنِّي، َفَأُقوُم، َفَرَكَع َفَأَطاَل الرُّ الضَّ

َرُجاًل َجاَء ُخيَِّل إَِلْيِه َأنَُّه َلْم َيْرَكْع«. ])906م(16[.
َوفِــي ِرَواَيٍة َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َقــاَل: »قَِياًما َطِوياًل، َيُقوُم ُثمَّ َيْرَكُع، َوَزاَد: َفَجَعْلُت َأْنُظُر إَِلى ( 1449

اْلَمْرَأِة َأَسنَّ مِنِّي، َوإَِلى اأْلُْخَرى ِهَي َأْسَقُم مِنِّي«. ])906م(15[.
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باب]التلبينة]والحساء]عند]الحزن1][[ 

َعــْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنََّها َكاَنــْت إَِذا َماَت الَميُِّت مِــْن َأْهلَِهــا، َفاْجَتَمَع لَِذلَِك ( 1450
َتَها، َأَمَرْت بُِبْرَمٍة مِــْن َتْلبِينٍَة َفُطبَِخْت، ُثمَّ ُصنَِع َثِريــٌد َفُصبَِّت التَّْلبِينَُة  ْقــَن إاِلَّ َأْهَلَها َوَخاصَّ النَِّســاُء، ُثمَّ َتَفرَّ
ٌة لُِفَؤاِد الَمرِيِض، َتْذَهُب  َعَلْيَها، ُثمَّ َقاَلْت: ُكْلَن مِنَْها، َفإِنِّي َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))التَّْلبِينَُة ُمِجمَّ

بَِبْعِض الُحْزِن((. ]5417خ[.
التلبينة: طعام يتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عســل سميت بذلك لشبهها باللبن يف 

البياض والرقة والنافع منها ما كان رقيًقا نضيًجا ال غليًظا نيئًا.

مجمه: بفتح الجيم وامليم الثقيلة أي مكان االسرتاحة ورويت بضم امليم أي مريحة وجم الفرس 

إذا ذهب إعياؤه.

ثريد: ثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم.

َعْن َعائَِشَة: »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن إَِذا َأَخَذ َأْهَلُه اْلَوْعُك َأَمَر بِاْلَحَساِء َفُصنَِع ُثمَّ َأَمَرُهْم ( 1451
ِقيِم َكَما َتْسُرو إِْحَداُكنَّ اْلَوَسَخ بِاْلَماِء  ُه َلَيْرُتِو ُفَؤاَد اْلَحِزيِن َوَيْســُرو َعْن ُفَؤاِد السَّ َفَحَســوا َوَكاَن َيُقوُل: ))إِنَّ

َعْن َوْجِهِها((«. ]4646صج ص[.
الوعك: املرض الشديد مثل الحمى.

بالحساء: كل ما يرشب واليمضغ وهو أنواع واملراد هنا من الدقيق والسويق والنخالة مع املاء.

أمرهم فحسوا: أمرهم بالرشب منها طلبا للشفاء.

لريتوا فؤاد الحزين: يشد ويقوي قلبه ويُذهب حزنه بإذن الله.

ويرسوا عن فؤاد السقيم: يكشف عنه املرض ويزيله ويرفع الضيق والتعب.
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]باب]الجهل]بالثقافة]الجنسية]1][ 

وأثره]السلبي]على]العالقة]بين]الزوجين

َعــِن اْبِن َعبَّاٍس، َقــاَل: »إِنَّ اْبَن ُعَمَر َواهلُل َيْغِفُر َلُه َأْوَهَم إِنََّما َكاَن َهَذا اْلَحيُّ مَِن اأْلَْنَصاِر ( 1452
َوُهــْم َأْهُل َوَثٍن َمَع َهَذا اْلَحيِّ مِْن َيُهوَد َوُهْم َأْهــُل كَِتاٍب َوَكاُنوا َيَرْوَن َلُهْم َفْضاًل َعَلْيِهْم فِي اْلِعْلِم َفَكاُنوا 
َيْقَتــُدوَن بَِكثِيــٍر مِْن فِْعلِِهــْم َوَكاَن مِْن َأْمِر َأْهِل اْلكَِتاِب َأْن اَل َيْأُتوا النَِّســاَء إاِلَّ َعَلى َحْرٍف َوَذلَِك َأْســَتُر َما 
َتُكــوُن اْلَمــْرَأُة َفَكاَن َهــَذا اْلَحيُّ مَِن اأْلَْنَصــاِر َقْد َأَخــُذوا بَِذلَِك مِْن فِْعلِِهــْم َوَكاَن َهَذا اْلَحــيُّ مِْن ُقَرْيٍش 
ا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن  ُذوَن مِنُْهنَّ ُمْقباَِلٍت َوُمْدبَِراٍت َوُمْســَتْلِقَياٍت َفَلمَّ َيْشــَرُحوَن النَِّساَء َشــْرًحا ُمنَْكًرا، َوَيَتَلذَّ
َج َرُجٌل مِنُْهُم اْمَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر َفَذَهَب َيْصنَُع بَِها َذلَِك َفَأْنَكَرْتُه َعَلْيِه، َوَقاَلْت: إِنََّما ُكنَّا ُنْؤَتى  اْلَمِدينَــَة َتَزوَّ
 : َعَلــى َحــْرٍف َفاْصنَْع َذلِــَك َوإاِلَّ َفاْجَتنِْبنِي، َحتَّى َشــِرَي َأْمُرُهَما َفَبَلَغ َذلَِك َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْنَزَل اهلُل
ٰ ِشۡئُتۡمۖ{ َأْي: ُمْقباَِلٍت َوُمْدبَِراٍت َوُمْسَتْلِقَياٍت َيْعنِي بَِذلَِك  نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖنَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
}نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

َمْوِضَع اْلَوَلِد«. ]2164صد ح[.
والله يغفر له: إشــارة إىل أن ابن عباس قد بلغه عن ابن عمر يف تأويل اآلية شيئ خالف ما كان 

يذهب إليه ابن عباس.

ال يأتون النساء إال عىل حرف: أي يجامعون النساء مستلقيات عىل جنوبهم.

يرشحون النساء: يجامعون نساءهم وهن عىل ظهورهن.

رشحا منكرا: إشارة إىل املبالغة يف الجماع وعىل هيئات متعددة.

ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومســتلقيات: أي يســتمتعون منهن مقبالت من األمام 

ومدبرات من الخلف ومستلقيات أي االنبطاح عىل أي وجه كان عىل الظهر أو الجنب أو غريه.

فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته: يجامعها كما اعتادت قريش فامتنعت واعرتضت.

فاصنع ذلك وإال فاجنبني: أي جامعني عىل حرف وإال فال تجامعني.

رشى بينهما: تفاقم وانترش.

نســاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: أي عىل أي هيئة مقبالت ومدبرات ومستلقيات 

ولكن يف الفرج وليس يف الدبر.
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ْحَمِن، َفُقْلُت: إِنِّى (  145 ْحَمِن ْبِن َســابٍِط َقاَل: »َدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة اْبنَِة َعْبــِد الرَّ َعــْن َعْبِد الرَّ
َســائُِلِك َعْن َأْمٍر َوَأَنا َأْســَتِحي َأْن َأْسَأَلِك َعنُْه. َفَقاَلْت: اَل َتْســَتِحي َيا اْبَن َأِخي. َقاَل: َعْن إِْتَياِن النَِّساِء فِي 
َثْتنِي ُأمُّ َســَلَمَة َأنَّ اأْلَْنَصاَر َكاُنوا اَل َيِجُبوَن النَِّســاَء، َوَكاَنِت اْلَيُهــوُد َتُقوُل: إِنَُّه َمْن  . َقاَلــْت: َحدَّ َأْدَباِرِهــنَّ
، َفَأَبْت  ــا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اْلَمِدينََة َنَكُحوا فِي نَِســاِء اأْلَْنَصاِر َفَجُبوُهنَّ َجَبــى اْمَرَأَتُه َكاَن َوَلُدُه َأْحَوَل. َفَلمَّ
اْمَرَأٌة َأْن ُتطِيَع َزْوَجَها. َفَقاَلْت لَِزْوِجَها: َلْن َتْفَعَل َذلَِك َحتَّى آتَِي َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخْلُت َعَلى ُأمِّ َســَلَمَة 
ُة  ا َجاَء َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتَحِت اأْلَْنَصاِريَّ َفَذَكْرُت َذلَِك َلَها َفَقاَلْت: اْجلِِســي َحتَّى َيْأتَِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ
َة(( َفُدِعَيْت َفَتاَل َعَلْيَها َهِذِه  َثْت ُأمَّ َســَلَمَة َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))اْدِعي اْلَْنَصاِريَّ َأْن َتْســَأَلُه َفَخَرْجُت َفَحدَّ

ٰ ِشۡئُتۡمۖ{ صماًما واحًدا«. ]سن 26643، ح[ نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖنَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
اآْلَيَة: }نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

فجبوهن: وهو إتيان النساء من الخلف يف الُقبُل.

باب]تشوف]المرأة]للزواج]من]الفطرة1][ 

ــنَابِِل، َقاَل: َوَضَعْت ُســَبْيَعُة َحْمَلَها َبْعَد َوَفــاِة َزْوِجَها بَِثاَلَثٍة ( 1454 َعــْن اأْلَْســَوِد، َعْن َأبِي السَّ
َفْت لِــأْلَْزَواِج َفِعيَب َذلِــَك َعَلْيَها، َفُذكِــَر َذلَِك  ــا َتَعلَّْت َتَشــوَّ َوِعْشــِريَن َأْو َخْمَســٍة َوِعْشــِريَن َلْيَلــًة، َفَلمَّ

لَِرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َما َيْمنَُعَها، َقْد اْنَقَضى َأَجُلَها((. ]3508صن ص[.
تعلت: خرجت من نفاسها.

تشوفت: طمحت وتزينت.

انقىض أجلها: عدتها بوضع الحمل.

باب]للعرس]بشاشة1][ 

ْحَمِن ْبُن َعْوٍف: ( 1455 َعــْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب، َقاَل: َســِمْعُت َأَنًســا، َيُقوُل: َقاَل َعْبــُد الرَّ
ْجُت اْمَرَأًة مَِن اأْلَْنَصاِر، َقاَل: ))َكْم َأْصَدْقَتَها؟((  »َرآنِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَليَّ َبَشاَشُة اْلُعْرِس، َفُقْلُت: َتَزوَّ

َقاَل: ِزَنَة َنَواٍة مِْن َذَهٍب«. ]3352صن ص[.
بشاشــة العرس: الفرحة الظاهرة بسبب العرس ويؤيد ذلك حديث )فأشمي فإنه أنرض للوجه 

أي أبهج لربيقه وملعته فللعرس بشاشة تظهر عىل وجه الزوجني وتزداد هذه البشاشة بزيادة عواملها.

زنة نواة من ذهب: وزن نواة من ذهب ُقومت خمسة دراهم.
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]باب]الذِكر]والدعاء]1][ 

وأثرهما]اإليجابي]على]العالقة]الليلية]والنهارية

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَما َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َيُقوُل ِحيَن َيْأتِي َأْهَلُه: بِاْسِم اهللِ، (  145
ُه َشْيَطاٌن  َر َبْينَُهَما فِي َذلَِك، َأْو ُقِضَي َوَلٌد، َلْم َيُضرَّ ْيَطاَن َما َرَزْقَتنَا، ُثمَّ ُقدِّ ْيَطاَن َوَجنِِّب الشَّ ُهمَّ َجنِّْبنِي الشَّ اللَّ

َأَبًدا((. ]5165خ[.
حني يأتي أهله: ليس املقصود عنــد اإليالج بل إذا رشع يف الجماع قبل مقدمات الجماع ويكرر 

الدعاء مع تكرار الجمــاع وال بأس أن تقوله الزوجة مع زوجها فهذا الِذكر حماية من أعني الشــياطني 

والجان بل قيل واملشاركة ولذلك ال يمنعهما الُعقم وال الَحمل من هذا الِذكر.

اللهم جنبني الشيطان: ويف رواية )اللهم جنبنا الشيطان( أي أبعده عنا.

َج َأَحُدُكُم اْمَرَأًة ( 1457 ِه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َتَزوَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشــَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
َها َوِمْن َشرِّ َما  ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك َخْيَرَها َوَخْيَر َما َجَبْلَتَها َعَلْيِه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َأِو اْشَتَرى َخاِدًما، َفْلَيُقِل اللَّ
َجَبْلَتَها َعَلْيِه، َوإَِذا اْشــَتَرى َبِعيًرا َفْلَيْأُخْذ بِِذْرَوِة َســنَاِمِه َوْلَيُقْل ِمْثَل َذلَِك((. َقاَل َأُبو َداُوَد: َزاَد َأُبو َسِعيٍد، ُثمَّ 

لَِيْأُخْذ بِنَاِصَيتَِها َوْلَيْدُع بِاْلَبَرَكِة فِي اْلَمْرَأِة َواْلَخاِدِم. ]2160صد ح[.
 خادًما: الخادم يشــمل الذكر واألنثى والجامع بني املذكورات يف الحديث هو مقتنيات اإلنسان 

فلو اقتنى خادما أو بعريا أو امرأة أو سيارة أو بيتًا ونحو ذلك فال بأس من الدعاء بالربكة ويسأل الله من 

خريه ويســتعيذ من رشه وهو يف كل املذكورات يدفع ليشــرتي أو يبذل املهر ليتزوج وكذلك لو أن املرأة 

اشرتت بعريًا أو اشرتت جارية أو بيتًا فلتقل هذا الدعاء وكذلك لو تزوجت رجاًل فلتقل الدعاء لكنه يف حق 

الزوج آكد.

 مــا جبلتها عليه: يدعو الزوج بأن ينال من طباعها وأخالقها الحســنة وأن يبعد عنه طباعها 

وأخالقها السيئة ألن كل رجل وكل امرأة مع ما فيهما من إيجابيات فال يخلو أحد من بعض السلبيات وأنه 

قد ال ينالك بركة أخالقها الحسنة وطباعها املميزة وال ينالك إال الجانب السيئ منها مع ما يغلب عليها من 

الطباع الحسنة لسبب ما كالذنوب أو ضعف العالقة الزوجية كما قد يعصمك الله من الجانب السلبي منها 

بربكة دعائك وقوة العالقة الزوجية لذلك يُســتحب أن يسأل الزوج ربه من خريها ويستعيذ من رشها كما 

أن عليه مع الدعاء أن يســعى بأسباب ذلك وهو اإلحسان والتودد إليها وإكرامها حتى ينال بركة ما فيها 

من خري ويُحفظ مما فيها من عيب ولذلك ال يمنع أن تدعو الزوجة بهذا الدعاء أيًضا.
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باب]النية]الحسنة]عند]النكاح1][ 

{ ]البقرة: 187[ ُ لَُكۡمۚ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱللَّ ُ لَُكۡمۚفَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱللَّ قال تعالى: }فَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ
بارشوهــن وابتغوا ما كتب الله لكــم: أي جامعوهن واطلبوا بذلك الولــد الصالح والذرية 

الصالحة التي تعبد الله وحده كما تنوي تحصني نفسك وأهلك بالحالل عن الحرام.

ْيَلَة ( 1458 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد : َلَُطوَفنَّ اللَّ
، َيْأتِي بَِفاِرٍس ُيَجاِهُد فِي َسبِيِل اهللِ، َفَقاَل َلُه َصاِحُبُه: إِْن َشاَء اهللُ،  َعَلى ِماَئِة اْمَرَأٍة، َأْو تِْسٍع َوتِْسِعيَن ُكلُُّهنَّ
ٍد بَِيِدِه، َلْو  َفَلْم َيُقْل إِْن َشــاَء اهللُ، َفَلْم َيْحِمْل ِمنُْهنَّ إِلَّ اْمَرَأٌة َواِحَدٌة، َجاَءْت بِِشــقِّ َرُجٍل، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

َقاَل: إِْن َشاَء اهللُ، َلَجاَهُدوا فِي َسبِيِل اهللِ، ُفْرَساًنا َأْجَمُعوَن((. ]2819خ[.
كلهن يأتي بفارس يجاهد يف سبيل الله: هذه كانت نيته من إتيان النساء وهي الذرية الصالحة 

التي تنفع اإلسالم واملسلمني بالجهاد أو بالعلم الرشعي وغري الرشعي لينفع به املسلمني ِرفعة ونهضة.

ْلــُت َعَلى َبِعيٍر ( 1459 ــا َقَفْلنَا، َتَعجَّ َعــْن َجابٍِر، َقــاَل: »ُكنُْت َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغْزَوٍة، َفَلمَّ
َقُطــوٍف، َفَلِحَقنِــي َراكِــٌب مِْن َخْلِفــي، َفاْلَتَفتُّ َفإَِذا َأَنا بَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل: ))َما ُيْعِجُلــَك(( ُقْلُت: إِنِّي 
ْجَت َأْم َثيًِّبا؟(( ُقْلُت: َبْل َثيًِّبا، َقاَل: ))َفَهاَّ َجاِرَيًة ُتاَِعُبَها َوُتاَِعُبَك((  َحِديُث َعْهٍد بُِعْرٍس، َقاَل: ))َفبِْكًرا َتَزوَّ
ــِعَثُة،  ا َقِدْمنَا َذَهْبنَا لِنَْدُخَل، َفَقاَل: »َأْمِهُلوا، َحتَّى َتْدُخُلوا َلْياًل - َأْي ِعَشــاًء - لَِكْي َتْمَتِشــَط الشَّ َقاَل: َفَلمَّ
َثنِــي الثَِّقُة: َأنَُّه َقاَل فِــي َهَذا الَحِديــِث - الَكْيَس الَكْيَس َيــا َجابُِر »َيْعنِي  َوَتْســَتِحدَّ الُمِغيَبــُة - َقــاَل: َوَحدَّ

الَوَلَد«. ]5245خ[.
قفلنا: رجعنا.

َقطوف: بطي امليش مع تقارب الخطو.

تالعبها وتالعبك: تلعب معها وتلعب معك وتالطفهــا وتالطفك واملالعبة مفاعلة من الجانبني 

من اللعب.

أمهلوا: اصربوا.

تمتشط: تُهذب شعر رأسها وتُجمله.

الشــعثة: التي تفرق شــعر رأســها فأصبح قبيح الهيئة ألن التي يغيب عنها زوجها يف مظنة 

عدم التزين.

وتستحد: تستخدم املوىس الحديد إلزالة شعر العانة.

املغيبــة: التي غاب عنها زوجها واملقصــود إعطاء فرصة للزوجــات أن يصلحن من هيئتهن 

والتزين لهم.
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الكيس: أصل الكيس العقل والحلم واملراد هنا طلب الولد والنسل.

وتلك نية حسنة وقيل الجماع الجماع وهو أيًضا نية حسنة ملن نوى التحصني واإلحسان وإدخال 

الرسور عىل الزوجات.

باب]الحث]على]الجماع1][ 

: »َأنَّ َناًســا مِْن َأْصَحــاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاُلــوا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َرُســوَل اهللِ، َذَهَب ( 0 14 َعــْن َأبِــي َذرٍّ
ُقــوَن بُِفُضوِل َأْمَوالِِهْم، َقاَل:  ــوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَيَتَصدَّ ُثوِر بِاأْلُُجوِر، ُيَصلُّ َأْهــُل الدُّ
ُقوَن؟ إِنَّ بُِكلِّ َتْســبِيَحٍة َصَدَقــًة، َوُكلِّ َتْكبِيَرٍة َصَدَقــًة، َوُكلِّ َتْحِميَدٍة  دَّ ))َأَوَلْيــَس َقــْد َجَعَل اهللُ َلُكْم َما َتصَّ

َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْهِليَلٍة َصَدَقًة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقٌة، َوَنْهٌي َعْن ُمنَْكرٍ َصَدَقٌة، َوفِي ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقٌة((، 
َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َأَيأتِي َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه فِيَها َأْجٌر؟ َقاَل: ))َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها فِي َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه 

فِيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها فِي اْلَحَاِل َكاَن َلُه َأْجٌر((«. ]1006م[.
أهل الدثور: أي أهل األموال.

ويف بضع أحدكم صدقة: كما يف حديث أبي ذر يعني يف جماعه ألهله صدقة ملا يف ذلك من عفتها 

وإدخال الفرحة يف قلبها واستدامة املودة بينهما.

َر ( 1 14 َل، َوَبكَّ َعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن اْغَتَســَل َيْوَم الُجُمَعِة َوَغسَّ
َواْبَتَكَر، َوَدَنا َواْسَتَمَع َوَأْنَصَت، َكاَن َلُه بُِكلِّ ُخْطَوٍة َيْخُطوَها َأْجُر َسنٍَة ِصَياُمَها َوِقَياُمَها((. ]496 صت ص[.

وغســل: قال األزهري وغريه: الجماع أي غســل امرأته إذا جامعها وقال آخرون: غسل رأسه 

واغتسل.

باب]ال]بأس]من]زفاف]العروس]نهارا1][ 

اَر، َفَلْم َيُرْعنِي إاِلَّ ( 2 14 ي َفَأْدَخَلْتنِي الدَّ َجنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتْتنِي ُأمِّ َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: »َتَزوَّ
َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُضًحى«. ]5160خ[.

فلم يرعني إال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ضحى: أي بنى بها ضحى وهذا قد يكون أنسب يف بعض الحاالت 

وإال فال بأس أن يكون لياًل مع تجنب إرهاق العروسني بالسهر.



ريــاض الصالحــات542

باب]حب]الزوجة]لزوجها]والتعلق]به]بعد]الزواج1][ 

َج ُأمَّ َســَلَمَة، َفَدَخَل َعَلْيَها، (   14 ْحَمِن، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َتَزوَّ َعــْن َأبِي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
َفَأَراَد َأْن َيْخُرَج َأَخَذْت بَِثْوبِِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِْن ِشْئِت ِزْدُتِك، َوَحاَسْبُتِك بِِه، لِْلبِْكرِ َسْبٌع، َولِلثَّيِِّب 

َثَاٌث((. ]رواية تابعة لرقم 1460 م[.
أخذْت بثوبه: تعلقت بثوبه ترجــو طول بقائه معها وهذا هو األصل والغالب أن تتعلق الزوجة 

بزوجها بعد البناء بهــا وتزيد املحبة بينهما وكذلك الزوج فالحب بعد الــزواج مادام قد حصل القبول 

بالرؤية الرشعية قبله أما ما يقوله البعض من أنه ال بد أن يخلو أو يختلط الخاطب بمخطوبته قبل الزواج 

بحجج واهية بل قد تحدث لقاءات بني الطرفني قبل الِخطبة للتعارف والتقارب ومحاولة كٍل منهما إظهار 

محاسنه لآلخر وقد يتجمل كٌل منهما لآلخر باللفظ والفعل بما ليس فيهما فهذا كله من وسائل الشيطان 

ويؤدي إىل مفاســد ال تخفى عىل العقالء وقد أدى ذلك إىل تردد الرجال عن ِخطبة من سبقْت لها الِخطبة 

لعلمه أنها خرجت معه وتقاربت منه وأشد املترضرين يف ذلك هم النساء.

وحاسبتك: أي قضيت للزوجات ما زدتك من أيام.

باب]ترغيب]العروس]في]التنظف]والتجمل]ليلة]العرس]واالستعانة]1][ 

بغيرها]من]النساء

ا َقِدْمنَا اْلَمِدينََة َجاَءنِي نِْسَوٌة َوَأَنا َأْلَعُب َعَلى ُأْرُجوَحٍة، َوَأَنا ( 4 14 َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: »َفَلمَّ
َمٌة َفَذَهْبَن بِي، َفَهيَّْأَننِي َوَصنَْعنَنِي، ُثمَّ َأَتْيَن بِي َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَبنَى بِي َوَأَنا اْبنَُة تِْســِع ِســنِيَن«. ]صد  ُمَجمَّ

)4935([ صحيح اإلسناد.
أرجوحة: خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار ويكون وسطها مرتفع ويجلسون عىل 

طرفيها ويحركونها فريتفع جانب منها وينزل اآلخر.

مجممة: الشعر النازل إىل األذنني بعد أن تساقط بسبب حمى أصابتها.

فهيأنني وصنعنني: ويف الرواية التالية )فغســلن رأيس وأصلحنني( فال بد من عناية الزوجة 

الســيما العروس بالتنظف والزينة وامللبس واالســتعانة بغريها من النساء وليس من الرجال كما يفعله 

بعض السفهاء.

ْمْتنِي إَِلْيِهنَّ ( 5 14 َثنَا َأُبو ُأَساَمَة مِْثَلُه َقاَل: »َعَلى َخْيِر َطائٍِر َفَسلَّ َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن َســِعيٍد َقاَل: َحدَّ
َّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُضَحى َفَأْسَلَمْتنِي إَِلْيِه«. ]صد 4934 ص[. َفَغَسْلَن َرْأِسي َوَأْصَلْحنَنِي َفَلْم َيَرْعنِي إاِلَّ
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خري طائر: الطائر الحظ يطلق عىل الخري والرش واملراد هنا عىل أفضل حظ وبركة.

فلم يرعني: أي حدثت يل مفاجأة وهي أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها ضحى بعد ما زفت إليه.

َثنِي َأبِــي، َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائَِشــَة ، َوَعَلْيَها ِدْرُع (   14 َعْبــُد الَواِحِد ْبــُن َأْيَمَن، َقاَل: َحدَّ
َها ُتْزَهى َأْن َتْلَبَســُه فِي  قِْطــٍر، َثَمــُن َخْمَســِة َدَراِهــَم، َفَقاَلْت: ))اْرَفْع َبَصــَرَك إَِلى َجاِرَيتِــي اْنُظْر إَِلْيَهــا، َفإِنَّ
الَبْيِت، َوَقْد َكاَن لِي ِمنُْهنَّ ِدْرٌع َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَما َكاَنِت اْمَرَأٌة ُتَقيَُّن بِاْلَمِدينَِة إِلَّ َأْرَســَلْت إَِليَّ 

َتْسَتِعيُرُه((. ] 2628خ[.
 درع قطــر: الدرع قميص املرأة القطر ثياب من قطن ويف ذلك عناية العروس بملبســها تنوًعا 

ولونًا وهيئة.

 تزهى: تأنف أو تتكرب يقال زهى إذا دخله الزهو أي الِكرْب.

 تقني: تزين القينة تقال للماشطة أو املغنية أو األَمة.

 إال أرســلت تستعريه: ويؤخذ من ذلك اســتعارة العروس وغريها ما تحتاجه أيام عرسها من 

ملبس وُحيل السيما لو كانت ال تحتاجه إال أياًما معدودة وال تستطيع اقتناءه كما عىل املستطيعة أال تبخل 

بإعارة ما تستطيعه لغريها السيما عند الحاجة.

]باب]أهمية]التنظف]والتزين]1][[ 

وأثرهما]اإليجابي]في]العالقة]بين]الزوجين

ُثوا َأَبا ( 7 14 َعــْن َأَنــٍس، َقاَل: »َماَت اْبٌن أِلَبِــي َطْلَحَة، مِْن ُأمِّ ُســَلْيٍم، َفَقاَلْت أِلَْهلَِهــا: اَل ُتَحدِّ
َبْت إَِلْيِه َعَشاًء َفَأَكَل َوَشِرَب َفَقاَل ُثمَّ َتَصنََّعْت َلُه َأْحَسَن َما  ُثُه َقاَل َفَجاَء َفَقرَّ َطْلَحَة بِاْبنِِه َحتَّى َأُكوَن َأَنا ُأَحدِّ

َكاَن َتَصنَُّع َقْبَل َذلَِك َفَوَقَع بَِها...« الحديث. ])2457م(107[.
ثم تصنعْت له أحســن ما كان تصنع فوقع بها: فوقع بها أي جامعها وكان عنايتها بالتزين 

بمثابة طلب الجماع بلســان الحال إلســعاده ولدوام املحبة واملودة ومع هذا فإن التجمل الفعيل ال بد أن 

يصحبه تجمٌل قويل بالرومانسية املتنوعة فإنه أكمل وأتم.

عن َجابِِر ْبِن َعْبِداهللِ  َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َدَخْلَت َلْيًا َفَا َتْدُخْل َعَلى َأْهِلَك َحتَّى ( 8 14
ِعَثُة((. ]5246خ[. َتْسَتِحدَّ اْلُمِغيَبُة َوَتْمَتِشَط الشَّ

إذا دخلت ليال: والجمع بني هذا وحديث النهي عــن الطروق ليال فاملقصود يف أول الليل أو مَلن 

أعلمهن بمجيئه.
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حتى تســتحد املغيبة وتمتشط الشعثة: املغيبة هي َمن غاب عنها زوجها، وتستحد أي تزيل 

شعر العانة، أما الشعثة هي التي تفرق شعر رأسها فأصبح قبيح املنظر وهذا ما ينبغي للزوجة أال تتغافل 

عنه وهو إزالة الشــعر الغري مرغوب فيه كالذي تحت اإلبط وشعر العانة مع العناية بنظافة شعر الرأس 

وتمشــيطه عىل وجه متنوع وجذاب، وعىل الزوج أن يرتك الفرصة للزوجة لتهيئة نفسها السيما لو غاب 

عنها يف ســفٍر أو نحوه ويخربها قبل مجيئه بوقت يكفيها للتنظف والتزين ألن رؤية أحدهما اآلخر بدون 

التنظف والتزين له آثار سلبية عىل العالقة بينهما ومن أسباب النُفرة.

َبْيــِر، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعْشــٌر ِمَن اْلِفْطــَرِة: َقصُّ ( 9 14 َعــِن اْبــِن الزُّ
بِِط،  َواُك، َواِلْستِنَْشاُق بِاْلَماِء، َوَقصُّ اْلَْظَفاِر، َوَغْسُل اْلَبَراِجِم، َوَنْتُف اْلِ ْحَيِة، َوالسِّ اِرِب، َوإِْعَفاُء اللِّ الشَّ
َوَحْلُق اْلَعاَنِة، َواْنتَِقاُص اْلَماِء -َيْعنِي اِلْستِنَْجاَء بِاْلَماِء-((، َقاَل َزَكِريَّا: َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اْلَعاِشَرَة إاِلَّ 

َأْن َتُكوَن »اْلَمْضَمَضَة«. ]52صد ح[.
عرش من الفطرة: وكل هذا من عناية الرشيعة بالنظافة والشــكل العام فتهذيب الشارب وترك 

اللحية جماُل للرجل وإزالتهما جماٌل للمرأة ونظافة الفم واألسنان باملضمضة والسواك ونحوه من األهمية 

بمكان، وتنظيف األنف باالستنشــاق وغري ذلك من املذكورات، ومع العناية بالظاهر ال نغفل عن العناية 

بالباطــن كطهارة القلب باإلخالص والعمل الصالح، فإن الجمع بني نظافة وطهارة الظاهر والباطن مما 

يجلب املحبة واملودة والربكة بينما الغفلة عنهما أو أحدهما سبب للنفرة والشقاق.

 وغسل الرباجم: املقصود بالرباجم ُعَقُد اأْلََصاِبِع َوَمَعاِطُفَها ُكلَُّها وَقاَل اْلُعَلَماُء: َويُْلَحُق ِباْلرَبَاِجِم 

َماِخ َفيُِزيلُُه ِباْلَمْسِح َونَْحِوِە. َما يَْجتَِمُع ِمْن اْلَوَسِخ يِف َمَعاِطِف اأْلُذُِن َوَقْعِر الصِّ

باب]العناية]بالبشرة]واستعمال]ما]يزينها1][[ 

َعــْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: »َكاَنْت النَُّفَســاُء َتْجلُِس َعَلى َعْهِد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبِعيَن َيْوًما، ( 1470
َفُكنَّا َنْطلِي ُوُجوَهنَا بِالَوْرِس مَِن الَكَلِف«. ]139صت[ حسن صحيح.

 بالورس: نَبْت أصفر يُصبغ به وله رائحة طيبة وال بأس من اســتعمال غري الورس مما يعطي 

البرشة نعومة ورائحة طيبة.

 الَكَلف: ما يعلو وجه املرأة من الحمرة أو السواد بعد الوالدة.
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]باب]ترغيب]النساء]في]اقتناء]الطيب]1][[ 

واستعماله]السيما]للزوج

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْضَطَجَع َعَلى َنْطٍع، َفَعِرَق، َفَقاَمْت ُأمُّ ُسَلْيٍم إَِلى َعَرقِِه ( 1471
ــَفْتُه، َفَجَعَلْتــُه فِي َقاُروَرٍة، َفَرآَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))َما َهَذا الَِّذي َتْصنَِعيَن َيا ُأمَّ ُســَلْيٍم؟(( َقاَلْت: َأْجَعُل  َفنَشَّ

َعَرَقَك فِي طِيبِي، َفَضِحَك النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. ]صن 5371 ص[.
ونظــري هذا حديث )أال وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه أال إن طيب النســاء ما 

ظهر لونه ولم يظهر ريحه أي كان ريحــه خفيًفا ليس كطيب الرجال أما مع زوجها ويف بيتها فلتتطيب 

بما تشاء(.

نطع: هو جلد يؤكل عليه مثل السفرة وقد يبسط عىل الفراش.

فنشفته: عرصته من قطعة أديم )وهو الجلد املدبوغ( عىل الفراش ليسيل يف القارورة.

يف طيبي: أي يف الطيب الخاص بي وهكذا ينبغي للزوجة أن يكون عندها من الطيب ما تجذب به 

الزوج وتزيل به الروائح الكريهة كالَعَرق ونحوه، وال تزول الرائحة الكريهة إال باالغتسال وتبديل املالبس 

قبل وضع الطيب وإال ســتبقى الرائحة الكريهة حتى مع وضع الطيب، بل إن االغتسال وتبديل املالبس 

مقدم عىل وضع الطيــب ومع الطيب أكمل وأتم، فإن الروائح الكريهة كالَعرق ونحوه ومثلها التي تخرج 

من الفم بســبب عدم استخدام السواك ومعجون األسنان ومطيبات الفم َسٌد مانع لتفاعل الزوجني السيما 

يف العالقة الحميمة وسبب مبارش للنفرة، كما أنه يجب الحذر من أن يخرج من الفم كلمات قبيحة جارحة 

فإنها ال تقل خطرها عــن الرائحة الكريهة والواجب الجمع بني تطييب الفم بالرومانســية كما يطهره 

بالسواك ومطيباته.

]باب]العناية]بنظافة]الفم]وتطييبه]1][[ 

والحذر]من]الروائح]الكريهة

َواِك«. ]سن 25594 ص[.( 1472 َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: إَِذا َدَخَل َبْيَتُه َبَدَأ بِالسِّ
بدأ بالسواك: والســواك ُمطهر وُمنظف ومفيد لألســنان واللثة وال يمنع من الجمع بينه وبني 

املعجون فمن حقوق الزوجني أال يتبادل أحدهما الحديث مع اآلخر إال وقد نظف فمه السيما عند املداعبات.

ي (  147 َعْن َثابٍِت َعْن َأَنٍس: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَســَل ُأمَّ ُســَلْيٍم  َتنُْظُر إَِلى َجاِرَيٍة، َفَقاَل: ))ُشــمِّ
َعَواِرَضَها، َواْنُظرِي إَِلى ُعْرُقوبَِها((«. ]سن 13448، ح[.
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ويف رواية )وُشمي معاطفها( واملعاطف ناحيتا العنق أي مكان َوْضع املعاطف واملعاطف ال واحد 

لها وهي األردية جمع رداء وُسمي الرداء عطًفا لوقوعه عىل عطفي الرجل أي ناحيتا عنقه.

جارية: )ويف رواية امرأة يريد أن يتزوجها(.

عوارضها: يعني األســنان التي يف عرض الفم وهي من الثنايا واألرضاس واملراد: اختبار رائحة 

فمها فالعناية بسالمة األسنان ال ينفك عن رائحة الفم وجماله وُحسن االبتسامة ويؤخذ من ذلك أن عناية 

املرأة برائحة فمها وعنقها قبل الزواج عالمة عىل شــدة عنايتها بعده الســيما أنهما من مواضع املداعبة 

وبدون العناية بنظافتها وتطييبها تتعطل املداعبة وإذا تعطلت املداعبة ضعفت متعة الجماع.

عرقوبها: ويف رواية )عرقوبيها( الُعرُقوب هو الَوتَر الذي ُفَويْق الَعِقب أي العصب خلف الكعبني 

مؤخر القدم.

باب]أهمية]العناية]بالشعر1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َكاَن َلُه َشْعٌر َفْلُيْكرِْمُه((. ]4163صد[ حسن ( 1474
صحيح.

َعْن َأبِي َقَتاَدَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َأْكرِْم َشْعَرَك َوَأْحِسْن إَِلْيِه((. ]1218صج ح[.( 1475
أكرم شعرك وأحسن إليه: يدخل فيه ترسيح الشــعر وتنظيفه وتحسينه وعدم تركه يتشعث 

وينتفش وعناية املرأة بشعرها يشمل هذا وزيادة مثل أن تجعله عىل أشكال بل وألوان مختلفة.

ا َذَهْبنَا لِنَْدُخَل َقاَل: ))َأْمِهُلوا (  147 َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َســَفٍر َفَلمَّ
ِعَثُة، َوَتْسَتِحدَّ اْلُمِغيَبُة((. ]صد 2778 ص[. َحتَّى َنْدُخَل َلْيًا لَِكْي َتْمَتِشَط الشَّ

أمهلوا: اصربوا.

أمهلوا: إلعطاء الوقت للزوجة أن تتزين وتتجهز لزوجها.

تمتشط: تُهذب شعر رأسها وتُجمله.

وتستحد: إزالة شعر العانة باملوىس ولها إزالته بوسائل أخرى.

املغيبة: التي غاب عنها زوجها.

ْحَمِن ْبِن َشْيَبَة َقاَل: َسِمْعُت ُأمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتُقوُل: »ُقْلُت لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ( 1477 َعْن َعْبِد الرَّ
َجاُل؟ َقاَلْت: َفَلْم َيرْعنِي مِنُْه َيْوَمئٍِذ إاِلَّ َونَِداُؤُه َعَلى اْلِمنَْبِر، َقاَلْت:  َمــا َلنَــا اَل ُنْذَكُر فِي اْلُقْرآِن َكَما ُيْذَكُر الرِّ
ُح َشــْعِري َفَلَفْفُت َشــْعِري ُثمَّ َخَرْجُت إَِلى ُحْجَرٍة مِْن ُحَجِر َبْيتِي َفَجَعْلُت َســْمِعي ِعنَْد اْلَجِريِد  َوَأَنا ُأَســرِّ
َفإَِذا ُهَو َيُقوُل ِعنَْد اْلِمنَْبِر: ))َيا َأيَُّها النَّاُس إِنَّ اهللَ َيُقوُل فِي كَِتابِِه: }إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمننَِي إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت َوٱلُۡمۡؤِمننَِي 

ۡجًرا َعِظيٗما{((. ]سن 26645 ص[.
َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱللَّ

َ
ۡجًرا َعِظيٗماأ

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱللَّ

َ
َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتَوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت{ إَِلى آِخرِ اْلَيِة }أ
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وأنا أرسح شعري فلففت شعري: وفيه العناية بترسيحات الشعر وعدم تركه ملفوًفا إال لحاجة.

ــُحنِي َوَينَــاُل مِــْن َرْأِســي َوَأَنــا َحائِــٌض«. ( 1478 َعــْن َعائَِشــَة َقاَلــْت: »َكاَن النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوشَّ
]سن 25583، ح[.

يتوشــحني: من املعانقة والكشح ما بني الرسة ووســط الظهر، وأصل التوشح لبس الوشاح 

والوشاح شبه قالدة من نسيج عريض يرصع بالجواهر تشده املرأة بني عاتقها وكشحيها أي الرسة ووسط 

الظهر، ويؤخذ من هذا أنه ال بأس بالترصيح أحيانًا بما يُستحيا من ِذكره عند الحاجة والفائدة والتوضيح، 

ويف هذا الحديث نجد عائشــة  كغريها يف أكثر من حديث تخاطب بمثل هذا الكالم رجااًل وهو التابعي 

يزيد بن بابنوس وصاحبه وقد أتيا إليها يســأالنها عن الِعراك أي املحيض، فقالت: كان يتوشحني. ومن 

ذلك حديث مقدام بن رشيح عن أبيه قال ســألت عائشة أكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يبارشك وأنت حائض قالت 

وأنا عارك كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )اتزري بنت أبي بكر ثم يبارشني ليال طويال( وغريها الكثري، ومنها 

املذكورة يف كتاب الزفاف وغريه، والجهل بهذه قد يؤدي إىل الخالفات بني الزوجني أو تقصري أحدهما تجاه 

اآلخر وهو ال يدري أو ضعف العالقة الزوجية أو إنهائها، وإذا لم نمأل الفراغ ونسد الثغرة يف هذه الثقافة 

الجنسية تحت مظلة النصوص الرشعية ســيذهب الذاهبون إىل وسائل أخرى ليست تحت مظلة رشعية 

ســلبياتها أكثر من إيجابيتها، ومن أجل ذلك نتكلم فيه بشيئ من التفصيل والتوسع املقبول الذي يغنيهم 

ويكفيهم عن وسائل خارج نطاق الرشع.

وينال من رأيس: تريد القبالت ولذلك ينبغي للزوجة العناية بشــعرها فهو زينة الرأس والعناية 

بوجهها تنظًفا وتزينًا وهي الزينة الحســية، كما ينبغي لهــا أال تغفل عن زينة الوجه املعنوية والروحية 

بتقوى الله تعاىل وكثرة الذِّكر وقراءة القرآن وصالة الليل فإن التقوى تعطي الوجه نوًرا وجمااًل وبشاشة 

وقبواًل وبركة تفوق الزينة الحسية والجمع بينهما أكمل وأتم.

]باب]العناية]بنظافة]الثياب]والبدن]1][[ 

وتطييبهما]وإزالة]الروائح]الكريهة

ٍف، َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُجِعَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُبْرَدٌة َســْوَداُء مِْن ُصوٍف، ( 1479 َعــْن َقَتاَدَة، َعْن ُمَطرِّ
وِف، َفَقَذَفَها« َقاَل: َوَأْحِســُبُه َقْد َقاَلْت:  ا َعِرَق، َوَجَد مِنَْها ِريَح الصُّ َفَذَكَر َبَياَض النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَســَواَدَها، َفَلمَّ

يَِّبُة«. ]سن 25160 ص[. يُح الطَّ »َكاَن ُيْعِجُبُه الرِّ
 بردة سوداء: كساء صغري مربع.
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 وجــد منها: ظهــر منها رائحة كريهة بســبب الصوف وليس بســبب َعرقــه ملسو هيلع هللا ىلص فإن من 

خصوصياته ملسو هيلع هللا ىلص أنه أطيب الناس َعرًقا وكان َعرقه طيبًا ويؤخذ من هذا أن وضع الطيب مع وجود رائحة 

كريهة يف الثياب ال يزيل الرائحة كاملة بل ال بد من االغتسال وتبديل الثياب قبل وضع الطيب.

 فقذفها: طرحها ونزعها عنه.

باب]األثر]اإليجابي]للتزين]باللباس]والُحلي1][[ 

ُؤاْ ِف ٱۡلِۡلَيةِ َوُهَو ِف ٱۡلَِصاِم َغرۡيُ ُمبنِٖي١٨١٨{ ]الزخرف: 18[ َو َمن يُنَشَّ
َ
ُؤاْ ِف ٱۡلِۡلَيةِ َوُهَو ِف ٱۡلَِصاِم َغرۡيُ ُمبنِٖيأ َو َمن يُنَشَّ
َ
قال تعالى: }أ

أو من ينشأ يف الحلية: أي يُربى وينشأ وينبت عىل الزينة أي النساء.

َهُب َواْلَحرِيُر ( 1480 َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي ِهنٍْد، َعْن َأبِي ُموَسى، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُأِحلَّ الذَّ
َم َعَلى ُذُكوِرَها((. ]صن 5148 ص[. تِي، َوُحرِّ َناِث ُأمَّ ِلِ

الذهب: وغريه من الُحيل كالفضة وما دون ذلك يف ثمنها إال أنها تفوقها يف زخرفتها وأشــكالها 

املختلفة كاملصنوع من الخرز ونحوه مما يعطي للنساء جمااًل.

والحرير: وغريه من أنواع اللباس الحديثة والتي دون الحرير ثمنًا وتفوقه زخرفة وتنوًعا فينبغي للزوجة 

العناية بلباسها تنظًفا وتنوًعا وتطيبًا فإن اللباس مما يزين املرأة ويلفت انتباه الزوج لها وهذا اللباس الحيس 

 وينبغي لها أال تغفل عن اللباس املعنوى والروحي كما قال تعاىل: }َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخرۡيَٞۚوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخرۡيۚٞ{ فبه تدوم املحبة 

واملودة والربكة.

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َظاَهَر مَِن اْمَرَأتِِه َفَوَقَع َعَلْيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل ( 1481
َر، َقاَل: ))َوَما َحَمَلَك َعَلى َذلِــَك َيْرَحُمَك اهللُ؟(( َقاَل:  اهللِ، إِنِّــي َظاَهــْرُت مَِن اْمَرَأتِي َفَوَقْعُت َقْبــَل َأْن ُأَكفِّ

َرَأْيُت َخْلَخاَلَها فِي َضْوِء اْلَقَمِر، َفَقاَل: ))َل َتْقَرْبَها َحتَّى َتْفَعَل َما َأَمَر اهللُ ((. ]3457صن ح[.
فوقعُت: أي جامعتها بسبب رؤيتي لُحليها.

خلخالها: جمع خالخيل وهو الُحيل يُلبس يف الساق.

باب]طلب]الجماع]تصريًحا]أو]تعريًضا1][[ 

ُجُل اْمَرَأَتُه إَِلى فَِراِشــِه َفَأَبْت ( 1482 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َدَعا الرَّ
َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعنَْتَها الَماَئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح((. ]3237خ[.
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 إذا دعا الزوج امرأته إىل فراشه: أي إىل الجماع والغالب أن الدعوة إىل الجماع تكون من الرجل 

ترصيًحا ومن الزوجة تعريًضا كما يف الباب التايل.

باب]الزوجة]تعرض]نفسها]على]زوجها]بلسان]الحال1][[ 

ُثوا َأَبا َطْلَحَة (  148 عن َأَنٍس َقاَل: »َماَت اْبٌن أِلَبِي َطْلَحَة مِْن ُأمِّ ُسَلْيٍم، َفَقاَلْت أِلَْهلَِها: اَل ُتَحدِّ
َبْت إَِلْيِه َعَشاًء، َفَأَكَل َوَشِرَب. َفَقاَل: ُثمَّ َتَصنََّعْت َلُه َأْحَسَن َما  ُثُه. َقاَل: َفَجاَء، َفَقرَّ بِاْبنِِه َحتَّى َأُكوَن َأَنا ُأَحدِّ

َكاَن َتَصنَُّع َقْبَل َذلَِك َفَوَقَع بَِها...«. إلخ الحديث. ])2457م(107[.
ثم تصنعت له أحســن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها: وهذا التصنع والتزين من أم سليم 

طلٌب للجماع بلسان الحال فأجابها زوجها أبو طلحة بلسان الحال أيًضا فوقع بها، وكأنه قال لها بلسان 

املقال فهمتك يا زوجتي الجميلة وطلبُك ُمطاٌع، ومن أمثلة طلب الجماع بلسان الحال املداعبة وال يمنع من 

أن تطلب بلسان املقال أحيانًا ويكون بكلمات رومانسية تُسعد بها الزوج وتجلب املحبة واملودة.

باب]ترغيب]الزوجة]زوجها]بكشف]بعض]مفاتنها]وأهمية]الضوء]1][[ 

الخافت]عند]المعاشرة

تَۡراٗبا٣٣٣٣{ ]النبأ:   [
َ
تَۡراٗباَوَكَواِعَب أ
َ
قال تعالى: }َوَكَواِعَب أ

كواعب أترابا: النواهد الالتي لم ينكرس ثديهن ولم يتدلني من شــبابهن وقوتهن ونضارتهن ويف 

هذه اآلية الكريمة إشــارة إىل ما يرغبه الرجال من مفاتن النســاء ومنها الكواعب وجاءت اآلية يف سياق 

الرتغيب يف املحبوبات.

َر، َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَرُه، ( 1484 َعْن ِعْكِرَمَة، َأنَّ َرُجاًل َظاَهَر مَِن اْمَرَأتِِه، ُثمَّ َواَقَعَها َقْبَل َأنَّ ُيَكفِّ
َر  َفَقــاَل: ))َمــا َحَمَلَك َعَلى َما َصنَْعَت؟((، َقاَل: َرَأْيُت َبَياَض َســاقَِها فِي اْلَقَمِر، َقــاَل: ))َفاْعَتِزْلَها َحتَّى ُتَكفِّ

َعنَْك((. ]2221صد ص[.
رأيت بياض ساقها: وهذا سبب انجذابه إليها.

َر، َفَذَكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 1485 َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: َتَظاَهَر َرُجٌل مَِن اْمَرَأتِِه َفَأَصاَبَها َقْبَل َأْن ُيَكفِّ
َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َحَمَلَك َعَلى َذلَِك؟(( َقاَل: َرِحَمَك اهلُل َيا َرُسوَل اهللِ، َرَأْيُت َخْلَخاَلَها َأْو َساَقْيَها فِي 

َضْوِء اْلَقَمِر، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفاْعَتِزْلَها َحتَّى َتْفَعَل َما َأَمَرَك اهللُ ((. ]3458صن، ح[.
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رأيت خلخالها أو ساقيها يف ضوء القمر: فالضوء الخافت له أهميته يف رؤية كل من الزوجني 

ملفاتن اآلخر وتفاعله عند الجماع.

َعْن ُســَلْيَماَن ْبِن َيَســاٍر، َعْن َســَلَمَة ْبِن َصْخٍر َقاَل اْبــُن اْلَعاَلِء اْلَبَياِضيُّ َقــاَل: ُكنُْت اْمَرًأ (  148
ا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ِخْفُت َأْن ُأِصيَب مَِن اْمَرَأتِي َشْيًئا ُيَتاَبُع بِي  ُأِصيُب مَِن النَِّساِء َما اَل ُيِصيُب َغْيِري، َفَلمَّ
َف لِي مِنَْها  َحتَّى ُأْصبَِح، َفَظاَهْرُت مِنَْها َحتَّى َينَْســلَِخ َشــْهُر َرَمَضاَن، َفَبْينَا ِهَي َتْخُدُمنِي َذاَت َلْيَلٍة، إِْذ َتَكشَّ

َشْيٌء، َفَلْم َأْلَبْث َأْن َنَزْوُت َعَلْيَها....إلخ ]2213صد ح[.
قال ابن العالء: البيايض أي صاحب القصة هو سلمة بن صخر البيايض وكما يف رواية )عن سلمة 

بن صخر البيايض كنت امرءا أصيب من النساء...فخفت أن يقع مني شئ يف ليلتي فيتتابع بي حتى أصبح 

أي يكرر الجماع حتى يدخل الصبح فيفسد صيامه(

هي تخدمني: ويؤخذ منه خدمة الزوجة زوجها السيما لو كان هذا من عادتهم وُعرفهم.

إذ تكشــف يل منها يشء: أي تكشف له بعض ما يثريه من مفاتن ومحاسن زوجته ويدعوه إىل 

حبها وجماعها وهكذا ينبغي للزوجة أن تكشــف بعض ما يجذب الزوج من محاســنها الحسية وكذلك 

تكشــف له عن محاســنها املعنوية مثل أن تكشــف له ما عندها من أفكار وعلم وثقافة وُحسن التدبري 

والتفكري كما يف الباب التايل.

فلم ألبث أن نزوت عليها: وقعت عليها وجامعتها.

باب]لفت]الزوجة]نظر]زوجها]إليها1][[ 

َعْن َعائَِشــَة ، َقاَلْت: »ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللِ، َأَرَأْيَت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا َوفِيِه َشَجَرٌة َقْد ُأكَِل ( 1487
َها ُكنَْت ُتْرتُِع َبِعيَرَك؟ َقاَل: ))فِي الَِّذي َلْم ُيْرَتْع ِمنَْها(( َتْعنِي َأنَّ  مِنَْها، َوَوَجْدَت َشَجًرا َلْم ُيْؤَكْل مِنَْها، فِي َأيِّ

ْج بِْكًرا َغْيَرَها«. ]5077خ[. َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيَتَزوَّ
شــجرة قد أكل منها: أي قد رتعت فيه اإلبل والدواب وتقصد رضائرها الثيبات قد تزوجن قبل 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

 شــجًرا لم يؤكل منها: أي التي يكون زهرها وورقها متوفرة كثريًا وتقصد نفسها فلم يمسها 

أحد قبل رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهذا من لفت االنتباه إىل ما تتميز به من املحاسن الحسية واملعنوية والذكاء يف 

الطرح وأساليب البالغة من التشبيه واملجاز واالســتفهام البالغي الذي يعطيه حيوية ومزيًدا من اإلقناع 

والتأثري كما يعطي السامع إشارة وجذبًا النتباهه وإرشاًكا يف التفكري ليصل بنفسه إىل الجواب.

 يف أيها كنت ترتع بعريك: أي يف أي شجرة ترتك بعريك ترعى وتأكل منها.
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باب]حسن]التعامل]بين]الزوجين]نهارا]يؤثر]إيجابا]ليال1][[ 

َعــْن َعْبِد اهللِ ْبــِن َزْمَعــَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))لَ َيْجِلــُد َأَحُدُكُم اْمَرَأَتُه َجْلــَد الَعْبِد، ُثمَّ ( 1488
ُيَجاِمُعَها فِي آِخرِ الَيْوِم((. ]5204خ[.

ال يجلد أحدكم امرأته: ألن املرضوب غالبا ينفر من ضاربه كما أن رضب اللسان أشد من رضب 

األبدان وإذا كان رضب األبدان يجرح املرضوب فإن رضب اللسان يجرح القلوب ورضب اللسان مثل السب 

والقذف ونحو ذلك فعليه التلطف بها والتودد إليها إذا أراد تفاعلها لياًل فأعطها أيها الزوج رومانســية 

نهاًرا تردها لك لياًل وأعطه أيتها الزوجة رومانسية لياًل يردها لك نهاًرا.

باب]الرومانسية]العملية]ال]تقل]أهمية]عن]الرومانسية]القولية1][[ 

َعْن َعنَْبَســَة ْبِن َأبِي ُســْفَياَن، َقاَل: َأْخَبَرْتنِي ُأْختِي ُأمُّ َحبِيَبَة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َحبِيَبَها َأَبا ( 1489
اْلَقاِســِم ملسو هيلع هللا ىلص َأْخَبَرَهــا، َقاَل: ))َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ُيَصلِّي َأْرَبَع َرَكَعاٍت َبْعــَد الظُّْهرِ َفَتَمسُّ َوْجَهُه النَّاُر َأَبًدا إِْن 

َشاَء اهللُ ((. ]صن )1813( صحيح بما قبله وهو )1812([.
أن حبيبها أبا القاسم: وفيه قول الزوجة لزوجها ياحبيبي ونحو ذلك وهي رومانسية لفظية.

َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجالًِســا َفَســِمْعنَا َلَغًطا َوَصْوَت ِصْبَيــاٍن، َفَقاَم ( 1490
ْبَياُن َحْوَلَها، َفَقاَل: ))َيا َعائَِشــُة َتَعاَلْي َفاْنُظرِي((. َفِجْئُت َفَوَضْعُت  َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا َحَبِشيٌَّة َتْزفُِن َوالصِّ
َلْحَييَّ َعَلى َمنْكِِب َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجَعْلُت َأْنُظُر إَِلْيَها َما َبْيَن الَمنْكِِب إَِلى َرْأِسِه، َفَقاَل لِي: ))َأَما َشبِْعِت، 
َأَمــا َشــبِْعِت((. َقاَلْت: َفَجَعْلُت َأُقــوُل اَل أِلَْنُظَر َمنِْزَلتِي ِعنْــَدُه إِْذ َطَلَع ُعَمُر، َقاَلْت: َفاْرَفــضَّ النَّاُس َعنَْها: 
وا ِمْن ُعَمَر(( َقاَلْت: َفَرَجْعُت.  َقاَلْت: َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلَْنُظُر إَِلى َشَياطِيِن اِلْنِس َوالِجنِّ َقْد َفرُّ

]3691صت ص[.

لغطا: صوتا شديدا ال يُفهم.

حبشية: جارية أو أَمة سوداء وحبشية نسبة إىل بالد الحبشة.

تزفن: تتمايل وتلعب وكانت جاريــة صغرية، وقد ُرِخص يف األفراح واألعياد والنكاح يف الرضب 

بالدفوف والتغني باألشعار الحســنة وقيل: أن ذكر رقص الجارية شاذ ملخالفته جميع الروايات األخرى 

يف الصحيحني وغريهما التي فيها أن الراقصني كانوا رجاال ورقص الحبشــة محمول عىل اللعب بالسالح 

والحراب وما فيه إعانة عىل الجهاد.
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فوضعت لحيي عىل منكب رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: وهذا من الرومانسية الفعلية ونظري ذلك مسح 

الرأس والصدر وتشــابك األصابع ونحو ذلك ومعنى لحيي: منبت األســنان أي أسفل الوجه والذقن أما 

املنكب فهو مجتمع رأس الكتف والعضد.

ألنظر منزلتي عنده: ألعلم مرتبتي عنده وغاية حبه يل.

. فارفض: تفرق الناس عنها خوفا من إنكار عمر

َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنْــِدي َجاِرَيَتاِن ُتَغنَِّيــاِن بِِغنَاِء ُبَعاَث، ( 1491
ْيَطاِن ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َل َوْجَهُه، َوَدَخَل َأُبو َبْكٍر، َفاْنَتَهَرنِي َوَقاَل: مِْزَماَرُة الشَّ َفاْضَطَجَع َعَلى الِفَراِش، َوَحوَّ
وَداُن  ا َغَفَل َغَمْزُتُهَما َفَخَرَجَتا، َوَكاَن َيْوَم ِعيٍد، َيْلَعُب السُّ َفَأْقَبَل َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ  َفَقاَل: ))َدْعُهَما((، َفَلمَّ
ا َقاَل: ))َتْشــَتِهيَن َتنُْظرِيَن؟(( َفُقْلــُت: َنَعْم، َفَأَقاَمنِي َوَراَءُه،  ا َســَأْلُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِمَّ َرِق َوالِحَراِب، َفإِمَّ بِالدَّ
ِه، َوُهَو َيُقوُل: ))ُدوَنُكْم َيا َبنِي َأْرفَِدَة(( َحتَّى إَِذا َملِْلُت، َقاَل: ))َحْســُبِك؟(( ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل:  ي َعَلى َخدِّ َخدِّ

))َفاْذَهبِي((. ]950خ[.

السودان: الحبوش.

الدرق: جمع درقة وهي الرتس الذي يتخذ من الجلود.

الحراب: جمع حربة.

خدي عىل خده: أي متالصقني وهذا من الرومانســية الفعلية واألكمل أن تصحبها رومانســية 

قولية كقول أحدهما لآلخر ياعيوني ويا حبيبي أو يا قلبي ونحو ذلك من كلمات اإلعجاب والثناء وال بأس 

من املبالغة والتعريض.

أرفدة: هو جد الحبشة األكرب.

َعْن َعائَِشــَة َقاَلْت: ))َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَضُع َرْأَســُه فِي ِحْجرِي َفَيْقــَرُأ َوَأَنا َحائٌِض((. ( 1492
]260صد ص[.

حجري: الَحجر بفتــح الحاء ويجوز كرسها وُحكي ضمها وهو الصدر أو الِحضن وهو ما دون 

اإلبط إىل الكشــح ويف ذلك أهمية التقارب بل والتالصق الجسدي مثل أن تضع يدها يف يده ونحو ذلك كما 

يف األحاديث التالية وغريها.

َعْن َعائَِشــَة  َســَأْلُتَها: »َهْل َتــْأُكُل اْلَمْرَأُة َمَع َزْوِجَها َوِهَي َطامِــٌث؟ َقاَلْت: َنَعْم، َكاَن (  149
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعونِي َفآُكُل َمَعُه َوَأَنا َعاِرٌك، َوَكاَن َيْأُخُذ اْلَعْرَق َفُيْقِســُم َعَليَّ فِيِه َفَأْعَتِرُق مِنُْه، ُثمَّ َأَضُعُه 
ــَراِب َفُيْقِســُم َعَليَّ فِيِه َقْبَل  َفَيْأُخــُذُه َفَيْعَتــِرُق مِنُْه َوَيَضُع َفَمُه َحْيُث َوَضْعُت َفِمي مَِن اْلَعْرِق، َوَيْدُعو بِالشَّ
َأْن َيْشــَرَب مِنُْه، َفآُخُذُه َفَأْشــَرُب مِنُْه، ُثمَّ َأَضُعُه َفَيْأُخُذُه َفَيْشــَرُب مِنُْه، َوَيَضُع َفَمُه َحْيُث َوَضْعُت َفِمي مَِن 

اْلَقَدِح«. ]279صن ص[.
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فيُقســم عيل فيه فأعرتق: يُقسم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل عائشة  أن تأكل قبله ثم تُناوله له فيأكل 

من املكان الذي أََكَلْت منه.

ويدعو بالرشاب فيُقســم عيل فيه: يُناولها الرشاب ويُقسم عليها ألنها تعتذر وتريده أن يبدأ 

أوال ثم تتناوله بعد َقَسِمه ثم يضع فمه حيث َوَضعْت َفَمها فيرشب.

َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: ))ُكنُْت َأْشَرُب َوَأَنا َحائٌِض، ُثمَّ ُأَناِوُلُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضُع َفاُه َعَلى َمْوِضِع ( 1494
(( َوَلْم َيْذُكْر ُزَهْيٌر  ُق اْلَعْرَق َوَأَنا َحائٌِض، ُثمَّ ُأَناِوُلُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيَضُع َفاُه َعَلى َمْوِضِع فِيَّ ، َفَيْشَرُب، َوَأَتَعرَّ فِيَّ

َفَيْشَرُب ]300 م[.
فيضع فاه عىل موضع يف: فيرشب مكان رُشبي من الكأس فيضع فمه عىل املوضع الذي َوضعُت 

عليه فمي ويكون ذلك أيًضا يف الطعام كما يف قولها )وأتعرق العرق(.

وأتعرق العرق: العرق بفتح العني وسكون الراء العظم الذي عليه بقية لحم ويقال أتعرق اللحم 

إذا أخذت اللحم بأسنانك.

ــَواَك أِلَْغِســَلُه َفَأْبَدُأ بِِه ( 1495 َعــْن َعائَِشــَة َأنََّها َقاَلــْت: »َكاَن َنبِيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْســَتاُك َفُيْعطِينِي السِّ
َفَأْسَتاُك ُثمَّ َأْغِسُلُه َوَأْدَفُعُه إَِلْيِه«. ]51صد ح[.

 فأستاك: أي تستعمل السواك مكان ريق النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل ان تغسله ف واختالط ريق الزوجني 

كائن عند تبادل القبالت.

باب]نوم]الزوجة]بجانب]زوجها]حال]طهرها]وحيضها1][[ 

، َأنَّ َعائَِشــَة، َقاَلْت: ُكنُْت َنائَِمًة إَِلى َجنِْب َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  149 ِد ْبِن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن ُمَحمَّ
ْيِل َفَلَمْســُتُه َفَوَقَعْت َيِدي َعَلى َقَدَمْيِه َوُهَو َســاِجٌد َوُهَو َيُقوُل: ))َأُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخطَِك،  َفَفَقْدُتُه مَِن اللَّ

َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َل ُأْحِصي َثنَاًء َعَلْيَك، َأْنَت َكَما َأْثنَْيَت َعَلى َنْفِسَك((. ]3493صت ص[.
ففقدته: وفيه تفقد الزوجة زوجها واالطمئنان عليه يف نومته وطعمته وغري ذلك.

فلمسته: ويف رواية )فالتمسته( أي جعلت تطلبه بيدها بحثا عنه.

ــَعاِر اْلَواِحــِد َوَأَنا َطامٌِث ( 1497 َعــْن َعائَِشــَة َقاَلْت: »ُكنْــُت َأَنا َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنبِيُت فِي الشِّ
َحائٌِض، َفإِْن َأَصاَبُه مِنِّي َشــْيٌء َغَســَل َمَكاَنُه َلْم َيْعُدُه، ُثمَّ َصلَّى فِيِه، ُثمَّ َيُعوُد، َفإِْن َأَصاَبُه مِنِّي َشــْيٌء َفَعَل 

مِْثَل َذلَِك َغَسَل َمَكاَنُه َلْم َيْعُدُه َوَصلَّى فِيِه«. ]372صن ص[.
الشعار: هو الثوب الذي ييل البرشة.
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فإن أصابه: أي أصاب ذلك الثوب.

مني يشء: أي دم أو غريه.

لم يعده: يقترص عىل ذلك املوضع فقط وال يتجاوزه.

ثم صىل فيه: أي يف ذلك الشعار.

فإن أصابه مني يشء: ويف رواية عند أبي داود )وإن أصاب منه يشء( واملعنى وإن أصاب تعني 

ثوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص منه يشء غسل مكانه ولم يعده أي ولم يتجاوز املكان وال يلزم غسل الثوب كله.

َعــْن ُكَرْيٍب، َمْوَلى اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن َعبَّاٍس َأْخَبَرُه َأنَُّه َبــاَت َلْيَلًة ِعنَْد َمْيُموَنَة ( 1498
َزْوِج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهــَي َخاَلُتــُه َفاْضَطَجْعــُت فِي َعــْرِض الِوَســاَدِة ، َواْضَطَجَع َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْهُلُه فِي 

ُطولَِها...«. الحديث ]183خ[.
الوسادة: املخدة.

َثْتَها َقاَلْت: »َبْينَا َأَنا َمَع ( 1499 َثْتُه َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة َحدَّ َعْن َأبِي َســَلَمَة: َأنَّ َزْينََب بِنَْت ُأمِّ َســَلَمَة، َحدَّ
النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُمْضَطِجَعــٌة فِي َخِميَصــٍة، إِْذ ِحْضُت، َفاْنَســَلْلُت، َفَأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضتِي، َقاَل: ))َأُنِفْســِت((؟ 

ُقْلُت: َنَعْم، َفَدَعانِي، َفاْضَطَجْعُت َمَعُه فِي الَخِميَلِة. ]298خ[.
خميصة: كساء أسود مربع يكون من صوف وغريه.

فانسللت: ذهبت يف خفية خشية أن يصيبه من دمها أو يطلبها لالستمتاع فذهبت تتجهز لذلك.

ثياب حيضتي: بكرس الحاء أي الثياب التي ألبســها حال الحيض وبفتح الحاء أي ثيابي التي 

ألبسها من الحيض ألن الحيضة بالفتح هي الحيض.

أنفست: بضم النون وفتحها أي حضت.

الخميلة: القطيفة ذات الخمل أو صوف له خمل.

وأطلقــت الخميصة والخميلة عــىل يشء واحد مع كونهما يختلفان كمــا يف حديث )تعس عبد 

الخميصــة تعس عبد الخميلة( واإلطالق هنا من باب التجــوز وال منافاة بني الخميصة والخميلة فكأنها 

كانت كساء أسود لها أهداب ويف رواية ملسلم لم تُذكر الخميصة بل ذُكرت الخميلة يف املوضعني.

َعْن َأبِي َســَلَمَة، َعْن ُأمِّ َســَلَمَة، َقاَلْت: »ُكنُْت َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي لَِحافِِه، َفَوَجْدُت َما ( 1500
َتِجُد النَِّســاُء، مَِن اْلَحْيَضِة، َفاْنَســَلْلُت مَِن اللَِّحاِف، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَنِفْسِت؟(( ، ُقْلُت: َوَجْدُت َما 
َتِجُد النَِّساُء مَِن اْلَحْيَضِة، َقاَل: ))َذلِِك َما َكَتَب اهللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم(( َقاَلْت: َفاْنَسَلْلُت، َفَأْصَلْحُت مِْن َشْأنِي، 
َحــاِف(( َقاَلْت: َفَدَخْلُت َمَعُه«. ]صه  ُثــمَّ َرَجْعُت، َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َتَعاَلْي، َفاْدُخِلي َمِعي فِي اللِّ

637، ح[.
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عن أبي ســلمة: ليس هو زوج أم سلمة بل هو أبو ســلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبوه أحد 

العــرشة املبرشين بالجنة وهو من فقهاء املدينة ثقة كثري الحديث ومن أفاضل قريش وُعبادهم ومن كبار 

أئمة التابعني وكان إماما ُحجة يناظر ابن عباس ويراجعه.

فأصلحت من شــأني ثم رجعت: من إزالة أثر دم الحيض والتزيــن ويف ذلك عناية الزوجة 

بالتزين والتنظف والتطيب ولو كانت حائضا.

]باب]النظرة]واللمسة]والكلمة]1][[ 

وأثرها]اإليجابي]في]العالقة]بين]الزوجين

َنــا َل َمَحاَلَة، ( 1501 َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))ُكلُّ اْبــِن آَدَم َأَصــاَب ِمــَن الزِّ
ُبــُه اْلَفْرُج((.  ُق َذلَِك َوُيَكذِّ ُث، َوُيَصــدِّ َفاْلَعْيــُن ِزَناَهــا النََّظُر، َواْلَيُد ِزَناَهــا اللَّْمُس، َوالنَّْفــُس َتْهَوى َوُتَحدِّ

]8582 سن ص[.

َعــْن َأبِــي َصالٍِح، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه َقاَل: ))َعَلــى ُكلِّ َنْفٍس مِْن َبنِي ( 1502
َنا، َأْدَرَك َذلَِك اَل َمَحاَلَة، َفاْلَعْيُن ِزَناَها النََّظُر، َواآْلَذاُن ِزَناَها ااِلْستَِماُع، َواْلَيُد ِزَناَها  ُه مَِن الزِّ آَدَم ُكتَِب َحظُّ
ُبُه  ُق َذلَِك َوُيَكذِّ ـى، َوُيَصدِّ َســاُن ِزَناُه اْلَكاَلُم، َواْلَقْلُب َيْهَوى َوَيَتَمنَـّ ْجُل ِزَناَها اْلَمْشــُي، َواللِّ اْلَبْطُش، َوالرِّ

اْلَفْرُج«. ]8919 سن ح[.
وفيه الحذر الشديد من النظرة واللمسة والكلمة امُلحرمة؛ ألنها وسائل الرتكاب الفاحشة ومفهوم 

ذلك الحث الشــديد عىل النظرة واللمســة والكلمة بني الزوجني والعناية بمقدمات الجماع بلسان املقال 

والحال والكالم الجميل واملدح والثناء واللمســات املتنوعة التي تثري شهوة الزوجني والنظرات التي تعرب 

عن الحب واإلعجاب.

واآلذان زناها االستماع...واللسان زناه الكالم: فإذا كان الكالم امُلحرك للشهوات والخضوع 

، ومن األهمية بمكان فليُسمع كلٌّ  بالقول بني الرجال والنســاء من امُلحرمات إال أنه بني الزوجني مستحبٌّ

منهما اآلخر ما تســعد به القلوب وتطرب به اآلذان وتتحرك به املشاعر والحواس، ويدخل يف ذلك إنشاد 

كٍل منهما لآلخر بكلمات فيها حب وثناء وإغراء ما دامت خالية من آالت العزف ولو أحيانًا ويف املناســبات 

السيما إذا شعر أحد الطرفني أن مثل هذا يســعده ويرغبه باإلنشاد املبارش منهما أحيانًا أو اإلسماع عن 

طريق املقاطع امُلسجلة، وال بأس من اقتباس كلمات املطربني وإنشادها بدون آالت العزف إال إذا أدى ذلك 

إىل تعلق القلب بهم ويف الحديث إن أزواج أهل الجنة ليُغنني أزواجهن بأحسن األصوات.
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باب]العناية]بمداعبة]األفواه]والوجوه1][[ 

ِد ْبِن اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس، َعْن َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِيَن، َقاَلْت: »َما َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  150 َعْن ُمَحمَّ
َيْمَتنُِع مِْن َشْيٍء مِْن َوْجِهي َوُهَو َصائٌِم«. ]سن 25832 ص[.

ال يمتنع من يشء من وجهي وهو صائم: إشــارة إىل الُقبَل كمــا يف رواية )يقبلني وهو يف 

رمضان( والوجه يشــمل الخدود والشــفايف والجبهة وال يمنع الصيام من املداعبات مع تجنب املبالغة 

واإلطالة حال الصيام خوًفا من الوقوع يف املحظور إال إذا كان يملك نفســه ويعلم أيًضا أن زوجته تملك 

نفسها فله التقبيل يف الوجه وما أسفل الوجه، وكذلك كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يَُقبل ويعانق حال الحيض كما 

يف حديث عائشة كان يتوشحني وينال من رأيس وأنا حائض أي املعانقة والتقبيل.

ِة َقاَل: ( 1504 َنا(( بَِهــِذِه اْلِقصَّ َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))لِــُكلِّ اْبِن آَدَم َحظُُّه ِمــَن الزِّ
ْجَاِن َتْزنَِياِن َفِزَناُهَما اْلَمْشــُي، َواْلَفُم َيْزنِي َفِزَنــاُه اْلُقَبُل((. ]صد  ))َواْلَيــَداِن َتْزنَِيــاِن َفِزَناُهَما اْلَبْطــُش، َوالرِّ

2153، ح[.

ويف روايــة لإلمام أحمد رقم )10920( كل بني آدم له حظه مــن الزنا فزنا العينني النظر وزنا 

اليديــن البطش )ويف رواية اللمس( وزنا الرجلني امليش ويف رواية الُخطا( وزنا الفم التقبيل والقلب يهوي 

ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج(.

قال ابن مسعود: )العينان تزنيان بالنظر والشــفتان تزنيان وزناهما التقبيل واليدان تزنيان 

وزناهما اللمس والرجالن تزنيان وزناهما امليش(

واليــدان تزنيان وزناهما اللمس: فاملالمســة ولو كانت مصافحة بني الرجال والنســاء من 

املحرمات إال أنه بني الزوجني من األولويات بكيفياته وأماكنه املختلفة.

كما أن حديث ماعز بن مالك عندما قال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لعلك َقبلت أو غمزت أو نظرت فيه داللة 

عىل أن القبالت والغمز )أي الغمز باليد( وغريها من املداعبات واملالعبات كانت ثقافة جنسية معلومة لدى 

القدماء واملعارصين بل وحث عليها الدين لحاجة الزوجني لها والســتقامة الحياة الزوجية وتوثيق املحبة 

واملودة بينهما مما يكون وسيلة الستقرار األرسة واملجتمع.

والفم يزني فزناه الُقبَل: ويف رواية )والشــفتان تزنيان وزناهما التقبيل( فالتقبيل بني الرجل 

واملرأة زنا أصغر ووســيلة إىل الزنا األكرب ومن املحرمات إال أنه مســتحب بني الزوجني وركن من أركان 

الجماع ووســيلة إلثارة الشهوة والوصول للمحبوب الســيما لو كانت الُقبلة من الدرجة األوىل؛ ألن الُقبلة 

درجات كما أن اللمسة درجات والنظرة درجات والكلمة درجات والتزين درجات، واإلخفاق يف واحدة منها 

يُْحدث إخفاًقا يف النتيجة العامة للجماع وعىل الزوجني الحرص عىل الوصول إىل اجتياز العملية بامتياز.
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ِه، ( 1505 ، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ْحَمِن ْبِن َسالِِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة اأْلَْنَصاِريِّ َعْن َعْبِد الرَّ
ُهنَّ َأْعــَذُب َأْفَواًها، َوَأْنَتُق َأْرَحاًما، َوَأْرَضى بِاْلَيِســيرِ((.  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َعَلْيُكــْم بِاْلَْبَكاِر، َفإِنَّ

]1861صه ح[.

ِه َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َعَلْيُكْم بَِشَوابِّ النَِّساِء، (  150 َعْن بِْشــِر ْبِن َعاِصٍم َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ
ُهنَّ َأْطَيُب َأْفَواًها َوَأْنَتُق َأْرَحاًما َوَأْسَخُن َأْقَباًل((. ]4078صج ص[. َفإِنَّ

ُهنَّ َأْعــَذُب َأْفَواًها َوَأْنَتُق ( 1507 َعــِن اْبــِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َعَلْيُكــْم بِاْلَْبــَكاِر َفإِنَّ
َأْرَحاًما َوَأْسَخُن َأْقَباًل َوَأْرَضى بِاْلَيِسيرِ ِمَن اْلَعَمِل((. ]4053صج ح[.

ويف رواية )وأقل ِخبًا( أي خداًعا ومكًرا.

عليكم باألبكار: ويف رواية )عليكم بشــواب النساء(: ورواية )بشــواب النساء( كأنها مفرسة 

وموضحة للمقصود من رواية )األبكار( وهو صغر الِسن، وألنه كم من ِبكر يف األربعينات بل والخمسينات 

وكم من ثيب يف العرشينات بل وأصغر من ذلك، والتعبري بالِبكر عن الصغريات بناء عىل الغالب ألن الغالب 

يف الِبكر ِصغر السن وبقرينة هذه األوصاف املذكورة، وهي أعذب افواًها وأنتق أرحاًما وأسخن أقبااًل وهي 

أوصاف لصغريات الِســن ولو ُكن ثيبات وال ينايف هذا أن للبكر مميزات ليست لغريها كما أن للثيبات ما 

يميزها.

بشواب النساء: أي الشابات من النساء.

أعــذب أفواًها: قال القايض: يدل عىل عذوبة ريقهــا ويف رواية )أطيب أفواًها(: كناية عن طيب 

ُقبلتهن وعذوبة ريقهن وكالمهن كما يف حديث )مالــك وللعذارى ولعابها( قال ابن حجر: وفيه دليل أنه 

يمص لسانها ويرشف شفتيها( وقال القرطبي وليس هذا ببعيد.

أنتق أرحاًما: ويف رواية )أفتح أرحاًما( ويف رواية أخرى )أنتج أرحاًما( أي كثرية الوالدة واملعنى 

أن أرحامهن أكثر قبواًل للنطفة لقوة حرارة أرحامهن أو لشدة شهوتهن.

أسخن أقبااًل: أقبااًل جمع ُقبُل.

أرىض باليســري: يف النفقة وغريهــا وقال املناوي: رواية )أرىض باليســري من العمل( تؤيد أن 

املقصود باليسري من الجماع لكن هل يقصد املناوي  اليسري من الجماع يف العدد أم املدة أم كليهما وإذا 

كان قصده الِبكر يف لياليها األوىل فمقبول وإال فال.

باب]المداعبات]الخفيفة]تتضمن]رسالة]بين]الزوجين1][[ 

اَلِة َوَلْم ( 1508 َعــْن ُعــْرَوَة، َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقبَّــَل َبْعَض نَِســائِِه، ُثمَّ َخَرَج إَِلــى الصَّ
ْأ«، َقاَل: ُقْلُت: َمْن ِهَي إاِلَّ َأْنِت؟ َفَضِحَكْت ]86صت ص[. َيَتَوضَّ
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 َقبل بعض نسائه ثم خرج: ومثل هذا يكون أحيانًا عند الخروج أو الدخول السيما بعد الغياب 

وتكون يف الخد أو الجبهة أو الفم من باب توصيل رســالة بلســان الحال، وكأنه يقول إني أحبك أو أنت 

مكانتك عالية أو سأشتاق إليك،ِ أو كأنه يريد اإلشارة والتلميح بأنه يريدها الليلة فمثل هذه الُقبَل املصحوبة 

بالنظرات بل والكلمات بمثابة رسائل مخترصة وقوية ورسيعة ربما لو أراد التعبري عنها برسالة لفظية أو 

مكتوبــة الحتاج لوقت طويل فيتم تلخيصها واختصارها ِبُقبلة ونظرة وكلمة، وكلها تصب يف دوام املحبة 

واملودة وتنميتهما، ونستطيع القول بأن املحبة واملودة يتغذيان عىل الرومانسية القولية والعملية وبدونهما 

تضعفان أو تموتان، ونســتطيع أن نقول أن الرومانسية القولية والعملية روح املحبة واملودة وإن الحياة 

الزوجية بدون الرومانسية بنوعيها كالجسد بال روح، وكم من أزواج يعيشون حياة زوجية سقيمة مرشفة 

عىل الهالك إْن لم يسعفوها، مع العلم أنه قد تكون الذنوب سببًا لعدم التوفيق لحياة زوجية هنية سعيدة.

باب]إعالم]الزوج]زوجته]بمجيئه]إذا]طالت]غيبته1][[ 

ا َذَهْبنَا لِنَْدُخَل َقاَل: ))َأْمِهُلوا ( 1509 َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َســَفٍر َفَلمَّ
ِعَثُة، َوَتْسَتِحدَّ اْلُمِغيَبُة((. ]صد 2778 ص[. َحتَّى َنْدُخَل َلْيًا لَِكْي َتْمَتِشَط الشَّ

حتى ندخل لياًل: وليس يف هذا الحديث معارضة للحديث التايل يف النهي عن الطروق لياًل ألن ذلك 

فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد تم خرب مجيئهم وعلم الناس وصولهم وأنهم ســيدخلون عشاء فتستعد لذلك 

املغيبة والشعثة وتصلح حالها وتتأهب للقاء زوجها.

ُنُهْم، َأْو َيْلَتِمُس ( 1510 ُجُل َأْهَلُه َلْيــاًل َيَتَخوَّ َعــْن َجابٍِر، َقاَل: »َنَهى َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْطُرَق الرَّ
َعَثَراتِِهْم«. ])1928م(184[.

يطرق: الطروق بالضم املجيء بالليل من سفر أو من غريه عىل غفلة ويقال لكل آت بالليل طارق 

وال يقال بالنهــار إال مجاًزا والنهي عن ذلك لئال يجد أهله عىل غري أهبة من التنظف والتزين املطلوب من 

املرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ويؤيد ذلك الرواية التي فيها )كي تستحد املغيبة وتمتشط الشعثة( 

والشــعثة بفتح الشني وكرس العني وفتح التاء: التي تغري شعرها واتسخ وتلبد كما أنه مقيد بطول الغيبة 

لرواية )إذا طال أحدكم الغيبة فال يطرق..( ومثل هؤالء الذين يسافرون خارج وطنهم للعمل أو للدراسة.

لياًل: أي بدون إمهالهم وإعالمهم وإال مع اإلعالم واإلمهال فجائز.

يتخونهم: )هكذا وردت بامليم وليس بالنون وكذلك عثراتهم( أي يكتشف هل خانوا أم ال؟ شًكا 

فيهم ســواء كانت الخيانة الكربى أو ما دونها من العثرات مثل أن يكون قد منعها من الخروج لألسواق 

أو لزيارة بعض الصديقات أو مخالفة تعليماته يف كيفية الترصف يف ماله وغري ذلك واملعنى: أنه ال تؤدي 
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بكم الشكوك املجردة والغرية املذمومة عىل مخالفة أمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف إعالم وإمهال الزوجة بمجيئكم 

بعــد الغياب الطويل حتى ال تقع النُفرة فإن عدم إزالة الشــعر الغري مرغوب فيه من العانة وتحت اإلبط 

ويلحق به الوجه والســاعدين والساقني وكذلك الغفلة عن تمشيط الشــعر من أشد ما يُظهر الزوجة يف 

هيئتها الخارجية والداخلية بمظهر قبيح وقد تَْعَلق صورتها يف ذهنه بل ويتعذر معها املمارسة الجنسية 

ومعلوم أن أشد ما يؤذي الزوجة أْن يراها زوجها ويطلع عىل مثل هذه العثرات من عدم التنظف والتزين.

أو يلتمس عثراتهم: ويف رواية يطلب عثراتهم والعثرات جمع عثرة وهي الزلة.

ويف ذلك النهي عن التجسس عىل األهل وإساءة الظن بهم بدون سبب ظاهر أما لو توفرت األسباب 

والقرائن للشك فال بأس أن يتحرى لتطمنئ نفسه فإنه ال يدخل الجنة ديوس وسأل رجل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

أن امرأته ال ترد يد المس فقال لــه طلقها مع أن املراد بال ترد يد المس هنا هو ما دون الزنا كاملصافحة 

والتســاهل يف مخاطبة الرجال بدون حاجة أو االختالط بهم دون خلوة فاملنهي عنه هو أن يفاجئ الزوج 

زوجته الســيما بعد غياب طويل بعلة االطمئنان أنها لم تخالفه يف نفسها أو ماله أو غري ذلك فإن هذا من 

وسوسة الشيطان وإساءة الظن وإلحاق الرضر واألذى بالزوجة بل بالحياة الزوجية كلها فضاًل عن النفرة 

منها لعدم استعدادها والنفرة منك إلساءة الظن بها.

وكما يف حديث كعب بن مالك وفيه )أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان من سنته وهديه أنه إذا قدم من سفر 

ابتدأ باملســجد فصىل ركعتني ثم يجلس للناس( حتى يبلغ أهله أنه قد وصل فتستعد وتستحد وتمتشط 

وتتجهز الســتقبال زوجها أما مع وجود وســائل التواصل الحديثة فله إعالمها قبل وصوله بوقت كاٍف 

لتتجهز وتتزين.

قال اإلمام النووي : ومعنى هذه الروايات كلها: أنه يكره ملن طال ســفره أن يقدم عىل امرأته 

لياًل بغتة، فأما من كان ســفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه لياًل فال بأس، كما قال يف إحدى هذه الروايات: 

إذا أطال الرجل الغيبة، وإذا كان يف قفل عظيم، أو عســكر، ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت 

امرأته وأهله أنه قادم معهم، وأنهم اآلن داخلون، فال بأس بقدومه متى شاء لزوال املعنى الذي نهى بسببه، 

فــإن املراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك، ولم يقدم بغتة. ويؤيد ما ذكرناه: ما جاء يف الحديث اآلخر: أمهلوا 

حتى ندخل لياًل -أي: عشاء-؛ كي تمتشط الشعثة، وتستحد املغيبة. فهذا رصيح فيما قلناه، وهو مفروض 

يف أنهــم أرادوا الدخول يف أوائل النهار بغتة، فأمرهم بالصرب إىل آخــر النهار؛ ليبلغ قدومهم إىل املدينة، 

وتتأهب النساء وغريهن. اهـ.

وقد أنكر ابن العربي  أن يكون سبب هذا النهي حتى ال يجد مع امرأته رجال وضعف ما روي 

يف ذلك فقال : وقد ســمعت عن بعض أهل الجهالة أن معنى نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص لئال يفتضح النســاء كما 

جرى ملن خالف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الذي روي لم يصح بحال ولو صح ملا كان دليال عىل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقَصَدە.
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باب]ترغيب]النساء]في]العناية]بقوامها]والسمنة]المتوسطة1][[ 

نَنِي لُِدُخولِي َعَلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَلْم َأْقَبْل ( 1511 ي َأْن ُتَسمِّ َعْن َعائَِشَة،  َقاَلْت: »َأَراَدْت ُأمِّ
َمِن«. ]3903صد ص[. َطِب، َفَسِمنُْت َعَلْيِه َكَأْحَسِن السِّ ا ُتِريُد َحتَّى َأْطَعَمْتنِي اْلِقثَّاَء بِالرُّ َعَلْيَها بَِشْيٍء مِمَّ

أن تَُسمنني: أي تعطيني شيئًا ألْسُمن.

فلم أقبل بشيئ مما تريد: لم يَْصلُح معي شيئ مما أعطتني.

القثاء: ثمار غض يشبه الخيار لكنه أطول منه والبعض يطلق عليه اسم الخيار.

كأحسن السمن: داللة عىل ان الســمنة درجات وأنها سمنت السمنة الحسنة املرغوبة وليست 

املذمومة امُلفرطة وهكذا ينبغي للزوجة أن تسلك الوسائل الغذائية والرياضية للوصول إىل القوام املعتدل 

والحفاظ عليه فإن إهمال هذا األمر له تداعيات سيئة عىل العالقة الزوجية فضاًل عن سلبياته الصحية.

ي ( 1512 َعْن َثابٍِت َعْن َأَنٍس: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَســَل ُأمَّ ُســَلْيٍم  َتنُْظُر إَِلى َجاِرَيٍة، َفَقاَل: ))ُشــمِّ
َعَواِرَضَها، َواْنُظرِي إَِلى ُعْرُقوبَِها((«. ]سن 13448، ح[.

ويف رواية )وُشمي معاطفها( واملعاطف ناحيتا العنق أي مكان َوْضع املعاطف واملعاطف ال واحد 

لها وهي األردية جمع رداء وُسمي الرداء عطًفا لوقوعه عىل عطفي الرجل أي ناحيتا عنقه.

جارية: )ويف رواية امرأة يريد أن يتزوجها(.

عوارضها: يعني األســنان التي يف عرض الفم وهي من الثنايا واألرضاس واملراد: اختبار رائحة 

فمها والعناية بسالمة األسنان ال ينفك عن رائحة الفم وجماله وُحسن االبتسامة ويؤخذ من ذلك أن عناية 

املرأة برائحة فمها وعنقها قبل الزواج عالمة عىل شــدة عنايتها بعده الســيما أنهما من مواضع املداعبة 

وبدون العناية بنظافتها وتطييبها تتعطل املداعبة وإذا تعطلت املداعبة ضعفت متعة الجماع.

عرقوبها: ويف رواية )عرقوبيها( الُعرُقوب هو الَوتَر الذي ُفَويْق الَعِقب أي العصب خلف الكعبني 

فهو مؤخر القدم ومنه الحديث يف الوضوء ))َويٌْل ِلأْلَْعَقاِب -أو ِلْلَعَراِقيِب- ِمْن النَّاِر(( والنظر إىل عرقوبيها 

يفيد أنه لو كان بارًزا ظاهًرا دل عىل نحافة جسم صاحبه وإذا كان غري ذلك دل عىل امتالء الجسم وسمنه 

فعناية املرأة بقوامها سبب من أسباب الزواج واستدامته ويؤخذ من ذلك عناية النساء بنظافتهن وجمالهن 

الحيس واملعنوي كُحسن الحوار قبل الزواج السيما عند اللقاءات النسائية ألنهن كالخطابات ألقاربهن من 

الرجال عند الحاجة وعدم املبالغة مع التحصن بالرقية الرشعية واألذكار املقيدة واملطلقة.

قال الحافظ ابــن حجر يف فتح الباري )157/9(: »وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد 

ذلك بغري إذنها«. ا.هـ.

قال الشــيخ املحدث محمد نارص الدين األلباني يف السلســة الصحيحة )156/1( مؤيدا ذلك: 

»ومثله يف الداللــة قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث: )وإن كانت ال تعلم( وتأيد ذلــك بعمل الصحابة ، عمله مع 
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سنته ملسو هيلع هللا ىلص ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله، فإن كالًّ منهما تخبأ لخطيبته لريى منها ما يدعوه 

إىل نكاحها...«. ا.هـ.

باب]استعمال]المجامالت]القولية]والصوتية]والحركية]مع]زوجها]1][[ 

السيما]عند]المعاشرة]الزوجية

ِه ُأمِّ ُكْلُثوٍم بِنِْت ُعْقَبَة، َقاَلْت: َما َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص (  151 ْحَمِن، َعْن ُأمِّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
ُجُل ُيْصِلُح  ُه َكاِذًبا، الرَّ ُص فِي َشــْيٍء مَِن اْلَكِذِب إاِلَّ فِي َثاَلٍث، َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َل َأُعــدُّ ُيَرخِّ
ُث اْمَرَأَتُه،  ُجُل ُيَحدِّ ُجُل َيُقوُل: فِي اْلَحْرِب، َوالرَّ َبْيــَن النَّاِس، َيُقوُل: اْلَقْوَل َوَل ُيرِيُد بِِه إِلَّ اْلِْصَاَح، َوالرَّ

ُث َزْوَجَها((. ]صد 4921 ص[. َواْلَمْرَأُة ُتَحدِّ

ُه ُأمَّ ُكْلُثوٍم بِنَْت ُعْقَبَة ْبِن َأبِي ُمَعْيٍط، َوَكاَنْت ( 1514 ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َأنَّ ُأمَّ َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
تِي َباَيْعَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْخَبَرْتُه، َأنََّها َسِمَعْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َيُقوُل: ))َلْيَس  مَِن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُوِل، الالَّ
ُص فِي  اُب الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس، َوَيُقوُل َخْيًرا َوَينِْمي َخْيًرا(( َقاَل اْبُن ِشــَهاٍب: »َوَلْم َأْســَمْع ُيَرخَّ اْلَكــذَّ
ُجِل اْمَرَأَتُه  ْصــاَلُح َبْيَن النَّاِس، َوَحِديــُث الرَّ ــا َيُقوُل النَّاُس َكــِذٌب إاِلَّ فِي َثاَلٍث: اْلَحْرُب، َواإْلِ َشــْيٍء مِمَّ

َوَحِديُث اْلَمْرَأِة َزْوَجَها«. ]2605م[.
 وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها: كل حديث يجلب املحبة واملودة ولو تعريضا كما 

يدخل يف ذلك املبالغة يف إسماع كل منهما اآلخر بلسان املقال والحال ما يجلب املتعة والفرحة عند املعارشة 

الزوجية.

]باب]الزوجة]تفضي]لزوجها]بكل]قول]أو]فعل]1][[ 

عند]المعاشرة]الزوجية

، َيُقوُل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعنَْد اهللِ َمنِْزَلًة ( 1515 َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ
َها((. ]1437م[. ُجَل ُيْفِضي إَِلى اْمَرَأتِِه، َوُتْفِضي إَِلْيِه، ُثمَّ َينُْشُر ِسرَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، الرَّ

إن من أرش الناس: ويف ذلك داللة عىل أن الكالم يف مثل هذا من كبائر الذنوب ملا قد يؤدي ذلك إىل 

طمع السامع أو إفساده وفيه ِذكٌر للغري بما يكره وهي من الغيبة ويدخل يف ذلك مشاهدة املقاطع اإلباحية 
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وقد يرسلها للغري فيكون ممن يحبون أن تشيع الفاحشة واإلفساد يف األرض، وإن سماع أو مشاهدة مثل 

هذا له أثر سلبي عىل العالقة الزوجيه فقد تسمع أو تشاهد من املبالغات الكاذبة والبعيدة عن الحقيقة ما 

يشــككها يف رجولة زوجها الذي هو أطهر وأبرك من هذا الفاجر، كما يشكك الرجل يف أنوثة زوجته التي 

هي أطهر وأبرك من هذه الفاجرة، وما هي إال مشاهد تمثيلية يجمعون من ورائها األموال الطائلة.

يفيض إىل امرأته وتفيض إليه: أي بالرس وتفيض إليه بالرس، ويقال أفىض إليه إذا أعلمه بالرس 

والرس هنا خاص ال يطلع عليه إال الزوجان، وهو إخبار كل منهما لآلخر بلســان املقال والحال بمشاعره 

وأحاسيســه والزوجة يف مثل هذا أشــد تعبريا وتفاعال ملا يتصفن النساء من شــدة يف العاطفة ورقة يف 

املشاعر، ولعل خاتمة الحديث تدل عىل ذلك وهي )ثم ينرش رسها( فعندها من األرسار ما ليس عند زوجها 

فلتعتني الزوجة بمثل هذه األرسار كثرة وتنوعا وتََفننا.

باب]الترهيب]من]التحدث]بما]يكون]بين]الزوجين1][[ 

َعْن ُموَســى ْبِن إِْســَماِعيَل: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َحِمَد اهلَل َتَعاَلى َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: )) (  151
ُجــُل إَِذا َأَتى َأْهَلُه َفَأْغَلَق َعَلْيِه َباَبُه َوَأْلَقى  َجاِل، َفَقاَل: َهْل ِمنُْكُم الرَّ َفُقوا- ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى الرِّ ــا َبْعــُد -ُثمَّ اتَّ َأمَّ
َعَلْيِه ِســْتَرُه َواْسَتَتَر بِِســْترِ اهللِ((؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: ))ُثمَّ َيْجِلُس َبْعَد َذلَِك، َفَيُقوُل: َفَعْلُت َكَذا َفَعْلُت َكَذا؟(( 
ُث؟(( َفَســَكْتَن، َفَجَثــْت َفَتاٌة، -َقاَل  َقــاَل: َفَســَكُتوا، َقاَل: َفَأْقَبَل َعَلى النَِّســاِء، َفَقاَل: ))َهْل ِمنُْكنَّ َمْن ُتَحدِّ
ــٌل فِي َحِديثِِه: َفَتاٌة َكَعاٌب- َعَلى إِْحَدى ُرْكَبَتْيَها َوَتَطاَوَلْت لَِرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لَِيَراَها َوَيْســَمَع َكاَلَمَها،  ُمَؤمَّ
َما  ْثنَُه، َفَقــاَل: ))َهْل َتْدُروَن َما َمَثُل َذلَِك؟(( َفَقاَل: ))إِنَّ ُثوَن َوإِنَُّهنَّ َلَيَتَحدَّ َفَقاَلْت: َيا َرُســوَل اهللِ، إِنَُّهْم َلَيَتَحدَّ
ِة َفَقَضى ِمنَْها َحاَجَتُه َوالنَّاُس َينُْظُروَن إَِلْيِه، َأَل َوإِنَّ طِيَب  ــكَّ َمَثُل َذلَِك َمَثُل َشــْيَطاَنٍة َلِقَيْت َشــْيَطاًنا فِي السِّ
َجــاِل َمــا َظَهَر ِريُحُه َوَلْم َيْظَهْر َلْوُنُه، َأَل إِنَّ طِيَب النَِّســاِء َما َظَهَر َلْوُنُه َوَلْم َيْظَهــْر ِريُحُه، َأَل َل ُيْفِضَينَّ  الرِّ
َرُجٌل إَِلى َرُجٍل َوَل اْمَرَأٌة إَِلى اْمَرَأٍة إِلَّ إَِلى َوَلٍد َأْو َوالٍِد((، َوَذَكَر َثالَِثًة َفُأْنِســيُتَها. وله رواية عن أبي هريرة 

]رقم 7037صج، ص[.

فيقول فعلت كذا فعلت كذا: أي يتكلم بما يكون بينه وبني زوجته من أمور الجماع ومقدماته، 

فالحديث يف هذا من الزوج أو الزوجة من كبائر الذنوب، وتم تشــبيه مثل هذا بالشــيطان والشيطانه ملا 

فيه من الرضر عىل القائل وإفســاد السامع ونرش الرزيلة وكشف العورات؛ إذ ال فرق بني كشفها للعيان 

وكشــفها لآلذان، ويؤيد ذلك حديث ))الَ تُبَارِشُ امَلْرأَُة امَلْرأََة، َفتَنَْعتََها ِلَزْوِجَها َكأَنَُّه يَنُْظُر إَِليَْها(( فسماع 

الوصف كرؤية العني بل قد يكون أشــد إذ قد يكون الواصف مبالًغا وإذا كان ال يجوز مجرد وصف املرأة 

فما بالكم بوصف ما يحدث منها عند الجماع ومما يرتتب عىل هذا:
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- قد يكون السامع غري متزوج وال يستطيع الزواج فتُقلب عليه مواجعه وقد يؤدي به إىل الفاحشة.

- قد يكون الســامع متزوًجا إال أن زوجته أو زوجها دون ما سمع من األوصاف فيكون سببًا يف 

الفراق أو يف الطمع يف املوصوف.

- قد يكون املتكلم كاذبًا أو مبالًغا ويريد أن يتشــبع بما ليس عنده فينخدع الســامع ويشك يف 

رجولته أو أنوثة زوجته.

- قــد يكون املتكلم يتكلم عن ليلة من الليايل وليس الحــال يف كل ليلة فالجماع يختلف من مرة 

ألخرى وليس عىل درجة واحدة عىل حســب االستعداد النفيس والعوامل األخرى فيتكلم املتكلم عن مرة قد 

نجح فيها متجاهاًل مرات عديدة قد فشل فيها أو كان جماًعا روتينيًا فينخدع السامع ويظن أن هذه عادته 

فيعود عىل السامع بالرضر يف نفسه أو زوجه؛ ولذلك فإن السامع مشارك للمتكلم يف اإلثم ومثل ذلك نقول 

يف مشاهدة املقاطع املثرية للغرائز وأن الذي يرسل املقاطع كاملتكلم بل أشد إثًما وفساًدا وإفساًدا وخطًرا.

- قد يعاقب املتكلم بانتكاسة جنسية أو الفراق بذنبه أو بعني حاسد من السامعني.

قال النووي  يف حكم إفشاء ما بني الزوجني: »تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبني امرأته 

من أمور االستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من املرأة فيه من قول أو فعل ونحوه«.

ه أن يكتم من الجماع، ومقدماته، ولواحقه، فيحرم إفشــاء ما  قــال املناوي : »أي يبثُّ ما حقُّ

يجري بني الزوجني من االستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك بقول أو فعل«.

هل منكن َمن تحدث: أي هل منكن أيتها النســاء من تتكلــم بما يكون بينها وبني زوجها من 

األقوال واألفعال، ويؤخذ من ذلك أنه ال بد من اشــتمال الجماع عىل أقوال وأفعال وإال كان جماًعا ناقًصا 

فاشــاًل، ولو كان الجماع مجرد أن يفرتشــها الرجل ما كان هذا التحذير من إفشــاء األرسار فإن مجرد 

ا إذ كل الناس يعلمه، كما يؤخذ من الحديث جواز الكالم يف مســائل الجماع عىل وجه  االفــرتاش ليس رسًّ

العموم دون التفاصيل أمام املتزوجني وغري املتزوجني الســيما عند الحاجة والشــاهد قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

)فعلت كذا فعلت كذا( والخطاب للمتزوجني وغريهم من الرجال والنســاء، وجملة )فعلت كذا( يفهم منها 

الســامع أن هناك أفعااًل عند الجماع بل وغريها من النصوص القرآنيــة والنبوية الكثرية التي تتكلم عن 

مسائل الجماع بالترصيح أحيانًا وبالتعريض أحيانًا حسب الحاجة واملصلحة املرتتبة عىل ذلك ولكل مقام 

ۡت بِهۦِۖ َوَهمَّ بَِها{ و}َوٱۡستََبَقا َوٱۡستََبَقا  ۡت بِهۦِۖ َوَهمَّ بَِهاَولََقۡد َهمَّ ۗ{ و}َولََقۡد َهمَّ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
ُۗهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
مقال، ومن هذه األمثلة }ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ

ٰ ِشــۡئُتۡمۖ{وقول مريم عليها السالم وكانت شابة  نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشــۡئُتۡمۖفَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ۡت قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖ{ و}فَأ ۡت قَِميَصُهۥ ِمن ُدبُرٖٱۡلَاَب َوقَدَّ ٱۡلَاَب َوقَدَّ

ۖ{ ومن األحاديث  ٰ يَُكوُن ِل َودَلٞ َولَۡم َيۡمَسۡسِي بََشٞ نَّ
َ
ۖأ ٰ يَُكوُن ِل َودَلٞ َولَۡم َيۡمَسۡسِي بََشٞ نَّ
َ
ولم تتزوج وكانت تعلم كيف تحمل املرأة قالت: }أ

)تالعبها وتالعبك( و)كان يقبلني وأنا حائض أو وهو صائم( و)وكان يتوشــحني أي يعانقني وينال من 

وجهــي أو رأيس( وغري ذلك الكثري وهذه النصوص ُمخاطب بها الجميع من الرجال والنســاء والصغري 

والكبري واملتزوج وغري املتزوج حفًظا وقراءة وتفسريًا.
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فجثت: جلست عىل ركبتيها.

فتاة: شابة.

كعاب: بالفتح حني يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب وجمعها كواعب.

تطاولت: امتدت ورفعت عنقها.

أال وإن طيب الرجال... وطيب النساء: ملا كان الكالم أول الحديث عن التحذير عما يثري الغرائز 

مــن األقوال تكلم آخر الحديث عما يثري الغرائز من األفعــال كتطيب املرأة يف حرضة رجال أو أن يفيض 

الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد أو تفيض املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد.

باب]الزوجة]تلبس]لزوجها]إلى]أنصاف]الفخذين1][[ 

ْيُث َيُقــوُل: َنَدَبَة َمْواَلُة ( 1517 َة - َوَكاَن اللَّ َعــِن اْبِن ِشــَهاٍب، َعْن َحبِيٍب َمْوَلى ُعْرَوَة، َعــْن ُبَديَّ
َمْيُموَنَة - َعْن َمْيُموَنَة َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَباِشُر اْلَمْرَأُة مِْن نَِسائِِه َوِهَي َحائٌِض إَِذا َكاَن َعَلْيَها إَِزاٌر 

ْكَبَتْيِن -فِي َحِديِث اللَّْيِث- ُمْحَتِجَزًة بِِه«. ]287صن ص[. َيْبُلُغ َأْنَصاَف اْلَفِخَذْيِن َوالرُّ

َر، ( 1518 َعــْن اْلَحَكِم ْبِن َأَباَن، َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: َتَظاَهَر َرُجٌل مِــَن اْمَرَأتِِه َفَأَصاَبَها َقْبَل َأْن ُيَكفِّ
َفَذَكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َحَمَلَك َعَلى َذلَِك؟(( َقاَل: َرِحَمك اهلُل َيا َرُسوَل اهللِ، َرَأْيُت 
َخْلَخاَلَها َأْو َســاَقْيَها فِي َضْوِء اْلَقَمِر، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َفاْعَتِزْلَها َحتَّى َتْفَعَل َما َأَمَرَك اهللُ ((. ]صن 

)3458( ح[.

رأيت خلخالها أو ساقيها: إظهار الساقني أو ما فوقهما وكذلك مواضع الزينة والُحيل كالذراعني 

والرقبة وما تحتها سبب إلعجاب الزوج وإغرائه.

باب]الجماع]مع]خلع]الثياب1][[ 

ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َقَرَأ: »َأاَل إِنَُّهْم َتْثنَْونِي ُصُدوُرُهْم« ُقْلُت: َيا ( 1519 َعْن ُمَحمَّ
ُجُل ُيَجامُِع اْمَرَأَتُه َفَيْسَتِحي َأْو َيَتَخلَّى َفَيْسَتِحي« َفنََزَلْت:  َأَبا الَعبَّاِس َما َتْثنَْونِي ُصُدوُرُهْم؟ َقاَل: »َكاَن الرَّ

»َأاَل إِنَُّهْم َتْثنَْونِي ُصُدوُرُهْم«. ]4682خ[.
 فيستحي أو يتخىل فيســتحي: أي كانوا يستحيون من كشف عوراتهم عند الجماع أو قضاء 

َل ِحنَي يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما 
َ
ُهۡم يَۡثُنوَن ُصُدورَُهۡم لَِيۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهۚ أ َلٓ إِنَّ

َ
َل ِحنَي يَۡسَتۡغُشوَن ثَِياَبُهۡم َيۡعلَُم َما أ

َ
ُهۡم يَۡثُنوَن ُصُدورَُهۡم لَِيۡسَتۡخُفواْ ِمۡنُهۚ أ َلٓ إِنَّ

َ
الحاجة فنزل قوله تعاىل: }أ

ُدورِ{ ]هود: 5[  وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنۚ إِنَُّهۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ ُدورِيُِسُّ وَن َوَما ُيۡعلُِنوَنۚ إِنَُّهۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ يُِسُّ
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وهذا جزء من تفسري اآلية وإال فهي تشمل أعم من ذلك

ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر، َأنَُّه َســِمَع اْبَن َعبَّاٍس، َيْقَرُأ: »َأاَل إِنَُّهْم َتْثنَْونِي ُصُدوُرُهْم« ( 1520 َعْن ُمَحمَّ
ــَماِء، َوَأْن ُيَجامُِعوا نَِساَءُهْم  ْوا َفُيْفُضوا إَِلى السَّ َقاَل: َســَأْلُتُه َعنَْها. َفَقاَل: »ُأَناٌس َكاُنوا َيْســَتْحُيوَن َأْن َيَتَخلَّ

َماِء َفنََزَل َذلَِك فِيِهْم«. ]4681خ[. َفُيْفُضوا إَِلى السَّ
وأن يجامعوا نســاءهم فيفضوا إىل السماء: أي كان البعض يستحي من أن تظهر عوراتهم 

ِيَن  ِيَن َوٱلَّ يف الفضاء ليس بينهما وبني الســماء حاجز إىل أن نزل ما يدل عىل إباحــة ذلك ولقوله تعاىل: }َوٱلَّ

ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَنُهۡم لُِفُروِجِهۡم َحٰفُِظوَن{ وهذا يشــمل املبارشة واللمس والنظر ولحديث )احفظ عورتك إال من زوجتك( 
وإذا جاز النظر إىل العورة فمن باب أوىل جواز النظر إىل ســائر الجســد والتمتع به باملداعبة واملبارشة 

والنظر فذاك من كمال املتعة يف الجماع وكانت ميمونة تغتسل مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك عائشة وأم سلمة 

ريض الله عن الجميع.

باب]الجماع]مع]لبس]الثياب]المناسب]أحيانا1][[ 

َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُحَدْيٍج، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي ُســْفَياَن: »َأنَُّه َســَأَل ُأمَّ َحبِيَبَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 1521
ــِذي َكاَن ُيَجامُِع فِيــِه؟ َقاَلْت: َنَعــْم. إَِذا َلْم َيَر فِيــِه َأًذى«.  ــي فِي الثَّــْوِب الَّ َهــْل َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصلِّ

]294صن ص[.
 يف الثوب الذي كان يجامع فيه: ويؤخذ منه أن للزوجني ارتداء ثياب يتناســب مع الجماع يف 

هيئته من باب التنــوع والتزين واإلغراء أو أن ترتديه أول الجماع ثم تخلعه بعد قليل الســيما لو كانت 

الزوجة فيها ِسمنة زائدة أو أن قوامها فيه من عدم التناسق ما يستلزم معالجته بارتداء ثياب خاص.

باب]اغتسال]الزوجين]معا]أحيانا1][[ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْيُموَنَة َكاَنا َيْغَتِسالَِن مِْن إَِناٍء َواِحٍد«. ]253خ[.( 1522
َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »ُكنْــُت َأْغَتِســُل َأَنا َوالنَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن إَِنــاٍء َواِحــٍد، َتْخَتلِــُف َأْيِدينَا (  152
فِيِه«. ]261خ[.
َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »ُكنُْت َأْغَتِســُل َأَنا َوَرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مِْن إَِناٍء َواِحٍد، َوَنْحُن ُجنَُباِن«. ( 1524
]صد 77 ص[.

ونحن جنبان: واالغتسال من الجنابة واجب كما يُفضل االغتسال قبل الجماع.
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ِه، َقاَل: »ُقْلــُت: َيا َنبِيَّ اهللِ َعْوَراُتنَا َمــا َنْأتِي مِنَْها ( 1525 َعــْن َبْهــِز ْبِن َحكِيٍم، َعْن َأبِيــِه، َعْن َجدِّ
َوَما َنَذُر؟ َقاَل: ))اْحَفْظ َعْوَرَتَك إِلَّ ِمْن َزْوَجتَِك َأْو َما َمَلَكْت َيِمينَُك((، ُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ إَِذا َكاَن الَقْوُم 
َبْعُضُهْم فِي َبْعٍض؟ َقاَل: ))إِْن اْسَتَطْعَت َأْن لَ َيَراَها َأَحٌد َفاَ ُترَِينََّها((، َقاَل: ُقْلُت: َيا َنبِيَّ اهللِ إَِذا َكاَن َأَحُدَنا 

َخالًِيا؟ َقاَل: ))َفاهللُ َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمنُْه ِمَن النَّاِس((«. ]2794صت ح[.
فالله أحق أن يستحيا منه: أي ال تكشف عورتك وأنت منفرد لعدم الحاجة إىل ذلك وكذلك املرأة 

أما مع الحاجة فال بأس ككشفها عند الجماع أو االغتسال ونحو ذلك.

باب]ضعف]حديث]إذا]أتى]أحدكم]أهله]فليستتر1][[ 

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه َفْلَيْسَتتِْر، َوَل (  152 َلِميِّ َعْن ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد السُّ
َد اْلَعْيَرْيِن((. ]1921[ ضعيف ابن ماجه ْد َتَجرُّ َيَتَجرَّ

العريين: تثنية عري وهو الحمار والحديث ال يصح بل الصحيح غري ذلك.

باب]ضعف]حديث]ما]رأيت]فرج]رسول]الله]ملسو هيلع هللا ىلص1][[ 

َعْن ُموَسى ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َيِزيَد، َعْن َمْوًلى لَِعائَِشَة، َعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: »َما َنَظْرُت، َأْو َما ( 1527
« ، َقاَل َأُبو َبْكٍر: »َكاَن َأُبو ُنَعْيٍم َيُقوُل: َعْن َمْواَلٍة لَِعائَِشــَة«. ]662[ ضعيف  َرَأْيُت َفْرَج َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقطُّ

ابن ماجه.
ما رأيت: وهذا حديــث ال يصح بل األحاديث الصحيحة املذكورة يف األبواب الســابقة تدل عىل 

غري هذا.

باب]األصل]في]هيئة]الجماع]علو]الرجل1][[ 

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َجَلَس َبْيَن ُشَعبَِها الَْرَبِع، ُثمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب ( 1528
الَغْسُل((. ]291خ[.

شــعبها األربع: ُشعب جمع ُشعبة واملراد ِبُشعب املرأة يداها ورجالها أو رجالها وفخذاها وقيل 

ســاقاها وفخذاها وقيل غري ذلك وهذا هو األصل والغالب عند الجماع علو الرجل وهو األنسب مع قوامة 
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الرجل ولذلك ترغبه املرأة أكثر وأمتع لها إذ أنها تشــعر برجولة زوجها وأنوثتها عندما يعلوها، واليمنع 

من مخالفة األصل أحيانًا فتجلس هي بني ُشــعبه األربع ثم تجهده إْن صح التعبري وإال فاألصح أن نقول 

تجلس بني ُشــعبه األربع ثم تجهد نفسها لكنها أيضاُ تجهده عاطفيًا وتجهد مشاعره وأحاسيسه فالجهد 

حسيًّا ومعنويًّا.

ثم جهدها: كناية عن تحقيق الجماع فيبلغ منها الجهد بنوعيه الحيس واملعنوي وتنال من الجهد 

املعنوي مبلغه من إثارة مشاعرها وأنوثتها والتي ترتجمها يف حركاتها وأقوالها.

قال النووي: ومعنى جهدها حفرها، كذا قاله الخطابي، وقال غريه: بلغ مشــقتها. يُقال: جهدته 

وأجهدته، بلغت مشقته. قال القايض عياض : األوىل أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده يف العمل فيها، 

والجهد الطاقة، وهو إشارة إىل الحركة، وتمكن صورة العمل.

باب]إتيان]الزوجة]في]القبل]على]هيئات]متنوعة1][[ 

 َ نُفِسُكۡمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ُمواْ ِل ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
َ نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نُفِسُكۡمۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ
ُمواْ ِل ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
قال تعالى: }نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

ِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي٢٢٣٢٢٣{ ]البقرة:  22[ َلُٰقوهُۗ َوبَّشِ نَُّكم مُّ
َ
ِ ٱلُۡمۡؤِمننَِيَوٱۡعلَُمٓواْ أ َلُٰقوهُۗ َوبَّشِ نَُّكم مُّ
َ
َوٱۡعلَُمٓواْ أ

ٰ ِشۡئُتۡمۖ{ َقاَل: ( 1529 نَّ
َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖنَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس فِي َقْولِِه: »}نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

ُبِر َواْلَمِحيِض«. اْئتَِها َأنَّى ِشْئُت ُمْقبَِلًة َوُمَدبََّرًة، َما َلْم َتْأتَِها فِي الدُّ

َعْن َجابٍِر  َقاَل: »َكاَنِت اْلَيُهوُد َتُقوُل إَِذا َجاَمَعَها مِْن َوَرائَِها َجاَء اْلَوَلُد َأْحَوَل َفنََزَلْت: ( 0 15
ٰ ِشۡئُتۡمۖ{«. ]4528خ[. نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖنَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
}نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

إذا جامعهــا من ورائها: كان اليهود ال يجيزون إتيان املرأة مجبية أي من الخلف حتى لو كان 

اإليــالج يف الُقبل ال الدبر ومع هذا كانوا ال يجيزونها ويقولون إن الولد يخرج أحول العني فجاء اإلســالم 

فأجاز ذلك ما دام اإليالج يف الُقبل ال الدبر.

ُجُل اْمَرَأَتُه مِْن ( 1 15 َعــِن اْبِن اْلُمنَْكِدِر، َســِمَع َجابًِرا، َيُقوُل: »َكاَنِت اْلَيُهوُد َتُقــوُل: إَِذا َأَتى الرَّ
ٰ ِشــۡئُتۡمۖ{«.  نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشــۡئُتۡمۖنَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ُدُبِرَها فِي ُقُبلَِها، َكاَن اْلَوَلُد َأْحَوَل، َفنََزَلْت: }نَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

]1435م[.

ــِد ْبِن اْلُمنَْكــِدِر، َعْن َجابٍِر، بَِهــَذا اْلَحِديــِث، َوَزاَد فِي َحِديــِث النُّْعَماِن، َعِن ( 2 15 َعــْن ُمَحمَّ
: إِْن َشاَء ُمَجبَِّيًة، َوإِْن َشاَء َغْيَر ُمَجبَِّيٍة، َغْيَر َأنَّ َذلَِك فِي ِصَماٍم َواِحٍد ])1435م(119[. ْهِريِّ الزُّ

ُمْجبية: مكبوبة عىل وجهها.
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غري مجبية: يشمل االستلقاء واإلضطجاع والتخجية أي كالساجدة وكل هذا جائز رشط أن يكون 

اإليــالج يف الُقبل ال الدبر فاملحظور هو إتيان املرأة يف دبرها للنصوص الواردة يف الباب التايل وهو اللوطية 

الصغرى.

يف صمام واحد: بكرس الصاد أي يف ثُقب واحد واملراد الُقبل ال الدبر.

عن حفصَة بنِت عبِد الرحمِن عن ُأمِّ َسلمَة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: يف قولِِه: ))}نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث نَِسآؤُُكۡم َحۡرٞث (   15
ٰ ِشۡئُتۡمۖ{ َيْعنِي: ِصَماًما َواِحًدا((. ]2979صت ص[. نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖلَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
لَُّكۡم فَأ

 َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َجاَء ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ( 4 15
ْلُت َرْحلَِي اْلَباِرَحَة. َقاَل: َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َهَلْكُت. َقاَل: ))َوَما الَِّذي َأْهَلَكَك؟(( َقاَل: َحوَّ
ٰ ِشۡئُتۡمۖ{  نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
ٰ ِشۡئُتۡمۖنَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
َشــْيًئا، َقاَل: َفَأْوَحى اهلُل إَِلى َرُســولِِه َهِذِه اآْلَيَة: }نَِســآؤُُكۡم َحۡرٞث لَُّكۡم فَأ

ُبَر والَحيَضَة((. ]سن 2703، ح[ ))َأقبِْل وأدبِْر واتُقوا الدُّ

هلكت: كان يظن أن إتيان املرأة من ورائها ال يجوز حتى لو كان اإليالج يف الُقبل ال الدبر.

حولت رحيل البارحة: أي أتيت امرأتي من ورائها يف ُقبُلها.

باب]الترهيب]من]إتيان]المرأة]في]الدبر1][[ 

 َعــْن َأبِي ُهَرْيــَرَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))َل َينُْظُر اهللُ إَِلى َرُجــٍل َجاَمَع اْمَرَأَتُه فِي ُدُبرَِها((. ( 5 15
]1923صه ص[.

، َثَاَث (   15  َعْن ُخَزْيَمَة ْبِن َثابٍِت، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ اهللَ َل َيْســَتْحيِي ِمَن اْلَحقِّ
((. ]1924صه ص[. اٍت، َل َتْأُتوا النَِّساَء فِي َأْدَباِرِهنَّ َمرَّ

باب]تالعبها]وتالعبك1][[ 

 َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ ، َقاَل: »ُكنُْت َمــَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َغَزاٍة، َفَأْبَطَأ بِي َجَملِي َوَأْعَيا، ( 7 15
َفَأَتــى َعَلــيَّ النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل ))َجابِــٌر((: َفُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ))َما َشــْأُنَك؟(( ُقْلــُت: َأْبَطَأ َعَلــيَّ َجَملِي َوَأْعَيا، 
ُه َعْن َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل:  ْفــُت، َفنَــَزَل َيْحُجنُُه بِِمْحَجنِِه ُثمَّ َقاَل: ))اْرَكْب((، َفَركِْبُت، َفَلَقْد َرَأْيُتُه َأُكفُّ َفَتَخلَّ
ْجــَت(( ُقْلُت: َنَعْم، َقــاَل: ))بِْكًرا َأْم َثيًِّبا(( ُقْلُت: َبْل َثيًِّبا، َقاَل: ))َأَفاَ َجاِرَيــًة ُتاَِعُبَها َوُتاَِعُبَك(( ُقْلُت:  ))َتَزوَّ
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ا إِنََّك َقاِدٌم، َفإَِذا  ، َقاَل: ))َأمَّ ، َوَتُقوُم َعَلْيِهنَّ ، َوَتْمُشُطُهنَّ َج اْمَرَأًة َتْجَمُعُهنَّ إِنَّ لِي َأَخَواٍت، َفَأْحَبْبُت َأْن َأَتَزوَّ
َقِدْمَت، َفالَكْيَس الَكْيَس((. ]2097خ[.

أفال جارية: وهذه مفرسة لرواية )أفال بكًرا( بأن املقصود صغرية الِسن والتعبري بالبكر بناء عىل 

أن الغالب يف الِبكر ِصغر الِسن والغالب يف الثيب ِكرَب الِسن، وإال فكم من ِبكر تعدت األربعني بل الخمسني 

وكم من ثيب أقل من العرشين، وبقرينة قول جابر فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشــطهن وتقوم 

عليهن وال تقوم الجارية بمثل هذا غالبًا، وبناء عىل ذلك فالبكر والثيب كالهما متصفتان بحسن املالعبة يف 

ُعمر الشــباب، ثم إن هذا عىل الغالب وإال قد تجد ممن تعدت ِسن الشباب عندها من املالعبة ما ليست عند 

بعض الشابات وهذا الكالم ال ينفي أن للبكر خصائص تميزها عن الثيب كما أن للثيب خصائص تميزها 

عن البكر من بعض الوجوه.

تالعبها وتالعبك: تلعب معها وتلعب معك وتالطفهــا وتالطفك واملالعبة مفاعلة من الجانبني 

مــن اللعب، واملقصود اللعب املباح وما يقع بني الزوجني من املداعبة ويؤيد هذا املعنى رواية )وتضاحكها 

وتضاحكك( ورواية الطرباني الضعيفة )وتعضها وتعضك(، وليس رشطا أن يكون الزوج البادئ باملالعبة 

واملضاحكــة وإن كان هذا هو الغالب وإال ففي رواية )وتضاحــكك وتضاحكها وتالعبك وتالعبها( عىل 

غري الغالب.

َر النَّاَر، َقــاَل: ُثمَّ ِجْئُت إَِلى ( 8 15  َعــْن َحنَْظَلــَة، َقاَل: »ُكنَّا ِعنَْد َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَعَظنَا، َفَذكَّ
ْبَياَن َواَلَعْبُت اْلَمْرَأَة، َقاَل: َفَخَرْجُت َفَلِقيــُت َأَبا َبْكٍر َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه، َفَقاَل: َوَأَنا  اْلَبْيــِت َفَضاَحْكُت الصِّ
ْثُتُه  َقــْد َفَعْلُت مِْثَل َمــا َتْذُكُر، َفَلِقينَا َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ َناَفَق َحنَْظَلُة َفَقاَل: ))َمــْه(( َفَحدَّ
بِاْلَحِديِث، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَأَنا َقْد َفَعْلُت مِْثَل َما َفَعَل، َفَقاَل: ))َيا َحنَْظَلُة َســاَعًة َوَســاَعًة، َوَلْو َكاَنْت َتُكوُن 

َم َعَلْيُكْم فِي الطُُّرِق((«. ])2750م(13[. ْكرِ، َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمَائَِكُة، َحتَّى ُتَسلِّ ُقُلوُبُكْم َكَما َتُكوُن ِعنَْد الذِّ
فالعبت املرأة: واملالعبة أنواع ودرجات وأقوال وأفعال فال يغفل عنها إال امُلقرصون.

ُجِل ُياَلِعُب ( 9 15 : َســْل َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ  َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْســَوِد، َقاَل: َقاَل لِي َعلِيٌّ
ُجُل  َأْهَلُه، َفَيْخُرُج مِنُْه اْلَمْذُي مِْن َغْيِر َماِء اْلَحَياِة، َفَلْواَل َأنَّ اْبنََتُه َتْحتِي، َلَســَأْلُتُه، َفُقْلُت: َيا َرُســوَل اهللِ، الرَّ
َاِة((.  ــُأ ُوُضوَءُه لِلصَّ ُياَلِعــُب َأْهَلُه، َفَيْخــُرُج مِنُْه اْلَمْذُي مِْن َغْيِر َماِء اْلَحَياِة؟ َقاَل: ))َيْغِســُل َفْرَجُه َوَيَتَوضَّ

]سن 23859 ص[.

يالعب أهله: وهو عيل بن أبي طالب أحد املبرشين بالجنة ومن الخلفاء الراشــدين وهي فاطمة 

بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وسيدة نساء أهل الجنة ريض الله عن الجميع.
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 َعــْن َجابِــِر ْبِن َعْبــِداهللِ َوَجابِِر ْبِن ُعَمْيــٍر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))ُكلُّ َشــْيٍء َلْيَس ِمْن ( 1540
ُجِل َبْيَن  ِذْكرِ اهللِ لهٌو ولعٌب، إلَّ أْن يكوَن أربعًة: ماعبُة الرجِل امرأَتُه، وتأديُب الرجِل فرَســُه، َوَمْشُي الرَّ

َباَحَة((. ]4534صج ص[. ُجِل السِّ اْلَغَرَضْيِن، َوَتْعِليُم الرَّ
مالعبة الرجل امرأته: أول املذكورات األربع التي ليســت من اللهو واللعب املذموم بل املمدوح 

الذي حث عليه الرشع ورغب فيه بل فيه أجر ِلمن أحســن النية وكفــى باملالعبة أهمية ِذْكرها مع تهيئة 

الرجال والفرس للجهاد ووْجه الشبه أن مالعبة الزوجني مساهمة يف أسباب استقرار البيت وتهيئة أفراده 

للدفاع عن األمة اإلسالمية ونهضتها، وكذلك تهيئة الرجال والفرس سبب الستقرار وأمن املجتمع.

وتأديب الرجل فرسه: أي تهيئته وإعداده للقتال.

ومــيش الرجل بني الغرضني: أي - امَلرمى - والغرض هو الهدف وهو ما يُرمى فيه وامليش بني 

الهدفني للرمي.

باب]مالك]وللعذارى]ولعابها1][[ 

ْجَت؟(( ( 1541 ْجُت، َفَقاَل لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َما َتَزوَّ  َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبــِد اهللِ ، َيُقوُل: َتَزوَّ
ْجــُت َثيًِّبا، َفَقاَل: ))َما َلَك َولِْلَعــَذاَرى َولَِعابَِها(( َفَذَكْرُت َذلَِك لَِعْمِرو ْبــِن ِدينَاٍر، َفَقاَل َعْمٌرو:  َفُقْلــُت: َتَزوَّ

َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللِ َيُقوُل: َقاَل لِي َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َهاَّ َجاِرَيًة ُتاَِعُبَها َوُتاَِعُبَك((. ]5080خ[.
العذارى: جمع عذراء أي البكر ونقول فيه ما قلناه يف الحديث السابق.

تالعبها وتالعبك: يف رواية تضاحكها وتضاحكك )من اللعب(.

ولعابها: بكرس الالم من اللعب ويف رواية بضم االالم من الريق إشــارة إىل مص اللسان والشفة 

وذلك يكون عند املالعبة والتقبيل.

]باب]مداعبة]المواضع]الحساسة]1][[ 

وأثرها]اإليجابي]على]المعاشرة

تَۡراٗبا٣٣٣٣{ ]النبأ:   [
َ
تَۡراٗباَوَكَواِعَب أ
َ
قال تعالى: }َوَكَواِعَب أ

كواعب أترابا: النواهد الالتي لم ينكرس ثديهن ولم يتدلني من شــبابهن وقوتهن ونضارتهن ويف 

هذه اآلية الكريمة إشــارة إىل ما يرغبه الرجال من مفاتن النســاء ومنها الكواعب وجاءت اآلية يف سياق 

الرتغيب يف املحبوبات.
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ِة، َأنَّ اْمَرَأًة َكاَنْت َتْختُِن بِاْلَمِدينَِة َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َل َتنِْهكِي ( 1542  َعــْن ُأمِّ َعطِيََّة اأْلَْنَصاِريَّ
َفإِنَّ َذلَِك َأْحَظى لِْلَمْرَأِة، َوَأَحبُّ إَِلى اْلَبْعِل((. ]5271صد ص[.

امرأة كانت تختن باملدينة: أي تختن البنات والختان: قطع جلدة فوق محل اإليالج تشبه ُعرف 

الديك والتي تقوم بذلك امرأة مع صغرهن ومن باب أوىل لو احتاجت النساء للوالدة أو ما يستدعي كشف 

العورة فيلزمها استدعاء النساء املختصات دون الرجال.

ال تنهكي: ال تبالغي يف القطع لكن اقطعي جزًءا وأَبقي أكثره.

أحظى للمرأة: أنفع للمرأة وألذ.

وأحب إىل البعل: أي عند الجماع والبعل هو الزوج.

ُه َأْنَضُر لِْلَوْجِه (  154 َحاِك ْبِن َقْيٍس َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))اْخِفِضي َوَل ُتنِْهكِي َفإِنَّ  َعِن الضَّ
ْوِج((. ]236صج ص[. َوَأْحَظى ِعنَْد الزَّ

فإنه أنرض للوجه: أي أكثر ملاء الوجه ودمه وأبهج لرونقه ولربيقه وملعته.

وأحظى عند الزوج: أحسن يف جماعها عنده وأحب إليه.

ُه َأْحَسُن لِْلَوْجِه ( 1544 ي َوَل ُتنِْهكِي َفإِنَّ  َعْن َعلِيٍّ َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إَِذا َخَفْضِت َفَأْشــمِّ
ْوِج((. ]508صج ح[. َوَأْرَضى لِلزَّ

فأشمي: ويف رواية ))ألنه يخفف الُغلمة(( أي عند املرأة والُغلمة: هيجان الشهوة.

عند تأمل بعض الُجمل يف هذه األحاديث تشــعرك بأهمية العناية بأسباب الوصول إىل قمة اللذة 

واملتعة وأثرها اإليجابي عىل الزوجني من الناحية النفســية والــذي ينعكس عىل ظاهر الوجه فتأمل هذه 

الُجمل: أحظى للمرأة - أحظى عند الزوج - وأحب إىل البعل - أرىض للزوج - أنرض للوجه أي لوجه الزوج 

والزوجة - أحســن للوجه أي لوجه الزوج والزوجني. ويؤخذ من ذلــك الحذر من ختان البنات عند غري 

املختصني وكذلك الحذر من كل ما من شأنه يؤثر سلبًا عىل العالقة الحميمة بني الزوجني.

]باب]أهمية]االنتصاب]عند]الرجل]لدى]المرأة]1][[ 

وكونه]مقدما]عندها]على]غيره

 َعْن َعائَِشــَة، َأْخَبَرْتُه: »َأنَّ اْمــَرَأَة ِرَفاَعَة الُقَرظِيِّ َجاَءْت إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َيا ( 1545
، َوإِنََّما َمَعُه  بِيِر الُقَرظِيَّ ْحَمِن ْبَن الزَّ َقنِي َفَبتَّ َطالَقِي، َوإِنِّي َنَكْحُت َبْعَدُه َعْبَد الرَّ َرُسوَل اهللِ، إِنَّ ِرَفاَعَة َطلَّ
مِْثُل الُهْدَبِة، َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َلَعلَِّك ُترِيِديَن َأْن َتْرِجِعي إَِلى ِرَفاَعَة؟ لَ، َحتَّى َيُذوَق ُعَسْيَلَتِك َوَتُذوِقي 

ُعَسْيَلَتُه((«. ]5260خ[. 
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نكحــت بعده عبد الرحمن بن الزبري والزبري بفتح الزاي مع تشــديدها وكرس الباء وهو خال 

صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني وهو قرظي من بني قريظة مثل رفاعة إال أن الزبري مات كافًرا قتله 

الزبري بضم الزاي وتشديدها وهو الزبري بن العوام.

 َعْن َعائَِشــَة: »َأنَّ اْمــَرَأَة ِرَفاَعَة اْلُقَرظِيِّ َجــاَءْت إَِلى َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: إِنِّي ُكنُْت (  154
بِيــِر، َوإِنَّ َما َمَعُه مِْثــُل ُهْدَبِة الثَّْوِب،  ْحَمــِن ْبَن الزَّ ْجُت َعْبَد الرَّ َقنِــي َفَبتَّ َطاَلقِــي، َفَتَزوَّ ِعنْــَد ِرَفاَعــَة َفَطلَّ
ــَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: ))َأُترِيِديَن َأْن َتْرِجِعي إَِلى ِرَفاَعَة؟ َل، َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْيَلَتُه، َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتِك((«.  َفَتَبسَّ

]1932صه ص[.

وإن ما معه مثل الهدبة: والُهدبة طرف الثوب كناية عن اسرتخاء عضوه وبدون انتصاب يتعذر 

الجماع، واالنتصاب درجات وقد تختلف درجته من ليلة ألخرى حســب محفزات عملية الجماع والبعض 

عنده ضعف يف االنتصاب وقد ال يُناســبه إال امرأة ثيبًا؛ ألن البكر بحاجة إىل انتصاب أقوى والبعض اآلخر 

يحدث عنده انتصاب مرة يف األسبوع أو يف األسبوعني أو يف الشهر، وهذا أقل رضًرا وأفضل من العدم وقد 

يضطر البعض لتناول منشــطات ال يُنصح بها إال للرضورة ألن لها أرضارها والبعض يتناولها مع عدم 

حاجته لها رغبة يف انتصاب أشــد أو يف تطويل مدة الجماع إال أنه تؤدي به إىل انتكاسة وآثار سلبية عىل 

الطرفني، واألفضل من ذلك املنشــطات الطبيعية وأولها كثرة ِذكر الله تعاىل السيما االستغفار والصالة 

والسالم عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص والعســل والحبة السوداء والحجامة ونحو ذلك من الخلطات التي أوىص بها 

املختصون املؤتمنون دون غريهم.

فتبسم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ولم يُنكر عليها ما رصحت به ألن الكالم فيه جائز عند الحاجة.

تذوقي ُعسيلته ويذوق ُعسيلتك: والُعســيلة تصغري العسل وفيه تشبيه لذة الجماع وحالوته 

بالعســل وحالوته، والُعسيلة تحدث باإليالج وقيل العسيلة نطفتها ونطفته فكمال اللذة عند اإلنزال إال أن 

اإليالج فيه من اللذة والحالوة والُعسيلة ما ال تَخفى.

َق َعْبُد َيِزيَد َأُبو ُرَكاَنَة، َوإِْخَوتِِه ( 1547  َعــْن ِعْكِرَمَة َمْوَلى اْبــِن َعبَّاٍس، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: »َطلَّ
ــْعَرُة،  ُأمَّ ُرَكاَنــَة، َوَنَكــَح اْمَرَأًة مِْن ُمَزْينََة، َفَجاَءِت النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلْت: َما ُيْغنِي َعنِّي إاِلَّ َكَما ُتْغنِي َهِذِه الشَّ
ْق َبْينِي َوَبْينَُه، َفَأَخــَذِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِميٌَّة، َفَدَعا بُِرَكاَنــَة، َوإِْخَوتِِه، ُثمَّ َقاَل  لَِشــْعَرٍة َأَخَذْتَها مِْن َرْأِســَها، َفَفرِّ
َلُجَلَســائِِه: ))َأَتَرْوَن ُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكَذا َوَكَذا؟، ِمْن َعْبِد َيِزيَد، َوُفَاًنا ُيْشــبُِه ِمنُْه َكــَذا َوَكَذا؟(( َقاُلوا: َنَعْم، 
ْقُتَها  ْقَهــا(( َفَفَعَل، ُثمَّ َقاَل: ))َراِجِع اْمَرَأَتَك ُأمَّ ُرَكاَنَة َوإِْخَوتِِه؟(( َقاَل: إِنِّي َطلَّ َقــاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِعْبِد َيِزيَد: ))َطلِّ
َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ  يُّ

َ
أ َها ٱنلَِّبُّ إَِذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِســآَء َفَطّلُِقوُهنَّ َيٰٓ يُّ
َ
أ َثاَلًثــا َيا َرُســوَل اهللِ، َقاَل: ))َقــْد َعِلْمُت َراِجْعَها(( َوَتــاَل: }َيٰٓ

{((. ]2196صد ح[. تِِهنَّ تِِهنَّلِعِدَّ لِعِدَّ
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فقالت ما يغني عني إال كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها: تشتكي زوجها 

أنه ال انتصاب عنده وأن عضوه كالشعرة يف ارتخائها وهذا يدل عىل أن االنتصاب يصعب عىل املرأة التنازل 

عنه فهو األصل يف الجماع ولذلك أجاز الرشع لها الفسخ السيما لو خافت عىل نفسها الفتنة، وقد ال يكفيها 

اإلنزال بمداعبات زوجها ومساعدته يف إحداث إيالج ضعيف كما تفعله البعض ممن لها أوالد وال ترغب يف 

اإلرضار بهم واألمر إليها.

فإذا قال قائل ملاذا أرشده الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بتطليق الثانية والرجوع لألوىل؟ والجواب أنه قد يكون أبو 

ركانة ال يشتكي من العجز بل الضعف فقط فيستطيع أن يجامع األوىل وال يستطيع جماع الثانية السيما 

لو كانت بكرا أو حديثة الثيبوبة.

باب]عدم]قلق]الزوجة]إذا]كسل]زوجها]أحيانًا1][[ 

ُجِل ُيَجامُِع ( 1548  َعْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: إِنَّ َرُجاًل َســَأَل َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرَّ
َأْهَلُه ُثمَّ ُيْكِســُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل؟ َوَعائَِشــُة َجالَِسٌة. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنِّي َلَْفَعُل َذلَِك، َأَنا َوَهِذِه، 

ُثمَّ َنْغَتِسُل((. ]350م[.
ثم يَكَســل: بفتح الياء وضمها مع كرس السني أي ضُعف عن اإلنزال أي لم يُنزل ويؤخذ من هذا 

أنه قد يُصاب أحد الزوجني بالفتور والتقصري يف عوامل الجماع أو مقدماته أو يف الجماع النشغاالت ذهنية 

أو ضغوطــات مادية أو ألمور طارئة عارضة وهذا كائن مع األزواج كلهم فينبغي عدم القلق وعدم إدخال 

القلق يف الطرف اآلخر.

باب]»والله]إني]ألنفضها]نفض]األديم«1][[ 

، َقاَلْت ( 1549 بِيِر الُقَرظِيُّ ْحَمِن ْبُن الزَّ َجَها َعْبــُد الرَّ َق اْمَرَأَتُه، َفَتَزوَّ  َعــْن ِعْكِرَمَة: »َأنَّ ِرَفاَعَة َطلَّ
ا َجاَء َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالنَِّساُء  َعائَِشــُة: َوَعَلْيَها ِخَماٌر َأْخَضُر، َفَشــَكْت إَِلْيَها َوَأَرْتَها ُخْضَرًة بِِجْلِدَها، َفَلمَّ
َينُْصــُر َبْعُضُهنَّ َبْعًضا، َقاَلْت َعائَِشــُة: َما َرَأْيُت مِْثَل َما َيْلَقى الُمْؤمِنَاُت؟ َلِجْلُدَها َأَشــدُّ ُخْضَرًة مِْن َثْوبَِها. 
َقاَل: َوَسِمَع َأنََّها َقْد َأَتْت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجاَء َوَمَعُه اْبنَاِن َلُه مِْن َغْيِرَها، َقاَلْت: َواهللِ َما لِي إَِلْيِه مِْن َذْنٍب، 
إاِلَّ َأنَّ َمــا َمَعــُه َلْيَس بَِأْغنَى َعنِّي مِْن َهِذِه، َوَأَخَذْت ُهْدَبًة مِْن َثْوبَِها، َفَقاَل: َكَذَبْت َواهللِ َيا َرُســوَل اهللِ، إِنِّي 
أَلَْنُفُضَها َنْفَض األَِديِم، َوَلكِنََّها َناِشــٌز، ُتِريُد ِرَفاَعَة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفإِْن َكاَن َذلِِك َلْم َتِحلِّي َلُه، َأْو: 
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َلْم َتْصُلِحي َلُه َحتَّى َيُذوَق ِمْن ُعَسْيَلتِِك« َقاَل: َوَأْبَصَر َمَعُه اْبنَْيِن َلُه، َفَقاَل: ))َبنُوَك َهُؤلَِء(( َقاَل: َنَعْم، َقاَل: 
))َهَذا الَِّذي َتْزُعِميَن َما َتْزُعِميَن، َفَواهللِ، َلُهْم َأْشَبُه بِِه ِمَن الُغَراِب بِاْلُغَراِب((«. ]5825خ[.

ألنفضهــا نفض األديم: واألديم هو الجلد وأصل النفض الحركة، كما يفعل باألديم عند دباغه، 

كناية بليغة يف الغاية من ذلك؛ ألن نفض األديم يحتاج لقوة وطول مالزمة وهما وصفان مهمان يف الجماع.

ض ســجاًدا: إذا حرَّكه بقوَّة ورضبه رضبات  ض الشــجر: إذا حركه بقوة، ويُقال: نفَّ يُقال: نفَّ

ضت املكان: إذا نظرت جميع ما  متتابعة، ويُقال: انتفض الشــعب: إذا هاج وأصابه الهيجان، ويُقال: نفَّ

فيه، ويُقال: أخذتْها الُحمى بنافض، أي برعدة شديدة.

لجلدها أشد خرضة: يحتمل أن تكون لهزالها من رضب زوجها لها.

تزعمني: أي أنه ِعِنني أي كيف ذلك وعنده أوالد يشبهونه شبًها قويًا كما يشبه الغراب الغراب.

باب]عوج]المرأة]الفطري]سر]من]أسرار]التمتع]بها1][[ 

 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْسَتْوُصوا بِالنَِّساِء، َفإِنَّ الَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ( 1550
َلِع َأْعاَُه، َفإِْن َذَهْبَت ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا  ِضَلٍع، َوإِنَّ َأْعَوَج َشْيٍء فِي الضِّ

بِالنَِّساِء((. ]3331خ[.

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ اْلَمْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع َلْن َتْسَتِقيَم َلَك َعَلى ( 1551
َطرِيَقٍة، َفإِْن اْســَتْمَتْعَت بَِها اْســَتْمَتْعَت بَِها َوبَِها ِعَوٌج، َوإِْن َذَهَبَت ُتِقيُمَها َكَســْرَتَها َوَكْســُرَها َطَاُقَها((.. 

]1943صج ص[.

فإن استمتعت بها اســتمتعت بها وبها عوج: استمتعت بها فاملرأة متعة للزوج السيما عند 

االستمتاع بها عند الجماع )اســتمتعت بها وبها عوج(، ولوال عوجها الفطري ما سمعَت منها ما سمعَت 

ومــا رأيَت منها ما رأيَت من األنوثة التي تميزها عن الرجال، ولوال عوجها الفطري لشــعرت أنك تعارش 

رجاًل وال نجد رجاًل يميل المرأة مرتجلة، وكذلك الزوجة لوال ما يف زوجها من القوامة والرجولة ما شعرت 

بما تشــعر به من املتعة وال تجد امرأة تميل إىل رجل مخنث، ويف الحديث: )لعن الله املخنثني من الرجال 

واملرتجالت من النساء(، فكلما توفرت يف الزوجة األنوثة الحسية بعنايتها بجسدها وزيها وحليها واملعنوية 

برقة مشاعرها وعذوبة صوتها زادت محبة الزوج لها ويصعب عليه أن يتمتع غريه بهذه األنوثة فيتمسك 

بها وال يفرط فيها.
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باب]الوقت]المناسب]وأثره]على]المعاشرة]الزوجية1][[ 

ُجُل َعَلى َأْهِلِه إَِذا َقِدَم ِمْن َســَفرٍ ( 1552  َعْن َجابٍِر، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ َأْحَســَن َما َدَخَل الرَّ
ْيِل((. ]2777صد ص[. َل اللَّ َأوَّ

 َعــْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اَل َيْطُرُق َأْهَلــُه َلْياًل، َكاَن َيْدُخُل ُغْدَوًة، (  155
َأْو َعِشيًَّة«. ]سن 13550 ص[.

غدوة: من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس.

عشية: من زوال الشمس إىل غروبها.

والجمــع بني الدخول يف الليل والنهي عنه يف الحديث اآلخــر فاملقصود أول الليل أو ملن أعلمهن 

بمجيئه حتى تســتعد الستقباله ويُقاس عليه يف الحرض أن يرتقب كٌل من الزوجني الوقت املناسب للجماع 

فإذا وجد أحدهما اآلخر قد غلبه النوم أو غلبه الشغل داخل البيت أو خارجه فيُفضل التأني وترك الفرصة 

للتهيئة الحسية بالتزين والتهيئة املعنوية بصفاء الذهن والنفس.

]باب]اإلنزال]عالمة]قضاء]الشهوة]وقد]يسبق]أحدهما]اآلخر]1][[ 

واألفضل]أن]يكون]في]وقت]واحد

 َعْن َعْبِد اهللِ ْبَن َســالٍَم: »َبَلَغُه َمْقَدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَمِدينََة َفَأَتاُه َيْســَأُلُه َعْن َأْشَياَء، َفَقاَل: إِنِّي ( 1554
ُل َطَعاٍم َيْأُكُلُه َأْهُل الَجنَِّة؟، َوَما  ــاَعِة؟، َوَما َأوَّ ُل َأْشــَراِط السَّ ، َما َأوَّ َســائُِلَك َعْن َثالٍَث اَل َيْعَلُمُهنَّ إاِلَّ َنبِيٌّ
ــِه؟، َقاَل: ))َأْخَبَرنِي بِِه ِجْبرِيــُل آنًِفا(( َقاَل اْبُن َســالٍَم: َذاَك َعُدوُّ الَيُهوِد  َبــاُل الَوَلــِد َينْــِزُع إَِلى َأبِيِه َأْو إَِلى ُأمِّ
ُل َطَعاٍم  ا َأوَّ ــاَعِة َفنَاٌر َتْحُشــُرُهْم ِمَن الَمْشــرِِق إَِلى الَمْغرِِب، َوَأمَّ ُل َأْشــَراِط السَّ ا َأوَّ مَِن الَمالَئَِكِة، َقاَل: ))َأمَّ
ُجِل َماَء الَمْرَأِة َنَزَع الَوَلَد، َوإَِذا َســَبَق  ا الَوَلُد َفإَِذا َســَبَق َماُء الرَّ َيْأُكُلــُه َأْهــُل الَجنَِّة َفِزَياَدُة َكبِِد الُحوِت، َوَأمَّ
ُجِل َنَزَعِت الَوَلــَد(( َقاَل: َأْشــَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َوَأنََّك َرُســوُل اهللِ، َقاَل: َيا َرُســوَل  َمــاُء الَمــْرَأِة َمــاَء الرَّ
اهللِ، إِنَّ الَيُهوَد َقْوٌم ُبُهٌت َفاْســَأْلُهْم َعنِّي، َقْبَل َأْن َيْعَلُموا بِإِْســالَمِي، َفَجاَءِت الَيُهوُد َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأيُّ 
 َقاُلوا: َخْيُرَنا َواْبُن َخْيِرَنا، َوَأْفَضُلنَا َواْبُن َأْفَضلِنَا، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َأَرَأْيُتْم 

َرُجٍل َعْبُد اهللِ ْبُن َساٍَم فِيُكْم؟((
إِْن َأْســَلَم َعْبُد اهللِ ْبُن َســاٍَم(( َقاُلوا: َأَعاَذُه اهلُل مِْن َذلَِك، ))َفَأَعاَد َعَلْيِهْم((، َفَقاُلوا: مِْثَل َذلَِك، َفَخَرَج إَِلْيِهْم 
ُصوُه، َقاَل: َهَذا  َنا، َوَتنَقَّ َنا َواْبُن َشرِّ ًدا َرُسوُل اهللِ، َقاُلوا: َشرُّ َعْبُد اهللِ َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّ

ُكنُْت َأَخاُف َيا َرُسوَل اهللِ«. ]3938خ[.
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ما بال الولد ينزع إىل أبيه أو إىل أمه: ينزع أي يُْشِبه واملقصود بالولد الذكر أو األنثى.

فإذا ســبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد: ســبق أي عال وارتفع وغلب ماء الرجل عىل ماء 

املرأة، ونزع الولد أي جذبه إليه بمعنى صار أشــبه لألب يف الصفات الحســية يف املالمح أو لون البرشة 

وكذلك يف بعض األفعال يف طريقة الكالم وهيئة النوم واملشية، كما قالت عائشة: »ما رأيت أحًدا أشبه كالًما 

وحديثًا من فاطمة وقولها - فجاءت تميش كأن مشيتها مشية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص«. كما يشمل الشبه املعنوي 

يف الشــجاعة والكرم والذكاء أو غري ذلك وهذا الشبه ســواء أنزل قبلها أو بعدها أو سويًا فليس املقصود 

بـ)ســبق( أنه أنزل أواًل بل املقصود غلب عىل ماء املــرأة ويكون بكثرته غالبًا واألمتع يف اإلنزال أن يكون 

سويًا أو أن يكون اإلنزال منها أواًل.

وإذا ســبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد: أي إذا غلب ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد أي 

جذبته إليها فصار أشبه بها شبًها حسيًّا يف املالمح أو بعض األفعال أو الشبه املعنوي وال يعني كونه أشبه 

ألحدهما أال يكون فيه بعض الشبه من الطرف اآلخر، بل قد يكون فيه من الطرف اآلخر بعض الشبه يقل 

أو ينعدم بل قد يصل إىل التساوي يف نسبة الشبه حسب درجة السبق والغلبة للماء، كما أن املقصود بصار 

أشــبه ألبيه أي ألبيه أو ألقرباء أبيه فيصري الولد شبيًها بأبيه أو باألجداد والجدات من جهة أبيه أو األعمام 

والعمات ونحوهم، وكذلك املقصود بصار أشــبه ألمه أي صار الولد شبيًها بأمه أو باألجداد والجدات من 

جهة أمه أو األخوال والخاالت ونحوهم لحديث عائشــة ))إِذَا َعاَل َماُؤَها َماَء الرَُّجِل، أَْشبََه اْلَوَلُد أَْخَواَلُه، 

َوإِذَا َعاَل َماُء الرَُّجِل َماَءَها أَْشــبََه أَْعَماَمُه(( فقد يكون الولد ال يشبه أبويه يف لون البرشة أو املالمح أو 

فيه شــبه يف املالمح دون لون البرشة ويكون قد نزعه عرق أي صار أشبه ألحد أقارب األبوين من أجداد 

األجــداد أو أعمام األعمام وهكذا، ويدل لذلك قصة األعرابي الذي ُوِلد له ولد أســود مخالف لبرشة أبويه 

فذهب مستنكرأ ومســتفتيًا رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: ))َفَلَعلَّ ابْنََك َهذَا نََزَعُه ِعْرٌق(( أي غلب عليه أحد 

أصول نسبه.

زيــادة كبد الحوت: الزيادة هي القطعة املنفردة املعلقــة يف الكبد وهي يف املطعم يف غاية اللذة 

وأهنأ طعام وأمرأه.

ُجِل َأْبَيُض، َوَمــاُء اْلَمْرَأِة َأْصَفــُر، َفإَِذا ( 1555  َعــْن َثْوَبــاَن َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمــاُء الرَّ
ًثــا بِإِْذِن اهللِ((.  ُجِل َأنَّ ـيُّ اْلَمْرَأِة َمنِيَّ الرَّ ُجِل َمنِــيَّ اْلَمْرَأِة َأْذَكَرا بِــإِْذِن اهللِ، َوإَِذا َعَا َمنِـّ اْجَتَمَعــا َفَعــَا َمنِيُّ الرَّ

]5500صج ص[.
أذكرا: أي صار أشبه باألب أو أقربائه وليس املعنى أن يكون ذكًرا.

أنثا: أي صار أشبه ألمه أو أقربائها وليس املعنى أن تكون أنثى.

ُجِل َغِليٌظ َأْبَيُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َرِقيٌق َأْصَفُر، (  155  َعْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ))َماُء الرَّ
َبُه((. ]200صن ص[. َفَأيُُّهَما َسَبَق َكاَن الشَّ
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باب]المداعبة]الخفيفة]في]رمضان1][[ 

 َعــْن َعائَِشــَة  َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبُِّلنِــي َوُهــَو َصائِــٌم، َوَأَنــا َصائَِمــٌة«. ( 1557
]2384صد ص[.

 يقبلنــي وهو صائم وأنا صائمة: فالصيام ال يمنــع الزوجني من إدخال الرسور عىل القلوب 

ولو بكلمات ومداعبات خفيفة تنمو بهما وتتغذى عليهما املحبة واملودة وإال سينالهما الضعف والغثيان.

 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: َهَشْشُت، َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصائٌِم، َفُقْلُت: ( 1558
َيا َرُســوَل اهللِ، َصنَْعُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعظِيًما َقبَّْلُت، َوَأَنا َصائٌِم، َقاَل: ))َأَرَأْيَت َلْو َمْضَمْضَت ِمَن اْلَماِء، َوَأْنَت 

َصائٌِم((. ]2385صد ص[.
هششت: أي َفرحُت وارتَحُت ونَِشْطُت والظاهر أنه قبلها قبلة طويلة.

فقبلت: أي قبلُت زوجتي.

صنعت أمًرا عظيًما: ألنه ال يعلــم أن القبلة جائزة للصائم رشط أال يؤدي به ذلك إىل اإليالج أو 

اإلنزال مثل املضمضة للصائم دون رشب املاء.

]باب]المباشرة]والمداعبة]1][[ 

حتى]في]نهار]رمضان]دون]إدخال]أو]إنزال

ــَص َلُه، َوَأَتاُه ( 1559 ائِِم، َفَرخَّ  َعــْن َأبِــي ُهَرْيَرَة: »َأنَّ َرُجاًل َســَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن اْلُمَباَشــَرِة لِلصَّ
«. ]2387صد[ حسن صحيح. ِذي َنَهاُه َشابٌّ َص َلُه َشْيٌخ، َوالَّ ِذي َرخَّ آَخُر، َفَسَأَلُه، َفنََهاُه، َفإَِذا الَّ

عــن املبارشة للصائم فرخص لــه: واملبارشة هنا ليس املقصود منهــا الجماع أو اإلنزال بل 

املداعبات فقط ولذلك أجازها له.

فنهاه: أي نهاه عن املداعبة ليس لكونها محرمة ولكن خشية أن تكون وسيلة إىل املحظور السيما 

الشــباب فإن األفضل لهم ترك املداعبة إال العابرة منها كالُقبلة عىل الجبهة أحيانًا عند خروجه أو دخوله 

وينبغي له حينئذ أن يعوضها بالكلمة.

ْربِِه((. ( 0 15  َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ))ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصائٌِم، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم ِلِ
]1927خ[.

وكان أملككم إلربه: اإلرب هو الحاجة أو الُعضو أي كان يملك نفســه، ويؤخذ من هذا أن الرتك 

أَوىل وأحوط للشباب وغريهم بقرينة قول ابن عباس يف الحديث التايل )ُرخص للكبري( فالتعبري ب )ُرخص( 

وكذلك )الكبري( والِكرب يتفاوت إال ما كان عابًرا دون إطالة فال بأس.
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ائِِم فِي اْلُمَباَشــَرِة، َوُكِرَه ( 1 15 َص لِْلَكبِيِر الصَّ  َعْن َســِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: »ُرخِّ
«. ]1688صه ص[. ابِّ لِلشَّ

هذه األحاديث يف مجملها تدل عىل أهمية املداعبات بــني الزوجني وأنها للحياة الزوجية كالغذاء 

للبدن حتى يف رمضان مع كون الجماع جائز من غروب الشــمس إىل طلوع الفجر إال أنه يف أوقات الصيام 

القصرية قد ال يستغني بعض األزواج عن املداعبات وقد يتحمل كٌل منهما تأخري الجماع أياًما إال أنهما عن 

املداعبات ال يستطيعون.

باب]الجماع]ليالي]رمضان]دون]نهاره1][[ 

 ۗ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل
َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
ۗ أ َُّهنَّ نُتۡم ِلَاٞس ل

َ
فَُث إَِلٰ نَِسآئُِكۡمۚ ُهنَّ ِلَاٞس لَُّكۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُكۡم َلۡلََة ٱلّصِ

ُ
قال تعالى: }أ

وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما  نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ وُهنَّ َوٱۡبَتُغواْ َما َعلَِم ٱللَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـــَن َبِٰشُ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ َعلَِم ٱللَّ

{ ]البقرة: 187[ ُ لَُكۡمۚ ُ لَُكۡمَۚكَتَب ٱللَّ َكَتَب ٱللَّ
ۗ{ الرفث هو  ّجِ ۗفََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَ الرفث: قال السعدي  يف قوله تعاىل: }فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف ٱۡلَّجِ

الجماع ومقدماته الفعلية والقولية وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش.

ومثل هذا الكالم يوصف بالبذاءة والفحش يف غري الجماع أما عند الجماع ومقدماته بني الزوجني 

ۡفَضٰ َبۡعُضُكۡم إَِلٰ َبۡعٖض{.
َ
ۡفَضٰ َبۡعُضُكۡم إَِلٰ َبۡعٖضَوقَۡد أ
َ
فهو مستحب. قال تعاىل: }َوقَۡد أ

هن لباس لكــم وأنتم لباس لهن: كناية عن تعانقهما والتصاقهمــا كاللباس وأن كال منهما 

محتاج لآلخر كحاجتهما إىل اللباس واللباس ِســرتٌ وعفة فكٌل منهما سرتٌ وعفٌة لآلخر فهذا اللباس وسيلة 

للبــاس التقوى وكما جاء يف الحديث الذي ضعفه البعض وحســنه آخرون )َمن تزوج فقد أحرز نصف 

دينه فليتق الله يف النصف اآلخر( وهو يف معناه متفق مع حديث: ))َمْن يَْضَمْن يِل َما بنَْيَ َلْحيَيِْه َوَما بنَْيَ 

ِرْجَليِْه أَْضَمْن َلُه الَجنََّة((.

َياُم َكَما ( 2 15 ِيَن َءاَمُنــواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َياُم َكَما َيٰٓ ِيَن َءاَمُنــواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  َعــْن ِعْكِرَمَة، َعــِن اْبِن َعبَّاٍس: »}َيٰٓ

ــُوا اْلَعَتَمَة َحُرَم َعَلْيِهُم الطََّعاُم  ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم{ َفَكاَن النَّاُس َعَلى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َصلَّ ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡمُكتِــَب َعَ ٱلَّ ُكتِــَب َعَ ٱلَّ
ــَراُب َوالنَِّســاُء، َوَصاُموا إَِلى اْلَقابَِلِة، َفاْخَتاَن َرُجٌل َنْفَســُه، َفَجاَمَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َصلَّى اْلِعَشــاَء، َوَلْم  َوالشَّ
نَُّكۡم 

َ
ُ أ نَُّكۡم َعلَِم ٱللَّ
َ
ُ أ ُيْفطِْر، َفَأَراَد اهلُل  َأْن َيْجَعَل َذلَِك ُيْســًرا لَِمْن َبِقَي َوُرْخَصًة َوَمنَْفَعًة، َفَقاَل ُســْبَحاَنُه: }َعلَِم ٱللَّ

ــَر«. ]2313صد[  َص َلُهْم َوَيسَّ ا َنَفَع اهلُل بِِه النَّاَس َوَرخَّ نُفَســُكۡم{ اآْلَيَة، َوَكاَن َهَذا مِمَّ
َ
نُفَســُكۡمُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ
َ
ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ
حسن صحيح.
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 إذا صلوا العتمة: أي صلوا العشاء وناموا كما جاء ذلك مبينًا يف الروايات األخرى، وأما بدون نوم 

فإنه ال يحرم عليهم يشء أو ألن غالبهم كانوا ينامون بعد العتمة، واملقصود أنه كان يف أول األمر إذا غربت 

الشمس جاز للصائم الطعام والرشاب والجماع إىل أن ينام وليس إىل الفجر، فإذا نام ثم استيقظ فال يجوز 

له الطعام وال الرشاب وال الجماع فكان البعض يســتيقظ ويخون نفسه أو يُخون بعضهم بعًضا فيجامع 

بمعنى ينام قلياًل ثم يقول يف نفســه ما نمت ويجامع، أو تقول له زوجته قد نمت فيخونها زوجها ويقول 

ما نمِت ويجامعها كما حدث مع عمر  وغــريه فتاب الله عليهم ونزل القرآن بجواز الطعام والرشاب 

والجماع من غروب الشــمس إىل طلوع الفجر حتى ولو نام واستيقظ قبل الفجر كما قال تعاىل: }َعلَِم َعلَِم 

} وُهنَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ
َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ وُهنَّٱللَّ نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ فَٱۡلَٰٔـَن َبِٰشُ

َ
نَُّكۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن أ

َ
ُ أ ٱللَّ

فاختان رجل نفســه: أي خان نفسه أو ظلم نفســه بإتيانه ما نهى الله عنه ومثل ذلك ينام 

البعض ثم ال يتوضأ ويخون نفســه أو يقول يف نفســه لم أنم وال يتوضأ يقولها مــرتدًدا أو متعمًدا أو 

متساهاًل.

 وكان هذا مما نفع الله به الناس: لعلمه سبحانه بحاجة الناس للجماع حتى يف ليايل رمضان 

وهكذا ينبغي للزوجني أال يمتنع عن تلبية رغبة الطرف اآلخر لو احتاج للجماع متعلاًل بانشغاله بالعبادة 

وليعلــم كٌل من الزوجني أن تلبية رغبة اآلخر وإدخال الرسور يف قلبه فيها أجٌر عظيم إال إذا اتفقا عىل ذلك 

برغبتيهما السيما يف العرش األواخر فاألمر لهما.

ا َنَزَل َصْوُم َرَمَضــاَن َكاُنوا اَل َيْقَرُبوَن (   15  َعْن َأبِي إِْســَحاَق، َقاَل: َســِمْعُت الَبــَراَء : »َلمَّ
نَُّكــۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن 

َ
ُ أ نَُّكــۡم ُكنُتۡم َتَۡتانُوَن َعلَِم ٱللَّ
َ
ُ أ ــُه، َوَكاَن ِرَجــاٌل َيُخوُنــوَن َأْنُفَســُهْم. َفَأْنَزَل اهلُل }َعلَِم ٱللَّ النَِّســاَء َرَمَضــاَن ُكلَّ

نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖ{«. ]4508خ[.
َ
نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكۡم وََعَفا َعنُكۡمۖأ
َ
أ

كانــوا ال يقربون رمضان كله: وهذا يف أول األمر ثم نُســخ ألن غالبهم كان يغلبهم النوم بعد 

العشاء فال يحل لهم إتيان النساء بعد النوم ثم أنزل الله تعاىل الرخصة بجواز الجماع إىل الفجر ولو سبقه 

نوم.

ْحَمــِن ْبِن الَحــاِرِث ْبِن ِهَشــاٍم َقــاَل: َأْخَبَرْتنِي َعائَِشــُة، َوُأمُّ ( 4 15  َعــْن َأبِــي َبْكِر ْبــِن َعْبِد الرَّ
َســَلَمَة، َزْوَجــا النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيْدِرُكــُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب مِــْن َأْهلِِه، ُثمَّ َيْغَتِســُل َفَيُصوُم«. 

]779صت ص[.

 يدركه الفجر وهو ُجنب: أي ال بأس من تأخري ُغســل الجنابة بعد طلوع الفجر وال يؤثر عىل 

الصيام ما دام الجماع كان قبل الفجر.
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]باب]ضعف]حديث]1][[ 

عن]رجل]قبل]امرأته]وهما]صائمان]قال]قد]أفطرا

 َعــْن َمْيُموَنــَة، َمــْواَلِة النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: »ُســئَِل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُجــٍل َقبََّل اْمَرَأَتــُه َوُهَما ( 5 15
َصائَِماِن، َقاَل: ))َقْد َأْفَطَرا((«. ]1686[ ضعيف ابن ماجه.

قد أفطرا: وهذا حديث ال يصح بل الصحيح غري ذلك كما تبني يف نصوص األبواب السابقة.

باب]مباشرة]الحائض]دون]الفرج]إذا]كان]يملك]نفسه1][[ 

 َعْن َثابٍِت، َعْن َأَنٍس: »َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا اَل َيْجلُِســوَن َمَع اْلَحائِِض فِي َبْيٍت، َواَل َيْأُكُلوَن (   15
ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ 

َ
ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ َويَۡس َٔلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ
َ
َواَل َيْشَرُبوَن، َقاَل: َفُذكَِر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْنَزَل اهلُل: }َويَۡس َٔلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ

ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِضٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض{ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ))اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيٍء، إِلَّ اْلِجَماَع((«. ]644صه ص[.
 اصنعوا كل يشء إال الجماع: أي إال اإليالج فال يجوز مع الحائض ويجوز له ما سوى ذلك من 

أنواع املداعبات واإلنزال خارج الفرج.

 َعــِن اْبِن ِشــَهاٍب، َعْن َحبِيــٍب َمْوَلى ُعْرَوَة، َعْن ُنْدَبــَة َمْواَلِة َمْيُموَنَة، َعــْن َمْيُموَنَة: »َأنَّ ( 7 15
َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَباِشــُر اْلَمْرَأَة مِْن نَِســائِِه َوِهَي َحائٌِض، إَِذا َكاَن َعَلْيَها إَِزاٌر إَِلــى َأْنَصاِف اْلَفِخَذْيِن َأِو 

ْكَبَتْيِن َتْحَتِجُز بِِه«. ]267صد ص[. الرُّ
 إذا كان عليها إزار: عىل الحائض أن تسرت ما بني الرسة إىل أنصاف الفخذ أو أكثر من ذلك خشية 

الوقوع يف املحظور وهو اإليالج واملحظور اآلخر أال يطلع زوجها عىل يشء يُنفره.

 َعــْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي ُســْفَياَن، َعْن ُأمِّ َحبِيَبــَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َســَأْلُتَها: َكْيَف ُكنِْت ( 8 15
َل َما َتِحيُض، َتُشــدُّ َعَلْيَها  َتْصنَِعيــَن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَحْيَضِة؟ َقاَلــْت: َكاَنْت إِْحَداَنا فِي َفْوِرَها، َأوَّ

إَِزاًرا إَِلى َأْنَصاِف َفِخَذْيَها، ُثمَّ َتْضَطِجُع َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص«. ]صه638 ح[.

 َعْن َعائَِشــَة، َقاَلْت: »َكاَنْت إِْحَداَنا إَِذا َكاَنْت َحائًِضا، َفَأَراَد َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَباِشَرَها ( 9 15
ُكْم َيْملُِك إِْرَبُه، َكَما َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْملُِك إِْرَبُه«.  َأَمَرَها َأْن َتتَِّزَر فِي َفْوِر َحْيَضتَِها، ُثمَّ ُيَباِشــُرَها، َقاَلْت: َوَأيُّ

]302خ[.

أن تتزر: أي تلبس الِوْزَرة بكرس الواو وهي كســاء صغري تســرت به العورة وما حولها وجمعه 

ِوْزرات
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فور حيضتها: املقصود وقت كثرتها أواشــتدادها وذكر القرطبي أن فور الحيضة معظم صبها 

من فوران الِقدر وغليانها.

 ثــم يبارشها: بارش الرجل زوجته أي المس برشتها بإلصاق برشته ببرشتها واملبارشة قد تأتي 

بمعنى الجماع ولكن يف هذا الحديث ليس املراد الجماع بل املبارشة دون الفرج.

يملك إربه: بكرس الهمزة وإســكان الراء وبهذا أكثر الروايات ويكون املقصود به العضو الذي 

يســتمتع به وروى جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه: حاجته وهي شهوة الجماع واملعنى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أملك الناس لنفسه فيأمن الوقوع يف املحرم وهو مبارشة الفرج وقت الحيض.

باب]الترهيب]من]جماع]الحائض1][[ 

ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِســآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل 
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهــَو أ ـ َٔ ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِســآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل َويَۡسـ
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهــَو أ ـ َٔ قــال تعالى: }َويَۡسـ

ٰبنَِي َوُيِحبُّ  َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َمَرُكــُم ٱللَّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ــۡرَن فَأ ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َتَطهَّ ٰبنَِي َوُيِحبُّ َتۡقَرُبوُهــنَّ َحتَّ َ ُيِبُّ ٱلَّوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َمَرُكــُم ٱللَّ

َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ــۡرَن فَأ ٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َتَطهَّ َتۡقَرُبوُهــنَّ َحتَّ

ٱلُۡمَتَطّهِرِيَنٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢٢٢٢{ ]البقرة: 222[
 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))َمْن َأَتى َحائًِضا، َأِو اْمَرَأًة فِي ُدُبرَِها، َأْو َكاِهنًا، َفَقْد ( 1570

ٍد((. ]135صت ص[. َكَفَر بَِما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحمَّ
فقد كفر بما أنزل عىل محمد ملسو هيلع هللا ىلص: وهو كفٌر أصغر وليس كفًرا أكرب يُخرج من امللة.

باب]االستحاضة]ال]تمنع]الجماع1][[ 

 َعْن ِعْكِرَمَة َقاَل: »َكاَنْت ُأمُّ َحبِيَبَة ُتْسَتَحاُض َفَكاَن َزْوُجَها َيْغَشاَها«. ]309صد ص[.( 1571
ِة الحيِْض امُلعتَاَدِة، وهو َسياَلُن َدِم ِعْرٍق يف أْدنَى الرَِّحم  ِم بعَد انِتهاِء ُمدَّ  االســتحاضة: نزوُل الدَّ

ُد إذا خــَرج من الرَِّحم، بِخالف دِم الَحيِْض، فهو عىل  ى العاِذَل، لْونُه أحَمُر، رقيٌق، غريُ ُمنِْتٍن، يتجمَّ يُســمَّ

العْكِس ِمن ذلك.

أم حبيبة: هي حمنة بنت جحش كانت مســتحاضة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنة 

أخت زينب بنت جحش أم املؤمنني وريض الله الجميع.

 يغشاها: ويف الرواية التالية )يجامعها( فيجوز جماع املستحاضة وال يجوز جماع الحائض.

 َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َحْمنََة بِنِْت َجْحٍش، »َأنََّها َكاَنْت ُمْســَتَحاَضًة َوَكاَن َزْوُجَها ُيَجامُِعَها«. ( 1572
]310صد ح[.
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باب]الحج]ال]يمنع]معاشرة]النساء]بعد]التحلل1][[ 

يَن َمَع َرُســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِحجٍّ (  157 َبْيِر، َعــْن َجابِِر ْبِن َعْبــِد اهللِ، َقاَل: »َأْقَبْلنَــا ُمِهلِّ  َعــْن َأبِــي الزُّ
َفا  ًة بُِعْمَرٍة َحتَّى إَِذا ُكنَّا بَِســِرَف، َعَرَكْت َحتَّى إَِذا َقِدْمنَا ُطْفنَــا بِاْلَكْعَبِة، َوبِالصَّ ُمْفــَرٍد، َوَأْقَبَلْت َعائَِشــُة ُمِهلَّ
َواْلَمــْرَوِة، َفَأَمَرَنا َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َأْن َيِحلَّ مِنَّا َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي، َقــاَل: َفُقْلنَا ِحلُّ َماَذا؟ َقاَل: ))اْلِحلُّ 
ُه(( َفَواَقْعنَا النَِّســاَء، َوَتَطيَّْبنَا بِالطِّيِب، َوَلبِْســنَا ثَِياَبنَا َوَلْيَس َبْينَنَا َوَبْيَن َعَرَفَة إاِلَّ َأْرَبُع َلَياٍل، ُثمَّ َأْهَلْلنَا َيْوَم  ُكلُّ
التَّْرِوَيِة، ُثمَّ َدَخَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َعائَِشــَة َفَوَجَدَها َتْبكِي، َفَقاَل: ))َما َشــْأُنِك؟(( َفَقاَلْت: َشــْأنِي َأنِّي 
َقــْد ِحْضُت، َوَقْد َحــلَّ النَّاُس، َوَلْم ُأْحلِْل، َوَلْم َأُطــْف بِاْلَبْيِت، َوالنَّاُس َيْذَهُبوَن إَِلــى اْلَحجِّ اآْلَن، َفَقاَل: 
(( َفَفَعَلــْت، َوَوَقَفِت اْلَمَواقَِف َحتَّى إَِذا  ))إِنَّ َهــَذا َأْمٌر َكَتَبُه اهللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، َفاْغَتِســِلي، ُثمَّ َأِهلِّي بِاْلَحجِّ

تِِك، َوُعْمَرتِِك َجِميًعا(( َفَقاَلْت:  َفا َواْلَمْرَوِة، ُثمَّ َقاَل: ))َقْد َحَلْلِت ِمْن َحجَّ َطُهــَرْت َطاَفْت بِاْلَكْعَبِة، َوبِالصَّ
ْحَمِن  َيا َرُســوَل اهللِ إِنِّي َأِجُد فِي َنْفِســي َأنِّي َلْم َأُطْف بِاْلَبْيِت َحتَّى َحَجْجُت، َقاَل: ))َفاْذَهْب بَِها َيا َعْبَد الرَّ

َفَأْعِمْرَها ِمَن التَّنِْعيِم(( َوَذلَِك َلْيَلَة اْلَحْصَبِة«. ]2763صن ص[.
فواقعنا النســاء: أي جامعنا النساء وذلك للمتمتع بالحج بعد التحلل من العمرة ويجوز أيًضا 

بعد التحلل الثاني.

، َفَقــاَل: َأَهلَّ الُمَهاِجــُروَن، َواألَْنَصاُر، ( 1574  َعــْن اْبــِن َعبَّاٍس ، َأنَُّه ُســئَِل َعْن ُمْتَعِة الَحجِّ
َة، َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))اْجَعُلوا إِْهاََلُكْم  ــا َقِدْمنَا َمكَّ ِة الَوَداِع، َوَأْهَلْلنَا، َفَلمَّ َوَأْزَواُج النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِــي َحجَّ
َفا َوالَمْرَوِة، َوَأَتْينَا النَِّســاَء، َوَلبِْســنَا الثَِّياَب...  َد الَهْدَي(( َفُطْفنَــا بِاْلَبْيِت، َوبِالصَّ بِالَحــجِّ ُعْمــَرًة، إِلَّ َمْن َقلَّ

الحديث ]1572خ[.
َفا َوالَمْرَوِة، ُثمَّ ( 1575 ُفوا بِاْلَبْيِت َوَبْيَن الصَّ َعــْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس.... »َوَأَمَر َأْصَحاَبــُه َأْن َيطَّوَّ

َدَها َوَمْن َكاَنْت َمَعُه اْمَرَأُتُه َفِهَي َلُه َحالٌَل  ُروا مِْن ُرُءوِسِهْم، ُثمَّ َيِحلُّوا َوَذلَِك لَِمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َبَدَنٌة َقلَّ ُيَقصِّ
َوالطِّيُب َوالثَِّياُب«. ]1545خ[.

باب]التجهيز]للحج]ال]يمنع]المعاشرة1][[ 

 َعــْن َأبِــي إِْســَحَق، َعْن اأْلَْســَوِد، َعــْن َعائَِشــَة، َقاَلــْت: »إِْن ُكنْــُت أَلَْفتُِل َقاَلئِــَد َهْدِي (  157
ًدا، َوَرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمِقيٌم َما َيْمَتنُِع مِْن نَِسائِِه«. ]2796صن ص[. َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُيْخَرُج بِاْلَهْدِي ُمَقلَّ

ما يمتنع من نسائه: أي أن التجهز للحج قبل اإلحرام ال يمنع الجماع.
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باب]ال]بأس]من]جماع]المرضعة1][[ 

ِة، َأنََّها َســِمَعْت ( 1577 َبْيِر، َعْن َعائَِشــَة، َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُجَداَمَة اأْلََســِديَّ  َعــْن ُعــْرَوَة ْبِن الزُّ
وَم، َوَفاِرَس َيْفَعُلوَن َذلَِك َفَا  َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: ))َلَقْد َهَمْمُت َأْن َأْنَهى َعِن الِغيَلــِة َحتَّى َذَكْرُت َأنَّ الرُّ

ُجُل اْمَرَأَتُه َوِهَي ُتْرِضُع«. ]3882صد ص[. َيُضرُّ َأْوَلَدُهْم(( َقاَل َمالٌِك: »اْلِغيَلُة: َأْن َيَمسَّ الرَّ
الغيلة: لها معنيان: أن يجامع الرجل امرأته وهي ُمرضع أو أن ترضع املرأة وهي حامل.

فال يرضهم أوالدهم: أي ثبتت التجربة العملية بعدم الرضر من جماع املرضعة أو من رضاعة 

الحامل ويؤخذ من هذا أنه يجب أن تمتنع املرأة عن كل ما يسبب رضًرا عىل أوالدها.

باب]عدم]وجود]ماء]الغسل]ال]يمنع]الجماع1][[ 

نِي ( 1578 ْســاَلِم َفَأَهمَّ  َعْن َأيُّوَب، َعْن َأبِي قاَِلَبَة، َعْن َرُجٍل مِْن َبنِي َعامٍِر َقاَل: »َدَخْلُت فِي اإْلِ
: إِنِّي اْجَتَوْيُت اْلَمِدينََة، َفَأَمَر لِي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِذْوٍد َوبَِغنٍَم َفَقاَل لِي:  ، َفَقاَل َأُبــو َذرٍّ ِدينِــي، َفَأَتْيُت َأَبا َذرٍّ
: َفُكنُْت َأْعُزُب َعِن  اٍد - َفَقاَل َأُبو َذرٍّ اٌد: َوَأُشــكُّ فِي َأْبَوالَِها، َهَذا َقْوُل َحمَّ ))اْشــَرْب ِمْن َأْلَبانَِها(( -َقاَل َحمَّ

اْلَمــاِء، َوَمِعي َأْهلِي َفُتِصيُبنِي اْلَجنَاَبُة َفُأَصلِّي بَِغْيِر َطُهوٍر، َفَأَتْيُت َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِنِْصِف النََّهاِر، َوُهَو فِي 
((؟ َفُقْلُت: َنَعْم. َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: ))َوَما  َرْهٍط مِْن َأْصَحابِِه، َوُهَو فِي ظِلِّ اْلَمْسِجِد، َفَقاَل ))َأُبو َذرٍّ
َأْهَلَكَك؟(( ُقْلُت: إِنِّي ُكنُْت َأْعُزُب َعِن اْلَماِء، َوَمِعي َأْهلِي َفُتِصيُبنِي اْلَجنَاَبُة َفُأَصلِّي بَِغْيِر ُطُهوٍر، َفَأَمَر لِي 
َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بَِماٍء، َفَجاَءْت بِِه َجاِرَيٌة َســْوَداُء بُِعــسٍّ َيَتَخْضَخُض َما ُهَو بَِمْلَن، َفَتَســتَّْرُت إَِلى َبِعيِري، 
ِعيَد الطَّيَِّب َطُهوٌر، َوإِْن َلْم َتِجِد اْلَماَء إَِلى  : إِنَّ الصَّ َفاْغَتَســْلُت، ُثمَّ ِجْئُت، َفَقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َيا َأَبا َذرٍّ
اُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َأيُّوَب َلْم َيْذُكْر  ــُه ِجْلَدَك(( َقاَل َأُبو َداُوَد: »َرَواُه َحمَّ َعْشــرِ ِســنِيَن، َفإَِذا َوَجْدَت اْلَماَء، َفَأِمسَّ
َد بِِه َأْهُل اْلَبْصَرِة«.  َأْبَواَلَهــا«. َقــاَل َأُبو َداُوَد: »َهَذا َلْيَس بَِصِحيــٍح، َوَلْيَس فِي َأْبَوالَِها إاِلَّ َحِديُث َأَنٍس َتَفــرَّ

]333صد ص[.

ومِعي أهيِل فتُِصيبُِني الَجنابُة فأصيلِّ ِبَغرِي َطُهوٍر: أي يصيل بدون أن يغتسل للجنابة لعدم 

وجود املاء فكان يتيمم فلو أن إنسانًا ليس عنده ماء واحتاج للجماع فال بأس ويكفيه التيمم.
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باب]الوضوء]منشط]للجماع1][[ 

، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َأَتى َأَحُدُكْم َأْهَلُه، ُثمَّ َأَراَد َأْن ( 1579  َعْن َأبِي َســِعيٍد اْلُخْدِريِّ
ْأ(( َزاَد َأُبو َبْكٍر فِي َحِديثِِه: َبْينَُهَما ُوُضوًءا، َوَقاَل: ُثمَّ َأَراَد َأْن ُيَعاِوَد. ]308م[. َيُعوَد، َفْلَيَتَوضَّ

ويف رواية عن ابن حبان والبيهقي واملستدرك: »فإنه أنشط للعود«.

 فإنه أنشط للعود: أي الوضوء أنشط للجماع السيما لو أراد التكرار.

باب]حسن]التغذية]منشط]للجماع1][[ 

 َعــْن اْبِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللِ إِنِّي إَِذا َأَصْبُت اللَّْحَم ( 1580
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتَّرُِمواْ َيٰٓ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ْمُت َعَليَّ اللَّْحَم. َفَأْنَزَل اهلُل: }َيٰٓ اْنَتَشــْرُت لِلنَِّساِء َوَأَخَذْتنِي َشــْهَوتِي، َفَحرَّ

ُ َحَلٰٗل  ا َرزَقَُكُم ٱللَّ ُ َحَلٰٗل  َوُكُواْ ِممَّ ا َرزَقَُكُم ٱللَّ َ َل ُيِــبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن٨٧٨٧ َوُكُواْ ِممَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
َ َل ُيِــبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَنَطّيَِبٰــِت َمآ أ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ لَُكۡم َوَل َتۡعَتُدٓوا َحلَّ ٱللَّ
َ
َطّيَِبٰــِت َمآ أ

َۚطّيِٗباۚ{«. ]3054صت ص[. َطّيِٗبا
إذا أصبت اللحم انترشت للنساء وأخذتني شهوتي: وفيه أن بعض األغذية وحسن اختيارها 

سبب من أسباب زيادة الرغبة يف الجماع وهو أفضل من املنشطات الصناعية والتي رضرها أكرب من نفعها.

باب]تمتع]الزوجة]بزوجها]ولو]كان]يطوف]على]غيرها1][[ 

 َعــْن َأَنــٍس: »َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َطــاَف َذاَت َيــْوٍم َعَلــى نَِســائِِه فِــي ُغْســٍل َواِحــٍد«. ( 1581
]218صد ص[.

طاف ذات يوم عىل نســائه: وهكذا ينبغي عىل الزوجة أن تتمتع بزوجها وال يؤثر عليها أن لها 

رضائر.

تِِه َســْلَمى، َعْن َأبِــي َرافٍِع: »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َطاَف ( 1582 ْحَمِن ْبِن َأبِي َرافٍِع، َعْن َعمَّ  َعــْن َعْبِد الرَّ
َذاَت َيْوٍم َعَلى نَِســائِِه، َيْغَتِسُل ِعنَْد َهِذِه َوِعنَْد َهِذِه، َقاَل: ُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل اهللِ، َأاَل َتْجَعُلُه ُغْساًل َواِحًدا؟ 

َقاَل: ))َهَذا َأْزَكى َوَأْطَيُب َوَأْطَهُر((«. ]219صد ح[.
 هذا أزكى وأطيب وأطهر: أي الغسل لكل جماع سواء كان مكرًرا مع حرمة واحدة أو مع أكثر 

من ُحرمة وهذا عىل سبيل االستحباب وإال فيجوز االكتفاء باغتسال واحد مع التكرار.
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باب]المعاشرة]الزوجية]في]الجنة]أقوى]وأمتع1][[ 

َة َكَذا َوَكَذا ِمَن (  158  َعــْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َعِن النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ))ُيْعَطى الُمْؤِمُن فِي الَجنَِّة ُقوَّ
َة ِماَئٍة((. ]2536صت[ حسن صحيح الِجَماِع((، قِيَل: َيا َرُسوَل اهللِ َأَو ُيطِيُق َذلَِك؟ َقاَل: ))ُيْعَطى ُقوَّ

َة ِماَئِة ( 1584 ـِة َلُيْعَطى ُقوَّ ُجَل ِمْن َأْهِل اْلَجنَـّ َعــْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: ))إِنَّ الرَّ
ْهَوِة َواْلِجَماِع، َحاَجُة َأَحِدِهْم َعَرٌق َيِفيُض ِمْن ِجْلِدِه َفإَِذا َبْطنُُه َقْد َضِمَر((.  ْرِب َوالشَّ َرُجٍل فِي اْلَْكِل َوالشُّ

]1627صج ص[.

]باب]غناء]الزوجة]لزوجها]والخضوع]له]بالقول]1][[ 

وثنائها]عليه]وغير]ذلك]مما]يسعده]ويرغبه

تَۡراٗبا٣٧٣٧{ ]الواقعة: 5 -7 [
َ
تَۡراٗبا ُعُرًبا أ
َ
بَۡكاًرا٣٦٣٦ ُعُرًبا أ

َ
بَۡكاًرا فََجَعۡلَنُٰهنَّ أ
َ
َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓء٣٥٣٥ فََجَعۡلَنُٰهنَّ أ

ۡ
نَشأ

َ
آ أ َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓءإِنَّ

ۡ
نَشأ

َ
آ أ قال تعالى: }إِنَّ

العروب: التي تحب وتعشق وتغازل زوجها

 َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُســوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ))إِنَّ َأْزَواَج َأْهِل اْلَجنَِّة َلُيَغنِّيَن َأْزَواَجُهنَّ بَِأْحَســِن ( 1585
ا ُيَغنِّيَن:  ، إِنَّ ِممَّ َأْصَواٍت َما َسِمَعَها َأَحٌد َقطُّ

َنْحُن اْلَخْيَراُت اْلِحَساْن... 

َأْزَواُج َقْوٍم كَِراْم... 

ِة َأْعَياْن...  َينُْظْرَن بُِقرَّ

ا ُيَغنِّيَن بِِه:  َوإِنَّ ِممَّ

َنْحُن اْلَخالَِداُت َفاَل َيُمْتنَْه... 

َنْحُن اآْلمِنَاُت َفاَل َيَخْفنَْه... 

َنْحُن اْلُمِقيَماُت َفاَل َيْظَعنَّْه((. ]1561صج ص[.
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