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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 مقدمة

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ باهلل مـ ذور أكػسـا 

مضؾ فف ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف  ومـ شقئات أظامفـا مـ هيده اهلل ؾال

وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿًدا ظبده 

ورشقفف، ؾإن خر افؽالم ـالم اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل 

ظؾقف وشؾؿ وذ إمقر حمدثاهتا وـؾ حمدثة بدظة وـؾ بدظة ضالفة 

 وـؾ ضالفة يف افـار.

يا ﴾ ﴿ؼوا اهلل حق تؼاته وال متوتن إال وأكتم مسؾؿونيا أهيا الذين آمـوا ات﴿

أهيا الـاس اتؼوا ربؽم الذي خؾؼؽم من كػس واحدة وخؾق مـفا زوجفا 

ا وكساء واتؼوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل وبث مـفام رجاال كثرر 

ا ﴾ ﴿اكان عؾقؽم رققبر  يصؾح يا أهيا الذين آمـوا اتؼوا اهلل وقولوا قوالر شديدر

ا  لؽم أعاملؽم ويغػر لؽم ذكوبؽم ومن يطع اهلل ورشوله فؼد فاز فوزر

 ﴾.عظقامر 

 أما بعد:  
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ْكَقا» :َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقَل  ؾؼد ثبت ظـ ْكَقا َمَتاع   َوَخْرر  ،َمَتاع   الدُّ  ادَْرَأةر  الدُّ

ةر  اِل َ الصَّ
 
ـْ  (،1467رواه مسؾؿ ).« ـِ  َظْبدِ  َظ  فام.ريض اهللُ ظـ َظْؿٍرو اهلل ْب

ؾافزوجة كعؿة مـ اهلل فؾزوج وهؽذا افزوج كعؿة مـ اهلل ظذ افزوجة  

ؾقـبغل فؾجؿقع أن يراظل حؼ أخر وذفؽ بطاظة اهلل تعاػ وافؼقام 

بحؼ افزوجقة وهذه بعض إحاديث يف افقصقة باحلؼقق افزوجقة، 

 واهلل ادقؾؼ وادستعان.

 
 باب حق السوج على املرأة

ْم َعَذ ا﴿ تعاػاَل اهلُل ؿ َل اهللَّر َبْعَضفر وَن َعَذ الـَِّساء  ب اَم َفضَّ امر َجالر َقوَّ لرِّ

 [34]افـساء:  ﴾َبْعض  

ـْ  (1) ـِ افـَّبِل  ريض اهلُل ظـف،  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ ـْتر  َلوْ :»َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َظ ا كر رر
 آم 

ا َد  َأنْ  َأَحدر ََحد   ،َيْسجر َد  ادَْرَأة َأنْ  أَلََمْرتر  أل  فَ  َتْسجر حديث حسـ،  «. ال َزْوج 

 ( فشقخـا رمحف اهلل.1816) «اجلامع افصحقح»(، وهق يف 1159رواه افسمذي )

 رشقل إػ رجؾ جاء: ؿال ريض اهللُ ظـف اخلدري شعقد أب ظـو (2)

 ؾؼال ،تتزوج أن أبت ؿد ابـتل هذه ،اهلل رشقل يا:  ؾؼال ،فف بابـة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 أتزوج ٓ باحلؼ بعثؽ وافذي: ؾؼافت، «أباك أضقعي»: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل هلا
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 الزوج حق» :ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؾؼال ؟زوجتف ظذ افزوج حؼ ما ختزين حتك

: ؿافت «حؼه أدت ما فؾحستفا به قرحة كاكت لو أن ، زوجته عذ

 إال تـؽحوهن ال»: ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؾؼال أبدا، أتزوج ٓ باحلؼ بعثؽ وافذي

  .« هؾفنأ نبنذهن

صحقح »( وهق يف 4164حديث حسـ. رواه افبزار، وابـ حبان )

 (. 1934) «افسؽقب وافسهقب

انَ وظـ أكس بـ مافؽ ريض اهللُ ظـف ؿال:  (3) ـَ  َبْقٍت  َأْهُؾ  ـَ  ِم

َْكَصارِ  ْٕ  َؾَؿـََعُفؿْ  ،َظَؾْقِفؿْ  اْشُتْصِعَب  اجْلََؿَؾ  َوإِنَّ  ،َظَؾْقفِ  َيْسـُقنَ  ََجٌَؾ  هَلُؿْ  ا

َْكَصارَ  َوإِنَّ  ،َطْفَرهُ  ْٕ انَ  إِكَّفُ  :َؾَؼاُفقا ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  إَِػ  َجاُءوا ا  ََجٌَؾ  َفـَا ـَ

فُ  ،َظَؾْقفِ  ُكْسـِل ْرعُ  َظطَِش  َوَؿدْ  ،َطْفَرهُ  َوَمـََعـَا ،َظَؾْقـَا اْشُتْصِعَب  َوإِكَّ  ،افزَّ

َْصَحابِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؾَؼاَل  ،َوافـَّْخُؾ  وا» :ِٕ ومر  َؾَدَخَؾ  ،َؾَؼاُمقا ،«قر

َْكَصارُ  َؾَؼاَفِت  ،َكْحَقهُ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؾَؿَشك ،َكاِحَقةٍ  يِف  َواجْلََؿُؾ  ،احْلَاِئطَ  ْٕ  َيا :ا

 ،َصْقَفَتفُ  َظَؾْقَؽ  َكَخاُف  َوإِكَّا ،اْفَؽؾِِب  اْفَؽْؾِب  ِمْثَؾ  َصارَ  َؿدْ  إِكَّفُ  ،اهلل َكبِلَّ 

ـْهر  َعَلَّ  َلْقَس » :َؾَؼاَل 
 ْحَقهُ كَ  َأْؿَبَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  إَِػ  اجْلََؿُؾ  َكَظرَ  َؾَؾامَّ  «َبْلس   م 

اَكْت  َما َأَذلَّ  بِـَاِصَقتِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؾَلَخذَ  ،َيَدْيفِ  َبْغَ  َشاِجًدا َخرَّ  َحتَّك  ـَ

 َٓ  ََبِقَؿةٌ  َهِذهِ  ،اهلل َرُشقَل  َيا :َأْصَحاُبفُ  َففُ  َؾَؼاَل  ،اْفَعَؿؾِ  يِف  َأْدَخَؾفُ  َحتَّك َؿط  
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ـُ  ،َفَؽ  َتْسُجدُ  َتْعِؼُؾ  ـُ َؾـَ  ،َكْعِؼُؾ  َوَكْح  اَل » :َؾَؼاَل  ،َفَؽ  َكْسُجدَ  َأنْ  َأَحؼ   ْح

َد  َأنْ  ل َبَش   َيْصؾرحر  َد  َأنْ  ل َبَش   َصَؾَح  َوَلوْ  ،ل َبَش   َيْسجر  أَلََمْرتر  ل َبَش   َيْسجر

َد  ادَْرَأة َأنْ  َفا َتْسجر نْ  ل َزْوج  َظم   م  ه   ع  ي ،َعَؾْقَفا َحؼِّ ه   َكْػس   َوالَّذ   َكانَ  َلوْ  ب َقد 

نْ  ه   م  ق   إ َل  َقَدم  ه   َمْػر  ْرَحةر  َرْأش  سر  قر يد   ب اْلَؼْقح   َتـَْبج  د   ،اْشَتْؼَبَؾْتهر  ثرمَّ  ،َوالصَّ

ْت  َما َفَؾَحَسْتهر  هر  َأدَّ (، 159 -3/185حديث حسـ رواه أمحد )«.َحؼَّ

 «صحقح افسؽقب وافسهقب»وؿال افشقخ إفباين رمحف اهلل يف 

 ( صحقح فغره.2/414)

ـْ  (4)  َأي   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فَِرُشقلِ  ِؿقَؾ : َؿاَل  ريض اهلُل ظـف ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ

 
ِ
هر  الَّت ي» :َؿاَل  ؟َخْرٌ  افـ َساء ُّ هر  ،َكَظرَ  إ َذا َتُسر قعر

هر  َواَل  ،َأَمرَ  إ َذا َوترط  ػر
ال  َ  يف   ُتر

َفا ا ،َكْػس  (، 2/251حديث حسـ: رواه أمحد )«. َيْؽَرهر  ب اَم  َوَماِل َ

فؾشقخ إفباين رمحف « افسؾسؾة افصحقحة»يف هق (، و3231وافـسائل )

 (.1838)اهلل، 

ـِ  (5) ـِ  ُحَصْغِ  َظ ـٍ  ْب ةً  َأنَّ  حِمَْص  ،َحاَجةٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  َأَتِت  َففُ  َظؿَّ

ـْ  َؾَػَرَؽْت   :َؿاَفْت  ؟«َأْكت   َزْوج   َأَذاتر » :ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   هَلَا َؾَؼاَل  ،َحاَجتَِفا ِم

َّٓ  آُفقهُ  َما :َؿاَفْت  ؟«َلهر  َأْكت   َكْقَف » :َؿاَل  .َكَعؿْ   :َؿاَل  .َظـْفُ  َظَجْزُت  َما إِ

ي» ـْهر  َأْكت   َأْينَ  َفاْكظرر 
اَم  ،م  وَ  َفن كَّ ك   ،َجـَّترك   هر حديث صحقح: رواه «.َوَكارر
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( بإشـاد صحقح، وصححف افعالمة إفباين رمحف اهلل يف 3/341أمحد )

 (. 1933) «صحقح افسؽقب وافسهقب»

 َصؾَّْت  إ َذا» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل يرة ريض اهللُ ظـف ظـ أب هر (6)

َسَفا َظْت  ،َصْفَرَها َوَصاَمْت  ،اَدْرَأة ََخْ  ق قَل  ،َزْوَجَفا َوَأَضاَعْت  ،َفْرَجَفا َوَحػ 

ا ل   :َِلَ نْ  اجَلـَّةَ  اْدخر ْئت   َأْبَواب   َأيِّ  م  رواه ابـ  ،حديث حسـ«. اجَلـَّة  ص 

ـْ و(، 1664ه أمحد )رواو( 4163حبان ) ـِ  َظْبدِ  َظ مْحَ ِـ  افرَّ ريض  َظْقٍف  ْب

 (.1931،1932) «صحقح افسؽقب وافسهقب»يف  وهق اهلُل ظـف

ـْ  (7)  َدَعا إ َذا» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل : اهللُ َظـُْف َؿاَل  ُهَرْيَرَة ريض َأِب  َظ

لر  جر ه   إ َل  اْمَرَأَتهر  الرَّ  اداَلئ َؽةر  َلَعـَْتَفا ؛َعَؾْقَفا َغْضَبانَ  َفَباَت  ،َفَلَبْت  ،ف َراص 

(، ورواه مسؾؿ 3237متػؼ ظؾقف. رواه افبخاري ) «.ترْصب َح  َحتَّى

(1436.) 

ي»ويف رواية دسؾؿ:  ه   َكْػس   َوالَّذ  نْ  َما ب َقد  ل   م  و َرجر  إ َل  اْمَرَأَتهر  َيْدعر

َفا ي َكانَ  إ الَّ  َعَؾْقه   َفَتْلَبى ،ف َراص  اَم  يف   الَّذ  طرا ء  السَّ  َيْرَض  َحتَّى َعَؾْقَفا َشاخ 

 «.َعـَْفا

ـْ  (8) َجـِل: َؿاَفْت  ريض اهللُ ظـفا َبْؽرٍ  َأِب  بِـِْت  َأْشاَمءَ  َظ َبْرُ  َتَزوَّ  َوَما ،افز 

َْرضِ  يِف  َففُ  ْٕ ـْ  ا َٓ  ،َمالٍ  ِم َٓ  ،ََمُْؾقكٍ  َو   َو
ٍ
ء ـُْت  :َؿاَفْت  َؾَرِشفِ  َؽْرَ  َرْ  َؾُؽ
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ِػقفِ وَ  ،َؾَرَشفُ  َأْظِؾُػ  ـْ َـَّقى َوَأُدق   ،َوَأُشقُشفُ  ،َمُئقَكَتفُ  َأ  ،َوَأْظِؾُػفُ  ،فِـَاِضِحفِ  اف

ـُ  ،َؽْرَبفُ  َوَأْخُرزُ  ،اَداءَ  َوَأْشَتِؼل ـْ  َوَلْ  ،َوَأْظِج ـُ ـُ  َأ انَ  ،َأْخبِزُ  ُأْحِس ـَ بِزُ  َو  ِل  ََيْ

َْكَصارِ  َجاَراٌت  ْٕ ـَ ا َـّ  ،ِم ـُ ـْ  :َؿاَفْت  ِصْدٍق  كِْسَقةَ  َو ـُ َـَّقى َأْكُؼُؾ  ُت َو ـْ  اف  ِم

َبْرِ  َأْرضِ  تِل افز   َؾْرَشٍخ  ُثُؾَثْل  َظَذ  َوِهَل  ،َرْأِد  َظَذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َأْؿَطَعفُ  افَّ

 َكَػرٌ  َوَمَعفُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقَل  َؾَؾِؼقُت  ،َرْأِد  َظَذ  َوافـََّقى َيْقًما َؾِجْئُت  :َؿاَفْت 

ـْ   :َؿاَفْت  َخْؾَػفُ  فَِقْحِؿَؾـِل «إ ْخ  ،إ ْخ » :اَل ؿَ  ُثؿَّ  ،َؾَدَظايِن  َأْصَحابِفِ  ِم

َتَؽ  َوَظَرْؾُت  ،َؾاْشَتْحَقْقُت  َـَّقى َواهلل حَلَْؿُؾِؽ  :َؾَؼاَل  ،َؽْرَ  َأَصد   َرْأِشِؽ  َظَذ  اف

ـْ  قبِِؽ  ِم ـُ  َؾَؽَػْتـِل ،بَِخاِدمٍ  َذفَِؽ  َبْعدَ  َبْؽرٍ  َأُبق إَِلَّ  َأْرَشَؾ  َحتَّك :َؿاَفْت  .َمَعفُ  ُر

اَم  ،اْفَػَرسِ  ِشَقاَشةَ  (، ورواه مسؾؿ 5224)رواه افبخاري  . َأْظَتَؼْتـِل َؾَؽَلكَّ

(2182.). 

ـُْت ويف رواية: ؿافت:  َبْرَ  َأْخُدمُ  ـُ انَ  ،اْفَبْقِت  ِخْدَمةَ  افز  ـَ  ،َؾَرٌس  َففُ  َو

ـُْت  ـُ ـْ  َؾَؾؿْ  ،َأُشقُشفُ  َو ـْ  َيُؽ ْدَمةِ  ِم ءٌ  اخْلِ ـْ  َظَعَّ  َأَصدَّ  َرْ  .اْفَػَرسِ  ِشَقاَشةِ  ِم

 ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  َأَتِت  ريض اهلل ظـفا َؾاضَِؿةَ  َأنَّ وظـ ظع ريض اهلُل ظـف:  (9)

ـَ  َيِدَها يِف  َتْؾَؼك َما إَِفْقفِ  َتْشُؽق َحك ِم فُ  َوَبَؾَغَفا ،افرَّ  َؾَؾؿْ  ،َرِؿقٌؼ  َجاَءهُ  َأكَّ

َرْت  ،ُتَصاِدْؾفُ  ـَ ْتفُ َأْخ  َجاءَ  َؾَؾامَّ  ،فَِعاِئَشةَ  َذفَِؽ  َؾَذ  ،َؾَجاَءَكا :َؿاَل  َظاِئَشةُ  َزَ

 َؾَؼَعدَ  ،َؾَجاءَ  ،َمَؽاكُِؽاَمِ  َظَذ  :َؾَؼاَل  ،َكُؼقمُ  َؾَذَهْبـَا ،َمَضاِجَعـَا َأَخْذَكا َوَؿدْ 
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اَم  َأاَل » :َؾَؼاَل  ،َبْطـِل َظَذ  َؿَدَمْقفِ  َبْردَ  َوَجْدُت  َحتَّك َوَبْقـََفا ،َبْقـِل لُّؽر  َعَذ  َأدر

َّ  َخْر  
َا إ َذا :َشَلْلتراَم  ام  اَم  َأَخْذمتر َعؽر اَم  إ َل  َأَوْيتراَم  َأوْ  ،َمَضاج  ؽر  َفَسبَِّحا ،ف َراص 

ا ا َواْْحََدا ،َوَثاَلث نيَ  َثاَلثر ا ،َوَثاَلث نيَ  َثاَلثر َ ا َوَكزِّ وَ  ،َوَثاَلث نيَ  َأْرَبعر اَم  َخْر   َففر  َلؽر

نْ   (. 2727ؿ )(، ورواه مسؾ5361. رواه افبخاري )«َخاد م   م 

 

 قيبو املزأ ثرتجيم شعز رأص سًجيب 
ـْ  (11) ـُْت : َؿاَفْت  ريض اهللُ ظـفا َظاِئَشةَ  َظ ُؾ  ـُ اهلل  َرُشقلِ  َرْأَس  ُأَرج 

 (.295. رواه افبخاري)َحاِئٌض  َوَأَكا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 تزثيخ انشًجخ ألقبرة انشًج يٍ احملبرو ًاننسبء

ـْ  (11) ـِ  َجابِرِ  َظ  َشْبعَ  َوَتَركَ  ،َأِب  َهَؾَؽ : اَل اهلل ريض اهلُل َظـُْفاَم ؿَ  َظْبدِ  ْب

ْجُت  ،َبـَاٍت  تِْسعَ  َأوْ  ،َبـَاٍت   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  ِل  َؾَؼاَل  ،َثق ًبا اْمَرَأةً  َؾَتَزوَّ

ْجَت » ا» :َؾَؼاَل  .َكَعؿْ  :َؾُؼْؾُت  ؟،«َجاب رر  َيا َتَزوَّ  .َثق ًبا َبْؾ  :ُؿْؾُت  ؟«َثقِّبرا َأمْ  ب ْؽرر

َيةر  َفَفالَّ » :َؿاَل  برَفا َجار 
برَك  ،تراَلع 

َفا ،َوتراَلع  ؽر َك  ،َوترَضاح  ؽر  :َؿاَل  «َوترَضاح 

ِرْهُت  َوإيِن   ،َبـَاٍت  َوَتَركَ  ،اهلل َهَؾَؽ  َظْبدَ  إِنَّ  :َففُ  َؾُؼْؾُت  َـّ  َأنْ  ـَ  َأِجقَئُف

َـّ  ْجُت  ،بِِؿْثؾِِف َـّ  َتُؼقمُ  اْمَرَأةً  َؾَتَزوَّ َـّ  ،َظَؾْقِف ُحُف
اهلل  كَ َبارَ » :َؾَؼاَل  ،َوُتْصؾِ

ا َؿاَل  َأوْ  ،«َلَك   (.  715(، ورواه مسؾؿ )5367. رواه افبخاري )َخْرً
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 عقٌثخ يٍ غضت سًجيب عهييب سًجيب 
: ؿال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ،امظـف ريض اهللُ ظؿرو بـ اهلل ظبد ظـ (12)

.حديث « عـه تستغـي ال وهي لزوجفا، تشؽر ال امرأة إل اهلل يـظر ال»

(، وصححف افعالمة 2/175وافبزار ) (،2/190صحقح رواه احلاـؿ )

 (. 289) «افصحقحة»إفباين رمحف اهلل يف 

ـْ  (13) ـِ  َظ يتر » :ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؿاَل : َؿاَل  ريض اهللُ ظـفام َظبَّاسٍ  اْب  الـَّارَ  أرر 

ْرنَ  الـَِّساءر  َأْهؾ َفا َأْكَثرر  َفن َذا ْرنَ » :َؿاَل  ؟بِاهلل َأَيْؽُػْرنَ  :ِؿقَؾ  «َيْؽػر  َيْؽػر

ْرنَ  ،رَ اْلَعش   ْحَسانَ  َوَيْؽػر نَّ  إ َل  َأْحَسـَْت  َلوْ  ،اْْل  ْهرَ  إ ْحَداهر  َرَأْت  ثرمَّ  ،الدَّ

ـَْك 
ـَْك  َرَأْيتر  َما َقاَلْت  َصْقئرا م 

ا م  (، ورواه 29رواه افبخاري )«. َقطُّ  َخْرر

 . جافزو :وافعشر(. 907مسؾؿ )

ـْ  (14) ـِ  ُمَعاذِ  َظ ـِ افـَّبِ ريض اهللُ ظـف،  َجَبؾٍ  ْب ْمذ ي اَل » :َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ل  َظ  تر

ْكَقا يف   َزْوَجَفا اْمَرَأة   نْ  َزْوَجترهر  َقاَلْت  إ الَّ  ،الدُّ ور   م  ْمذ يه   اَل  :اْلع ني   اِلر  َقاَتَؾك   تر

اَم  اهلل، وَ  َفن كَّ ـَْدكَ  هر قل   ع  كر  َدخ  َقك   َأنْ  يروص  َػار  حسـ: رواه «  إ َلْقـَا ير

وصححف إفباين رمحف اهلل (، 2014(، وابـ ماجة )1174افسمذي )

 (.1945) «صحقح افسؽقب وافسهقب»يف 
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ظـ ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلُل ظـف أكف ؿال ٓبـتف حػصة زوج  (15)

َـّ  َأُتَغاِضُب  ،َحْػَصةُ  َأْي ملسو هيلع هللا ىلص: افـبل  ـُ  ؟افؾَّْقؾِ  َحتَّك اْفَقْقمَ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  إِْحَدا

ِت  ِخْبِت  َؿدْ  :َؾُؼْؾُت  .َكَعؿْ  :َؿاَفْت   اهلل فَِغَضِب  َيْغَضَب  َأنْ  َأَؾَتْلَمـِغَ  ،َوَخِِسْ

َٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  َتْسَتْؽثِِري َٓ  ؟!َؾَتْفؾِِؽل ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقفِفِ    يِف  ُتَراِجِعقفِ  َو
ٍ
ء  ،َرْ

 َٓ َٓ  ،َفِؽ  َبَدا َما َوَشِؾقـِل ،هَتُْجِريفِ  َو كَِّؽ  َو اَكْت  َأنْ  َيُغرَّ  َأْوَضلَ  َجاَرُتِؽ  ـَ

(، 5191.رواه افبخاري )َظاِئَشةَ  ُيِريدُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فـَّبِل  ا إَِػ  َوَأَحبَّ  ،ِمـِْؽ 

ـْ ظـ ؾضافة بـ ظبقد ريض اهللُ ظـف، (. 1479ورواه مسؾؿ )  َرُشقلِ  َظ

مْ  َتْسَلْل  اَل  َثاَلَثة  » :َؿاَل  َأكَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل   :َعـْفر  َوَعَص  ،اجَلاَمَعةَ  َفاَرَق  َرجر

قرا َوَماَت  ،إ َماَمهر 
 َعـَْفا َغاَب  َواْمَرَأة   ،َفاَمَت  ،َأَبَق  د  َعبْ  َأوْ  ،َوَأَمة   ،َعاص 

َفا ْمَكةَ  َكَػاَها َقْد  ،َزْوجر ْكَقا مر َجْت  ،الدُّ صحقح رواه أمحد «.َبْعَدهر  َفَتَزَّ

« اجلامع افصحقح»(، وصححف صقخـا افقادظل رمحف اهلل يف 6/19)

(3/91) . 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل ظـ أب أمامة افباهع ريض اهللُ ظـف ؿال:  (16)

زر  اَل  َثاَلَثة  » او  َ رمْ  ُتر عَ  َحتَّى اْْلب قر  اْلَعْبدر  :آَذاهَنرمْ  َصاَلُتر  َباَتْت  َواْمَرَأة   ،َيْرج 

َفا ط   َعَؾْقَفا َوَزْوجر مْ  َقْوم   َوإ َمامر  ،َشاخ  ونَ  َلهر  َوهر هر رواه افسمذي «.  َكار 

فشقخـا ( 1817) «اجلامع افصحقح»( بإشـاد حسـ، وهق يف 360)
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 . ل رمحف اهللافقادظ

 خيبر اننسبء 

 أال»: ؿال ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ظـ ،ريض اهللُ ظـف مافؽ بـ أكس ظـ (17)

 الـبي»: ؾؼال ،اهلل رشقل يا بذ: ؿافقا «اجلـة من أهل برجالؽم أخزكم

 اجلـة، يف وادولود اجلـة، يف والشفقد اجلـة، يف والصديق اجلـة، يف

 «اجلـة يف وجل عز هلل إال يزوره ال ادرص كاحقة يف أخاه يزور والرجل

: ؿال ،اهلل رشقل يا بذ: ؿافقا «اجلـة أهل من بـسائؽم أخزكم أال»: ؿال

الودود الولود العمود عذ زوجفا التي إذا غضب جاءت حتى  كل»

ا حتى ترض حديث  «تضع يدها يف يد زوجفا، وتؼول: ال أذوق غؿضر

 . فغره حسـ

فؾعالمة  «افصحقحة»(، وهق يف 23)ص «افصغر»رواه افطزاين يف 

  (.287إفباين رمحف اهلل )

 رعاية املرأة لسوجها وولده

ـْ  (18) ـِ افـَّبِل  ، ريض اهللُ َظـْفُ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ  ك َساء   َخْرر » :َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َظ

ب َل  َرك ْبنَ  حر  اْْل 
َرْيش   ك َساء   َصال  ه   يف   َوَلد   َعَذ  َأْحـَاهر  ،قر َغر   َعَذ  َوَأْرَعاهر  ،ص 

ه   َذات   يف   ج  َزوْ   (. 2527(، ورواه مسؾؿ )5365رواه افبخاري )«.َيد 
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 استئذا ٌ املزأح سًجيب يف اخلزًج ًانصٌو ًادخبل غريه

 إ َذا»: ملسو هيلع هللا ىلصظـ ابـ ظؿر ريض اهللُ ظـفام ؿال: ؿال رشقل اهلل  (19)

مْ  اْشَتْلَذَكْت  هر  َأَحَدكر د  َفاَل  إ َل  اْمَرَأتر .رواه افبخاري « َيْؿـَْعَفا ادَْسج 

 (. 442(، ورواه مسؾؿ )5238)

ـْ  (21) ـْفُ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ  ََي لُّ  اَل » :َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقَل  َأنَّ ، ريض اهلُل َظ

ومَ  َأنْ  ل ْؾَؿْرَأة   َفا ،َتصر د   َوَزْوجر
«. ب ن ْذك ه   إ الَّ  َبْقت ه   يف   َتْلَذنَ  َواَل  ،ب ن ْذك ه   إ الَّ  َصاه 

  (.1026(، ورواه مسؾؿ )5195رواه افبخاري )

 

 حقىق املرأة على زوجها
وظـ أب هريرَة ريض اهللَّ ظـف َؿاَل: ؿاَل رشقل ُ اهللَّ َصّذ اهللُ َظَؾْقِف  (21)

، َوإ نَّ َأْعوَج "وَشؾَّؿ:  َؾع 
ْن ض  ؾ َؼْت م   خْرار، فن نَّ ادْرَأَة خر

وا ب الـِّساء  اْشتْوصر

هر َكُْس  قؿر
ؼ  ، َفن ْن َذهبَت تر ؾع  َأْعالهر ،  ْْ يزْل َأعوَج، َما يف الضِّ ، وإ ْن تركَتهر َتهر

وا ب الـَِّساء    متػٌؼ َظَؾقِف. "فاشتْوصر

ا، وإ ن  "ويف رواية يف افصحقحغ:  ادْرَأةر كالضؾع  إ ْن َأَقْؿَتفاكُْسَُتَ

قفا َعوج  
ا، اْشَتؿتْعت وف  َ  ." اشَتؿتْعت ِب 

، َلنْ "ويف رواية دسؾٍؿ:  َؾع  ن ض  ؾ ؼْت م  قَم لَك عَذ  إ نَّ ادْرَأَة خر َتْستؼ 
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فا  ، وإ ْن َذَهْبَت ترؼقؿر قفا َعوج 

ا وف  َ ا، اْشَتؿَتْعَت ِب  َ ، َفن ْن اشتؿتْعت ِب  ضريؼة 

فا َها ضالقر ا، َوَكُْسر (، ورواه مسؾؿ 3331رواه افبخاري ) " كُسَُتَ

(1468 .) 

ـْ  (22) ي   بـ حقدة ُمَعاِوَيةَ  َظ  َيا :ُؿْؾُت : َؿاَل  ريض اهللُ ظـف اْفُؼَشْرِ

ْطع َؿَفا َأنْ » :َؿاَل  ؟َظَؾْقفِ  َأَحِدَكا َزْوَجةِ  َحؼ   َما ،اهلل َرُشقَل   ،َضع ْؿَت  إ َذا تر

َوَها ب   َواَل  ،اْكَتَسْقَت  إ َذا َوَتْؽسر َؼبِّْح  َواَل  ،اْلَوْجهَ  َتْْض  رْ  َواَل  ،تر  يف   إ الَّ  َُتْجر

افصحقح »( بإشـاد حسـ، وهق يف 2142رواه أبق داود )«. اْلَبْقت  

 (.1113فشقخـا افعالمة افقادظل رمحف اهلل ) «ادسـد

 ِل  َؿاَل ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعاص ريض اهلُل ظـفام ؿال:  (23)

ْ  ،اهلل َعْبَد  َيا» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  ومر  َأكََّك  أرْخَزْ  َأ َْ َـَّفارَ  َتصر ْقَل  َوَتؼرومر  ،ال  ؟«الؾَّ

مْ  ،َتْػَعْل  َفاَل » :َؿاَل  ،اهلل َرُشقَل  َيا َبَذ  :َؾُؼْؾُت  مْ  ،َوَأْفط رْ  صر  َفن نَّ  ؛َوَكمْ  َوقر

كَ  َسد  ا َعَؾْقَك  جل َ ا َعَؾْقَك  ل َعْقـ َك  َوإ نَّ  ،َحؼًّ َك  َوإ نَّ  ،َحؼًّ ا َعَؾْقَك  ل َزْوج  «.   َحؼًّ

 (.1159(، ورواه مسؾؿ )5199رواه افبخاري )

 خيبر انزجبل خيبرىى نهنسبء 
ـْ  (24) ـِ  َظْبدِ  َظ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل  هلُل ظـفامريض ا َظْؿٍرو اهلل ْب

مْ » كر َقارر
مْ  ،خ  كر َقارر

مْ  خ  ( بإشـاد صحقح، 1978رواه ابـ ماجة )«.لـ  َسائ ف 
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ـْ ورواه افسمذي. و«. 3/96) «اجلامع افصحقح»وهق يف   ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ

 «اجلامع افصحقح»( بإشـاد صحقح، وهق يف 3895رواه افسمذي )«.

 افقادظل رمحف اهلل.رواه افسمذي.( فشقخـا 3/97)

 انزجم راعي ًيسؤًل عٍ أىهو
اهلل  َرُشقَل  َشِؿْعُت وظـ ظبداهلل بـ ظؿر ريض اهللُ ظـفام ؿال:  (25)

مْ » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص ؾُّؽر مْ  ،َراع   كر ؾُّؽر قَّت ه   َعنْ  َمْسئرول   َوكر
َمامر  ،َرع   َوَمْسئرول   َراع   اْْل 

قَّت ه   َعنْ 
لر  ،َرع  جر وَ  َأْهؾ ه   يف   َراع   َوالرَّ قَّت ه   َعنْ  َمْسئرول   َوهر

َقة   ،َرع   يف   َوادَْرَأة َراع 

َفا َبْقت   قَّت َفا َعنْ  َوَمْسئروَلة   َزْوج 
مر  ،َرع 

اد  ه   َمال   يف   َراع   َواْْلَ  َوَمْسئرول   َشقِّد 

قَّت ه   َعنْ 
قَّت ه  ، َرع 

ْم َراع  َوَمْسئرول  َعْن َرع  ؾُّؽر (، 893رواه افبخاري )«.  َوكر

 (.1829ورواه مسؾؿ )

 يداعجخ املزأح
ـْ  (26) ـِ  َجابِرِ  َظ اهلل  َرُشقُل  ِل  َؿاَل : اهلل  ريض اهللُ َظـُْفاَم َؿاَل  َظْبدِ  ْب

ْجَت » :ملسو هيلع هللا ىلص ا» :َؾَؼاَل  .َكَعؿْ  :َؾُؼْؾُت  ؟،«َجاب رر  َيا َتَزوَّ  :ُؿْؾُت  ؟«َثقِّبرا َأمْ  ب ْؽرر

َيةر  َفَفالَّ » :َؿاَل  .َثق ًبا َبْؾ  برَفاتراَل  َجار 
برَك  ،ع 

َفا ،َوتراَلع  ؽر  ،َوترَضاح 

َك  ؽر  (.715(، ورواه مسؾؿ )5367.  رواه افبخاري )«(1) ْ  َوترَضاح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
   ورواية )وتعضفا وتعضؽ( رواها افطزاين وهل ضعقػة.
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ـْ  (27) ـِ  َظ ـَّا: ريض اهللُ َظـُْفاَم َؿاَل   ُظَؿرَ  اْب ْكبَِساطَ  ،اْفَؽاَلمَ  َكتَِّؼل ـُ ِٓ  َوا

ءٌ  ؾِقـَا َيـِْزَل  َأنْ  َهْقَبةَ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َظْفدِ  َظَذ  كَِساِئـَا إَِػ  َ  َؾَؾامَّ  َرْ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   ُتُقيف 

 (..5187. رواه افبخاري)َواْكَبَسْطـَا َتَؽؾَّْؿـَا

 ال يكزه انشًج أىهو ننقص فييى 

ـْ  (28)  َيْػَركْ  اَل » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل  ريض اهللُ ظـف ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ

ن  
ْمم  ـَةر  مر

ْمم  هَ  إ نْ  ،مر ـَْفا َكر 
ا م  ؼر ؾر َ  خر

ـَْفا َرض 
رواه «. آَخرَ  م 

 (.1469مسؾؿ.)

ـْ  (29) ـِ  َظْبدِ  َظ ـِ افـَّبِل  ريض اهللُ ظـف،  َزْمَعةَ  اهلل ْب در  اَل » :َؿاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َظ
 ََيْؾ 

مْ  كر َفا ثرمَّ  ،اْلَعْبد   َجْؾَد  اْمَرَأَتهر  َأَحدر عر
ام  َ ر   يف   َير رواه افبخاري «.اْلَقْوم   آخ 

 فبخاري. ( وهذا فػظ ا2855(، ورواه مسؾؿ )5204)

ـْ و (31) ـِ  إَِياسِ  َظ ـِ  َظْبدِ  ْب  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؿاَل : َؿاَل  ُذَباٍب  َأِب  اهلل ْب

بروا اَل »  افـ َساءُ  َذِئْرنَ  :َؾَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  إَِػ  ُظَؿرُ  َؾَجاءَ  ،«اهلل إ َماءَ  َتْْض 

َـّ  َظَذ  َص  ،َأْزَواِجِف َـّ  يِف  َؾَرخَّ َِبِ  كَِساءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  بِآلِ  َؾَلَضاَف  ،ََضْ

ثِرٌ  َـّ  َيْشُؽقنَ  ـَ د   ب آل   َضاَف  َلَؼْد » :ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؾَؼاَل  ،َأْزَواَجُف َؿَّ َساء   ُمر
ر   ك 

 َكث 

ونَ  نَّ  َيْشؽر مْ  أروَلئ َك  َلْقَس  ،َأْزَواَجفر كر َقار  ( بإشـاد 2146)رواه أبق داود«. ب خ 

 .«.صحقح أب داود»صحقح، وهق يف 
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ـْ  (31)  َيْطُرَق  َأنْ » ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  ََنَك: َؿاَل   ظـفريض اهللُ َجابِرٍ  َظ

ُجُؾ  َُنُؿْ  ،َفْقاًل  َأْهَؾفُ  افرَّ (، 1801خاري )افبرواه  «.َظَثَراهِتِؿْ  َيْؾَتِؿُس  َأوْ  ،َيَتَخقَّ

 فف. ػظؾف(، وا1928ومسؾؿ )

ـْ و (32)  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َظَعَّ  َدَخَؾ : َؿاَفْت  ريض اهللُ ظـفا َظاِئَشةَ  َظ

  ُتَغـ َقانِ  اِرَيَتانِ َج  َوِظـِْدي
ِ
َل  ،اْفِػَراشِ  َظَذ  َؾاْضَطَجعَ  ،ُبَعاَث  بِِغـَاء  َوَحقَّ

ْقَطانِ  ِمْزَماَرةُ  :َوَؿاَل  ،َؾاْكَتَفَريِن  ،َبْؽرٍ  َأُبق َوَدَخَؾ  ،َوْجَففُ   افـَّبِل   ِظـْدَ  افشَّ

اَم » :َؾَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َظَؾْقفِ  َؾَلْؿَبَؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اَم  َػَؾ ؽَ  َؾَؾامَّ  ،«َدْعفر  ،َؽَؿْزهُتُ

انَ  ،َؾَخَرَجَتا ـَ قَدانُ  َيْؾَعُب  ِظقدٍ  َيْقمَ  َو َرِق  افس  َراِب  ،بِافدَّ ا ،َواحْلِ  َشَلْفُت  َؾإِمَّ

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  نيَ » :َؿاَل  َوإِمَّ ينَ  َتْشَتف   َوَراَءهُ  َؾَلَؿاَمـِل .َكَعؿْ  :َؾُؼْؾُت  ؟«َتـْظرر 

ي هِ  َظَذ  َخد  مْ » :َيُؼقُل  َوُهقَ  َخد  وَكؽر  :َؿاَل  َمؾِْؾُت  إَِذا َحتَّك «َأْرف َدةَ  َبـ ي َيا در

( ، 949،950افبخاري )رواه  «َفاْذَهب ي» :َؿاَل  .َكَعؿْ  :ُؿْؾُت  «َحْسبرك  »

 (.892ومسؾؿ )

َاوظـفا ريض اهللُ ظـفا،  (33) اَكْت  َأَنَّ  :َؿاَفْت  َشَػرٍ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َمعَ  ـَ

 :َؾَؼاَل  ،َؾَسَبَؼـِل ،َشاَبْؼُتفُ  ،افؾَّْحؿَ  مَحَْؾُت  َؾَؾامَّ  ،ِرْجَعَّ  َظَذ  َؾَسَبْؼُتفُ  ،َؾَساَبْؼُتفُ 

ه  » ْبَؼة   ب ت ْؾَك  َهذ  ( بإشـاد صحقح، 2578صحقح: رواه أبق داود )«.السَّ

 ..«صحقح أب داود»(، و3/104) «اجلامع افصحقح»وهق يف 
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ـُْت وظـفا ريض اهلُل ظـفا ؿافت:  (34) ُب  ـُ  ُأَكاِوُففُ  ُثؿَّ  ،َحاِئٌض  َوَأَكا َأْذَ

ُب  ،يِفَّ  َمْقِضعِ  َظَذ  َؾاهُ  َؾَقَضعُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  ُق  ،َؾَقْؼَ  َوَأَكا ،اْفَعْرَق  َوَأَتَعرَّ

. رواه يِفَّ  َمْقِضعِ  َظَذ  َؾاهُ  َؾَقَضعُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  ُأَكاِوُففُ  ُثؿَّ  ،َحاِئٌض 

 (..300مسؾؿ)

ـُْت وظـفا ريض اهللُ ظـفا ؿافت:  (35)  ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   ِظـْدَ  اْفَبـَاِت بِ  َأْفَعُب  ـُ

انَ  ـَ ـَ  َصَقاِحُب  ِل  َو ـَ  َدَخَؾ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  َؾَؽانَ  ،َمِعل َيْؾَعْب ْع  َيَتَؼؿَّ

َـّ  ،ِمـْفُ  َُبُ ـَ  ،إَِلَّ  َؾُقَِس   (.6130. رواه افبخاري )َمِعل َؾَقْؾَعْب

ـْ  َأَحدٍ  َظَذ  ِؽْرُت  َماوظـفا ريض اهللُ ظـفا ؿافت:  (36)  كَِس  ِم
ِ
 افـَّبِل   اء

ـْ  ،َرَأْيُتَفا َوَما ،َخِدجَيةَ  َظَذ  ِؽْرُت  َما ملسو هيلع هللا ىلص انَ  َوَفِؽ َرَها ُيْؽثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   ـَ ـْ  ،ِذ

اَم  اةَ  َذَبَح  َوُربَّ ُعَفا ُثؿَّ  ،افشَّ اَم  ،َخِدجَيةَ  َصَداِئِؼ  يِف  َيْبَعُثَفا ُثؿَّ  ،َأْظَضاءً  ُيَؼط   َؾُربَّ

َلكَّفُ  :َففُ  ُؿْؾُت  ْ  ـَ ْكَقا يِف  ـْ َيؽُ  َل َّٓ  اْمَرَأةٌ  افد  َا» :َؾَقُؼقُل  ،َخِدجَيةُ  إِ  ،َكاَكْت  إ هنَّ

ـَْفا ل   َوَكانَ  ،َوَكاَكْت 
(، ورواه مسؾؿ 3818رواه افبخاري )«.َوَلد   م 

(2435.) 

َب  َماوظـفا ريض اهلُل ظـفا ؿافت:  (37)  َؿط   َصْقًئا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  ََضَ

َٓ  ،بَِقِدهِ  َٓ  ،اْمَرَأةً  َو َّٓ  ،َخاِدًما َو ءٌ  ِمـْفُ  كِقَؾ  َوَما ،اهلل َشبِقؾِ  يِف  جُيَاِهدَ  َأنْ  إِ  َرْ

ـْ  َؾَقـَْتِؼؿَ  ،َؿط   َّٓ  ؛َصاِحبِفِ  ِم ءٌ  ُيـَْتَفَؽ  َأنْ  إِ ـْ  َرْ  َظزَّ  هلل َؾَقـَْتِؼؿَ  ،اهلل حَمَاِرمِ  ِم
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 .(2328.رواه مسؾؿ )َوَجؾَّ 

ـِ و (38) َْشَقدِ  َظ ْٕ انَ  َماريض اهلُل ظـفا:  ِئَشةَ َظا َشَلْفُت  َؿاَل  بـ يزيد ا  ـَ

انَ  :َؿاَفْت  ؟َبْقتِفِ  يِف  َيْصـَعُ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل    ِخْدَمةَ  -َتْعـِل- َأْهؾِفِ  ِمْفـَةِ  يِف  َيُؽقنُ  ـَ

ِت  َؾإَِذا ،َأْهؾِفِ  اَلةُ  َحََضَ اَلةِ  إَِػ  َخَرَج  ،افصَّ  (.676. رواه افبخاري )افصَّ

ـِ و (39) ـِ  افـ ْعاَمنِ  َظ  َرمْحَةُ  َبْؽرٍ  َأُبق اْشَتْلَذنَ : َؿاَل   ظـفامريض اهللُ َبِشرٍ  ْب

 َتـَاَوهَلَا َدَخَؾ  َؾَؾامَّ  ،َظافًِقا َظاِئَشةَ  َصْقَت  َؾَسِؿعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َظَذ  اهلل َظَؾْقفِ 

َٓ  :َوَؿاَل  ،فَِقْؾطَِؿَفا  َؾَجَعَؾ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  َظَذ  َصْقَتِؽ  َتْرَؾِعغَ  َأَراكِ  َأ

 َأُبق َخَرَج  ِحغَ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؾَؼاَل  ،ُمْغَضًبا َبْؽرٍ  َأُبق َوَخَرَج  ،ِجُزهُ َيْ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل  

نْ  َأْكَؼْذترك   ،َرَأْيتـ  ي َكْقَف » :َبْؽرٍ  ل   م  جر اًما َبْؽرٍ  َأُبق َؾَؿَؽَث  :َؿاَل  «الرَّ  ُثؿَّ  ،َأيَّ

ا ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقلِ  َظَذ  اْشَتْلَذنَ   َأْدِخاَليِن  هَلاَُم  :َؾَؼاَل  اْصَطَؾَحا َؿدْ  َؾَقَجَدُُهَ

اَم  ِشْؾِؿُؽاَم  يِف  «. َفَعْؾـَا َقْد  َفَعْؾـَا َقْد » ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؾَؼاَل  ،َحْربُِؽاَم  يِف  َأْدَخْؾُتاَميِن  ـَ

اجلامع »( بإشـاد صحقح، وهق يف 4999صحقح: رواه أبق داود )

 (.3/93) «افصحقح

 تتمة

 ما بعد ؛ؿرفع هائبة أزال ٓوظـ ظائشة ريض اهللُ ظـفا ؿافت:  (41)

 زمعة بـت شقدة وظـدي ،حريرة صـعت ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مـ رأيت
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 أو ،فتلـؾـ: ؾؼؾت آـؾ، وٓ ،أصتفل ٓ: ؾؼافت ـع،: هلا ؾؼؾت جافسة،

 بقـل وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾضحؽ وجففا، ؾؾطخت وجفؽ، ٕفطخـ

 إذ يضحؽ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورشقل وجفل، ْت خَ طَ ؾَ ؾَ  مـفا ْت ذَ ؾلَخ  وبقـفا،

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼال ظؿر، بـ اهلل ظبد يا: يـادي كاجاء صقتا شؿعـا

 ظؾقؽ افسالم: ظؿر ؾؼال ،«داخل عؿر فنن ؛وجوهؽام فاغسال قوما»

 ادخل»: ؾؼال أأدخؾ؟ ، ظؾقؽؿ افسالم وبرـاتف، اهلل ورمحة افـبل أهيا

 «زوائد ؾضائؾ افصحابة». حسـ: رواه أبق بؽر افؼطقعل يف «ادخل

 .(3/97) «صحقحاجلامع اف»(، وهق يف 1/349)

 َظَعَّ  َدَخَؾْت  َحتَّك َظؾِْؿُت  َماوظـ ظائشة ريض اهللُ ظـفا ؿافت:  (41)

 إَِذا َأَحْسُبَؽ  ،اهلل َرُشقَل  َيا :َؿاَفْت  ُثؿَّ  ،َؽْضَبك َوِهَل  ،إِْذنٍ  بَِغْرِ  َزْيـَُب 

 َؿاَل  َحتَّك َظـَْفا ْضُت َؾَلْظرَ  ،َظَعَّ  َأَؿَبَؾْت  ُثؿَّ  ،ُذَرْيَعَتْقَفا َبْؽرٍ  َأِب  ُبـَقَّةُ  َؿَؾَبْت 

وَكك  » :ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   ي ،در  َيبَِس  َوَؿدْ  ،َرَأْيُتَفا َحتَّك َظَؾْقَفا َؾَلْؿَبْؾُت  ،«َفاْكَترص  

. حسـ: َوْجُففُ  َيَتَفؾَُّؾ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  َؾَرَأْيُت  ،َصْقًئا َظَعَّ  َتُرد   َما ؾِقَفا يِف  ِريُؼَفا

 «افصحقح ادسـد»وهق يف ( بإشـاد حسـ، 1981رواه ابـ ماجة )

(1549.) 
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 حديث أو سرع
ـْ  (42) ةَ  إِْحَدى َجَؾَس : َؿاَفْت  ريض اهلُل ظـفا َظاِئَشةَ  َظ  ،اْمَرَأةً  َظْؼَ

ـَ  َٓ  َأنْ  َوَتَعاَؿْدنَ  ،َؾَتَعاَهْدنَ  ـْ  َيْؽُتْؿ َـّ  َأْخَبارِ  ِم  َؿاَفِت  ،َصْقًئا َأْزَواِجِف

ُوَػ  ْٕ َتَؼك ،َشْفؾٍ  َٓ  َجَبؾٍ  َرْأسِ  َظَذ  َؽث   ََجَؾٍ  حَلْؿُ  َزْوِجل :ا َٓ  َؾُرْ  َو

هُ  َأُبث   َٓ  َزْوِجل :افثَّاكَِقةُ  َؿاَفِت  .َؾُقـَْتَؼُؾ  ،َشِؿغٍ   َأَذَرهُ  َٓ  َأنْ  َأَخاُف  إِين   َخَزَ

ْرهُ  إِنْ  ـُ رْ  َأْذ ـُ  َأْكطِْؼ  إِنْ  اْفَعَشـَُّؼ  َزْوِجل :افثَّافَِثةُ  َؿاَفِت  .َوُبَجَرهُ  ،ُظَجَرهُ  َأْذ

ابَِعةُ  َؿاَفِت  .ُأَظؾَّْؼ  َأْشُؽْت  َوإِنْ  ،ُأَضؾَّْؼ  َؾْقؾِ  َزْوِجل :افرَّ َٓ  َحرَّ  َٓ  هِتَاَمةَ  ـَ  َو

َٓ  ،رَّ ؿَ  َٓ  ،ََمَاَؾةَ  َو  َوإِنْ  ،َؾِفدَ  َدَخَؾ  إِنْ  َزْوِجل :اخْلَاِمَسةُ  َؿاَفِت  .َشآَمةَ  َو

َٓ  ،َأِشدَ  َخَرَج  َؾ  إِنْ  َزْوِجل :اِدَشةُ افسَّ  َؿاَفِت  .َظِفدَ  َظامَّ  َيْسَلُل  َو ـَ  ،َفػَّ  َأ

َب  َوإِنْ  َٓ  ،اْفَتػَّ  اْضَطَجعَ  َوإِنْ  ،اْصَتػَّ  َذِ  .اْفَبثَّ  فَِقْعَؾؿَ  ؛اْفَؽػَّ  ُيقفُِج  َو

ابَِعةُ  َؿاَفِت  ؾ   َضَباَؿاءُ  َظَقاَياءُ  َأوْ  ،َؽَقاَياءُ  َزْوِجل :افسَّ   ـُ
ٍ
ِؽ  َداءٌ  َففُ  َداء  َأوْ  ،َصجَّ

اًل  عَ ََجَ  َأوْ  ،َؾؾَِّؽ  يُح  ،َأْرَكٍب  َمس   اَدس   َزْوِجل :افثَّاِمـَةُ  َؿاَفِت  .َفِؽ  ـُ  َوافر 

 َظظِقؿُ  ،افـ َجادِ  َضِقيُؾ  ،اْفِعاَمدِ  َرؾِقعُ  َزْوِجل :افتَّاِشَعةُ  َؿاَفِت  .َزْرَكٍب  ِريُح 

َمادِ  ـْ  اْفَبْقِت  َؿِريُب  ،افرَّ ةُ  َؿاَفِت  .افـَّادِ  ِم  ،َمافٌِؽ  َوَما ،ٌؽ َمافِ  َزْوِجل :اْفَعاِذَ

ـْ  َخْرٌ  َمافٌِؽ  ثَِراُت  إِبٌِؾ  َففُ  ،َذفِِؽ  ِم  َوإَِذا ،ادََْساِرِح  َؿِؾقاَلُت  ،ادََباِركِ  ـَ

ـَ  َـّ  ادِْْزَهرِ  َصْقَت  َشِؿْع َـّ  َأْيَؼ ُ ةَ  احْلَاِدَيةُ  َؿاَفِت  .َهَقافُِؽ  َأَنَّ  َزْوِجل :َظْؼَ
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ـْ  َأَكاَس  ،َزْرعٍ  َأُبق َوَما ،َزْرعٍ  َأُبق ـْ  َوَمَلَ  ،ُأُذيَنَّ  ُحِع   ِم  ،َظُضَديَّ  َصْحؿٍ  ِم

َحـِل  يِف  َؾَجَعَؾـِل ،بِِشؼ   ُؽـَْقَؿةٍ  َأْهؾِ  يِف  َوَجَديِن  ،َكْػِز  إَِلَّ  َؾَبِجَحْت  ؛َوَبجَّ

 ،َوَأْرُؿدُ  ،ُأَؿبَُّح  َؾاَل  َأُؿقُل  َؾِعـَْدهُ  ،َوُمـَؼ   ،َوَداِئسٍ  ،َوَأضِقطٍ  ،َصِفقؾٍ  َأْهؾِ 

ُب  ،َلَتَصبَُّح ؾَ   ،َرَداٌح  ُظُؽقُمَفا ،َزْرعٍ  َأِب  ُأم   َؾاَم  َزْرعٍ  َأِب  ُأم   َؾَلَتَؼـَُّح  ،َوَأْذَ

ـُ  ،َؾَساٌح  َوَبْقُتَفا ـُ  َؾاَم  َزْرعٍ  َأِب  اْب َؿَسؾ   َمْضَجُعفُ  ،َزْرعٍ  َأِب  اْب  ،َصْطَبةٍ  ـَ

 َوَضْقعُ  َأبِقَفا َضْقعُ  ،َزْرعٍ  َأِب  بِـُْت  اَم ؾَ  َزْرعٍ  َأِب  بِـُْت  ،اجْلَْػَرةِ  ِذَراعُ  َوُيْشبُِعفُ 

َفا  َٓ  َزْرعٍ  َأِب  َجاِرَيةُ  َؾاَم  ،َزْرعٍ  َأِب  َجاِرَيةُ  َجاَرهِتَا َوَؽْقظُ  ،ـَِساِئَفا َوِمْؾءُ  ،ُأم 

َٓ  ،َتْبثِقًثا َحِديَثـَا َتُبث   ُث  َو َٓ  ،َتـِْؼقًثا ِمَرَتـَا ُتـَؼ   :َؿاَفْت  ْعِشقًشاتَ  َبْقَتـَا ََتَْلُ  َو

َْوَضاُب  ،َزْرعٍ  َأُبق َخَرَج  ْٕ  هَلَا َوَفَدانِ  َمَعَفا اْمَرَأةً  َؾَؾِؼَل  ،َُتَْخُض  َوا

ـِ  اْفَػْفَدْي ـْ  َيْؾَعَبانِ  ـَ ِت  ِم َها ََتْ اَكَتْغِ  َخْْصِ َؼـِل ،بُِرمَّ  ،َوَكَؽَحَفا َؾَطؾَّ

ًيا َرُجاًل  َبْعَدهُ  َؾـََؽْحُت  ًيا َرـَِب  ََسِ ًقا َأَخذَ وَ  ،َذِ  ،َثِرًيا َكَعاًم  َظَعَّ  َوَأَراَح  َخط 

ـْ  َوَأْظَطايِن  ؾ   ِم ِع  :َوَؿاَل  ،َزْوًجا َراِئَحةٍ  ـُ  :َؿاَفْت  َأْهَؾِؽ  َوِمِري ،َزْرعٍ  ُأمَّ  ـُ

ؾَّ  ََجَْعُت  َؾَؾقْ    ـُ
ٍ
ء  :َظاِئَشةُ  َؿاَفْت  َزْرعٍ  َأِب  آكَِقةِ  َأْصَغرَ  َبَؾغَ  َما َأْظَطاكِقفِ  َرْ

ـْتر » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َرُشقُل  اَل ؿَ  رمِّ  َزْرع   َكَلب   َلك   كر
رواه افبخاري «.َزْرع   أل 

 .َمتًْصا (2448(، ورواه مسؾؿ )5189)
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 طبعخ انشًج ثبملعزًف
 

ـْ  (43) : ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشقل اهلل  :ريض اهللُ َظـُْف َؿاَل  بـ أب ضافب َظِع   َظ

اَم » وف   يف   الطَّاَعةر  إ كَّ ادَْعرر
(، ورواه مسؾؿ 7145رواه افبخاري )«. 

(1840 .) 

ـْ و (44) ـَ  اْمَرَأةً  َأنَّ ريض اهللُ ظـفا،  َظاِئَشةَ  َظ َْكَصارِ  ِم ْٕ َجْت  ا  َزوَّ

طَ  ،اْبـََتَفا َـّبِل   إَِػ  َؾَجاَءْت  ،َرْأِشَفا َصَعُر  َؾَتَؿعَّ َرْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص اف ـَ  ،َففُ  َذفَِؽ  َؾَذ

هر  ؛اَل » :َؾَؼاَل  ،َهاَصَعرِ  يِف  َأِصَؾ  َأنْ  َأَمَريِن  َزْوَجَفا إِنَّ  :َؾَؼاَفْت   لرع نَ  َقْد  إ كَّ

اَلتر   (.2123(، ورواه مسؾؿ )5205رواه افبخاري )«.ادوص 
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