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www.nawadir.orgwww.nawadir.orgwww.nawadir.orgwww.nawadir.org    

            



�	���	 ��� �� �����	 �	
��	 

~ 2 ~ 

 

        رس املوضوعاترس املوضوعاترس املوضوعاترس املوضوعاتههههف ف ف ف 
    

 ٢ .............................................................................................................................فهرس املوضوعات

 ٣ .............................................................. ههللا تعاىل ورعا هتقريظ الشـيخ العارف املفيت ٔامحد اخلانفوري حفظ

 ٤ ....................................................................ههللا تعاىل ورعا هتقريظ الشـيخ املفيت عتيق ٔامحد القامسي حفظ

 ٥ ........................................................................................................................................... التقدمي

 ٦ .............................................................. أالحاديث وأالWر يف خدمة النساء ٔازوا
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        التقدميالتقدميالتقدميالتقدمي

t امحلد vوالسالم عىل خري اخللق  ةوالصال ،ةورمح ة مودمكا وجعل بيننوا ٕالهيك  ٔازواجا لتس مك من ٔانفسمكخلق ل يا

  ٔاما بعد: ،ةوفازوا pلسعاد هاvين استنوا بسنت هؤاحصاب وعىل اhٓ ،ةدايهمنبع النور وال 

ذا العرص املظمل ه طال املقال يف ملا هنإ  ،يوسف بن شـبري بن ٔامحد بن ٕاسامعيل ،اجلليل هيقول العبد املفتقر ٕاىل رب

بعد ٔان طالعوا  ،أالفاضل ةبعض أالحب طلب مين ،أالزواج والعيال ةوخدمبني الزوجني  ةعن العالق ،ل والضاللهpجل 

حول موضوع  ،اء والسلف أالخيارهؤاقوال الفق  ،ٔامجع أالحاديث واالWٓرٔان  ،نداء أالزواج اج يفهالرساج الو  رساليت

وسمل  هعلي صىل هللا د النيبهع  يفالنساء فصول: أالول تعامل  ةعىل ثالث هوفصلت ما تيرس يل معتجف ،أالزواج ةخدم

 ةخدم والثالث يف ،اهيف ةب أالربعهمن املذااء هٔاقوال الفق ا و همك ح  يف الثاين ،من وعياهلٔازوا
 ةخدم يفد السلف هوع 


   .التوفيق وtp ،د السلفهوع  يالنبو د هالع  يف ٔاهالهيم $نة يف وكوهنمم م وعياهلالرجال ٔازوا
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        مممموعياهلوعياهلوعياهلوعياهل    ننننالنساء ٔازوا
النساء ٔازوا
النساء ٔازوا
النساء ٔازوا
    ةةةةخدمخدمخدمخدم    االٔحاديث واالWٔر يفاالٔحاديث واالWٔر يفاالٔحاديث واالWٔر يفاالٔحاديث واالWٔر يفالفصل االٔول يف الفصل االٔول يف الفصل االٔول يف الفصل االٔول يف 

 فمل رقيق جاءه ٔانه وبلغها الر¡ من يدها يف تلقى ما ٕاليه تشكو وسمل عليه هللا صىل النيب ٔاتت فاطمة ٔان عيلعن  ) ١

 عىل :فقال ،نقوم فذهبنا مضاجعنا ٔاخذ¦ وقد جفاء¦ :قال ،عائشة ٔاخربته جاء فلام لعائشة ذ£ فذكرت ،تصادفه

 ٔاخذمتا ٕاذا ،سأل¬ مما خري عىل ٔادلكام ٔاال :فقال ،بطين عىل قدميه برد وجدت حىت وبيهنا بيين فقعد جفاء ،ماكنكام

 من لكام خري فهو وثالثني ٔاربعا وكربا وثالثني ثالW وامحدا وثالثني ثالW فسـبحا فراشكام ٕاىل ٔاوي¬ ٔاو مضاجعكام

: ۲۱( يالقار  ةمعد يف قال العيين ،زو
ا بيت يف املرٔاة معل pب: ه) وترمج علي٥۳٦۱( يالبخار  هروا ،خادم

 ةمعل املرأ  ذا من مجbهو  ،تطحن تعجن وختزب نت تطحن واليتاكا عهن هللا ريض ةذا يدل عىل ٔان فاطمه): ۲۰

 القدر الرفيعة املرٔاة ٔان الفقه من احلديث هذا ويف: املهلب قال): ٥٤۱: ۷قال ابن بطال (و  ،ـیانهت  ،ابيت زو
 يف

 ىلص هللا رسول بنت من مزنÌ ٔارفع ال ٔالنه ،وشـهبه الطحن مثل زو
ا خدمة من املشاق يف Çمهتان هبا جيمل

 .ـیانهت  ،عبادته يف وتواضعا t احتساp خدمهتم عن يرتفهون وال االٓخرة يؤثرون اكنوا ولكهنم ،وسمل عليه هللا

البيت وقىض عىل عيل مبا  ةخبدم ةفاطم هوسمل عىل ابنت هعلي صىل هللا بن حبيب قال: قىض رسول هللا ةوعن مضر  ) ٢

قال  ،)۱۰٤: ٦( ةاحللي ) ؤابو نعمي يف۳٤٥۰۸و  ۲۹۰٦۹( ةابن ٔايب شيب هروا ،ةن خارجا من البيت من اخلدماك

فاحلديث  ،ةثق يبن حبيب )بع ةومضر  ،هبيت ةواختلط بسبب رسق ،مرمي ضعيف ٔايب): ابن ۳٦: ۱٥( ةمحمد عوام

  .ـیانهت  ،مرسل ضعيف

املاء  ةخارجا: سقاي ةاخلدم بنت رسول هللا ةفي فاطمكبنت ٔاسد: اِ  ةفاطم هوعن ٔايب البخرتي قال: قال عيل ٔالم ) ٣

ابن عبد  هعن هر كوذ ،)۳٤٥۰۲( ةشيب ابن ٔايب هروا ،يف البيت: العجن واخلزب والطحن العملَ  كفيك وت  ،ةواحلاج

) ٤٥: ۳)رخي إالسالم ( يف يبهواv )۲٤۸: ۳٥امل (كذيب الهت يف ي) واملز ۱۸۹۳: Ç٤ستيعاب ( الرب يف

 .ـیانهت  ،ثقات ): رجا۱۲٥h: ۲قال شعيب أالرنٔووط ( ،)۱۲٥: ۲و  ٥۱والسري (ج راشدون: 

 يف املاء بقع وٕان الصالة ٕاىل فيخرج وسمل عليه هللا صىل النيب ثوب من اجلنابة ٔاغسل كنت :قالت عائشة عنو  ) ٤

 .)۲۲۹( يالبخار  هروا ،ثوبه

 جارية فرٔاتين ،املاء يف فغمسـهتام ثويب يف فاحتلمت ،عائشة عىل ¦زال كنت :قال اخلوالين شهاب بن هللا عبد عنو  ) ٥

 يف النامئ يرى ما رٔايت :قلت قال ،بثوبيك صنعت ما عىل محä ما :فقالت عائشة ٕايل فبعثت ،فأخربهتا لعائشة

 ثوب من ٔالحكه وٕاين رٔايتين لقد ،غسلته شيئا رٔايت فلو :قالت ،ال :قلت ،شيئا فهيام رٔايت هل :قالت ،منامه

 .)۲۹۰مسمل ( هروا ،بظفري èبسا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 فأتزر يأمرين واكن ،جنب ê¦ واحد ٕا¦ء من وسمل عليه هللا صىل والنيب ٔا¦ ٔاغتسل كنت :قالت عائشة عنو  ) ٦

 .)۲۹۹( يالبخار  هروا ،حائض ؤا¦ فأغسí معتكف وهو ٕايل رٔاسه خيرج واكن ،حائض ؤا¦ فيبارشين

 .)۲۹٥( يالبخار  هروا ،حائض ؤا¦ وسمل عليه هللا صىل هللا رسول رٔاس ٔارجل كنت :قالت عائشة عنو  ) ٧
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 ذ£ ولك هني عيل ذ£ لك :عروة فقال ،جنب ويه املرٔاة مين تدنو ٔاو احلائض ٔاختدمين سـئل ٔانه عروة عنو  ) ٨

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول رٔاس تعين ترجل اكنت ٔاهنا عائشة ٔاخربتين ،بأس ذ£ يف ٔاحد عىل وليس ختدمين

 ويه فرتجí جحرهتا يف ويه رٔاسه لها يدين املسجد يف جماور حينئذ وسمل عليه هللا صىل هللا ورسول ،حائض ويه

 .)۲۹٦( يالبخار  هروا ،حائض

 من رٔاسه خيرج واكن حائض ؤا¦ يبارشين وسمل عليه هللا صىل النيب اكن :قالت عهنا هللا ريض عائشة عن و ) ٩

 ).۲۰۳۰( ي، رواه البخار حائض ؤا¦ فأغسí معتكف وهو املسجد

 عليه هللا صىل هللا رسول ٔاطيب كنت :قالت وسمل عليه هللا صىل النيب زوج عهنا هللا ريض عائشة عنو  )١٠

 صىل النيب طيبتا قالت: وعهن ،)۱٥۳۹( يالبخار  هروا ،pلبيت يطوف ٔان قبل وحلí حيرم حني ٕالحرامه وسمل

 املرأة تطييب pب) وترمج عليه: ٥۹۲۲( يرواه البخار  ،يفيض ٔان قبل مبىن وطيبته حلرمه بيدي وسمل عليه هللا

 .بيدهيا زو
ا

 هللا عبد ٕان :عهنا هللا ريض عائشة ٕاىل كتب سفيان ٔايب بن زèد ٔان ٔاخربته ٔاهنا الرمحن عبد بنت معرة عنو  )١١

 فقالت :معرة قالت ،هديه ينحر حىت احلاج عىل حيرم ما عليه حرم هدè ٔاهدى من :قال عهنام هللا ريض عباس بن

 مث بيدي وسمل عليه هللا صىل هللا رسول هدي قالئد فتلت ٔا¦ ،عباس ابن قال كام ليس :عهنا هللا ريض عائشة

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عىل حيرم فمل ،ٔايب مع هبا بعث مث بيديه وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قüها

 .)۱۷۰۰( يالبخار  هروا ،الهدي حنر حىت h هللا ٔاحí يشء

 يديه عىل فأفرغ ،به يغتسل ماء وسمل عليه هللا صىل هللا لرسول وضعت :مميونة قالت قال عباس ابن عنو  )١٢

 مضمض مث ،pٔالرض يده د£ مث ،مذاكريه فغسل شامh عىل بميينه ٔافرغ مث ،ثالW ٔاو مرتني مرتني فغسلهام

 هروا ،قدميه فغسل مقامه من تنحى مث ،جسده عىل أفرغ مث ،ثالW رٔاسه وغسل ويديه و
ه غسل مث ،واسـتنشق

 .)۲٦٥( يالبخار 

 ٕاين :فقلت :قالت ،املسجد من امخلرة ¦وليين :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يل قال :قالت عائشة نوع )١٣

 .)۲۹۸مسمل ( هروا ،يدك يف ليست حيضتك ٕان :فقال ،حائض

 أم ٔابكرا ماذا :قال ،نعم :قلت ،جابر è نكحت هل :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يل قال قال جابر عنو  )١٤

 يل كن بنات تسع وترك ٔاحد يوم قتل ٔايب ٕان هللا رسول è :قلت ،تالعبك جارية فهال :قال ،ثيبا بل ال :قلت ،ثيبا

 هروا ،ٔاصبت :قال ،علهين وتقوم متشطهن امرٔاة ولكن مثلهن خرقاء جارية ٕالهين ٔامجع ٔان فكرهت ٔاخوات تسع

 هä هللا عبد ٕان :h فقلت: هفي ه) ولفظ٥۳٦۷( وqه يف زو
ا املرٔاة عون pب يف هؤاورد ،)٤۰٥۲( يالبخار 

 ،خريا قال ٔاو £ هللا pرك :فقال ،وتصلحهن علهين تقوم امرٔاة فزتوجت مبثلهن ٔاجيهئن ٔان كرهت وٕاين بنات وترك

 من وه وٕامنا ،علهيا بواجب ليسا همن غري  وqه يف زو
ا املرٔاة وعون: )٥٤٥: ۷( يرشح البخار  يف بطال ابن قال

 .ـیانهت  ،نٔازوا
 ن معوذوات الفضل مهن النساء صاحلات سري ومن ةومجيل املعارش  ةحسن الصحب
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 ،شديدا مخصا وسمل عليه هللا صىل pلنيب رٔايت اخلندق حفر ملا :قال عهنام هللا ريض هللا عبد بن جابروعن  )١٥

 فأخرجت ،شديدا مخصا وسمل عليه هللا صىل هللا برسول رٔايت فٕاين ،يشء عندك هل :فقلت امرٔايت ٕاىل فانكفأت

 مث ،برمهتا يف وقطعهتا فراغي ٕاىل ففرغت الشعري وطحنت ،فذحبهتا داجن هبمية ولنا ،شعري من صاع فيه جراp ٕايل

 جفئته ،معه ومبن وسمل عليه هللا صىل هللا برسول تفضحين ال :فقالت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل وليت

 النيب فصاح ،معك ونفر ٔانت فتعال عند¦ اكن شعري من صاعا وطحنا لنا هبمية ذحبنا هللا رسول è :فقلت فساررته

 عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،هبلمك هال حفي سورا صنع قد جابرا ٕان اخلندق ٔاهل è :فقال وسمل عليه هللا صىل

 حىت الناس يقدم وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وجاء جفئت ،ٔا�ء حىت جعينمك ختزبن وال برمتمك تزنلن ال :وسمل

 ٕاىل معد مث ،وpرك فيه فبصق جعينا h فأخرجت ،قلت اvي فعلت قد :فقلت ،وبك بك :فقالت ،امرٔايت جئت

 ٔالكوا لقد tp فأقسم ،ٔالف ومه تزنلوها وال برمتمك من واقد� معي فلتخزب خابزة ادع :قال مث ،وpرك فبصق برمتنا

 .)٤۱۰۲( يالبخار  هروا ،هو كام ليخزب جعيننا وٕان يه كام لتغط برمتنا وٕان واحنرفوا تركوه حىت

 صوت مسعت لقد سلمي: ٔالم طلحة ٔابو قال قال: ما£ بن ٔانس مسع ٔانه طلحة ٔايب بن هللا عبد بن ٕاحساق وعن )١٦

 من ٔاقراصا فأخرجت ،نعم فقالت: ،يشء من عندك فهل اجلوع فيه ٔاعرف ضعيفا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 فوجدت فذهبت ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل ٔارسلتين مث ،ببعضه اخلزب فلفت لها خامرا ٔاخذت مث شعري

 وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،علهيم فقمت ،الناس ومعه املسجد يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

äٔايدهيم بني وانطلقت ،فانطلقوا قوموا معه: ملن وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،نعم فقلت:،طلحة ٔابو ٔارس 

 وليس والناس وسمل عليه هللا صىل هللا رسول جاء قد سلمي ٔام è طلحة: ٔابو فقال ،فأخربته طلحة ٔاp جئت حىت

 عليه هللا صىل هللا رسول لقي حىت طلحة ٔابو فانطلق ،ٔاعمل ورسوh هللا فقالت: ،نطعمهم ما الطعام من عند¦

 هلمي وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،دخال حىت طلحة ؤابو وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فأقبل ،وسمل

è ٔام وعرصت ،ففت اخلزب بذ£ وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فأمر قال: ،اخلزب بذ£ فأتت ،عندك ما سلمي ٔام 

 فأذن ،لعرشة ائذن قال: مث ،يقول ٔان هللا شاء ما وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فيه قال مث ،فأدمته لها عكة سلمي

 ائذن قال: مث ،خرجوا مث شـبعوا حىت فألكوا هلم فأذن ،لعرشة ائذن قال: مث ،خرجوا مث شـبعوا حىت فألكوا هلم

طريق عند مسمل  ويف ،)٦٦۸۸رواه البخاري ( ،رجال مثانون ٔاو سـبعون والقوم ،وشـبعوا لكهم القوم فألك ،لعرشة

 .احلديث ،وسمل طعاما هعلي صىل هللا ٔام سلمي ٔان تصنع للنيب ة): ٔامر ٔابو طلح۲۰٤۰(

 فانطلق :قال ،عيل فاذكرها :لزيد وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال زينب عدة انقضت ملا :قال ٔانس عنو  )١٧

 هللا رسول ٔان ٕالهيا ٔانظر ٔان ٔاسـتطيع ما حىت صدري يف عظمت رٔايهتا فلام :قال ،جعيهنا ختمر ويه ٔا)ها حىت زيد

 عليه هللا صىل هللا رسول ٔارسل زينب è :فقلت ،عقيب عىل ونكصت ظهري فوليهتا ذكرها وسمل عليه هللا صىل

 صىل هللا رسول وجاء القرآن ونزل ،مسجدها ٕاىل فقامت ،ريب ٔاوامر حىت شيئا بصانعة ٔا¦ ما :قالت ،يذكرك وسمل

 اخلزب ٔاطعمنا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان رٔايتنا ولقد :فقال قال ،ٕاذن بغري علهيا فدخل وسمل عليه هللا

 عليه هللا صىل هللا رسول خفرج ،الطعام بعد البيت يف يتحدثون رجال وبقي الناس خفرج الهنار امتد حني واللحم
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 ٔاخربته ٔا¦ ٔادري مفا :قال ،ٔاهä وجدت كيف هللا رسول è :ويقلن علهين يسمل نسائه جحر يتتبع جفعل واتبعته وسمل

 ونزل وبينه بيين السرت فألقى معه ٔادخل فذهبت البيت دخل حىت فانطلق :قال ،ٔاخربين ٔاو خرجوا قد القوم ٔان

 .)۱٤۲۸مسمل ( هروا ،به وعظوا مبا القوم ووعظ :قال ،احلجاب

 سلمي ٔام ٔايم فصنعت :قال ،بأهí فدخل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول تزوج :قال ما£ بن ٔانس عنو  )١٨

 ٔايم ٕاليك هبذا بعثت :فقل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل هبذا اذهب ٔانس è :فقالت تور يف جفعلته حيسا

 عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل هبا فذهبت :قال ،هللا رسول è قليل منا £ هذا ٕان :وتقول السالم تقرئك ويه

 يل فادع اذهب :قال مث ،ضعه :فقال ،هللا رسول è قليل منا £ هذا ٕان وتقول السالم تقرئك ٔايم ٕان :فقلت وسمل

 ،اكنوا مك عدد :ٔالنس قلت :قال ،لقيت ومن مسى من فدعوت :قال ،رجاال ومسى ،لقيت ومن وفال¦ وفال¦ فال¦

 امتٔالت حىت فدخلوا :قال ،التور هات ٔانس è :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يل وقال ،مائة ثالث زهاء :قال

 فألكوا :قال ،يليه مما ٕانسان لك وليألك عرشة عرشة ليتحلق :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،واحلجرة الصفة

 ٔادري مفا فرفعت :قال ،ارفع ٔانس è :يل فقال ،لكهم ٔالكوا حىت طائفة ودخلت طائفة خفرجت :قال ،شـبعوا حىت

 عليه هللا صىل هللا رسول بيت يف يتحدثون مهنم طوائف وجلس :قال ،رفعت حني ٔام ٔاكرث اكن وضعت حني

 هللا صىل هللا رسول عىل فثقلوا ،احلائط ٕاىل و
ها مولية وزوجته جالس وسمل عليه هللا صىل هللا ورسول وسمل

 عليه هللا صىل هللا رسول رٔاوا فلام ،رجع مث نسائه عىل فسمل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول خفرج ،وسمل عليه

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وجاء لكهم خفرجوا الباب فابتدروا :قال ،عليه ثقلوا قد ٔاهنم ظنوا رجع قد وسمل

 رسول خفرج ،االٓية هذه ؤانزلت عيل خرج حىت يسريا ٕاال يلبث فمل احلجرة يف جالس ؤا¦ ودخل السرت ٔار  حىت

 طعام ٕاىل لمك يؤذن ٔان ٕاال النيب بيوت تدخلوا ال آمنوا اvين ٔاهيا è :الناس عىل وقرٔاهن وسمل عليه هللا صىل هللا

 ٕاىل ،النيب يؤذي اكن ذلمك ٕان حلديث مسـتأنسني وال فانترشوا طعممت فٕاذا فادخلوا دعيمت ٕاذا ولكن ٕا¦ه ¦ظرين غري

 عليه هللا صىل النيب نساء وجحنب ،االèٓت هبذه عهدا الناس ٔاحدث ٔا¦ :ما£ بن ٔانس قال :اجلعد قال ،االٓية آخر

) ومسمل ۷٤۲۱( يعند البخار  ام ورد مرصحاكحلم وخزب ٔايضا  ةالولمي هذه ن يفاكو  ،)۱٤۲۸مسمل ( هروا ،وسمل

)۱٤۲۸(. 

 عليه هللا صىل هللا رسول عن ٔاختلف مل :كعب قال تبوك قصة عن ختلف حني حيدث ما£ بن كعبوعن  )١٩

احلديث  ،عهنا ختلف ٔاحدا يعاتب ومل بدر غزوة يف ختلفت كنت ٔاين غري تبوك غزوة يف ٕاال غزاها غزوة يف وسمل

 ٕان هللا رسول è :فقالت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔامية بن هالل امرٔاة جفاءت :كعب قال: هوفي ،الطويل

 حركة به ما وهللا ٕانه :قالت ،يقربك ال ولكن ال :قال ،ٔاخدمه ٔان تكره فهل خادم h ليس ضائع شـيخ ٔامية بن هالل

 هللا رسول اسـتأذنت لو :ٔاهيل بعض يل فقال ،هذا يومه ٕاىل اكن ما ٔامره من اكن منذ يبيك زال ما وهللا ،يشء ٕاىل

 هللا رسول فهيا ٔاسـتأذن ال وهللا :فقلت ،ختدمه ٔان ٔامية بن هالل المرٔاة ٔاذن كام امرٔاتك يف وسمل عليه هللا صىل

 ،شاب رجل ؤا¦ فهيا اسـتأذنته ٕاذا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يقول ما يدريين وما وسمل عليه هللا صىل

 .)٤٤۱۸( يالبخار  هروا ،احلديث
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 وال طعاما هلم صنع مفا ،ؤاحصابه وسمل عليه هللا صىل النيب دعا الساعدي ٔاسـيد ٔابو عرس ملا :قال سهل عنو  )٢٠

 من وسمل عليه هللا صىل النيب فرغ فلام ،الليل من جحارة من تور يف مترات بلت ،ٔاسـيد ٔام امرٔاته ٕاال ٕالهيم قربه

 العرس يف الرجال عىل املرٔاة قيام pب: هوترمج علي) ٥۱۸۲( يالبخار  هروا ،بذ£ تتحفه فسقته h ٔاماثته الطعام

نت اكو ): ٦٦۸٥و  ٥٥۹۷و  ٥٥۹۱و  ٥۱۸۳و  ٥۱۷٦( يعند البخار  بعض الطرق ويف ،pلنفس وخدمهتم

 .العروس يهم وخاد$يومئذ  هامرٔات

 وأالمري ،رعيته عن مسـئول ولكمك راع لكمك :قال وسمل عليه هللا صىل النيب عن عهنام هللا ريض معر ابن عنو  )٢١

 هروا ،رعيته عن مسـئول ولكمك راع فلكمك ،ووqه زو
ا بيت عىل راعية واملرٔاة ،بيته ٔاهل عىل راع والرجل ،راع

  .)٥۲۰۰( يالبخار 

 يشء وال مملوك وال مال من أالرض يف h وما الزبري تزوجين :قالت عهنام هللا ريض بكر ٔايب بنت ٔاسامء عنو  )٢٢

 جارات خيزب واكن ،ٔاخزب ٔاحسن ٔاكن ومل ؤاجعن غربه ؤاخرز املاء ؤاسـتقي فرسه ٔاعلف فكنت ،فرسه وغري ¦حض غري

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاقطعه اليت الزبري ٔارض من النوى ٔانقل وكنت ،صدق نسوة وكن أالنصار من يل

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فلقيت ،رٔايس عىل والنوى يوما جفئت ،فرخس ثليث عىل مين ويه ،رٔايس عىل

 وغريته الزبري وذكرت ،الرجال مع ٔاسري أن فاسـتحييت خلفه ليحملين ٕاخ ٕاخ :قال مث ،فدعاين أالنصار من نفر ومعه

 لقيين :فقلت الزبري جفئت ،مفىض اسـتحييت قد أين وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فعرف ،الناس ٔاغري واكن

 وعرفت منه فاسـتحييت ٔالركب فأ¦خ ٔاحصابه من نفر ومعه النوى رٔايس وعىل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 خبادم ذ£ بعد بكر ٔابو ٕايل ٔارسل حىت :قالت ،معه ركوبك من عيل ٔاشد اكن النوى محلä وهللا :فقال ،غريتك

 .)٥۲۲٤( يالبخار  هروا ،ٔاعتقين ف,ٔمنا الفرس سـياسة تكفيين

 فهيا بصحفة املؤمنني ٔا$ات ٕاحدى فأرسلت ،نسائه بعض عند وسمل عليه هللا صىل النيب اكن :قال ٔانس عنو  )٢٣

 هللا صىل النيب جفمع ،فانفلقت الصحفة فسقطت اخلادم يد بيهتا يف وسمل عليه هللا صىل النيب اليت فرضبت ،طعام

 حىت اخلادم حبس مث ،ٔاممك غارت :ويقول الصحفة يف اكن اvي الطعام فهيا جيمع جعل مث الصحفة فلق وسمل عليه

 بيت يف املكسورة ؤامسك حصفهتا كرست اليت ٕاىل الصحيحة الصحفة فدفع ،بيهتا يف هو اليت عند من بصحفة ٔايت

: ٥احلافظ ( هام بسطك ةبنت حجش والبيت بيت عائش زينب يه واملرسb ،)٥۲۲٥( يالبخار  هروا ،كرست اليت

۱۲٤(. 

 ٔاصابين هللا رسول è :فقال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول رجل ٔاىت :قال عنه هللا ريض هريرة ٔايب عنو  )٢٤

 الليb هذه يضيفه رجل ٔاال :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،شيئا عندهن جيد فمل نسائه ٕاىل فأرسل ،اجلهد

 صىل هللا رسول ضيف :المرٔاته فقال ٔاهí ٕاىل فذهب ،هللا رسول è ٔا¦ :فقال أالنصار من رجل فقام ،هللا يرمحه

 فنومهيم العشاء الصبية ٔاراد فٕاذا :قال ،الصبية قوت ٕاال عندي ما وهللا :قالت ،شيئا تدخريه ال وسمل عليه هللا

 :فقال ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عىل الرجل غدا مث ،ففعلت ،الليb بطوننا ونطوي الرساج فأطفيئ وتعايل

 هبم اكن ولو ٔانفسهم عىل ويؤثرون :وجل عز هللا فأنزل ،وفالنة فالن من حضك ٔاو وجل عز هللا جعب لقد
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 فمل ضيف به pت أالنصار من رجال ٔان هريرة ٔايب عن )۲۰٥٤مسمل ( رویو  ،)٤۸۸۹( يالبخار  هروا ،خصاصة

 فزنلت :قال ،عندك ما للضيف وقريب الرساج ؤاطفئ الصبية نويم :المرٔاته فقال ،صبيانه وقوت قوته ٕاال عنده يكن

 .خصاصة هبم اكن ولو ٔانفسهم عىل ويؤثرون :االٓية هذه

 هللا سـيف h يقال اvي الوليد بن خاq ٔان ٔاخربه عباس ابن ٔان أالنصاري حنيف بن سهل بن ٔامامة ٔايب عنو  )٢٥

 ضبا عندها فوجد ،عباس ابن وخاÌ خالته ويه مميونة عىل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع دخل ٔانه ٔاخربه

 واكن ،وسمل عليه هللا صىل هللا لرسول الضب فقدمت ،جند من احلارث بنت حفيدة ٔاخهتا به قدمت قد حمنوذا

 فقالت ،الضب ٕاىل يده وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فأهوى ،h ويسمى به حيدث حىت لطعام يده يقدم قلام

 فرفع ،هللا رسول è الضب هو h قدمنت ما وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاخربن :احلضور النسوة من امرٔاة

 مل ولكن ال :قال ،هللا رسول è الضب ٔاحرام :الوليد بن خاq فقال ،الضب عن يده وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 هروا ،ٕايل ينظر وسمل عليه هللا صىل هللا ورسول فألكته فاجرترته :خاq قال ،ٔاعافه فأجدين قويم بأرض يكن

 .)٥۳۹۱( يالبخار 

 ٔا¦ كونأ  حىت هpبن طلحة ٔاp حتدثوا ال: ٔالهلها فقالت ،سلمي ٔام من طلحة ٔاليب ابن ماتوعن ٔانس قال:  )٢٦

 ،هبا فوقع ذ£ قبل تصنع اكنت ما ٔاحسن h تصنعت مث: فقال ،ورشب لكفأ  عشاء ٕاليه بتفقر  جفاء :قال ،هٔاحدث

 معاريهت فطلبوا بيت ٔاهل معاريهت ٔاعاروا قوما ٔان لو ٔارٔايت ،طلحة ٔاè p: قالت ،مهنا ؤاصاب شـبع قد ٔانه رٔات فلام

 ،pبين ينٔاخربت مث تلطخت حىت ينتركت: وقال فغضب :قال ،ابنك فاحتسب: قالت ،ال: قال نعومه؟مي  ٔان ٔاهلم

 هللا pرك وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،اكن مبا هفأخرب  وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاىت حىت فانطلق

 هللا رسول واكن ،معه ويه سفر يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فاكن :قال ،حفملت :قال ،ليلتكام غابر يف لكام

 ٔابو علهيا فاحتبس ،ا;اض فرضهبا املدينة من فدنوا ،طروقا يطرقها ال سفر من املدينة ٔاىت ٕاذا وسمل عليه هللا صىل

 مع ٔاخرج ٔان ليعجبين ٕانه رب è لتعمل ٕانك: طلحة ٔابو يقول قال: ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وانطلق ،طلحة

 اvي ٔاجد ما ،طلحة ٔاè p: سلمي ٔام تقول قال: ،ترى مبا احتبست وقد دخل ٕاذا معه ؤادخل خرج ٕاذا رسو£

 يرضعه ال ٔانس è: ٔايم يل فقالت ،غالما فوqت ،قدما حني ا;اض ورضهبا قال: ،فانطلقنا ،انطلق ،ٔاجد كنت

 هللا صىل هللا رسول ٕاىل به فانطلقت احمتلته ٔاصبح فلام ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عىل به تغدو حىت ٔاحد

 وجئت :قال ،امليسم فوضع ،نعم: قلت وqت؟ سلمي ٔام لعل :قال رآين فلام ،ِميسم ومعه فصادفْته :قال ،وسمل عليه

 مث ذابت حىت فيه يف هافالك  املدينة جعوة من بعجوة وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ودعا ،هجحر  يف فوضعُته به

 أالنصار حب ٕاىل انظروا وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول فقال :قال ،هايتلمظ  الصيب جفعل ،الصيب يف يف قذفها

 .)۲۱٤٤مسمل ( هروا ،عبد هللا هوسام هو
 مفسح :قال ،للمتر

 تدخل ال :يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت قال أالنصاري طلحة ٔايب عن اجلهين خاq بن زيد عنو  )٢٧

 ال :قال وسمل عليه هللا صىل النيب ٔان خيربين هذا ٕان :فقلت عائشة فأتيت :قال ،متاثيل وال لكب فيه بيتا املالئكة

 ولكن ال :فقالت ،ذ£ ذكر وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت فهل ،متاثيل وال لكب فيه بيتا املالئكة تدخل
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 الكراهية عرفت المنط فرٔاى قدم فلام ،الباب عىل فسرتته منطا فأخذت غزاته يف خرج رٔايته ،فعل رٔايته ما سأحدثمك

 منه فقطعنا :قالت ،والطني احلجارة نكسو ٔان يأمر¦ مل هللا ٕان :وقال ،قطعه ٔاو هتكه حىت جفذبه ،و
ه يف

 ة): عن عائش۲۱۰۷طريق عند مسمل ( ويف ،)۲۱۰٦مسمل ( هروا ،عيل ذ£ يعب فمل ليفا وحشوهتام وسادتني

 ،ةاخليل ذوات أالجنح ه فياكدرنو وسمل من سفر وقد سرتت عىل pيب هعلي صىل هللا قالت: قدم رسول هللا

 ه.فزنعت فٔامرين

 يف وينظر سواد يف ويربك سواد يف يطأ  ٔاقرن بكبش ٔامر وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان عائشة عنو  )٢٨

 ؤاخذ ٔاخذها مث ،ففعلت ،حبجر احشذهيا :قال مث ،املدية هلمي عائشة è :لها فقال ،به ليضحي به فأيت ،سواد

مسمل  هروا ،به حضى مث ،محمد ٔامة ومن محمد وآل محمد من تقبل اللهم هللا pمس :قال مث ذحبه مث فأجضعه الكبش

)۱۹٦۷(. 

 هللا صىل هللا رسول وقطع فأمسكت ،ليال شاة بقامئة بكر ٔايب آل ٕالينا ٔارسل :عائشة قالت قال محيد عنو  )٢٩

 غري عىل هذا :حتدثه لGي تقول :قالت ،وقطعت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔامسك :قالت ٔاو ،وسمل عليه

 فذكرت :محيد قال ،قدرا يطبخون وال خزبا خيتزبون ما الشهر محمد آل عىل ليأيت ٕانه :عائشة قالت قال ،مصباح

) وٕاحساق بن ۳۱۰: ۱وابن سعد () ۲٥۸۲٥و  ۲٤٦۳۱ٔامحد ( هروا ،شهرين لك بل ال :فقال حمرز بن لصفوان

 ،املؤمنني ٔام è: فقلت: وزاد أالوسط يف والطرباين ٔامحد رواه ):۳۲۱: ۱۰( ييمثه ال قال  ،مه) وغري۱٦۸۲( هويهرا

أالرنٔووط  هوضعف ،ـیانهت  ،الصحيح رجال ٔامحد ورجال ،الٔلكناه مصباح دهن عند¦ اكن لو: قالت مصباح؟ عىل

صان هأالوسط  يف وورد عند الطرباين قال العبد الضعيف: ،اعهن هللا ريض ةالل وعائشهلالنقطاع بني محيد بن 

ابن  هؤاورد ،جرحا وال تعديال هر فيك) ومل يذ۱۲۱: ۹اجلرح والتعديل ( حامت يف ابن ٔايب ترمج hو  ،امن بيهنهاكبن 

 ) يف۱٥۸: ۱۷امل (كذيب الهت ر يفكذ يمث رٔايت املز  ،)۲۰۳( هحصيح يف ) وخرج ٥۱۲h: ٥الثقات ( حبان يف

ام رجال والصحيح ٔان بيهن يالل العدو همحيد بن  هبن حبيب بن عبد مشس: روی عن ةعبد الرمحن بن مسر  ةترمج

 ،تفی بتوثيق ابن حبانك صان واه) ل ۲۹۰: ۳۰( يوترمج املز  ،ناهه ذا كف ،ـیانهت  ،ق) ن (يسهاكصان بن هو هو 

: ): وقال ابن املديين٦٤: ۱۱ذيب (ذيب الهتهت وقال احلافظ يف ،)٥۱: ۱( هطبقات يف يكالتاج السـب هوثقذا كو 

 .ـیانهت  ،اللهٕاال محيد بن  هصان مل يرو عنه يقال h يعد ول من بينهرجل جم 

 :قال ،كتفها ٕاال مهنا بقي ما :قالت ،مهنا بقي ما :وسمل عليه هللا صىل النيب فقال ،شاة ذحبوا ٔاهنم عائشة عنو  )٣٠

 ماتعاىل:  وسمل ٕاىل قول هللا هعلي صىل هللا ؤاشار النيب ،ه) وحصح۲٤۷۰( يالرتمذ هروا ،كتفها غري لكها بقي

 .)۱٥٥٦: ٥( ) تبعا للطييب۱۳٤٦: ٤( يالقار  عيل هر كذ ،pق هللا عند وما ينفد عندمك

 ٕاذا واكن ،واحللواء العسل حيب وسمل عليه هللا صىل هللا رسول اكن :قالت عهنا هللا ريض عائشة عنو  )٣١

 اكن ما ٔاكرث فاحتبس معر بنت حفصة عىل فدخل ،ٕاحداهن من فيدنو ،نسائه عىل دخل العرص من انرصف

 هللا صىل النيب فسقت ،عسل من عكة قو$ا من امرٔاة لها ٔاهدت :يل فقيل ،ذ£ عن فسألت فغرت ،حيتبس

 :فقويل منك د¦ فٕاذا ،منك سـيدنو ٕانه :زمعة بنت لسودة فقلت ،h لنحتالن وهللا ٔاما :فقلت ،رشبة منه وسمل عليه
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 رشبة حفصة سقتين :£ سـيقول فٕانه ،منك ٔاجد اليت الرحي هذه ما :h فقويل ،ال :£ سـيقول فٕانه ،مغافري ٔالكت

 هو ما فوهللا :سودة تقول قالت ،ذاك صفية è ٔانت وقويل ،ذ£ وسأقول ،العرفط حنí جرست :h فقويل ،عسل

 ٔالكت هللا رسول è :سودة h قالت مهنا د¦ فلام ،منك فرقا به ٔامرتين مبا ٔاpديه ٔان فأردت الباب عىل قام ٔان ٕاال

 حنí جرست :فقالت ،عسل رشبة حفصة سقتين :قال ،منك ٔاجد اليت الرحي هذه مفا :قالت ،ال :قال ،مغافري

 رسول è :قالت حفصة ٕاىل دار فلام ،ذ£ مثل h قالت صفية ٕاىل دار فلام ،ذ£ حنو h قلت ٕايل دار فلام ،العرفط

 يالبخار  هروا ،اسكيت :لها قلت ،حرمناه لقد وهللا :سودة تقول قالت ،فيه يل حاجة ال :قال ،منه ٔاسقيك ٔاال هللا

 .)٦۹۷۲و  ٥۲٦۸(

 فقمت ٕايل فأشار وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يب مفر ،داري يف جالسا كنت :قال هللا عبد بن جابروعن  )٣٢

 من هل :فقال ،علهيا احلجاب فدخلت يل ٔاذن مث فدخل ،نسائه جحر بعض ٔاىت حىت فانطلقنا بيدي فأخذ ،ٕاليه

 بني فوضعه قرصا وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فأخذ ،نيب عىل فوضعن ،أقرصة بثالثة فأيت ،نعم :فقالوا ،غداء

 مث ،يدي بني ونصفه يديه بني نصفه جفعل pثنني فكرسه الثالث ٔاخذ مث ،يدي بني فوضعه آخر قرصا ؤاخذ يديه

 يقال النوو ،)۲۰٥۲مسمل ( هروا ،هو أالدم فنعم هاتوه :قال ،خل من يشء ٕاال ال :قالوا ،ٔادم من هل :قال

 ونقل ،خوص من مبائدة وفرسوه ،مشددة حتت مثناة èء مث مكسورة موحدة pء مث مفتوحة بنون) نيب(): ۸: ۱٤(

 èء مث مشددة مكسورة فوق مثناة مث مفتوحة موحدة بباء بيت ٔانه االٔكرثين ٔاو الرواة من كثري عن عياض القايض

 بعضهم ورواه: قال ،الطعام هذا عليه وضع منديل فلعí ،صوف ٔاو وبر من كساء البتو  ،مشددة حتت من مثناة

 .ـیانهت  ،خوص من طبق وهو ،الصواب هو هذا: الكناين القايض قال ،مشددة مكسورة نون وبعدها الباء بضم

 ٔاهل أالرض ظهر عىل اكن ما وهللا ،هللا رسول è: فقالت ربيعة بن عتبة بنت هند جاءتقالت:  ةوعن عائش )٣٣

 من يعزوا ٔان ٕايل أحب خباء ٔاهل أالرض ظهر عىل اليوم ٔاصبح وما ،خبائك أهل من يذلوا ٔان ٕايل ٔاحب خباء

 ال: لها قال عيالنا؟ h اvي من ٔاطعم ٔان حرج من عيل فهل ،مسـيك رجل سفيان ٔاp ٕان: قالت مث ،خبائك ٔاهل

 .)۷۱٦۱( يالبخار  هروا ،معروف من تطعمهيم أن عليك حرج

 ٔاقطعها ٔارض يف مرة كنت قالت: بكر ٔايب بنت ٔاسامء عن الزبري بن هللا عبد بن ١عامر عن أالسود ٔايب عنو  )٣٤

 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع الزبري خفرج ،النضري بين ٔارض يف والزبري سلمة ٔاليب وسمل عليه هللا صىل النيب

 ة يلpبن حامل ؤا¦ قط يشء من يدخلين مل ما فدخلين رحيها فوجدت ،فطبخت شاة فذحب الهيود من جار ولنا

 ،النار ٕاىل حاجة من يل وما ،تطعمين لعلها ¦را مهنا ٔاقتبس امرٔاته عىل فدخلت فانطلقت ٔاصرب فمل ،خدجيةتدعی 

 قعدت فلام رٔايت ذ£ ،ثالثةال  مث ،مثل ذ£ ٔاقتبس الثانية جئت مث ،فأطفأته ارش  ازددت ورٔايته رحيه مشمت فلام

ٓ  فال :قالف ،¦را تقتبسٔاتت  العربيةال ٕاال  :قالت ،ٔاحد عليمك لَ خَ دَ اN  :فقال الهيودية زوج جفاء ،هللا ؤادعوا ٔابيك  لكا

قال ابن  ،لكةاالٔ  تä من ٕايل ٔاجعب أالرض يف يشء يكن ملو ،ةبقدح ٕايل تفأرسل ،مهنا ٕالهيا ترسيل ٔاو ٔابدا مهنا

                                                           

  )، ولعí خطٔا من الاكتب.٤۱۰: ۸ووقع لفظ جابر يف إالصابة (  ١
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): فيه ابن لهيعة ۱٦٦: ۸مجمع الزوائد ( يف يقال الهيمث ،)۱۰۳: ۲٤الكبري ( يف الطرباين هروا ،بكري: القدحة الغرفة

 انهتـی. ،وبقية رجاh رجال الصحيح ،وحديثه حسن

 هل عائشة è :يوم ذات وسمل عليه هللا صىل هللا رسول يل قال :قالت عهنا هللا ريض املؤمنني ٔام عائشة عنو  )٣٥

 عليه هللا صىل هللا رسول خفرج :قالت ،صامئ فٕاين :قال ،يشء عند¦ ما هللا رسول è :فقلت :قالت ،يشء عندمك

 هللا رسول è :قلت ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول رجع فلام :قالت ،زور جاء¦ ٔاو هدية لنا فأهديت وسمل

 مث ،فألك به جفئت هاتيه :قال ،حيس :قلت ،هو ما :قال ،شيئا £ خبأت وقد زور جاء¦ ٔاو هدية لنا ٔاهديت

 من الصدقة خيرج الرجل مبزنÌ ذاك :فقال ،احلديث هبذا جماهدا حفدثت :طلحة قال ،صامئا ٔاصبحت كنت قد :قال

h۱۱٥٤مسمل ( هروا ،ٔامسكها شاء وٕان ٔامضاها شاء فٕان ما(. 

 ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع الوداع جحة شهد ٔانه ٔايب حدثين :قال أالحوص بن معرو بن سلPن عنو  )٣٦

 عوان هن فٕامنا ،خريا pلنساء واسـتوصوا ٔاال :فقال ،قصة احلديث يف فذكر ،ووعظ وذكر عليه ؤاثىن هللا حفمد

 وارضبوهن املضاجع يف فاجهروهن فعلن فٕان ،مبينة بفاحشة يأتني ٔان ٕاال ،ذ£ غري شيئا مهنن متلكون ليس ،عندمك

pحقمك فأما ،حقا عليمك ولنسائمك حقا نسائمك عىل لمك ٕان ٔاال ،سبيال علهين تبغوا فال ٔاطعنمك فٕان ،مربح غري رض 

 يف ٕالهين حتسـنوا ٔان عليمك وحقهن ٔاال ،تكرهون ملن بيوتمك يف يأذن وال تكرهون من فرشمك يوطنئ فال نسائمك عىل

قال  ،مه) وغري۹۱۲٤ربی (كال يف ) والنسايئ۱۸٥۱( هوابن ماج) ۱۱٦۲( يالرتمذ هروا ،وطعا$ن كسوهتن

واسـتٔانس ابن القمي  ،ـیانهت  ،ٔايديمك يف ٔارسى يعين عندمك عوان قوh ومعىن ،حصيح حسن حديث هذا :يالرتمذ

 أيب ) وابن۳۰۸۷( يالرتمذ هرواو  ،تعاىل ٕان شاء هللا الفصل الثاين يف ام سـئايتك ةلوجوب اخلدمذا احلديث هب

  .مطوال مه) وغري۲۰٦۹٥) وأمحد (٥٦۲( همسـند يف ةشيب

 عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،الصفة ٔاحصاب من ٔايب اكن :قال الغفاري قيس بن طخفة بن يعيش عنو  )٣٧

 مث ،فألكنا ،حبشيشة جفاءت ،ٔاطعمينا عائشة è :فقال فانطلقنا ،عهنا هللا ريض عائشة بيت ٕاىل بنا انطلقوا :وسمل

 ،فرشبنا ،لنب من بعس جفاءت ،اسقينا عائشة è :قال مث ،فألكنا ،القطاة مثل حبيسة جفاءت ،ٔاطعمينا عائشة è :قال

 :قال ،املسجد ٕاىل انطلقمت شئمت وٕان بمت شئمت ٕان :قال مث ،فرشبنا صغري بقدح جفاءت ،اسقينا عائشة è :قال مث

Uحيركين رجل ٕاذا بطين عىل السحر من املسجد يف مضطجع ٔا¦ فبي íقال ،هللا يبغضها جضعة هذه ٕان :فقال برج: 

) وأمحد ٦۰۷( همسـند يف ةشيب وابن ٔايب )٥۰٤۰ٔابوداود ( هروا ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فٕاذا ،فنظرت

pٕسـناد ال خيلو عن  مهوغري) ۷۷۰۸ (مكواحلا) ٦٦٦۲و  ٦٥۸۷ربی (كال يف ) والنسايئ۲۳٦۱۷و  ۱٥٥٤۳(

 ترمج h يبن قيس الغفار  ةفوطخ ،ـیانهت  ،ثريك  عىل حيىي بن ٔايب هٕاسـناد ذا حديث خمتلف يفه: مكقال احلا ،مVال

 ةمعرف ) ؤابو نعمي يف۲۰٥: ۳الثقات ( وابن حبان يف) ۱٥۱: ۱وأالوسط () ۳٦٥: ٤بري (ك التارخي ال  يف يالبخار 

 وابن جحر يف )۹۷: ۳( ةٔاسد الغاب يفابن أالثري ) و Ç۲ :۷۷٤ستيعاب ( ) وابن عبد الرب يف۱٥۷۲: ۳( ةالصحاب

عن النوم عىل  ـيالهن  حديث واحد يف h ): حصايب۳۷٥: ۱۳امل (كذيب الهت يف يقال املز  ،)٤٤۲: ۳( ةإالصاب

 .مVبسط الو  ،اختالف عريض هعن هوفي ،ثريك  حيىي بن ٔايب هروا ،هبطن
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 البخاري هر كذ ،هذا يويم صامئ فٕاين قال ال قلنا فٕان طعام؟ عندمك: يقول اqرداء ٔابو اكنقالت:  اqرداء ٔاموعن  )٣٨

: ۲( االWٓر معاين رشح يف والطحاوي) ۷۷۷٤( الرزاق وعبد) ۹۱۰٦( شيبة ٔايب ابن ووصíو  ،)۱۹۲٤( معلقا

 .)۷۹۱۹( والبيهقي) ٥۷

 اليشء نعمل ٕامنا هامم ٔاè p: مشيط امرٔاة قالت قال رجل ثنا قال الغاليب معاوية ٔابو ثنا وعن ٔامحد بن حنبل قال )٣٩

 اليت الساعة ٕايل ساعايت ٔابغض ٕان وهللا: فقال ،ويربد يفسد حىت جتيء فال ،معنا منه )لك ٔان فنشـهتـي ونصنعه

وفيه تعيني شـيخ الغاليب  ،)٤۷٤: ۷ورواه البهيقي يف شعب إالميان ( ،)۱۲۸: ۳ٔابونعمي يف احللية ( هروا ،فهيا آلك

) ۱۲۸: ۳( أالولياء وحلية) ٤٥۱: ٦( الثقات يف ترمج h ،)بعيمشيط بن جعالن ٔابو هامم و  ،وهو عيل بن املديين

 ).۱۲٤۷: ۳( وا;تلف واملٔوتلف) ۲۰۲: ۲( الصفوة وصفة

 ،املطبوعة النسخة يف كذاه( ثور بن القعقاع تزوجت: قالت ٢ها] بنت حبرية ٔامه عن الشيباينعن و  )٤٠

 فوضعت ،فبات ،ليb عندي يبيت ٔان عىل جوهر من باهَ ذْ مُ  يل وجعل فسألين) املعجمة pلسني روْ الشَ  والصحيح

h خللوق متضمخ وهو فأصبح ،خلوق فيه توراp، فقلت ،فضحِتين: يل فقال h :من ٔايب جفاء ؟٣رشا يكون مثيل 

ابن ٔايب شيبة  هروا ،الناكح فأجاز ،نعم: فقال ٔادخلت؟: للقعقاع عيل فقال ،عليا عليه فاسـتعدى ،أالعراب

 هٕاسـناد ذا االٔثر خمتلف يفه: يققال البهي ،) خمترصا۱۳٦٤۹( يق) والبهي۳۸۸۲( اqارقطين هوروا ،)۱٥۹٤۸(

ر هاجلو  يف امينكوقال ابن الرت  ،ـیانهت  ،وÌهجم  ةوحبري هعدالت و خمتلف يفهو  ،يقيس أالود عىل ٔايب هومدار  هومتن

pب مس  وقد تقدم يف ،٦الثقات ابن حبان يف هر كوذ ،٥هحديث يوحصح الرتمذ ٤يالبخار  ه): احتج ب٥۷: ۲( يالنق

غري  هعدالت خمتلف يف هٕان هذا الشٔان قال فيهل هوال ٔاعمل أحدا من أ  ،عن غري واحد هف توثيقكالفرج ببطن ال

 هٕاذا رفع ٕالي ن عيلاك قال: مكعن احل هثنا ابن فضيل عن ٔابي ةشيب قال ابن ٔايب ،آخر همن وج وقد جاء ذ£ ،يقالبهي

 ،امينكم ابن الرت ê ـیانهت  ،ا بعضاهيشد بعض  همن وجو  يفقد رو ،ها ٔامضافدخل هب بغري ويل ةرجل تزوج امرأ 

وقال  ،هحديث يبه) وا۸٤۸۷vو  ۷۹٥۸ (مك) واحلا۳۲٤۰و  ۱۳۳۸) وابن حبان (۱۹۸( ةذا حصح ابن خزميكو 

                                                           

من النسخ، وئويدها ما ‘ عن ٔامه’): عن الشيباين عن ٔامه عن حبرية بنت هأىن، قال محمد عوامة: ۰٤: ۹ووقع يف نسخة الشـيخ محمد عوامة (  ٢
عن ’ليس فهيا ذكر  ۱۱۲: ۷) وما بعده، والبهيقي ۲۸۷( ۳۲۳: ۳للخرب )، لكن رواية اqارقطين ۸۱۱يف املنفردات والوحدان لٕالمام مسمل (

): حبرية جمهوÌ، ؤاعí البهيقي pٔكرث من هذا، ؤان اشرتاط الويل هو الثابت عن عيل ريض هللا عنه، و¦قشه يف ۲۸۸، وقال اqارقطين (‘ٔامه
)، ويه زوجة لعبد الرمحن بن عوف، مث ۸۱۲ يف املنفردات والوحدان (من م، وهو الصواب، ويف غريها: حبرية، وكذ£‘ حبرية’اجلوهر النقي، 

، انهتـی êم الشـيخ محمد عوامة، ووقع حبرية ۱۹، ۱۸: ٥، ۱۲۷: ۳لعبيد هللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عهنم، انظر طبقات ابن سعد 
 ۹٤: ۳حبرية بتقدمي الراء يف أكرث الكتب كطبقات ابن سعد ()، ووقع ۱۲٥: ۱۸) والوايف pلوفيات (۱۲۳: ۱بتقدمي الياء يف معرفة الصحابة (

  ).٦۳: ٦۹) و)رخي دمشق (۱۰۱۲: ۳) وÇستيعاب (۱۳٦٤۹) والسنن الكربی للبهيقي (۳۸۸۲) وسنن اqارقطين (۱۲: ٥و 
٣  .bلسني املهمp ،ووقع يف نسخة الشـيخ محمد عوامة: رسا  
): h يف الفرائض من حصيح البخاري حديثان êهام ۱۷٤: ۱، قال احلافظ يف الفتح ()۳٥۷٦و  ۲٤۷٦و  ٦۷۳٦انظر حصيح البخاري (  ٤

من روايته عن هزيل بن رشحبيل عن ابن مسعود، ٔاحدهام ٔان ٔاهل إالسالم ال يسيبون، احلديث املوقوف، واالٓخر سـئل ٔابو موىس عن ابنة 
  ).٦۷۳٦يح البخاري (وبنت ابن ؤاخت، احلديث، وروی h أالربعة، انهتـی، وراجع حص 

  ).۲۰۹۳و  ۱۱۲۰انظر سنن الرتمذي (  ٥
٦: ٥(  ٦۹.(  
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 ،و لني احلديثهقال: صاحل  ،هيف حديثك : قيل h ،و قليل احلديثه ،يوقال ٔابو حامت: ليس بقو  ،ةابن معني: ثق

 وقال ٔامحد: خيالف يف ،pٔس ه: ليس بوقال النسايئ ،ثبت ة: ثقوقال العجيل ،)۲۱۸: ٥اجلرح والتعديل ( ذا يفك

 ذا يفك ،هٔامحد: ال حيتج حبديث وقال ،)٥٥۳: ۲وراجع املزيان () ۲۱: ۱۷امل (كذيب الهت ذا يفك ،هٔاحاديث

): ۳۳۷التقريب (صـ  وقال احلافظ يف ،ليس مبنفرد يقر أن البهيهفظ  ،)٦٤۸ربی (ك) والسنن ال٤۸۲( كاملسـتدر 

القعقاع بن شور اvهيل و  ،)٦۳: ٦۹)رخي دمشق ( ر يفكا ابن عساهترمج ل  ةوحبري ،ـیانهت  ،صدوق رمبا خالف

: ۳( وا;تلف واملٔوتلف) ۱۳۷: ۷( والتعديل اجلرح يف ترمج h ،هللا عنه السدويس )بعي من عرص معاوية ريض

: ٦( املزيان ولسان) ۳ :۳۹۲( Çعتدال ومزيان) ۳٥۰: ٤۹( دمشق و)رخي) ٤۸: ۱( وأالنساب) ۱۲۹۹

 ذيبهت يف ياملز  ترمج h ،شور بن القعقاع ٔاe ابن املä عبد pلتحديث واملعروف ،)۲۰۱: ٥( وأالعالم) ۳۹٦

 ).٤۲٤: ۱۸( الكامل

 د الرسول صىل هللاهع  يفوعياهلم ن النساء ٔازوا
 ةخدم ٔاربعون حديثا ؤاثرا يف هذهف : هعن قال العبد الضعيف عفی هللا

  :ةٕامتاما للفائد هتعظميالزوج و  ةٕاطاع يف ةحاديث املروير بعض االٔ كوسٔاذ ٧.د السلفهوسمل وع  هعلي

 ،فقلت: رسول هللا ٔاحق ٔان يسجد h ،فرٔايهتم يسجدون ملرزpن هلم ،احلريةقيس بن سعد قال: ٔاتيت عن  )٤١

ٔاحق è رسول هللا فأنت  ،فرٔايهتم يسجدون ملرزpن هلم ،ٔاتيت احلريةٕاين فقلت:  ،صىل هللا عليه وسمل النيبفأتيت 

لو كنت آمرا ٔاحدا  ،ال تفعلوافقال:  ،قلت: القال: كنت تسجد h؟ ٔا : ٔارٔايت لو مررت بقربي قال ،سجد £ن ٔان 

) ۲۱٤۰ٔابوداود ( هروا ،جعل هللا هلم علهين من حق امل ،ٔان يسجد ٔالحد ٔالمرت النساء ٔان يسجدن ٔالزوا
ن

) والبهيقي ۳٥۱: ۱۸) والطرباين يف الكبري (۱٤۸۷) والطحاوي يف رشح مشلك االWٓر (۱٥۰٤واqاريم (

 ابن حزم يف ه ببطالنمكح هاحلديث وما ورد مبعناذا هو  ،) ووافقه اvهيب۲۷٦۳وحصحه احلامك ( ،)۱٤۷۰٥(

وقال  ،)۱۹٥: ٤( ةاليواقيت الغالي يف يشـيخنا حمدث العرص محمد يونس اجلونفور هوتعقب ،)۱٦۰: ۱۰احملىل (

 .ـیانهت  ،املتابعات ووثق مسمل يف وقد ٔاخرج h ،كرشي هٕاسـناد يف ،ٔابوداود ه): روا۳٦: ۳( ياملنذر 

 è هذا ما قال: ،وسمل عليه هللا صىل للنيب جسد الشام من معاذ قدم ملا قال: ٔاوىف ٔايب بن هللا عبد وعن )٤٢

 رسول فقال ،بك ذ£ نفعل ٔان نفيس يف فوددت ،وبطارقهتم ٔالساقفهتم يسجدون فوافقهتم الشام ٔاتيت قال: معاذ؟

 ،لزو
ا تسجد ٔان املرٔاة ٔالمرت هللا لغري يسجد ٔان ٔاحدا آمرا كنت لو فٕاين ،تفعلوا فال وسمل: عليه هللا صىل هللا

 ،متنعه مل قتب عىل ويه نفسها سألها ولو ،زو
ا حق تؤدي حىت رهبا حق املرٔاة تؤدي ال بيده محمد نفس واvي

وذكره شـيخ إالسالم ابن تميية يف فتاويه  ،)٤۱۷۱) وحصحه ابن حبان (۱۹٤۰۳) وأمحد (۱۸٥۳ابن ماجه ( هروا

                                                           

 ؤادفعه ٔاغسí مث فأسـتاك، به فأبدأ  ٔالغسí، السواك فيعطيين يسـتاك، وسمل عليه هللا صىل هللا نيب اكن: قالت ٔاهنا عائشة عنويف الباب   ٧
قال  .ـىهت ن ا ،جيد pٕسـناد داود ٔابو رواه حسن حديث :)١/٢٨٣( عو مkا يف يوو نل ا لاق). ١٦٩ومن طريقه البهيقي () ٥٢. رواه ٔابوداود (ٕاليه

 هللا صىل بريقه Çستشفاء يفوهتا ال حىت ابتداء تغسí مل ٔالهنا ،فطنهتا وكبري ٔادهبا عظمي عىل دال وهذا): ١/٣٥٧احلافظ ابن جحر يف الفتح (
  . انهتـى. يسـتعمí ٔان قبل pملاء وتليينه تطييبه بغسí بأمرها املراد يكون ٔان وحيمتل .وامتثاال تأدp غسلته مث ،وسمل عليه
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طريق  ذ£كرجال الصحيح و  ورجاh ،محد pختصارالزبار وأ  هب¬م ه): روا۳۰۹: ٤( ييمثه وقال ال  ،)۲٦۲: ۳۲(

  .ـیانهت  ،من طرق ٔامحد

ٔان تسجد  رٔاةقال: لو كنت آمرا ٔاحدا ٔان يسجد ٔالحد ٔالمرت امل صىل هللا عليه وسمل عن النيب ٔايب هريرة وعن )٤٣

 قال ،)٤۱٦۲وحصحه ابن حبان () ۱٤۷۰٤) والبهيقي (۸۰۲۳) والزبار (۱۱٥۹الرتمذي ( هروا ،لزو
ا

 ٔاوىف ٔايب بن هللا وعبد عباس وابن وعائشة جعشم بن ما£ بن ورساقة جبل بن معاذ عن الباب ويف ي:الرتمذ

 محمد حديث من الوجه هذا من غريب حسن حديث هريرة ٔايب حديث ،معر وابن ؤانس سلمة ؤام عيل بن وطلق

 يف تصحيح احلديث فلعí ي) عن الرتمذ۳٦: ۳( ير املنذر كوذ ،ـیانهت  ،هريرة ٔايب عن سلمة ٔايب عن معرو بن

 . ةنسخ

 مفنعهم علهيم اسـتصعب امجلل وٕان ،عليه يسـنون مجل هلم أالنصار من بيت ٔاهل اكن وعن ٔانس بن ما£ قال: )٤٤

 اسـتصعب وٕانه عليه نسـىن مجل لنا اكن ٕانه فقالوا: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل جاءوا أالنصار وٕان ،ظهره

 فدخل فقاموا ،قوموا ٔالحصابه: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،والنخل الزرع عطش وقد ظهره ومنعنا علينا

 مثل صار قد ٕانه ،هللا نيب è أالنصار: فقالت ،حنوه وسمل عليه هللا صىل النيب مفىش ،¦حية يف وامجلل احلائط

 عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل امجلل نظر فلام ،بأس منه عيل ليس فقال: ،صولته عليك خناف وٕا¦ اللكب اللكب

 حىت قط اكنت ما ٔاذل بناصيته وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فأخذ ،يديه بني ساجدا خر حىت حنوه ٔاقبل وسمل

íفقال ،العمل يف ٔادخ h :ٔاحصابه è نسجد ٔان ٔاحق فنحن ،نعقل وحنن £ تسجد تعقل ال هبمية هذه ،هللا رسول 

 من لزو
ا تسجد ٔان املرٔاة ٔالمرت لبرش يسجد ٔان لبرش صلح ولو ،لبرش يسجد ٔان لبرش يصلح ال فقال: ،£

 اسـتقبلته مث والصديد pلقيح تنبجس قرحة رٔاسه مفرق ٕاىل قدمه من اكن لو بيده نفيس واvي ،علهيا حقه عظم

 ٔامحد والنسايئ ه): روا۳٥: ۳( يقال املنذر  ،)٦٤٥۲) والزبار (۱۲٦۱٤ٔامحد ( هروا ،حقه ٔادت ما فلحسـته

ورواه  ،)۲٦۲: ۳۲وذكره شـيخ إالسالم ابن تميية يف فتاويه ( ،ـیانهت  ،ورونهثقات مش  هروات ،pٕسـناد جيد

 صلح ولو ،لبرش يسجد ٔان لبرش يصلح ولفظه: ال ،) خمترصا من حديث ٔانس مرفوعا۹۱۰۲النسايئ يف الكربی (

 علهيا. حقه عظم من لزو
ا تسجد ٔان املرٔاة ٔالمرت لبرش يسجد ٔان لبرش

 تسجد ٔان املرٔاة ٔالمرت ٔالحد يسجد ٔان ٔاحدا ٔامرت لو قال: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان عائشة وعن )٤٥

 نولها لاكن ٔامحر جبل ٕاىل ٔاسود جبل ومن ٔاسود جبل ٕاىل ٔامحر جبل من تنقل ٔان امرأته ٔامر رجال ٔان ولو ،لزو
ا

 ه): روا۳۷: ۳( يقال املنذر  ،)۱۷۱۳٤) وابن أيب شيبة (۲٤٤۷۱) وأمحد (۱۸٥۲ابن ماجه ( هروا ،تفعل ٔان

قال شـيخ إالسالم ابن تميية  ،ـیانهت  ،الصحيح م يفحمتج هب هروات ةوبقي ،بن زيد بن جدعان عيل ةمن رواي هابن ماج

 هٔافاد ،ةالعباد ةالتعظمي دون جسد ةجسد ةواملراد pلسجد ،انهتـی ،): ٔاي لاكن حقها ٔان تفعل۲٦۲: ۳۲يف فتاويه (

 .شـبري أمحد حفظه هللا تعاىل املفيت الواq املفيتالسـيد 

 زوجته دعا الرجل ٕاذا وسمل: عليه هللا صىل هللا رسول قال قال عيل بن طلق ٔابيه عن طلق بن قيس وعن )٤٦

) ۱٦۲۸۸) ؤامحد (۱۷۱۳٥) وابن ٔايب شيبة (۱۱٦۰ٔاخرج الرتمذي ( ،التنور عىل اكنت وٕان فلتأته حلاجته
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 حديث هذا ي:الرتمذ قال ،)۱٤۷۱۰) والبهيقي (۸۲٤۰) والطرباين يف الكبري (۸۹۲۲والنسايئ يف الكربی (

 ).٤۱٦٥وحصحه ابن حبان ( ،غريب حسن

 فقال ،املسلمني عىل ذ£ كرب قال: ،والفضة اvهب يكزنون واvين االٓية هذه نزلت ملا قال: عباس ابن وعن )٤٧

 هللا رسول فقال ،االٓية هذه ٔاحصابك عىل كرب ٕانه هللا نيب è فقال: فانطلق ،عنمك ٔافرج ٔا¦ عنه: هللا ريض معر

 ،بعدمك ملن لتكون املواريث فرض وٕامنا ،ٔاموالمك من بقي ما ليطيب ٕاال الزاكة يفرض مل هللا ٕان وسمل: عليه هللا صىل

 غاب وٕاذا ٔاطاعته ٔامرها وٕاذا رسته ٕالهيا نظر ٕاذا الصاحلة املرء؟ املرٔاة يكزن ما خبري ٔاخربك ٔاال h: قال مث ،معر فكرب

) وحصحه احلامك ۷۲۳٥) والبهيقي (۱۸٥٥) وابن أالعرايب يف معجمه (۱٦٦٤ٔابوداود ( هروا ،حفظته هناع

مقبل  ةوحاشـي) ۹۷: ۳تعليق أالرنٔووط عىل السنن ( والبسط يف ،حسن هؤاعىل ٔاحوال احلديث ٔان ،)۱٤۸۷(

 هعلي صىل هللا قال: قيل لرسول هللا ةرير ه عن ٔايبو ٔاحص هما الباب  ويف ،)٥٦٦: ۱( كعىل املسـتدر  يالوداع

 هروا ،هر كمبا ي اها ومال هنفس  يف هٕاذا ٔامر وال ختالف هٕاذا نظر وتطيع هٕاذا ترس  قال: اليت ،النساء خري يوسمل: أ 

 .يبهاv ه) عىل رشط مسمل ووافق۲٦۸۲ (مكاحلا ه) وحصح۹٦٥۷و  ۹٥۸۷و  ۷٤۲۱) وأمحد (۳۲۳۱( النسايئ

وعن حصني بن حمصن ٔان معة h ٔاتت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ؤاهنا زمعت ٔانه قال لها: ٔاذات زوج  )٤٨

ٔاين ٔانت  يقال: فانظر  ،ٕاال ما جعزت عنه فزمعت ٔانه قال لها: كيف ٔانت h؟ فقالت: ما آلوه ،ٔانت؟ فقالت: نعم

) ۳٥۸ي يف مسـنده (امحليد هوروا ،)۹٥۲املوطٔا ( يفذا سـياق محمد بن احلسن ه ،فٕامنا هو جنتك ٔاو ¦رك ،منه

و  ۱۹۰۰۳ؤامحد () ۱۷۱۲٥ شيبة (وابن ٔايب) ۲۱۸۲) وٕاحسق بن راهويه يف مسـنده (۳۳٦: ۸وابن سعد (

: جنتك مهوسـياق  ،) ووافقه اvهيب۲۷٦۹وحصحه احلامك ( ،) وغريمه۸۹۱۳(  يف الكربی) والنسايئ۲۷۳٥۲

 يف ٔامحد والطرباين ه): روا۳۰٦: ٤( ييمثه وقال ال  ،جيد ): ٕاسـناد ٔامحد والنسايئ۳٤: ۳( يقال املنذر  ،و¦رك

 .ـیانهت  ،ةو ثقهرجال الصحيح خال حصني و  ورجاh ،يف ٔانت hك  يقال: فانظر  هبري وأالوسط ٕاال ٔانك ال 

: قلت ،زو
ا: قال املرٔاة؟ عىل حقا ٔاعظم الناس ٔاي  صىل هللا عليه وسمل:سٔالت النيب: قالت عائشة وعن )٤٩

 هوحذف )۷۳۳۸احلامك () وحصحه ۹۱۰۳ يف الكربی (النسايئ هروا ،ٔامه: قال الرجل؟ عىل حقا ٔاعظم الناس فأي

vةوبقي ،غري مسعر هومل حيدث عن ،ةٔابو عتب ه): في۲۰۹: ٤( ييمثه قال ال  ،من التلخيص يبها hرجال  رجا

 .ـیانهت  ، وٕاسـناد الزبار حسنمكالزبار واحلا ه): روا۳٤: ۳( يوقال املنذر  ،ـیانهت  ،الصحيح

 ٔان فأبت فراشه ٕاىل امرٔاته الرجل دعا ٕاذا قال: وسمل عليه هللا صىل النيب عن عنه هللا ريض هريرة ٔايب وعن )٥٠

  ).٥۱۹۳البخاري ( هروا ،تصبح حىت املالئكة لعنهتا جتيء

 ٔام رجل ،شربا رءوسهم فوق صالهتم ترتفع ال ثالثة :قال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عن عباس ابن عنو  )٥١

 يف ) والطرباين۹۷۱ابن ماجه ( هروا ، متصارمان ؤاخوان ،ساخط علهيا وزو
ا pتت وامرٔاة ،اكرهون h ومه قوما

و  ٤۱۱۳شيبة ( ٔامامة عند ابن ٔايب الباب عن ٔايب ويف ،)۱۷٥۷) وحصحه ابن حبان (۱۲۲۷٥الكبري (

ؤانس  ،)٥۹٥۹معرفة السنن واالWٓر ( يف ي) والبهيق۸۰۹۸الكبري ( يف ) والطرباين۳٦۰( ي) والرتمذ۱۷۱۳۸

 ).۱۹: ۲) والالٔٓىل املصنوعة (۱۰۲: ۲وراجع تزنيه الرشيعة ( ،)٦۷۰۷) والزبار (۳٥۸( يعند الرتمذ



�	���	 ��� �� �����	 �	
��	 

~ 19 ~ 

 

ا وحصنت هر هوصامت ش ا همخس  ةاملرأ ٕاذا صلت وسمل:  هعلي صىل هللا قال قال رسول هللا ةرير ه وعن ٔايب )٥٢


أالوسط  يف والطرباين) ٤۱٦۳ابن حبان ( هروا ،شاءت ةٔابواب اجلن يا دخلت من أ ها ؤاطاعت بعل فر

) ۱٦٦۱عبد الرمحن بن عوف عند ٔامحد (الباب عن  يفو ،)۱۸۲: ٤الطبقات ( يف يكوالتاج السـب) ٤٥۹۸(

نس بن ما£) ۸۸۰٥أالوسط ( يف ) والطرباين۱٤٦اعتالل القلوب ( يف يواخلرائط  ) ؤايب۷٤۸۰عند الزبار ( وأ

حديث ٔانس  وسـند ،)٤٥۸۳( ةالصحاب ةمعرف نعمي يف عند ٔايب ةوعبد الرمحن بن حسـن) ۳۰۸: ٦( ةاحللي  يفنعمي 

وقال  ،)۳۳۸: ٥و  ۲٦۲: ٤علل احلديث ( ام يفك أبو حامت ببطالن حديث ٔانس مكبل ح ،ضعيف ةوابن حسـن

 رجاh ةوبقي ،ذا احلديثه  يفمهوقال ابن معني: و ،ةجامع هوضعف ةجامع ه): رواد بن اجلراح وثق۳۰٥: ٤( ييمثه ال 

 ييمثه ال  هوتبع )۳٤: ۳( يقال املنذر ٔاما حديث ابن عوف فو  ،)۱۱٥ :٤مل (اكوراجع ال ،ـیانهت  ،رجال الصحيح

اصل ٔان حلفا ،ـیانهت  ،املتابعات حسن يف هوحديث ةيعه الصحيح خال ابن ل  ةروا هٔامحد وروات ه: روا)۳۰٦: ٤(

 .حلديث حسن عىل أالقلا

 ةا طاعفعلهي ،h ةرقيق ـيه ح نوع رق ف اكالن): ٥٦: ۲إالحياء ( يف قال الغزايل امك ،ةواWٓر عديد ةثري ك ٔاحاديث الباب  ويف

 .ـیانهت  ،ةثري ك ا ٔاخبار حق الزوج علهي وقد ورد يف ،هفي ةا مما ال معصيهنفس  ا يف ما طلب مهنلك الزوج مطلقا يف
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        اءاءاءاءههههٔاقوال الفق ٔاقوال الفق ٔاقوال الفق ٔاقوال الفق     يفيفيفيف    الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

        ةةةةٔاقوال احلنفئاقوال احلنفئاقوال احلنفئاقوال احلنفي

 بأن يعين واخلزب الطبخ املرٔاة فأبت واخلزب الطبخ ٕاىل حيتاج بطعام الزوج جاء ولو: )۲٤: ٤( البدائع يف الاكساين قال

 ٔاعامل جفعل عهنام هللا ريض وفاطمة عيل بني أالعامل قسم وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان روي ملا وختزب تطبخ

 لها يأيت ٔان الزوج ويؤمر ،ٔابت ٕان ذ£ عىل جترب ال ولكهنا ،عهنام هللا ريض فاطمة عىل اqاخل ؤاعامل عيل عىل اخلارج

 عىل ٔالخذهتا أالجرة ٔاخذت لو ٔالهنا ،ذ£ عىل أالجرة ٔاخذ لها جيوز وال جيز مل واخلزب للطبخ اسـتأجرها ولو ،$يأ  بطعام

 ال عb هبا اكن ٕاذا هذا ٔان الليث ٔابو الفقيه وذكر ،أالخذ لها حيل فال الرشوة معىن يف فاكن ،الفتوى يف علهيا واجب معل

 عىل جترب بنفسها ختدم ممن ويه ذ£ عىل تقدر اكنت ٕاذا فأما ،أالرشاف بنات من اكنت ٔاو واخلزب الطبخ عىل تقدر

 .ـیانهت  ،ذ£

 ،ا ال جترب ٔاصالٔاهن الرسخيس ةر مشس أالمئكمث قال: وذ يالليث السمرقند ٔايب ه) قول الفقي۱۷۲: ۳( ةر ابن ماز كوذ

: ليس للزوج ٔان يسـتخدم م هللاهاملنتقی عن عيىس عن محمد رمح  ويف ،ةو الصحهو  ،ا إالدام حينئذهل  ين ال يعطكول

ا خزبا هوالزوج pخليار ٕان شاء ٔاعطا ا وال تطبخ hٔان ال ختزب لزو
 ة: للمرأ هللا هرمح ةحنيف عن ٔايب هوفي ،ةاحلر  هامرٔات

  .)٥۳۰: ۳( اينهوراجع احمليط الرب  ،ـیانهت  ،ا دقيقاهوٕان شاء ٔاعطا

 ونفقة اخلادم نفقة تسـتحق ال ٔامة املنكوحة اكنت لو: الصغرى الفتاوى ويف): ۳۸۸: ٤فتح القدير ( امم يفوقال ابن اهل

 حتتاج ما فرض: القايض ٔادب يف قال حيث اخلصاف êم الليث ٔابو الفقيه به قيد ما ويوافقه ،أالرشاف لبنات اخلادم

 ٔان الزوج وعىل ،عليه جترب ال ذ£ من شيئا ٔاعاجل وال ٔاجعن وال ٔاخزب ال: فقالت وإالدام واللحم واqهن اqقيق من ٕاليه

 ذ£ تبارش ال ممن اكنت ٔاو واخلزب الطبخ عىل تقدر ال عb هبا اكن ٕاذا هذا: الفقيه وقال ،ذ£ معل يكفهيا مبن يأيت

 ،ذ£ عىل جترب املواضع بعض ويف ،يفعí مبن يأتهيا ٔان عليه جيب ال ذ£ عىل وتقدر نفسها ختدم ممن اكنت فٕان ،بنفسها

 وال ،دèنة علهيا واجبة أالعامل هذه ٕان: وقالوا ،الصحيح وهو ،إالدام يعطهيا ال تطبخ مل ٕاذا ولكن جترب ال: الرسخيس قال

  .)۱۹۹: ٤البحر الرائق ( ابن جنمي يف هووافق ،ـیانهت  ،تعاىل هللا شاء ٕان ٔايضا سـنذكره ما عىل القايض جيربها

 عb هبا اكن ٔاو) ختدم ال ممن اكنت ٕان( واخلزب الطحن من) املرٔاة امتنعت(): ٥۷۹: ۳اqر ا;تار ( يف يفكوقال احلص

 جرةاالٔ  ٔاخذ لها جيوز وال عليه جيب) ال( ذ£ عىل وتقدر نفسها ختدم ممن اكنت بأن) وٕاال $يأ  بطعام يأتهيا ٔان فعليه(

 اخلارج ٔاعامل جفعل ،وفاطمة عيل بني عاملاالٔ  قسم والسالم الصالة عليه نهالٔ  ،رشيفة ولو دèنة علهيا لوجوبه ذ£ عىل

قال ابن  ،حبر ،العاملني نساء سـيدة ٔاهنا مع عهنا تعاىل هللا ريض فاطمة عىل واqاخل عنه تعاىل هللا ريض عيل عىل

 يعطهيا ال قوh بعد قال الهنر صاحب رٔايت لكن ،تأمل اخلزب سوى يلزمه ال ٔانه الرسخيس حصحه ما ومقتىضعابدين: 

  .)٥۰۹: ۲(الفائق ر وراجع الهن ،ـیانهت  ،خيفى ال كام مطلقا ال طعام هو ٕادام ٔاي :إالدام
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نس البيت كك من pب Çسـتخدام  هٔالن ةدèن هإالرضاع: وتٔومر ب مسـئb ) يف٦۲: ۳تبيني احلقائق ( يف يوقال الزيلع

ح اكا بعد النٔالن املسـتحق علهي هعلي ا القايضهوال جيرب  ةدèنا واجب علهي هفٕان والطبخ وغسل الثياب واخلزب وحنو ذ£

 اجلرب عدم ٔاي) احلمك بيان ذكر¦ اvي وهذا قوh(): ٤۱۲: ٤(امم ابن اهلوقال  ،ـیانهت  ،تسلمي النفس لالسـمتتاع ال غري

 واخلزب والطبخ الثياب غسل وكذا ،دèنة علهيا واجب وهو عليه القايض جيربها ال تنعتام  ٕاذا ٔاهنا مبعىن قضاء احلمك بيان

 نفسها تسلمي pلناكح علهيا املسـتحق ٔالن امتنعت ٕاذا عليه القايض جيربها وال ،دèنة علهيا واجب البيت وكنس

عىل أالب وعىس ال تقدر فال  يهو ةلنفقاك هلرتضع) ٔالن ه): (وال جترب ٔام۲۱۹: ٤وقال ابن جنمي ( ،ـیانهت  ،لالسـمتتاع

: ۷( اينهوراجع احمليط الرب  ،ـیانهت  ،ةا دèنو واجب علهيهمن pب Çسـتخدام و  هٔالن ،ةدèن هقضاء وتٔومر ب هجترب علي

  .)٦۱۹: ۳) ورد احملتار (۲٥۱: ۱ر (ومجمع أالهن )٤٥۰

        ةةةةييييك ك ك ك ال ال ال ال ٔاقوال املٔاقوال املٔاقوال املٔاقوال امل

 ،سعة ذا الزوج يكون بأنل إالخدام هأ  ي) أ íه(ٕاخدام أ  ه(و) جيب علي: )٥۱۰: ۲بري (ك الرشح ال  اqردير يفقال و 

 عليه فيجب ،املعىن هبذا لٕالخدام ٔاهل فٕاهنا ،به زوجته خدمة تزري قدر ذا هو ٔاو ،اخلدمة شأهنا ليس قدر ذات ويه

ا) عند التنازع مع الزوج (ٕان ا خباد$هل  (وقيض ةف الواحدك) ٕاذا مل تةرث من واحدكراء ولو pٔ ك(وٕان ب خبادم لها يأيت ٔان

ا بل ا خباد$هل  اqين ٔاو اqنيا فال يقيض ا ترض pلزوج يفخاد$ ) يفة(ٕاال لريب ها خادمخيد$و أن هٔاحبت) ؤاحب 

ا ال والزوج فقري (فعلهيهنت أ اكال لٕالخدام ٔاو هن أ ك(وٕاال) pٔن مل ت هجياب الزوج ملا ادعی ٕان قامت القرائن عىل تصديق

 العادة به جرت ءما واسـتقاء يظهر فP لضيوفه ال h وطبخ )وفرش وكنس جعن من( قدر ذات غنية ولو) ةالباطن ةاخلدم

 ،ـیانهت  ،ا hا ال علهيهل  هعلي ةواجب ـيه ف  ةسب عادك و من الت ها مما هوحنو  ة(خبالف النسج والغزل) واخلياط ثيابه وغسل

قال  ،ترصا; ام من رشوح هوغري ) ۱۸٦: ٤( ) ورشح خمترص خليل للخريش٥٤۷: ٥يل (لك التاج واالٕ  يف هوحنو 

ذا يوافق هقلت: و  ،ـیانهت  ،ٔالبويه وال لعبيده وال ٔالوالده وال ٔاي )لضيوفه ال( وقوh ،ولها ٔاي) h وطبخ( قوh: اqسويق

 من ٔاي) ماء واسـتقاء( قوh :قال اqسويق ،مع الثيب هزواج يف م ابن بطال حتت حديث ٔانس بن ما£êما تقدم من 

 غسل وكذا ذ£ فيلز$ا ٔاي) ثيابه وغسل( قوh ،بüها ٔاهل عادة ذ£ اكن ٕاذا البحر من ولو خار
ا من ٔاو اqار

 وال العرشة حسن من ذ£ ٕان: أاليب وقال ،والعادة العرف عىل جرèنه ينبغي وثياهبا ثيابه غسل ٕان: بعضهم وقال ،ثياهبا

 أن وال تغزل ٔان وال تنسج ٔان يلز$ا ال املرٔاة ٔان يعين) ٕاخل النسج خبالف( قوh ،بذ£ العادة جرت ولو وظاهره ،يلز$ا

 ،التكسب ٔانواع من يه وٕامنا ،اخلدمة ٔانواع من ليست أالشـياء هذه ٔالن ،ينفقها لزو
ا وتدفعها بأجرة للناس ختيط

 وحنوها( قوh ،والغزل pلنسج جارية بüها نساء عادة اكنت ولو وظاهره ،بذ£ تتطوع ٔان ٕاال h تتكسب ٔان علهيا وليس

 ،h وتدفعها ذ£ ٔاجرة وجتمع للناس تنسج ٔاو ختيط بأن ٔاي h تتكسب ٔان علهيا ليس ٔالنه ٔاي) التكسب من هو مما

 حاشـية ويف ،اخلدمة من بل تكسـبا ليس هذا ٔالن ،زو
ا وثوب ثوهبا ختيط ٔان يلز$ا ٔانه التعليل هذا من ويؤخذ

 العرف عىل جيري ٕانه: بعضهم وقال ،وثوهبا ثوبه خياطة لزوم بعدم القول ترجيح ê$م من يفهم اvي ٔان شـيخنا

   .م اqسويقêـی انهت  ،فال وٕاال لز$ا به العرف جرى فٕان ،والعادة
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 قدر ذات الزوجة اكنت وٕان امعرس  اكن ٕاذا الزوج ٕان: حبيب ابن قال): ٥۳۹: ۷( يرشح البخار  يفابن بطال وقال 

 ابن قال ،ؤاصبغ املاجشون ابن يل ٔاوحض وهكذا ،شالكه وما والكنس والطبخ اكلعجن الباطنة اخلدمة علهيا فٕان ورشف

 ،الظاهرة pخلدمة عيل عىل وحمك ،البيت خدمة من الباطنة pخلدمة فاطمة عىل السالم عليه النيب حمك وكذ£: حبيب

 pخلدمة فاطمة عىل قىض وسمل عليه هللا صىل النيب ٔان الثابتة أالخبار من ءيش يف نعرف ال: شـيوe بعض وقال

 اخلدمة من ءيش عىل املرٔاة جترب ٔان ؤاما ،العرشة وحسن إالجامل من بيهنم املتعارف عىل ناكyم اكن وٕامنا ،الباطنة

 املرٔاة ٔان خيتلفوا مل: يالطحاو  وقال ،لكها الزوجة مئونة الزوج عىل ٔان عىل منعقد إالجامع بل ،السـنة يف ٔاصل لها فليس

 من اخلادم ٕاخراج للزوج يكن مل خادم معها اكن لو ؤانه ،ذ£ يكفهيا ٔان الزوج عىل ؤان ،نفسها ختدم ٔان علهيا ليس

 ،زو
ا خدمة املرٔاة عىل ليس ٔانه ما£ عن احلمك ابن وذكر ،٨ٕاليه حاجهتا حسب عىل اخلادم نفقة تلزمه ٔان فوجب ،بيته

 طحني ٔاو خزب يف نفسها خدمة عىل النساء من طاقة به اكنت من لك ٔان عن إالpنة فاطمة حديث يف: يالطرب  وقال

 مثلها ٔان لها امعروف اكن ٕاذا زو
ا عن موضوع ذ£ ٔان اخلروج ٕاىل فيه حيتاج ال ٔاو بيهتا ىف املرٔاة تعانيه مما ذ£ وغري

 وذ£ ،زمانة ٔاو مبرض ٕاما عنه جعزها حال يف مأخوذ هو كام ،ذ£ يكفهيا بأن مأخوذ غري زو
ا ؤان ،بنفسها ذ£ تيل

 بأن اعلي زو
ا يأمر مل ذ£ عىل لعوهنا اخادم وسألته ٔابهيا ٕاىل والعجني الطحن من يدها يف يتلق ما شكت ٕاذ فاطمة ٔان

 ٔانه السالم عليه عنه يرو قد بل ،بذ£ يقوم من pستئجار ٔاو pٕخدا$ا ٕاما عهنا ذ£ مئونة وضع ٔالزمه وال ،ذ£ يكفهيا

 مع فاطمة ٔان بني دليل السالم عليه النيب من القول هذا ويف ،ٔاهلها نفعت اليت النساء خري فٕان ياصرب  بنية è: لها قال

 مالسال عليه تقدم قد لاكن عيل عىل ذ£ كفاية اكنت ولو ،اخلدمة من مؤنه بعض اعلي يتكف اكنت نفسها خبدمة قيا$ا

 ،٩احلطمية درعك ٔاين: h قال حني صداقها ٕالهيا يسوق ٔان هبا Çبتناء ٔاراد ٕاذ ٕاليه تقدم كام ،ذ£ كفايهتا يف عيل ٕاىل

 ،هللا ٔالز$م اليت الفروض تعلميهم ويرتك أالخالق حماسن من امجليل ٔامته وسمل عليه هللا صىل النيب يعمل ٔان جائز وغري

: قيل فٕان ،زو
ا عن بتأخريه رضيت ٕاذا فرض غري هبا Çبتناء ٕارادته حال يف املرٔاة ٕاىل الصداق سوق ٔان شك وال

 من كذ£ اكن من حمك: قيل ،مثلها خيدم ال ممن املرٔاة اكنت ٕاذا اخلدمة زوجته كفاية سعة ذا اكن ٕاذا الرجل تلزم فٕانك

 من كفاية الرجل عىل ٔان العمل ٔاهل بني خالف وال ،خدمة عىل يقدرن ال اللوايت مهنن والعاهة الزمانة ذوات حمك النساء

 ٕاذا خادم مئونة ؤالزمناه ،لها تصلح ال اليت اخلدمة مئونة نفسها ختدم ال اليت كفاية الرجل ٔالزمنا فG£ ،كذ£ مهنن اكن

  .م نفيس جداêذا هو  ،ـیانهت  ،سعة يف اكن

        ةةةةشافعيشافعيشافعيشافعئاقوال ال ٔاقوال ال ٔاقوال ال ٔاقوال ال 

 وغريها والغسل والطبخ والطحن اخلزب يف خدمته علهيا جيب وال ):٤۲٥: ۱٦ذب (هامل  يف الشريازي قال ٔابو ٕاحساقو 

   .ـیانهت  ،سواه ما يلز$ا فال ،Çسـمتتاع هو 
هتا من عليه املعقود ٔالن ،اخلدم من

                                                           

  ) للطحاوي اختصار اجلصاص.۳۷۱: ۲راجع خمترص اختالف العلامء (  ٨
) والزبار ٥۳۳۷) والنسايئ (٥۲۱۲) ؤابو داود (۰۳٦) ؤامحد (۱۷: ۸) وابن سعد (۳۸) وامحليدي (۰۰٦رواه سعيد بن منصور (  ٩
  ).٤٥۹٦)، وحصحه ابن حبان (۰٥۳٤۱والبهيقي ( )٦٦۱۱۹و  ٥۱۷الكبري () والطرباين يف ۱٤٦(
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 السؤال وقع): ۳۰٤: ۸احملتاج ( ةحتف ةحاشـي يف الرشواين هاك) وح۱۹۰: ۷احملتاج ( ةايهن ةحاشـي يف امليسوقال الشرب 

 وحنوهام والكنس الطبخ من العادة به جرت مما خدمته علهيا جتب ال بأهنا زوجته ٕاعالم الرجل عىل جيب هل اqرس يف

 ال ؤاهنا واجب ٔانه ظنت ذ£ وجوب بعدم تعمل مل ٕاذا ٔالهنا ،أالول الظاهر بأن عنه ؤاجبنا ،ال ٔام عادهتن به جرت مما

 جيب ال ٔانه فيحمتل يعلمها ومل فعلته لو ذ£ ومع ،الفعل عىل مكرهة zٔهنا فصارت ،تفعí مل ٕان كسوة وال نفقة تسـتحق

  .ـیانهت  ،ذ£ عن والسؤال البحث بعدم لتقصريها الفعل عىل ٔاجرة لها

 مؤنته وتكفيه الزبري زو
ا فرس تعلف اكنتا ٔاهن رشح حديث أسامء ) يف۱٦٤: ۱٤رشح مسمل ( يف يوقال النوو

 ،علهيا الناس ٔاطبق اليت واملروءات املعروف من لكه هذا :وتعجن املاء وتسـتقي وتعلفه لناحضه النوى وتدق وتسوسه

 املرٔاة من تربع ولكه ،ذ£ وغري الثياب وغسل والطبخ اخلزب من وحنوها املذكورة أالمور هبذه زو
ا ختدم املرٔاة ٔان وهو

 مجيع من امتنعت لو بل ،ذ£ من يشء علهيا جيب وال ،معه معروف وفعل معارشة وحسن زو
ا ٕاىل مهنا وٕاحسان

 عادة ويه ،تربعا املرٔاة تفعí وٕامنا ،هذا من بيشء ٕالزا$ا h حيل وال ،لها أالمور هذه حتصيل هو ويلزمه ،تأمث مل هذا

bا متكيهنا: شيئان املرٔاة عىل الواجب وٕامنا ،االٓن ٕاىل أالول الزمن من النساء علهيا اسـمتر مجي
 ومالزمة نفسها من زو

   .ـیانهت  ،بيته

        ابbابbابbابbٔاقوال احلنٔاقوال احلنٔاقوال احلنٔاقوال احلن

 عليه نص ،ؤاشـباهه والطبخ واخلزب العجن من زو
ا خدمة املرٔاة عىل وليس): ۲۹٥: ۷( املغين يف ةقال ابن قدامو 

 هللا صىل النيب فٕان ،وفاطمة عيل بقصة واحتجا ،ذ£ علهيا: اجلوزجاين ٕاحساق ؤابو شيبة ٔايب بن بكر ٔابو وقال ،ٔامحد

 من اجلوزجاين رواه ،معل من البيت من خارجا اكن ما عيل وعىل البيت خبدمة فاطمة ابنته عىل قىض وسمل عليه

 تسجد ٔان املرٔاة ٔالمرت ٔالحد يسجد ٔان ٔاحدا آمرا كنت لو :وسمل عليه هللا صىل النيب قال وقد: اجلوزجاين قال ،طرق

 ٔان علهيا اكن ٔاسود جبل ٕاىل ٔامحر جبل من ٔاو ٔامحر جبل ٕاىل ٔاسود جبل من تنقل ٔان امرٔاته ٔامر رجال ٔان ولو ،لزو
ا

 يأمر وسمل عليه هللا صىل النيب اكن وقد ،معاشه مبؤنة فكيف فيه منفعة ال فP طاعته فهذه: قال ،pٕسـناده ورواه ،تفعل

 فاطمة ٔان روي وقد ،حبجر واحشذهيا ،الشفرة هلمي عائشة è ،ٔاطعمينا عائشة è ،اسقينا عائشة è: فقال ،خبدمته نساءه

 عليه املعقود ٔان ولنا ،ذ£ يكفهيا خادما وسألته ،الر¡ من تلقى ما ٕاليه تشكو وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔاتت

 وفاطمة عيل بني وسمل عليه هللا صىل النيب قسم فأما ،زرعه وحصاد دوابه كسقي غريه يلز$ا فال ،Çسـمتتاع 
هتا من

 اكنت ٔاهنا بكر ٔايب بنت ٔاسامء عن روي قد كام ،إالجياب سبيل عىل ال العادة وجمرى املرضية أالخالق به تليق ما فعىل

 مبصاحل القيام الزوج عىل جيب ال ولهذا ،علهيا واجبا ذ£ يكن ومل ،رٔاسها عىل وحتمí النوى h وتلتقط الزبري بفرس تقوم

 ٔالنه ،به بقيا$ا العادة جرت ما فعل لها أالوىل ولكن ،والكسوة النفقة من لها جيب ما عىل الزèدة وال ،البيت خارج

 .ـیانهت  ،بدونه املعيشة تنتظم وال ،به ٕاال احلال تصلح وال ،العادة
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 وملء اqار ككنس) وحنوه وخزب جعن يف زو
ا خدمة علهيا( واجبا) وليس(): ۱۹٥: ٥شاف القناع (ك  يف ويتالهب وقال

 جرت ما فعل لها أالوىل لكن( منافعها من غريه ميä فال البضع منفعة عليه املعقود ٔالن) نصا( وطحن البرئ من املاء

) ملثí مثلها من املعروف الشـيخ ؤاوجب( ،بدونه املعيشة تنتظم وال ،به ٕاال احلال يصل وال ،العادة ٔالنه) به بقيا$ا العادة

  .ـیانهت  ،جايناجلوز ٕاحساق ؤابو شيبة بن بكر ٔابو وقاh ،للاملكية وفاقا

 بتنوع ذ£ ويتنوع ،ملثí مثلها من pملعروف زو
ا خدمة وجتب ):٤۸۰: ٥ربی (كالفتاوی ال يف تميية ابن قالو 

 ٔاحصابنا من اجلوزجاين وقاh ،الضعيفة كخدمة ليست القوية وخدمة ،القروية كخدمة ليست البدوية خفدمة ،أالحوال

 .ـیانهت  ،ال ٕاىل Çسـمتتاع ةٕاىل اخلدم هحلاجت ةيزتوج أالم هويتخرج من نص إالمام ٔامحد عىل ٔان ،شيبة ٔايب بن بكر ؤابو

 ابن قال ،لزو
ا املرٔاة خدمة يف وسمل عليه هللا صىل النيب حمك يف فصل): ۱٦۹: ٥زاد املعاد ( يف القمي ابن وقال

 ريض فاطمة زوجته وبني عنه هللا ريض طالب ٔاىب بن عىل بني وسمل عليه هللا صىل النيب حمك: الواحضة يف حبيب

 مث ،الظاهرة pخلدمة عيل عىل وحمك ،البيت خدمة الباطنة pخلدمة فاطمة عىل حفمك ،اخلدمة ٕاليه اشـتكيا حني عهنا هللا

 الصحيحني يفو ،لكه البيت ومعل املاء واسـتقاء البيت وكنس والفرش والطبخ العجني: الباطنة واخلدمة: حبيب ابن قال

 فمل خادما وتساhٔ الر¡ من يدهيا يف تلقى ما ٕاليه تشكو وسمل عليه هللا صىل النيب ٔاتت عهنا هللا ريض فاطمة ٔان

 ٔاخذ¦ وقد جفاء¦: عيل قال ،ٔاخربته وسمل عليه هللا صىل هللا رسول جاء فلام ،عهنا هللا ريض لعائشة ذ£ فذكرت ،جتده

 هو ما عىل ٔادلكام ٔاال: فقال ،بطين عىل قدميه برد وجدت حىت بيننا فقعد جفاء ،ماكنكام: فقال ،نقوم فذهبنا مضاجعنا

 خري فهو ،وثالثني ٔاربعا وكربا وثالثني ثالW وامحدا وثالثني ثالW هللا فسـبحا مضاجعكام ٔاخذمتا ٕاذا ،سأل¬ مما لكام خري

 كنت: قالت ٔاهنا ٔاسامء عن وحص ،صفني ليb وال: قال صفني؟ ليb وال: قيل ،بعد تركهتا مفا: عيل قال ،خادم من لكام

 تعلف اكنت ٔاهنا عهنا وحص ،عليه ؤاقوم h ٔاحتش وكنت ٔاسوسه وكنت فرس h واكن ،لكه البيت خدمة الزبري ٔاخدم

 ،ذ£ يف الفقهاء فاختلف ،فرخس ثليث عىل h ٔارض من رٔاسها عىل النوى وتنقل وتعجن اqلو وخترز املاء وتسقى فرسه

 ،يشء لك يف زو
ا ختدم ٔان علهيا: ثور ٔابو وقال ،البيت مصاحل يف h خدمهتا واخللف السلف من طائفة فأوجب

 ٔالن: قالوا ،الظاهر ؤاهل حنيفة ؤابو والشافعي ما£ ذ£ ٕاىل ذهب وممن ،يشء يف علهيا خدمته وجوب طائفة ومنعت

 وماكرم التطوع عىل تدل ٕامنا املذكورة وأالحاديث: قالوا ،املنافع وبذل Çسـتخدام ال Çسـمتتاع اقتىض ٕامنا الناكح عقد

 ،بVمه سـبحانه هللا خاطهبم من عند املعروف هو هذا بأن اخلدمة ٔاوجب من واحتج ،مهنا الوجوب فأين ،أالخالق

: يقول تعاىل وهللا ،املنكر مفن البيت خبدمة وقيامه وفرشه وغسـيí وجعنه وطحنه وكنسه الزوج وخدمة املرٔاة ترفيه ؤاما

 فهـي لها اخلادم هو يكون بل املرٔاة ختدمه مل وٕاذا ،النساء عىل قوامون الرجال: وقال ،pملعروف علهين اvي مثل ولهن

 سـبحانه هللا ٔاوجب فٕامنا ،صاحبه من وطره يقيض الزوجني من ولك ،البضع مقابb يف املهر فٕان: ؤايضا ،عليه القوامة

 تّزنل ٕامنا املطلقة العقود فٕان: ؤايضا ،أالزواج عادة به جرت وما وخدمهتا هبا اسـمتتاعه مقابb يف ومسكهنا وكسوهتا نفقهتا

 وٕاحسا¦ تربعا اكنت ؤاسامء فاطمة خدمة ٕان وقوهلم ،اqاخb البيت مبصاحل وقيا$ا ،املرٔاة خدمة والعرف ،العرف عىل

 عليه هللا صىل وهو ،عليك يه وٕامنا علهيا خدمة ال: لعيل يقل فمل ،اخلدمة من تلقى ما تشـتيك اكنت فاطمة ٔان هيرد
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 ،لها ظمل هذا وٕان علهيا خدمة ال: h يقل مل معه والزبري رٔاسها عىل والعلف ٔاسامء رٔاى وملا ،ٔاحدا احلمك يف حيايب ال وسمل

 ال ٔامر هذا ،والراضية الاكرهة مهنن بأن علمه مع ٔازوا
م اسـتخدام عىل ٔاحصابه سائر ؤاقر ،اسـتخدا$ا عىل ٔاقره بل

 صىل وجاءته ،زو
ا ختدم اكنت العاملني نساء ٔارشف فهذه ،وغنية وفقرية ودنيئة رشيفة بني التفريق يصح وال ،فيه ريب

 ،عانية املرٔاة الصحيح احلديث يف وسمل عليه هللا صىل النيب مسى وقد ،يشكها فمل ،اخلدمة ٕاليه تشكو وسمل عليه هللا

 ٔان ريب وال ،يده حتت هو من خدمة أالسري ومرتبة ،أالسري: والعاىن ،عندمك عوان فٕاهنن النساء يف هللا اتقوا :فقال

 املنصف عىل خيفى وال ،١٠كرميته يرق من عند ٔاحدمك فلينظر رق الناكح: السلف بعض قال كام ،الرق من نوع الناكح

  .م نفيسê ذاهو  ،ـیانهت  ،اqليلني من وأالقوى املذهبني من الراحج

        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين    ةةةةخالصخالصخالصخالص

 وأيب ةشيب و قول ابن ٔايبهو  ،ٕاىل الوجوب ةب جامعهذف ))))۱۱۱۱(((( ا:لزو
 ةلزوجا ة خدممكح اختلف يف هٔانم Vحفاصل ال

 ةقر  يف بن آدم إالتيويب محمد بن عيل هواختار  ،يميل الطرب  هوٕالي ،وابن القمي ةوابن تميي جلوزجايناك بعض احلنابbو ثور 

ن اكٕاىل الوجوب ٕان  ةيك ب املال هوذ ))))۳۳۳۳(((( ،ال قضاء ةٕاىل الوجوب دèن ةب احلنفيهوذ ))))۲۲۲۲(((( ،)٤۱٥: ۲عني احملتاج (

 ،ٕاىل عدم الوجوب ةيك وبعض املال  احلنابbرث كوأ  ةب الشافعيهوذ ))))٤٤٤٤(((( ،ن من ٔارشاف الناسكٔاو ٕان مل تالزوج معرسا 

 بقيا$ا العادة جرت ما فعل لها أالوىل لكن: ن تقدم قوhكل ،ةابن قدام هوجزم ب ،ومحمد بن احلسن ةقال ٔابو حنيف هوب

  .ـیانهت  ،بدونه املعيشة تنتظم وال ،به ٕاال احلال تصلح وال ،العادة ٔالنه ،به

  

  

  

  

   

                                                           

) عن عروة بن الزبري قال قالت لنا ٔاسامء بنت ٔايب بكر: è بين وبين وبين، ٕان هذا الناكح رق، فلينظر ٔاحدمك ۹۱٥روی سعيد بن منصور (  ١٠
): وروي ذ£ مرفوعا واملوقوف ۱۳٤۸۱) موقوفا خمترصا، قال البهيقي (۱۱۸عند من يرق كرميته، ورواه ابن ٔايب اqنيا يف النفقة عىل العيال (

  ٔاحص، انهتـی.
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        ٔاهالهيمٔاهالهيمٔاهالهيمٔاهالهيم    $نة$نة$نة$نة    يفيفيفيف    وكوهنموكوهنموكوهنموكوهنم    م م م م م وعياهلم وعياهلم وعياهلم وعياهلالرجال ٔازوا
الرجال ٔازوا
الرجال ٔازوا
الرجال ٔازوا
    ةةةةخدمخدمخدمخدم    يفيفيفيفالفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث 

 يف يكون اكن :قالت ،هبيت يف يصنع وسمل عليه هللا صىل النيب اكن ما :عائشة سألتقال  أالسودحديث  هأالصل في

): ۱٦۳: ۲قال ابن جحر ( ،)٦۷٦( يالبخار  هروا ،ةخرج ٕاىل الصال ةحرضت الصال فٕاذا ،íهأ  ةخدم تعين ،ٔاهí $نة

 ،أالذان خرج ): فٕاذا مسع٥۳٦۳( يسـياق عند البخار  ويف ،ـیانهت  ،ٕاèس شـيخ املصنف تفسري آدم بن ٔايبمن  يه

 يفترمج و  ،íهأ  ون الرجل يفكيف يك ): pب ٦۰۳۹( ترمج ٔايضاو  ،íهأ  الرجل يف ة: pب خدم)٦۰۳۹( هوترمج علي

  ه.بيت ): pب ما يعمل الرجل يف٥۳۸أالدب املفرد (

 وسمل يعمل يف هعلي صىل هللا ن النيباكا: ما عهن هللا ريض ةقال سٔالت عائش هعن ٔابي ةشام بن عروه عن الباب  يفو

ولفظ ابن حبان  ،)٥۳۹أالدب املفرد ( يف يالبخار  هروا ،هبيت ويعمل ما يعمل الرجل يف ن خيصف نعíاكقالت:  ،هبيت

ر ما جيب عىل كابن حبان: ذ هوترمج علي ،مبيوهت ويعمل ما يعمل الرجال يف وخيصف نعí هن خييط ثوباك): ٥٦۷۷(

  .ذ£ هفيك من ي  ن hاكوٕان  هعن خدمت هبيت يف هالرتفع بنفس ةاملرء من جمانب

 ،هبيت  يفمكقالت: ما يصنع ٔاحد ،هبيت وسمل يصنع يف هعلي صىل هللا ن النيباك: ما ةقال سٔالت عائش هعن ٔابي شامه  وعن

   .)٥٤۰( أالدب املفرد يف يالبخار  هروا ،خيصف النعل ويرقع الثوب وخييط

ن اكوسمل ٕاذا  هعلي صىل هللا ن يصنع رسول هللااكء يش ي: è ٔام املٔومنني أ ةقال قلت لعائش ةعن عرو ير هوعن الز 

   .)٥٦۷٦ابن حبان ( هروا ،هقع دلو وير  هوخييط ثوب خيصف نعí، íهأ  ةن$   يفمكقالت: ما يفعل ٔاحد ،كعند

ن برشا من اكقالت:  ،هبيت وسمل يعمل يف هعلي صىل هللا ن رسول هللااكا: ماذا عهن هللا ريض ةقيل لعائش ةوعن معر 

) وابن ۳۲٥الشامئل ( يف يزاد عند الرتمذ ،)٥٤۱أالدب املفرد ( يف يالبخار  هروا ،هوحيلب شات هثوب البرش يفيل

وٕان  هبنفس هبيت ر ما يسـتحب للمرء من العمل املسـتحقر يفكابن حبان: ذ هوترمج علي ،ه): وخيدم نفس٥٦۷٥حبان (

   .ـیانهت  ،ٔاعني البرش ن عظP يفاك

pلفتح  ةنه : امل ١١الصحاح يف): و۳٦۱: ۲قال ابن جحر ( ،يحلديث البخار  ةشارح ةرصحي ةا حصيحهلك الرواèت  هذهو 

احلذق  ةنه فقال: امل  ، pٔخص من ذ£مكا صاحب احملهن فرس كل ،ٕاèس) (آدم بن ٔايب ذا موافق ملا قاhهو  ،ةاخلدم

  .ـیانهت  ،والعمل ةpخلدم

طرح الترثيب  يف العرايق ) والويل۱۲: ۲۰و  ٥۹: ٥( رماينكال هوتبع )۲۹۷: ۲( يرشح البخار  قال ابن بطال يفو 

من  م ؤان ذ£ه pٔنفس مهٔامور ةوالعلامء يتولون خدم ةٔان االٔمئ ه: وفي)۲۱: ۲۱( يالقار  ةمعد يف والعيين )۱۸۱: ۸(

 ٔالمته وليسن التواضع سبيل عىل المالس عليه فعí من هذا: املهلب قال): ٥٤۲: ۷(ابن بطال وقال  ،فعل الصاحلني

                                                           

٦(  ١١ :۲۲۰۹.(  
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 هذا يف الرتفه وليس ،دينه عىل يعينه وما دنياه ٔامر من ٕاليه حيتاج فP بيته يف نفسه إالنسان ميهتن ٔان السـنة مفن ،ذ£

 السالم علهيم واملرسلني النبيني ٔاخالق): ۲۳٤: ۹وقال ( ،أالعامج سري من ذ£ وٕامنا ،الصاحلني سبيل من وال مبحمود

 سبيلهم فيسä ،بذ£ ليسـنوا هلم يعن فP ٔانفسهم ميهتنون فاكنوا ،والتنعم الرتفه عن والبعد فعاهلمأ  يف والتذلل التواضع

 لئال ،ٕاصالحه ٕاىل حيتاج ما h عرض مىت فعí من ذ£ دوام عىل يدل ٔاهí $نة يف اكن عائشة وقول ،اWٓرمه وتقتفى

üعة ٕاىل خيqالنعمة ٔاوىل واملكذبني ذورين: تعاىل فقال ،املؤمنني غري صفات من ٔاهنا ؤاخرب هللا ذ$ا اليت والرفاهية ا 

 هعلي صىل هللا هللا رسول معل اكن ما: لهاسأ  ٔانه: عائشة عن ٔابيه عن عروة بن هشام عن سفيان روى ،قليال و$لهم

 ؤاحلب pٔالرض ؤاجلس pلكساء فأتزتر ٔا¦ ٔاما: آخر حديث يف وقال ،الثوب ويرقع النعل خيصف: قالت ،تهبي  يف وسمل

 اكنت وهذه ،١٢الغمن وحيلبون امحلر ويركبون الصوف يلبسون اكنوا قبلمك من أالنبياء ٕان: مسعود ابن وقال ،ٔاهيل شاة

   .م ابن بطالê ـیانهت  ،أالمة هذه سلف سرية

: ۲ٕاحياء علوم اqين ( يف الغزايل هوتبع وسمل هعلي صىل هللا هر ٔاخالقكذ ) يف۲۳(صـ  ةجوامع السري  وقال ابن حزم يف

: ۱الشفاء ( عياض يف وقال القايض ،ـیانهت  ،نهويقطع اللحم مع  íهأ  ةن$  : خيصف النعل ويرقع الثوب وخيدم يف)۳٦۰

 ثوبه يفيل ٔاهí $نة يف بيته يف واكن: بعض عىل يزيد وبعضهم صفته يف وغريمه سعيد ؤايب واحلسن عائشة وعن): ۲٦٦

 معها ويعجن اخلادم مع ويألك ¦حضه ويعلف البعري ويعقل البيت ويقم نفسه وخيدم نعí وخيصف ثوبه ويرقع شاته وحيلب

   .ـیانهت  ،السوق من بضاعته وحيمل

 بصحفة املؤمنني ٔا$ات ٕاحدى فأرسلت ،نسائه بعض عند وسمل عليه هللا صىل النيب اكن :قال ٔانس ر¦ حديثكوقد ذ

 هللا صىل النيب جفمع ،فانفلقت الصحفة فسقطت اخلادم يد بيهتا يف وسمل عليه هللا صىل النيب اليت فرضبت ،طعام فهيا

 ٔايت حىت اخلادم حبس مث ،ٔاممك غارت :ويقول الصحفة يف اكن اvي الطعام فهيا جيمع جعل مث الصحفة فلق وسمل عليه

 اليت بيت يف املكسورة ؤامسك حصفهتا كرست اليت ٕاىل الصحيحة الصحفة فدفع ،بيهتا يف هو اليت عند من بصحفة

  .)٥۲۲٥( يالبخار  هروا ،كرست

 يف وينظر سواد يف ويربك سواد يف يطأ  ٔاقرن بكبش ٔامر وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔان عائشة ر¦ حديثكذو 

 الكبش ؤاخذ ٔاخذها مث ،ففعلت ،حبجر احشذهيا قال: مث ،املدية هلمي عائشة è لها: فقال ،به ليضحي به فأيت ،سواد

  .)۱۹٦۷مسمل ( هروا ،به حضى مث ،محمد ٔامة ومن محمد وآل محمد من تقبل اللهم هللا pمس قال: مث ذحبه مث فأجضعه

 ،وسمل عليه هللا صىل هللا رسول وقطع فأمسكت ،ليال شاة بقامئة بكر ٔايب آل ٕالينا ٔارسل :قالت عائشة ر¦ حديثكوذ

 قالت قال ،مصباح غري عىل هذا :حتدثه لGي تقول :قالت ،وقطعت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٔامسك :قالت ٔاو

 ال :فقال حمرز بن لصفوان فذكرت :محيد قال ،قدرا يطبخون وال خزبا خيتزبون ما الشهر محمد آل عىل ليأيت ٕانه :عائشة

  .مه) وغري۱٦۸۲( هويه) وٕاحساق بن را۳۱۰: ۱) وابن سعد (۲٥۸۲٥و  ۲٤٦۳۱ٔامحد ( هروا ،شهرين لك بل

                                                           

  ).۲۳۲: ٤) وابن عساكر (۱۹۳: ٤) والطحاوي يف رشح مشلك االWٓر (۳۸۲: ۱رواه ابن سعد (  ١٢
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 وأالمري ،رعيته عن مسـئول ولكمك راع لكمك :قال وسمل عليه هللا صىل النيب عن عهنام هللا ريض معر ابنر¦ حديث كوذ

 هروا ،رعيته عن مسـئول ولكمك راع فلكمك ،ووqه زو
ا بيت عىل راعية واملرٔاة ،بيته ٔاهل عىل راع والرجل ،راع

  .)٥۲۰۰( يالبخار 

 النيب فقال ،ومائة ثالثني وسمل عليه هللا صىل النيب مع كنا :قال عهنام هللا ريض بكر ٔايب بن الرمحن عبد عنالباب  ويف

 مرشك رجل جاء مث ،فعجن ،حنوه ٔاو طعام من صاع رجل مع فٕاذا ،طعام منمك ٔاحد مع هل :وسمل عليه هللا صىل

 منه فاشرتى ،بيع بل ال :قال ،هبة ٔام قال ٔاو عطية ٔام بيعا :وسمل عليه هللا صىل النيب فقال ،يسوقها بغمن طويل مشعان

 النيب حز قد ٕاال واملائة الثالثني يف ما هللا وامي ،يشوى ٔان البطن بسواد وسمل عليه هللا صىل النيب ؤامر ،فصنعت شاة

 ،قصعتني مهنا جفعل ،h خبأ  غائبا اكن وٕان ،ٕاèه ٔاعطاها شاهدا اكن ٕان ،بطهنا سواد من حزة h وسمل عليه هللا صىل

   .)۲٦۱۸و  ٥۳۸۲( يالبخار  هروا ،قال كام ٔاو البعري عىل حفملناه القصعتان ففضلت ،وشـبعنا ٔامجعون فألكوا

 رسول خرج :قال هريرة ٔابو یام روك ،وسمل هعلي سـيد اخلالئق صىل هللا يداقتدوا هبم عهن هللا ريض ةمث ٕان الصحاب

 :قاال ،الساعة هذه بيوتكام من ٔاخرجكام ما :فقال ،ومعر بكر بأيب هو فٕاذا ،ليb ٔاو يوم ذات وسمل عليه هللا صىل هللا

 أالنصار من رجال فأىت ،معه فقاموا ،قوموا ،ٔاخرجكام اvي ٔالخرجين بيده نفيس واvي ؤا¦ :قال ،هللا رسول è اجلوع

 :قالت ،فالن ٔاين :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول لها فقال ،ؤاهال مرحبا :قالت املرٔاة رٔاته فلام ،بيته يف ليس هو فٕاذا

 ،t امحلد :قال مث ،وصاحبيه وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ٕاىل فنظر أالنصاري جاء ٕاذ ،املاء من لنا يسـتعذب ذهب

 فقال ،املدية ؤاخذ ،هذه من لكوا :فقال ،ورطب ومتر برس فيه بعذق جفاءمه فانطلق :قال ،مين ٔاضيافا ٔاكرم اليوم ٔاحد ما

h ك :وسمل عليه هللا صىل هللا رسولèشـبعوا ٔان فلام ،ورشبوا العذق ذ£ ومن الشاة من فألكوا هلم فذحب ،واحللوب ٕا 

 ،القيامة يوم النعمي هذا عن لتسألن بيده نفيس واvي :ومعر بكر ٔاليب وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال ورووا

  .)۲۰۳۸مسمل ( هروا ،النعمي هذا ٔاصابمك حىت ترجعوا مل مث ،اجلوع بيوتمك من ٔاخرجمك

   .الفصل أالول يف تقدمت ،هر وضيوفكب ٔايب ةالباب قص ويف

 pٕالحسان مأمور ٔايضا فالزوج ،رضاه وبطلب زو
ا بطاعة مأمورة املرٔاة اكنت وٕاذا): ۱۷۸بائر (صـ ك ال  يف يبهاvوقال 

 لقول ،امجليb والعرشة والكسوة النفقة من حقها وٕايصالها وغريه خلق سوء من مهنا يبدو ما عىل والصرب هبا واللطف ٕالهيا

  .ـیانهت  ،pملعروف وعارشوهن :تعاىل هللا

 واليوم tp يؤمن اكن من :قال وسمل عليه هللا صىل النيب عن هريرة ٔايب عن يا ما رومهن ،ةثري ك الباب ٔاحاديث  ويف

 ذهبت فٕان ،ٔاعاله الضلع يف يشء ٔاعوج وٕان ،ضلع من خلقن فٕاهنن ،خريا pلنساء واسـتوصوا ،جاره يؤذي فال االٓخر

 رسول قال :قالت عائشة عنو  ،)٥۱۸٥( يالبخار  هروا ،خريا pلنساء فاسـتوصوا ،أعوج يزل مل تركته وٕان ،كرسته تقميه

) ؤامحد ۲٥۳۱۹( ةشيب ابن ٔايب هروا ،بأهí ؤالطفهم خلقا ٔاحسـهنم ٕاميا¦ املؤمنني ٔامكل :وسمل عليه هللا صىل هللا

 )۱۷۳ (مكاحلا هحصحو ) ۲٦۱۲( يالرتمذ هوحسـن ،مه) وغري۹۱۰۹ربی (كال يف ) والنسايئ۲٤٦۷۷و  ۲٤۲۰٤(
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وقال  ،ـیانهت  ،ةعن عائش همل يسمع ة): ؤا¦ ٔاخشی ٔان ٔاp قالب۲موضع (  يفمكوقد قال احلا ،هلالنقطاع في يبهاv هوتعقب

 ٔامكل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال قال هريرة ٔايب عنو  ،ـیانهت  ،ةسامعا من عائش ةقالب : وال نعرف ٔاليبيالرتمذ

 ةوعن عائش ،هاوحصح) ۲ (مكواحلا) ۱۱٦۲( يالرتمذ هروا ،خلقا لنساهئم خيارمك وخيارمك خلقا ٔاحسـهنم ٕاميا¦ املؤمنني

 يالرتمذ هروا ،ه فدعو مكوٕاذا مات صاحب ،يله الٔ مكؤا¦ خري  íه الٔ مك خري مكوسمل: خري  هعلي صىل هللا قالت قال رسول هللا

 وعن ابن عباس عن النيب ،ٕاال خبري هروكال تذ يعين هقال ابن حبان: فدعو  ،ه) وحصحا٤۱۸۸) وابن حبان (۳۸۹٥(

ابن  هوحصح) ٥۱۹٦والزبار () ۱۹۷۷( هابن ماج هروا ،يله الٔ مكؤا¦ خري  íه الٔ مك خري مكوسمل قال: خري  هعلي صىل هللا

 ،خلقت من ضلع ة: ٕان املرأ يقول وسمل هعلي صىل هللا رسول هللا مسعت يقولبن جندب  ةوعن مسر  ،)٤۱۸٦حبان (

 ) واqاريم۱۹۲۷۰( ةشيب ) وابن ٔايب۲۰۰۹۳ٔامحد ( هروا ا ا تعش هبهفدار  ،اهرس ك ت  الضلع ةٕان ترد ٕاقام كوٕان

 معاوية بن حكمي عنو  ،يبهاv ه) ووافق۷۳۳۳ (مكواحلا) ٤۱۷۸ابن حبان ( ه) وحصح۸٥۱( ) والروèين۲۲٦۷(

 ٕاذا وتكسوها طعمت ٕاذا تطعمها ٔان :قال ،عليه ٔاحد¦ زوجة حق ما :هللا رسول è قلت :قال ٔابيه عن القشريي

) ۲۱٤۲ٔابوداود ( هروا ،ذا حديث حصيحه ،البيت يف ٕاال هتجر وال تقبح وال الوجه ترضب وال اكتسبت ٔاو اكتسيت

 تقبح وال :داود ٔابو قال ،مه) وغري۹۱۳٦و  ۹۱۲٦ربی (كال يف ) والنسايئ۲۰۰۱۳) ؤامحد (۱۲٥۸٤وعبد الرزاق (

مجمع الزوائد  يف ييمثه ) وال ۳۱: ۳يب (ه الرتغيب والرت  يف يا املنذر هر كذ ةثري ك الباب ٔاحاديث  ويف ،هللا قبحك تقول ٔان

)٤ :۳۰۱(.  

 من خيد$ا نأ  ولهاأ : شـياءأ  مخسة الزوج عىل ةاملرأ  حق): ٥۱۷الغافلني (صـ  هتنبي يف ئابو الليث السمرقند هقال الفقي

 ليهإ  حتتاج ما يعلمها نأ  والثاين ،للمروءة وترك مثإ  وخرو
ا عورة، هناإ ف السرت، وراء من خترج يدعها وال السرت وراء

 احلرام من نبت ذاإ  اللحم نإ ف ،احلالل يطعمها نأ  والثالث ،والصوم والصلوات الوضوء حاكمأ  من لها بد ال مما العمل من

 يف تقع لكيال ،لها نصيحة مهنا ذ£ حيمتل عليه تطاولت نإ  واخلامس ،عنده مانةأ  هناإ ف يظلمها ال نأ  والرابع ،pلنار يذوب

  .)٥۷: ۲وللبسط راجع إالحياء ( ،ـیانهت  ،فيه وقعت مما هبا رضأ  هو مرأ 

 pبه بلغ فلام ،زوجته ٕاليه يشكو اخلطاب بن معر ٕاىل جاء رجال ٔان ): وذكر٥۱۷ٔابو الليث السمرقندي (صـ  هوقال الفقي

 فرجع ،يب ما مثل البلوى من وبه ،زوجيت ٕاليه ٔاشكو ٔان ٔاردت ٕاين: الرجل فقال ،عليه تطاولت لكثوم ٔام امرٔاته مسع

 مسعت ما زوجتك من مسعت فلام ،زوجيت ٕاليك ٔاشكو ٔان ٔاردت ٕاين: فقال فسٔاh ،عنه تعاىل هللا معر ريض فدعاه

 قليب هبا فيسكن ،النار وبني بيين سرت يه ٔاولها: عيل لها حلقوق عهنا ٔاجتاوز ٕاين: عنه تعاىل هللا ريض معر فقال ،رجعت

 والرابع ،ثيايب تغسل يل قصارة ٔاهنا والثالث ،ملايل حافظة وتكون مزنيل من خرجت ٕاذا يل خازنة ٔاهنا والثاين ،احلرام عىل

 ،ـیانهت  ،فٔاجتاوز عهنا جتاوزَت  مفا £ ما مثل يل ٕان: الرجل فقال ،يل وطباخة خبازة ٔاهنا واخلامس ،لوqي ظرئ ٔاهنا

  ٔاقف عىل ٔاصل لٔالثر.ومل بصيغة المتريض بسـياق خمتلف، ) ۱۷۹بائر (صـ ك يب يف ال هاvوذكر حنوه 

 ةقول: قالت املرأ ن؟ ف مكا من ٔاقوال الرجال مفاذا تقول نسائهلك  ةورك: أالقوال املذسترشقنيام يقول بعض امل كفٕان قيل 

الرجل عز وجل  ) حتت قول هللا۲۹۷: ۱( تاب هللاك  نظرات يفٔ)ليفها  يف اجلبييل زينب الغزايل ةالصاحل ةدهاkا



�	���	 ��� �� �����	 �	
��	 

~ 30 ~ 

 

 ،ةأالرس  يف ةم حق القيادوأن هل ،pٔن الرجال قوامون عىل النساء قرار من هللا ةرميكال ةاالٓي هذه يف :قوامون عىل النساء

 وأالصل يف ،اوحدهت ةوسالم ةحلفظ مصاحل أالرس  هشـئون تترصف يف ةا ٔامري وهنكو بيهتا  يف ةاملرأ  ةوالي يال ينف وذ£

 لك يف هزوجت كةعن مشار  ذ£كومسـئول  ،وأالوالد ةعىل الزوج ةو صاحب النفقهمبعىن أن الرجل  ،ةاملسـئولي ةالقوام

 يه ةفأالرس  ،اكوسلو ةجا وقدو وسمل هن هعلي احلبيب املصطفی صىل هللا ةمتخذين من القرآن وسـن ،شـئون البيت

 وذ£ ،الزوج وأالوالد ةعىل سالم ٔامام هللا ةحماسـب يهو ،ا داخل البيتهٔامر  ةيول  يه ةوالزوج ،أالوىل ةأالم ةمدرس

 ةٔالن القوام ،اهصاحل  عني العدل ويف يها الرجل علهي ةpٔن قوام t ةعن رضا وحب وطاع ةال يتٔاىت ٕاال بتسلمي املرأ  هلك

ا ٔالهن ،اا وٕانسانيهتوعزهتا رامهتكوحفظ ل ةمن اخلدم ه ما حتتاج ٕاليلك ا يفههوإالنصاف جتا ف الرجل حسن املعامbلكت

 ةفتصبح احليا ،ها واطمئنا¦ ٕاليبزو
 ةثق ةاملرأ  ييعط ةم السلمي للقوامهالف  وذ£ ،هبني يدي ةا ٔاصبحت ٔامانعلهي هبواليت

من  ةدوح ةيريد إالسالم pلزوجني ٕاقام ذ£ك ،اهٔاوالد ةا وتربيلتدبري بيهت ةتتفرغ املرأ  وبذ£ ،ةآمن ةمسـتقر  ةالزوجي

 ةدرج يه وتä ،إالسالم يف ةالزوجي يه تä ،اهٕالسعاد املسـتظلني pٔرجي  ،امبعطياهت ةغني ةحديق يف ،ةور املتناسقهالز 

فهم كتاب  وذ£ مبا ٔاحسـنوا يف ،اkمتع فيسـتقر البيت ويريق ،ة ٔارستهلتقمي بنجاح رصح سعاد ،ةمزيان أالرس  الرجل يف

vهو رئيسها وكبريها واحلامك علهيا ومٔودهبا  ي: الرجل قمي عىل املرٔاة أ ١٣يقول ابن كثريهذا  ويف ،هو عدل مطلق يهللا ا

   انهتـی. ،ٕاذا اعوجت

 مهوالتفا عىل التعاطف والرتامح والتواد ةمبنيالعائلية  ةواحليابني الزوجني  ةعالقال: هعن قال العبد الضعيف عفی هللا

 كفاية تقدم من أالحاديث واالWٓر ؤاقوال العلامء أالخيار وفP ،جيب حفسبال والتعاون ال عىل النظر ٕاىل ما جيب وما 

  .يغلل ومل يتعسف ومل ،وعدل ٔانصف من در وt  ،وÇعتساف التعصب عن وويق ،إالنصاف رزق ملن

 ةسـن ر رجبهش من  ثاينال  اليوم يف هوبدٔات ،ٔامجعني هوحصب وسمل عىل سـيد¦ محمد وعىل اhٓ وصىل هللا ،ذا آخر اجلزءه

  .رب العاملني وآخر دعوا¦ ٔان امحلد t ،رب الساموات وأالرضنيبتوفيق  اليوم التاسع يف هوفرغت من ه۱٤۳۸

                                                           

  ).۲۹۲: ۲راجع تفسري ابن کثري (  ١٣


