
 ( 12سلسلة األربعينات العمادية ) 
 

ُ اأَلرنبَِعنَي الِعَماِديَّة   َمْتن
 ةيَّ جِ ون الزَّ  وقِ قُ يف الُ 

هُ بَ ت َّ رَ و  هُ عَ جََ   
ين أَبُ /  ةِ نَّ والس   القرآنِ  مُ ادِ خَ  و النََّجاِعَماُد الدِ   

ِلِمني ِبِه َوِلَمنن َدَعا ََلُم َولِلُمسن ِلِه َوَمَشاخِيِه وُطَّلَّ  َعَفا هللاُ َعننُه َوَعنن َواِلَدينِه َوأهن
 

 حقوق الطبع لكل مسلم
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 ُشك            ر
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –انطَّلقًا من قوله  ُكِر اَّللََّ " :  - َصلَّى اَّللَّ ُكِر النَّاَس َلَن َيشن   ( 1955) صحيح الّتِ نِمِذي  / "  َمنن َلَن َيشن

(  كما أشكره  14( ) لقمان /  ُكرن ِل َأِن اشن : )  -تعاىل   -؛ استجابة ألمره إذ قال  -فإنين أشكره سبحانه   
ُ  .هداان  أن –سبحانه   – َتِدَي َلونال َأنن َهَدااَن اَّللَّ َوَما ُكنَّا لِنَ هن  

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –فإنين أشكر رسوَله  –سبحانه   –وبعد شكره  الذي عل مين وعل م األمة أبسرها فكان  - َصلَّى اَّللَّ  
خماطًبا إايه : -سبحانه وتعاىل  -، قال كيف ال وقد توىل  رب ه تعليمه املعلِ م األول لألمة .    

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –، فكان  (  113النساء / ( ) ) َوَعلََّمَك َما َلَن َتُكنن تَ عنَلُم وََكاَن َفضنُل اَّللَِّ َعَلينَك َعِظيًما     - َصلَّى اَّللَّ
) اَي َأي  َها الرَُّسوُل بَ لِ غن َما أُنِزَل ِإلَينَك ِمن رَّبِ َك فَقاَل تَ َعاىَل : ه رب ه أمره ابلبَّلغ  أعلم العلماء وأحكم الكماء ، ومل ا عل م 

ُ يَ عنِصُمَك ِمَن النَّاسِ  َعلن َفَما بَ لَّغنَت ِرَسالََتُه َواَّللَّ  –يرمحه هللا تعاىل  –(  ، قال الشيخ السعدي  67( ) املائدة /  َوِإن َلَّن تَ فن
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –" هذا أمر من هللا لرسوله حممد تفسري هذه اآلية : عند  أبعظم األوامر وأجلها ، وهو :  - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –التبليغ ملا أنزل هللا إليه  ، ويدخل يف هذا كل أمر تلقته األمة عنه  من العقائد واألعمال   - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –كام الشرعية واملطالب اإلَلية إمنا كان بتبليغه واألقوال ، واألح فبلَّغ أكمل تبليغ ،  إايه  - َصلَّى اَّللَّ

 ودعا وأنذر ، وبشَّر ويسَّر ، وعلَّم اجلهال األمِ يني حىت صاروا من العلماء الرابنيني ، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله .
عليه ورغبها فيه ، وال شر إال وهنى األمة عنه وحذرها منه ، وشهد له ابلتبليغ أفاضل األمة فلم يبق خري إال دلَّ أمته    

، ومن هنا جيب اإلميان أبن الرسول من الصحابة ، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني  
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –  . " بلَّغ الرسالة ، وأدَّى األمانة ، ونصح لألمة   - َصلَّى اَّللَّ  

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر هللا  فإنين :  - َصلَّى اَّللَّ  
ُهم  -أواًل : أشكر الصحابة  ُ َعن ن أجعني ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلوا من أجله كلَّ غاٍل ومثني ،   –َرِضَي اَّللَّ

هم مع سيِ ِد َوَلِد آدم أجعني. بعد أن هنلوا من معني رسولنا األمني ، فَعِلموا  وَعِملوا وبَ لَّغوا خري دين ، جعنا هللا وإايَّ  
 اثنًيا : أشكر علمائنا ومشاخينا الذين َلم الفضل بعد هللا يف تعليمنا وأتديبنا .

ُكرن ِل َوِلَواِلَدينكَ :  -تعاىل   –اثلثًا : أشكر والداي ففضائلهما عليَّ تّتا قال  ( . 14قمان / ) ل(  ) َأِن اشن  
 رابًعا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إاتحة الوقت ل إلجناز هذا العمل من زوجة

 وأوالد وَمن َلم حق عليَّ .
 خامًسا : أشكر إخواين وتَّلمذيت وكل من ساهم يف خروج هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيه .

  كل من سيقدِ م ل نقًدا بناًء ونصيحة هلل أو توجيًها  أو إرشاًدا  أو تصويب أخطاء أو أيَّ شئسادًسا : القراء و 
 من شأنه إخراج هذا العمل يف أفضل صورة ليعمَّ النفع به كل الناس .
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                ةم َ       د ِ ق    َ مُ 
َتِعيُنُه ونستغفره ، ونعوذ َد َّلِلَِّ ََننَمُدُه َو َنسن َمن ُ َفََّل ُمِضلَّ َلُه  إنَّ الن ِدِه اَّللَّ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا َمنن يَ هن

َدُه اَل َشرِيَك َلُه َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبن  ُ َوحن َهُد َأنن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  ُدُه َوَرُسولُُه َوَمنن ُيضنِللن َفََّل َهاِدَى َلُه َوَأشن
ِلُموَن  ( ) اَي َأي  َها الَِّذيَن َءاَمنُ  َ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم م سن  ( . 102) آل عمران / وان ات َُّقوان اَّللَّ

هُ  َها َزونَجَها َوَبثَّ ِمن ن َوِنَساء َوات َُّقوان اَّللََّ  َما رَِجااًل َكِثريًا) اَي َأي  َها النَّاُس ات َُّقوان رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّفنٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ن
َ َكاَن َعَلينُكمن َرِقيًبا )  .( ) النساء (  (1الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلرنَحاَم ِإنَّ اَّللَّ
َ َوُقوُلوا قَ وناًل َسِديًدا ) من ُذنُوَبُكمن َوَمن يُِطعن اَّللََّ ( ُيصنِلحن َلُكمن َأعنَماَلُكمن َويَ غنِفرن َلكُ 70) اَي َأي  َها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ

 (( ) األحزاب (  .71َوَرُسوَلُه فَ َقدن فَاَز فَ ونزًا َعِظيًما )
 أما بع                                                               د

 تمع كله ، فإن األسرة هى اللبنة األوىل يف اجملتمع ، إذا صلحت صلح اجملتمع كله ، وإذا فسدت فسد اجمل
ىَل اإِلسَّلم األسرة عناية كبرية ، وفرض َلا ما يكفل سَّلمتها وسعادهتا .  لذا َأون

 فاعترب اإِلسَّلم األسرة مؤسسة تقوم على شركة بني اثنني ، املسئول األول فيها الرجل 
 ( . 34الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء ( ) النساء /  )

استقرار هذه املؤسسة واستمرارية هذه  -أبدائها  –شريكني على صاحبه حقوقًا ، تكفَّل وجعل اإِلسَّلم لكل من ال
 الشركة ، وحث كًَّل من الشريكني أن يؤدى حق اآلخر  فإن للزواج آدااًب وحقوقًا على الطرفني : 

 عادة ، وهي أن يقوم كل واحد من الزوجني مبا لصاحبه من حقوق ، ويراعي ما له من واجبات ، لتتحقق الس
 ويصفو العيش ، وهتنأ األسرة .

 : -حيفظه هللا  –وأول ما أبدأ به الكَّلم : حق هللا على الزوجني ، قال الشيخ حممد املختار الشنقيطي  -
أعظم القوق الزوجية وأجلها على اإلطَّلق ، وأعظم الواجبات الشرعية : حق هللا على الزوجني ، هللا الذي أحلَّ لك 

 لك طيبها ومسَّها ، هللا الذي أذن لك بنكاحها ، وسهَّل لك السبيل للوصول إليها . حَّلَلا ، وأابح
فيا أيها الزوجان : إن هلل عليكما حًقا عظيًما أن تقيما بيت الزوجية على حبه ورضاه ، وخشيته وتقواه ، وعلى العبودية 

لنهي عن املنكر ، فبيض هللا وجه رجل أقام أوامر ، والتمسك ابلنيفية ، واألمر ابلصَّلة والزكاة ، واألمر ابملعروف وا
 هللا يف بيته ، وبيض هللا وجه امرأة أقامت أوامر هللا يف بيت بعلها .

 كم من نساء صالات ثبت هللا هبن القلوب على الطاعات ، وكم من نساء خبل األزواج عليهن ألهنم كانوا بعيدين 
دود هللا ، فما مضت األايم إال والقلوب قد خشعت لرهبا ، وأذعنت عن هللا ، وغريبني عن هللا ، ومعتدين على ح

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –خلالقها ، فدل ت وبص رت وهدت ، فنعم وهللا املرأة ، وقد دعا النيب  ابلرمحة المرأة نضحت  - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ُسوُل اَّللَِّ يف وجه زوجها املاء لتقيمه للعبادة ، ورغَّبته يف الطاعة والزهادة ، قَاَل رَ   :  - َصلَّى اَّللَّ

ِهَها النَماَء ، ُ َرُجًَّل قَاَم ِمَن اللَّينِل َفَصلَّى َوَأي نَقَظ امنَرَأتَُه ، فَِإنن َأَبتن َنَضَح ِِف َوجن ُ امنَرَأًة قَاَمتن  " رَِحَم اَّللَّ  رَِحَم اَّللَّ
ِهِه النَماَء " ) صحيح أيب داود / ِمَن اللَّينِل َفَصلَّتن َوَأي نَقَظتن زَ   ( . 1380ونَجَها ، فَِإنن َأََب َنَضَحتن ِِف َوجن
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ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ولقد أخرب هللا تبارك وتعاىل عن هذا الواجب والق العظيم يف كتابه ، فأمر نبيه  أن أيمر  - َصلَّى اَّللَّ
أَُلَك بطاعته ، وأن حيبب يف مرضاته ، فقال جل شأنه وتقدست أ َها ال َنسن َلَك اِبلصََّّلِة َواصنَطرِبن َعَلي ن مساؤه : ) َوأنُمرن َأهن

َوى ( ) طه /  ( قال بعض العلماء : إين ألرجو من هللا أال أيمر أحٌد أهله بطاعة هللا  132ِرزنقًا ََننُن نَ رنزُُقَك َوالنَعاِقَبُة ِللت َّقن
أَُلَك ِرزنقًا ََننُن نَ رنزُُقَك َوالنَعاِقَبُة ِللت َّقنَوى ( ) طه / إال كفاه هللا رزقه ؛ ألن هللا تعاىل يقول : ) ال  (  132 َنسن

 فاستنبط بعض العلماء من هذه اآلية الكرمية أن من حفظ حق هللا يف أهله أن هللا ال يعييه يف رزٍق َلم .
بلغه قول هذا العاَل ، يقول : وقد  وقال بعضهم : إنه كان آمًرا ابملعروف انهًيا عن املنكر يف بيته وزوجه ، وكان قد

، فآوي إىل الزوجة ال ختاصمين وال تعاتبين ،  جربت ذلك فوجدته حقًّا ، حىت إنه َتر علي الليلة ال أجد فيها الطعام
 فما هو إال شيء يشغلها عن الرزق ، فأانم وتنام يف رمحة من هللا .

ساعة عندي تلك الساعة اليت أدخل فيها بيت الزوجية ،  وقال بعضهم : كان بييت مليًئا ابملشاكل ، وكانت أبغض
فشاء هللا أن يهدي قليب إليه ، فعرفت سبيل املساجد ، وقمت مع كل راكع وساجد ، فأصبحت أسعد ساعة عندي 

 تلك الساعة اليت أدخل فيها إىل بييت .
ه ؛ ألنه من وِف  هلل وِف  هللا له ، ولذلك أثىن ما حفظ مؤمن حق هللا يف أهله إال وفقه هللا ، ولن يسيئه هللا يف أهله وزوج

النَوعنِد  هللا على نيب من أنبيائه يف كتابه ، فقال جل شأنه وتقدست أمساؤه : ) َواذنُكرن يف النِكَتاِب ِإمسنَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدقَ 
َلُه اِبلصََّّلِة َوالزَّ  ( فما أمر أحد أهله إال  55 – 54َكاِة وََكاَن ِعننَد رَبِ ِه َمرنِضيًّا ( ) مرمي / وََكاَن َرُسواًل نَِبيًّا * وََكاَن أيَنُمُر َأهن

أرضاه هللا يف أهله وكان عند ربه مرضًيا ، حىت قال بعض العلماء : من دالئل رضوان هللا عن العبد توفيقه له ابألمر 
 ابملعروف والنهي عن املنكر يف بيت أهله .

 الذي أقمته بتوفيق هللا ورمحته ! ليكن أول ما جيعله الزوج والزوجة نصب أعنيها إذا دخَّل فاهلل هللا ! يف هذا البيت
إىل بيت الزوجية إرضاء هللا سبحانه وتعاىل ؛ فأول ما يفكر فيه اإلنسان الصاحل املوفق الذي يريد الياة السعيدة  

 اَلنيئة هو طاعة هللا ورسوله .
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –يتك وقلبك أنك تقيم كتاب هللا وسنة رسول هللا وهللا ما دخلت إىل بيت زوجية ويف ن   – َصلَّى اَّللَّ

بني أهلك وزوجك وأوالدك إال متعك هللا ، وجعل بيتك نعم البيت إذ أتوي إليه ، وإذ تضفي إليه فاهلل هللا يف هذا الق 
عشرة الزوجية بشيء مثل عصيان هللا عز وجل ، العظيم ! وهللا ما تنكد العيش ، وال تنغصت الياة ، وال تنكدت ال

والتمرد على هللا وعلى أوامر هللا ! هللا هللا أن تدخل على زوجتك فّتاها على منكر ال يرضاه هللا ، فَّل أتخذك محية 
عة رهبا ، الدين أن تذكرها ، ويرق َلا شعورك ، وختاف منها أكثر من خشيتك من رهبا ! هللا هللا إذ رأيتها فلم أتمرها بطا
 فجئت يوم القيامة فتعلقت بك بني يدي هللا ، وقالت : رابه ! سل زوجي ؛ رآين انئمة وما أيقظين للصَّلة ! 

 اي رب ! سل زوجي ؛ مسع مين ما ال يرضيك فما هناين ! اي رب! سل زوجي ؛ رآين على معصيتك : 
هبين من معاصيك ! هللا هللا أن توقفك ذلك املوقف ! انظر إىل الرام ، أو أمسع اآلاثم ، وما هناين عن حدودك ، وما ر 

 ولذلك قال بعض العلماء يف قول هللا تعاىل : 
َم يَِفر  النَمرنُء ِمنن َأِخيِه * َوأُمِ ِه َوَأبِيِه * َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه (  (  36 – 34) عبس /  ) يَ ون

 سأله بني يدي هللا عن ذلك .يفر  من أهله وزوجه خوفًا من معصية ومنكر رآهم عليه ، في
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وقد سرت يف عرض مادة هذا البحث َوفنَق املنهج اآلت ي : -  
 ذكرت بعض اآلداب األسَّلمية ، من القرآن والسنة النبوية ، معتمًدا يف اختياري لألحاديث على اآليت : 

    ) م ( .                      أواًل : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب       
ِمِذي و ابن ماجة ( للشيخ األلباين ، وكذا  اثنًيا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و الّتِ   
) صحيح الّتغيب والّتهيب ( و) صحيح اجلامع الصغري ( و ) صحيح األدب املفرد ( و ) كتاب اجلنائز ( .     

، و كنت يف كل هذا أذكر الديَث ورقَمه يف صحيحي البخاري ومسلم أو  – تعاىل يرمحه هللا –و كلها للشيخ األلباين 
ِمِه عليه ، وهذه الطَّبعُة اقتصرت فيها على مِْت الديِث فقط ، وسيتبعها  رقمه يف كتب الشيخ األلباين مث أُتبُع ذلك حُبكن

ه من اخلطأ ، وهذا شأن أي عمل طبعٌة أخرى مشروحة . هذا ، وال أدَّعي كماَل َعَملِ  –إن شاء هللا  – ي هذا وال ُخُلوِ 
  –تعاىل   –بشري  فما من كتاب أو مؤلٍَّف إال ويبدؤه مؤلِ ُفه ابملعذرة إذا ُوجد خطأ ، إال  كتاَب هللِا الذي بدَأُه هللا  

بقوله : ) اَل )1( َذِلَك النِكَتابُ  اَل رَينَب ِفيهِ  ُهًدى لِ لنُمتَِّقنيَ  ( ) البقرة ( فسبحان من َحِفَظ ِكتابَه وَعَصَمُه من اخلطِأ أو 
ءٍ  ( 38( ) األنعام  /   التفريِط فقال : ) مَّا فَ رَّطنَنا يف الِكَتاِب ِمن َشين  ( فمهما أتقن اإلنساُن َعَمَله ، فإنَّه ال يصُل إىل  

ها بعُض اخللِل واالعّتاضات ، ويف هذا دليٌل رتبة الكماِل املطلِق ، ومهما ابلَغ يف تنقيِح كتِبه ومصنفاتِه ، فإنَّه سيبقى في
واضٌح على استيَّلء النقِص على اجلنِس البشري الضعيف ، وفيه أيًضا أتكيٌد لكون القرآِن آيٌة من عند هللا أيََّد هبا 

 رسوَله األمني ، و حتدَّى هبا العاملني ، وقد وصفه تعاىل بقوله : 
ِ يَ  يٍد ( ) ) ال أيَنتِيِه النَباِطُل ِمن بَ نين . ( 42فصلت  / َدينِه َوال ِمنن َخلنِفِه تَنزِيٌل مِ نن َحِكيٍم محَِ  

وإين ِ إذ أمحُد هللَا سبحانه على توفيقِه ل يف الش روِع يف كتابِة هذا الكتاب ، ُكلِ ي أمٌل أن يقع َعملي هذا موقع الرِ َضا 
، فإن أصبُت فمن هللِا سبحانه ، وأسألُُه أن جيَعَل عملي هذا والَقُبوِل عند هللا . وقد بذلُت فيه ما َوِسعين من ُجهٍد 

 خالًصا لوجهه الكرمي ، وُمدَّخًرا ل يف صاحِل العمل ، َأزنَدِلُف به إليه يوم الشِر األكرب ، وإنن كنُت أخطأتُ 
ُر كلَّ َمن يقُف على شيٍء من ذل  ك بقوِل اإلمام اخلَطَّايبأو أسأُت يف َعَملي ، فأستغفُر هللاَ العظيم منه ، وُأذكِ   
: ) وكل  َمن َعثَ َر منه على حرٍف أو معىًن جيُب تغيريُُه فنحُن نناشُدُه هللَا يف إصَّلحه وأداِء حقِ  النَّصيحة  -يرمحه هللا  - 

َلُم من اخلطأ إالَّ أنن يعِصَمُه هللا بتوفيقه ، وَنُن نسأُل هللا ذلك ، ِكِه ونَ رنَغُب إليه يف َدَر  فيه ، فإنَّ اإلنساَن ضعيٌف ال َيسن
 . والش كُر موصوٌل إىل كلِ  َمن يقُف على خطٍأ فيه فرُيشُدين إليه ، ورَِحَم هللا امرًءا أهدى إلَّ عيويب .، إنَّه َجَواٌد َوهَّاٌب (

والرجاء موصوٌل لكلِ  َمن ينظُُر فيه أن يهِدَيين دعوًة صالًة بظهر الغيب .      
ُتُه ُُمنت َ           ِهًدا                     َولَينَس خَين          ُلو ِمنن َغَلطن َكت       َ                 ب ن

 َفق ُ           لن ِلَمنن َقدن اَلَميِن                    َمنن َذا الِذي م  َ   ا َساَء َقطن 
دان حممِ د وعلى آلِه وصحِبه وَسلِ َم تسليًما كثريًا .وآِخُر دعواان أِن المُد هلل ربِ  العاملني ، وصلِ  اللهم على سي ِ   

 ك         ت ب ه
 أب        و مح                زة

 ع  م  اُد الدين بُن عبِده بِن أمحَد بِن أيب الن َّ   جا
   ورس        عي                                          دم                    ص                                                  ر              ب        
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ما معىن األربعينات ؟ -  
ِء والسادِة العلماِء  َصن َُّفوا كثريًا من األجزاء الديثية وهي ما تُعَرف ب   -يرمحهم هللا  -ملَّا رأيُت جاعًة من األئمِة األِجَّلَّ

الديثية : (1)األربعينيات أو األربعينات   
حديثية جع فيها  -أو ُكُتب  -ذه األربعينات تكون يف فنوٍن حسان ومعاٍن خمتلفات ، وُكُتب األربعينات أجزاء وه

أكثر  -فيما يقال  -أصحاهُبا أربعني حديثًا ، ولقد َأوَلع كثرٌي من املتأخرين بذلك اجلمع ، حىت بلغت كتب األربعينات 
 من ِمئَ يَت كتاب .

ول بعض العلماء :سبب تسمية األربعني : يق  
وأصل ذلك الولوع استناٌد إىل حديٍث ضعيف ، وإن كثريًا من العلماء قد ألَّفوا يف األربعينات ، فمنهم من جيمُع أربعني 

 حديثًا يف موضوٍع واحد ، كفضائِل العلم ، ومنهم من جيمُع يف فضائِل الُبلدان ، أو يف غري ذلك .
أكثَر العلماُء من جِع األربعينات الديثية ، حفَّزهم على ذلك حديث : وأما سبُب التحديِد هبذا العدد ، فقد  

ًها َعاِلمً  َم النِقَياَمة َفِقي ن َن هِبَا بَ َعَثُه هللاُ يَ ون َتِفُعون َ َحِدي نثًا يَ ن ن َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِت َأرنبَِعنَي  ا ( ، أو )) َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِتن َأرنبَِعنين
َم النِقَياَمِة َشاِفًعا َوَشِهيًدا ( وهذا الديث ُمت ََّفٌق ع َحِديثًا ِمنن  ُ َفِقيًها ، وَُكننُت َلُه يَ ون لى ضعِفه بني َأمنِر ِديِنَها ، بَ َعَثُه اَّللَّ

العلماء ، ومنهم من قالوا : وإن كان ضعيًفا إال أن كثريًا من العلماء جعوا أربعينات يف مواضيع خمتلفة ، وهذا الديُث 
( : 41/  1 صحيٍح ، قال املُناوي يف ) فيض القدير ( ) غري  

) قالوا : وإذا َقِوي الضعُف ال ينجرب بوروده من َوجٍه آخر وإن َكثُ َرت طُُرقُه ؛ ومن مثَّ اتفقوا على ضعف حديث    
َ َحِدي نثًا ( مع كثرة طُُرِقِه ، لقوِة ضعفِه ، وقص ورِها عن اجَلربنِ ؛ خبَّلِف ما َخفَّ ضعفه ) َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِتن َأرنبَِعنين  

 وَل يقصرن اجلابُر عن جربِه فإنه ينجرُب ويعتضُد ( . انتهى .
املهم أن العلماَء جعوا أربعينات يف مسائَل خمتلفة ، فأردت أن أحُزَو َحزنَوهم ، وأُننَظَم يف سلِكِهم ، اقتداًء وتشبًها هبم ، 

الفتوح الس هروردي يف قصيدته الائية  : قال حيىي بن حبش شهاب الدين أبو   
 فَ َتَشب َُّهوا ِإنن َلَن َتُكونُوا ِمث نَلُهم      إنَّ التََّشب َه اِبلِكَراِم َفَّلحُ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
احد منها ال يسمى ( ورد يف بعض املعاجم الديثية تسمية هذا النوع من الكتب ب  ) األربعينيات ( ، بزايدة ايء النسب ، وليس ذلك جبيد ؛ ألن الكتاب الو 1)

  ا ، وليس شيًئا منسواًب إىل األربعني .) األربعيين ( ، وإمنا يسمى كتاب األربعني ، أي كتاب األربعني حديثًا ، فهي أربعون حديثً 
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 وقد شرح هللا صدري لكتابة :
 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف القوق الزوجية ( . 

 وقد أكرمين هللا بكتابة بعض األربعينات مثل : 
 ُ  ِمنن الس نَِّة الن ََّبِويَّة ( .يف َفَضاِئِل الُعُلوِم الشَّرنِعيَّة  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن

 .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف َفَضاِئِل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللا ِمن الس نَِّة الن ََّبِويَّة ( 
ََّلِقيَّة ( . ) اأَلرنب َ   ُعوَن الِعَماِديَّة يف الَفَضاِئِل اأَلخن

ََّلِقيَّة ( .   ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املََساِوِئ اأَلخن
ََّلِقيَّة ( .  ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املََحاِسِن اأَلخن

 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف تَ قنَوى َربِ  الرَبِيَّة ( . 
 اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف الِذيَن حيُِب  ُهم َرب  الرَبِيَّة ( .  ) 

ُهوِد ََلُمن اِبخَلريِيَّة ( .   ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املَشن
ُعوِديَن اِبملَغنِفَرِة ِمنن َكََّلِم َخرِي الرَبِيَّة ( .  ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املَون

 وَن الِعَماِديَّة ِفيَما تَ َعوََّذ ِمننه َخرُي الرَبِيَّة ( .) اأَلرنبَ عُ 
َرنبَِعون النِعَماِديَّة  يف الَفضاِئِل الُقرنآنِيَّة ( .  ) األن

 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيمن لُِعن يف َشريَعِتنا اإلسَّلمية ( .
 نَّا ( يف الس نَِّة الن ََّبِويَّة (  .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة فيَمنن ِقيَل َعننُه ) َليَس مِ 

 ِمنن السنة النبوية ( . ِفيما يرفع الدرجات  الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن  
 ( . ِمنن الس نَّة الن ََّبويَّةِفيما حُيط  اخلِطيئات  الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن 

 ُ  كفِ ر السَّيئات وميحو اخلطيئات ِمن الس نَّة النَّبويَّة ( .ِفيما يُ  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن
 ُ  يف اأَلذنكاِر املَسائِيَّة والنَّوِم والصََّباِحيَّة ( . رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن

 وقد شرح هللا صدري لكتابة سلسلة املئني ومنها : -
ََّلِقيَّة ( .)  ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف املََساِوئ اأَلخن  َمْتن
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ََّلِقيَّة ( . ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف املََحاِسِن اأَلخن  ) َمْتن
ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف خمتارات من الكنوز القولية ( .   ) َمْتن

 ر ( .) املتوعدون ابلنار من مقبول حديث خري األبرا
ُبوِل الس نَّة ( .  ) املوُعوُدوَن اِبجلَنَّة ِمنن َمقن

 وقد شرح هللا صدري لكتابة بعض الرسائل والشروحات ومنها :  -
َائِه ( .  ) تَ َعرَّف َعَلى هللِا يف َعليائِه مبَعنرَِفِة َمَعاين َأمسن

ِذيِر ِمنن ) ِمائة (  أ يف ِقَراَءِة الَفاحِتَة ( .َخطَ 100) الَكِلَماُت النَّاِصَحة يف التَّحن
 . ِف  ي ُسَؤاٍل َوَجَواب ( ) َشرنُح الثَََّّلثَِة اأُلُصول

َفُع اأَلمنَوات ( . َياِء ِلأَلمنَوات وَمعنرَِفُة َما يَ ن ن  ) َهِديٌَّة ِمَن اأَلحن
َرِة َخرينِ الرَبِيَّة ( .  ) ُخُطَواٌت َعَمِليَّة لُِنصن

ِعَيٌة َوَأذنَكار ُمننذُ  دة ( ) َأدن َرة وَحىتَّ أيَنَذَن هللاُ اِبلنَعون  .  اخلُُروج ِللنُعمن
َدة ( . َرة ُخطنَوة ُخطنَوة ِمنن بَيِتك َحىتَّ الَعون  ) الُعمن

َرِة الن ََّبويَّة َكَما يف الس نَِّة املَرنِويَّة ( .  ) تَ لنِخيُص الُعمن
ِباِب الِوقَايَِة والَفََّلح َشرنُح َصِحيِح َأذنكَ   اِر املََساِء والصََّباح ( .) ِمنن َأسن

 ) حتت اإلعداد ( .  )التجويد الكايف َشرنُح َمننُظوَمِة السَّلنَسِبيِل الشَّايف يف ُسَؤاٍل َوَجَواٍب َوايف (
 ) ُشَعاع ِمَن الض وء َحوَل الَكَّلِم َعِن الُوُضوء ( .

ِثُروا ِذكن  ت " َأكن َنا أِلَمنِر َخرِي الرَبِايَّ َتَجب ن  َر َهاِذِم اللَّذَّاِت " ( .) َهل اسن
ِل الس نَِّة ( : -  سلسلة ) َتوِضيُح الس نَِّة ِلَعامَِّة األُمَِّة و َتبينُي ُمعنتَ َقد َأهن

ِسني ( مع األسئلة واألجوبة التدبرية . ِم اأَلرنبَِعني و تَِتمَّة اخلَمن ِظ وفَ هن  أواًل : ) الشَّرنُح املُعني ِلِفن
( : 1ية ) سلسلة األجزاء الديث  

 ُ َصِحيِح وَضِعيِف اأَلذنَكاِر الصََّباِحيَّة واملَسائِيَّة . يف ) األجزاء الديثية ( املختارات الِعَماِديَّةَمْتن  
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  ( : 2سلسلة األجزاء الديثية ) 
 ُ الياة الربزخية . يف ) األجزاء الديثية ( املختارات الِعَماِديَّةَمْتن  

( : 3 سلسلة األجزاء الديثية )  
 ُ يف ) األجزاء الديثية ( املختارات الِعَماِديَّةَمْتن  
ِي إميانه أو َبِريَء ِمننُه هللاُ وَخرُي الرَبِيَّة .ِفيما  رِِه أو ِشرنِكه أو نَِفاِقِه أو نَ فن ُحِكَم ِبُكفن  

( : 4سلسلة األجزاء الديثية )   
 ُ ( ِحِك هللا وَضِحِك َخرِي الرَبِيَّةيف ضَ  ( يف ) األجزاء الديثية املختارات الِعَماِديَّة) َمْتن  

( : 5سلسلة األجزاء الديثية )   
 ُ . َجاء َأنَُّه بَ رََكة يف الس نَِّة الن ََّبِويَّة ( ِفيَما املختارات الِعَماِديَّة) َمْتن  

 هذا وأسأل هللا أن جيعل أعمال وأعماَلكم خالصًة لوجِهِه الكرمي ، وأن ينفع هبا جيَع املسلمني . -
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 التمهيد
ني ، وهذه القوق منها ما هو مشّتك بني الزوجني ، ومنها ما هو حق للزوج إن اإلسَّلم قد وضع حقوقًا على الزوج

على زوجته ، ومنها ما هو حق للزوجة على زوجها ، وإن الياة الزوجية حبقوقها وواجباهتا والتزاماهتا لتمثل بناًء ضخًما 
قًّا مشّتًكا أو خاًصا يسبب جيًَّل يعجب الناس منظره ، وإن أي نقص يف أي حق من القوق الزوجية سواء كان ح

شرًخا عظيًما يف بناء األسرة املسلمة ، وجعل هللا تعاىل لكٍل من الزوجني حقوقًا وواجبات جتاه اآلخر حىت تدمي املودة 
ُ والرمحة بينهما ، وجع هذه القوق يف قوله تعاىل : ) َوََلُن  ِمثنُل ال ِذي َعَلينِهن  اِبلنَمعنُروِف َولِلر َجاِل َعلَ  ينِهن  َدَرَجٌة َواَّلل 

( . ولقد حفظ اإلسَّلم للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشّتى وتورث يف اجملتمعات  228َعزِيٌز َحُكيٌم ( ) البقرة / 
اجلاهلية ، وقد وردت يف الشريعة الغرَّاء عدة نصوص تبني هذه القوق ، وتثبتها للمرأة ، ولقد اقتضت حكمة هللا 

 مه أن جيعل القوامة للرجال على النساء ، وذلك مبا فضلهم به عليهن من النفقة وغريها ، سبحانه وتعاىل وعل
 ولكن َل جيعل سبحانه وتعاىل مثل هذه القوامة سبًبا لَّلستهانة حبقوق النساء ، أو لعضلهن إايها ، كما كان الال 

سّتعاكم هذه األماانت فصونوها ، وأحسنوا يف اجملتمعات اجلاهلية ، إن النساء أماانت يف أيديكم ، وإن هللا قد ا
 رعايتها حيسن هللا إليكم ، وإنكم مسئولون عنها يوم القيامة ، هل أديتم حقوقها أم فرطتم وضي عتم ؟!

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –و بنيَّ النيب  قاعدة شرعية هي أن خري الناس من كان خريًا ألهله ، فكلما كان اإلنسان  - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ب إىل هذا القول كان أكثر امتثااًل لقول النيب أقر  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وأكثر أتسًيا به  - َصلَّى اَّللَّ   - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -النَّيبِ  فعن  رُُكمن ألَ  - َصلَّى اَّللَّ ِلِه ، َوَأاَن َخي ن رُُكمن أَلهن رُُكمن َخي ن ِلي "  .قَاَل : " َخي ن  هن
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -وحرص سبحانه وتعاىل ورسوله الكرمي  على حفظ حقوق النساء وأتديتها إليهن على الوجه  - َصلَّى اَّللَّ
 يعود أثره على الزوجني فقط ، بل إن أي تقصري أو نقص  -أيها األخوة  -الشرعي املسنون ، وليت هذا النقص 

لقوق الظاهرة اليت يراها األبناء والبنات سيكون أثره على األبناء والبنات جيًعا يف واحد من هذه القوق وخاصة ا
 على حد سواء .

 وقد جاءت القوق يف القرآن والسنة ، وسوف أذكر بعض ما يسره هللا ، ففي القرآن : قال هللا تعاىل : 
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  ( ) البقرة / ) َوََلُنَّ ِمثنُل الَِّذي َعَلينِهنَّ اِبلنَمعنُروِف َولِلر َِجاِل   ( . 228َعَلينِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ

( . والنحلة تعين اَلبة ؛ ألن كل واحد من الزوجني يستمتع  4وقال تعاىل : ) َوَءاتُوا النِ َساَء َصُدقَاهِتِنَّ َِننَلًة ( ) النساء / 
 عاىل :قال ت بصاحبه ، وجعل الصداق للمرأة ، فكأنه عطية بغري عوض .

ُ بَ عنَضُهمن َعَلى بَ عنٍض َومبَا َأن نَفُقوا ِمنن َأمنَواَلِِمن   فَالصَّاِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت  ) الر َِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء مبَا َفضََّل اَّللَّ
يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َوا ُ َوالَّلَّ ُغوا لِلنغَينِب مبَا َحِفَظ اَّللَّ ُجُروُهنَّ يف النَمَضاِجِع َواضنرِبُوُهنَّ فَِإنن َأطَعنَنُكمن َفََّل تَ ب ن هن

َ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا ( ) النساء /  ِليُكمن اَنرًا  ( . 34َعَلينِهنَّ َسِبيًَّل ِإنَّ اَّللَّ وقال تعاىل : )  ايَأي  َها الَِّذيَن ءاَمُنوان ُقوان َأنُفَسُكمن َوَأهن
َمُرونَ  َوُقوُدَها َعُلوَن َما يُ ؤن َ َما َأَمَرُهمن َويَ فن َها َمَلِئَكٌة ِغََّلٌظ ِشَداٌد ال يَ عنُصوَن اَّللَّ َجارَُة َعَلي ن   ( . 6 ( ) التحرمي / النَّاُس َوالِن

أَُلَك ِرزنقًا َنَّنُن نَ رنزُقُ  َها اَل َنسن َلَك اِبلصَّلِة َواصنَطرِبن َعَلي ن َوى ( ) طه / قال هللا تعاىل : ) َوأنُمرن َأهن  ( .132َك َوالنَعاِقَبُة لِلت َّقن
 ( .  34قال هللا تعاىل : ) فَالصَّاِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِللنغَينِب ( ) النساء / من اآلية :حفظ غيبته 
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 موقف أعجبين جًدا : -
ثنتُ  َعِن ابنِن ُجَرينٍج قَالَ روى عبد الرَّزَّاق يف ُمَصنَِّفه  َرَأةً  : َأنَّ  : ُحدِ  َها َوَقَف  َسلنَماَن النَفاِرِسيَّ تَ َزوََّج امن ، فَ َلمَّا َدَخَل َعَلي ن

ُتورٌ  َعَلى اَبهِبَا ُتُكمن  ، فَِإَذا ُهَو اِبلنبَ ينِت مسن ؟ َواَّللَِّ اَل َأدنُخُلُه َحىتَّ  ؟ َأمن حَتَوََّلِت النَكعنَبُة يف ِكننَدةَ  ، فَ َقاَل: َما َأدنِري َأحَمنُموٌم بَ ي ن
َتارُهُ ت ُ  ءٌ  َهتَّكَّ َأسن َها َشين :  ؟ قَاُلوا : َما َهَذا النَمَتاعُ  ، فَ َقالَ  َدَخَل فَ َرَأى َمَتاًعا َكِثريًا َوَجَواِريَ ،  ، فَ َلمَّا َهتَُّكوَها فَ َلمن يَ بنَق ِمن ن

َمنن َأمنَسَك " :  ، َوقَاَل ِل   َأنن أُمنِسَك ِمثنَل َأاَثِث النُمَساِفرِ ، َأَمَرين  : َواَّللَِّ َما َأَمَرين ِحيبِ  هِبََذا َمَتاُع امنَرَأِتَك َوَجَوارِيَها قَالَ 
ًَّل َعَما َنَكَح َأون يُ ننِكحُ  ََواِري َفضن َ  ِمَن اجلن ُُهنَّ َعَلينهِ  ، مثَّ بَ َغنين ِلهِ "  ، فَِإمثن ، َوقَاَل  ، فَ َوَضَع يََدُه َعَلى رَأنِسَها ، مثَّ َعَمَد ِإىَل َأهن

َت َُمنِلَس َمنن يُطَاُع  ؟ قَاَلتن  َرمِحَِك اَّللَُّ  َأننِت ُمِطيَعيِت : َهلن  ، فَ َقالَ  ، فَ َلمن يَ بنَق ِإالَّ امنَرَأتُهُ  : ارنَتِفعننَ  ننَدَهاِلَمنن عِ  : َقدن َجَلسن
َت  ":  قَاَل ِل  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  قَالَ ،  ًما فَ لنَيُكنن َأوَُّل َما تَ لنَتِقَياِن َعَلينِه َعَلى طَاَعِة ِإنن تَ َزوَّجن يَ ون

ِ "  اَّللَِّ  َعتَ نين عنِتيِن َأدنُعو بِِه فََأمِ يِن  ، فَ ُقوِمي فَ لنُنَصلِ  رَكن ِ  ، َفَما مسَِ َعتَ نين  ...  ، َوَأمََّنتن فَ َباَت ِعننَدَها ، َفَصلََّيا رَكن
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 الزَّوج وقِ قُ من حُ 
ُجَد َلون َكاَن يَ ن ن  ُجَد ِلَزونِجَها  ِلَبَشٍر ، ألُِمرنتن النَمرنَأةُ َبِغي ِلَبَشٍر َأنن َيسن  َأنن َتسن

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 1 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ
ُجَد أَلَحٍد  ُجَد ِلَزونِجَهاألَ " َلون ُكننُت آِمًرا َأَحًدا َأنن َيسن  ( . 1159" ) صحيح الّتِ نِمِذي  /  َمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن

 
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 2 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل : َجاَءِت امنَرَأٌة ِإىَل َرُسوِل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ  فَ َقاَلتن :  - َصلَّى اَّللَّ

ُتِك َفَما َحاَجُتِك ؟ " قَاَلتن : حَ ُفَّلنَُة بِننُت ُفَّل اَي َرُسوَل هللِا ، َأانَ  ٍن النَعاِبِد ، اَجيِت ِإىَل ابنِن َعمِ ي ُفَّلٍن ، قَاَل : " َقدن َعَرف ن
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل َرُسوُل هللِا  رِبنين َما َحق   - َصلَّى اَّللَّ ُتُه " قَاَلتن : خَينطُُبيِن ، فََأخن  الزَّونِج َعَلى الزَّونَجِة  : " َقدن َعَرف ن

ًئا ُأِطيُقُه ، تَ َزوَّ  ُتُه ، َوِإنن َلَن ُأِطقن الفَِإنن َكاَن َشي ن  َأتَ َزوَّجن ، َقاَل :  جن
 َأدَّتن َحقَُّه ،  ا َما" ِمنن َحقِ  الزَّونِج َعَلى الزَّونَجِة : َأنن َلون َساَلتن َمننِخَراُه َدًما َوقَ ينًحا ، َوَصِديًدا فَ َلَحَستنُه بِِلَساهنَِ 

َها  ُجَد ِلَزونِجَها ِإَذا َدَخَل َعَلي ن ُجَد لَِبَشٍر ، ألَمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن َبِغي لَِبَشٍر َأنن َيسن َهاَلون َكاَن يَ ن ن ُ َعَلي ن  "  ، ِلَما َفضََّلُه اَّللَّ
َقِ  القَاَلتن : وَ  ن نَيا . ) رواُه الاكم / صحيح الّتغيب / َأتَ َزوَُّج َما بَِقَيُت يف  الَِّذي بَ َعَثَك اِبلن  ( . 1935الد 

 

 معصية الزوج تكون سبًبا يف عدم قبول الصَّلة ومن أشد النَّاِس َعَذاابً 
ُهَما  -َعِن ابنِن ُعَمَر  - 3 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ

 ىتَّ تَ رنِجَع "جُتَاِوُز َصَّلتُ ُهَما رُُءوَسُهَما : َعبنٌد آِبٌق ِمنن َمَوالِيِه َحىتَّ يَ رنِجَع ِإلَينِهمن ، َوامنَرَأٌة َعَصتن َزونَجَها حَ  " اث نَناِن ال
 ( . 288) رواُه الطَّرَباين  ، السلسلة الصحيحة / 

 
ِرو بنِن الَاِرِث بنِن النُمصنطَِلِق  -  4 ُ َعننُه َرِضَي  -َعنن َعمن  قَاَل : َكاَن يُ َقاُل :  –اَّللَّ

ٍم َوُهمن َلُه َكارُِهوَن " ) صحيح الّتِ نمِ   ( . 359ِذي  / " َأَشد  النَّاِس َعَذااًب اث نَناِن : امنَرَأٌة َعَصتن َزونَجَها ، َوِإَماُم قَ ون
 

 الزوج طريق املرأة إىل اجلنة أو إىل النَّار
ِ بنِن حِمنصَ  - 5 َتُه َدَخَلتن َعَلى َرُسوِل هللِا َعنن ُحَصنين ٍم ، فَ َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ٍن ، َأنَّ َعمَّ  َذاَت يَ ون

 زنُت . فَ َقاَل : َذاُت َزونٍج َأننَت ؟ قَاَلتن : نَ َعمن . قَاَل : َكينَف َأننِت َلُه ؟ قَاَلتن : اَي َرُسوَل هللِا َما آُلَوُه ِإالَّ َما َعجَ 
َا ُهَو َجن َُّتِك َواَنُرِك " "  اننظُِري َكينَف َأننِت َلُه ، فَِإمنَّ

 يف صحيح اجلامع ( . 1509) رواُه الطَّرَباين  ، قال الشيخ األلباين : ) حسن ( انظر حديث رقم : 
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هَ امتناع املرأة عن املعاشرة يف الفِ  ا راش سبب يف أن يكون الَِّذي يف السََّماِء َساِخطًا َعَلي ن
َها ، وتلعنها  ِبحَ النَمَّلَحىتَّ يَ رنَضى َعن ن  ِئَكُة َحىتَّ ُتصن

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 6  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ
ُعو امنَرَأتَُه ِإىَل   ِفَراِشَها ، فَ َتأنََب َعَلينِه ،  " َوالَِّذي نَ فنِسي بَِيِدِه ، َما ِمنن رَُجٍل َيدن

َها " ) م /  َها َحىتَّ يَ رنَضى َعن ن  ( . 1436ِإالَّ َكاَن الَِّذي يف السََّماِء َساِخطًا َعَلي ن
 
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 7  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ
َها النَمَّلَذا َدَعا الرَُّجُل امنَرَأتَُه ِإىَل ِفَراِشِه فَأََبتن َأنن جتَِيَء َلَعن َ " إِ  ِبَح ت ن  " ِئَكُة َحىتَّ ُتصن

 ( . 1436، م /  5193) خ / 
 

َكُر ِلَزونِجَها َرَأٍة اَل َتشن  اَل يَ ننظُُر هللاُ ِإىَل امن
ٍرو  - 8 ُ عَ  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُهما َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –ن ن

تَ غنيِن َعننُه "  َكُر ِلَزونِجَها َوِهَي اَل َتسن  " اَل يَ ننظُُر هللاُ ِإىَل امنَرَأٍة اَل َتشن
 ( . 289) رواُه النَّساِئي  يف الكربى ، السلسلة الصحيحة / 

 

نةطاعة الزوج من موجبات اجل  
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 9 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  : - َصلَّى اَّللَّ

َرَها وحصَّنت فَ رنَجَها َوَأطَاَعتن بَ عنَلَها َدَخَلتن ِمنن َأيِ  َأب نَوا  نَِّة َشاَءتن "ِب اجلنَ " ِإَذا َصلَِّت النَمرنَأُة ُُخَُسَها َوَصاَمتن َشهن
 ( . 4163) صحيح ابن ِحبَّان / 

 

ِسَها َوَماِلهِ   طاعة الزوج يف غري معصية ، َوَتُسر ُه ِإَذا َنَظَر ، َوحَتنَفظُُه يف نَ فن
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 10 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل : ُسِئَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  َعنن َخرينِ النِ َساِء قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

ِسَها َوَماِلِه "  " الَّيِت ُتِطيُع ِإَذا َأَمَر ، َوَتُسر  ِإَذا َنَظَر ، َوحَتنَفظُُه يف نَ فن
 يف صحيح اجلامع ( . 3298) رواُه النَّساِئي  يف الكربى ، قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  
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 رنَأِة َأنن َتُصوَم َوَزونُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِذننِِه ، َواَل أَتنَذَن يف بَ ينِتِه ِإالَّ ِبِِذننِهِ اَل حيَِل  ِللنمَ 
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 11  َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ

َعنن َغرينِ َأمنرِِه فَِإنَُّه َتُصوَم َوَزونُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِذننِِه ، َواَل أتَنَذَن يف بَ ينِتِه ِإالَّ ِبِِذننِِه َوَما َأن نَفَقتن ِمنن نَ َفَقٍة " اَل حيَِل  ِللنَمرنَأِة َأنن 
 ( . 1026، م /  5195يُ َؤدَّى ِإلَينِه َشطنُرُه " ) خ / 

 

َا َحىتَّ    تُ َؤدِ َي َحقَّ َزونِجَها ، اَل تُ َؤدِ ي النَمرنَأُة َحقَّ َرهبِ 
َسَها َوِهَي َعَلى قَ َتٍب َلَن ََتننَ عنهُ   َوَلون َسَأََلَا نَ فن

َِف ، قَاَل : َلمَّا َقِدَم ُمَعاٌذ ِمَن الشَّاِم َسَجَد ِللنَّيبِ   - 12  قَاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن َعبنِد اَّللَِّ بنِن َأيب َأون
ُجُدوَن أِلََساِقَفِتِهمن َوَبطَارِقَِتِهمن ، فَ َوِددنُت يف " َما هَ  تُ ُهمن َيسن َعَل َذِلَك َذا اَي ُمَعاُذ ؟ " قَاَل : َأتَ ينُت الشَّاَم فَ َوافَ قن  نَ فنِسي َأنن نَ فن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ِبَك ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   :  - َصلَّى اَّللَّ
َعُلوا ، فَِإين ِ  ُجَد ِلَزونِجَها ، َوالَِّذي ن َ " َفََّل تَ فن ُجَد ِلَغرينِ اَّللَِّ ، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن فنُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه  َلون ُكننُت آِمًرا َأَحًدا َأنن َيسن

َا َحىتَّ تُ َؤدِ َي َحقَّ َزونِجَها ، َوَلون َسَأََلَا نَ فنَسَها وَ ،   "  ِهَي َعَلى قَ َتٍب َلَن َتَننَ عنهُ اَل تُ َؤدِ ي النَمرنَأُة َحقَّ َرهبِ 
 ( . 1853) صحيح ابن ماجة / 

 

َبِجُس اِبلنَقينِح َوالصَِّديِد ، ِرِق رَأنِسِه قُ رنَحٌة تَ ن ن  َلون َكاَن ِمنن َقَدِم الزوج ِإىَل َمفن
بَ َلتنُه زوجته تَ لنَحُسُه َما َأدَّتن َحقَُّه   تَ قن  مثَّ اسن

ُ َعننُه  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  - 13 ََمَل  –َرِضَي اَّللَّ ُنوَن َعَلينِه ، َوِإنَّ اجلن َننَصاِر ََلُمن َجٌَل َيسن ُل بَ ينٍت ِمَن األن قَاَل : َكاَن َأهن
َننَصاَر َجاُءوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  َرُه ، َوِإنَّ األن ُتصنِعَب َعَلينِهمن ، َفَمنَ َعُهمن َظهن ُ َعَلينِه َوَسلَّ  –اسن فَ َقاُلوا : ِإنَُّه َكاَن لََنا  – مَ َصلَّى اَّللَّ

ُل ، فَ قَ  َرُه ، َوَقدن َعِطَش الزَّرنُع َوالنَّخن َنا ، َوَمنَ َعَنا َظهن ِعَب َعَلي ن ُتصن ىَن َعَلينِه ، َوِإنَُّه اسن ُ َعَلينِه  –اَل َرُسوُل اَّللَِّ َجٌَل َنسن َصلَّى اَّللَّ
ََمُل يف اَنِحَيِتِه ، َفَمَشى النَّيب  أِلَصنَحابِِه : " ُقوُموا " فَ َقامُ  – َوَسلَّمَ  َاِئَط َواجلن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وا ، َفَدَخَل الن ََننَوُه  – َصلَّى اَّللَّ

َننَصاُر: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإنَُّه َقدن َصاَر ِمثنَل النَكلنِب النَكِلِب ، َوِإانَّ ََنَاُف َعَلينَك َصون  فَ َقاَل : " لَينَس َعَليَّ  لََتُه ،، فَ َقاَلِت األن
ََمُل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ِمننُه أبَنٌس " . فَ َلمَّا َنَظَر اجلن َ يََدينِه ، فََأَخَذ  - َصلَّى اَّللَّ َبَل ََننَوُه ، َحىتَّ َخرَّ َساِجًدا بَ نين َأق ن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َرُسوُل اَّللَِّ  َناِصَيِتِه َأَذلَّ َما َكاَنتن َقط  ، َحىتَّ َأدنَخَلُه يف النَعَمِل . فَ َقاَل َلُه َأصنَحابُُه : اَي َنيبَّ اَّللَِّ بِ  - َصلَّى اَّللَّ
ُجَد َلَك ، فَ َقاَل :  ُن َأَحق  َأنن َنسن ُجُد َلَك َوََننُن نَ عنِقُل ، فَ َنحن  ، َهِذِه هَبِيَمٌة اَل تَ عنِقُل َتسن

ُلُح لِبَ  ُجَد ِلَزونِجَها" اَل َيصن ُجَد لَِبَشٍر ، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن ُجَد لَِبَشٍر، َوَلون َصَلَح لَِبَشٍر َأنن َيسن ، ِمنن ِعَظِم َحقِ ِه  َشٍر َأنن َيسن
َها ،  َبِجسُ َعَلي ن ِرِق رَأنِسِه قُ رنَحٌة تَ ن ن بَ َلتنُه تَ لنَحُسُه َما  َوالَِّذي نَ فنِسي بَِيِدِه ، َلون َكاَن ِمنن َقَدِمِه ِإىَل َمفن تَ قن اِبلنَقينِح َوالصَِّديِد ، مثَّ اسن

 ( . 1936" ) رواُه أمحد / صحيح الّتغيب /  َأدَّتن َحقَّهُ 
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 ظ مالهفن حِ 
ُ َعننُه  -َعنن َأيب أَُماَمَة الَباِهِليِ   - 14 عنُت َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينهِ  -قَاَل : مسَِ يف ُخطنَبِتِه َعاَم  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

ًئا ِمنن بَ ينِت َزونِجَها ِإالَّ ِبِِذنِن َزونِجَها ، ِقيَل : اَي َرسُ  وَل هللِا ، َوال الطََّعاُم ، قَاَل : َحجَِّة الَوَداِع يَ ُقوُل : " ال تُ ننِفُق امنَرَأٌة َشي ن
 . ( 670َذاَك َأفنَضُل َأمنَوالَِنا " ) صحيح الّتِ نِمِذي  / 

 

ِظ َغيَبته أالَّ ُتكلِ م رجَّل أجنبًيا إالَّ ِبذنه  وِمن ِحفن
ِرو بنِن النَعاِص  - 15 ُهما  -َعنن َعمن ُ َعن ن   –َرِضَي اَّللَّ

 م النِ َساء ِإالَّ ِبِِذنِن َأزنَواِجِهنَّ "لَّ كَ " نَ َهى أن تُ 
 ( .يف صحيح اجلامع  6813)  قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 

 
 إليها أو كانت مظلومة ُأِسيءَ وإن ،  عليها حىت يرضى غاضبٌ  هازوجُ تنام و ال 

ُ َعننُه  - َعنن َأَنِس بنِن َماِلكٍ  - 16  :  قَالَ  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ
َنَّةِ "  رِبُُكمن ِبرَِجاِلُكمن يف اجلن  :  . قَالَ  : بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قُ لنَنا " ؟ َأاَل ُأخن
َنَّةِ "  َنَّةِ  النَّيب  يف اجلن يُق يف اجلن َنَّةِ ،  ، َوالصِ دِ  َنَّةِ  َوالشَِّهيُد يف اجلن ُلوُد يف اجلن  ،  ِمصنرِ ، َوالرَُّجُل يَ ُزوُر َأَخاُه يف اَنِحَيِة الن  ، َوالنَمون

َنَّةِ  َنَّةِ  اَل يَ ُزورُُه ِإالَّ َّلِلَِّ يف اجلن رِبُُكمن بِِنَساِئُكمن يف اجلن  :  . َقالَ  : بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قُ لنَنا " ؟ ، َأاَل ُأخن
َها قَاَلتن "  َتِحُل  : َهِذِه يَِدي يف يَِدكَ  ُكل  َوُدوٍد َوُلوٍد ِإَذا َغِضَبتن َأون ُأِسيَء ِإلَي ن ٍض ، اَل َأكن  " َحىتَّ تَ رنَضىِبَغمن

 ( . 3380السلسلة الصحيحة /  ) رواُه الطَّرَباين  ،
 

َرَة  - 17 ُ َعننُه  -َعنن َكعنِب بنِن ُعجن  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ
َنَّةِ َأاَل  ..."  ِل اجلن رِبُُكمن بِِنَساِئُكمن ِمنن َأهن  :  ظُِلَمتن قَاَلتن  ِإَذا الَّيِت  النَعُئودُ ؟ النَوُلوَد النَوُدوُد  ُأخن

ًضا َحىتَّ تَ رنَضى،  َهِذِه َيِدي يف َيِدكَ   " اَل َأُذوُق َغمن
 .( يف صحيح اجلامع  2604انظر حديث رقم :  ) رواُه الطَّرَباين  ، 
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 ال تطلب الطَّلق واخللع من زوجها من غري أبس
اَبَن  - 18 ُ َعننُه  -َعنن ثَ ون ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

َا امن  َها رَاِئَحةُ َرَأٍة َسأََلتن َزونَجَها َطَّل" َأمي   اجلَنَِّة "  قًا ِمنن َغرينِ أبَنٍس َفَحَراٌم َعَلي ن
 ( . 2226،  أيب داود /  1187) صحيح الّتِ نِمِذي  / 

 
اَبَن  - 19 ُ َعننُه  -َعنن ثَ ون ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاُت " ُ َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّى ا -َوُرِوَي َعِن النَّيبِ     " النُمخن  َأنَُّه قَاَل :  -َّللَّ
تَ َلَعتن ِمنن َزونِجَها ِمنن َغرينِ أبَنٍس َلَن َترِحن رَاِئَحَة اجلَنَِّة " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /  َا امنَرَأٍة اخن  ( . 1186" َأمي 

 

 التصدق عليه إن كان فقريًا
ِجِد فَ َرَأينُت النَّيبَّ َعنن زَي نَنَب امنَرَأِة َعبنِد هللِا بن مسعود  - 20 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَلتن : ُكننُت يف النَمسن  فَ َقاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

رَِها ، قَاَل : ف َ  قنَن َوَلون ِمنن ُحِليِ ُكنَّ " وََكاَنتن زَي نَنُب تُ ننِفُق َعَلى َعبنِد هللِا َوَأي نَتاٍم يف َحجن  َقاَلتن ِلَعبنِد هللِا : " َتَصدَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –لن َرُسوَل هللِا سَ  ِري ِمَن الصََّدَقِة ؟ فَ َقاَل :  - َصلَّى اَّللَّ َأجَينِزي َعينِ  َأنن أُننِفَق َعَلينَك ، َوَعَلى َأي نَتاِمي يف َحجن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َسِلي َأننِت َرُسوَل هللِا  ُت ِإىَل النَّيبِ  ،  - َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –فَاننطََلقن ُت امنَرَأًة  - َصلَّى اَّللَّ  فَ َوَجدن
َنا ِبَّلِمَن األَننَصاِر َعَلى النَباِب َحاَجتُ َها ِمثنُل َحاَجيِت ،  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ٌل ، فَ ُقلنَنا : َسِل النَّيبَّ َفَمرَّ َعَلي ن َأجَينِزي  - َصلَّى اَّللَّ

ِري ؟ َوقُ لنَنا ال خُتنرِبن بَِنا ، َفَدَخَل َفَسأََلُه ، فَ َقاَل : " َمنن ُُهَا ؟ " قَاَل : زَي ننَ َعينِ  َأنن أُننِفَق َعَلى َزونجِ  ُب ، ي َوَأي نَتاٍم ِل يف َحجن
 قَاَل : " َأي  الزَّاَيِنِب ؟ " قَاَل امنَرَأُة َعبنِد هللِا ، قَاَل : 

ُر النَقَرابَِة ، وَ  َراِن : َأجن ُر الصََّدَقِة " ) خ / " نَ َعمن ، ََلَا َأجن  ( . 1000، م /  1466َأجن
 

 العناية هبيئته
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 21 ُ َعن ن ُرَق رَأنَس َرُسوِل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَلتن : " ُكننُت ِإَذا َأَردنُت َأنن َأف ن

نَ ينِه " ) صحيح أيب داود / َصَدعنُت النَفرنَق ِمنن اَيُفوِخِه ، وَ  َ َعي ن  ( . 4189ُأرنِسُل اَنِصيَ َتُه بَ نين
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ةجَ ون الزَّ  وقِ قُ حُ من   
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -النَّيبِ  وصية   ابلنساء - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 22 ُ َعلَ  –قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  :  - ينِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
ُصوا اِبلنِ َساِء فَِإنَّ النَمرنَأَة ُخِلَقتن ِمنن ِضَلٍع ، َوِإنَّ َأعنَوَج  تَ ون ٍء يف الضِ َلِع َأعنَّل" اسن  ُه ؛ َفِإنن َذَهبنَت تُِقيُمُه َكَسرنَتُه ،َشين

ُصوا اِبلنِ َساء " ) خ /   تَ ون َتُه َلَن يَ َزلن َأعنَوَج ، َفاسن  ( . 1468، م /  3331َوِإنن تَ رَكن

 على مراعاة حقوقها ثبوت حقوق الزوجة والث  
ٍرو  - 23 ُهما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  فَ َقاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

بَ رن َأنََّك تَ ُقوُم اللَّينَل َوتَ  َعلن ، ُقمن َوََنن ، َوُصمن َوَأفنِطرن ، فَِإنَّ جِلََسِدَك  َفَّلُصوُم الن ََّهاَر ؟ " قُ لنُت بَ َلى ، قَاَل : " " َأَلَن ُأخن تَ فن
َسى َأنن َيطُوَل ِبَك ا ، َوِإنََّك عَ َعَلينَك َحقًّا ، َوِإنَّ ِلَعينِنَك َعَلينَك َحقًّا ، َوِإنَّ ِلَزونِرَك َعَلينَك َحقًّا ، َوِإنَّ ِلَزونِجَك َعَلينَك َحقًّ 

ِبَك َأنن  ٍر َثَّل ُعُمٌر َوِإنَّ ِمنن َحسن  ( . 1159، م /  6134ثََة " ) خ / َتُصوَم ِمنن ُكلِ  َشهن

 
 ر وجواز كونه تعليم قرآن أوخامت حديد وغري ذلك هن اق أو مَ دَ أن يكون َلا صَ 

َبَة بنِن َعاِمٍر  - 24 ُ َعننُه  -َعنن ُعقن  قَاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -النَّيبَّ َأنَّ  –َرِضَي اَّللَّ
ُر الصََّداِق َأينَسُرُه " ) قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم :   يف صحيح اجلامع ( . 3279" َخي ن

 
َبَة بنِن َعاِمٍر  - 25 ُ َعننُه  -َعنن ُعقن  قَاَل ِلَرُجٍل : -ينِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ َعلَ  -َأنَّ النَّيبَّ  –َرِضَي اَّللَّ

َ َأنن ُأَزوِ َجِك ُفََّلانً   ؟ " ، قَاَلتن : نَ َعمن ، فَ َزوََّج  " َأتَ رنَضى َأنن ُأَزوِ َجَك ُفََّلنََة ؟ " ، قَاَل : نَ َعمن ، َوقَاَل ِللنَمرنَأِة : " َأتَ رنَضنين
َُدينِبَيَة َأَحَدُُهَا َصاِحَبُه َفَدَخَل هِبَا الرَُّجُل َوَلَن يَ فنرِ  َُدينِبَيَة وََكاَن َمنن َشِهَد الن ًئا وََكاَن ِمَّنن َشِهَد الن ضن ََلَا َصَداقًا ، َوَلَن يُ عنِطَها َشي ن

بَ َر فَ َلمَّا َحَضَرتنُه النَوفَاُة قَاَل : ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ٌم خبَي ن نََة ، َوَلَن َأفنِرضن ََلَا َصَداقًا ، َزوََّجيِن ُفََّل  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َلُه َسهن
ًما بَ َر ، فََأَخَذتن َسهن ِمي خبَي ن تُ َها ِمنن َصَداِقَها َسهن ِهدُُكمن َأين ِ َأعنطَي ن ًئا ، َوِإين ِ ُأشن  فَ َباَعتنُه مبِاَئِة َألنٍف .  َوَلَن ُأعنِطَها َشي ن

َطَّاِب ، وَ  َِديِث قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل َأبُو َداُوَد : َوزَاَد ُعَمُر بنُن اخلن  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َحِديثُُه َأمَت  يف َأوَِّل الن
ُر النِ َكاِح َأينَسُرُه " ) صحيح أيب داود /   ( .  2117" َخي ن

 
َفاِء الس َلِميِ  ، قَاَل : قَا - 26 طَّاِب : الَعنن َأيب النَعجن ُرَمًة تُ َغا َل ُعَمُر بنُن اخلَن  ُلوا َصَداَق النِ َساِء ، فَِإن ََّها َلون َكاَنتن َمكن

ن نَيا ، َأون تَ قنًوى ِعننَد هللِا ، َكاَن َأونالَُكمن َوَأَحقَُّكمن هِبَا حُمَمٌَّد  َدَق امنَرَأًة ِمنن ِنَسائِِه ،  -َصلَّى هللا َعلينِه وَسلََّم  -يف الد  َما َأصن
َرَة ُأوِقيًَّة ، َوِإنَّ الرَُّجَل لَيُ ثَ قِ ُل َصُدَقَة امنَرَأتِِه ، َوال ُأصنِدَقِت امنَرَأٌة مِ  ثَ َر ِمَن اث ننَ يَتن َعشن  نن بَ َناتِِه َأكن

ِسِه ، َويَ ُقوُل : َقدن َكِلفنُت ِإلَينِك َعَلَق النِقرنبَِة ، َأون َعَرَق النِقرنبَةِ   . َحىتَّ َيُكوَن ََلَا َعَداَوٌة يف نَ فن
 ( . 1887 َعَربِيًّا ُمَوَلدًّا ، َما َأدنِري َما َعَلُق النِقرنبَِة ، َأون َعَرُق النِقرنبَِة " ) صحيح ابن ماجة / وَُكننُت َرُجًَّل 
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ِل بنِن َسعنٍد  - 27  ُ َعننُه  -َعنن َسهن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َأنَّ امنَرَأًة َجاَءتن َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ اَي َرُسوَل  فَ َقاَلتن  - َصلَّى اَّللَّ
َها َرُسوُل هللِا  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –هللِا ِجئنُت أَلَهَب َلَك نَ فنِسي فَ َنَظَر ِإلَي ن َها َوَصوَّبَُه مثَّ طَأنطَأَ رَأنَسُه  - َصلَّى اَّللَّ َفَصعََّد النََّظَر ِإلَي ن

ًئا َجَلَستن  فَ َقاَم رَُجٌل ِمنن َأصنَحابِِه فَ َقاَل اَي َرُسوَل هللِا ِإنن َلَن َيُكنن َلَك هِبَا َحاَجٌة  فَ َلمَّا رََأِت النَمرنَأُة َأنَُّه َلَن يَ قنِض ِفيَها َشي ن
ِلَك فَ  ٍء فَ َقاَل : ال َواَّللَِّ اَي َرُسوَل هللِا قَاَل اذنَهبن ِإىَل َأهن ِنيَها ، فَ َقاَل : َهلن ِعننَدَك ِمنن َشين ًئا َفَذَهبَ فَ َزوِ جن  اننظُرن َهلن جتَُِد َشي ن

ًئا قَاَل اننظُرن َوَلون َخاََتًا ِمنن َحِديٍد َفَذَهبَ  ُت َشي ن   مثَّ رََجَع فَ َقاَل : مثَّ رََجَع فَ َقاَل : ال َواَّللَِّ اَي َرُسوَل هللِا َما َوَجدن
ٌل َما لَ  -ال َواَّللَِّ اَي َرُسوَل هللِا ، َوال َخاََتًا ِمنن َحِديٍد َوَلِكنن َهَذا ِإزَاِري ُفُه ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  -ُه رَِداٌء قَاَل َسهن  فَ َلَها ِنصن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – ٌء فَ  - َصلَّى اَّللَّ ٌء َوِإنن لَِبَستنُه َلَن َيُكنن َعَلينَك َشين َها ِمننُه َشين َتُه َلَن َيُكنن َعَلي ن َنُع ِبِِزَاِرَك ِإنن لَِبسن َجَلَس َما َتصن
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ُه مثَّ َقاَم فَ َرآُه َرُسوُل هللِا الرَُّجُل َحىتَّ طَاَل َُمنِلسُ  ُمَول ًِيا فََأَمَر ِبِه َفُدِعَي فَ َلمَّا َجاَء قَاَل َماَذا َمَعَك  - َصلَّى اَّللَّ

َرُؤُهنَّ َعنن ظَ  َها قَاَل َأتَ قن ِر قَ لنِبَك قَاَل نَ َعمن قَاَل اذنَهبن فَ َقدن ِمَن النُقرنآِن قَاَل َمِعي ُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا َوُسورَُة َكَذا َعدَّ هن
ُتَكَها مبَا َمَعَك ِمَن النُقرنآِن " ) خ /   ( . 1425، م /  5030َملَّكن

 
 : - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -َعنن َأيب َسَلَمَة بنِن َعبنِد الرَّمحنَِن ، َأنَُّه قَاَل: َسأَلنُت َعاِئَشَة َزونَج النَّيبِ   - 28

َرَة ُأوِقيًَّة َوَنشًّا ، قَاَلتن :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َكمن َكاَن َصَداُق َرُسوِل هللِا    يَتن َعشن ؟ َقاَلتن : َكاَن َصَداقُُه أِلَزنَواِجِه ثِن ن
ِري َما النَّش  ؟  قَاَل : قُ لنُت : اَل ، قَاَلتن : ِنصنُف ُأوِقيٍَّة ، فَِتلنَك   َُخنُسِماَئِة ِدرنَهٍم ،َأَتدن

 ( . 1426أِلَزنَواِجِه . ) م /  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -فَ َهَذا َصَداُق َرُسوِل هللِا  
 

 أن ُيصنع َلا وليمة للعرس
ٍف  - 29 ُ َعننُه  -قَاَل َعبنُد الرَّمحنَِن بنُن َعون ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وُل هللِا َلمَّا َقِدمنَنا النَمِديَنَة آَخى َرسُ  –َرِضَي اَّللَّ  - َصلَّى اَّللَّ

ثَ ُر األَننَصاِر َمااًل فََأقنِسُم َلَك نِ  َ َسعنِد بنِن الرَّبِيِع فَ َقاَل َسعنُد بنُن الرَّبِيِع : ِإين ِ َأكن صنَف َماِل ، َواننظُرن َأيَّ َزونَجيَتَّ بَ ينيِن َوبَ نين
َها فَِإَذا حَ  تَ َها ، قَاَل : فَ َقاَل َعبنُد الرَّمحنَِن : ال َحاَجَة ِل يف َذِلَك ، َهلن ِمنن ُسوٍق ِفيِه جِتَارٌَة َهِويَت نَ َزلنُت َلَك َعن ن لَّتن تَ َزوَّجن

نُ َقاَع ، قَاَل فَ َغَدا ِإلَينِه َعبنُد الرَّمحنَِن فَأََتى أبَِِقٍط َومَسنٍن ، قَاَل : مثَّ اَتَبَع الن  ا لَِبَث َأنن َجاَء َعبنُد ُغُدوَّ َفمَ ؟ قَاَل : ُسوُق قَ ي ن
َرٍة ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –الرَّمحنَِن َعَلينِه َأثَ ُر ُصفن َت ؟ " قَاَل نَ َعمن ، قَاَل : " َوَمنن ؟ " "  – َصلَّى اَّللَّ  تَ َزوَّجن

 نَ َواٍة ِمنن َذَهٍب ، َأون نَ َواًة ِمنن َذَهٍب ، فَ َقاَل َلُه النَّيب  قَاَل امنَرَأًة ِمَن األَننَصاِر ، قَاَل : " َكمن ُسقنَت ؟ " قَاَل زِنََة 
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –  ( . 1427، م /  2048َأونَلن َوَلون ِبَشاٍة " ) خ / : "  - َصلَّى اَّللَّ
 

ِلِه ِمن خري الناس عند هللا  خري الناس أَلهن
ُ عَ  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس   - 30 ُهَما َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -َعِن النَّيبِ   –ن ن قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ  

ِلي "  . رُُكمن أَلهن ِلِه ، َوَأاَن َخي ن رُُكمن أَلهن رُُكمن َخي ن  " َخي ن
 ( . 72/  3( ، التعليق الرغيب )  285( حتقيق األلباين : صحيح ، الصحيحة )  1977) صحيح ابن ماجة / 
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َرُهوَن ، َوال أيَنَذنَّ يف بُ ُيوِتُكمن ِلَمنن  ال ُتدِخل بيته َمن يكره ، وال يُوِطئنَن فُ ُرَشُكمن َمنن َتكن
َوتُ ُهنَّ اِبلنَمعنُروفِ  َرُهوَن ، واإلحسان إليهن عموًما ، وخاصة ََلُنَّ ِرزنقُ ُهنَّ وَِكسن  َتكن

ُهَما  -َعنن َجاِبِر بنِن َعبنِد هللِا  - 31 ُ َعن ن  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل هللِا  قَاَل: –َرِضَي اَّللَّ
ُضوٌع ، َوَأوَُّل ِراًب َأَضُع ِراَباَن ِراَب َعبَّاِس بنِن َعبنِد النُمطَِّلِب ، فَِإنَّهُ  َاِهِليَِّة َمون ُضوٌع ُكل ُه ، فَات َُّقوا هللَا  " ... َوراَِب اجلن  َمون

َللنُتمن فُ ُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة هللِا ، َوَلُكمن َعَلينِهنَّ َأنن اَل يُوِطئنَن فُ رُ يف النِ َساِء ، فَِإنَُّكمن َأخَ  َتحن َُتُوُهنَّ أبََِماِن هللِا ، َواسن َشُكمن َأَحًدا ذن
َر ُمبَ ر ٍِح ، َوََلُنَّ َعَلينُكمن ِرزنقُ ُهنَّ  َرُهونَُه ، فَِإنن فَ َعلنَن َذِلَك َفاضنرِبُوُهنَّ َضرناًب َغي ن َوتُ ُهنَّ اِبلنَمعنُروِف ، ... " َتكن  وَِكسن

 ( . 1218) م / 
 

َوِص  - 32 ِرو بنِن اأَلحن ُ َعننُه  -َعنن َعمن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َشِهَد َحجََّة الَوَداِع َمَع َرُسوِل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ   –َصلَّى اَّللَّ
َا ُهنَّ  َفَحِمَد اَّللََّ ، َوَأث نىَن َعَلينِه ، َوذَكَّرَ  ًرا ، فَِإمنَّ ُصوا اِبلنِ َساِء َخي ن تَ ون ، َوَوَعَظ ، َفذََكَر يف الَِديِث ِقصًَّة ، فَ َقاَل : َأال َواسن

َر َذِلَك ، ِإالَّ َأنن أيَنِتنَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنٍة ، فَإِ  ًئا َغي ن ُهنَّ َشي ن ُجُروُهنَّ يف النَمَضاِجِع ، نن فَ َعلنَن فَ َعَواٌن ِعنندَُكمن ، لَينَس َتَنِلُكوَن ِمن ن اهن
ُغوا َعَلينِهنَّ َسِبيًَّل ، َأال ِإنَّ َلُكمن َعَلى نِ  َر ُمبَ ر ٍِح ، فَِإنن َأطَعنَنُكمن َفَّل تَ ب ن  َساِئُكمن َحقًّا ، َواضنرِبُوُهنَّ َضرناًب َغي ن

َرُهوَن  َولِِنَساِئُكمن َعَلينُكمن َحقًّا ، فََأمَّا َحق ُكمن َعَلى ِنَساِئُكمن َفَّل َرُهوَن ، َوال أيَنَذنَّ يف بُ ُيوِتُكمن ِلَمنن َتكن يُوِطئنَن فُ ُرَشُكمن َمنن َتكن
َوهِتِنَّ َوطََعاِمِهنَّ " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /   ( .  1163، َأال َوَحق ُهنَّ َعَلينُكمن َأنن حُتنِسُنوا ِإلَينِهنَّ يف ِكسن

 

 يصون كرامتها وحيفظ ِعرنضها ، من أبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج أن 
 ةيبَ ويَ َغار عليها يف غري رِ 

َبَة بنِن َعاِمٍر  - 33 ُ َعننُه  -َعنن ُعقن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ
ُكمن َوالد ُخوَل َعَلى النِ َساِء " فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن األَننصَ  َو ؟ قَاَل : " ِإايَّ َمن  اِر : اَي َرُسوَل هللِا َأفَ َرَأينَت الن

ُت " ) خ /  ُو النَمون َمن  ( . 2172، م /  5232" الن
 

 : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن ابنِن َجاِبٍر ، َعنن َأبِيِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  - 34
َرِة َما حيُِب  اَّللَُّ   ُ َعزَّ َوَجلَّ ، " ِإنَّ ِمَن النَغي ن َُيََّلِء َما حيُِب  اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َوِمَن اخلن َها َما يُ بنِغُض اَّللَّ   َعزَّ َوَجلَّ ، َوِمن ن

َرُة يف  ُ َعزَّ َوَجلَّ ؛ فَالنَغي ن َرُة الَّيِت حيُِب  اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َفَأمَّا النَغي ن َها َما يُ بنِغُض اَّللَّ  يَبِة ، الر ِ  َوِمن ن
ِتَياُل الَِّذي حيُِ  َرُة يف َغرينِ رِيَبٍة ، َوااِلخن ُ َعزَّ َوَجلَّ ؛ فَالنَغي ن َرُة الَّيِت يُ بنِغُض اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ،َوَأمَّا النغَي ن  ب  اَّللَّ

ِتَياُل ا  ِسِه ِعننَد النِقَتاِل ، َوِعننَد الصََّدَقِة ، َوااِلخن ِتَياُل الرَُّجِل بِنَ فن َُيََّلُء يف النَباِطِل " اخن ُ َعزَّ َوَجلَّ ؛ اخلن  لَِّذي يُ بنِغُض اَّللَّ
 ( . 1996، ابن ماجة /  2659(  واللفظ له ، أبو داود / 2558) صحيح النَّساِئي  / 
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َفٍح ، َمَع امنَرَأيت َلَضَرب نتُ  َلون رََأينُت رَُجًَّل  –َعننُه  َرِضَي اَّللَُّ  -قَاَل َسعنُد بنُن ُعَباَدَة  - 35 َر ُمصن فَ بَ َلَغ َذِلَك  ُه اِبلسَّينِف َغي ن
 ، فَ َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َرُسوَل هللِا 

َرةِ  َرِة هللِا َحرََّم النَفَوا  " تَ عنَجُبوَن ِمنن َغي ن ِل َغي ن ُ َأغنيَ ُر ِمينِ  َوِمنن َأجن هَ ِحَش َما َظهَ َسعنٍد ، َواَّللَِّ أَلاَن َأغنيَ ُر ِمننُه َواَّللَّ ا َوَما َبَطَن َر ِمن ن
ِل َذِلَك بَ َعَث النُمَبشِ رِيَن َوالنُمنن  ، َوال ُر ِمَن هللِا َوِمنن َأجن َحُة ِمَن هللِا  ِذرِيَن ، َوالَأَحَد َأَحب  ِإلَينِه النُعذن َأَحَد َأَحب  ِإلَينِه النِمدن

ِل َذِلَك  َنََّة " ) َوِمنن َأجن ُ اجلن  ( . 1499واللفظ له ، م /  7416خ /  َوَعَد اَّللَّ
 

 يواًث والعياذ ابهللال يكون دَ 
ُهما  -َعنن َعبنِد اَّللَِّ بنِن ُعَمَر  - 36 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ :  -َصلَّى اَّللَّ  

َم النِقَيا " َثَّلثٌَة ال ُ ِإلَينِهمن يَ ون َلُة ، َوالدَّي وثُ  َمِة : النَعاق  يَ ننظُُر اَّللَّ َنَّةَ  ، َوَثَّلثٌَة ال ِلَواِلَدينِه ، َوالنَمرنَأُة النُمتَ َرجِ  ُخُلوَن اجلن :  يَدن  
َر ، َوالنَمنَّانُ  َمن ِمُن اخلن "   مبَا َأعنَطى النَعاق  ِلَواِلَدينِه ، َوالنُمدن  

( . 674،  673ح ، الصحيحة / حتقيق األلباين : حسن صحي ، 2562) صحيح النَّسائي /   
 

ِلهِ عن  -الدفاع عنها   - َأهن
ُ َعننُه  -َعنن َسِعيِد بنِن زَينٍد  - 37 عنُت َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : مسَِ  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اَّللَّ

 فَ ُهَو َشِهيٌد ، َوَمنن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فَ ُهَو َشِهيٌد ،  " َمنن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد ، َوَمنن قُِتَل ُدوَن ِديِنهِ 
ِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /   ( . 1421َوَمنن قُِتَل ُدوَن َأهن

 

ِمن حق املرأة على الرجل أن حيفظها ويصوهنا من كل ما خيدش دينها وشرفها فيمنعها 
 من السفور والتربج

َسنِ  - 38 ُ َعننُه  - َعِن الَن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ
ِل بَ ينتِ  َأَل الرَُّجَل َعنن َأهن تَ رنَعاُه ، َأَحَفَظ َأمن َضيََّع ، َحىتَّ َيسن َ َساِئٌل ُكلَّ رَاٍع َعمَّا اسن  ِه " " ِإنَّ اَّللَّ

 يف صحيح اجلامع ( . 1774شيخ األلباين : ) حسن ( انظر حديث رقم : ) صحيح ابن ِحبَّان ، قال ال
 

 على الزوج أن يشجعها ويعينها على الطاعة والعبادة
ِرىِ  َوَأَِب ُهَري نَرَة  - 39 ُدن ُهما  -َعنن َأَِب َسِعيٍد اخلن ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوسَ  –قَاال : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  :  - لَّمَ َصلَّى اَّللَّ

  َ يًعا ُكِتَبا ِمَن الذَّاِكرِيَن اَّللَّ ِ جَِ َعتَ نين َقَظ ِمَن اللَّينِل َوَأي نَقَظ امنَرَأتَُه َفَصلََّيا رَكن تَ ي ن اِكَراِت " " َمِن اسن  َكِثريًا َوالذَّ
 ( . 1305) صحيح أيب داود / 
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َتَسينَت ، أَ  ُسَوَها ِإَذا اكن َت ، َوَتكن َه ، ُتطنِعَمَها ِإَذا َطِعمن َتَسبنَت ، َواَل َتضنِرِب النَوجن  ِو اكن
ُجرن ِإالَّ يف النبَ ينتِ   َواَل تُ َقبِ حن ، َواَل تَ هن

 اَن َعَلينِه ؟ ، قَاَل : َعنن َحِكيِم بنِن ُمَعاِويََة النُقَشرينِيِ  ، َعنن َأبِيِه ، قَاَل : قُ لنُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َما َحق  َزونَجِة َأَحدِ  - 40
َه ، َواَل تُ قَ  َتَسبنَت ، َواَل َتضنِرِب النَوجن َتَسينَت ، َأِو اكن ُسَوَها ِإَذا اكن َت ، َوَتكن  بِ حن ، " َأنن ُتطنِعَمَها ِإَذا َطِعمن

ُ ( ) صحي ُجرن ِإالَّ يف النبَ ينِت " ، َقاَل َأبُو َداُوَد : ) َواَل تُ َقبِ حن َأنن تَ ُقوَل : قَ بََّحِك اَّللَّ  ( . 2142ح أيب داوود / َواَل تَ هن
 

ٍرو  - 41 ُهما  -َعنن َعبنِد اَّللَِّ بنِن َعمن ُ َعن ن  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ
ًا َأنن ُيَضيِ َع َمنن يَ ُقوُت " ) صحيح أيب داوود /   ( . 1692" َكَفى اِبلنَمرنِء ِإمثن

 
َرَماٌن َلُه َفَدَخَل ، فَ َقاَل :َعنن  - 42 ٍرو ، ِإذن َجاَءُه قَ هن َثَمَة ، قَاَل : ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َعبنِد هللِا بنِن َعمن  َخي ن

 :  -َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ َعَلينهِ  -َأعنطَينَت الرَِّقيَق ُقوتَ ُهمن ؟ قَاَل : اَل ، قَاَل : فَاننطَِلقن َفَأعنِطِهمن ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  
ًا َأنن حَينِبَس ، َعمَّنن مَينِلُك ُقوتَُه " ) م /   ( . 996" َكَفى اِبلنَمرنِء ِإمثن

 
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 43  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

َتُه يف َسِبيلِ  َتُه َعَلى َأهن  " ِديَناٌر َأن نَفقن ِكنٍي ، َوِديَناٌر َأن نَفقن َتُه يف رَقَ َبٍة ، َوِديَناٌر َتَصدَّقنَت ِبِه َعَلى ِمسن ِلَك ، هللِا َوِديَناٌر َأن نَفقن
ِلَك " ) م /  َتُه َعَلى َأهن ًرا الَِّذي َأن نَفقن  ( . 995َأعنَظُمَها َأجن

 
 :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  – َعننُه َرِضَي اَّللَُّ  -َعنن َسعنِد بنِن َأيب َوقَّاٍص  - 44

َها َحىتَّ َما جَتنَعُل يف يفِ  امنَرأَ  َه هللِا ِإالَّ ُأِجرنَت َعَلي ن َتِغي هِبَا َوجن  ( . 56ِتَك " ) خ / " ِإنََّك َلنن تُ ننِفَق نَ َفَقًة تَ ب ن

 
ُ َعننها  -َعنن فَاِطَمَة بِننِت قَ ينٍس  - 45 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَلتن َأتَ ينُت النَِّبَّ  –َرِضَي اَّللَّ فَ ُقلنُت َأاَن بِننُت آِل  - َصلَّى اَّللَّ

َلُه الن ََّفَقَة َوالس كن  ا َعَلىَّ . قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَُّه َقدن َأرنَسَل َخاِلٍد َوِإنَّ َزونِجى ُفَّلاًن َأرنَسَل ِإىَلَّ ِبَطَّلِقى َوِإّن ِ َسأَلنُت َأهن ىَن فَأَبَ ون
َها بَِثََّلِث َتطنِليَقاٍت . قَاَلتن فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ِإلَي ن  :   - َصلَّى اَّللَّ

ىَن ِللنَمرنَأِة ِإَذا َكاَن ِلَزونِجَها َا الن ََّفَقُة َوالس كن َعُة " ) صحيح النَّسائي /  " ِإمنَّ َها الرَّجن  ( . 3403َعَلي ن
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 بة األهل ، والتَ َلط ف هبم ومضاحكتهمعَ َّلم
ُهما  -قَاَل َجاِبُر بنُن َعبنِد هللِا   - 46 ُ َعن ن ِد َرُسوِل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ ُت امنَرَأًة يف َعهن  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: تَ َزوَّجن
 فَ َقاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُت النَّيبَّ فَ َلِقي

ٌر ، َأمن ثَ يِ ٌب ؟ " قُ لنُت : ثَ يِ ٌب ، قَاَل : " فَ َهَّلَّ ِبكن  َت ؟ " قُ لنُت : نَ َعمن ، قَاَل : " ِبكن  ًرا ُتََّلِعبُ َها ؟ "" اَي َجاِبُر تَ َزوَّجن
نَ ُهنَّ ، قَاَل : " َفَذاَك ِإَذنن ، ِإنَّ النَمرنَأَة تُ ننَكُح  قُ لنُت : اَي َرُسوَل هللِا : ِإنَّ ِل َأَخَواتٍ  ُخَل بَ ينيِن َوبَ ي ن  ، َفَخِشيُت َأنن َتدن

يِن َترَِبتن يََداَك " ) م /   ( . 5247خ / ، واللفظ له ،  715َعَلى ِديِنَها ، َوَماَِلَا ، َوَجَاَِلَا ، فَ َعَلينَك ِبَذاِت الدِ 

 
ِ يَ رنِمَياِن قَاَل : فَ َعنن َعطَاِء بن   - 47 َننَصارِي َّنين َأمَّا َأَحُدُُهَا ِن َأيب َراَبٍح قَاَل : رََأينُت َجاِبَر بنَن َعبنِد هللِا َوَجاِبَر بنَن ُعَمرينٍ األن

َخِر : َأَما مسَِ  َصلَّى هللاُ َعَلينِه  -عنَت َرُسوَل هللِا َفَجَلَس ، فَ َقاَل َلُه َصاِحُبُه : َأَكِسلنَت ؟ ، قَاَل : نَ َعمن ، فَ َقاَل َأَحُدُُهَا ِلْلن
ِر هللِا فَ ُهَو َلِعٌب ، اَل َيُكوُن َأرنبَ َعٌة : ُمََّلَعَبُة الرَُّجِل امنَرَأتَُه  –َوَسلََّم  ٍء لَينَس ِمنن ِذكن ، َوأتَنِديُب الرَُّجِل يَ ُقوُل : " ُكل  َشين

 ِ َ النَغَرَضنين ُي الرَُّجِل بَ نين  اَحَة  " َوتَ َعل ُم الرَُّجِل السِ ب ،فَ َرَسُه ، َوَمشن
 يف صحيح اجلامع ( . 4534يف الكربى ، قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم :  ) رواُه النَّسائي  

 
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 48 ُ َعن ن  يف َسَفٍر قَاَلتن :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأن ََّها َكاَنتن َمَع النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ

ُتُه َفَسبَ َقيِن فَ َقاَل :  َم َسابَ قن َليَّ ، فَ َلمَّا مَحَلنُت اللَّحن ُتُه َعَلى رِجن ُتُه َفَسبَ قن  َفَسابَ قن
َقِة " ) صحيح أيب داود /   ( . 2587" َهِذِه بِِتلنَك السَّب ن

 

 ومَّلطفتها بذلك هامِ إطعامها يف فَ 
ُ َعننُه  -اٍص َعنن َسعنِد بنِن َأيب َوقَّ  - 49 ِت ،  –َرِضَي اَّللَّ َفينُت ِمننُه َعَلى النَمون  قَاَل : َمِرضنُت َعاَم الَفتنِح َمَرًضا َأشن

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -فََأاَتين َرُسوُل هللِا  اب نَنيِت ،  ُثيِن ِإالَّ ريًا ، َولَينَس يَرِ َكثِ   َرُسوَل هللِا ، ِإنَّ ِل َمااًل يَ ُعوُدين ، فَ ُقلنُت : اَي  -َصلَّى اَّللَّ
ُت : فَالث  ُلُث ؟ َقاَل : َأفَُأوِصي مبَاِل ُكلِ ِه ؟ قَاَل : ال ، قُ لنُت : فَ ثُ لَُثين َماِل ؟ قَاَل : ال ، قُ لنُت : فَالشَّطنُر ؟ قَاَل : ال ، قُ لن 

َوِإنََّك َلنن تُ ننِفَق نَ َفَقًة ِإالَّ ٌر ِمنن َأنن َتَذَرُهمن َعاَلًة يَ َتَكفَُّفوَن النَّاَس ، الث  ُلُث َوالث  ُلُث َكِثرٌي ، ِإنََّك ِإنن َتَذرن َورَثَ َتَك َأغنِنَياَء َخي ن 
َمَة تَ رنفَ ُعَها ِإىَل يف ِ  َريت ؟ قَاَل : ِإنََّك َلنن امنَرَأِتَك  ُأِجرنَت ِفيَها َحىتَّ الل قن خُتَلََّف ، قَاَل : قُ لنُت : اَي َرُسوَل هللِا ، ُأَخلَُّف َعنن ِهجن

َعًة َوَدرََجًة َوَلَعلََّك َأنن خُتَلََّف َحىتَّ  َه هللِا ِإالَّ ازنَددنَت ِبِه رِف ن َواٌم َوُيَضرَّ ِبَك بَ عنِدي فَ تَ عنَمَل َعَمًَّل تُرِيُد ِبِه َوجن َتِفَع ِبَك َأق ن  يَ ن ن
َرتَ ُهمن َوال تَ ُردَُّهمن َعَلى َلَة يَ رنِثي َلُه َرُسوُل هللِا  آَخُروَن ، اللَُّهمَّ َأمنِض أَلصنَحايب ِهجن  َأعنَقاهِبِمن َلِكِن الَباِئُس َسعنُد ابنُن َخون

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -  ( . 2116َأنن َماَت مبَكََّة " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /  -َصلَّى اَّللَّ
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 أو أيكل من املكان الذي شربت أو أكلت منه ومن املَّلطفة أن َيشنَرب
َها  -َشَة َعنن َعائِ  - 50 ُ َعن ن  قَاَلتن :  –َرِضَي اَّللَّ

َرُب َوَأاَن َحاِئٌض ، مثَّ ُأاَنِولُُه النَّيبَّ  َرُب ،  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُكننُت َأشن ِضِع يفَّ ، فَ َيشن  فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمون
ِضِع يفَّ " ) م /  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -لنَّيبَّ َوَأتَ َعرَُّق النَعرنَق َوَأاَن َحاِئٌض ، مثَّ ُأاَنِولُُه ا  ( . 300فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمون

 

 هارِ جن يف حِ  ومنَّ ال
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 51 ُ َعن ن   قَاَلتن : –َرِضَي اَّللَّ

َرأُ النُقرنآَن َورَ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -"  َكاَن النَّيب   ِري َوَأاَن َحاِئٌض "يَ قن  ( . 301، م /  7549) خ /  أنُسُه يف َحجن
 

  ِمنن ِإاَنٍء َواِحدٍ  االغتسال معها
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 52 ُ َعن ن  قَاَلتن : –َرِضَي اَّللَّ

َنُه َواِحٍد ، فَ يُ َباِدُرين َحىتَّ َأُقوَل :  ِمنن ِإاَنٍء بَ ينيِن  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُكننُت َأغنَتِسُل َأاَن َوَرُسوُل هللِا    "  َوبَ ي ن
 ( . 261خ / ، واللفظ له ،  321دَعن ِل ، دَعن ِل . قَاَلتن : َوُُهَا ُجنُ َباِن " ) م / 

 

 ق هبا أثناء حيضتها عدم إُهاَلا والّتف  
َها  -َسَلَمَة  ُأم ِ  َعنن  - 53 ُ َعن ن َِميَلِة فَاننَسَللنُت  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َمَع النَّيبِ   قَاَلتن ِحضنُت َوَأانَ  –َرِضَي اَّللَّ يف اخلن

تُ َها فَ َقاَل ِل َرُسوُل هللِا  ُت ثَِياَب ِحيَضيِت فَ َلِبسن َها فََأَخذن ُت ِمن ن ِت : "  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َفَخَرجن قُ لنُت نَ َعمن " َأنُِفسن
َِميَلِة َفَدَعاين فََأدن ،   ( . 322)  خ / " َخَليِن َمَعُه يف اخلن

 
 من العشرة ابملعروف انتقاء الكلمات والرفق يف تعليم األهل

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 54 َنَما َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ ِجِد ، فَ َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : بَ ي ن  يف النَمسن
َب " فَ َقاَلتن : ِإين ِ َحاِئٌض ، فَ َقاَل : " ِإنَّ َحينَضَتِك لَينَستن يف َيِدِك " فَ نَ   .( 299اَولَتنُه  ) م / " اَي َعاِئَشُة : اَنِولِييِن الث َّون

 

 من اإلكرام واملَّلطفة ، وحسن التبع ل مناداة الزوجة أبحب األمساء إليها وترخيم امسها
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 55  ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَلتن : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ ًما :  - َصلَّى اَّللَّ  يَ ون

ِيُل يُ قنرُِئِك السََّّل" اَي َعاِئَش َهذَ   َأَرى ،  تَ َرى َما ال ُم َوَرمحنَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه ،َّلَم فَ ُقلنُت ، َوَعَلينِه السَّ ا ِجربن
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وَل هللِا تُرِيُد َرسُ   ( . 3768" ) خ /  - َصلَّى اَّللَّ



 25 
حقوق الزوجيةلَمتُْن األَْربَِعيَن الِعَماِديَّة فِي ا  

َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 56 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َرُسوُل هللِا ِل قَاَلتن : قَاَل  -َرِضَي اَّللَّ  : - َصلَّى اَّللَّ
َراُء َأحتُِبِ نَي َأنن تَ ننُظِري ِإلَينِهمن   ِجَد يَ لنَعُبوَن دخل  وذلك ملا -"  " اَي مُحَي ن ََبَشُة النَمسن   –الن

 ( . 3277) رواُه النَّسائي يف الكربى ، السلسلة الصحيحة / 

 
ُ َعننها  -َعنن ُعرنَوَة ، َأنَّ َعاِئَشَة  - 57 َك : اَي َرُسوَل هللِا ، ُكل  ِنَسائِ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَلتن لِلنَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ

َيٌة َغرينِي ؟ فَ َقاَل ََلَا َرُسوُل هللِا   : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ََلَا ُكن ن
َتيِن   . َأننِت ُأمَّ َعبنِد هللِا " َفَكاَن يُ َقاُل ََلَا : ُأم  َعبنِد هللِا َحىتَّ َماَتتن ، َوَلَن تَِلدن َقط  ، " اكن

 ( . 132) رواُه أمحد ، السلسلة الصحيحة / 
 

 وعمل البيتأن يُِعني الزوجة يف أمور الدنيا 
َوِد ، قَاَل : َسأَلنُت َعاِئَشَة  - 58 ُ َعننها  -َعِن اأَلسن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َما َكاَن النَّيب   –َرِضَي اَّللَّ َنُع  - َصلَّى اَّللَّ  َيصن

ِلِه  َنِة َأهن  ِة . فَِإَذا َحَضَرِت الصََّّلُة َخَرَج ِإىَل الصََّّل -ِلِه َمَة َأهن تَ عنيِن ِخدن  -يف بَ ينِتِه ؟ ، قَاَلتن : َكاَن َيُكوُن يف ِمهن
 ( . 676) خ / 

 
ِمِننيَ  قُ لنُت ِلَعاِئَشةَ  : َعنن ُعرنَوَة ، قَالَ  - 59 َنُع َرُسوُل اَّللَِّ  : اَي ُأمَّ النُمؤن ٍء َكاَن َيصن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -! َأي  َشين  -َصلَّى اَّللَّ

ِلهِ  ؟ قَاَلتن  ننَدكِ ِإَذا َكاَن عِ  َنِة َأهن َعُل َأَحدُُكمن يف ِمهن  .  ؛ خَينِصُف نَ عنَلُه ، وخيَِيُط ثوبه ، ويَ رنَقُع َدلنَوهُ  : َما يَ فن
 ( .   5646/  ابن حبان  صحيح) 

 
 فهم نفسية الزوجة ومراعاة حالتها النفسية

َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 60 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –اَل ِل َرُسوُل هللِا قَاَلتن : قَ  -َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ
فَ َقاَل َأمَّا ِإَذا ُكننِت َعينِ  ِإين ِ أَلعنَلُم ِإَذا ُكننِت َعينِ  رَاِضَيًة ، َوِإَذا ُكننِت َعَليَّ َغضنَِب قَاَلتن فَ ُقلنُت ِمنن َأينَن تَ عنِرُف َذِلَك " 
 َوَربِ  حُمَمٍَّد ، َوِإَذا ُكننِت َغضنَِب قُ لنِت ال َوَربِ  ِإب نَراِهيَم قَاَلتن قُ لنُت َأَجلن َواَّللَِّ اَي َرُسوَل هللِا  الاِضَيًة فَِإنَِّك تَ ُقوِلنَي رَ 

ُجُر ِإالَّ امسنَك " ) خ /   ( . 2439، م /  5228َما َأهن
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 هااشَ قَ ل نِ َحمَّ تَ ي َ أن 
ُهما  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  - 61 ُ َعن ن ُ َعننُه  -بُن اخلطاب قَاَل : قَاَل ُعَمُر  –َرِضَي اَّللَّ ًما  –َرِضَي اَّللَّ : ُكنَّا َمعنَشَر قُ َرينٍش قَ ون

ا َقِدمنَنا النَمِديَنةَ  نَ غنِلُب النِ َساءَ  ًما تَ غنِلبُ ُهمن ِنَساُؤُهمن  ، فَ َلمَّ اَن قَ ون َن ِمنن ِنَسائِِهمن  ، َوَجدن َكاَن : وَ  ، قَالَ  ، َفَطِفَق ِنَساُؤاَن يَ تَ َعلَّمن
ًما َعَلى امنَرَأيت  َمننِزِل يف َبيِن ُأَميََّة بنِن زَينٍد اِبلنَعَواِل   :  ، فَ َقاَلتن  ، فَأَننَكرنُت َأنن تُ َراِجَعيِن  ، فَِإَذا ِهَي تُ َراِجُعيِن  ، فَ تَ َغضَّبنُت يَ ون

َم ِإىَل اللَّينلِ  لَيُ َراِجعنَنهُ  –ى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّ  –، فَ َوهللِا ِإنَّ َأزنَواَج النَّيبِ   َما تُ ننِكُر َأنن ُأرَاِجَعكَ  َداُهنَّ النيَ ون ُجُرُه ِإحن ،  ، َوتَ هن
:  ، فَ ُقلنتُ  : نَ َعمن  ؟ فَ َقاَلتن  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –: َأتُ َراِجِعنَي َرُسوَل هللِا  ، فَ ُقلنتُ  فَاننطََلقنُت َفَدَخلنُت َعَلى َحفنَصةَ 

َم ِإىَل اللَّينلِ َأت َ  َداُكنَّ النيَ ون ُجُرُه ِإحن َداُكنَّ َأنن  ، َوَخِسرَ  : َقدن َخاَب َمنن فَ َعَل َذِلَك ِمننُكنَّ  ، قُ لنتُ  : نَ َعمن  ؟ قَاَلتن  هن ، َأفَ َتأنَمُن ِإحن
َها ِلَغَضِب َرُسوِلِه  َصلَّى هللاُ  –، اَل تُ َراِجِعي َرُسوَل هللِا  َقدن َهَلَكتن  ؟ فَِإَذا ِهيَ  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –يَ غنَضَب هللاُ َعَلي ن

ًئا - َعَلينِه َوَسلَّمَ  أَلِيِه َشي ن َسَم َوَأَحبَّ ِإىَل َرُسوِل هللِا  ، َوَسِلييِن َما بََدا َلكِ  ، َواَل َتسن  –، َواَل يَ ُغرَّنَِّك َأنن َكاَنتن َجارَُتِك ِهَي َأون
 ( . 5191واللفظ له ، خ /  1479. ) م /  -يُرِيُد َعاِئَشَة  –ِمننِك  –َم َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّ 

 

َم النِقَياَمِة الذي يُ فنِشي ِسَر زوجته   ِمنن َأَشرِ  النَّاِس ِعننَد هللِا َمننزَِلًة يَ ون
ِرىِ   – 62 ُدن ُ َعننُه  –َعنن َأَِب َسِعيٍد اخلن  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  – قَاَل : َقاَل َرُسوُل هللاِ  –َرِضَي اَّللَّ

َم النِقَياَمِة ، الرَُّجَل يُ فنِضي ِإىَل امنَرَأتِِه ، َوتُ فنِضي إِ   لَينِه ، مثَّ يَ ننُشُر ِسرََّها " " ِإنَّ ِمنن َأَشرِ  النَّاِس ِعننَد هللِا َمننزَِلًة يَ ون
 ( .  1437) م / 

 
َاَء بنِت يَزِيَد  – 63 ُ َعننها رَ  –َعنن َأمسن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  –قَاَلتن : ُكنَّا ِعننَد َرُسوِل اَّللَِّ  –ِضَي اَّللَّ الر َِجاُل َوالنِ َساُء  –َصلَّى اَّللَّ

ُث مبَا َيُكوُن  ِلِه ، َأون َعَسى امنَرَأٌة حُتَدِ  َ َأهن َنُه َوبَ نين ُث مبَا َيُكوُن بَ ي ن نَ هَ ، فَ َقاَل : " َعَسى رَُجٌل حُيَدِ  َ َزونِجَها " ، َفَأَرمَّ بَ ي ن ا َوبَ نين
َعلنَن ، قَاَل : َفَّل ت َ  َعُلوَن َوِإن َُّهنَّ لَيَ فن ُم ، فَ ُقلنُت : ِإي َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، ِإن َُّهمن لَيَ فن َعُلوا ، النَقون  فن

ِر الطَّرِيِق ،   فَ َغِشيَ َها َوالنَّاُس يَ ننظُُروَن " فَِإنَّ ِمثنَل َذِلَك ِمثنَل َشينطَاٍن َلِقَي َشينطَانٍَة يف َظهن
 يف صحيح اجلامع ( . 4008) رواُه الطَّرَباين  / قال الشيخ األلباين : ) حسن ( انظر حديث رقم : 

 

ت النساء ، والتِ   اس عثراهتن ، أو ختوينهنمَ عدم تَ تَ ب ع زالَّ
ُ َعننُه  –َعنن َجاِبِر بنِن َعبنِد هللِا  – 64  َل : قَا –َرِضَي اَّللَّ

َلُه لَينًَّل يَ َتَخوَّنُ ُهمن ، َأون يَ لنَتِمُس َعثَ َراهِتِمن " –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –" نَ َهى َرُسوُل هللِا   َأنن َيطنُرَق الرَُّجُل َأهن
 ( . 715) م /  
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ُ َعننُه  –َعنن َجاِبِر بنِن َعبنِد هللِا  – 65 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –النَّيبِ   قَاَل : قَ َفلنَنا َمعَ  –َرِضَي اَّللَّ  ِمنن َغزنَوٍة فَ تَ َعجَّلنُت  – َصلَّى اَّللَّ
َوِد َما َأننَت رَاٍء َعَلى بَِعرٍي ِل َقطُوٍف فَ َلِحَقيِن رَاِكٌب ِمنن َخلنِفي فَ َنَخَس بَِعرِيي بَِعنَ َزٍة َكاَنتن َمَعُه فَاننطََلَق بَِعرِيي كَ   َأجن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –لنَّيب  ِمَن اإِلِبِل فَِإَذا ا ٍد بُِعُرٍس ، قَاَل :  – َصلَّى اَّللَّ  فَ َقاَل : " َما يُ عنِجُلَك ؟ " قُ لنُت ُكننُت َحِديَث َعهن
نَ  ًرا َأمن ثَ يِ ًبا ؟ " قُ لنُت ثَ يِ ٌب ، قَاَل : " فَ َهَّلَّ َجارِيًَة ُتَّلِعبُ َها َوُتَّلِعُبَك ؟ " قَاَل فَ َلمَّا َذَهب ن ُخَل ، قَاَل : ا " ِبكن  لَِندن

ُخُلوا لَينًَّل  َتِحدَّ النُمِغيَبُة " ) خ /  –َأين ِعَشاًء  –" َأمنِهُلوا َحىتَّ َتدن  ( . 5079ِلَكين َتَنَتِشَط الشَِّعَثُة َوَتسن
 

 وغض  الطرف عن بعض نقائصها عدم كراهيتها ابلكلية
ُ َعننُه  –َعنن َأيب ُهَري نَرَة  – 66  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –َل: قَاَل َرُسوُل هللِا قَا –َرِضَي اَّللَّ

َرُه " َها آَخَر " َأون قَاَل : " َغي ن َها ُخُلًقا َرِضَي ِمن ن ِمَنًة ، ِإنن َكرَِه ِمن ن ِمٌن ُمؤن َركن ُمؤن  " اَل يَ فن
 ( . 1469) م /  

 
َرَأَتُه َجلنَد النَعبندِ   ال جَينِلُد َأَحدُُكُم امن

ُ َعننُه  –َعبنِد هللِا بنِن َزمنَعَة َعنن  – 67 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  َقاَل : – َصلَّى اَّللَّ
ِم " ) خ /    ( . 5204" ال جَينِلُد َأَحدُُكُم امنَرَأتَُه َجلنَد النَعبنِد مثَّ جُيَاِمُعَها يف آِخِر النيَ ون

 
 ّتضي زوجها إن كانت تريد أن تبقى يف عصمتهللمرأة أن ُتسقط بعض حقوقها تس

ُهما  –َعِن ابنِن َعبَّاٍس  – 68 ُ َعن ن َدُة َأنن يُطَلِ َقَها النَّيب   –َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلََّم  –قَاَل : َخِشَيتن َسون فَ َقاَلتن :  –َصلَّى اَّللَّ
ِمي ِلَعائِ  َعلن يَ ون يِن ، َواجن يِن َوَأمنِسكن  َشَة ، فَ َفَعَل فَ نَ َزَلتن : ال ُتطَلِ قن

ٍء فَ هُ  ٌر ( َفَما اصنطََلَحا َعَلينِه ِمنن َشين نَ ُهَما ُصلنًحا َوالص لنُح َخي ن ِلَحا بَ ي ن  َو َجائٌِز ") َفَّل ُجَناَح َعَلينِهَما َأنن ُيصن
 ( . 3040) صحيح الّتِ نِمِذي  / 

 
ا يف بناء األسرة ، نً هَ سبب وَ تنازل الرجل عن قوامته أمر ُيشقي املرأة وال ُيسعدها ، ويُ 

 وتقويًضا يف أركاهنا
َرَة  – 69 ُ َعننُه  –َعنن َأيب َبكن عنتُ َها ِمنن َرُسوِل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ ُ ِبَكِلَمٍة مسَِ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل َلَقدن نَ َفَعيِن اَّللَّ  – َصلَّى اَّللَّ

ُت َأنن أَ  ََمِل بَ عنَد َما ِكدن َم اجلن ا بَ َلَغ َرُسوَل هللِا َأايَّ ََمِل فَأُقَاِتَل َمَعُهمن قَاَل : َلمَّ ََق أبَِصنَحاِب اجلن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –لن َأنَّ  – َصلَّى اَّللَّ
ا َأمنَرُهُم امنَرَأًة " ) خ /  ٌم َولَّون ِلَح قَ ون َرى قَاَل " َلنن يُ فن َل فَاِرَس َقدن َملَُّكوا َعَلينِهمن بِننَت ِكسن  ( . 4425َأهن
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 ل بهالصرب على ما تتدلَّ 
ُ َعننها  – َعنن َعاِئَشةَ  – 70 ِجَد يَ لنَعُبوَن  قَاَلتن  – َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َزونِج النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ ََبَشُة النَمسن : َدَخَل الن

َراُء َأحتُِبِ نَي َأنن تَ ننظُِري ِإلَينِهمن " :  فَ َقاَل ِل  ُت  : نَ َعمن  فَ ُقلنتُ  "اَي مُحَي ن َندن ُتُه فَ َوَضعنُت َذَقيِن َعَلى َعاتَِقُه فََأسن ، فَ َقاَم اِبلنَباِب َوِجئ ن
هِ  ِهي ِإىَل َخدِ  َمِئٍذ َأاَب النَقاِسِم طَيِ ًبا قَاَلتن  ، َوجن َلِِمن يَ ون  " ُبكِ َحسن " :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ، : َوِمنن قَ ون

ُبكِ " :  ، فَ َقاَم ِل مثَّ قَالَ  : اَي َرُسوَل هللِا اَل تَ عنَجلن  فَ ُقلنتُ  : َوَما ِل ُحب   قَاَلتن  ، : اَل تَ عنَجلن اَي َرُسوَل هللاِ  فَ ُقلنتُ  " َحسن
ُلَغ النِ َساَء  النََّظِر ِإلَينِهمن  بَ بنُت َأنن يَ ب ن  ننُه . َمَقاُمُه ِل َوَمَكاين مِ ، َوَلِكينِ  َأحن

 ( . 3277النَّسائي يف الكربى ، السلسلة الصحيحة / رواُه ) 
 

 من أجلها م  الفَ  وتنظيفُ  َلا نُ ي  زَ الت َّ 
ُ َعننها  –َعنن َعاِئَشَة   - 71  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –َأنَّ النَّيبَّ  –َرِضَي اَّللَّ

َتُه بََدَأ اِبلسِ وَ   .(  253اِك " ) م / " َكاَن ِإَذا َدَخَل بَ ي ن
 

 ال يعيب طعامها
ُ َعننُه  –َعنن َأيب ُهَري نَرَة  – 72 تَ َهاُه َأَكَلُه  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –قَاَل : َما َعاَب النَّيب   –َرِضَي اَّللَّ طََعاًما َقط  ِإِن اشن

 ( . 2064، م /  3563) خ /  َوِإالَّ تَ رََكُه .
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 ( الزوجات : أن يَعِدل بينها وبني ضرهتاد د  عَ عند ت َ )  
 من حقوق الزوجة اليت عد د زوجها ، فإن كان للرجل أكثر من زوجة 

 وجب عليه العدل بينهن
ُ َعننُه  -َعنن َأَِب ُهَري نَرَة  - 73 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –َعِن النَِّبِ   –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ

َم النِقَياَمِة َوِشق ُه َماِئٌل " ) صحيح أيب داود /  " َمنن َكاَنتن َلهُ  َداُُهَا َجاَء يَ ون  ( . 2123امنَرَأاَتِن َفَماَل ِإىَل ِإحن

 
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 74 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَلتن : َكاَن َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ َ ِإَذا َأرَاَد َسَفًرا َأق ن  - َصلَّى اَّللَّ رََع بَ نين

َمَها َولَي ن  ُهنَّ يَ ون ِسُم ِلُكلِ  امنَرَأٍة ِمن ن ُمَها َخَرَج هِبَا َمَعُه ، وََكاَن يَ قن َعَة َوَهَبتن ِنَسائِِه فَأَي َّتُ ُهنَّ َخَرَج َسهن َدَة بِننَت َزمن َر َأنَّ َسون َلتَ َها َغي ن
َلتَ َها ِلَعاِئَشَة َزونِج النَّيبِ   َمَها َولَي ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ َصلَّى ا –يَ ون َتِغي ِبَذِلَك ِرَضا َرُسوِل هللِا   - َّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –تَ ب ن  "  - َصلَّى اَّللَّ

 (  . 2445، م /  2593) خ / 

 
 إن تزوج الرجل ِبكًرا وعنده زوجات يقيم عند البكر سبعة أايم مث يقسم 

ُ َعننُه  -َعنن َأَنٍس  - 75 ًعا َوَقَسَم ، قَاَل : مِ  –َرِضَي اَّللَّ َر َعَلى الث َّيِ ِب َأقَاَم ِعننَدَها َسب ن  َن الس نَِّة ِإَذا تَ َزوََّج الرَُّجُل النِبكن
ِر َأقَاَم ِعننَدَها َثَّلَوِإَذا تَ َزوََّج الث َّيِ َب َعَلى النبِ   ( . 1461، م /  5214اًث مثَّ َقَسَم " ) خ / كن

 
 
 



 30 
حقوق الزوجيةلَمتُْن األَْربَِعيَن الِعَماِديَّة فِي ا  

ةكّت شن وق مُ قُ حُ   
ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتهِ ُكل ُكمن رَاٍع   ، وَُكل ُكمن َمسن

ُهما  -َعِن ابنِن ُعَمَر  - 76 ُ َعن ن  َأنَُّه َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ
َِمرُي الَِّذي َعَلى ا ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتِه ، فَاألن ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتِه ، " َأاَل ُكل ُكمن رَاٍع ، وَُكل ُكمن َمسن  لنَّاِس رَاٍع ، َوُهَو َمسن

ُهمن ، َوالنَمرنَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ينِت بَ عنِلَها َوَوَلدِ  ُئوٌل َعن ن ِل بَ ينِتِه ، َوُهَو َمسن ُهمن ، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأهن ُئوَلٌة َعن ن  ِه ، َوِهَي َمسن
ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتِه " ) م / َوالنَعبنُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِ ِدِه وَ  ُئوٌل َعننُه ، َأاَل َفُكل ُكمن رَاٍع ، وَُكل ُكمن َمسن  ( . 1829ُهَو َمسن

 
َرُهوَن ، َوال أيَنَذنَّ يف بُ ُيوِتُكمن ِلَمنن  َحق ُكمن َعَلى ِنَساِئُكمن ال يُوِطئنَن فُ ُرَشُكمن َمنن َتكن

َرُهوَن ، َأال َوَحق ُهنَّ َعَلينكُ  َوهِتِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ َتكن  من َأنن حُتنِسُنوا ِإَلينِهنَّ يف ِكسن
َوِص  - 77 ِرو بنِن اأَلحن ُ َعننُه  -َعنن َعمن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َشِهَد َحجََّة الَوَداِع َمَع َرُسوِل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى اَّللَّ

َا ُهنَّ َفَحِمَد اَّللََّ ، َوَأث نىَن َعَلينِه ، وَ  ًرا ، فَِإمنَّ ُصوا اِبلنِ َساِء َخي ن تَ ون ذَكََّر ، َوَوَعَظ ، َفذََكَر يف الَِديِث ِقصًَّة ، فَ َقاَل : َأال َواسن
َر َذِلَك ، ِإالَّ َأنن أيَنِتنَي بَِفاِحَشٍة ُمبَ يِ َنٍة ، فَإِ  ًئا َغي ن ُهنَّ َشي ن ُجُروُهنَّ يف النَمَضاِجِع ، نن فَ عَ َعَواٌن ِعنندَُكمن ، لَينَس َتَنِلُكوَن ِمن ن لنَن فَاهن

ُغوا َعَلينِهنَّ َسِبيًَّل ، َأال ِإنَّ َلُكمن َعَلى نِ  َر ُمبَ ر ٍِح ، فَِإنن َأطَعنَنُكمن َفَّل تَ ب ن َساِئُكمن َحقًّا ، َولِِنَساِئُكمن َعَلينُكمن َواضنرِبُوُهنَّ َضرناًب َغي ن
َرُهوَن ، َأال َوَحق ُهنَّ  َحقًّا ، فََأمَّا َحق ُكمن َعَلى ِنَساِئُكمن  َرُهوَن ، َوال أيَنَذنَّ يف بُ ُيوِتُكمن ِلَمنن َتكن َفَّل يُوِطئنَن فُ ُرَشُكمن َمنن َتكن

َوهِتِنَّ َوطََعاِمِهنَّ " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /   ( .  1163َعَلينُكمن َأنن حُتنِسُنوا ِإلَينِهنَّ يف ِكسن
 

 أن يتعاوان على الطاعة
ُ َعننُه  - َأَِب ُهَري نَرةَ  َعنن  - 78 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ

ِهَها النَماَء ، ُ َرُجًَّل قَاَم ِمَن اللَّينِل َفَصلَّى َوَأي نَقَظ امنَرَأتَُه ، فَِإنن َأَبتن َنَضَح ِِف َوجن   " رَِحَم اَّللَّ
ِهِه النَماَء " رَِحَم اَّللَُّ   امنَرَأًة قَاَمتن ِمَن اللَّينِل َفَصلَّتن َوَأي نَقَظتن َزونَجَها ، فَِإنن َأََب َنَضَحتن ِِف َوجن

 ( . 1380) صحيح أيب داود /  

 
 أن يتعاهد بعضهم  البعض ابَلدااي اليت جتلب احملبة ولو يسرية

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 79  قَاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ
 " هتادوا حتابوا " 

 يف صحيح اجلامع ( . 3004) صحيح األدب املفرد ، قال الشيخ األلباين : ) حسن ( انظر حديث رقم : 
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ِه تَ َبس ُم كِ   من حسن املعاشرة وفيه أجراآلخر َّل الزوجني يف َوجن
ُ َعننُه  - َعنن َأيب َذر ٍ  - 80 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ

ُيَك َعِن النُمننَكِر َصَدَقٌة ، َوِإرنَشاُدكَ  ِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة ، َوَأمنُرَك اِبملَعنُروِف َونَ هن  الرَُّجَل يف َأرنِض الضَََّّلِل " تَ َبس ُمَك يف َوجن
 الطَّرِيِق َلَك َصَدَقٌة ، َلَك َصَدَقٌة ، َوَبَصُرَك لِلرَُّجِل الرَِّديِء الَبَصِر َلَك َصَدَقٌة ، َوِإَماطَُتَك اَلَجَر َوالشَّونَكَة َوالَعظنَم َعنِ 

َراُغَك ِمنن َدلنِوَك يف َدلنِو َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة   ( . 1956" ) صحيح الّتِ نِمِذي  / َوِإف ن
 

ٍء فَ لنيَ َتَحلَّلنُه ِمننهُ َمنن كَ   اَنتن َلُه َمظنَلَمٌة أَلَحٍد ِمنن ِعرنِضِه ، َأون َشين
ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 81  :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

َم قَ بنَل َأنن ال َيُكوَن ِديَناٌر ، َوال ِدرنَهٌم ِإنن َكاَن َلُه  " َمنن َكاَنتن َلُه َمظنَلَمٌة أَلَحٍد ِمنن ِعرنِضهِ  ٍء فَ لنيَ َتَحلَّلنُه ِمننُه النيَ ون ، َأون َشين

ِر َمظنَلَمِتِه َوِإنن َلَن َتُكنن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمنن َسيِ َئاِت َصاِحِبِه َفُحِملَ   . (2449/ " ) خ   َعَلينهِ َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمننُه ِبَقدن

 
 أن يشكر ُكٌل منهما اآلخر

ُ َعننُه  -َعنن َأيب ُهَري نَرَة  - 82  قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ
ُكُر النَّاَس " ) صحيح أيب داود /  ُكُر اَّللََّ َمنن اَل َيشن  ( . 4811" اَل َيشن
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 ُمَتمِ َمات
ِذي َزونَجَها الذر من دعوة  الُور على املرأة اليت تُ ؤن

ُ َعننُه  -َعنن ُمَعاِذ بنِن َجَبٍل  - 83 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ
ن نَيا ، ِإالَّ قَاَلتن َزونَجُتُه ِمَن الُوِر الِعنيِ  ِذي امنَرَأٌة َزونَجَها يف الد  َا ُهَو ِعننَدَك َدِخيٌل  " ال تُ ؤن ُ ، فَِإمنَّ ِذيِه ، قَاتَ َلِك اَّللَّ : ال تُ ؤن

َنا "  ) صحيح الّتِ نِمِذي  /   ( .   1174يُوِشُك َأنن يُ َفارَِقِك ِإلَي ن
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ةولَ بُ قن أحاديث غري مَ   
ُ َعننُه  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  - 1 ُ  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ

َلُه فَ لنَيصنُدق نَها ، مثَّ ِإَذا َقَضى َحاَجَتُه قَ بنَل َأنن تَ قنِضَي َحاَجتَ َها   يُ عنِجلنَها َحىتَّ تَ قنِضَي َحاَجتَ َها " َفَّل" ِإَذا َجاَمَع َأَحدُُكمن َأهن
يف ضعيف اجلامع ( . 450:  ى ، قال الشيخ األلباين : ) ضعيف ( انظر حديث رقملَ عن ) رواُه أبو ي َ    
 

ُ َعننُه  -َعنن ُمَعاِذ بنِن َجَبٍل  - 2 :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  
 ننُه "" َلون تَ عنَلُم النَمرنَأُة َحقَّ الزَّونِج َما قَ َعَدتن َما َحَضَر َغَداُؤُه َوَعَشاُؤُه َحىتَّ يَ فنرَُغ مِ 

 يف صحيح اجلامع ،  5259) قال الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رقم : 
 ( . 5726مث ضعفه يف ) السلسلة الضعيفة / 

 
ُ َعننها  -َعنن َعاِئَشَة  - 3  قَاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ

ُجَد أِلََحدٍ " َلون َأَمرنُت َأَحًدا  ُجَد ِلَزونِجَها ،  َأنن َيسن  ، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن
َوَد ِإىَل  َوَد ، َوِمنن َجَبٍل َأسن ُقَل ِمنن َجَبٍل َأمحنََر ِإىَل َجَبٍل َأسن   َجَبٍل َأمحنََر ، َوَلون َأنَّ رَُجًَّل َأَمَر امنَرَأتَُه َأنن تَ ن ن

َعَل  َُلَا َأنن تَ فن  ( . 1852" ) ضعيف ابن ماجة / َلَكاَن نَ ون
 ) لكان نوَلا ( : أي حقها والذي ينبغي َلا  .  

 قال الشيخ األلباين : ضعيف لكن الشطر األول منه صحيح .
 

 استنصاح
ِلِم ِستٌّ " . وذكر منها -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل رسول هللا  ِلِم َعَلى النُمسن : : " َحق  النُمسن   

تَ ننَصَحَك فَاننَصحن َلهُ وَ    " . ِإَذا اسن   "  
وأن يُقدِ موا ل النصيحة ، وكذلك  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -فأهيب ِبخواين أن يبادروا ابالستجابة ألمر رسول هللا 

يُن النَِّصيَحة ( فأان  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -اسّتشاًدا بقول رسول هللا  أطلب من إخواين النصيحة مبا يرونه : ) الدِ 
: ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف القوق الزوجية (  أنفع وأفضل إلخراج هذا العمل يف أفضل صورة و هو  

 وأخريًا : أسألكم ابهلل أال تبخلوا عليَّ أبي  نقٍد بَ نَّاء أو اقّتاٍح أو توجيٍه أو نصيحٍة فاملؤمن مرآة أخيه واملؤمنون َنَصَحة
  واملنافقون َغَشَشة .

  وجزاكم هللا خريًا
 للتواصل : موقع التواصل االجتماعي

 صفحة / عماد أبو النجا ، صفحة / عماد الدين أبو النجا
( 01116781666،  01111643666حممول  : )  
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 صحيفة الكتاب
3 .......................شكر ..........................................................................  

4 مقدمة ................................................................................................  
 11التمهيد ............................................................................................... 

 31 ...................................................................................... من حقوق الزَّوج
ُجَد ِلَزونِجَها ُجَد لَِبَشٍر ، ألُِمرنتن النَمرنَأَة َأنن َتسن َبِغي لَِبَشٍر َأنن َيسن  13 ................................... َلون َكاَن يَ ن ن

ُجَد أَلَحٍد " َلون ُكننُت آِمًرا َأَحدً  ُجَد ِلَزونِجَهاا َأنن َيسن  13 .................................."  أَلَمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن
  ُه ،ا َما َأدَّتن َحقَّ " ِمنن َحقِ  الزَّونِج َعَلى الزَّونَجِة : َأنن َلون َساَلتن َمننِخَراُه َدًما َوقَ ينًحا ، َوَصِديًدا فَ َلَحَستنُه بِِلَساهنَِ 

ُجَد ِلَزونِجَها   ُجَد لَِبَشٍر ، ألَمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن َبِغي لَِبَشٍر َأنن َيسن  13 ................................" َلون َكاَن يَ ن ن
 13 ..................................... معصية الزوج تكون سبًبا يف عدم قبول الصَّلة ومن أشد النَّاِس َعَذاابً 

 13 ............................ َوامنَرَأٌة َعَصتن َزونَجَها َحىتَّ تَ رنِجَع " ......" اث نَناِن ال جُتَاِوُز َصَّلتُ ُهَما رُُءوَسُهَما : 
ٍم َوُهمن َلُه َكارُِهوَن "   13 ............................." َأَشد  النَّاِس َعَذااًب اث نَناِن : امنَرَأٌة َعَصتن َزونَجَها ، َوِإَماُم قَ ون

 13 .................................................................. الزوج طريق املرأة إىل اجلنة أو إىل النَّار
َا ُهَو َجن َُّتِك َواَنُرِك "  13 ......................................................... " اننظُِري َكينَف َأننِت َلُه ، فَِإمنَّ

َها   14. .....................امتناع املرأة عن املعاشرة يف الفراش سبب يف أن يكون الَِّذي يف السََّماِء َساِخطًا َعَلي ن
َها ، وتلعنها  ِبحَ النَمَّلَحىتَّ يَ رنَضى َعن ن  14 ......................................................... ِئَكُة َحىتَّ ُتصن

ُعو امنَرَأتَُه ِإىَل ِفَراِشَها ، فَ َتأنََب َعَلينِه ، " وَ   الَِّذي نَ فنِسي بَِيِدِه ، َما ِمنن رَُجٍل َيدن
َها "  َها َحىتَّ يَ رنَضى َعن ن  14 .............................................ِإالَّ َكاَن الَِّذي يف السََّماِء َساِخطًا َعَلي ن

َها النَمَّلامنَرَأتَُه ِإىَل ِفَراِشِه فَأََبتن أَ  " ِإَذا َدَعا الرَُّجلُ  ِبَح نن جتَِيَء َلَعنَ ت ن  14 .........................." ِئَكُة َحىتَّ ُتصن
َكُر ِلَزونِجَها  14 ................................................................. اَل يَ ننُظُر هللاُ ِإىَل امنَرَأٍة اَل َتشن

تَ غنيِن َعننُه "  " َكُر ِلَزونِجَها َوِهَي اَل َتسن  14 ..........................................اَل يَ ننظُُر هللاُ ِإىَل امنَرَأٍة اَل َتشن
14 ........................................................................ طاعة الزوج من موجبات اجلنة  

َرَها وحصَّنت فَ رنَجَها  " ِإَذا َصلَّتِ   14......... ....................................النَمرنَأُة ُُخَُسَها َوَصاَمتن َشهن
َنَِّة َشاَءتن "  14. .................................................. َوَأطَاَعتن بَ عنَلَها َدَخَلتن ِمنن َأيِ  َأب نَواِب اجلن

ِسَها َوَماِلهِ  طاعة الزوج يف غري  14. .................................. معصية ، َوَتُسر ُه ِإَذا َنَظَر ، َوحَتنَفظُُه يف نَ فن
ِسَها َوَماِلِه "  14. ....................................... " الَّيِت ُتِطيُع ِإَذا َأَمَر ، َوَتُسر  ِإَذا َنَظَر ، َوحَتنَفظُُه يف نَ فن

 15 .............................. حيَِل  ِللنَمرنَأِة َأنن َتُصوَم َوَزونُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِذننِِه ، َواَل أتَنَذَن يف بَ ينِتِه ِإالَّ ِبِِذننِهِ  اَل 
  15 ............................ينِتِه ِإالَّ ِبِِذننِِه " اَل حيَِل  ِللنَمرنَأِة َأنن َتُصوَم َوَزونُجَها َشاِهٌد ِإالَّ ِبِِذننِِه ، َواَل أتَنَذَن يف ب َ 

َا َحىتَّ تُ َؤدِ َي َحقَّ َزونِجَها ، َوَلون َسَأََلَا نَ فنَسَها َوِهَي َعَلى قَ َتٍب َلَن   15 ...............  َتَننَ عنهُ اَل تُ َؤدِ ي النَمرنَأُة َحقَّ َرهبِ 
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ُجَد ِلَزونِجَها ، َوالَِّذي نَ فنُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه ، َلون ُكننُت آِمًرا َأَحًدا َأنن َيسن  .."   ُجَد ِلَغرينِ اَّللَِّ ، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن
َا َحىتَّ تُ َؤدِ َي َحقَّ َزونِجَها ، َوَلون َسَأََلَا نَ فنَسَها َوِهَي َعَلى قَ َتٍب َلَن   15 .............."   َتَننَ عنهُ اَل تُ َؤدِ ي النَمرنَأُة َحقَّ َرهبِ 

َبِجُس اِبلنَقينِح َوالصَِّديِد ، ِرِق رَأنِسِه قُ رنَحٌة تَ ن ن  َلون َكاَن ِمنن َقَدِم الزوج ِإىَل َمفن
بَ َلتنُه زوجته تَ لنَحُسُه َما َأدَّتن َحقَُّه   تَ قن  15 ..............................................................مثَّ اسن

ُجَد ِلَزونجِ  " اَل َيصنُلحُ  ُجَد لَِبَشٍر ، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن ُجَد لَِبَشٍر، َوَلون َصَلَح لَِبَشٍر َأنن َيسن  َها ، لَِبَشٍر َأنن َيسن
َها ،  ِرِق رَأنِسِه قُ رنَحٌة ت َ ِمنن ِعَظِم َحقِ ِه َعَلي ن َبِجُس اِبلنَقينِح َوالصَِّديِد ،َوالَِّذي نَ فنِسي بَِيِدِه ، َلون َكاَن ِمنن َقَدِمِه ِإىَل َمفن  ن ن

بَ َلتنُه تَ لنَحُسُه َما َأدَّتن َحقَّهُ   تَ قن  15 .................................................................."  مثَّ اسن
 16 ........................................................................................... حفظ ماله

ًئا ِمنن بَ ينِت َزونِجَها ِإالَّ ِبِِذنِن َزونِجَها   16............................ ................."  ..." ال تُ ننِفُق امنَرَأٌة َشي ن
ِظ َغيَبته أالَّ ُتكلِ م رجَّل أجنبًيا إالَّ ِبذنه  16.... .................................................... وِمن ِحفن

 16.............................. .............................. " نَ َهى أن تكلم النِ َساء ِإالَّ ِبِِذنِن َأزنَواِجِهنَّ "
 16............................  إليها أو كانت مظلومة ُأِسيءَ وإن ،  عليها حىت يرضى غاضبٌ  هازوجُ تنام و ال 

َنَّةِ  رِبُُكمن بِِنَساِئُكمن يف اجلن  :  . قَالَ  : بَ َلى اَي َرُسوَل اَّللَِّ  قُ لنَنا " ؟ َأاَل ُأخن
َها قَاَلتن "  َتِحُل  : َهِذِه يَِدي يف يَِدكَ  ُكل  َوُدوٍد َوُلوٍد ِإَذا َغِضَبتن َأون ُأِسيَء ِإلَي ن ٍض ، اَل َأكن   16..  " َحىتَّ تَ رنَضىِبَغمن
َنَِّة النَوُدودُ "  ِل اجلن رِبُُكمن بِِنَساِئُكمن ِمنن َأهن  ،  َيتن ، الَّيِت ِإَذا آَذتن َأون ُأوذِ  ، النَعُؤوُد َعَلى َزونِجَها ، النَولُودُ  َأاَل ُأخن

ًضا  َجاَءتن َحىتَّ أتَنُخَذ بَ ينَد َزونِجَها  16.. ............................ " َحىتَّ تَ رنَضى، مثَّ تَ ُقوُل َوهللِا اَل َأُذوُق ُغمن
 17...... .....من غري أبس ............................................ال تطلب الطَّلق واخللع من زوجها 

َا امن  َها رَاِئَحُة اجلَنَِّة " َلتن َزونَجَها َطَّلَرَأٍة َسأَ " َأمي   17....... ..........................قًا ِمنن َغرينِ أبَنٍس َفَحَراٌم َعَلي ن
تَ َلَعتن ِمنن َزونِجَها ِمنن َغرينِ أبَنٍس َلَن َترِحن رَ  َا امنَرَأٍة اخن َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاُت "   " َأمي   17. ........اجلَنَِّة " اِئَحَة " النُمخن

 17...... ..................................................................... التصدق عليه إن كان فقريًا
رَِها ، قَاَل : فَ َقاَلتن ِلَعبنِد هللِا :   وََكاَنتن زَي نَنُب تُ ننِفُق َعَلى َعبنِد هللِا َوَأي نَتاٍم يف َحجن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – َسلن َرُسوَل هللاِ  ِري ِمَن الصََّدَقِة ؟  - َصلَّى اَّللَّ  َأجَينِزي َعينِ  َأنن أُننِفَق َعَلينَك ، َوَعَلى َأي نَتاِمي يف َحجن
ُر الصََّدَقِة "  ُر النَقَرابَِة ، َوَأجن َراِن : َأجن   17 ....................................................." نَ َعمن ، ََلَا َأجن

 17....... .................................................................................. العناية هبيئته
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - ُ َعن ن ُرَق رَأنَس َرُسوِل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَلتن : " ُكننُت ِإَذا َأَردنُت َأنن َأف ن
نَ ينِه "  -ِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ َعَلين  - َ َعي ن  17 ......................َصَدعنُت النَفرنَق ِمنن اَيُفوِخِه ، َوُأرنِسُل اَنِصيَ َتُه بَ نين

18 .................................................................................... الزوجة وقحقمن   
 18 ......................................................... ابلنساء – َعَلينِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ  -النَّيبِ  وصية 

ٍء يف الض ِ  ُصوا اِبلنِ َساِء فَِإنَّ النَمرنَأَة ُخِلَقتن ِمنن ِضَلٍع ، َوِإنَّ َأعنَوَج َشين تَ ون  ُه ؛َلِع َأعنَّل" اسن
ُصوا اِبلنِ َساء "  َوِإنن  فَِإنن َذَهبنَت تُِقيُمُه َكَسرنَتُه ،  تَ ون َتُه َلَن يَ َزلن َأعنَوَج ، فَاسن  18 ...............................تَ رَكن
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 18............. .......................................... ثبوت حقوق الزوجة والث  على مراعاة حقوقها
بَ رن َأنََّك تَ ُقوُم اللَّينَل َوَتُصوُم الن َّ   18... .......، َوِإنَّ ِلَزونِجَك َعَلينَك َحقًّا ... َهاَر ؟ " قُ لنُت بَ َلى ، قَاَل : "" َأَلَن ُأخن

 18 .............................أن يكون َلا صداق أو مهر وجواز كونه تعليم قرآن أوخامت حديد وغري ذلك 
ُر الصََّداِق َأينَسُرُه "   18 .............................................................................." َخي ن
ُر النِ َكاِح َأينَسُرُه "   18 ..............................................................................." َخي ن

َطَّ  ن نَيا ، َأون تَ قنًوى ِعننَد هللِا ،تُ َغالُوا َصَداَق النِ َساِء ، فَِإن ََّها َلون َكاَنتن  اِب : القَاَل ُعَمُر بنُن اخلن ُرَمًة يف الد   َمكن
َدَق امنَرَأًة ِمنن ِنَسائِِه ، -َصلَّى هللا َعلينِه وَسلََّم  -ُكمن َوَأَحقَُّكمن هِبَا حُمَمٌَّد َكاَن َأونال   َما َأصن

َرَة ُأوِقيَّ  ثَ َر ِمَن اث ننَ يَتن َعشن  18 ...............................................ًة ، َوال ُأصنِدَقِت امنَرَأٌة ِمنن بَ َناتِِه َأكن
 19 ......... " .......................................................قَاَل اننظُرن َوَلون َخاََتًا ِمنن َحِديٍد  " ...

َرَة ُأوِقيًَّة َوَنشًّا )  يَتن َعشن  19 ..................................................... ( ..َكاَن َصَداقُُه أِلَزنَواِجِه ثِن ن
 19 ............................................................................ أن ُيصنع َلا وليمة للعرس

 19 ....................................................................................َأونَلن َوَلون ِبَشاٍة " " 
ِلِه ِمن خري الناس عند هللا  19 .............................................................. خري الناس أَلهن

ِلي "   رُُكمن أَلهن ِلِه ، َوَأاَن َخي ن رُُكمن أَلهن رُُكمن َخي ن 19 ........................................................." َخي ن  
َوتُ ُهنَّ اِبلنَمعنُروفِ   20 ....................................... اإلحسان إليهن عموًما ، وخاصة ََلُنَّ ِرزنقُ ُهنَّ وَِكسن

َوتُ ُهنَّ اِبلنَمعنُروِف ، ... "  ... "  20 .................................................َوََلُنَّ َعَلينُكمن ِرزنقُ ُهنَّ وَِكسن
َوهِتِنَّ َوَطَعاِمِهنَّ "  ..."   20 .......................................َأال َوَحق ُهنَّ َعَلينُكمن َأنن حُتنِسُنوا ِإلَينِهنَّ يف ِكسن

 20 ........ من أبرز حقوق الزوجة وواجبات الزوج أن يصون كرامتها وحيفظ ِعرنضها ، ويَ َغار عليها يف غري ريبة
ُكمن  ُت "  ...َوالد ُخوَل َعَلى النِ َساِء " " ِإايَّ ُو النَمون َمن َو ؟ قَاَل : " الن َمن  20 ................اَي َرُسوَل هللِا َأفَ َرَأينَت الن

ُ َعزَّ َوَجلَّ ،  َها َما يُ بنِغُض اَّللَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ، َوِمن ن َرِة َما حيُِب  اَّللَّ َرُة َوَأمَّا النغَ  ..." ِإنَّ ِمَن النغَي ن  ي ن
َرُة يف َغرينِ رِيَبٍة ،  ُ َعزَّ َوَجلَّ ؛ َفالنغَي ن  20 ........................................................الَّيِت يُ بنِغُض اَّللَّ

َفٍح َمَع امنَرَأيت َلَضَرب نُتُه اِبل َلون رََأينُت رَُجًَّل  –َعننُه  َرِضَي اَّللَُّ  -قَاَل َسعنُد بنُن ُعَباَدَة  - َر ُمصن  21 ..........سَّينِف َغي ن
 21 ............................................................................ ال يكون ديواًث والعياذ ابهلل

َم النِقَياَمِة : النَعاق   " َثَّلثٌَة ال ُ ِإلَينِهمن يَ ون َلُة ، َوالدَّي وثُ ِلَواِلَدينِه ، َوالنَمرنَأُة النمُ  يَ ننظُُر اَّللَّ 21 ........... " ........،  تَ َرجِ   
 21...... ......................................................................... الدفاع عنها عن عرضه

ِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد " ... "   21.. ..............................................................َوَمنن قُِتَل ُدوَن َأهن
  21 ....ِمن حق املرأة على الرجل أن حيفظها ويصوهنا من كل ما خيدش دينها وشرفها فيمنعها من السفور والتربج

ِل بَ ينتِ  َأَل الرَُّجَل َعنن َأهن تَ رنَعاُه ، َأَحَفَظ َأمن َضيََّع ، َحىتَّ َيسن َ َساِئٌل ُكلَّ رَاٍع َعمَّا اسن  21 ................. ِه "" ِإنَّ اَّللَّ
 21......... .......................................... على الزوج أن يشجعها ويعينها على الطاعة والعبادة

  َ يًعا ُكِتَبا ِمَن الذَّاِكرِيَن اَّللَّ ِ جَِ َعتَ نين َقَظ ِمَن اللَّينِل َوَأي نَقَظ امنَرَأتَُه َفَصلََّيا رَكن تَ ي ن اِكَراِت " َكِثريً " َمِن اسن  21 ........ا َوالذَّ
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َه ،  ِرِب النَوجن َتَسبنَت ، َواَل َتضن َتَسينَت ، َأِو اكن ُسَوَها ِإَذا اكن َت ، َوَتكن  ُتطنِعَمَها ِإَذا َطِعمن
ُجرن ِإالَّ يف النبَ ينتِ   22 ................................................................... َواَل تُ َقبِ حن ، َواَل تَ هن

َه ، َواَل تُ قَ  َتَسبنَت ، َواَل َتضنِرِب النَوجن َتَسينَت ، َأِو اكن ُسَوَها ِإَذا اكن َت ، َوَتكن  بِ حن ، " َأنن ُتطنِعَمَها ِإَذا َطِعمن
ُجرن ِإالَّ يف النبَ ينِت "   22... ..........................................................................َواَل تَ هن

 
ًا َأنن ُيَضيِ َع َمنن يَ ُقوُت "   22..... ........................................................." َكَفى اِبلنَمرنِء ِإمثن

ًا َأنن حَينِبَس ، َعمَّنن مَينِلُك ُقوتَُه "   22.. ....................................................." َكَفى اِبلنَمرنِء ِإمثن
ِكنٍي  َتُه يف رَقَ َبٍة ، َوِديَناٌر َتَصدَّقنَت ِبِه َعَلى ِمسن َتُه يف َسِبيِل هللِا َوِديَناٌر َأن نَفقن  ، " ِديَناٌر َأن نَفقن

ِلَك "  َتُه َعَلى َأهن ًرا الَِّذي َأن نَفقن ِلَك ، َأعنَظُمَها َأجن َتُه َعَلى َأهن  22.... .................................َوِديَناٌر َأن نَفقن
َها َحىتَّ َما جَتنَعُل يف يف امنَرَأتِ  َه هللِا ِإالَّ ُأِجرنَت َعَلي ن َتِغي هِبَا َوجن  22. ...................َك " " ِإنََّك َلنن تُ ننِفَق نَ َفَقًة تَ ب ن

هَ  ىَن ِللنَمرنَأِة ِإَذا َكاَن ِلَزونِجَها َعَلي ن َا الن ََّفَقُة َوالس كن َعُة " " ِإمنَّ  22 ...........................................ا الرَّجن
 23 ........................................................... مداِعبة األهل ، والتَ َلط ف هبم ومضاحكتهم

ٌر ، َأمن ثَ يِ ٌب ؟ " قُ لن  َت ؟ " قُ لنُت : نَ َعمن ، قَاَل : " ِبكن  ُت : ثَ يِ ٌب ، قَاَل : " اَي َجاِبُر تَ َزوَّجن
ن َ  ُخَل بَ ينيِن َوبَ ي ن ًرا ُتََّلِعبُ َها ؟ "قُ لنُت : اَي َرُسوَل هللِا : ِإنَّ ِل َأَخَواٍت ، َفَخِشيُت َأنن َتدن  ُهنَّ ، قَاَل : " فَ َهَّلَّ ِبكن

يِن َترَِبتن يََداَك "  ..." َفَذاَك ِإَذنن ، ِإنَّ النَمرنَأَة تُ ننَكُح َعَلى ِديِنَها ، َوَماَِلَا ، َوَجَاَِلَا   23.... ..، فَ َعَلينَك ِبَذاِت الدِ 
ِر هللِا فَ ُهَو َلِعٌب ، اَل َيُكوُن َأرنبَ َعٌة : ُمََّلَعَبُة الرَُّجِل امنَرَأتَُه ، َوأتَندِ  ٍء لَينَس ِمنن ِذكن  يُب الرَُّجِل فَ َرَسُه ، " ُكل  َشين

 ِ َ النَغَرَضنين ُي الرَُّجِل بَ نين  23... ..............................................اَحَة  " َوتَ َعل ُم الرَُّجِل السِ ب ، َوَمشن
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - ُ َعن ن  يف َسَفٍر قَاَلتن :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأن ََّها َكاَنتن َمَع النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ

ُتُه َعلَ  ُتُه َفَسبَ قن ُتُه َفَسبَ َقيِن فَ َقاَل : َفَسابَ قن َم َسابَ قن َليَّ ، فَ َلمَّا مَحَلنُت اللَّحن  ى رِجن
َقِة "   23............................... ................................................" َهِذِه بِِتلنَك السَّب ن

 23 .................................................................................... إطعامها يف فمها
َمَة تَ رنفَ ُعَها ِإىَل يف امنَرَأِتَك  " ...  23.. ..... " .................، َوِإنََّك َلنن تُ ننِفَق نَ َفَقًة ِإالَّ ُأِجرنَت ِفيَها َحىتَّ الل قن

َرب  أو أيكل من املكان الذي شربت أو أكلت منه ومن املَّلطفة أن َيشن
َها  -َعاِئَشَة  َعنن  ُ َعن ن َرُب َوَأاَن َحاِئٌض ، مثَّ ُأاَنِولُُه النَّيبَّ  –َرِضَي اَّللَّ   –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَلتن : ُكننُت َأشن

َرُب ، َوَأتَ َعرَُّق النَعرنَق َوَأاَن َحاِئٌض ، مثَّ ُأاَنِولُ  ِضِع يفَّ ، فَ َيشن   –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُه النَّيبَّ فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمون
ِضِع يفَّ "  24 ............................................................................ فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمون

رِها  النَّوم يف ِحجن
َرأُ الن  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -"  َكاَن النَّيب   ِري َوَأاَن َحاِئٌض "يَ قن   24.......................  ُقرنآَن َورَأنُسُه يف َحجن

  ِمنن ِإاَنٍء َواِحدٍ  االغتسال معها
َها  -َعنن َعاِئَشَة  - 50 ُ َعن ن   –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -"  ُكننُت َأغنَتِسُل َأاَن َوَرُسوُل هللِا  قَاَلتن : –َرِضَي اَّللَّ
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َنُه َواِحٍد ، فَ يُ َباِدُرين َحىتَّ َأُقوَل : دَعن ِل ، دَعن ِل . قَاَلتن : َوُُهَا ُجنُ َباِن " ِمنن   24................ ِإاَنٍء بَ ينيِن َوبَ ي ن
 عدم إُهاَلا والّتفق هبا أثناء حيضتها 

َها  -َعنن ُأمِ  َسَلَمَة  - 51 ُ َعن ن  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -اَل ِل َرُسوُل هللِا فَ قَ  ...ِحضنُت : قَاَلتن  –َرِضَي اَّللَّ
َِميَلِة "  ِت " قُ لنُت نَ َعمن ، َفَدَعاين فََأدنَخَليِن َمَعُه يف اخلن  24............................................ " َأنُِفسن

 
 24.... ........................................ من العشرة ابملعروف انتقاء الكلمات والرفق يف تعليم األهل

َب " فَ َقاَلتن : ِإين ِ َحاِئٌض ، فَ َقاَل : " ِإنَّ َحينَضَتِك لَينَستن يف َيِدِك   24.... ......... "" اَي َعاِئَشُة : اَنِولِييِن الث َّون
 24 .................... امسهامن اإلكرام واملَّلطفة ، وحسن التبع ل مناداة الزوجة أبحب األمساء إليها وترخيم 

ِيُل يُ قنرُِئِك السَََّّلَم فَ ُقلنُت ، َوَعَلينِه السَََّّلُم َوَرمحنَُة هللاِ   24.. .... " .َأَرى   َوبَ رََكاتُُه ، تَ َرى َما ال" اَي َعاِئَش َهَذا ِجربن
َراُء َأحتُِبِ نَي َأنن تَ ننظُِري ِإلَينِهمن  ِجَد يَ لنَعُبوَن اوذلك ملا دخل  -"  " اَي مُحَي ن ََبَشُة النَمسن  25 ......................  –لن

َتيِن َأننِت ُأمَّ َعبنِد هللِا " َفَكاَن يُ َقاُل ََلَا : ُأم  َعبنِد هللِا َحىتَّ َماَتتن ، َوَلَن تَِلدن َقط    25......................... . " اكن
  25... ..................................................................... أن يُِعني الزوجة يف أمور الدنيا

ُ َعننها  -َعاِئَشَة عن  - ِلِه ...  –َرِضَي اَّللَّ َنِة َأهن ِلِه  -قَاَلتن : َكاَن َيُكوُن يف ِمهن َمَة َأهن  25 ............ -تَ عنيِن ِخدن
ِلِه ؛ خَينصِ  َنِة َأهن َعُل َأَحدُُكمن يف ِمهن  25ُف نَ عنَلُه ، وخيَِيُط ثوبه ، ويَ رنَقُع َدلنَوُه ................................. َما يَ فن

 25..... ........................................................ فهم نفسية الزوجة ومراعاة حالتها النفسية
ُجُر ِإالَّ امسنَك " .......................  ِإين ِ أَلعنَلُم ِإَذا ُكننِت َعينِ  رَاِضَيًة ، َوِإَذا ُكننتِ "   25َعَليَّ َغضنَِب ... َما َأهن

 ل نقاشهاتَحمَّ يأن 
َم ِإىَل اللَّينِل ،  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –فَ َوهللِا ِإنَّ َأزنَواَج النَّيبِ   َداُهنَّ النيَ ون ُجُرُه ِإحن  لَيُ َراِجعنَنُه ، َوتَ هن

َصَة ، فَ ُقلنُت : َأتُ َراِجِعنَي َرُسوَل هللِا فَاننطََلقنُت َفدَ   ؟  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –َخلنُت َعَلى َحفن
َم ِإىَل اللَّينِل ؟ قَاَلتن : نَ َعمن ، قُ لنُت : َقدن َخاَب  َداُكنَّ النيَ ون ُجُرُه ِإحن  َمنن فَ َعَل فَ َقاَلتن : نَ َعمن ، فَ ُقلنُت : َأتَ هن

َها ِلَغَضِب َرُسوِلِه  َذِلَك ِمننُكنَّ  َداُكنَّ َأنن يَ غنَضَب هللاُ َعَلي ن  26.....  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –، َوَخِسَر ، َأفَ َتأنَمُن ِإحن
َم النِقَياَمِة الذي يُ فنِشي ِسَر زوجته   26.......... .............................. ِمنن َأَشرِ  النَّاِس ِعننَد هللِا َمننزَِلًة يَ ون

َم النِقَياَمِة ، الرَُّجَل يُ فنِضي ِإىَل امنَرَأتِِه ، َوتُ فنِضي إِ   26 ..لَينِه ، مثَّ يَ ننُشُر ِسرََّها " " ِإنَّ ِمنن َأَشرِ  النَّاِس ِعننَد هللِا َمننزَِلًة يَ ون
ِلِه ، َأون عَ  َ َأهن َنُه َوبَ نين ُث مبَا َيُكوُن بَ ي ن َ َزونِجَها " ، " َعَسى رَُجٌل حُيَدِ  نَ َها َوبَ نين ُث مبَا َيُكوُن بَ ي ن  َسى امنَرَأٌة حُتَدِ 

ِر الطَّرِيِق ، فَ َغِشيَ َها َوالنَّاُس ي َ  " َعُلوا ، فَِإنَّ ِمثنَل َذِلَك ِمثنَل َشينطَاٍن َلِقَي َشينطَانٍَة يف َظهن  26 ........ننظُُروَن " َفَّل تَ فن
ت النساء ، وال  26 ................................................ تماس عثراهتن ، أو ختوينهنعدم تَ تَ ب ع زالَّ

َلُه لَينًَّل يَ َتَخوَّنُ ُهمن ، َأون يَ لنَتِمُس َعثَ َراهِتِمن " -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -" نَ َهى َرُسوُل هللِا   26...  َأنن َيطنُرَق الرَُّجُل َأهن
ُخُلوا لَينًَّل " َأمنِهُلوا َحىتَّ تَ  َتِحدَّ النُمِغيَبُة "  -َأين ِعَشاًء  -دن  27 ........................ِلَكين َتَنَتِشَط الشَِّعَثُة َوَتسن

 27.............................. .................................................. عدم كراهيتها ابلكلية
مِ  ِمٌن ُمؤن َركن ُمؤن َرُه "" اَل يَ فن َها آَخَر " َأون قَاَل : " َغي ن َها ُخُلًقا َرِضَي ِمن ن  27.................... .... َنًة ، ِإنن َكرَِه ِمن ن
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 27... ................................................................... ال جَينِلُد َأَحدُُكُم امنَرَأتَُه َجلنَد النَعبندِ 
ِم " " ال جَينِلُد َأحَ   27 ...........................................دُُكُم امنَرَأتَُه َجلنَد النَعبنِد مثَّ جُيَاِمُعَها يف آِخِر النيَ ون

 27 ....................... للمرأة أن ُتسقط بعض حقوقها تسّتضي زوجها إن كانت تريد أن تبقى يف عصمته
ُهما َرِضَي اَّللَُّ  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  - َدُة َأنن يُطَلِ َقَها النَّيب   – َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : َخِشَيتن َسون   –َصلَّى اَّللَّ

ِمي ِلَعاِئَشَة ، فَ َفَعَل فَ نَ َزَلتن :  َعلن يَ ون يِن ، َواجن يِن َوَأمنِسكن  فَ َقاَلتن : ال ُتطَلِ قن
ن َ  ِلَحا بَ ي ن ٍء فَ ُهَو َجائٌِز ") َفَّل ُجَناَح َعَلينِهَما َأنن ُيصن ٌر ( َفَما اصنطََلَحا َعَلينِه ِمنن َشين  27 .... ُهَما ُصلنًحا َوالص لنُح َخي ن

 تنازل الرجل عن قوامته أمر ُيشقي املرأة وال ُيسعدها ، وُيسبب َوَهًنا يف بناء األسرة ، وتقويًضا يف أركاهنا
َرَأًة  ا َأمنَرُهُم امن ٌم َولَّون ِلَح قَ ون  27 ....................................................................." " َلنن يُ فن

 الصرب على ما تتدلَّل به
َراُء َأحتُِبِ نَي َأنن تَ ننُظِري ِإلَينِهمن " فَ ُقلنُت  ِجَد يَ لنَعُبوَن فَ َقاَل ِل : " اَي مُحَي ن ََبَشُة النَمسن  : نَ َعمن ، ... فَ ُقلنُت :َدَخَل الن

ُبِك " فَ ُقلنُت : اَل تَ عنَجلن اَي َرُسوَل هللِا ، ...............اَي رَ    28.... ُسوَل هللِا اَل تَ عنَجلن ، فَ َقاَم ِل مثَّ قَاَل : " َحسن
 الت ََّزي ُن َلا وتنظيُف الَفم  من أجلها

َواِك "  َتُه بََدَأ اِبلسِ   28....................................... ............................." َكاَن ِإَذا َدَخَل بَ ي ن
 ال يعيب طعامها

تَ َهاُه َأَكَلُه َوِإالَّ تَ رََكُه . –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  –َما َعاَب النَّيب   28...........................  طََعاًما َقط  ِإِن اشن  
29 ........................................................ عند تعدد الزوجات : أن يَعِدل بينها وبني ضرهتا  

 29 .............. من حقوق الزوجة اليت عد د زوجها ، فإن كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن
َم النِقَياَمِة َوِشق ُه َمائِ  َداُُهَا َجاَء يَ ون  29 .................................. ٌل " " َمنن َكاَنتن َلُه امنَرَأاَتِن َفَماَل ِإىَل ِإحن

َها  -َعنن َعاِئَشَة  - ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –قَاَلتن : َكاَن َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ   – َصلَّى اَّللَّ
ُمَها َخَرَج هِبَا َمَعهُ  َ ِنَسائِِه فَأَي َّتُ ُهنَّ َخَرَج َسهن َلتَ َها  ... ِإَذا َأرَاَد َسَفًرا َأق نرََع بَ نين َمَها َولَي ن َعَة َوَهَبتن يَ ون َدَة بِننَت َزمن  َأنَّ َسون

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –ِلَعاِئَشَة َزونِج النَّيبِ   َتِغي ِبَذِلَك ِرَضا َرُسوِل هللِا   - َصلَّى اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –تَ ب ن  29 ..."  - َصلَّى اَّللَّ
 29 .................................. ت يقيم عند البكر سبعة أايم مث يقسمإن تزوج الرجل ِبكًرا وعنده زوجا

ًعا َوَقَسَم ، َوِإَذا تَ َزوََّج ا ) َر َعَلى الث َّيِ ِب َأقَاَم ِعننَدَها َسب ن ِر ِمَن الس نَِّة ِإَذا تَ َزوََّج الرَُّجُل النِبكن  لث َّيِ َب َعَلى النِبكن
 29 ( ............................................................................َقَسَم  اًث مثَّ َأقَاَم ِعننَدَها َثَّل
30 ........................................................................................ حقوق مشّتكة  

ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتهِ   30. ................................................................. ُكل ُكمن رَاٍع ، وَُكل ُكمن َمسن
ُئوٌل َعنن َرِعيَِّتِه ،  ُهمن ،  ..." َأاَل ُكل ُكمن رَاٍع ، وَُكل ُكمن َمسن ُئوٌل َعن ن ِل بَ ينِتِه ، َوُهَو َمسن  َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأهن

ُهمن ، َوالنَمرنَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَ ينِت بَ عنِلَها  ُئوَلٌة َعن ن  30. ......... " ................................َوَوَلِدِه ، َوِهَي َمسن
َرُهوَن ، َرُهوَن ، َوال أيَنَذنَّ يف بُ ُيوِتُكمن ِلَمنن َتكن  َحق ُكمن َعَلى ِنَساِئُكمن َفَّل يُوِطئنَن فُ ُرَشُكمن َمنن َتكن

َوهِتِنَّ َوطََعاِمِهنَّ َأال َوَحق ُهنَّ َعَلينُكمن َأنن حُتن    30 .............................................. ِسُنوا ِإلَينِهنَّ يف ِكسن
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ًرا ، " ... ُصوا اِبلنِ َساِء َخي ن تَ ون َوهِتِنَّ َوطََعاِمِهنَّ "  ...َأال َواسن  30. .......َأال َوَحق ُهنَّ َعَلينُكمن َأنن حُتنِسُنوا ِإلَينِهنَّ يف ِكسن
 30.... ........................................................................... أن يتعاوان على الطاعة

ِهَها النَماَء ، ُ َرُجًَّل قَاَم ِمَن اللَّينِل َفَصلَّى َوَأي نَقَظ امنَرَأتَُه ، فَِإنن َأَبتن َنَضَح ِِف َوجن  " رَِحَم اَّللَّ
ُ امنَرَأةً   ِهِه النَماَء "  رَِحَم اَّللَّ  30 ..............قَاَمتن ِمَن اللَّينِل َفَصلَّتن َوَأي نَقَظتن َزونَجَها ، فَِإنن َأََب َنَضَحتن ِِف َوجن

 30.. ........................................ أن يتعاهد بعضهم  البعض ابَلدااي اليت جتلب احملبة ولو يسرية
 30 ....................................................................................." هتادوا حتابوا " 

ِه اآلخر من حسن املعاشرة وفيه أجر  تَ َبس ُم كَّل الزوجني يف َوجن
ُيَك َعِن النُمننَكِر َصَدَقٌة ، ِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة ، َوَأمنُرَك اِبملَعنُروِف َونَ هن  31.....................  " تَ َبس ُمَك يف َوجن

ٍء فَ لنيَ َتَحلَّلنُه ِمننهُ   31 .......................................... َمنن َكاَنتن َلُه َمظنَلَمٌة أَلَحٍد ِمنن ِعرنِضِه ، َأون َشين
ٍء فَ لنيَ َتَحلَّلنُه ِمننُه الن  َم قَ بنَل َأنن ال َيُكوَن ِديَناٌر ، َوال ِدرنَهٌم " َمنن َكاَنتن َلُه َمظنَلَمٌة أَلَحٍد ِمنن ِعرنِضِه ، َأون َشين  31 ."يَ ون

32 ............................................................................................ ُمَتمِ َمات  
ِذي َزونَجَها  32 ..................................................... الذر من دعوة الُور على املرأة اليت تُ ؤن

ِذيِه ، قَاتَ َلِك ا ن نَيا ، ِإالَّ قَاَلتن َزونَجُتُه ِمَن الُوِر الِعنِي : ال تُ ؤن ِذي امنَرَأٌة َزونَجَها يف الد  ُ ، " ال تُ ؤن  َّللَّ
َنا "   َا ُهَو ِعننَدَك َدِخيٌل يُوِشُك َأنن يُ َفارَِقِك ِإلَي ن   32 .......................................................فَِإمنَّ

 33 .................................................................................. أحاديث غري مقبولة
َلُه فَ لنَيصنُدق نَها ، مثَّ ِإَذا َقَضى َحاَجَتُه قَ بنَل َأنن تَ قنِضَي َحاَجتَ َها   " ِإَذا َجاَمَع َأَحدُُكمن َأهن

 33 .................................................................... َّلَ يُ عنِجلنَها َحىتَّ تَ قنِضَي َحاَجتَ َها "فَ 
 33 ......................... " َلون تَ عنَلُم النَمرنَأُة َحقَّ الزَّونِج َما قَ َعَدتن َما َحَضَر َغَداُؤُه َوَعَشاُؤُه َحىتَّ يَ فنرَُغ ِمننُه "

ُجَد ِلَزونِجَها ، َوَلون َأنَّ َرُجًَّل َأَمرَ  ُجَد أِلََحٍد، أَلََمرنُت النَمرنَأَة َأنن َتسن   امنَرَأتَُه " َلون َأَمرنُت َأَحًدا َأنن َيسن
َوَد ِإىَل َجَبٍل َأمحنََر ، َلكَ  َوَد ، َوِمنن َجَبٍل َأسن ُقَل ِمنن َجَبٍل َأمحنََر ِإىَل َجَبٍل َأسن َعَل " َأنن تَ ن ن َُلَا َأنن تَ فن  33 ...........اَن نَ ون

33............................ ............................................................... استنصاح  
  34 ..................................................................................... صحيفة الكتاب
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هللا الرمحن الرحيمبسم   
(الُُقوق الزَّونِجيَّة  اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف شجرة إسناد مْت )   

عماد الدين بن عبده بن أمحد أبو النجا   
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