
 زوجها تجاه الزوجة واجبات
 فركوس علي محمد العالمة للشيخ

 

 وصحبه آله وعلى للعالمين، رحمة   هللا أرسله من على والّسالم والّصالة العالمين، رب هلل الحمد

 :بعد أّما الّدين، يوم إلى وإخوانه

 

 واجب   يقابله منهما واحد   كل ّ  وحق   صاحبه، على حقوق ا الّزوجين من لكل ّ  تعالى هللا أثبت فقد

 ،(1)«َحقًّا َعلَي ُكم   َوِلنَِسائُِكم   َحقًّا نَِسائُِكم   َعلَى لَُكم   إِن   أَلَ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قال اآلخر،

 ال ِذي ِمث لُ  َولَُهن  : ﴿تعالى لقوله درجة   بمزيد   تعالى هللا خصَّه -مميَّزة   العتبارات  - الرجل أنَّ  غير

َجالِ  بِال َمع ُروفِ  َعلَي ِهن    [.228: البقرة﴾ ]َدَرَجة   َعلَي ِهن   َوِللِرِّ

 حدة ، على منهما بكل ّ  خاص   وبعضها الزوجين، بين مشترك   بعضها: ثالثة   الزوجية وحقوق

 .زوجته على الزوج وحق   زوجها، على الزوجة حق  : وهما

 وآداب   التزامات   من الزوجة على تعالى هللا أوجبه ما ذكر على -المقام هذا في- وسأقتصر

 أو بها المرتبطة حقوقه ضياع عن تعالى هللا أمام مسئولة   وهي زوجها، تجاه بها تقوم أخالقيّة  

 :يأتي ما على بها المناطة   االلتزامات   هذه أستجمع   أن ويمكن فيها، التقصير

 

لا   بالمعروف الزوج طاعة: أو 

 التصد ع من الزوجية الحياة على الحفاظ سبب وهي شرع ا، بها مأمور   الطاعة هذه ألنَّ 

ّي قد الذي واالنشقاق ي فالطاعة األسرة، كيان انهيار إلى يؤد   الزوجين، بين القلبية المحبَّة تقو ّ

ّق  الجدل آفة من -غالب ا- المتول ّد التفك ك خطر وت ْبعد األسرة، أفراد سائر بين التآلف صالت   وت ع م 

 .العشير وكفران المنف ّر، والعناد العقيم،

 

ة اإلحساس تمنحه الزوج طاعة أنَّ  كما  جدارة   بكل ّ  القوامة لتحقيق وتدفعه بمسئوليَّته، للقيام بالقوَّ

 المفاسد عن وإبعادها فرائضه، على والمحافظة تعالى هللا بحقوق بإلزامها وذلك زوجته، تجاه

 خصائص من تعالى هللا حباه بما عليها واإلنفاق أسرته برعاية القيام مع المظالم، عن وكف ّها

ة؛ العقل َجالُ : ﴿تعالى لقوله والقوَّ اُمونَ  الِرِّ  َوبَِما بَع ض   َعلَى بَع َضُهم   للاُ  فَض لَ  بَِما النَِِّساءِ  َعلَى قَو 

َواِلِهم   ِمن   أَن فَقُوا : أي المرأة، على ق ي ّم   الرجل: أي»: -هللا رحمه- كثير   ابن قال ،[34: النّساء﴾ ]أَم 

ّبها عليها والحاكم وكبيرها رئيسها هو ا ،(2)«اعوجَّت إذا ومؤد   الرجل على هللا فضل   كان ولمَّ

ا ّدة ، وجوه   من ظاهر  مع بالعبادات اختصاصه أو الواليات جهة من سواء متعد   والجهاد، كالج 



 بالمعروف، زوجها وطاعة   رب ّها بطاعة القيام   المرأة وظيفة هللا جعل النفقات؛ بعموم وتكليفه

ن وطاعت ه اِلَحاتُ : ﴿تعالى لقول ه تعالى؛ هللا طاعة م  ﴾ للاُ  َحِفظَ  بَِما ِلل غَي بِ  َحافَِظات   قَانِتَات   فَالص 

أَةُ  َصل تِ  إَِذا»: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى ولقوله ،[34: النساء] َسَها، الَمر  َرَها، َوَصاَمت   َخم   َشه 

َجَها، َوَحِفَظت   َجَها َوأََطاَعت   فَر  ُخِلي: لََها قِيلَ  َزو  ِِّ  ِمن   الَجن ةَ  اد   ،(3)«ِشئ تِ  الَجن ةِ  أَب َوابِ  أَي

ا ُكن تُ  لَو  »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى ولقوله ُجدَ  أَن   أََحداا آِمرا تُ  للِا، ِلغَي رِ  يَس  أَةَ  ألََمر   أَن   الَمر 

ُجدَ  ِجَها، تَس  د   نَف سُ  َوال ِذي ِلَزو  أَةُ  تَُؤِدِّي لَ  بِيَِدِه، ُمَحم  ِجَها، َحق   تَُؤِدِّيَ  َحت ى َربَِِّها َحق   الَمر   َولَو   َزو 

نَع هُ  لَم   قَتَب   َعلَى َوِهيَ  نَف َسَها َسأَلََها  زوجته يعاقب   ال أن -أخرى جهة   من- الزوج   وأمر ،(4)«تَم 

، أمور   في تفريطها على  العيوب عن ينق ّب أن وال ماضية ، معامالت   في إفراطها على وال سابقة 

ة ا المالمة، عن ينجر   قد فساد   ألي ّ  تفادي ا الرغبة، وتحقَّقت الطاعة له حصلتْ  إذا المضرَّ  ودرء 

﴾ َسبِيالا  َعلَي ِهن   تَب غُوا فاَلَ  أََطع نَُكم   فَِإن  :﴿تعالى لقوله بالمعاتبة؛ المتابعة عن يتولَّد قد شر ّ  ألي ّ 

 [.34: النساء]

 

 وولده ماله على والمحافظة الزوج ِعرض صيانة: ثانياا

اِلَحاتُ : ﴿تعالى لقوله وذلك  كثير   ابن قال ،[34: النساء﴾ ]للاُ  َحِفظَ  بَِما ِلل غَي بِ  َحافَِظات   قَانِتَات   فَالص 

اِلَحاتُ ﴿»: -هللا رحمه-  يعني: واحد   وغير عبَّاس   ابن قال﴾: قَانِتَات  .﴿النساء من: أي﴾ فَالص 

ّي قال﴾: ِلل غَي بِ  َحافَِظات  . ﴿ألزواجهن مطيعات    نفسها في غيبته في زوجها تحفظ أي: وغيره الس د 

 أو مريبة ، بنظرة   ولو غيره إلى بالتطل ع تخون ه ال أن الزوج ع رض صيانة ومن ،(5)«وماله

، مهي ّجة   كلمة   ، موعد   أو فاتنة  ، لقاء   أو غادر  ْرض تصون فهي آثم   .شرفها على وتحافظ زوجها ع 

ف وال شيئ ا، منه تأخذ   ال بأنْ  ماله ترعى أنها كما  وترب ّي وإذنه، استشارته بعد إالَّ  فيه تتصرَّ

ل ق؛ هذا على أوالدها أَةُ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى لقوله الخ  ِجَها بَي تِ  َعلَى َراِعيَة   َوال َمر   َزو 

ّ  مالها في حتى واستئذانه باستشارته شرع ا مأمورة   هي بل ،(6)«َوَولَِدهِ   صلَّى لقوله بها؛ الخاص 

أَةِ  َولَي سَ »: وسلَّم وآله عليه هللا ِجَها بِإذ نِ  إِل   َماِلَها ِمن   َشي ئاا تَن تَِهكَ  أَن   ِلل َمر   من وذلك ،(7)«َزو 

 .عليها الرجل قوامة تمام

 

 وإحساسه كرامته ومراعاة الزوج شعور رعاية: ثالثاا

ه ما إالَّ  بيته في زوجها منها يرى ال أن على الزوجة فتحرص  والهيئة، المظهر حسن من يسر 

 الكالم، وجميل   الخطاب حسن   من ي رضيه ما إالَّ  منها يسمع   ال وأن الوجه، وطالقة والزينة

 لقوله إليه؛ تسيء وال ت غضبه فال وي فرح، يحب   ما إال منها يجد   وال واالحترام، التقدير وعبارات  

ِجَها، َعلَى ال عَُؤودُ  ال َوُدودُ  الَجن ةِ  أَه لِ  ِمن   َونَِساُؤُكم  »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى  إَِذا ال تِي َزو 

ا أَذُوقُ  لَ : تَقُولُ  ثُم   يَِدِه، فِي يََدَها تََضعَ  َحت ى َجاَءت   َغِضبَ  ضا َضى َحت ى َغم   ولحديث ،(8)«تَر 

س ول   ق يل  : قال عنه هللا رضي هريرة أبي لَّى هللا   ل ر  س لَّم   ع ل ْيه   هللا   ص  ؟ الن ّس اء   أ ي  : و  ْير  : ق ال   خ 

هُ  ال تِي» َرهُ  بَِما َوَماِلَها نَف ِسَها فِي تَُخاِلفُهُ  َولَ  أََمَر، إَِذا َوتُِطيعُهُ  نََظَر، إَِذا تَُسرُّ  (.9)«يَك 



 

 زوجها إلى ابنتها تزف   وهي الفزارية خارجةَ  بنت أسماءُ  قالت التوجيهي، المضمون هذا وفي

تِ  إِن كِ  بُنَي ةُ، يَا»: عرسها ليلة   ِت، فِيهِ  ال ِذي العُِشِّ  ِمنَ  َخَرج  تِ  َدَرج   تَع ِرفِيِه، لَم   فَِراش   إِلَى فَِصر 

ا لَهُ  فَُكونِي تَأ لَِفيِه، لَم   َوقَِرين   ضا ، لَكِ  يَُكن   أَر   لَهُ  َوُكونِي ِعَماداا، لَكِ  يَُكن   ِمَهاداا لَهُ  َوُكونِي َسَماءا

نِي ِمن كِ  َدنَا َوإِن   فَيَن َساِك، َعن هُ  تَبَاَعِدي َولَ ( 10)فَيَق الَكِ  بِهِ  تُل ِحِفي َولَ  َعب داا، لَكِ  يَُكن   أََمةا   فَاد 

فَِظي َعن هُ، فَاب عُِدي َعن كِ  نَأَى َوإِن   ِمن هُ، عَهُ  أَن فَهُ  َواح  ن   فاَلَ ...  َوَعي نَهُ  َوَسم   َولَ  َطيِِّباا، إِل   ِمن كِ  يَُشم 

َمع    (.11«)..َجِميالا  إِل   يَن ُظر   َولَ  َحَسناا، إِل   يَس 

 

 فيما عليه ت ل ح   أو يكره من بيت ه ت دخل وال ورضاه، بإذنه إالَّ  منه تخرج وال زوجها، بيت فتلزم

ا»... : وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى لقوله ويحرجه؛ يأباه  فُُرَشُكم   يُوِطئ نَ  فاَلَ  نَِسائُِكم   َعلَى َحقُُّكم   فَأَم 

َرُهوَن، َمن   َرُهونَ  ِلَمن   بُيُوتُِكم   فِي يَأ َذن   َولَ  تَك   َولَ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى ولقوله ،(12)«تَك 

 معه بالبذاء تنطق أو بلسانها ت فحش وال عليه، صوتها ترفع وال ،(13)«بِِإذ نِهِ  إِل   بَي تِهِ  فِي تَأ َذنَ 

رَ  للاُ  يُِحبُّ  لَ : ﴿تعالى لقوله وأقاربه؛ والديه مع أو لِ  ِمنَ  بِالسُّوءِ  ال َجه   [.148: النساء﴾ ]ال قَو 

 ي فرح ذلك فإنَّ  ، زوجها به يعاملهم الذي الوجه على والبر ّ  باإلحسان أقاربه ت عامل أن والواجب

ه الزوج   ه وي ثلج وي سر  ْيه إلى أساءتْ  من أبد ا زوجها إلى أحسنتْ  وما وي ؤنسه، صدر   والد 

د ّ  صلة إلى الدعوة   كانت وإذا وأقاربه،  أَبَر   إن  »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قوله في ثابتة   الوالد و 

دَّ  تحفظ بأن أحرى الزوجة فإنَّ  ،(14)«أَبِيهِ  ُوِدِّ  أَه لَ  الولدِ  ِصلَةُ  البِِرِّ   .زوجها أهل و 

 

 زلزلة في أو ربِِّها إغضاب في سببا تكونَ  ل بأن   الحذرَ  تلتزم أن الصالحة للزوجة وينبغي هذا،

 :التالية المحاذير في بوقوعها وذلك صفائها، تعكير أو الزوجية، العالقة

 

ل المحذور  للا معصية في الزوج طاعة: األو 

 هللا طاعة من ع رف ما كل   وهو المعروف، في تكون بأنْ  مشروطة   الزوج طاعة أنَّ  والمعلوم

ب  أمرها فإنْ  عنه، نهى ما وترك   الشرع ، إليه ندب ما وفعل   الناس، إلى واإلحسان إليه والتقر 

ز   أو شريعته مخالفة أو هللا بمعصية الزوج  طاعة ألنَّ  طاعة ؛ وال عليها سْمع   فال حدوده تجاو 

 «ال َمع ُروفِ  فِي الط اَعةُ  إِن َما»: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى لقوله طاعته؛ من بالتقديم أ ْولى رب ّها

لُوق   َطاَعةَ  لَ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى وقوله ،(15)  ومن ،(16)«ال َخاِلقِ  َمع ِصيَةِ  فِي ِلَمخ 

 لها فترتسم نفسها، وتزكية دينها إلصالح الشرعي العلم من الواجب نصيبها تأخذ   أن ذلك لوازم

 .زوجها بطاعة تتجاوزها لئالَّ  ظاهرة   هللا حدود

 

 



 الزوج إيذاء: الثاني المحذور

ْرضه في سواء الفعل، أو بالقول زوجها أذيَّة تتحاشى أن الزوجة على والواجب  أو ماله أو ع 

، بلقب   تنبزه أو منه تسخر أو تعيبه أو تغتابه أو تحتقره فال ولده،  أن يحب   ال بما تعامله أو سوء 

ل ا ويكفي به، ي عام   عليه هللا صلَّى قوله في الثابت   عليها العين   الحور   دعاء   المؤذية للزوجة إنذار 

ِذي لَ »: وسلَّم وآله َرأَة   تُؤ  َجَها ام  ن يَا فِي َزو  َجتُهُ  قَالَت   إِل   الدُّ ِذيِه، لَ : الِعينِ  الُحورِ  ِمنَ  َزو   قَاتَلَكِ  تُؤ 

نَّ  أنْ  األذيَّة وجوه ومن ،(17)«إِلَي نَا يُفَاِرقَكِ  أَن   يُوِشكُ  َدِخيل   ِعن َدكِ  ُهوَ  فَِإن َما للاُ،  إذا عليه ت م 

ّ - المنَّ  فإنَّ  مالها، من أوالده وعلى عليه أنفقتْ   األجر   ي بطل -به الزوج إيذاء عن النظر بغض 

 ،[264: البقرة﴾ ]َواألََذى بِال َمِنِّ  َصَدقَاتُِكم   تُب ِطلُوا لَ  آَمنُوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا: ﴿تعالى هللا قال والثواب،

ا- أذيَّته وجوه ومن  هللا يفتح   حتى به وتقنع   باليسير ترضى أن عليها بل طاقته، فوق تكليف ه -أيض 

قُهُ  َعلَي هِ  قُِدرَ  َوَمن   َسعَتِهِ  ِمن   َسعَة   ذُو ِليُن ِفق  : ﴿تعالى هللا قال تعالى، ا فَل يُن ِفق   ِرز   لَ  للاُ  آتَاهُ  ِمم 

عَلُ  آتَاَها َما إِل   نَف ساا للاُ  يَُكِلِّفُ  ر   بَع دَ  للاُ  َسيَج  ا ُعس  را  [.7: الطالق﴾ ]يُس 

 

 الزوج إسخاط: الثالث المحذور

فاتها معامالتها عموم من ويكرهه الزوج   ي غضب ما تجتنب   أن الزوجة وعلى  مع أو معه وتصر 

ه ال مما وأقاربه، والديه  لقوله ؛-تقدَّم كما- المعروف حي ّز في يكون   أن على يرضاه وال يسر 

ِجَع، َحت ى اآلبِقُ  العَب دُ : آَذانَُهم   َصالَتُُهم   تَُجاِوزُ  لَ  ثاَلَثَة  »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى َرأَة   يَر   َوام 

ُجَها بَاتَت   م   َوإَِمامُ  َساِخط ، َعلَي َها َوَزو   كان إذا هذا»: العلم أهل قال ،(18)«َكاِرُهونَ  لَهُ  َوُهم   قَو 

ا طاعتها، قل ة أو أدبها، سوء أو ُخلُقها، لسوء السخط م   غير من زوِجها سخطُ  كان إن أم   ُجر 

 (.19)«عليها إث مَ  فال

 

 الزوج إحسان كفر: الرابع المحذور

 تعترف   أن عليها والواجب   إليها، وإحسانه الزوج نعمة جحد في الوقوع   تحذر   أن الزوجة وعلى

ه وعطائه، بإحسانه ه، فضله على وتشكر   إِلَى للاُ  يَن ُظرُ  لَ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قال ون ع م 

َرأَة   ُكرُ  لَ  ام  ِجَها تَش  تَغ نِي لَ  َوِهيَ  ِلَزو   باب من هو الزوج نعمة ش كر ألنَّ  ذلك ،(20)«َعن هُ  تَس 

ُكرُ  لَ  َمن  »: تعالى هللا نعمة ش كر ُكرُ  لَ  الن اسَ  يَش   نعمة   كل   إذ الحديث، في ثبت كما( 21)«للاَ  يَش 

 من التحذير   جاء وقد العشير، يد على أجراها هللا نعمة من معدودة   فهي أهله إلى العشير قدَّمها

م   شكر   وترك   الحقوق، كفران   ْنع   أَرَ  فَلَم   الن ارَ  َوَرأَي تُ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قوله في الم 

مِ  ا َكاليَو  ثَرَ  َوَرأَي تُ  قَطُّ، َمن َظرا ِلَها أَك  س ول   ي ا ب م  : ق ال وا ،«النَِِّساءَ  أَه  : ق يل   ،«بُِكف ِرِهن  »: ق ال   هللا ؟ ر 

َسانِ  َوبُِكف رِ  ال عَِشيِر، بُِكف رِ »: ق ال   ب اهلل ؟ أ ي ْكف ْرن   َسن تَ  لَو  : اإِلح  َداُهن   إِلَى أَح   ِمن كَ  َرأَت   ثُم   الد ه رَ  إِح 

ا ِمن كَ  َرأَي تُ  َما: قَالَت   َشي ئاا  العطاء، كفران ألن  »: -هللا رحمه- الُمناوي قال ،(22)«قَطُّ  َخي را

كَ   مفاخر عن واإلعراضَ  الدنيا، زخرف إلى والميلَ  الهوى، وغلبةَ  البالء، عند الصبر وتر 

 (.23)«انخداعهن   وسرعة عقلهن   لضعف أغلب فيهن   اآلخرة



 

 نفسها طالقَ  الزوج سؤال: الخامس المحذور

ها طالق   زوجها من تطلب أن للزوجة ينبغي ال  المفارقة، سؤال إلى ت لجئها شدَّة   غير من نفس 

 هللا   يعصي أو سي ّئة ، معاملة   يعامل ها أو معه، هللا حدود   تقيم   ال أن وتخشى زوجها ت بغض ككونها

مات، المنكرات فعل   أو والواجبات الفرائض بترك  المعتبرة األسباب من وغيرها والمحرَّ

ل التي الصحيحة والدوافع  .بالطالق العقد فْسخ   أو الخلع   للمرأة تخو ّ

ا  الطالق لطلب الدافعة الحقيقية األسباب من الزوجية الحياة وخلو ّ  واالت ّفاق الوئام حصول مع أمَّ

ن الشديد للوعيد شرع ا؛ يجوز ال فهذا َرأَة   أَيَُّما»: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قوله في المتضمَّ  ام 

َجَها َسأَلَت    (.24)«الَجن ةِ  َرائَِحةُ  َعلَي َها فََحَرام   بَأ س   َما َغي رِ  ِمن   الط الَقَ  َزو 

 

 بها الستمتاع من الزوج تمكين من المتناع: السادس المحذور

 الشديد للوعيد بها، االستمتاع في حق ّه من زوجها تمكين من االمتناع   تحذر   أن الزوجة على

ُجلُ  َدَعا إَِذا»: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قوله في الوارد والسخط باللعن َرأَتَهُ  الر   فَِراِشهِ  إِلَى ام 

بَانَ  فَبَاتَ  تَأ تِهِ  فَلَم   بِحَ  َحت ى ال َمالَئَِكةُ  لَعَنَت َها َعلَي َها َغض   وآله عليه هللا صلَّى وقوله ،(25)«تُص 

ُعو َرُجل   ِمن   َما بِيَِدهِ  نَف ِسي َوال ِذي»: وسلَّم َرأَتَهُ  يَد   فِي ال ِذي َكانَ  إِل   َعلَي هِ  فَتَأ بَى فَِراِشَها إِلَى ام 

َضى َحت ى َعلَي َها َساِخطاا الس َماءِ   من الزوجة امتناع أنَّ  على دليل   الحديثين وفي ،(26)«َعن َها يَر 

، سخط يوجب الزوج سخط وأنَّ  كبيرة ، مقبول   عذر   أو مشروع   سبب   بال حليلها  ورضاه الرب ّ

ا رضاه، يوجب ؛ ليس الحيض أنَّ  علم   هللا صلَّى لقوله الفرج؛ دون بما بها االستمتاع لجواز بعذر 

نَعُوا»: وسلَّم وآله عليه ء   ُكل   اص   .الحائض حكم في والن فساء   ،(27)«النَِِّكاحَ  إِل   َشي 

ة   عليها اللعنة تبقى صحيح   سبب   بال حليلها من والممتنعة هذا،  ما الفجر، طلوع إلى تتبعها مستمرَّ

 .الفراش إلى ترجعْ  أو زوجها عنها يْرض   لم

 

 الجماع أسرار إفشاء: السابع المحذور

ْرض تحفظ أن الزوجة على ه، معه فعلتْ  بما وتخبر   الجماع سرَّ  ت فشي   ال بأن زوجها ع   وتنشر 

 ِعن دَ  الن اِس  أََشِرِّ  ِمن   إِن  »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى لقوله الزوجين؛ بين مشترك   المحذور وهذا

مَ  َمن ِزلَةا  للاِ  ُجلَ  ال ِقيَاَمةِ  يَو  َرأَتِهِ  إِلَى يُف ِضي الر  َها يَن ُشرُ  ثُم   إِلَي ِه، َوتُف ِضي ام   وعن ،(28)«ِسر 

 لَعَل  »: قال وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى هللا رسول أنَّ  عنهما هللا رضي األنصارية يزيد   بنت   أسماء  

ِلِه، يَف عَلُ  َما يَقُولُ  َرُجالا  َرأَةا  َولَعَل   بِأَه  بِرُ  ام  ِجَها َمعَ  فَعَلَت   بَِما تُخ  مَّ  ،«َزو   ولم سكتوا: أي] الق ْوم   ف أ ر 

هللا   إ ي: ف ق ْلت   ،[يجيبوا س ول   ي ا و  إ نَّه مْ  ل ي ق ْلن   إ نَّه نَّ  هللا ، ر   َذِلكَ  فَِإن َما تَف عَلُوا، فاَلَ »: ق ال   ،ل ي ْفع ل ون   و 

 كان إذا يحرم إنما وهذا ،(29)«يَن ُظُرونَ  َوالن اسُ  فَغَِشيََها َطِريق   فِي َشي َطانَةا  لَِقيَ  الش ي َطانِ  ِمث لُ 

ا والتفك ه، التند ر وجه على الوقاع عن اإلخبار ه أو السر ّ  إفشاء   كان إذا أمَّ ا بعض   إليه تدعو ممَّ

ا أنه جوازه على ويدل   بقدره، فيجوز ذلك ونحو والطب ّ  والقضاء كاالستفتاء: الشرعية الحاجة  لمَّ



ل   ثمَّ  زوجته يجامع الرجل عن وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى النبي   سئل  عائشة   بحضرة وذلك- ي ْكس 

 وكذلك ،(30)«نَغ تَِسلُ  ثُم   َوَهِذهِ  أَنَا َذِلكَ  أَلَف عَلُ  إِنِِّي»: وسلَّم عليه هللا صلَّى قال -عنها هللا رضي

ائِمُ  أَيُقَبِِّلُ : فقال للصائم، الق بلة عن عنه هللا رضي الحميري سلمة أبي بن عمر سأله  ل ه   ف ق ال   ؟الص 

س ول   لَّى هللا   ر  ل ْيه   هللا   ص  س لَّم   ع  ة   أل م ّ  ،«َهِذهِ  َسل  »: و  تْه   س ل م  س ول   أ نَّ  ف أ ْخب ر  لَّى هللا   ر  ل ْيه   هللا   ص   ع 

س لَّم   ، ي ْصن ع   و  س ول   ي ا: ف ق ال   ذ ل ك  ا ل ك   هللا   غ ف ر   ق دْ  هللا   ر  نْ  ت ق دَّم   م  ا ذ ْنب ك   م  م  ر   و  س ول   ل ه   ف ق ال   ،ت أ خَّ  ر 

لَّى هللا   ل ْيه   هللا   ص  س لَّم   ع  َشاُكم   للِ  ألَت قَاُكم   إِنِِّي َوللاِ  أََما»: و   (.31)«لَهُ  َوأَخ 

 

 زوجها إذن بدون رمضان غير صوم: الثامن المحذور

ع ا تصوم أن للمرأة يجوز ال ها تطو    : وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى لقوله بإذنه، إالَّ  حاضر   وزوج 

أَةِ  يَِحلُّ  لَ » ُجَها تَُصومَ  أَن   ِلل َمر  نِهِ  إِل   َشاِهد   َوَزو   (.32)«بِِإذ 

ا ا- فيه تستأذنه فإنها بوقت   مقيَّد   غير كان فإن: الفرض صيام وأمَّ  التأخير   منها طلب فإن ،-أيض 

رْت، ، في إالَّ  رمضان   صوم قضاء من تتمكَّن ال عنها هللا رضي عائشة كانت وقد أخَّ  شعبان 

 (.33)منها وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى هللا رسول لمكان

ا ن يْبق   لم كأنْ  ضي ّق ا الوقت كان إذا أمَّ ، من عليها ما مقدار   إالَّ  شعبان   م   الواجب كان أو رمضان 

؛ كصوم مضيَّق ا ها، منعها ولو وجوب ا تصوم فإنها رمضان   أبي رواية في الزيادة عليه ويدل   زوج 

ان   غ ْير  »: داود ض  م   .الزوج حق ّ  على مقدَّم   سبحانه وحق ه هللا، حق   الفرض صيام وألنَّ  ،(34)«ر 

 

 زوجها بيت غير في ثيابها نزع: التاسع المحذور

 غير في التكش ف فإنَّ  محارمها، أو أهلها أو زوجها بيت غير في ثيابها تخلع أن للمرأة يجوز ال

، بيت   امات   آمن  ض ونحوها، الحفالت   وقاعات   كالحمَّ ّ ة   والفتنة، للتهمة المرأة يعر   ما مع وخاصَّ

 تلتقطه وما االستراحة، وأماكن األفراح قاعات في التصوير آالت استعمال من زماننا في يجري

ج صور من  هللا صلَّى النبي ّ  عن ثبت وقد الفتنة، مظاهر من وغيرها والخالعة والعري التبر 

َرأَة   أَيَُّما»: قال أنه وسلَّم وآله عليه  ،(35)«ِست َرهُ  َعن َها للاُ  َخَرقَ  بَي تَِها َغي رِ  فِي ثِيَابََها نََزَعت   ام 

ل يح   أبي وعن ذ ل ي ّ  الم  ة   أ نَّ »: اله  نْ  ن ْسو  ْمص   أ ه ل   م  ن   ل ع لَّك نَّ : ف ق ال تْ  ع ائ ش ة   ع ل ى اْست أْذ نَّ  ح  ات ي م   اللَّو 

ْلن   ، ي ْدخ  ات  ام  مَّ ْعت   اْلح  س ول   س م  لَّى هللا   ر  َرأَة   أَيَُّما»: ي ق ول   وس لَّم   ع لْيه   هللا   ص   فِي ثِيَابََها َوَضعَت   ام 

ِجَها بَي تِ  َغي رِ    ،(36)«للاِ  َوبَي نَ  بَي نََها َما ِست رَ  َهتََكت   فَقَد   َزو 

ناوي قال ع تْ »): -هللا رحمه- الم  ض  ا و  ا ب ْيت   غ ْير   ف ي ث ي اب ه  ه  ْوج   لألجانب تكش فها عن كناية  (: ز 

تْر   ه ت ك تْ  ف ق دْ ) منهم تست رها وعدم ا س  ا م  ب ْين   ب ْين ه  لَّ  ع زَّ  هللا   و  ج   ليوارين لباس ا أنزل تعالى ألنه(: و 

 وبين بينهن الستر هتْكن   سوءاتهنَّ  وكشْفن هللا  ( 37)تتَّقين لم وإذا التقوى، لباس وهو سوءاتهنَّ  به

 من والجزاء سترها، هللا يهتك زوجها وخانتْ  وجهها تص نْ  ولم نفسها هتكتْ  وكما تعالى، هللا

ا الستر خْرق   والهتك العمل، جنس  (.38)«الفضيحة والهتيكة وراءه، عمَّ



 

 فيها يرغب لمن تصفها سوء   امرأة   معها تكون أن ويحصل آمن   بيت   غير في تتكشَّف وقد: قلت

ه حسنها من رأتْ  ما على  تُبَاِشرِ  لَ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى قال وقد اإلثم، إلى ذلك ويجر 

أَةُ  أَةَ  الَمر  ِجَها فَتَن عَتََها الَمر   (.39)«إِلَي َها يَن ُظرُ  َكأَن هُ  ِلَزو 

 

 األولد وتربية المنزل وتدبير زوجها المرأة خدمة: رابعاا

د نفسه يفرض إشكال   هناك  للزوج حقًّا ي ع د   هل: زوجها المرأة خدمة مسألة تكييف على ي ر 

 خدمت ه عليها بواجب   ليس أنه أم فيه، التقصير أو حق ّه ضياع عن مسؤولة   -حالتئذ  - المرأة وتكون

 اجتهادات بين نزاع   محل   والمسألة غيره؟ يلزمها فال االستمتاع جهتها من عليه المعقود ألنَّ 

ها للمرأة الطبيعية الوظائف من أنَّ  يخفى ال أنه غير   الفقهاء،  أوالده وخدمة زوجها بحق ّ  قيام 

 من وي ع د   الزوجين، بين المشتركة الحياة تقتضيه الطبيعي   العمل فهذا بيتها، شؤون وتدبير

ات  هللا صلَّى قال األعراق، طي ّب جيل   إعداد وفي وسعادتها، األسرة تماس ك في األساسية المهمَّ

ْرأ ة   ت ْعل م   ل وْ »: وسلَّم وآله عليه قَّ  اْلم  ْوج   ح  ا الزَّ ا ق ع د تْ  م  ر   م  ض  ه   ح  ه   غ د اؤ  ع ش اؤ  تَّى و  غ   ح   ي ْفر 

ْنه   ات   هذه عنهم هللا رضي الصحابة نساء وعى وقد ،(40)«م  ا الجليلة   المهمَّ  ومن وعمال ، فهم 

 عليه هللا صلَّى هللا رسول بنت   عنها هللا رضي فاطمة   أنَّ  المفضَّل الجيل لهذا الواقعية النماذج

 في تلقى ما وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى هللا رسول إلى اشتكتْ  حتى زوجها تخدم كانت وسلَّم وآله

ّيق بكر   أبي بنت   أسماء   عن مسلم   رواه ما وكذلك ،(41)الرحى من يدها  عنهما هللا رضي الصد 

ب ْير   أ ْخد م   ك ْنت  »: قالت ة   الز  ْدم  ك ان   اْلب ْيت   خ  س   ل ه   و  ك ْنت   ف ر  ن   ي ك نْ  ف ل مْ  أ س وس ه ، و  ة   م  ْدم   ش ْيء   اْلخ 

نْ  ع ل يَّ  أ ش دَّ  ي اس ة   م  س   س  أ ق وم   ل ه   ْحت ش  أ   ك ْنت  : اْلف ر  ل ْيه   و  أ س وس ه   ع   الشيخان رواه وما ،(42«)...و 

ن ي»: قالت عنها ج  وَّ ب ْير   ت ز  ا الز  م  نْ  األ ْرض   ف ي ل ه   و  ال   م  ال   م  ْمل وك   و  ال   م  ، غ ْير   ش ْيء   و  ه  س   ف ر 

س ه   أ ْعل ف   ف ك ْنت  : ق ال تْ  أ ْكف يه   ف ر  ئ ون ت ه   و  أ س وس ه   م  أ د ق   و  ى و  ه   النَّو  ح  أ ْعل ف ه   ل ن اض  أ ْست ق ي و  اء   و   اْلم 

ز   أ ْخر  ن   غ ْرب ه ، و  أ ْعج  ل مْ  و  ن   أ ك نْ  و  ، أ ْحس  ك ان   أ ْخب ز  ات   ل ي ي ْخب ز   و  ار  ن   ج  ار   م  ك نَّ  األ ْنص  ة   و   ن ْسو 

، ْدق  ك ْنت  : ق ال تْ  ص  ى أ ْنق ل   و  نْ  النَّو  ب ْير   أ ْرض   م  س ول   أ ْقط ع ه   الَّت ي الز  لَّى هللا   ر  س لَّم   ع ل ْيه   هللا   ص   و 

ي ع ل ى أْس  ه ي   ر  فَّت إذا المرأة نصيحة   السلف أخالق ومن ،(43)«ف ْرس خ   ث ل ث يْ  ع ل ى و   إلى ز 

 (.44)أوالده وتربية حق ّه ورعاية الزوج بخدمة زوجها

 

 إلى األقرب الرأي أنَّ  إالَّ ( 45)لزوجها المرأة خدمة حكم في يختلفون العلماء كان وإن هذا،

ة  الخدمة لزوجها خدمتها وجوب   هو الطبيعية وظيفتها مع يتوافق الذي والمعروف الصحَّ

 قدرة   ال فيما عليها تكليف   وال وظروفها، حالها بحس ب بحق ّه، وقيامها لمثله مثلها من المعروفة

، وال عليه لها   إرهاق 

ا السياق هذا وضمن : بقوله المسألة   هذه -هللا رحمه- القيِِّم ابن حق ق فقد المعنى لهذا وتقريرا

 وقال البيت، مصالح في له خدمتها والخلف السلف من طائفة   فأوجب ذلك، في الفقهاء فاختلف»

، كل ّ  في زوجها تخدم أن عليها: ثور   أبو ، في عليها خدمته وجوب   طائفة   ومنعتْ  شيء   شيء 



 إنما النكاح عقد ألنَّ : قالوا الظاهر، وأهل حنيفة وأبو والشافعي مالك   ذلك إلى ذهب وممَّن

ع على تدل   إنما المذكورة واألحاديث: قالوا المنافع، وبْذل   االستخدام   ال االستمتاع   اقتضى  التطو 

 من عند المعروف هو هذا بأنَّ  الخدمة أوجب من واحتجَّ  منها؟ الوجوب فأين األخالق ومكارم

ا بكالمه، سبحانه هللا خاطبهم  وغسيله وعجنه وطحنه وكنس ه الزوج وخدمة المرأة ترفيه وأمَّ

ن البيت بخدمة وقيامه وفرشه ﴾ بِال َمع ُروفِ  َعلَي ِهن   ال ِذي ِمث لُ  َولَُهن  : ﴿يقول تعالى وهللا المنكر، فم 

َجالُ : ﴿وقال ،[228: البقرة] اُمونَ  الِرِّ  بل المرأة، تخدْمه لم وإذا ،[34: النّساء﴾ ]النَِِّساءِ  َعلَى قَو 

امة فهي لها، الخادم   هو يكون ا عليه، القوَّ  الزوجين من وكل   الب ضع، مقابلة في المهر فإنَّ : وأيض 

 استمتاعه مقابلة في ومسكنها وكسوتها نفقتها سبحانه هللا أوجب فإنما صاحبه، من وطره يقضي

تْ  وما وخدمتها، بها ر  ا األزواج، عادة به ج   العرف، على ت ْنزل إنما المطلقة العقود فإنَّ  وأيض 

ها المرأة خدمة والعرف    كانت وأسماء فاطمة خدمة إنَّ : وقولهم الداخلة، البيت بمصالح وقيام 

ع ا  عليها، خدمة   ال: لعلي ّ  يقل فلم الخدمة، من تلقى ما تشتكي كانت فاطمة أنَّ  يرد ه وإحسان ا تبر 

ا أحد ا، الحكم في يحابي ال وسلَّم عليه هللا صلَّى وهو عليك، هي وإنما  والعلف   أسماء   رأى ولمَّ

ه بل لها، ظلم   هذا وأنَّ  عليها، خدمة   ال: له يقلْ  لم معه والزبير   رأسها، على  استخدامها، على أقرَّ

 ال أمر   هذا والراضية، الكارهة   منهنَّ  بأنَّ  علمه مع أزواجهم استخدام على أصحابه سائر   وأقرَّ 

 .فيه ريب  

 

، وفقيرة   ودنيئة   شريفة   بين التفريق يصح   وال  تخدم كانت العالمين، نساء أشرف فهذه وغنيَّة 

ها، فلم الخدمة، إليه تشكو وسلَّم عليه هللا صلَّى وجاءته زوجها  هللا صلَّى النبي   سمَّى وقد ي ْشك 

ان   ف إ نَّه نَّ  الن ّس اء   ف ي هللا   اتَّق وا»: فقال عانية ، المرأة   الصحيح الحديث في وسلَّم عليه  ع و 

ْند ك مْ   نوع  النكاح أنَّ  ريب   وال يده تحت هو من خدمة األسير ومرتبة األسير،: والعاني ،(46)«ع 

، من ق ّ ّ ق   الن ّك اح  »: السلف بعض قال كما الر  د ك مْ  ف ْلي ْنظ رْ  ر  ْند   أ ح  نْ  ع  ق   م  ت ه   ي ر  يم   وال ،(47)«ك ر 

 (.48)«الدليلين من واألقوى المذهبين من الراجح   المنصف على يخفى

 

 عليها هل: العلماء وتنازع»: قال حيث -للا رحمه- تيمية ابن شيُخه التقرير هذا إلى سبقه وقد

ْبز والشراب الطعام ومناولة المنزل فراش مثل في تخدمه أن  لمماليكه والطعام والطحن والخ 

 ضعيف   القول وهذا الخدمة، تجب ال: قال من فمنهم ذلك؟ ونحو دابَّته علف مثل وبهائمه

 بل بالمعروف؛ له معاشرة   ليس هذا فإنَّ  والوطء؛ العشرة عليه تجب ال: قال من قول كضعف

 لم مصلحة   على يعاونه لم إن المسكن في وصاحبه اإلنسان نظير هو الذي السفر في الصاحب

 كتاب في سي ّدها الزوج فإنَّ  الخدمة؛ وجوب -الصواب وهو- وقيل بالمعروف، عاشره قد يكن

 والعبد العاني وعلى ،(50)وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسول بسنَّة عنده عانية   وهي ؛(49)هللا

ن ثمَّ  المعروف، هو ذلك وألنَّ  الخدمة؛ ن هؤالء م  : قال من ومنهم اليسيرة، الخدمة تجب: قال م 

 لمثله مثلها من المعروفة   الخدمة   تخدمه أن فعليها الصواب، هو وهذا بالمعروف الخدمة تجب

ع ع ذلك ويتنوَّ  كخدمة ليست القوية وخدمة   القروية، كخدمة ليست البدوية فخدمة: األحوال بتنو 

 (.51)«الضعيفة



 

ة بهذه الزوجة قيام أنَّ  شكَّ  وال ها لألسرة يحفظ النبيلة المهمَّ ّق وسعادتها، استقرار   رابطة   ويعم 

ّر أن -أخرى جهة   من- الزوج وعلى والتقوى، البر ّ  على التّعاون ظل ّ  في والمودَّة التآلف  يقد 

لها وال حالها ّ اتها شؤونها بعض في يعينها أن وله به، لها طاقة   ال ما يحم   والتآزر، للتكامل ومهمَّ

 وآله عليه هللا صلَّى بالنبي ّ  اقتداء   عليها األعمال زحمة أو عجزها أو مرضها حال في سيَّما ال

 َكانَ  َما: عنها هللا رضي عائشة سألت   قال األسود فعن أزواجه، مساعدة من يأنفْ  لم الذي وسلَّم

نَعُ  وسل م عليه للا صل ى الن بِيُّ  نَةِ  فِي يَُكونُ  َكانَ : قَالَت   بَي تِِه؟ فِي يَص  ِلهِ  ِمه  َمةَ  تَع نِي- أَه  ِلهِ  ِخد   ،-أَه 

 مهنة في يخدم كان والسالم الصالة عليه أنه أي ،(52)الص الَةِ  إِلَى َخَرجَ  الص الَةُ  َحَضَرتِ  فَِإَذا

ه   ي ْرق ع  »و ثوبه ويخيط بيته ويقم   أهله ْلو   ويعمل نفسه ويخدم شاته ويحلب نعله ويخصف( 53)«د 

 (.54)إليها قام الصالة حضرت فإذا بيوتهم، في الرجال يعمل ما

 َوال َواِلَداتُ : ﴿تعالى قول ه ورعاية   تربية   األوالد بحق ّ  القيام في الزوجة مسئولية على ويدل  

ِضع نَ  لََدُهن   يُر  لَي نِ  أَو  أَةُ »: وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى وقول ه ،[233: البقرة﴾ ]َكاِملَي نِ  َحو   َوال َمر 

ِجَها بَي تِ  فِي َراِعيَة   ُؤولَة   َزو   (.55)«َرِعي تَِها َعن   َوَمس 

ا هذا،  صفات   على صادقة   مرآة   إالَّ  هي ما المذكورة   والمحاذير   االلتزامات   هذه فإنَّ  وأخير 

ّي التي الصالحة الزوجة    في نفسها على وتحافظ المعروف، في زوجها وتطيع رب ّها حقَّ  تؤد 

 حالها بحس ب   لمثله مثلها من المعروفة الخدمة   وتخدمه أوالد ه، وترعى مال ه وتصون غ ْيبته،

ه ما على وتحرص وظروفها، ا ذلك ونحو ويؤذيه، ي غضبه ما كل ّ  عن وتبتعد وي رضيه، يسر   ممَّ

، الصفات   بهذه لتحق ّق تقدَّم  وأوالدها وزوجها لنفسها العالية واآلداب السامية، واألخالق الحسنة 

ا سقف ا ا مطمئنًّا وبيت ا متماسك ا، كريم  ه مستقرًّ  واآلخرة، الدنيا في سعيدة   وحياة   والرحمة   المودَّة   ملؤ 

 :قال حين الشاعر صدق ولقد الرجال، وصانعة   األجيال مرب ّية   ة  الصالح الزوجة   تكون وبهذا

َرَسة   األُمُّ  تََها إَِذا َمد  َدد  تَ *  أَع  َدد  َراقِ  َطيِِّبَ  َشع باا أَع   األَع 

ض   األُمُّ  َدهُ  إِن   َرو  يِِّ *  الَحيَا تَعَه  َرقَ  بِالِرِّ  إِيَراقِ  أَي َما أَو 

تَاذُ  األُمُّ   (58)اآلفَاقِ  َمَدى َمآثِرُهم   َشغَلَت  *  األُلَى األََساتَِذةِ  أُس 

حصن بن الحصين حديث من وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى النبي ّ  عن صحَّ  وقد ة   أنَّ : م   أ ت ت   ل ه   ع مَّ

لَّى النَّب يَّ  س لَّم   ع ل ْيه   هللا   ص  ، ف ي و  ة  اج  غ تْ  ح  نْ  ف ف ر  ا، م  ت ه  اج  ا ف ق ال   ح  لَّى النَّب ي   ل ه  ل ْيه   هللا   ص  س لَّم   ع  : و 

ج   أََذاتُ » ا: ق ال تْ  ،«لَهُ؟ أَن تِ  َكي فَ »: قال ن ع ْم،: ق ال تْ  ،«؟أَن تِ  َزو  ا إ الَّ  آل وه   م  ْزت   م  : ق ال   ع ْنه ، ع ج 

 (.59)«َونَاُركِ  َجن تُكِ  ُهوَ  فَِإن َما ِمن هُ، أَن تِ  أَي نَ  فَان ُظِري»

د   على هللا وصلَّى العالمين، رب ّ  هلل الحمد أن دعوانا وآخر تعالى، هللا عند والعلم  آله وعلى محمَّ

ا وسلَّم الدين يوم إلى وإخوانه وصحبه  .تسليم 

                                                    م2011 فبراير 15: ل الموافق               ه1432 األول ربيع 12: في الجزائر
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. عنه هللا رضي األحوص بن عمرو حديث من ،(1163) زوجها على المرأة حق ّ  في جاء ما باب «الرضاع» في الترمذي أخرجه -1

 (.2030: )رقم( 96 /7) «اإلرواء» في األلباني وحسَّنه

 (.491 /1) «كثير ابن تفسير» -2

 وحسَّنه. عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من ،(4163) بنحوه «صحيحه» في حبَّان وابن ،(191 /1) «مسنده» في أحمد أخرجه-3

حه ،(214) «الزفاف آداب» في األلباني  (.660) «الجامع صحيح» في وصحَّ

ة في عنهما هللا رضي أوفى أبي بن هللا عبد حديث من ،(1853) المرأة على الزوج حق ّ  باب «النكاح» في ماجه ابن أخرجه -4  قصَّ

هْ  اْبن  ([: »661 /1) «العرب لسان]»: في جاء(. 1998) رقم(: 56 /7) «اإلرواء» في األلباني وحسَّنه. عنه هللا رضي معاذ   يد  : س 

ْحل  : «الصحاح» وفي. البعير سنام قدر على الذي الصغير اإلكاف هو: وقيل البعير؛ إكاف: والق ت ب   الق تْب    ،«السنام قدر على صغير   ر 

 البعير، ظهر على تسير وهي ذلك يكون أن المعنى أن نرى كنَّا(: »330 /4) «الحديث غريب» في سالَّم بن القاسم عبيد   أبو وقال

 .«لوالدتها أسلس ليكون قتب   على أ ْجل س تْ  نفاس ها حضر إذا كانت المرأة أنَّ : ذلك بغير الحديث بعض في التفسير فجاء

 (.491 /1) «كثير ابن تفسير»-5

 رقم( 887 /2) «اإلمارة» في ومسلم ،(5200) زوجها بيت في راعية   المرأة: باب «النكاح» في البخاري أخرجه: عليه متَّفق  -6

 .عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من ،(1829)

حه. عنه هللا رضي األسقع بن واثلة حديث من ،(83 /22) «الكبير المعجم» في الطبراني أخرجه-7  السلسلة» في األلباني وصحَّ

 (.775: )رقم( 405 /2) «الصحيحة

حه. عنهما هللا رضي عبَّاس   ابن حديث من ،(418 /6) «اإليمان شعب» في البيهقي أخرجه-8  السلسلة» في األلباني وصحَّ

 (287: )رقم( 578 /1) «الصحيحة

حه(. 251 /2) «مسنده» في وأحمد ،(3231) خير النساء أي  : باب «النكاح» في النسائي أخرجه -9  ل تحقيقه في شاكر أحمد وصحَّ

 (.1786: )رقم( 197 /6) «اإلرواء» في األلباني وحسَّنه ،(153 /13) «أحمد مسند»

قل ية   ق ل ى يقل يه ق اله: الفصيح   العرب وكالم([: »225 /9) «اللغة تهذيب]»: في األزهري قال-10 ى ولغة   أبغضه، إ ذا: وم   وليست أ ْخر 

 .«قليلة   وهي يقاله، قاله: بجي ّدة

الي «الدين علوم إحياء»-11  (.206 /46) «المسلمة األسرة معارف دائرة»و ،(58 /2) للغزَّ

 هللا رضي األحوص بن عمرو حديث من ،(1163) زوجها على المرأة حق ّ  في جاء ما باب «الرضاع» في الترمذي أخرجه-12

 (.2030: )رقم( 96 /7) «اإلرواء» في األلباني وحسَّنه. عنه

( 455 /1) «الزكاة» في ومسلم ،(5195) بإذنه إالَّ  ألحد   زوجها بيت في المرأة تأذن ال: باب «النكاح» في البخاري أخرجه -13

 .عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من ،(1026: )رقم

 .عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد حديث من ،(2552: )رقم( 1189 /2) «واآلداب والصلة البر ّ » في مسلم أخرجه -14

: رقم( 892 /2) «اإلمارة» في ومسلم ،(7145) معصية تكن لم ما لإلمام والطاعة السمع باب «األحكام» في البخاري أخرجه -15

 .عنه هللا رضي طالب أبي بن علي ّ  حديث من ،(1840)

 حصين بن عمران حديث من له، واللفظ( 170 /18) «الكبير المعجم» في والطبراني ،(66 /5) «المسند» في أحمد أخرجه -16

حه والحديث. عنه هللا رضي  (.7520) «الجامع صحيح» في األلباني صحَّ

 

 

حه. عنه هللا رضي معاذ حديث من ،(242 /5) «مسنده» في وأحمد ،(1174) «الرضاع» في الترمذي أخرجه-17  األلباني وصحَّ

 (.173: )رقم( 334 /1) «الصحيحة السلسلة» في



ا أمَّ  فيمن باب   «الصالة» في الترمذي أخرجه -18  األلباني وحسَّنه. عنه هللا رضي أمامة أبي حديث من ،(360) كارهون له وه مْ  قوم 

 (.3057)«الجامع صحيح» في

 (.344 /2) للمباركفوري «األحوذي ّ  تحفة»-19

حه(. 294 /7) «الكبرى السنن» في والبيهقي ،(207 /2) «المستدرك» في الحاكم أخرجه-20  السلسلة» في األلباني وصحَّ

 (.289: )رقم( 581 /1) «الصحيحة

 لمن الشكر في جاء ما باب «والصلة البر ّ » في والترمذي ،(4811) المعروف شكر في باب   «األدب» في داود أبو أخرجه -21

حه. عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من ،(295 /2) «مسنده» في وأحمد له، واللفظ( 1954) إليك أحسن  في شاكر أحمد وصحَّ

( 416: )رقم( 776 /1) «الصحيحة السلسلة» في وهو ،(6601) «الجامع صحيح» في واأللباني ،(83 /15) «أحمد مسند»ل تحقيقه

 .عنه هللا رضي قيس بن األشعث حديث من

 في ومسلم ،(5197) المعاشرة من الخليط وهو الزوج وهو العشير، كفران باب «النكاح» في البخاري أخرجه: عليه متَّفق   -22

 .عنهما هللا رضي عبَّاس   ابن حديث من له، واللفظ( 907: )رقم( 405 /1) «الكسوف»

 (.545 /1) للمناوي «القدير فيض» -23

. عنه هللا رضي ثوبان حديث من ،(277 /5) «مسنده» في وأحمد ،(2226) الخلع في باب   «الطالق» في داود أبو أخرجه-24

حه  (.2035: )رقم( 100 /7) «اإلرواء» في األلباني وصحَّ

 /1) «النكاح» في ومسلم ،(5193) زوجها فراش   مهاجرة   المرأة باتت إذا: باب «النكاح» في البخاري أخرجه: عليه متَّفق   -25

 .عنهما هللا رضي هريرة أبي حديث من له، واللفظ( 1436: )رقم( 654

 .عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من( 1436: )رقم( 654 /1) «النكاح» في مسلم أخرجه -26

 .عنه هللا رضي أنس حديث من( 302: )رقم( 150 /1) «الحيض» في مسلم أخرجه -27

 .عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي حديث من( 1437: )رقم( 654 /1) «النكاح» في مسلم أخرجه -28

حه(. 456 /6) «مسنده» في أحمد أخرجه-29  (.70) «الزفاف آداب» في األلباني وصحَّ

 .عنها هللا رضي عائشة حديث من ،(350: )رقم( 168 /1) «الحيض» في مسلم أخرجه-30

 ربيب غير وهو عنه، هللا رضي الحميري سلمة أبي بن عمر حديث من( 1108: )رقم( 493 /1) «الصيام» في مسلم أخرجه -31

ا أب ا القرشي ّ  المخزومي ّ  سلمة وأم ّ  سلمة أبي بن عمر وسلَّم وآله عليه هللا صلَّى النبي ّ   .أجمعين عنهم هللا رضي وأمًّ

 .عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من( 5195) بإذنه إالَّ  ألحد   زوجها بيت في المرأة تأذن ال: باب «النكاح» في البخاري أخرجه-32

 ك ان  »: مسلم ولفظ ،(1146) «الصيام» في ومسلم( 1950) رمضان قضاء يقضي متى: باب «الصوم» في البخاري أخرجه -33

ْوم   ع ل يَّ  ي ك ون   نْ  الصَّ ، م  ان  ض  م  ا ر  يع   ف م  ي ه   أ نْ  أ ْست ط  ، ف ي إ الَّ  أ ْقض  نْ  الش ْغل   ش ْعب ان  س ول   م  لَّى هللا   ر  ، ع ل ْيه   هللا   ص  س لَّم  س ول   أ وْ  و  لَّى هللا   ب ر   ص 

لَّم   ع ل ْيه   هللا   س  ر   لفظ وفي ،«و  ذ ل ك  »: قال سعيد   بن يحيى أنَّ  آخ  ك ان   و  س ول   ل م  لَّى هللا   ر  ل ْيه   هللا   ص  س لَّم   ع   بن إسحاق مسند» وفي ،«و 

نْ  األ يَّام   ع ل يَّ  ي ك ون   ك ان  (: »1037) «راهويه ان   م  ض  م  ا ر  يع   ف م  ي ه   أ نْ  أ ْست ط  تَّى أ ْقض  ل   ح  ، ي ْدخ  ذ ل ك   ش ْعب ان  ك ان   و  س ول   ل م  لَّى هللا   ر   هللا   ص 

س لَّم   ع ل ْيه    .«و 

وم   ال  »: بلفظ( 2458) زوجها إذن بغير تصوم المرأة: باب «الصيام» في داود أبو أخرجه -34 ْرأ ة   ت ص  ا اْلم  ب ْعل ه  د   و   غ ْير   ب إ ْذن ه   إ الَّ  ش اه 

ان   ض  م  حه. عنه هللا رضي هريرة أبي حديث من ،«ر   «داود أبي صحيح» في واأللباني ،(392 /6) «المجموع» في النووي وصحَّ

(7/ 219.) 

ا» بلفظ( 301 /6) «مسنده» في أحمد أخرجه -35 تْر   رضي سلمة أم ّ  حديث من له، واللفظ( 321 /4) «المستدرك» في والحاكم ،«س 

حه. عنها هللا  (.195) «المرام غاية» في األلباني وصحَّ

ام دخول باب «األدب» في ماجه ابن أخرجه -36 . عنها هللا رضي عائشة حديث من ،(41 /6) «مسنده» في وأحمد ،(3750) الحمَّ

حه  (.2710) «الجامع صحيح» في األلباني وصحَّ



 .يتَّقين: والصواب األصل، في كذا -37

 (.136 /3) «القدير فيض» -38

 .عنه هللا رضي مسعود   ابن حديث من( 5240) لزوجها فتنعتها المرأة   المرأة   تباشر ال: باب «النكاح» في البخاري أخرجه -39

حه. عنه هللا رضي جبل   بن معاذ حديث من ،(160 /20) «الكبير المعجم» في الطبراني أخرجه-40  صحيح» في األلباني وصحَّ

 (.5259) «الجامع

 رقم( 1252 /2) «والدعاء الذكر» في ومسلم ،(5361) زوجها بيت في المرأة عمل باب «النفقات» في البخاري أخرجه -41

 .عنه هللا رضي طالب أبي بن علي ّ  حديث من ،(2727)

ّيق بكر   أبي بنت أسماء حديث من ،(2182: )رقم( 1042 /2) «السالم» في مسلم أخرجه -42  .عنهما هللا رضي الصد 

 بنت أسماء حديث من ،(2182: )رقم( 1041 /2) «السالم» في ومسلم ،(5224) الغ ْيرة باب «النكاح» في البخاري أخرجه -43

ّيق بكر   أبي  .عنهما هللا رضي الصد 

 (.1429 /1) «المنبرية الخطب موسوعة» ،(233 /2) سابق لسي ّد «السنَّة فقه» انظر -44

 (.256 /18[ )الثانية التكملة] «المجموع» ،(21 /7) قدامة البن «المغني» في الخالف انظر-45

وا أ ال  »: بلفظ( 1163) زوجها على المرأة حق ّ  في جاء ما باب «الرضاع» في الترمذي أخرجه-46 اْست ْوص  ا، ب الن ّس اء   و  ْير  ا خ   ه نَّ  ف إ نَّم 

ان   ْند ك مْ  ع و   ف إ نَّك مْ  الن ّس اء   ف ي هللا   ف اتَّق وا»: بلفظ( 1218) «الحج ّ » في مسلم وأخرجه. عنه هللا رضي األحوص بن عمرو حديث من ،«ع 

وه نَّ  ْذت م  ان   أ خ  اْست ْحل ْلت مْ  هللا   ب أ م  نَّ  و  ه  وج  ة   ف ر  ، جمع: وعوان  ] «هللا   ب ك ل م   «واألثر الحديث غريب في النهاية»: انظر األسيرة، وهي عانية 

(3/ 598.]) 

ي ا ب ن يَّ  ي ا»: بكر   أبي بنت أسماء لنا قالت: قال الزبير بن عروة عن( 591) «سننه» في منصور بن سعيد أخرجه -47 ، ب ن ي و   إ نَّ  ب ن يَّ

، الن ّك اح   ه ذ ا ق  د ك مْ  ف ْلي ْنظ رْ  ر  ْند   أ ح  نْ  ع  ق   م  ت ه   ي ر  يم   عمر أبو رواه(: »479) «اإلحياء أحاديث تخريج» في العراقي الحافظ وقال ،«ك ر 

، أبي ابنتي وأسماء عائشة على موقوف ا «األهلين معاشرة» في التوقاني ي  : البيهقي قال بكر  و   .اه ،«أصح   والموقوف مرفوع ا ذلك ور 

 (.189-187 /5) القي ّم البن «المعاد زاد» -48

أ ْلف ي ا: ﴿تعالى قوله في وذلك -49 ه ا و  ي ّد   ([.18 /3) للشوكاني «القدير فتح]» الزوج   بالسي ّد وعنى ،[25: يوسف﴾ ]اْلب اب   ل د ى س 

 .تخريجه سبق-50

 

 

 (.90 /34) تيمية البن «الفتاوى مجموع» -51

 رضي عائشة حديث من ،(676) فخرج الصالة فأ قيمت أهله حاجة في كان من باب «واإلمامة الجماعة» في البخاري أخرجه -52

 .عنها هللا

ا»: بتمامه ولفظه عنها، هللا رضي المؤمنين أم ّ  عائشة حديث من( 5676) حبَّان ابن أخرجه -53 د ك مْ  ي ْفع ل   م  ْهن ة   ف ي أ ح  ف  : أ ْهل ه   م   ي ْخص 

يط   ن ْعل ه ، ي خ  ي ْرق ع   ث ْوب ه ، و  ه   و  ْلو   «د 

 (.163 /2) حجر البن «الباري فتح»: انظر -54

 من ،(1829: )رقم( 886 /2) «اإلمارة» في ومسلم ،(893) والمدن القرى في الجمعة باب «الجمعة» في البخاري أخرجه -55

 .عنهما هللا رضي عمر ابن حديث

 عنها المتوفَّى تعتد   أين: باب «الطالق» في ماجه وابن ،(2300) تنتقل عنها المتوفَّى في باب   «الطالق» في داود أبو أخرجه -56

ها حه والحديث(. 2031) زوج  : رقم( 206 /7) «اإلرواء» في األلباني وضعَّفه ،(243 /8) «المنير البدر» في الملق ّن ابن صحَّ



حه تضعيفه عن تراجع ولكنَّه ،(2131) ( 208 /12) «الضعيفة السلسلة» في ذلك إلى وأشار( 2300) «داود أبي صحيح» في فصحَّ

 (.5597: )رقم الحديث عند

د  : باب «الطالق» في البخاري أخرجه -57 ها عنها المتوفَّى ت ح  ا أشهر   أربعة زوج  ( 692 /2) «الطالق» في ومسلم ،(5334) وعشر 

 .عنهما هللا رضي سفيان أبي بنت   حبيبة أم ّ  المؤمنين أم ّ  حديث من «ثالث  »: بلفظ بنحوه( 1486: )رقم

د: النيل لشاعر «البنات تربية» قصيدة -58  .-هللا رحمه- إبراهيم حافظ محمَّ

حه(. 341 /4) «مسنده» في أحمد أخرجه-59  (.220 /6) «الصحيحة السلسلة» في األلباني وصحَّ


