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  الأصول العامةيف  ابب

1   ي ُذُُلُ َوالَ » -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله ُمُه َواَل ََيْ ي اَل يَْظلي ُ َأُخو الُْمْسملي الُْمْسملي

ُرُه. التهْقَوى َها ُهنَا قي اٍت «. ََيْ ََل َصْدريهي ثاََلَث َمره
ِ
رُي ا َْسبي اْمريٍئ »َويُشي ي ِبي َ ُُكُّ الُْمْسملي قيَر َأَخاُه الُْمْسملي ي َأْن ََيْ ر َن الرشه مي

ْرُضهُ  ي َحَراٌم َدُمُه َوَماُُلُ َوعي عَانَة الَْخذْ وقال االإمام النووي يف رشحه للحديث:  1رواه مسمل.«. عىََل الُْمْسملي
ِ
ل تَْرك ااْل

تََعاَن بيهي يفي َدفْع َظاَوالنهْص  َذا ايس ْ
ِ
وه لَزي ، َوَمْعنَاُه ا َذا َأْمَكنَهُ ليم َوََنْ

ِ
عَانَته ا

ِ
ير ، وَ َمُه ا عي قيُرهُ . لَْم يَُكْن َُلُ عُْذر رَشْ  (وأأما )َواَل ََيْ

تَقيرُه، فاََل يُْنكير عَلَْيهي  تَقيلرُ ، َواَل َأْي اَل ََيْ رُه َويَس ْ تَْصغي  . يَس ْ

2  ي ري َأنه َرُسوَل اَّلله ني ََي الَْمازي ارَ »قَاَل  -يه وسملصىل هللا عل -َعْن ََيْ َ َر َواَل َضي  2رواه ماكل وابن ماجه.«. اَل ََضَ

، وهو خالف النفع، ويكون مجعهام للتأأكيد. وقيل ورد يف رشح سنن ابن ماجه أأن الرضر والرضار الكهام مبعىن واحد

حلاق مفسد حلاق مفسدة مطلقا والثاين اإ ر هُ ويف املنتقى أأن  ة عىل وجه املقابةل.الأول اإ َ يهي َمنَْفَعٌة َوعىََل الرضه َو َما كَلَ في

ٌة. يهي َمرَضه يهي َمنَْفَعٌة َوعىََل َجاريك في اُر َما لَيَْس كَل في َ يهي َمرَضهٌة، َوالرضري  َجاريك في

                                                 

(، رقم احلديث: 10ْحِتقحارِِه وحدحِمِه وحِعْرِضِه وحمحالِِه )(، ابب َتحِْرمِي ظُْلِم اْلُمْسِلِم وحخحْذلِِه وحا46صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب )  1 
6706. 

. وسنن ابن ماجه، كتاب 1435(، رقم احلديث: 26(، ابب ابب اْلقحضحاِء ِِف اْلِمْرفحِق )36موطأ اإلمام مالك، كتاب األقضية )  2
 .2430قم احلديث: (، ر 17(، ابب محْن بحَنح ِِف ححقِ ِه محا يحُضرُّ ِِبحارِِه. )14األحكام )

 



 
 

 

3 

3  ي َعاَن اَلنَْصاريىري قَاَل َسأَلُْت َرُسوَل اَّلله اسي ْبني ََسْ ي وَ  -صىل هللا عليه وسمل-َعني النهوه ر ْْثي فَقَاَل َعني الْبي
ِ
ُّ »اال الْبي

ليَع عَلَْيهي النهاُس  ْْثُ َما َحاَك ِفي َصْدريَك َوَكريْهَت َأْن يَطه
ِ
حاك يف )ومعىن وقال النووي:  3رواه مسمل.«. ُحْسُن الُْخلُقي َواال

  فيه وتردد ومل ينرشح ُل الصدر وحصل يف القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. أأي حترك (صدرك

4  ي  َجابيرَعْن ََله َوَأْقَربيُُكْ »قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل-بن عبد هللا ريض هللا عنه َأنه َرُسوَل اَّلله
ِ
ُُكْ ا ْن َأَحبري نه مي

ِ
ا

 َ ىنري َمْجليًسا ي ََله َوَأبَْعَدُُكْ مي
ِ
نه َأبْغََضُُكْ ا

ِ
نَُُكْ َأْخاَلقًا َوا يَاَمةي َأَحاس ي ىنري َمْجليًسا يَْوَم الْقي قُوَن ْومَ مي ََثُروَن َوالُْمتََشدري ْ يَاَمةي الَّثه  الْقي

ورد يف حتفة الأحوذي أأن الَّثَثرون مه املكَّثون الالكم تلكفا وخروجا عن احلق،  4رواه الرتمذي.«. َوالُْمتََفْْييُقونَ 

  واملتشدقون مه املس هتزؤون الناس، واملتفْيقون مه املتكبون.

5  ي  -نه رىض هللا ع  -عن أأِب ُهَرْيَرَة رواه  .«َمْن اَل يَْرَحُم اَل يُْرَحمُ » -صىل هللا عليه وسمل  -قَاَل َرُسوُل اَّلله

 5البخاري.

 يف الاعرتاف ِبقوق املرأأة ابب

6  يهةي اَل نَُعدُّ  -قَاَل :قَاَل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه:  -رىض هللا عهنام  -َعني اْبني َعبهاٍس لي ُكنها ِفي الَْجاهي

ري  َ عَلَْينَا َحقًّا. الن ، َرَأيْنَا لَهُنه بيَذكلي ُ ْساَلُم َوَذَكَرُهنه اَّلله
ِ
ا َجاَء اال   6رواه البخاري.َساَء َشيْئًا، فَلَمه

7   ي ريَساُء َشقَ » -صىل هللا عليه وسمل-َعْن عَائيَشَة ريض هللا عهنا قَاَل َرُسوُل اَّلله هَما الن ن
ِ
يَجالي ا و رواه أأب«. ائيُق الرر

 ويف عون املعبود أأن الشقائق مه النظائر والأمثال. 7ود.دا

                                                 
. )46يف صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب )  3  .6680 رقم احلديث: (،5(، ابب ت حْفِسرِي اْلربِ  وحاإِلْثِْ

 .2150(، رقم احلديث: 71(، ما جاء يف معايل األخالق )23سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة )   4
 .5997(، رقم احلديث: 18اْلوحلحِد وحت حْقِبيِلِه وحُمعحان حقحِتِه ) (، ابب رحْْححةِ 78صحيح البخاري، كتاب األدب )  5
(، رقم احلديث: 31ي حتحجحوَُّز ِمنح اللِ بحاِس وحاْلُبْسِط ) -صلى هللا عليه وسلم  -(، ابب محا كحانح النَِِّبُّ 77صحيح البخاري، كتاب اللباس )  6

5843. 
ُد اْلِبلَّةح ِِف محنحاِمِه. )(، ابب ِِف ال1ود،كتاب الطهارة )سنن أيب دا  7  (.236(، رقم احلديث: )95رَُّجِل َيِح
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8  ُّ هي الَْبنَاتي َشيْئًا فَأَْحَسَن » -صىل هللا عليه وسمل  -َعني عَائيَشَة  ريض هللا عهنا: قال النهِبي ْن َهذي َمْن يىَلي مي

َن النهاري  ا مي رْتً لَْْيينه ُكنه َُلُ سي
ِ
( أأي تكون البنات يف واليته ورعايته فأأنفق علْين ومعىن )ييل 8رواه البخاري.«. ا

 وأأحسن رعايهتن.

9  ي ْنَدُه » -صىل هللا عليه وسمل  -عن أأِب بُْرَدَة َعْن َأبييهي ريض هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله َُّما َرُجٍل ََكنَْت عي َأي

ََبَا فَ  ََجَا فََلُ َأْجَرانَولييَدةٌ فََعلهَمهَا فَأَْحَسَن تَْعليميَهَا، َوَأده يََبَا، ُْثه أَْعتَقَهَا َوتََزوه وخطاب النيب  9رواه البخاري.«. أَْحَسَن تَأْدي

 صىل هللا عليه وسمل يشمل املرأأة أأيضا اليت لها بنت ترعاها وتعلمها وتؤدَبا خلري ادلينا والآخرة.

 

نسانيهتا ابب  يف تكرمي املرأأة والاحرتام ابإ

10  َي َعْن َأِبي ُهر هُنُْم » -صىل هللا عليه وسمل-ْيَرَة ريض هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله ميَاًًن َأْحس َ
ِ
نينَي ا َأْْكَُل الُْمْؤمي

ْم ُخلُقًا ي يَاُرُُكْ لينيَساِئي يَاُرُُكْ خي واخلطاب أأيضا يشمل ُك فرد، رجال َكن أأو امرأأة، َيسن  10رواه الرتمذي.«. ُخلُقًا َوخي

 يع أأعضاء أأهل.خلقه ومعاملته جل 

11  ي ََل َرُسولي اَّلله
ِ
فَقَاَل َمْن َأَحقُّ النهاسي  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ريض هللا عنه قَاَل َجاَء َرُجٌل ا

ابَِتي قَاَل  ُْسني ََصَ «. ُْثه َأبُوكَ »قَاَل ُْثه َمْن قَاَل «. مُّكَ ُْثه أُ »قَاَل ُْثه َمْن قَاَل «. ُْثه ُأمُّكَ »قَاَل ُْثه َمْن قَاَل «. ُأمُّكَ »ِبي

  11رواه مسمل.

12  ُّ َمَة عَلَْْيَا ال  -صىل هللا عليه وسمل  -عن عَائيَشة ريض هللا عهنا قالت: قَاَل النهِبي اَلُم ليَفاطي بْنَِتي »سه . «َمْرَحبًا ابي

ري  ََل النهِبي ِ
ئُْت ا ٍ ريض هللا عهنا جي ٍ »فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  - َوقَالَْت ُأمُّ َهاِني أُمري َهاِني  12رواه البخاري.«. َمْرَحبًا بي

                                                 
 (.5995(، رقم احلديث: )18(، ابب رحْْححِة اْلوحلحِد وحت حْقِبيِلِه وحُمعحان حقحِتِه )78صحيح البخاري، كتاب األدب )  8
 .5083(،  رقم احلديث: 13 جحارِي حتحُه ُْثَّ ت حزحوَّجحهحا )(، ابب اّتِ حاِذ السَّرحارِىِ  وحمحْن أحْعتحقح 67صحيح البخاري، كتاب النكاح )  9

ْرأحِة عحلحى زحْوِجهحا. )8سنن الرتمذي، كتاب الرضاع )  10  .1195( رقم احلديث: 11(، ابب محا جحاءح ِِف ححقِ  اْلمح
ُمحا أحححقُّ 46صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب )  11 ْيِن وحأحَّنَّ  .6664 رقم احلديث: (،1بِِه. ) (، ابب بِرِ  اْلوحاِلدح
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يه بنت مع النيب صىل هللا عليه وسمل أأِب طالب، ويه أأخت عيل بن أأِب طالب كرم  -ريض هللا عهنا–وأأم هاِن 

 هللا وَجه.

13   ه َفْيلي ريض هللا عنه قَاَل َرَأيُْت النهِبي ْذ َأْقبَلَتي  - عليه وسملصىل هللا-عن أأِب الطُّ
ِ
انَةي ا ره عي لْجي ُم لَْحًما ابي يَْقسي

ري  ََل النهِبي ِ
هِتي  -صىل هللا عليه وسمل-اْمَرَأٌة َحِته َدنَْت ا ُه ال هي ُأمُّ َ فَقَالُوا َهذي فَبََسطَ لَهَا ريَداَءُه فََجلََسْت عَلَْيهي فَُقلُْت َمْن ِهي

َ بينْت َأِبي ُذَؤيْب َواَْسه َعْبد يه و 13ود.. رواه أأبو داَأْرَضَعْتهُ  َ يهي ر َصىله اَّلله عَلَْيهي َوَسمله َعة النهيبي هة ُمْرضي ي ْعدي ميَة السه
َحلي

ن.  اَّلله ْبن الَْحاريث بْن َسْعد ْبن بَْكر ْبن َهَوازي

14  رىض هللا عنه  -َعْن َأنٍَس-  ُّ ري  -صىل هللا عليه وسمل  -قَاَل َرَأى النهِبي لينَي الن ْبَياَن ُمْقبي ي قَاَل  -َساَء َوالصر

ْن ُعُرٍس  هُه قَاَل مي بُْت َأن ُّ  -َحسي ََله »، فَقَاَل ُمْمثيالً  -صىل هللا عليه وسمل  -فَقَاَم النهِبي
ِ
ْن َأَحبري النهاسي ا «. اللههُمه َأنُُْتْ مي

َرارٍ   با احرتاما للمقبلني.و)ممثال( أأي قام منتص  14.  رواه البخاري.قَالَهَا ثاََلَث مي

15   ُّ َد فََماتَْت فََفقََدَها النهِبي صىل هللا عليه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ريض هللا عهنا: َأنه اْمَرَأًة َسْوَداَء ََكنَْت تَُقمُّ الَْمْسجي

َا َماتَْت فَقَاَل:  -وسمل َّنه
ِ
: ا ٍم فَقييَل َُلُ آَذنُْتُموني َهاله ُكنْ »فََسأََل َعهْنَا بَْعَد َأَّيه  15فَأَََت قَْبََها فََصىله عَلَْيَه. رواه البْيقي.«. ُُتْ أ

ُ  مُّ تقُ   سه.املسجد أأي تكن

16   ابي ُر ْبُن الَْخطه تَأَْذَن مُعَ عىََل َرُسولي  -رىض هللا عنه  -عن سعد بن أأِب وقاص ريض هللا عنه، قَاَل اس ْ

ي  ْنَدُه نيْس  -صىل هللا عليه وسمل  -اَّلله تَأَْذَن َوعي ا اس ْ ، فَلَمه َيًة َأْصَواُُتُنه عىََل َصْوتيهي نَُه، عَالي ْ تَْكَّثي ْن قَُريٍْش يَْسأَلْنَُه َويَس ْ َوٌة مي

 ُّ َن َُلُ النهِبي َجاَب، فَأَذي ُر تََباَدْرَن الْحي ُّ  -صىل هللا عليه وسمل  -مُعَ يَْضَحُك فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -فََدَخَل َوالنهِبي

                                                                                                                                                                  
ًبا )78صحيح البخاري، كتاب األدب )  12  (.98(، ابب ق حْوِل الرَُّجِل محْرحح

ْيِن. )42ود، كتاب األدب )دا سنن أيب  13  .6514(، رقم احلديث: 129(، ابب ِِف بِرِ  اْلوحاِلدح
« . أحنْ ُتْم أحححبُّ النَّاِس ِإلحَّ »ِلألحْنصحاِر  -صلى هللا عليه وسلم  -(، ابب ق حْوُل النَِِّبِ  63صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار )  14

 .3785(، رقم احلديث: 65)

. وروراه البخاري يف 7264(، رقم احلديث:912(، ابب الصَّالحِة عحلحى اْلقحرْبِ ب حْعدح محا يُْدفحُن اْلمحيِ ُت )9سنن البيهقي، كتاب اجلنائز )  15
ْنِس اْلمحْسِجِد وحاْلِتقحاِط اْْلِرحِق وحاْلقحذحى وحا(8صحيحه، كتاب الصالة ) اِن )، ابب كح  .458حلديث: ا(، رقم 72ْلِعيدح
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ى فَقَاَل  ي بيأَِبي َأنَْت َوُأمري نهَك ََّي َرُسوَل اَّلله ُ س ي ْعَن َصْوتََك »َأْْضََك اَّلله ا ََسي ى، لَمه ْندي ْن َهُؤاَلءي الالهَتي ُكنه عي ْبُت مي ََعي

َجاَب  . ُْثه َأْقبََل عَلَْْيي «. تََباَدْرَن الْحي ي هينه َأَُتَْبنىَني َولَْم َُتَْْبَ فَقَاَل َأنَْت َأَحقُّ َأْن ََيَْْبَ ََّي َرُسوَل اَّلله اتي َأنُْفسي نه فَقَاَل ََّي عَُدوه

ي  ْن َرُسولي  -صىل هللا عليه وسمل  -َرُسوَل اَّلله هَك َأفَظُّ َوَأْغلَظُ مي ن
ِ
ي  فَُقلَْن ا . رواه -صىل هللا عليه وسمل  -اَّلله

 يه خالف الرقيق اللطيف.صعب والشديد ال الفظُّ أأي اجلايف اليسء والغليظ أأي  16البخاري.

 

 هلل تعاَل النساء ال تبعد الرجال عن القرابت ابب

17  :نه »عن عائشة ريض هللا عهنا، أأن النيب صىل هللا عليه وسمل قال لأم سلمة
ِ
يىني ِفي عَائيَشَة، فَا اَل تُْؤذي

اله عَائيَشةَ 
ِ
، َوَأًَن ِفي ثَْوبي اْمَرَأٍة ا   17واه البخاري.ر «. الَْوْْحَ لَْم يَأْتيىني

18  َعْن عَائيَشَة ُ ثَنَا الْقَاِسي ، لَقَْد َرَأيْتىُني َوَرُسوُل  -رىض هللا عهنا  -َحده َماري لْلَكْبي َوالْحي ئَْسَما عََدلُْتُموًَن ابي قَالَْت بي

ي  ،  -صىل هللا عليه وسمل  -اَّلله ْبةَلي َعٌة بَيْنَُه َوبنَْيَ الْقي ، َوأًََن ُمْضَطجي َز ريْجىَله فَقَبَْضهُتَُما. رواه يَُصىلري َذا َأَراَد َأْن يَْسُجَد ََغَ ِ
فَا

 و)َغز( أأي أأشار. 18البخاري.

19  ُّ َوُأَماَمُة بينُْت َأِبي الَْعاصي عىََل  -صىل هللا عليه وسمل  -عن أأِب قَتَاَدَة ريض هللا عنه قَاَل َخَرَج عَلَْينَا النهِبي

َذا رَ 
ِ
، فََصىله فَا َذا َرفََع َرفََعهَا. رواه البخاري.عَاتيقيهي

ِ
بنت النيب ريض هللا عهنا بنت زينب  يه وأأمامة 19كََع َوَضَعهَا، َوا

 صىل هللا عليه وسمل.

20  ٍ ري  -رىض هللا عنه  -عن َأنَس بْن َماكلي ََل بُُيوتي َأْزَواجي النهِبي ِ
صىل هللا عليه وسمل  -يَُقوُل َجاَء ثاََلثَُة َرْهطٍ ا

ري يَْس  - َباَدةي النهِبي ري  -صىل هللا عليه وسمل  -أَلُوَن َعْن عي َن النهِبي ُن مي ُّوَها فَقَالُوا َوَأْيَن ََنْ ُْم تَقَال وا ََكََّنه ُ ا أُْخبي صىل هللا  -فَلَمه

                                                 
 .6085(، رقم احلديث: 68(، ابب الت َّبحسُِّم وحالضَِّحك )78صحيح البخاري، كتاب األدب )  16
 .2581(، رقم احلديث: 8ى ب حْعضح ِنسحائِِه ُدونح ب حْعٍض )(، ابب محْن أحْهدحى ِإلح صحاِحِبِه وحَتححرَّ 51صحيح البخاري، كتاب اهلبة )  17

 .519(، رقم احلديث: 108(، ابب هحْل ي حْغِمُز الرَُّجُل اْمرحأحتحُه ِعْندح السُُّجوِد ِلكحْى يحْسُجدح )8صحيح البخاري، كتاب الصالة )  18
 .5996(، رقم احلديث: 18ِه وحُمعحان حقحِتِه )(، ابب رحْْححِة اْلوحلحِد وحت حْقِبيلِ 78صحيح البخاري، كتاب األدب )  19
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ا أَ  -عليه وسمل  َر. قَاَل أََحُدمُهْ َأمه هي َوَما تَأَخه ْن َذنْبي َم مي  قَْد غُفيَر َُلُ َما تَقَده
ِ
هْيَل َأبًَداًَن فَا آَخُر َأًَن أَ نري ُأَصىلري الل ُصوُم . َوقَاَل أ

رُ  ْهَر َواَل ُأفْطي ي ادله ُج أَبًَدا. فََجاَء َرُسوُل اَّلله ريَساَء فاََل َأتََزوه آَخُر َأًَن َأْعََتيُل الن َأنُُْتُ »فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -. َوقَاَل أ

يَن قُلُُْتْ َكَذا وَ  ي ُر، َوُأَصىلري َوأَْرقُُد َوأَ اَّله ، لَكيىنري َأُصوُم َوُأفْطي ي َوَأتْقَاُُكْ َُلُ ه نري َلْخَشاُُكْ َّللي
ِ
ي ا ريَساَء، فََمْن َكَذا َأَما َواَّلله ُج الن تََزوه

ىنري  هِتي فَلَيَْس مي َب َعْن ُسن روَها)ظ لف َأْصلح الباري البن جحر العسقالين أأن ورد يف فت 20، رواه البخاري.«َرغي  (تَقَال

َا قَلييةَل. هْنُْم َأَّنه  تَقَالَلُوَها َأْي َرَأى ُُكر مي

21  ي ُ َعْنُه َأنه َرُسوَل اَّلله َ اَّلله ٍ َرىضي َعْن َأنٍَس قَاَل قَاَل َرُسوُل :»قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َأنَسي ْبني َماكلي

ي  ََله »  -صىل هللا عليه وسمل-اَّلله
ِ
اَلةي ُحبريَب ا ُة َعْيىني ِفي الصه لَْت قُره يُب َوُجعي ريَساُء َوالطري قرة العني و  21رواه النسايئ.«. الن

 يه ُك ما تقر به العني أأي تَرىض وتُُسُّ به.

 

 النساء ومطالبة حقوقها ابب

22  ََذَكر َ ُع اَّلله ي اَل أََْسَ ُ تََعاََل )أَنري  َعْن أُمري َسلََمَة ريض هللا عهنا قَالَْت ََّي َرُسوَل اَّلله . فَأَْنَزَل اَّلله ريَساَء ِفي الْهيْجَرةي الن

ْن بَْعٍض(، رواه الرتمذي. ْن َذَكٍر َأْو ُأنََْث بَْعُضُُكْ مي نُُْكْ مي ٍل مي يُع مَعََل عَامي   22اَل ُأضي

23  ي ََل َرُسولي اَّلله
ِ
يٍد الُْخْدريىري ريض هللا عنه َجاَءتي اْمَرَأٌة ا فَقَالَْت ََّي  -صىل هللا عليه وسمل  - َعْن َأِبي َسعي

ه  ا عَل مه ُمنَا مي يهي تَُعلري َك، يَْوًما نَأْتييَك في ْن نَْفسي يثيَك، فَاْجَعْل لَنَا مي َدي يَجاُل ِبي ي َذَهَب الرر . فَقَاَل َرُسوَل اَّلله ُ ْعَن ِفي »َمَك اَّلله اْجتَمي

                                                 
 .5063(، رقم احلديث: 1( ، ابب الرتغيب يف النكاح )67صحيح البخاري، كتاب النكاح )  20

 .3957(،  رقم احلديث: 1(، ابب ُحبِ  النِ سحاِء )37سنن النسائي، كتاب عشرة النساء )  21
 .3296(، رقم احلديث: 5سورة النساء ) (، ابب ومن43سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن )  22
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ي فَا«. يَْومي َكَذا َوَكَذا ِفي َمََكني َكَذا َوَكَذا .  -صىل هللا عليه وسمل  -ْجتََمْعَن فَأَََتُهنه َرُسوُل اَّلله ُ هَمُه اَّلله ا عَل مه فََعلهَمهُنه مي

  23ومسمل. رواه البخاري

 

 النساء وحركة ضد العنف العائيل ابب

24   ي ي ْبني َأِبي ُذاَبٍب قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله ََّيسي ْبني َعْبدي اَّلله
ِ
ي »  -عليه وسمل صىل هللا-َعْن ا َماَء اَّلله

ِ
«. اَل ترَْضيبُوا ا

ي  ََل َرُسولي اَّلله
ِ
ُر ا ريَسا -صىل هللا عليه وسمل-فََجاَء مُعَ . فََرخر فَقَاَل َذئيْرَن الن نه ي أ لي ُء عىََل َأْزَواَجي نه فَأََطاَف بي ي َبي ص ِفي ََضْ

ي  ُّ نيَساٌء َكثيرٌي يَْشُكو -صىل هللا عليه وسمل-َرُسولي اَّلله أ لي »  -صىل هللا عليه وسمل-َن َأْزَواََجُنه فَقَاَل النهِبي لَقَْد َطاَف بي

َياريُُكْ  ي ٍد نيَساٌء َكثيرٌي يَْشُكوَن َأْزَواََجُنه لَيَْس ُأولَئيَك ِبي وذئرن النساء أأي نفرن واجرتأأن وغلْب  24رواه أأبو داود. «.ُمَحمه

ين يرضبوهن ))ِبيارُك( أأي من خيارُك لأن الرضب ليس من فعل ))ليس أأولئك( يعين أأزواَجن اَّل عىل أأزواَجن.

 اخلري وال من حسن اخللق.

 

 الهنيي عن َضب النساء ابب

25  ري ي ْبني َزْمَعَة ريض هللا عنه َعني النهِبي ُ أََحُدُُكُ »قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -َعْن َعْبدي اَّلله ِلي  اْمَرَأتَُه َجِْلَ اَل ََيْ

ري الَْيْومي الَْعْبدي  آخي ُعهَا ِفي أ امي مب يرَْضيُب َأحُدُك امرأأته َْضَب العبد؟ ْث لعل »ويف رواية قال:  25رواه البخاري.«. ، ُْثه َُيَ

                                                 
أُمَّتحُه ِمنح الر ِجحاِل وحالنِ سحاِء، ِمَّا عحلَّمحُه  -صلى هللا عليه وسلم  -(، ابب ت حْعِليِم النَِّبِ  96صحيح البخاري، كتاب االعتصام ابلكتاب )  23

ِْثيٍل ) ُ، لحْيسح بِرحْأٍى وحالح َتح محْن  (. ابب فحْضلِ 46تاب: الرب والصلة واآلدب )كسلم يف صحيحه،  ، رواه م7310(، رقم احلديث: 9اَّللَّ
ُوُت لحُه وحلحٌد ف حيحْحتحِسُبُه )  .6868(، رقم احلديث: 47َيح

قسم . رواه أيضا البيهقي يف سننه، كتاب ال2148(، رقم احلديث: 43(، ابب يف ضرب النساء )12نكاح )، كتاب الأبو داودسنن   24
 .14775 ضرهبا، رقم احلديث: والنشوز، ابب ما جاء يف

 .5204(، رقم احلديث: 91(، ابب )65صحيح البخاري، كتاب التفسري )  25
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امرأأته كام  : قال: أأما يس تحَي أأحدُك أأن يرضبويف رواية لعبد الرزاق يف املصنف 26َأخرجه البخاري.«. يُعانيُقها

آخره أأما يس تحَي.يرضب العبد يرضَبا أأول الهنار ْث  27 يضاجعها أ

26   ُّ يَُة َوَأبُو الَْجهْمي. فَقَاَل النهِبي هْنُْم ُمَعاوي اٌب مي َمَة بينْت قَيٍْس ريض هللا عهنا قالت: َخَطَبىني ُخطه صىل -عن فَاطي

ةٌ »  -هللا عليه وسمل ده نُْه شي يََة تَريٌب َخفييُف الَْحالي َوَأبُو الَْجهْمي مي نه ُمَعاوي
ِ
ريَساءي ا َو َهَذا  -عىََل الن ريَساَء َأْو ََنْ  -أَْو يرَْضيُب الن

 .)ترب( أأي فقريو 28رواه مسمل.«. َولَكيْن عَلَْيكي بيأَُساَمَة ْبني َزيٍْد 

 27  هْنُنه َوَما نََذُر قَا ي نيَساُؤًَن َما نَأَْتي مي ائْتي »َل عن َبز بن حكمي عن أأبيه عن جده قَاَل قُلُْت ََّي َرُسوَل اَّلله

حي الَْوجْ  َذا اْكتََسيَْت َواَل تُقَبري ِ
ْمَت َواْكُسهَا ا َذا َطعي

ِ
ْمهَا ا ئَْت َوَأْطعي و)ما  29ود.رواه أأبو دا«.َه َواَل ترَْضيْب َحْرثََك َأنه شي

 نأأيت( أأي ما نفعل ونس متتع، و)ما نذر( أأي ما نرتك.

 28  َُد بىَني الُْمْنتَفيقي َعْن لَقييطي ْبني َصْبََة ريض هللا عنه قَاَل ك ي  -َأْو ِفي َوفْدي بىَني الُْمْنتَفيقي  -ْنُت َوافي ََل َرُسولي اَّلله
ِ
ا

َا َشيْئًا يَْعىني الَْبَذاَء. قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل- نه ِفي ليَساَّني
ِ
نه َلي اْمَرَأًة َوا

ِ
ي ا ًذا»قَاَل قُلُْت ََّي َرُسوَل اَّلله

ِ
ْقهَا ا ري قَاَل «. فََطل

. قَاَل قُ  هْنَا َودَلٌ َبًة َوَلي مي نه لَهَا َُصْ
ِ
ي ا ْظهَا  -فَُمْرَها »لُْت ََّي َرُسوَل اَّلله تَْفَعُل َواَل ترَْضيْب  -يَُقوُل عي ْيَا َخرْيٌ فَس َ ْن يَُك في

ِ
فَا

ينَتََك كَرَضْ  وحمبة لزوَجا، و)البذاء( الفحش يف القول، و)َصبة( يعين رفقة  30ود.رواه أأبو دا«. بيَك ُأَميهتَكَ َظعي

 و)الظعينة( يعين املرأأة أأو الزوجة، و)أأميتك( يعىن أأمتك.

 

 

 
                                                 

 .6042(، رقم احلديث: 43(، ابب )78صحيح البخاري، كتاب اآلداب )  26
 . 18263، رقم احلديث:  314، الصفحة: 9مصنف عبد الرزاق،اجلزء:  27
 .3786(، رقم احلديث: 6طلقة ثالاث ال نفقة هلا )(، ابب امل19صحيح مسلم، كتاب الطالق )  28

 .5214(، رقم احلديث: 42(، ابب ِِف ححقِ  اْلمحْرأحِة عحلحى زحْوِجهحا. )12د، كتاب النكاح )سنن أيب داو   29
ثحاِر )1ود، كتاب الطهارة )سنن أيب دا  30  .142(، رقم احلديث: 55(، ابب ِِف ااِلْسِتن ْ
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 القدوة يف ابتعاد الرضب ولو عند وقوع اخلالف الزوايج ابب

29   ي َب َرُسوُل اَّلله هي َواَل اْمَرَأًة  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن عَائيَشَة ريض هللا عهنا قَالَْت َما ََضَ َيدي َواَل َشيْئًا قَطُّ بي

اله َأْن يُ 
ِ
هي ا بي ْن َصاحي ٌء قَطُّ فَيَْنتَقيَم مي نُْه ََشْ ي َوَما نييَل مي َد ِفي َسبييلي اَّلله اله َأْن َُيَاهي

ِ
ًما ا ي َخادي ْن َمَحاريمي اَّلله ٌء مي نهَْتََك ََشْ

. رواه مسمل. ي َعزه َوَجله ه    31فَيَْنتَقيَم َّللي

30   ٍري ري   َعني النُّْعَماني بْني بَشي ي عَلَْيهي عىََل النهِبي تَأَْذَن َأبُو بَْكٍر َرْْحَُة اَّلله صىل هللا عليه -ريض هللا عنه قَاَل اس ْ

نَي َصْوتَكي عىََل  -وسمل َمهَا َوقَاَل اَل َأَراكي تَْرفَعي ا َدَخَل تَنَاَولَهَا ليَيلْطي ًيا فَلَمه َع َصْوَت عَائيَشَة عَالي ي فََسمي هللا صىل -َرُسولي اَّلله

ُّ  -عليه وسمل ُّ  -صىل هللا عليه وسمل-فََجَعَل النهِبي ُجُزُه َوَخَرَج َأبُو بَْكٍر ُمْغَضًبا فَقَاَل النهِبي  -صىل هللا عليه وسمل-ََيْ

نَي َخَرَج َأبُو بَْكٍر  ُجلي »حي َن الره ًما ُْثه «. كَْيَف َرَأيْتيىني َأنْقَْذتُكي مي ي قَاَل فََمَكَث َأبُو بَْكٍر َأَّيه تَأَْذَن عىََل َرُسولي اَّلله صىل - اس ْ

ُُكَا مََكَ أَْدَخلُْتَماني ِفي َحْربيُُكَا. فَقَاَل ال  -هللا عليه وسمل لْمي اَلني ِفي سي ُّ فََوَجَدُُهَا قَدي اْصَطلََحا فَقَاَل لَهَُما َأْدخي صىل هللا -نهِبي

 و)حربكام( هنا يعىن اخلالف بيهنام. 32ود.دا أأخرجه أأبو«. فََعلْنَا قَْد فََعلْنَا قَدْ » -عليه وسمل

 

 املراجعة واملشاورة خري وحق ابب

31  ري ََكنَْت اَل تَْسَمُع َشيْئًا اَل  -صىل هللا عليه وسمل  -عن اْبن َأِبي ُملَْيَكَة َأنه عَائيَشَة ريض هللا عهنا َزْوَج النهِبي

يهي َحِته تَْعريفَ  اله َراَجَعْت في
ِ
ه تَْعريفُُه ا َب »قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -ُه ، َوَأنه النهِبي َب عُذري قَالَْت عَائيَشُة «. َمْن ُحوسي

رًيا( قَالَْت فَقَاَل  َسااًب يَسي ُ تََعاََل )فََسْوَف َُيَاَسُب حي َش »فَُقلُْت َأَو لَيَْس يَُقوُل اَّلله َ الَْعْرُض، َولَكيْن َمْن نُوقي هَما َذكلي ن
ِ
ا

                                                 
(، رقم 20(، ابب مباعدته لآلاثم واختياره من املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته )44) صحيح مسلم، كتاب الفضائل  31

 .6195احلديث:  
 .1500(، رقم احلديث: 92(، ابب محا جحاءح ِِف اْلِمزحاِح. )42ود، كتاب األداب )سنن أيب دا  32
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َساَب  ْ الْحي و)العرض( يعىن عرض  )راجعت( هنا أأي سأألت وأأعادت النظر وشاورت. 33رواه البخاري.«.  ََيْلي

 الناس عىل املزيان.

32   ريَساءي َأْمًرا، َحِته َأْنَزلَ  –رىض هللا عهنام  -عن اْبن َعبهاٍس يهةي َما نَُعدُّ ليلن لي ْن ُكنها ِفي الَْجاهي
ِ
ي ا ُر َواَّلله  قال: قَاَل مُعَ

ْيينه َما َأْنَزَل َوقََسَم لَهُنه َما قََسَم  ُ في ْذ قَالَتي اْمَرَأَتي لَْو َصنَْعَت َكَذا َوَكَذا  -قَاَل  -اَّلله
ِ
ُرُه ا  -قَاَل  -فَبَْينَا َأًَن ِفي َأْمٍر َأتَأَمه

ميَا تلََكُّ  ابي َما تُرييُد َأْن تَُراَجَع َأنَْت، . فَ ُفكي ِفي َأْمٍر ُأرييُدهُ فَُقلُْت لَهَا َماكَلي َوليَما َها ُهنَا في ًبا كَلَ ََّي اْبَن الَْخطه قَالَْت َلي ََعَ

ي  ُع َرُسوَل اَّلله اجي نه ابْنَتََك لرَُتَ
ِ
ُر فَأََخَذ ريَداَءُه َمََكنَُه َحِته  -صىل هللا عليه وسمل  -َوا َحِته يََظله يَْوَمُه غَْضَباَن. فَقَاَم مُعَ

ي َدَخَل عىََل َحْفَص  نَي َرُسوَل اَّلله عي اجي هكي لرَُتَ ن
ِ
َحِته يََظله يَْوَمُه غَْضَباَن.  -صىل هللا عليه وسمل  -َة فَقَاَل لَهَا ََّي بُنَيهُة ا

ُعُه. رواه البخاري. اجي ًنه لَُُنَ
ِ
ي ا راجع يراجع هنا أأي جاوب )أأتأأمره( يعين أأتفكر فيه وأأقدره، و  34فَقَالَْت َحْفَصُة َواَّلله

 جادُل.شاوره و و  الالكم

33   ي ا فََرَغ َرُسوُل اَّلله ْسَوري ْبني َمْخَرَمَة ريض هللا عنه  حتدث عن قضية صلح احلديبية، قَاَل فَلَمه صىل  -َعني الْمي

ابيهي  -هللا عليه وسمل  يهةي الْكيتَابي قَاَل َلَْصَ ْن قَضي ي «. قُوُموا فَاَْنَُروا، ُْثه اْحليُقوا»مي هْنُْم َرُجٌل َحِته قَاَل قَاَل فََواَّلله  َما قَاَم مي

َن النه  هْنُْم َأَحٌد َدَخَل عىََل أُمري َسلََمَة، فََذَكَر لَهَا َما لَقيَى مي ا لَْم يَُقْم مي اٍت، فَلَمه َ ثاََلَث َمره ه َذكلي . فَقَالَْت أُمُّ َسلََمَة ََّي نَِبي اسي

َ اْخُرْج ُْثه اَل  بُّ َذكلي ، َأحُتي ي ْم أَ اَّلله َمًة َحِته تَْنَحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحاليقََك فَيَْحليقََك. فََخَرَج فمََلْ يلَُكري هْنُْم ََكي ْم َأَحًدا مي َحًدا تلَُكري

َ ََنََر بُْدنَُه، َوَدعَا َحاليقَُه فَحَ  هْنُْم، َحِته فََعَل َذكلي ، قَاُموا فَنََحُروامي َ ا َرَأْوا َذكلي ليُق بَْعًضا. رواه ، وَ لَقَُه. فَلَمه َجَعَل بَْعُضهُْم ََيْ

 35البخاري.

 

                                                 
ًئا ف حرح 3صحيح البخاري، كتاب العلم )  33 ي ْ عح شح  .103(، رقم احلديث: 36اجحعح ححَّتَّ ي حْعرِفحُه  )(، ابب محْن َسِح
( )65صحيح البخاري، كتاب التفسري )  34 تحِغى محْرضحاةح أحْزوحاِجكح  .4913(، رقم احلديث: 2(، سورة التحرمي، ابب )ت حب ْ

(، رقم احلديث: 15حلْحْرِب وحِكتحابحِة الشُُّروِط )(، ابب الشُُّروِط ِِف اجلِْهحاِد وحاْلُمصحاحلححِة محعح أحْهِل ا54صحيح البخاري،  كتاب الشروط )  35
 .2732و  2731



 
 

 

12 

 ابب املرأأة أأحق بنفسها من أأبْيا وزوَجا

34   ري ََل النهِبي ِ
يهي  -صىل هللا عليه وسمل-َعني اْبني بَُريَْدَة َعْن َأبييهي قَاَل َجاَءْت فَتَاةٌ ا َجىني ابَْن َأخي نه َأِبي َزوه

ِ
فَقَالَْت ا

فََع ِبي َخسي  ريسَ ليرَيْ لَْْيَا. فَقَالَْت قَْد َأَجْزُت َما َصنََع َأِبي َولَكيْن َأَرْدُت َأْن تَْعمَلَ الن
ِ
تَُه. قَاَل فََجَعَل اَلْمَر ا ََل يس َ

ِ
اُء َأْن لَيَْس ا

ٌء. رواه ابن ماجه. َن اَلْمري ََشْ   36الآاَبءي مي

(وقال الس ندي يف حاشيته البن ماجه  فَع ِبي َّيه َأْي ليزُيييلَ  )ليرَيْ
ِ
ْنََكِحي ا

ِ
ته( دَ ُه )َخسي  َعْنُه ابي ه يس َ يس ًَنَءته َأْي َأن ُه َخسي

ة َوالَْخَساَسة الْ  سه ء َوالْخي يني يس ادله َعُل ِبي َعزييًزا َوالَْخسي هيتي  َحالَ فَأََراَد َأْن ََيْ يسه ُكون عَلَْْيَا ايَ  ال يس يُقَال َرفََع َخسي لَْخسي

ْعاًل يَكُ  َذا فََعَل بيهي في
ِ
يهي ريفَْعة.ا  ون في

35   ه فَقَالَْت ََّي  -صىل هللا عليه وسمل  -َعني ابْني َعبهاٍس ريض هللا عهنام َأنه اْمَرَأَة ََثبيتي ْبني قَيٍْس َأتَتي النهِبي

ي ََثبيُت ْبُن قَيٍْس َما َأْعُتُب  ينٍ َرُسوَل اَّلله ْساَلمي َرُه اْلكُ ، َولَكيىنري َأكْ عَلَْيهي ِفي ُخلٍُق َواَل دي
ِ
ي ْفَر ِفي اال صىل  -. فَقَاَل َرُسوُل اَّلله

يقَتَهُ » -هللا عليه وسمل  يَن عَلَْيهي َحدي ي «. َأتَُردري ْقهَا » -صىل هللا عليه وسمل  -قَالَْت نََعْم. قَاَل َرُسوُل اَّلله يقََة َوَطلري اْقبَلي الَْحدي

  37رواه البخاري.«. تَْطلييقَةً 

ََل أأي: )لكين أأكره الكفر يف االإسالم(  اقوله اري أأنوقال صاحب فتح الب
ِ
َا أََشاَرْت ا َ  ََكََّنه ة كَ ا قَْد حتَْ َأَّنه ده لهَا شي َراَههتَا مي

َ ََكنَْت تَْعريف َأنه ذَ  نُْه، َويهي خ نيََكهَحا مي ْظهَار اْلُكْفر ليَيْنَفسي
ِ
َ َُلُ عىََل ا يَْت َأنْ َرام لَكي حَ كلي ة الْبُ  ْن َخشي ده لهَا شي مي ْغض عىََل حَتْ

ري ْذ ُهَو تَْقصي
ِ
ري ا ْلُكْفري ُكْفَران الَْعشي تََمل َأْن تُرييد ابي ، َوَُيْ يهي ْوج.ْرَأة يفي  الْمَ الُْوقُوع في   َحقر الزه

 

 

                                                 
.ورواه النسائي يف سننه، كتاب 1947(، رقم احلديث: 12(، ابب من زوج ابنته وهي كارهة )10سنن ابن ماجه، كتاب النكاح )  36

 .3282يث: (، رقم احلد36(، ابب اْلِبْكِر يُ زحوِ ُجهحا أحبُوهحا وحِهىح كحارِهحٌة )26النكاح )
 .5273(، رقم احلديث: 12(، ابب اْللع وكيف الطالق فيه )68صحيح البخاري، كتاب الطالق )  37
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 مشاركة النساء يف أأداء العبادات اجلاعية ابب

36  ََعني اْبني مُعََر ريض هللا عهنام، قَاَل ََكنَتي اْمَرَأٌة ليُعَمَر تَْشه ، دي َشاءي ِفي الَْجَماعَةي ِفي الَْمْسجي ْبحي َوالْعي ُد َصاَلَة الصُّ

َ َويَغَاُر قَالَْت َوَما يَْمنَُعُه َأْن يهَْنَ  نَي َأنه مُعََر يَْكَرُه َذكلي نَي َوقَْد تَْعلَمي ُرجي ي فَقييَل لَهَا ليَم ََتْ  -اني قَاَل يَْمنَُعُه قَْوُل َرُسولي اَّلله

ي » -سمل صىل هللا عليه و  َد اَّلله ي َمَساجي َماَء اَّلله
ِ
مء هللا( هنا يعىن النساء عامة  38رواه البخاري.«. اَل تَْمنَُعوا ا ولفظ )اإ

ماء هللا حيي أأن الرجال عباد هللا.  وهن اإ

 37   َر ري  -رىض هللا عهنام  -َعني ابْني مُعَ تَأَْذنَ »قَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -َعني النهِبي َذا اس ْ
ِ
ََل ا

ِ
للهْيلي ا ُُكْ نيَساُؤُُكْ ابي

دي فَأَْذنُوا لَهُنه    39رواه البخاري.«.  الَْمْسجي

38   َنَاتي يَْشهَْدَن َمَع ر تُْه قَالَْت ُكنه نيَساُء الُْمْؤمي برَْيي َأنه عَائيَشَة ريض هللا عهنا َأْخَبَ ي عن ُعْرَوة ْبن الزُّ  -ُسولي اَّلله

اَلَة، اَل يَْعريفُهَُصالَ  -صىل هللا عليه وسمل  نَي الصه نَي يَْقضي نه حي ي ََل بُُيوُتي
ِ
، ُْثه يَْنقَليْْبَ ا هينه ُمُروطي نه َأَحٌد َة الَْفْجري ُمتَلَفريَعاٍت بي

. رواه البخاري. َن الْغَلَسي لثهْوبي َحِته  فتح الباري أأن بوقال صاح 40مي ل ابي تَمي : التهلَفُّع َأْن تَش ْ ير عي )ُمتَلَفريَعات( قَاَل اْلَْْصَ

ْأس، َوالتهلَفُّ  َيةي الره تَْغطي اله بي
ِ
بْني َحبييب: التهلَفُّع اَل يَُكون ا أأ الي ح الُْمَوطه لريل بيهي َجَسدك، َويفي رَشْ أْس ُُتَ َيةي الره تَْغطي ف يَُكون بي

ْن َخزر َأْو ُصوف َأْو غرَْيه.َوَكْشفه،َو)الْ  ُل، كيَساء مي ْرط بيَكُْسي َأوه ع مي  ُمُروط( مَجْ

39   ري َ َسْعُد بُْن َأِبي َوقهاٍص َأْرَسَل َأْزَواُج النهِبي ا تُُوِفري َا لَمه َأْن  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن عَائيَشَة ريض هللا عهنا َأَّنه

نَاَزتيهي ِفي الْمَ  َ وا ِبي . رواه مسمل.يَُمرُّ نه يَُصلرينَي عَلَْيهي َف بيهي عىََل ُحَجريهي دي فَُيَصلرينَي عَلَْيهي فََفَعلُوا فَُوقي  41ْسجي

 

 

                                                 
 .900(، رقم احلديث: 13(، ابب )11صحيح البخاري، كتاب اجلمعة )  38
 .865(، رقم احلديث: 162) (، ابب ُخُروِج النِ سحاِء ِإلح اْلمحسحاِجِد اِبللَّْيِل وحاْلغحلحس10صحيح البخاري، كتاب اآلذان )  39

 .578(، رقم احلديث: 27(، ابب وحْقِت اْلفحْجِر )9صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة )  40
 .2297(، رقم احلديث: 34(، ابب الصَّالحِة عحلحى اجلْحنحازحِة ِِف اْلمحْسِجِد. )12صحيح مسلم،كتاب اجلنائز )  41
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 مشاركة النساء يف أأداء فرض اجلهاد ابب

40   ٍذ ريض هللا عهنا قَالَْت ي ي بينْتي ُمَعور ع بَيري ي َعني الرُّ نَْسقيى الْقَْوَم،  -يه وسمل صىل هللا عل  -ُكنها نَْغُزو َمَع َرُسولي اَّلله

ينَةي  ََل الَْمدي
ِ
ُدُمهُْم، َونَُردُّ الْقَْتىَل َوالَْجْرَْح ا  42. رواه البخاري.َوََنْ

41   َآَها َأبُو َطلَْحَة ف نَْجًرا فَََكَن َمَعهَا فََرأ ََذْت يَْوَم ُحننَْيٍ خي ُسوَل قَاَل ََّي رَ َعْن َأنٍَس ريض هللا عنه َأنه ُأمه ُسلمَْيٍ اَته

ي  هي ُأمُّ ُسلمَْيٍ َمَعهَا َخنَْجٌر فَقَاَل لَهَا َرُسوُل اَّلله ي َهذي ْن َدًَن «. َما َهَذا الَْخْنَجرُ » -صىل هللا عليه وسمل-اَّلله
ِ
ْذتُُه ا َ قَالَتي اَته

ي  َن الُْمرْشيكينَي بَقَْرُت بيهي بَْطنَُه. فََجَعَل َرُسوُل اَّلله ىنري َأَحٌد مي   43يَْضَحُك. رواه مسمل. -ليه وسملصىل هللا ع -مي

42    ،عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه،َكن يتحدث عن أأم عامرة نسيبة بنت كعب، َسعت رسول هللا

ال وأأًن أأراها تقاتل دوين. أأخرجه ابن سعد.  44صىل هللا عليه وسمل، يقول يوم أأحد: ما التفت ميينا وال شامال اإ

 

نف ابب  اقهااملرأأة وكس َبا للأرزاق واإ

43   َلَهَا فََزَجَرَها َرُجٌل أ ي ريض هللا عنه يَُقوُل ُطلريقَْت َخالَِتي فَأََراَدْت َأْن َُتُده ََنْ ُرَج عن َجابير بَْن َعْبدي اَّلله ْن ََتْ

ه  ِقي أَ »فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل-فَأَتَتي النهِبي هكي َعََس َأْن تََصده ن
ِ
َلي فَا ى ََنْ رواه «. ْو تَْفَعىلي َمْعُروفًابىََل فَُجدري

 و)جد النخل( أأي قطع مثره وأأخذه. 45مسمل.

                                                 
ْرأحُة الرَُّجلح )ابب هح (، 76صحيح البخاري، كتاب الطب )  42 ْرأحةح أحِو اْلمح اِوى الرَُّجُل اْلمح  .6795، رقم احلديث: (2ْل يُدح
 .8347(، رقم احلديث: 49(، ابب غحْزوحِة النِ سحاِء محعح الر ِجحاِل )33صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري )  43
 .415، ص 8الطبقات الكربى البن سعد، أم عمارة األنصارية، ج  44

(، رقم احلديث: 7(، ابب جحوحاِز ُخُروِج اْلُمْعتحدَِّة اْلبحائِِن وحاْلُمت حوحِفَّ عحن ْهحا زحْوُجهحا ِِف الن َّهحاِر حِلحاجحِتهحا. )19لم، كتاب الطالق )صحيح مس  45
3794. 
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44   ه ٍل لَهَا فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َجابيٍر ريض هللا عنه َأنه النهِبي هةي ِفي ََنْ ٍ اَلنَْصاريي َدَخَل عىََل ُأمري ُمبرَشري

 ُّ رٌ َمْن غَ » -صىل هللا عليه وسمل-لَهَا النهِبي ٌ َأْم ََكفي . فَقَاَل «. َرَس َهَذا النهْخَل أَُمْسملي ٌ ٌ »فَقَالَْت بَْل ُمْسملي اَل يَْغريُس ُمْسملي

اله ََكنَْت َُلُ َصَدقَةٌ 
ِ
ٌء ا هٌة َواَل ََشْ نَْساٌن َواَل َداب

ِ
نُْه ا   46رواه مسمل.«.غَْرًسا َواَل يَْزَرُع َزْرعًا فَيَأُُْكَ مي

45    ْيبَْت َشاةٌ  -َأْو َسْعدي ْبني ُمَعاٍذ  -ني َسْعٍد َعْن ُمَعاذي ب ٍ ََكنَْت تَْرَعى غَنًَما بيَسلْعٍ، فَأُصي َأنه َجارييًَة ليَكْعبي ْبني َماكلي

 ُّ ئيَل النهِبي ََجٍر، فَس ُ هْنَا، فَأَْدَرَكهْتَا فََذَِبَهْتَا ِبي  47رواه البخاري.«. َُكُوَها»فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل  -مي

 46   ميَُة النهَفقَةي ِفي َسبييلي ا َن اَلنَْصاري َعظي ي عن فاطمة بنت قيس ريض هللا عهنا: .... َوُأمُّ رَشييٍك اْمَرَأٌة غَنييهٌة مي َّلله

يَفاُن. رواه مسمل.  48يَْْنيُل عَلَْْيَا الضري

47    َل النيب صىل هللا عليه وسمل: عن ريطة بنت عبد هللا امرأأة عبد هللا بن مسعود ريض هللا عهنام، أأتت اإ

فقالت: َّي رسول هللا اإين امرأأة ذات صنعة أأبيع مهنا وليس يل وال لزويج وال لودلي يشء. وسأألته عن النفقة علْيم 

 49فقال: كل يف ذكل أأجر ما أأنفقت علْيم. أأخرجه ابن سعد.

48   ي ريض هللا عهنام، قَالَْت ه َعْن َزيْنََب اْمَرَأةي َعْبدي اَّلله دي فََرَأيُْت النهِبي  -صىل هللا عليه وسمل  -ُكْنُت ِفي الَْمْسجي

ُكنه »فَقَاَل  يري ْن ُحلي ْقَن َولَْو مي ي َسْل «. تََصده ي َوَأيْتَاٍم ِفي َحْجريَها، قَاَل فَقَالَْت ليَعْبدي اَّلله َوََكنَْت َزيْنَُب تُْنفيُق عىََل َعْبدي اَّلله

ي  َدقَةي فَقَاَل َسىلي َأنْتي  -عليه وسمل  صىل هللا -َرُسوَل اَّلله َن الصه ى ِفي َحْجريى مي زيى َعىنري َأْن ُأنْفيَق عَلَْيَك َوعىََل َأيْتَامي َأََيْ

ي  ََل ال - هللا عليه وسمل صىل -َرُسوَل اَّلله
ِ
ري . فَانَْطلَْقُت ا َن اَلنَْصاري عَ -صىل هللا عليه وسمل  -نهِبي ىَل . فََوَجْدُت اْمَرَأًة مي

ثُْل َحاَجِتي الَْبا ، َحاَجهُتَا مي ه بي زيى َعىنري َأْن ُأنْفيَق عىََل  -صىل هللا عليه وسمل  -، فََمره عَلَْينَا بياَلٌل فَُقلْنَا َسلي النهِبي َأََيْ

                                                 
 .5140(، رقم احلديث: 2(، ابب فحْضِل اْلغحْرِس وحالزَّرِْع )23صحيح مسلم، كتاب املساقاة )  46
 .5505 (، رقم احلديث:19(، ابب ذحبِيححِة اْلمحْرأحِة وحاألحمحِة )72اري، كتاب الذابئح )صحيح البخ  47

 .5737(، رقم احلديث: 24(، ابب ِقصَِّة اجلْحسَّاسحِة )55صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة )  48
 .290، ص 8الطبقات الكربى البن سعد، ج   49
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نَاَزْوِجي َوَأيْتَاٍم َلي ِفي َحْجري  ْ بي بي ََّينيبي »قَاَل َزيْنَُب قَاَل «. اَمْن ُهَُ ». فََدَخَل فََسأََُلُ فَقَاَل ى َوقُلْنَا اَل َُتْ قَاَل «. َأىُّ الزه

. قَاَل  ي َدقَةي »اْمَرَأُة َعْبدي اَّلله  50رواه البخاري.«. نََعْم لَهَا َأْجَراني َأْجُر الْقََرابَةي َوَأْجُر الصه

 

 ل فامي بني الزوجنييف احلقوق املتباد ابب

49   َو ْبني ال ري ي َعْن ُسلَْيَماَن بْني مَعْ َة الَْوَداعي َمَع َرُسولي اَّلله جه هُه َشهيَد حي ثىَني َأِبي أَن  -صىل هللا عليه وسمل-ْحَوصي َحده

َ َوَأثىَْن عَلَْيهي َوَذكهَر َوَوَعظَ ُْثه قَاَل  َد اَّلله ْنَدُُكْ َعَواٍن. لَيَْس تَْمليُكونَ »فََحمي هَما ُهنه عي ن
ِ
ا فَا ريَساءي َخرْيً لن تَْوُصوا ابي هْنُنه َشيْئًا اس ْ  مي

عي َواَْضيبُوُهنه  ْن فََعلَْن فَاْْهُُروُهنه ِفي الَْمَضاجي
ِ
نٍَة فَا َشٍة ُمبَيري اله َأْن يَأْتينَي بيَفاحي

ِ
َ ا ْن َأَطْعنَُُكْ فاََل غرَْيَ َذكلي

ِ
اًب غرَْيَ ُمَبريحٍ فَا ََضْ

ْن نيَسائيُُكْ  نه لَُُكْ مي
ِ
ياًل ا ْْئَ فُُرَشُُكْ َمْن تَْكَرُهوَن تَْبُغوا عَلَْْيينه َسبي ا َحقُُُّكْ عىََل نيَسائيُُكْ فاََل يُوطي َحقًّا َولينيَسائيُُكْ عَلَْيُُكْ َحقًّا فَأَمه

نه  ي لَْْيينه ِفي كيْسَوُتي
ِ
ُنوا ا س ي هينه  َوَطَعاَواَل يَأَْذنه ِفي بُُيوتيُُكُ ليَمْن تَْكَرُهوَن َأاَل َوَحقُّهُنه عَلَْيُُكْ َأْن حُتْ  51رواه ابن ماجه.«. مي

، وليس ابحلقيقة أأَّنن أأرسى أأزواَجن، ولكن الأوضاع الاجامتعية ُتعلهن مثل الأرسى، وقوُل )عوان( أأي َكلأرسى

 .وعىل هذا يأأيت وصية النيب صىل هللا عليه وسمل بفعل اخلري لهن حِت َيرجن من هذه الأوضاع الظاملة

50   ريض هللا عنه ٍ ري َعْن َأِبي َذرر ْن أََْصَابي النهِبي ري  -صىل هللا عليه وسمل-َأنه ًَنًسا مي صىل هللا عليه -قَالُوا ليلنهِبي

قُونَ  -وسمل ُلُجوري يَُصلُّوَن مََكَ نَُصىلري َويَُصوُموَن مََكَ نَُصوُم َويَتََصده ثُوري ابي ي َذَهَب َأْهُل ادلُّ  بيُفُضولي َأْمَواليهيْم. ََّي َرُسوَل اَّلله

رَيٍة َصَدقٌَة َوُُكري »َل قَا يَحٍة َصَدقًَة َوُُكري تَْكبي نه بيُكري تَْسبي
ِ
قُوَن ا ده ُ لَُُكْ َما تَصه يَدٍة َصَدقٌَة َوُُكري َأَولَيَْس قَْد َجَعَل اَّلله مي  حَتْ

يٌى َعْن ُمنَْكٍر َصَدقٌَة َوِفي بُضْ  لَْمْعُروفي َصَدقٌَة َوََّنْ يةَلٍ َصَدقٌَة َوَأْمٌر ابي ُُكْ َصَدقَةٌ َُتْلي ي َأيَأَْتي َأَحُدًَن «. عي َأَحدي قَالُوا ََّي َرُسوَل اَّلله

                                                 
 .6146(، رقم احلديث:  48ب الزَّكحاِة عحلحى الزَّْوِج وحاألحيْ تحاِم ِِف احلْحْجِر ) (، اب24صحيح البخاري، كتاب الزكاة )  50
ْرأحِة عحلحى الزَّْوِج. )10سنن ابن ماجه، كتاب النكاح )  51  .1924 (، رقم احلديث:3(، ابب ححقِ  اْلمح
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ْيَا َأْجٌر قَاَل  َذا َوَضَعهَا ِفي الَْحاَللي ََكَن َُلُ »َشهَْوتَُه َويَُكوُن َُلُ في
ِ
َ ا ْزٌر فََكَذكلي ْيَا وي َأَرَأيُُْتْ لَْو َوَضَعهَا ِفي َحَراٍم َأََكَن عَلَْيهي في

 وهذا اخلطاب يشمل الرجل بزوجته واملرأأة بزوَجا. 52اه مسمل.رو«. َأْجرٌ 

51   ُّ آََخ النهِبي ْرَداءي  بنَْيَ  -صىل هللا عليه وسمل  -َعْن َعْوني ْبني َأِبي ُجَحْيَفَة َعْن َأبييهي قَاَل أ . فََزاَر َسلَْماَن َوَأِبي ادله

ْرَداءي  ْرَداءي فََرَأى ُأمه ادله نَْيا. فََجاَء  َسلَْماُن َأاَب ادله ْرَداءي لَيَْس َُلُ َحاَجٌة ِفي ادلُّ َلً فَقَاَل لَهَا َما َشأْنُكي قَالَْت َأُخوَك َأبُو ادله ي ُمتََبذر

ْرَداءي فََصنََع َُلُ َطَعامً  ٌ َأبُو ادله نري َصائي
ِ
ا َكَ ا فَقَاَل ُُكْ فَا ، فَلَمه . فَأََُكَ ٍ َحِته تَأُُْكَ آُكي ْرَداءي . قَاَل َما أًََن بيأ َن اللهْيُل َذَهَب َأبُو ادله

ُر اللهْيلي  آخي ا ََكَن أ . فَلَمه . فَنَاَم، ُْثه َذَهَب يَُقوُم فَقَاَل ََنْ نه قَاَل َسلَْماُن قُمي الآنَ  يَُقوُم فَقَاَل ََنْ
ِ
هَيا فَقَاَل َُلُ َسلَْماُن ا . قَاَل فََصل

َك عَلَيْ  ريَك عَلَْيَك َحقًّا، َولينَْفسي ه ليَرب ٍ َحقهُه. فَأَََت النهِبي ى َحقر َ عَلَْيَك َحقًّا، فَأَْعطي ُُكه ذي صىل هللا عليه  -َك َحقًّا، َوَلْهلي

ُّ  -وسمل  . فَقَاَل النهِبي َ َُلُ   53رواه البخاري.«. َصَدَق َسلَْمانُ » -صىل هللا عليه وسمل  -فََذَكَر َذكلي

52   َْعْن عَائيَشَة قَالَْت ُكْنُت َأغ ُّ ُل أًََن َوالنهِبي ْن قََدحٍ يُقَاُل َُلُ الْفََرق.  -صىل هللا عليه وسمل  -تَسي ٍد مي ًَنٍء َواحي
ِ
ْن ا مي

 54رواه البخاري.

 يف املعارشة ابملعروفابب 

53   ي ي ريض هللا عنه يَُقوُل قَاَل َرُسوُل اَّلله َذا أَ » -صىل هللا عليه وسمل  -عن َجابير بَْن َعْبدي اَّلله
ِ
َطاَل َأَحُدُُكُ ا

ذا قدم من سفر 55رواه البخاري.«.  الْغَْيَبَة فاََل يَْطُرْق َأْهَلُ لَْيالً  لْيم ليال اإ حِت ال  )ال يطرق أأهل( أأي ال يدخل اإ

 .يزَعهم وال يرضمه

                                                 
قحِة ي حقحُع 13صحيح مسلم، كتاب الزكاة )  52  .2376 رقم احلديث: (،17عحلحى ُكلِ  ن حْوٍع ِمنح اْلمحْعُروِف )(، ابب ب حيحاِن أحنَّ اْسمح الصَّدح
 .6139(، رقم احلديث:  86(، ابب ُصْنِع الطَّعحاِم وحالتَّكحلُِّف لِلضَّْيِف ) 78صحيح البخاري، كتاب األدب )  53
 .250 (، رقم احلديث:2(، ابب ُغْسِل الرَُّجِل محعح اْمرحأحتِه )5صحيح البخاري، كتاب الغسل )  54

ُْم أحْو ي حْلتحِمسح عحث حرحاِِتِْم )64صحيح البخاري، كتاب املغازي )  55 (، رقم 120(، ابب الح يحْطُرْق أحْهلحُه لحْياًل ِإذحا أحطحالح اْلغحي ْبحةح َمححافحةح، أحْن ُُيحوِ َّنح
 .5244احلديث: 
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54   رىض هللا عنه  -َعْن َأنٍَس-  ُّ اله اَل يَْطُرُق َأْهَلُ  -صىل هللا عليه وسمل  -قَاَل ََكَن النهِبي
ِ
، ََكَن اَل يَْدُخُل ا

يهة. رواه البخاري. غُْدَوًة َأْو َعش ي
56  

55    ري ََل النهِبي ِ
يٍد قَاَل َجاَءتي اْمَرَأٌة ا نه  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َأِبي َسعي

ِ
ي ا ْنَدُه فَقَالَْت ََّي َرُسوَل اَّلله ُن عي َوََنْ

لي يرَْضيبُ  ْمُس. قَاَل َزْوِجي َصْفَواَن ْبَن الُْمَعطه ُت َواَل يَُصىلري َصاَلَة الَْفْجري َحِته تَْطلَُع الشه َذا ُْصْ
ِ
ُرني ا َذا َصلهْيُت َويُفَطري

ِ
ىني ا

َذا َصلهْيُت 
ِ
ا قَْولُهَا يرَْضيبىُني ا ي َأمه ْنَدُه. قَاَل فََسأََُلُ مَعها قَالَْت فَقَاَل ََّي َرُسوَل اَّلله َا تَقْ َوَصْفَواُن عي َّنه

ِ
َرُأ بيُسوَرتنَْيي َوقَْد ََّنَْيهُتَا.  فَا

َدًة لَكَفَتي النهاَس »قَاَل فَقَاَل  . «. لَْو ََكنَْت ُسوَرًة َواحي ُ َا تَْنَطليُق فَتَُصوُم َوأًََن َرُجٌل َشابٌّ فاََل َأْصبي َّنه
ِ
ُرني فَا ا قَْولُهَا يَُفطري َوَأمه

ي  َا»َمئيٍذ يَوْ  -صىل هللا عليه وسمل-فَقَاَل َرُسوُل اَّلله ْذني َزْوَجي
ِ
اله ابي
ِ
نري اَل ُأَصىلري َحِته تَْطلَُع «. اَل تَُصوُم اْمَرَأٌة ا

ِ
ا قَْولُهَا ا َوَأمه

ْمُس. قَاَل  ًنه َأْهُل بَيٍْت قَْد ُعريَف لَنَا َذاَك اَل نَََكُد نَْستَْيقيظُ َحِته تَْطلَُع الشه
ِ
ْمُس فَا َذا اْستَ »الشه

ِ
رواه «. لري ْيقَْظَت فََص فَا

  57ود.أأبو دا

56   ي ابي قَاَل ََّنَيى َرُسوُل اَّلله َا. رواه ابن  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن مُعََر بْني الَْخطه ْذَّني
ِ
اله ابي
ِ
ةي ا َأْن يُْعَزَل َعني الُْحره

 والعزل أأن َيرج املرء ماءه خارج فرج زوجته عند اجلاع خوفا من امحلل. 58ماجه.

57   ي َعني الْمي ْعُت َرُسوَل اَّلله ْنَبي  -صىل هللا عليه وسمل  -ْسَوري ْبني َمْخَرَمَة قَاَل ََسي نه بىَني »يَُقوُل َوْهَو عىََل الْمي
ِ
ا

آذَ  آَذُن، ُْثه اَل أ ه ْبَن َأِبي َطاليٍب فاََل أ تَأَْذنُوا ِفي َأْن يُْنكيُحوا ابْنهََتُْم عىَلي رَيةي اس ْ َشامي ْبني الُْمغي اله َأْن يُرييَد اْبُن ُن، ُْثه هي
ِ
آَذُن، ا  اَل أ

، يُرييبىُني َما َأَراََبَا َويُ  ىنري َ بَْضَعٌة مي هَما ِهي ن
ِ
آَذاَهاَأِبي َطاليٍب َأْن يَُطلريَق ابْنَِتي َويَْنكيَح ابْنهََتُْم، فَا يىني َما أ  59رواه البخاري.«. ْؤذي

 و)يريبين( أأي يسوءين ويزَعين.

                                                 
 .1800قم احلديث: (، ر 15(، ابب الدُُّخوِل اِبْلعحِشىِ  )26صحيح البخاري، كتاب العمرة )  56
 .2461 رقم احلديث: (،75(، ابب اْلمحْرأحِة تحُصوُم ِبغحرْيِ ِإْذِن زحْوِجهحا. )14د، كتاب الصوم )سنن أيب داو   57

 .2003(، رقم احلديث: 30(، ابب اْلعحْزِل. )10سنن ابن ماجه، كتاب النكاح )  58
 .2305(، رقم احلديث: 109ِن ابْ نحِتِه ِِف اْلغحرْيحِة وحاإِلْنصحاف )(. ابب ذحبِ  الرَُّجِل عح 67صحيح البخاري،كتاب النكاح )  59
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58   َعني اَلْسَودي بن ُّ يَْصنَُع ِفي بَيْتيهي قَالَْت ََكَن  -صىل هللا عليه وسمل  -يزيد قَاَل َسأَلُْت عَائيَشَة َما ََكَن النهِبي

ي  هْنَةي َأْهلي ي  -يَُكوُن ِفي مي ْدَمَة َأْهلي َذا َحرَضَتي  -تَْعىني خي
ِ
اَلةي فَا ََل الصه

ِ
اَلُة قام ا   60. رواه البخاري.الصه

59   َي َعْن َأِبي ُهر َ » -صىل هللا عليه وسمل-ْيَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله هْنَا ُخلُقًا َرىضي ْن َكريَه مي
ِ
نًَة ا ٌن ُمْؤمي اَل يَْفَرْك ُمْؤمي

آَخرَ  هْنَا أ هُ »َأْو قَاَل «. مي  .وال يفعل السوء و)ال يفرك( أأي ال يبغض 61رواه مسمل.«. غرَْيَ

60    ي ي  -صىل هللا عليه وسمل- عن أأِب ُهَرْيَرَة َعْن َرُسولي اَّلله هْنَا َوقَاَل َرُسوُل اَّلله يَث مي صىل هللا -فََذَكَر َأَحادي

هِتي » -عليه وسمل َى َكفهاَرتَُه ال ْن َأْن يُْعطي ي مي ْنَد اَّلله آَْثُ َُلُ عي ي أ ينيهي ِفي َأْهلي َيمي ي َلْن يَلَجه َأَحُدُُكْ بي ُ  َواَّلله رواه «. فََرَض اَّلله

َأنه َمْن َحلََف النووي يف رشح مسمل يلج( يف الأمر أأي يامتدى فيه ويصُّ عليه. ومعىن احلديث كام قال ) 62مسمل.

َ ال نََث فَيَْفَعَل َذكلي ي َأْن ََيْ يهي فَيَْنَبغي نْثيهي في ُروَن بيَعَدمي حي ْيُث يَترََضه َ ي ِبي ينًا تَتََعلهق بيأَْهلي ينه.يَمي ء َويَُكفريَر َعْن يَمي ْ  َّشه

                                                 
 .6039(، رقم احلديث: 40(، ابب كحْيفح يحُكوُن الرَُّجُل ِِف أحْهِلِه )78صحيح البخاري، كتاب األدب )  60
 .3721(، رقم احلديث: 18(، ابب اْلوحِصيَِّة اِبلنِ سحاِء )18صحيح مسلم، كتاب الرضاع )  61

(، رقم 6(، ابب الن َّْهِى عحِن اإِلْصرحاِر عحلحى اْليحِمنِي ِفيمحا ي حتحأحذَّى بِِه أحْهُل احلْحاِلِف ِمَّا لحْيسح ِِبحرحاٍم )28صحيح مسلم، كتاب األَيان )  62
 .4381احلديث: 
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 احملتوَّيت

 

 

 2 ابب الأصول العامة

 3 ابب يف الاعرتاف ِبقوق املرأأة

نسانيهتا  4 ابب يف تكرمي املرأأة والاحرتام ابإ

 6 ابب النساء ال تبعد عن القرابت

 7 ابب النساء ومطالبة حقوقها

 8 9ابب النساء واحلركة ضد العنف العائيل

 8 ابب الهنيي عن َضب النساء

 10 ابتعاد الرضب حِت عند وقوع اخلالف الزوايجابب القدوة يف 

 10 ابب املراجعة حق وخري

 12 ابب املرأأة أأحق بنفسها من أأبْيا وزوَجا

 13 ابب املشاركة يف العبادات اجلاعية

 14 ابب املشاركة يف فرض اجلهاد

نفاقها  14 ابب يف املرأأة وكس َبا للأرزاق واإ

 16 فامي بني الزوجني ابب يف احلقوق املامتثةل واملتبادل

 17 ابب يف املعارشة ابملعروف
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