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:زوجةتقدير أهمية ال. 1
ممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
ىهجهمهينىنمنخنحنجنيمىم
ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييه
١: النساءَّ

يقىقيفىفيثىثنثٹٱٹٱُّٱ
ىليلمليكىكمكلكاك
:  الرومَّىنننمنزنرنممام
٢١
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:التعليم والرتبية. 2
حصمسخسحسجسمخجخمحٹٱٹٱُّٱ
معجعمظحطمضخضحضجضمصخص
٦: التحريمَّخفحفجفمغجغ

:  -عز وجل -َقْوِلِه َعْن َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي هللا عنه ِفي
رواه . اْلَخْيرَ ُموا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكمُ َعل ِ : َقالَ { ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا}

الحاكم وصححه األلباني
: {ْم َوَأْهِليُكمْ ُقوا َأْنُفَسكُ }َقاَل ُمَجاِهٌد : 158ص6َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ ج

ُبوُهمْ , َأْوُصوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم ِبَتْقَوى هللاِ  .َوَأدِ 
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:رعاية الرجل ألهله
ُ َعْنُهَما، أَ  ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاه  َعَلْيِه َوَسلهَم َسِمَع َرُسوَل َّللاهِ َصلهى للاُ : نههُ َعْن َعْبِد َّللاه

يَِّتِه, إِلَماُم َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرعِ ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه, َفا»: َيُقولُ 
ُجُل ِفي َأْهِلِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ  ا َراِعَيٌة ِتِه, َوالَمْرَأُة ِفي َبْيِت َزْوِجهَ َوالرَّ

ِدِه َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعنْ َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها, َوالَخاِدُم ِفي َماِل سَ  ، « َرِعيَِّتهِ يِ 
ِبيه َصلهى للُا َعَلْيِه َوَسلهَم، َوَأْحِسُب النه َفَسِمْعُت َهؤاَُلِء ِمْن َرُسوِل َّللاهِ َصلهى للاُ : َقالَ 

ُجُل ِفي َماِل َأِبيِه َراعٍ »: َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ  ُكلُُّكْم َراٍع  َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه, فَ َوالرَّ
رواه البخاري ومسلم « َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ 

: )"  صلى للا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل للاِ : َقالَ -رضي للا عنهما -َعْن اْبِن ُعَمَر 
 َعْنَها َيْوَم ِإَلَّ َسَأَلُه هللاُ , َقلَّْت َأْو َكُثَرْت ََل َيْسَتْرِعي هللُا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعْبًدا َرِعيَّةً 

ُجَل َعْن َأْهِل َبْيِتهِ َحتَّىاْلِقَياَمِة َأَقاَم ِفيِهْم َأْمَر هللِا َأْم َأَضاَعهُ  ًة َيْسَأَل الرَّ " َخاصَّ
.حديث صحيح: وقال الشيخ شعيب األرناؤوطرواه أحمد 
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:صيانتها والغرية عليها. 3
خئجئحئييىينيميزيريٰىينىنننٹٱٹٱُّٱ
٥٩: األحزابَّمتختحتجتهبخبمبحبجبهئمئ

متزترتيبنبىبمبزبربيئىئنئمئٹٱٹٱُّٱ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثيترثىتنت
ريٰىينىنننمنرنزنمماميلىلمليكىكمك

٣٤-٣٣: األحزابَّ
رنمماميلىلمليكىكمكلكاكٹٱٹٱُّٱ
جبهئمئخئحئجئييىينيزيميريٰىينننىنمنزن

حسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحب
جفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخس
حمجمهلملخلحلمكجللكخكحكجكمقحقمفحفخف
٣١: النورَّجنممخم
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:ذم الديوث
صلى -وُل للِا َقاَل َرسُ : َقالَ -رضي للا عنهما -َعْن اْبِن ُعَمَر 
-وََل َيْنُظُر هللاُ [  َأَبًدا]َة َثََلَثٌة ََل َيْدُخُلوَن اْلَجنَّ )" : -للا عليه وسلم 

َلُة اِلَدْيِه, َواْلَمْرَأُة اْلُمتَ اْلَعاقُّ ِلوَ : ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ -عز وجل  , َرجِ 
َجاِل  يُّوُث  وفي ر , اْلُمَتَشبِ َهُة ِبالرِ  ,  " َوُمْدِمُن اْلَخْمِر : )وايةَوالدَّ

,  يُّوُث؟ َفَقْد َعَرْفَناُه, َفَما الدَّ َيا َرُسوَل هللِا, َأمَّا ُمْدِمُن اْلَخْمرِ : َفَقاُلوا
"ِه الَِّذي ََل ُيَباِلي َمْن َدَخَل َعَلى َأْهلِ : " َقالَ 

رواه أحمد والنسائي " الَِّذي ُيِقرُّ ِفي َأْهِلِه اْلُخْبثَ : " وفي رواية
وصححه األلباني

َفُيِقرُّ يف, وال مينعهن , وال يغاُر عليهن , يسوُءهالذي يرى فيهن ما : الديوث
(.الزَِّنا)أهله اخُلْبث 
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:غرية النبي صلى اهلل عليه وسلم على نساءه
لهَم، َوِعْنِدينهِبيُّ َصلهى للُا َعَلْيِه َوسَ َسَلَمَة َرِضَي َّللاهُ َعْنَها، َدَخَل َعَليه الُأمِ  َعْن 

ِ ْبِن َأبِ  ِ, َأَرَأْيَت إِ : ي ُأَميهةَ ُمَخنهٌث، َفَسِمْعُتُه َيُقوُل ِلَعْبِد َّللاه ُ َعَلْيُكُم َيا َعْبَد َّللاَّ ْن َفَتَح َّللاَّ
َوَقاَل النهِبيُّ ٍن, ْقِبُل ِبَأْرَبٍع, َوُتْدِبُر ِبَثَماالطَّاِئَف َغًدا, َفَعَلْيَك ِباْبَنِة َغْيََلَن, َفِإنََّها تُ 

اَل اْبُن َوقَ : َقاَل اْبُن ُعَيْيَنةَ « َعَلْيُكنَّ ََل َيْدُخَلنَّ َهُؤََلءِ »: َصلهى للُا َعَلْيِه َوَسلهمَ 
َثنَ : الُمَخنهثُ : ُجَرْيج   َثَنا َمْحُموٌد، َحده ، َوَزاَد ِبَهَذا: ا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشام  ِهيٌت، َحده

رواه البخاري ومسلم. َوُهَو ُمَحاِصُر الطهاِئِف َيْوَمِئذ  
كون هذا الذي خلقه خلق النساء ويشبههن في كالمه وحركاته وتارة ي( مخنث)

ت الشيء فتخنث خلقه وتارة يكون بتكلف وسمي به لتكسر كالمه ولينه يقال خنث
ترى منها عند وهي عكن البطن أي تجاعيده ف( تقبل بأربع. )أي عطفته فتعطف

مدبرة هي أطراف العكن األربع ترى منها وهي( وتدبر بثمان. )إقبالها أربعا
للا عنه اسم المخنث المذكور وكان مولى عبد للا بن أمية رضي( هيت. )ثمانية

[المذكور معه
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:أثر علي رضي اهلل عنه يف الغرية
ما أ»:رضي هللا تعالى -علي بن أبي طالب قال 

أال »: وفي رواية، «تغارون أن يخرج نساؤكم
كم تستـحيــون أو تغارون؛ فإنه بلغني أن نساء

رواه عبد « يخرجن في األسواق يزاحمن العلوج
هللا بن اإلمام أحمد وصححه أحمد شاكر

.جمع علج وهو الرجل الكافر من العجم: والعلوج
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: العشرة باملعروف. 4
متختحتجتهبمبخبحبجبهئمئٹٱٹٱُّٱ
حسجسمخجخمحجحمجحجمثهت
مظحطمضخضحضجضخصمصحصمسخس
١٩: النساءَّحفجفمغجغمعجع

زيٰىريينىنمنننزنرنممامٹٱٹٱُّٱ
٢٢٨: البقرةَّىينيمي
أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي إني أحب:قالابن عباسعن

وما أحب بِاْلَمْعُروِف ـالَِّذي َعلَْيِهنَّ َولَُهنَّ ِمثْلُ :المرأة، ألن هللا تعالى يقول
َجاِل َعلَْيهِ : أن أستنطف حقي عليها، ألن هللا تعالى يقول رواه . نَّ َدَرَجة  َوِللر ِ

البيهقي وابن أبي شيبة
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:العشرة باملعروف يف السنة
 هللِا صلى هللا عليه َقاَل َرُسولُ : َقاَلْت -رضي هللا عنها -عْن َعاِئَشَة 

رواه الترمذي وصححه" ُكْم أِلَْهِليأِلَْهِلِه, َوَأَنا َخْيرُ َخْيُرُكمْ َخْيُرُكْم : " وسلم
األلباني

أال :عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالعمرو بن األحوصعن
الترمذي رواه.واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم

وصححه األلباني أي كاألسيرة

صلى هللا عليه -وَل هللِا َسِمْعُت َرسُ : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن َسُمَرةَ 
ْلِع َوإِنََّك إِْن تُِرْد إِقَ , ْلٍع إِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخِلقَْت ِمْن ِض " : يَقُولُ -وسلم  اَمةَ الض ِ

حه األلبانيرواه أحمد وصح" فََداِرَها تَِعْش بَِها , تَْكِسْرَها 
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: النفقة والسكىن. 5
ا آَتاُه َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَِّلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر) : تعالىقال

ًٍااللَُّه ال ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإال َما آَتاَها َسَيْجَعُل اللَُّه َب ٍ  ُيْس .7/الطالق( ْعَد ُعْس

وجاِت أمٌر ِمَن هللاِ تعالِليُْنِفقْ :وفي قَوِله تعالى ى باإلنفاِق على الزَّ
وجِ ويَساِره على قَدِر طاقِة الزَّ

ْجِدُكْم َوَلا َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُو): كما قال تعالى
.6: الطالق(ُتَضارُّوُهنَّ ِلُتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ

ٍُوِ َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ“: قال تعالى .233: البقرة”  ِباْلَمْع
.6: القالط” َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأجوَرُهنَّ“:قوله تعالى
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:نةالنفقة والساألمر ب
اتَّقُوا هللاَ فَ :..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم : عن جابر رضي هللا عنه،

، َولَُكْم بَِكِلَمِة هللاِ هللاِ، َواْستَْحلَْلتُْم فُُروَجُهنَّ فِي الن َِساِء، فَِإنَُّكْم أََخْذتُُموُهنَّ بِأََمانِ 
اْضِربُوُهنَّ َضْربًا َرُهونَهُ، فَإِْن فَعَْلَن ذَِلَك فَ َعلَْيِهنَّ أَْن ََل يُوِطئَْن فُُرَشُكْم أََحدًا تَكْ 

حٍ،  رواه مسلم. بِاْلَمْعُروفِ ِكْسَوتُُهنَّ َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُُهنَّ وَ َغْيَر ُمبَر ِ

ْنَفْقَتُه ِفي ِديَناٌر أَ »:  َعَلْيِه َوَسلهمَ َقاَل َرُسوُل للِا َصلهى للاُ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقالَ 
ْقَت ِبِه َعَلى ِمْسِكيَسِبيِل هللِا َوِديَناٌر َأْنَفْقَتُه ِفي َرَقَبٍة, َودِ  ٍن, َوِديَناٌر يَناٌر َتَصدَّ

رواه مسلم« َفْقَتُه َعَلى َأْهِلكَ َأْنَفْقَتُه َعَلى َأْهِلَك, َأْعَظُمَها َأْجًرا الَِّذي َأنْ 

و،َقالَ عن َعْبِد للِا ْبِن  َفى ِباْلَمْرِء كَ »: لهى للُا َعَلْيِه َوَسلهمَ َقاَل َرُسوُل للِا َص : َعْمر 
ممسلرواه «ِإْثًما َأْن َيْحِبَس, َعمَّْن َيْمِلُك ُقوَتهُ 

منه المال ومنها العيال: وقد قيل
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: حتريم ظلم الزوجة. 6
حمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
ىنينمنخنحنجنيمىمممخم
ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجه
نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ
ىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئ
ىفيثىثنثمثزثرثيت
اميلىلمليكىكلكمكاكيقىقيف
ىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمم
٢٣٢-٢٣١: البقرةَّحئجئيي
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قُّ َما حَ ، يَا َرُسوَل هللاِ : ْلتُ قُ : قَالَ -رضي هللا عنه -ْن ُمعَاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ ع
ا َوتَْكُسوَها إِذَ َطِعْمتَ ا إِذَا أَْن تُْطِعَمهَ " :قَالَ ، َزْوَجِة أََحِدنَا َعلَْيِه؟ 

رواه أبو " ْيتِ اْلبَ اَل تَْهُجْر إاِلَّ فِي وْح َتُقَب ِ َواَل ، َواَل تَْضِرْب اْلَوْجهَ ، اْكتََسْيتَ 
داود وصححه األلباني 

ْوَجة َوكِ : تطعمها إذا طعمت ْسَوتَها ِعْند قُْدَرتك يَِجب َعلَْيك إِْطعَام الزَّ
.  َعلَْيِهَما ِلنَْفِسك

.قَبََّحِك هللاُ : أَْن تَقُولَ (: َواَل تُقَب ِحْ : )قَاَل أَبُو َداُود:تُقَب ِحْ َواَل 
لَها إِلَ ، ل َعْنَها اَل تَتََحوَّ : أَيْ اْلبَْيتِ اَل تَْهُجْر إاِلَّ فِي و ِ ى َدار أُْخَرى أَْو اَل تَُحو 

.{عَواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاجِ }ِلقَْوِلِه تَعَالَى 
ِ صَ  ِ ْبِن َزْمعَةَ، َعِن النَّبِي  الَ يَْجِلُد »: لَ لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَعْن َعْبِد َّللاَّ

البخاريرواه«اليَْومِ عَُها فِي آِخِر أََحُدُكُم اْمَرأَتَهُ َجْلَد العَْبِد، ثُمَّ يَُجامِ 
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:املرأة قوامة إمرة ورعاية ال قيامة تسلط وظلمقوامة الرجل على 
منىنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
ٰذييىيميحيخيجييهىهمهجهين
ربيئىئمئنئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر
نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزب
٣٥–٣٤: النساءَّمليكىكمكلكاكىقيقيفىفيثىث

ِة َأنهُه َقالَ : لهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َثَبَت ِفي َصِحيِح ُمْسِلم  َعْن َجاِبر  َعِن النهِبيِ  َص : قال ابن كثير  ِفي َحجه
ُه, َفِإْن ْكَرُهونَ ُكْم َعَلْيِهنَّ َأَلَّ ُيوِطْئَن ُفُرشكم َأَحًدا تَ واتَُّقوا هللَا ِفي النِ ساِء, َفِإنَُّهنَّ ِعْنَدُكْم َعَواٌن, َولَ ": اْلَوَداعِ 

ِِ َفَعْلن َفاْضِرُبوُهنَّ َضْربا َغْيَر ُمَبرِ ح, َوَلُهنَّ رْزُقهنَّ وِكسْ  ."وتهن ِباْلَمْعُرو
:  َقاَل اْلُفَقَهاءُ . َيْعِني َغْيَر ُمَؤثِ رٍ : ْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َقاَل ا. َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِ حٍ : َوَكَذا َقاَل اْبُن َعبهاس  َوَغْيُر َواِحد  

.ُهَو َأََل َيْكِسَر ِفيَها ُعْضًوا َوََل ُيَؤثِ َر ِفيَها َشْيًئا
ُ َلَك َأْن َمْضَجِع, َفِإْن َأْقَبَلْت َوِإَلَّ َفَقْد َأِذنَ َيْهُجُرَها ِفي الْ : َوَقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطْلَحَة َعِن اْبِن َعبهاس   َّللاَّ .َبَلْت َوِإَلَّ َفَقَد َحل َلَك ِمْنَها اْلِفْدَيةُ َتْضِرَب َضْرًبا َغْيَر ُمَبرِ ٍح, َوََل َتْكِسَر َلَها َعْظًما, َفِإْن َأقْ 

، َعْن َعْبِد َّللاهِ ْبِن عَ  َّللاهِ ْبِن َأِبي ْبِد َّللاهِ ْبِن ُعَمَر، َعْن ِإَياِس ْبِن َعْبدِ َوَقاَل ُسْفَياُن ْبُن ُعَيينة، َعِن الزُّْهِريُّ
 َصلهى َفَجاَء ُعَمُر ِإَلى َرُسوِل َّللاهِ ". ِربوا إماَء هللاِ ََل َتْض ": َقاَل َرُسوُل َّللاهِ َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ : ُذباب َقالَ 

َساُء َعَلى َأْزَواِجِهنَّ ذِئَرت: َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َفَقالَ  َص ِفي َضْرِبِهنَّ فَ . النِ  ِل َّللاهِ َصلهى َّللاهُ ، َفَأَطاَف ِبآِل َرُسو َرخَّ
، َفَقاَل َرُسو  َِ ِبآِل ُمَحمٍَّد َلَقدْ ": ُل َّللاهِ َصلهى َّللاهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َعَلْيِه َوَسلهَم ِنَساٌء َكِثيٌر َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنه أطا
, َلْيَس ُأوَلِئَك ِبِخَياِرُكمْ  [.  ححه األلبانيص]َواهُ َأُبو َداُوَد َوالنهَساِئيُّ َواْبُن َماَجهْ رَ " ِنَساٌء َكِثيٌر َيْشُكوَن َأْزَواَجُهنَّ
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:إعفافها. 7
جعحطمظمضحضخضجضمصخصحصمسخسٹٱٹٱُّٱ
٢٢٣: البقرةَّحقمفخفجفحفمغجغمع

اَل َرُسوُل للِا َصلهى قَ : َعِن اْبِن َعبهاس، َقالَ : التسمية قبل اجلماع( وقدموا ألنفسكم)ومن معاين 
ْبَنا ِباْسِم هللِا, اللُهمَّ جَ : ِتَي َأْهَلُه, َقالَ َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم ِإَذا َأَراَد َأْن َيأْ " : للُا َعَلْيِه َوَسلهمَ  نِ 

ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا, َفِإنَُّه ِإنْ  ْيَطاَن, َوَجنِ ِب الشَّ ْر َبْيَنُهَما َوَلٌد ِفي َذِلَك, َلمْ الشَّ َطاٌن  َيُضرَُّه َشيْ ُيَقدَّ
رواه البخاري ومسلم" َأَبًدا 

و، َقالَ  ِ ْبِن َعْمر  , َفَيْسَأُلَها اَت َحَسٍب, َفَكاَن َيَتَعاَهُد َكنََّتهُ َأْنَكَحِني َأِبي اْمَرَأًة ذَ : َعْن َعْبِد َّللاه
ُجُل ِمْن َرُجٍل َلْم َيَطْأ لَ : َعْن َبْعِلَها, َفَتُقولُ  ًفا ُمْنُذ َأَتْيَناُه, َنا ِفَراًشا, َوَلْم ُيَفتِ ْش َلَنا َكنَ ِنْعَم الرَّ

ِقيُتُه َبْعُد, , َفلَ «الَقِني ِبهِ »: ْيِه َوَسلََّم َفَقالَ َفَلمَّا َطاَل َذِلَك َعَلْيِه َذَكَر ِللنَِّبيِ  َصلَّى هللُا َعلَ 
َعْل, َفِإنَّ  النََّهاَر َوَتُقوُم اللَّْيَل, َفََل َتفْ َيا َعْبَد هللِا ْبَن َعْمٍرو, َبَلَغِني َأنََّك َتُصومُ »: .. َفَقالَ 

ُصْم ِمْن ، ُصْم َوَأْفِطْر،َزْوِجَك َعَلْيَك َحظًّا, َوِإنَّ لِ ِلَجَسِدَك َعَلْيَك َحظًّا, َوِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحظًّا
ْهرِ  ومسلمخاري رواه الب« ُكلِ  َشْهر  َثاَلَثَة َأيهام ، َفَذِلَك َصْوُم الده
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:قصة
أَْن تَأُمِرينِيأَفَ : قَالَ ، قُوُم اللَّْيَل َويَُصوُم النََّهاَر َزْوِجي يَ : فَقَالَتْ -رضي هللا عنه -َجاَءِت اْمَرأَة  إِلَى ُعَمَر : )ْن قَتَاَدةَ قَالَ ع

ِل، َوَردَّ َعلَْيهَ ، ْعَد ذَِلَك، فَقَالَْت لَهُ ِمثَْل ذَِلَك فَاْنَطلَقَْت، ثُمَّ َعاَوَدتْهُ بَ ، أَْمنَعَهُ قِيَاَم اللَّْيِل َوِصيَاَم النََّهاِر؟  فَقَاَل لَهُ ا ِمثَْل قَْوِلِه اأْلَوَّ
تَْزُعُم أَنَّهُ : الَ قَ ، َما تَقُوُل؟ : فَقَاَل ُعَمرُ ، َواَل َعْدَوى أَْجَملَ ، َما َرأَْيُت َكاْليَْوِم َشْكَوى أََشدَّ يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِينَ :َكْعُب ْبُن ُسوٍر 

ِ أَْن تَقُوِليِه، إنَّ َهذَا َزَعَم أَنَّ ال: فَقَالَ ، فَُردَّْت َعلَيَّ اْلَمْرأَةَ : قَالَ لَْيَس لََها ِمْن َزْوِجَها نَِصيب   ك ِجئْت تَْشِكيَن بَأَس بِاْلَحق 
فَقَاَل ، إلَى َزْوِجَها، فََجاَءهُ فَأَْرَسلَ ، ي أَتَتَبَُّع َما يَتَتَبَُّع الن َِساُء أََجْل، إن ِي اْمَرأَة  َشابَّة ، َوإِن ِ : قَالَتْ ، َزْوَجك أَنَّهُ يَْجتَنُِب فَِراَشك 

: قَالَ ،  بَْينَُهَما أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن أََحقُّ أَْن يَْقِضيَ : اَل َكْعب  اْقِض بَْينَُهَما، فَِإنَّك فَِهْمت ِمْن أَْمِرِهَما َما لَْم أَْفَهْمهُ؛ فَقَ : ِلَكْعبٍ 
، فَأَْقِضي لَهُ فَِإن ِي أََرى َكأَنََّها َعلَ : قَالَ ، َعَزْمُت َعلَْيَك لَتَْقِضيَنَّ بَْينَُهَما  بِثاَلثَِة أَيَّاٍم َولَيَاِليِِهنَّ ْيَها ثاَلُث نِْسَوٍة، ِهَي َرابِعَتُُهنَّ
، َولََها يَْوم  َولَْيلَة   ُل بِأَْعَجَب ِمْن اآلَخِر، اْذَهْب فَأَْنَت قَاٍض َعلَ َوهللاِ َما َرأيَُك األَ : فَقَاَل ُعَمرُ ، يَتَعَبَُّد فِيِهنَّ أخبار .اْلبَْصَرةِ ى وَّ

القضاة لوكيع وصححه األلباني
:ونظم بعضهم القصة بقوله

ألهى خليلي عن فراشي مسجده* يا أيها القاضي الحكيم رشده 
كعب وَل تردهالقضافاقض * زهده في مضجعي تعبده 

فلست في أمر النساء أحمده* نهاره وليله ما يرقده 
:زوجهافقال

أني امرؤ أذهلني ما قد نزلالحجلزهدني في فرشها وفي 
جلل تخويفوفي كتاب هللاالطولبع وفي السسورة النحلفي

:فقال كعب
فأعطها ذاك ودع عنك العلل* نصيبها في أربع لمن عقل * إن لها عليك حقا يا رجل 
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:يف املوضع احملرمإتيانها حتريم . 8
خئحئجئييىينيزيميريٰىٹٱٹٱُّٱ
هتمتختحتجتهبخبمبحبجبهئمئ
٢٢٢: البقرةَّحسجسمخجخمحجحمجحجمث
صلى هللا - َرُسوُل هللاِ قَالَ : قَالَ -رضي هللا عنه -ْن ُخَزْيَمةَ ْبِن ثَابٍِت ع

ِ إِنَّ هللاَ اَل يَْستَْحيِي مِ ، إِنَّ هللاَ اَل يَْستَْحيِي ِمْن اْلَحق ِ " : -عليه وسلم  ْن اْلَحق 
بن رواه ا" الن َِساَء فِي أَْدبَاِرِهنَّ  اَل تَأتُواإِنَّ هللاَ اَل يَْستَْحيِي ِمْن اْلَحق ِ ، 

ماجه وصححه األلباني
صلى هللا عليه -وُل هللِا َقاَل َرسُ : َقالَ -رضي هللا عنه -َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

واه أبو داود وصححه ر " َمْلُعوٌن َمْن َأَتى اْمَرَأَتُه ِفي ُدُبِرَها " : -وسلم 
األلباني
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:عدم منعها من فعل املعروف. 9
ْبِح َوالِعَشاِء ِفي الَجَماَعةِ َكاَنِت اْمَرَأٌة ِلُعَمَر َتْشَهُد َصَلَ : َعِن اْبِن ُعَمَر, َقالَ  ِفي َة الصُّ
َوَما َيْمَنُعُه : نَّ ُعَمَر َيْكَرُه َذِلَك َوَيَغاُر؟ َقاَلْت ِلَم َتْخُرِجيَن َوَقْد َتْعَلِميَن أَ : الَمْسِجِد, َفِقيَل َلَها

َماَء َّللاَِّ ََل َتْمَنُعوا إِ »: هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َيْمَنُعُه َقْوُل َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى: َأْن َيْنَهاِني؟ َقالَ 
رواه البخاري ومسلم« َمَساِجَد َّللاَِّ 

وكة جمع أمة وهي المرأة الممل( إماء هللا. )زوجته وهي عاتكة بنت زيد( امرأة لعمر)
ويلزمن والمراد النساء مطلقا فهن مملوكات هلل تعالى من شأنهن أن يقمن بعبادته

[طاعته ويدخلن بيوته
صلى هللا عليه -ُسوَل هللاِ َسِمْعُت رَ : قَالَ -رضي هللا عنهما -ِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر ع

رواه البخاري"ى اْلَمَساِجِد بِاللَّْيِل اَل تَْمنَعُوا الن َِساَء ِمْن اْلُخُروجِ إِلَ " : يَقُولُ -وسلم 
ومسلم

اجبات اإلذن لها بالخروج لحاجة كصلة الرحم بل يجب إجبارها على الوفينبغي عليه 
الشرعية كالصالة
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: العدل والوفاء بالشروط. 10
اكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتٹٱٹٱُّٱ
زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكلك
٣: النساءَّ

نبمبزبربيئىئنئمئزئرئِّّٰٹٱٹٱُّٱ
مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىب
١٢٩: النساءَّىثنث

َها ِممَّا َلا ِلَأنَّ, َلا ِفي اْلَمَحبَّة , َواْلُمَراد اْلَمْيل ِفي اْلَقْسم َواْلِإْنَفاق ( َفَلا َتِميُلوا ُكّل اْلَمْيل)قوله َتَعاَلى 
(  ولو حرصتم)َيْمِلكُه اْلَعْبد

ي ِفيَما اللهمَّ َهَذا َقْسِم)):َيْقِسُم َفَيْعِدُل, َوَيُقوُل-صلى اهلل عليه وسلم -َكاَن َرُسوُل اهلل : عن َعاِئَشُة
طي رواه أبو داود والرتمذي وصححه ابن كثري والسيو(( َأْمِلُك, َفال َتُلْمِني ِفيَما َتْمِلُك, َوال َأْمِلُك

وابن امللقن 
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:العدل يف السنة
ُسوُل هللِا صلى هللا قَاَل رَ : عن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قَالَ 

ْوَم ْعِدْل بَْينَُهَما َجاَء يَ َمْن َكاَن لَهُ اْمَرأَتَاِن فَلَْم يَ :" عليه وسلم
اْلِقيَاَمِة أََحُد ِشقَّْيِه َمائٌِل 

 أََحَد يَُجر  .."قَّْيِه َساقٌِط َجاَء يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوأََحُد شِ : " وفي رواية
صححه األلباني غيره ورواه ابن ماجه و" ِشقَّْيِه َساقًِطا أَْو َمائاًِل 

,في اإلرواء
ْوج التَّْسِويَة بَْين َواْلَحِديث َدِليل َعلَى أَنَّهُ يَِجب َعلَى ا لزَّ
ْوَجات, َويَْحُرم َعلَْيِه اْلَمْيل إِلَى إِ  ْيُر َوَهذَا اْلُحْكُم غَ ْحَداُهنَّ الزَّ

اَن الس قُوُط ْو َكانَْت ثاََلٌث أَْو أَْربٌَع كَ َمْقُصوٍر َعلَى اِْمَرأَتَْيِن, فَِإنَّهُ لَ 
تحفة األحوذي. ثَابِتًا
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:الوفاء بالشروط
 أََحقَّ الشَّْرِط إِنَّ »: لَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل هللاِ صَ : َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر، قَالَ 

واه مسلمر«أَْن يُوفَى بِِه، َما اْستَْحلَْلتُْم بِِه اْلفُُروجَ 
لَى اْلِمْنبَِر، ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم عَ َمْخَرَمةَ،  أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللاِ َصلَّ عن المسور بن 

تَُهْم َعِليَّ ْبَن تَأْذَنُونِي أَْن يُْنِكُحوا اْبنَ إِنَّ بَنِي ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة اسْ »: َوُهَو يَقُولُ 
 اْبُن أَبِي إِالَّ أَْن يُِحبَّ مَّ اَل آذَُن لَُهْم،أَبِي َطاِلٍب، فاََل آذَُن لَُهْم، ثُمَّ اَل آذَُن لَُهْم، ثُ 

ِريبُنِي َما َرابََها فَِإنََّما اْبنَتِي بَْضعَة  ِمن ِي، يَ ، َطاِلٍب أَْن يَُطل َِق اْبنَتِي َويَْنِكَح اْبنَتَُهمْ 
«َويُْؤِذينِي َما آذَاَها

قَاَل ثُمَّ ذََكَر «ُف أَْن تُْفتََن فِي ِدينَِهاإِنَّ فَاِطَمةَ ِمن ِي، َوإِن ِي أَتََخوَّ »: قَالَ وفي رواية 
َسَن، قَاَل ْيِه فِي ُمَصاَهَرتِِه إِيَّاهُ فَأَحْ ِصْهًرا لَهُ ِمْن بَنِي َعْبِد َشْمٍس، فَأَثْنَى َعلَ 

ثَنِي فََصَدقَنِي، َوَوَعَدنِي فَأَْوفَى ِلي،» ُم َحاَلاًل َوالَ َحدَّ  أُِحلُّ َحَراًما، َوإِن ِي لَْسُت أَُحر ِ
ِ هللاِ َمَكانًا ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِْنتُ َولَِكْن َوهللاِ اَل تَْجتَِمُع بِْنُت َرُسوِل هللاِ َصلَّ   َعُدو 

رواه البخاري ومسلم «َواِحًدا أَبًَدا
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ممخمحمجمهلملخلحلجلُّ
ٱٱَّمهجههنمنخنحنجن

ْن َمْجِلٍس  َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم مِ َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ : عن ابن ُعَمَر, َقالَ 
َعَواِت أِلَْصَحاِبهِ  »:َحتَّى َيْدُعَو ِبَهُؤََلِء الدَّ

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 األلباني
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