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:  معرفة حق الزوج. 1
ممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
جهمهينىنمنخنحنجنيمىم
ٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهىه
النساءٌٍَّّّ
ُ َعْنَها قَ ع ِ يَا َرسُ : قُْلتُ : الَتْ ْن َعائَِشةَ، َرِضَي َّللاه وَل َّللاه

« َزْوُجَها»: َمْرأَِة؟ قَالَ أَيُّ النهاِس أَْعَظُم َحقًّا َعلَى الْ 
ُجِل؟ قَالَ فَأَيُّ النهاِس أَْعَظُم َحقًّ : قُْلتُ  هُ »: ا َعلَى الره «أُمُّ

أخرجه الحاكم، وحسنه المنذري والهيثمي
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لو أمرت أحدا أن يسجد ألمرت املرأة أن تسجد 
:لزوجها

ُجُدوَن ِحيَرَة َفَرَأْيُتُهْم َيسْ َأَتْيُت الْ : َعْن َقْيِس ْبِن َسْعٍد، َقالَ 
:  ، َقالَ  َأَحقُّ َأْن ُيْسَجَد َلهُ َرُسوُل ّللَاِ : ِلَمْرُزَباٍن َلُهْم َفُقْلتُ 

َتْيُت اْلِحيَرَة ِإنِ ي أَ :  َوَسَلَم، َفُقْلتُ َفَأَتْيُت الَنِبَي َصَلى هللُا َعَلْيهِ 
 َأَحقُّ َأْن ُهْم َفَأْنَت َيا َرُسوَل ّللَاِ َفَرَأْيُتُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرُزَباٍن لَ 

« ُجُد َلُه؟ ِبَقْبِري َأُكْنَت َتسْ َأَرَأْيَت َلْو َمَرْرتَ »: َنْسُجَد َلَك، َقالَ 
ْو ُكْنُت آِمًرا َأَحًدا َأْن َفََل َتْفَعُلوا، لَ »: ََل، َقالَ : ُقْلتُ : َقالَ 

َساَء َأْن يَ  َما َجَعَل ْسُجْدَن ِِلَْزَواِجِهَن لِ َيْسُجَد ِِلََحٍد َِلََمْرُت النِ 
بو داود وصححه األلبانيرواه أ«ّللَاُ َلُهْم َعَلْيِهَن ِمَن اْلَحق ِ 
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:قصة
ِ رضي هللا عنه قَ عَ  ٍة لَهُ َجاَء َرُجٌل بِاْبنَ : )الَ ْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

ِ صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ  اْبنَتِي َهِذِه أَبَْت أَنْ إنه : إلَى النهبِي 
َج فَقَاَل لََها َرُسوُل هللاِ صلى هللا أَبَاكِ أَِطيِعي: "  عليه وسلمتَتََزوه

ِ :فَقَالَتْ ، "  ُج َحتهى تُْخبِ ،َوالهِذي بَعَثََك بِاْلَحق  َرنِي َما َحقُّ ََل أَتََزوه
ْوجِ َعلَى َزْوَجتِِه؟  ْوجِ َعلَى َزْوَجتِِه أَ َحقُّ " : فَقَالَ ، الزه ْن لَوْ الزه

ثُمه ، ًما َدَر َمْنِخَراهُ َصِديًدا أَْو دَ أَْو اْبتَ ، َكاَن بِِه قُْرَحةٌ فَلََحَستَْها 
ُج َوالهِذي بَعَثََك بِاْلَحق ِ :فَقَالَتْ ، " َما أَدهْت َحقههُ ، لََحَستْهُ   ََل أَتََزوه

رواه ابن حبان "ِإْذنِِهنه ََل تُْنِكُحوُهنه إَِله بِ : " فَقَالَ ، أَبًَدا 
وصححه األلباني
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:إمنا هو جنتك ونارك
أَتَتْ : قَالَ -هللا عنه رضي-اْلُحَصْيِن ْبِن ِمْحَصٍن عن 

تِي إلَى النهبِيه  ، فِي َحاَجٍة -يه وسلم صلى هللا عل-َعمه
صلى هللا-َها َرُسوُل هللاِ فَقَاَل لَ ، فَفََرَغْت ِمْن َحاَجتَِها 

، نَعَْم : الَتْ قَ ، " َزْوجٍ أَْنِت؟ أَذَاتُ : " -عليه وسلم 
إَِله َما آلُوهُ َما : قَالَتْ ، " َكْيَف أَْنِت لَهُ؟ : " قَالَ 

ِإنهَما فَ ، ْيَن أَْنِت ِمْنهُ فَاْنُظِري أَ : " قَالَ ، َعَجْزُت َعْنهُ 
حه األلباني رواه أحمد وصح"ُهَو َجنهتُِك َونَاُرِك 
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:طاعة الزوج باملعروف. 2
٣٤: النساءَّحيخيجييهىهمهجهينٹٱٹٱُّٱ:

} يعني مطيعات ألزواجهن: ، قال ابن عباس{قانتات} أي من النساء{فالصالحات} 
أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، : وقال السدي وغيره{حافظات للغيب

أي المحفوظ من حفظه هللا{بما حفظ َّللا  } :وقوله
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف عَ  صلى هللا عليه - هللاِ قَاَل َرُسولُ : قَالَ -رضي هللا عنه -ْن َعْبِد الره

َوأََطاَعْت ، ِفَظْت فَْرَجَها َوحَ ، َوَصاَمْت َشْهَرَها ، إِذَا َصلهْت اْلَمْرأَةُ َخْمَسَها " : -وسلم 
ِ أَْبَواِب اْلَجنه : قِيَل لََها، َزْوَجَها   ِمْن أَي 

رواه أحمد وصححه " ِة ِشئِْت اْدُخِلي اْلَجنهةَ
األلباني

أَيُّ : -هللا عليه وسلم صلى-قِيَل ِلَرُسوِل هللاِ : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
هُ إِذَا نََظَر، َوتُِطيعُ : " قَالَ ، الن َِساِء َخْيٌر؟  ا َوََل تَُخاِلفُهُ فِي نَْفِسهَ ، هُ إِذَا أََمَر الهتِي تَُسرُّ

رواه "  فِي نَْفِسَها َوََل فِي َماِلِه َوََل تَُخاِلفُهُ فِيَما يَْكَرهُ : " وفي رواية" َوَماِلَها بَِما يَْكَرهُ 
أحمد والحاكم وصححه األلباني
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:  املودة واحملبة. 3
مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثٹٱٹٱُّٱ
َّىنننمنزنرنممامىليلمليكىك
الروم

: َقالَ -ى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلَم َصلَ -َعِن الَنِبيِ  -رضي هللا عنهما -اْبِن َعبهاٍس عن
جنة،أَل أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في ال" 

لمصروالشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية ا
لىعالعؤودونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود َل يزوره إَل هلل عز وجل، 

ذوق َل أ: زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها، وتقول
انيوصححه اِللب" الفوائد " أخرجه تمام الرازي في ".غمضا حتى ترضى 

ِ أَنه َرُسوَل هللاِ ع َدفِي  َخْيُر " : قَالَ -لى هللا عليه وسلم ص-ْن أَبِي أُذَْينَةَ الصه
َجاُت يَةُ إِذَا اتهقَْيَن هللاَ، َوَشرُّ نِ نَِسائُِكُم اْلَوُدوُد اْلَولُوُد، اْلُمَواتِيَةُ اْلُمَواسِ  َسائُِكُم اْلُمتَبَر ِ
رواه . اأْلَْعَصمِ اِب ْلَجنهةَ ِمْنُهنه إَِله ِمثُْل اْلغُرَ اْلُمتََخي ََِلُت، َوُهنه اْلُمنَافِقَاُت، ََل يَْدُخُل ا

البيهقي وصححه األلباني 
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:من السعادة املرأة الصاحلة
-أَنَّ َرُسوَل هللاِ -عنه رضي هللا-َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص عنْ 

عَادَةِ، َوثَََلث ِمنَ ثَََلث ِمَن السَّ : " قَالَ -صلى هللا عليه وسلم 
يُب فَتَأَمنَُها  تََراَها تُْعِجبَُك، َوتَغِ اْلَمْرأَةُ : فَِمَن السهعَاَدةِ الشَّقَاَوةِ، 

بِأَْصَحابَِك فَتُْلِحقُكَ وُن َوِطيئَةً َوالدَّابَّةُ تَكُ َماِلكَ نَْفِسَها ََعلَى 
ْرأَةُ تََراَها اْلمَ : ِمَن الشهقَاَوةِ افِِق اْلَمرَ الدَّاُر تَُكوُن َواِسعَةً َكثِيَرةَ 

أَمْنَها َك َوإِْن ِغْبَت َعْنَها لَْم تَ َوتَْحِمُل ِلَسانََها َعلَيْ فَتَُسوُءكَ 
، تْعَبَتْكَ ْبتََها ََضرَ فَإِْن ُكوُن قَُطوفًا َوالدَّابَّةُ تَ ، َعلَى نَْفِسَها َوَماِلكَ 

ي ِقَةً قَِليلَةَ َحابَِك، َوالدَّاُر تَُكوُن ضَ َوإِْن تََرْكتََها لَْم تُْلِحْقَك بِأَصْ 
رواه الحاكم وصححه األلباني " اْلَمَرافِِق 
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:رعاية بيت الزوجية. 4
 ُ ِ  َعْنُهَما، َعنِ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاه النهبِي 

َراعٍ ُكلُُّكمْ »: َم قَالَ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسله 
 َراعٍ، ِعيهتِِه، َواألَِميرُ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن رَ 

ُجُل َراعٍ َعلَى أَْهِل بَ  ةُ ْيتِِه، َوالَمْرأَ َوالره
ُكْم َراعٍ َها َوَولَِدِه، فَُكلُّ َراِعيَةٌ َعلَى بَْيِت َزْوجِ 
ي رواه البخار« ِعيهتِهِ رَ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن 
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:  استئذان الزوج. 5
ِ َصلهى هللاُ  وُم الَمْرأَةُ َلَ تَصُ »:  َعلَْيِه َوَسلهمَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َعِن النهبِي 

َما أَْنفَقَْت ِمْن َن فِي بَْيتِِه إَِله بِِإْذنِِه، وَ َوَلَ تَأْذَ بِِإْذنِِه، َوبَْعلَُها َشاِهٌد إَِله 
ى إِلَْيِه َشْطُرهُ نَفَقٍَة َعْن َغْيِر أَْمِرِه فَِإنههُ يَُؤده 

متفق عليه « 
ِ أَُماَمةَ َعْن أَبِي  -َسِمْعَت َرُسوَل هللاِ : الَ قَ -رضي هللا عنه -اْلبَاِهِلي 

ِة اْلَوَداعِ يَقُوُل فِي ُخْطبَتِِه َعامَ -صلى هللا عليه وسلم  ْنِفُق ََل تُ " :َحجه
ُسوَل هللاِ يَا رَ : فَِقيلَ ، " ِإْذِن َزْوِجَها اْمَرأَةٌ َشْيئًا ِمْن بَْيِت َزْوِجَها إَِله بِ 

رواه الترمذي وصححه "ِلنَا ذَِلَك أَْفَضُل أَْمَوا: " قَالَ ، َوََل الطهعَاُم؟ 
األلباني 
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:عدم اإلذن ملن يكره الزوج دخوله
:..َلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وس: عن جابر رضي هللا عنه،

َساِء، َفِإَنُكْم َأَخْذُتُمو  ْم ُفُروَجُهَن ُهَن ِبَأَماِن هللِا، َواْسَتْحَلْلتُ َفاَتُقوا هللَا ِفي النِ 
ِإْن َفَعْلَن  ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، فَ َوَلُكْم َعَلْيِهَن َأْن ََل ُيوِطْئنَ ِبَكِلَمِة هللِا، 

َوُتُهَن ُهَن َعَلْيُكْم ِرْزُقُهَن َوِكسْ ، َولَ َذِلَك َفاْضِرُبوُهَن َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِ حٍ 
رواه مسلم. ِباْلَمْعُروفِ 

مرأة أن َل يحل لل»: قالملسو هيلع هللا ىلص عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
رواه . «..تصوم وزوجها شاهد إَل بإذنه، وَل تأذن في بيته إَل بإذنه

البخاري ومسلم
َحاِرم الَزْوَجة َأْو َأَحًدا ِمْن مَ ، َأْو ِاْمَرَأة ، اَن اْلَمأُذون َلُه َرُجًَل َأْجَنِبيًّا َواْلُجُلوس ِفي َمَناِزلُكْم َسَواء كَ ، ْعَناُه َأََل َيأَذَن ِِلََحٍد َتْكَرُهوَنُه ِفي ُدُخول ُبُيوتُكْم م

ول َمْنِزل َوََل َغْيره ِفي ُدخُ ، َوََل َمْحَرم ، َأْو ِاْمَرَأة ، ْن َتأَذن ِلَرُجٍل َأَنَها ََل َيِحل  َلَها أَ ، َوَهَذا ُحْكم اْلَمْسَأَلة ِعْند اْلُفَقَهاء . َفالَنْهي َيَتَناَول َجِميع َذِلكَ ، 
ْنَسان َحَتى ُيوجَ ِإََل َمْن َعِلَمْت َأْو َظَنْت َأَن الَزْوج ََل َيْكَرهُه، ِِلََن اِْلَْصل َتْحِريم ُدُخول َمْنِزل، الَزْوج  ْذن ِفي َذِلَك ِمْنُه اْلِْ ِذَن َلُه ِفي َأْو ِمَمْن أَ ، د اْلِْ

ْذن ِفي َذِلَك، َأْو ُعِرَف ِرَضاُه ِباطِ َراِد اْلُعْرف ِبَذِلَك َوَنْحوه، َوَمَتى َحَصَل الَشك  ِفي ا َضا َوَلْم َيتَ اْلِْ ُخول َوََل ََل َيحِ ، َوََل ُوِجَدْت َقِريَنة ، َرَجح َشْيء لرِ  ل  الدُّ ْذن َوهللا َأْعَلم شرح النووي . اْلِْ
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:عدم اخلروج من البيت إال بإذن الزوج
ََوََلََوقَۡرنََ يُكنَّ َُبُيوت َجَتَََبَّۡجنََِفي ةيَتَََبُّ ييَّ ل َٰهي ىَٱۡلَج وَلَٰ

ُ
يۡمنََٱۡۡل ق

َ
َوأ

ةََ لَوَٰ ييََٱلصَّ ةَََوَءات َكوَٰ ۡعنََٱلزَّ طي
َ

َََوأ َٱّللَّ ۥ   َماَيُرييدََُورَُسوََلُ ينَّ َُإ ٱّللَّ
يَبَ ُۡذه يۡجَسََعنُكُمَِلي ۡهَلَٱلر 

َ
َرُكمَۡٱۡۡلَۡيتَيأ ي رٗياَوُيَطه  ٣٣َتۡطهي

سورةَاۡلحزاب
بيها ليس لها الخروج لعيادة أ: قال الشافعية والحنابلة

؛ ألن .. المريض إَل بإذن الزوج، وله منعها من ذلك
طاعة الزوج واجبة، فَل يجوز ترك الواجب بما ليس 

.بواجب
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قصة
ِ عَ  ِ جَ : قَالَ -رضي هللا عنه -ْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري  -اَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى النَّبِي 

إِنه َزْوِجي ، ُسوَل هللاِ يَا رَ : فَقَالَتْ ، َونَْحُن ِعْندَهُ -صلى هللا عليه وسلم 
ُرنِي إِذَا ُصمْ ، ْيُت يَْضِربُنِي إِذَا َصله ، َصْفَواَن ْبَن اْلُمعَطهِل  َوََل يَُصل ِي ، ُت َويُفَط ِ

-َرُسوُل هللاِ فََسأَلَهُ " -َوَصْفَواُن ِعْندَهُ : قَالَ -َصََلةَ اْلفَْجِر َحتهى تَْطلَُع الشهْمُس 
ا قَالَْت -صلى هللا عليه وسلم  ا قَْولَُها يَضْ ، َل هللاِ يَا َرُسو: فَقَالَ ، " َعمَّ ِربُنِي أَمه

لُنِي]فَِإنهَها تَْقَرأُ بُِسوَرتَْينِ ، إِذَا َصلهْيُت  فَقَاَل [  ْنُهَماعَ ]َوقَْد نََهْيتَُها [  فَتُعَط ِ
اَس ةً َواِحَدةً لََكفَْت النه لَْو َكانَْت ُسورَ : " -صلى هللا عليه وسلم -َرُسوُل هللاِ 

ا قَْولَُها، "  ُرنِي : َوأَمه  فَََل أَْصبُِر َوأَنَا َرُجٌل َشاب  ، ِلُق فَتَُصوُم فَِإنهَها تَْنطَ ، يُفَط ِ
ِإْذِن ََل تَُصوُم اْمَرأَةٌ إَِله بِ : " يَْوَمئِذٍ -صلى هللا عليه وسلم -فَقَاَل َرُسوُل هللاِ ، 

ا قَْولَُها" َزْوِجَها  ْهُل بَْيٍت قَْد فَِإنها أَ ، ى تَْطلَُع الشهْمُس إِن ِي ََل أَُصل ِي َحته : َوأَمه
ْستَْيقَْظَت فَِإذَا ا: " قَالَ ، ْطلَُع الشهْمُس ََل نََكاُد نَْستَْيِقُظ َحتهى تَ ، ُعِرَف لَنَا ذَاَك 

رواه أبو داود والحاكم وصححه األلباني "فََصل ِ 
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:عدم إفشاء األسرار. 6
َقاَل : ُقولُ َسِعيٍد اْلُخْدِرَي، يَ عن أبي 

ِإَن »:َلْيِه َوَسَلمَ َرُسوُل هللِا َصَلى هللُا عَ 
َم  َمْنِزَلًة َيوْ ِمْن َأَشرِ  الَناِس ِعْنَد هللاِ 

ي ِإَلى اْمَرَأِتِه، اْلِقَياَمِة، الَرُجَل ُيْفِض 
ه روا« ْنُشُر ِسَرَهاَوُتْفِضي ِإَلْيِه، ُثَم يَ 

مسلم
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لى َقاَل َرُسوُل هللِا ص: الَ َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  رضي هللا عنه قَ 
اًبا، ُثمَّ ُلَو ِبَأْهِلِه، ُيْغِلُق بَ َأََل َعَسى َأَحُدُكْم َأْن َيخْ : )" هللا عليه وسلم

َث َأْصَحاثُ ، ُيْرِخي ِسْتًرا، ُثمَّ َيْقِضي َحاَجَتُه  َبُه ِبَذِلَك مَّ ِإَذا َخَرَج َحدَّ
ا َقَضَت َفِإذَ ، َوُتْرِخَي ِسْتَرَها ،َأََل َعَسى ِإْحَداُكنَّ َأْن َتْغِلَق َباَبَها ، 

َثْت  َكِن ِت َأْسَماُء ِبْنِت َيِزيَد ْبنِ َفَقالَ ، " َصَواِحَبْتَهاَحاَجَتَها َحدَّ  السَّ
، َيْفَعُلونَ لَ َيْفَعْلَن، َوِإنَُّهْم َيا َرُسوَل هللِا ِإنَُّهنَّ لَ : -رضي هللا عنها -

َنًة َعَلى ُل َشْيَطاٍن َلِقَي َشْيَطافََل َتْفَعُلوا، َفِإَن َمَثَل َذِلَك َمثَ " : َقالَ 
رواه " َكَها ُظُروَن ُثَم اْنَصَرَف َوَترَ َقاِرَعِة الَطِريِق َفَغِشَيَه َوالَناُس َينْ 

أحمد والبزار وصححه األلباني
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:متكينه من نفسها إال لعذر. 7
ه إذا دعا الرجل امرأت»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا : عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

رواه . «..«إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها المَلئكة حتى تصبح
البخاري ومسلم 

َراِشِه َلى َتْحِريِم اْمِتَناِعَها ِمْن فِ َوِفي ِرَواَيٍة َحَتى َتْرِجَع َهَذا َدِليٌل عَ : قال النووي 
ا فِ ِلَغْيِر ُعْذٍر َشْرِعيٍ  َوَلْيَس اْلَحْيُض ِبُعْذٍر فِ  ي اَِلْسِتْمَتاِع ي اَِلْمِتَناِع ِِلََن َلُه َحقًّ
َزاِر َوَمْعَنى اْلَحِديِث َأَن الَلْعنَ  وَل اْلَمْعِصَيُة َة َتْسَتِمرُّ َعَلْيَها َحَتى َتزُ ِبَها َفْوَق اْلِْ

ْوُلُه َصَلى ِتَها َوُرُجوِعَها ِإَلى اْلِفَراِش قَ ِبُطُلوِع اْلَفْجِر َواَِلْسِتْغَناِء َعْنَها َأْو ِبَتْوبَ 
َوِفي َبْعِض النَُّسِخ َغْضَباًنا(َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها)ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلَم 

ٍ ع صلى هللا عليه -وُل هللاِ قَاَل َرسُ : قَالَ -رضي هللا عنه -ْن َطْلِق ْبِن َعِلي 

ُجُل َزْوَجتَهُ ِلَحاَجتِِه : " -وسلم  " تهنُّوِر َوإِْن َكانَْت َعلَى الْلتَأتِهِ فَ ، إِذَا َدَعا الره
رواه الترمذي وصححه األلباني 
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:عدم قبول صالتها عند عدم املطاوعة
-اَل َرُسوُل هللاِ قَ : قَالَ -رضي هللا عنهما -ْن اْبِن َعبهاٍس عَ 

َوََل ، ِمْنُهْم َصََلةٌ ثَََلثَةٌ ََل تُْقبَلُ : " -صلى هللا عليه وسلم 
ًما َوُهْم َرُجٌل أَمه قَوْ : ُءوَسُهمْ َوََل تَُجاِوُز رُ ، تَْصعَُد إِلَى السهَماِء 

أَةٌ َدَعاَها ٍة َولَْم يُْؤَمْر، َواْمرَ لَهُ َكاِرهوَن، َوَرُجٌل َصلهى َعلَى َجنَازَ 
رواه ابن خزيمة وصححه "َزْوُجَها ِمَن اللهْيِل فَأَبَْت َعلَْيِه 

األلباني 
ُ َعْنُهَما، قَ  ِ صَ : الَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ لَّى هللاُ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ٌد آبٌِق َعبْ : ُرُءوَسُهَماََلتُُهَما اثْنَاِن ََل تَُجاِوُز صَ " : َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
"ِجَع َصْت َزْوَجَها َحتهى تَرْ ِمْن َمَواِليِه َحتهى يَْرِجَع، َواْمَرأَةٌ عَ 

أخرجه الحاكم وصححه الهيثمي والمنذري واأللباني
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:حرمة أذية الزوج. 8
ي َل ُتْؤذِ )):ْيِه َوَسَلمَ ُمَعاذ َقاَل َرُسوُل هللِا َصَلى هللُا َعلَ عن 

ْنَيا ِإََل َقاَلْت زَ  َل : نِ ْوَجُتُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعياْمَرَأٌة َزْوَجَها ِفي الدُّ
اِرَقِك ٌل ِعْنَدَك، ُيوِشُك َأْن ُيفَ ُتْؤِذيِه َقاَتَلِك هللا َفِإَنَما ُهَو َدِخي

ي في رواه الترمذي وابن ماجه وصححه اِللبان((.  ِإَلْيَنا
صحيح الترمذي

اَن ِمْن ُدَعاِء كَ : َقالَ -رضي هللا عنه -ْن َأِبي ُهَرْيَرَة ع
َم ِإنِ ي َأُعوُذ ِبكَ الَلهُ " : -صلى هللا عليه وسلم -َرُسوِل هللِا 

ُبِني َقْبَل اْلَمِشيِب  رواه الطبراني وصححه "ِمْن َزْوَجٍة ُتَشيِ 
اِللباني
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:خدمة الزوجة لزوجها-9
منننزنرنممامٹٱٹٱُّٱ
َّىينيميزيٰىريينىن

ا وتجب خدمة زوجه: قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية
بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع
األحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية 

وى الفتا». وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة
«الكبرى
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:رأي ابن حزم
عدم وجوب اخلدمة إال تربعا

َغْزٍل، َوََل َوََل َعْجٍن، َوََل َطْبٍخ، َوََل َفْرٍش، َوََل َكْنٍس،َوََل َيْلَزُم اْلَمْرَأَة َأْن َتْخِدَم َزْوَجَها ِفي َشْيٍء َأْصًَل، ََل ِفي: َمْسَأَلةٌ 
اِم ًة َتاَمًة، َوِبالَطعَ َعَلى الَزْوِج َأْن َيْأِتَيَها ِبِكْسَوِتَها َمِخيطَ َوَلْو َأَنَها َفَعَلْت َلَكاَن َأْفَضَل َلَها وَ -َنْسٍج، َوََل َغْيِر َذِلَك َأْصًَل 

ُه َمْن َيْكَرُه، َوَأْن  ُتْدِخُل َبْيتَ ًعا َوُهَو َحاِضٌر إََل ِبِإْذِنِه، َوََل َمْطُبوًخا َتامًّا َوِإَنَما َعَلْيَها َأْن ُتْحِسَن ِعْشَرَتُه، َوََل َتُصوَم َتَطوُّ 
ََل َتْمَنَعُه َنْفَسَها َمَتى َأَراَد، َوَأْن َتْحَفَظ َما َجَعَل ِعْنَدَها ِمْن َماِلهِ 

 ْبِن َأِبي  َعِلي ِ ُن َأْن ُيْحَتَج ِلَذِلَك ِباِْلََثِر الَثاِبِت َعنْ َعَلى اْلَمْرَأِة َأْن َتْخِدَم َزْوَجَها ِفي ُكلِ  َشْيٍء، َوُيْمكِ : َوَقاَل َأُبو َثْورٍ 
إْذ -َوَسَلَم هِ َوآلِ َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه -ِلَك َرُسوَل ّللَاِ َشَكْت َفاِطَمُة َمْجَل َيَدْيَها ِمْن الَطِحيِن، َوَأَنُه َأْعَلَم ِبذَ »َطاِلٍب َقاَل 

«َسَأَلُه َخاِدًما
ٌس َوُكْنت ْخِدُم الزَُّبْيَر ِخْدَمَة اْلَبْيِت َوَكاَن َلُه َفرَ ُكْنت أَ : ِمْن َطِريِق َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َقاَلْت -َوِباْلَخَبِر الَثاِبِت 

َأُسوُسُه ُكْنت َأْحَتشُّ َلُه َوَأُقوُم َعَلْيهِ 
َبُه، َوَتْعِجُن، َرَس الزَُّبْيِر َوَتْسِقي اْلَماَء، َوَتْجِزُم َغرْ َأْسَماَء َأْيًضا، َأَنَها َكاَنْت َتْعِلُف فَ »ِمْن َطِريِق -َوِباْلَخَبِر الَثاِبِت 

َلِقَيَها َوِهَي -َصَلى ّللَاُ َعَلْيِه َوَسَلَم - َرُسوَل ّللَاِ َوَتْنُقُل الَنَوى َعَلى َرْأِسَها ِمْن َأْرٍض َلُه َعَلى ُثُلَثْي َفْرَسٍخ، َوَأنَ 
؟ َقاَل َأُبو « اءِ نِ سَ يَلَة َفَمْن َبْعَدُهَما َيَتَرَفُع َعْن َذِلَك ِمْن الَفِإَذا َخَدَمْت َهاَتاِن اْلَفاِضَلَتاِن َهِذِه اْلِخْدَمَة الَثقِ : َقالَ -َتْنُقُلُه 
َعَلْيِه -َأَنُه : َهاُه َلْيَس ِفي َشْيٍء ِمْنَها، َوََل ِمْن َغْيرِ ََل ُحَجَة ِِلَْهِل َهَذا اْلَقْوِل ِفي َشْيٍء ِمْن َهِذِه اِْلَْخَباِر، ِِلَنَ : ُمَحَمدٍ 

َوَنْحُن ََل -َعْنُهَما َرِضَي ّللَاُ -، َوُهَما َأْهُل اْلَفْضِل َواْلَمَبَرِة َأَمَرُهَما ِبَذِلَك إَنَما َكاَنَتا ُمَتَبرِ َعَتْيِن ِبَذِلكَ -الَصََلُة َوالَسََلُم 
المحلى . ْلَزاِمهِ اْلَقَضاُء ِبإِ َحقِ  اَلِذي َتِجُب ِبِه اْلُفْتَيا وَ َنْمَنُع ِمْن َذِلَك إْن َتَطَوَعْت اْلَمْرَأُة ِبِه، إَنَما َنَتَكَلُم َعَلى ِسرِ  الْ 

باآلثار 
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:  االعتدال يف الغرية. 1٠
ٌر ِلَباٍد، َأْو َنَهى َأْن َيِبيَع َحاِض "  َوَسَلَم َأِبي ُهَرْيَرَة، َأَن الَنِبَي َصَلى هللُا َعَلْيهِ عن

َوََل ،ِه، َأْو َيِبيَع َعَلى َبْيِع َأِخيهِ َيَتَناَجُشوا، َأْو َيْخُطَب الَرُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخي
ْح، َفِإَنَما َصْحَفِتَها َأْو ِإَناِئَها، َوْلَتْنكِ َما ِفيِلَتْكَتِفئَ َتْسَأِل اْلَمْرَأُة َطََلَق ُأْخِتَها، 

رواه أحمد وصححه اِلرناؤوط " ِرْزُقَها َعَلى هللِا 
صلى هللا عليه -ُسوُل هللِا َقاَل رَ : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َجاِبِر ْبِن َعِتيٍك 

-ِمْنَها َما َيْبُغُض هللُا وَ -عز وجل -ِإَن ِمْن اْلَغْيَرِة َما ُيِحبُّ هللُا : " -وسلم 
-ْنَها َما َيْبُغُض هللُا َومِ -عز وجل -َوِمْن اْلُخَيََلِء َما ُيِحبُّ هللُا ، -عز وجل 
يَبِة َفاْلَغيْ : َفَأَما اْلَغْيَرُة اَلِتي ُيِحبُّ هللاُ -عز وجل  َرُة اَلِتي َوَأَما اْلَغيْ ، َرُة ِفي الرِ 
-جل عز و -اَِلْخِتَياُل اَلِذي ُيِحبُّ هللُا َوَأَما، َفاْلَغْيَرُة ِفي َغْيِر ِريَبٍة : ُيْبِغُض هللاُ 

ْبُغُض هللُا َواَِلْخِتَياُل اَلِذي يَ ، َد الَصَدَقِة َوِعنْ ، اْخِتَياُل الَرُجِل ِبَنْفِسِه ِعْنَد اْلِقَتاِل : 
نيرواه أحمد وحسنه األلبا" اْلُخَيََلُء ِفي اْلَباِطِل : -عز وجل -
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:موعظة حسنة
َوَسلهَم هللاِ َصلهى هللاُ َعلَْيهِ َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسولِ 

ْقَن َوأَْكثِْرَن اَِلسْ يَا َمْعَشَر الن َِساِء، تَصَ »: أَنههُ قَالَ  تِْغفَاَر، ده
َوَما : نه َجْزلَةٌ فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمْنهُ « ارِ فَِإن ِي َرأَْيتُُكنه أَْكثََر أَْهِل النه 

َن، تُْكثِْرَن اللهعْ »: ِر؟ قَالَ لَنَا يَا َرُسوَل هللاِ أَْكثَُر أَْهِل النها
أَْغلََب ْن نَاقَِصاِت َعْقٍل َوِدينٍ َوتَْكفُْرَن اْلعَِشيَر، َوَما َرأَْيُت مِ 

ٍ ِمْنُكنه  ْقِل  هللاِ، َوَما نُْقَصاُن اْلعَ يَا َرُسولَ : قَالَتْ «ِلِذي لُب 
يِن؟ قَالَ  ا نُْقَصاُن اْلعَقْ : " َوالد ِ ِن تَْعِدُل فََشَهاَدةُ اْمَرأَتَيْ : لِ أَمه

ا تَُصل ِي، ِل، َوتَْمُكُث اللهيَاِلَي مَ َشَهاَدةَ َرُجٍل فََهذَا نُْقَصاُن اْلعَقْ 
يِن َوتُْفِطُر فِي َرَمَضاَن فََهذَا نُْقصَ  متفق عليه"اُن الد ِ
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ممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحنجن

ْن َمْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُم مِ َقَلَما َكاَن َرُسوُل ّللَاِ َصَلى ّللَاُ : عن ابن ُعَمَر، َقالَ 
»:َحَتى َيْدُعَو ِبَهُؤََلِء الَدَعَواِت ِِلَْصَحاِبهِ 

تَكَ، هِ جَنَّاللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِ

أَحْيَيْتَنَا، امَوَمِنَ اليَقِنيِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا 

وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ 

لَا مَنْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا

«يَرْحَمُنَا
رواه الترمذي وحسنه اِللباني
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