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يا ناظ ًرا في َما عمدتُ لجمعـــــــــ ِه * عذ ًرا فإنَّ َ
أخا البصير ِة يعـــــــــذ ُر
ص ُر
لو بل َغ المـــ َدى * في العُم ِر القَى الموتَ وه َو مق ِّ
واعل ْم بأنَّ المر َء ْ
باب التَّجاو ِز فالتَّجاو ُز أجـــــــــــد ُر
فإذا ظفرتَ بزلَّ ٍة فا ْف ْ
تح لــــــــــ َها * َ
ِّ
المتعــــــــــــذ ُر
ومن المحا ِل بأن ن َرى أح ًدا ح َوى * ُكن َه ال َكما ِل و َذا ه َو
َ

()1
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س ُّي  ،كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد".
س ُم بْنُ أَ ْح َم َد األَ ْن َدلُ ِ
(َ )1علَ ُم الدِّي ِن ا ْلقَا ِ
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ش َر
ع ِن اب ِن عمر
بي  :يا َم ْع َ
رضي هللاُ عنهُ قا َل :قا َل النَّ ُّ
َ
فار ،فإنِّي َرأَ ْيتُ ُكنَّ أ ْكثَ َر أه ِْل
ص َّد ْق َن وأَ ْك ِث ْر َن اال ْ
ستِ ْغ َ
النِّسا ِء ،تَ َ
النَّار(.)1

------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ص .97
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ِّ
مقدمةٌ
ُ
ونعوذ باهللِ منْ شرو ِر أنفسنَا
إنَّ الحم َد هللِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ
فَل مض َّل لهُ ومنْ يضل ْل َ
ت أعمالنَا ،منْ يهد ِه هللاُ َ
ي لهُ،
فَل هاد َ
ومنْ سيِّئا ِ
وأشه ُد أنَّ َال إلَهَ َّإال هللاُ وحدهُ َال شري َك لهُ وأشه ُد أنَّ مح َّم ًدا عبدهُ
ورسولهُ .
يَا أَ ُّي َها الَّ ِذين آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
سلِ ُمو َن
هللاَ َح ّ
ق تُقَا ِت ِه َو َالتَ ُموتُنَّ إِ َّال َوأَنتُم ُّم ْ
[آل عمران.]101 :
ق ِم ْن َها َز ْو َج َها
س َّوا ِح َد ٍة َو َخلَ َ
يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ
سا ًء َّواتَّقُوا َّ
و بَ َّ
سا َءلُون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا ََ إِنَّ
هللاَ الَّ ِذي تَ َ
ث ِم ْنهُ َما ِر َج ًاال َكثِي ًرا َّونِ َ
َّ
ان َعلَ ْي ُكم َرقِيبًا[النساء.]1 :
هللاَ َك َ
ين آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُكم
يَاأَ ُّي َها الَّ ِذ َ
س ِدي ًدا * يُ ْ
هللاَ َوقُولُوا قَ ْو ًال َ
َويَ ْغفِ ْرلَ ُكم ُذنُوبَ ُك ْم َو َمنْ يُّ ِط ِع َّ
ظي ًما[األحزاب- 90 :
هللاَ َو َر ُ
سولَهُ فَقَ ْد فَا َز فَ ْو ًزا َع ِ
.]91
ي مح َّم ٍد
كتاب هللاِ تعالَى ،وخي ُر
ث
أ َّما بعدُ" :فإنَّ أصد َ
الهدي هد ُ
ُ
ق الحدي ِ
ِ
وشر األمو ِر محدثات َها ،وك َّل محدث ٍة بدع ٍة ،وك َّل بدع ٍة ضَلل ٍة ،وك َّل
،
ُّ
ضَلل ٍة فِي النَّا ِر(.)1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ي محم ٍد  ،وش َّر األمو ِر ُمحدثاتُها ،وك َّل
هللا ،وإنَّ أفض َل
ث
( )1أما بع ُد فإنَّ أصد َ
الهدي هد ُ
ُ
كتاب ِ
ق الحدي ِ
ِ
ُمحدَث ٍة بدعةٌ ،وك َّل بدع ٍة ضَللةٌ ،وك َّل ضَلل ٍة في النَّا ِر أتتْكم الساعةُ بغتةً  -بُ ِعثتُ أنا والساعةُ هكذا -
نفسه  -من ترك ً
ماال فأله ِله  -ومن ترك َد ْينا أو
صبحتْكم الساعةُ ومستْكم  -أنا أولى بك ِّل
َ
مؤمن من ِ
ٍ
ولي المؤمنين.
وأنا
ي
وعل
ي
فإل
ًا
ع
ضيا
َ
ُّ
َّ
َّ
الراوي  :جابر بن عبدهللا ،المصدر  :صحيح الجامع ،الرقم.1131 :
التخريج  :أخرجه النسائي في (المجتبى) ( ،)111 /1وأحمد ( )110 /1باختَلف يسير.
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وبعد :فقد كثرت كتب األربعينات في حديث رسول هللا استنادا إلى
من العلما ِء".
حديث" :منْ حم َل علَى أ َّمتِي
أربعين حديثًا فه َو َ
َ
أخرجه الحسن بن علي الجوهري في مسند الموطأ من طريق ابن
عبَّاس.
و قد روي هذا الحديث من سبعة وعشرين وجها أذكرها ك ُّلها:
أطراف األحاديث:
" - 1من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء".
أخبر به الحسن بن علي الجوهري عن عبد هللا بن عباس في مسند
الموطأ.
" – 1من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به الحسن بن سفيان النسوي في األربعين النسوية.
" – 1من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوَ
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء".
أخبر اآلجري في األربعين حديثا لآلجري.
" – 4من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به تماَ بن محمد الرازي في فوائد تماَ الرازي.
" – 3من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة"
أخبر به ابن عساكر الدمشقي في األربعون البلدانية أربعون حديثا
ألربعين شيخا من أربعين بلدا.
" – 6من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوَ
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء" .السابق.
" – 9من حفظ عن أمتي أربعين حديثا كنت له شفيعا يوَ القيامة".
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أخبر به علي بن محمد الكوفي النيسابوري في أحاديث عوالي وفوائد
منتقاة وإنشادات.
" – 1من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة"
أخبر به علي بن عبيد هللا بن بابويه الرازي القمي في أربعون حديثا البن
بابويه.
" – 7من حفظ على أمتي حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه هللا أجر
اثنين وسبعين صديقا"
أخبر به أبو طاهر السلفي في األربعون البلدانية ألبي طاهر.
" – 10من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به معمر بن أحمد بن محمد بن زياد في جزء فيه أحاديث األربعين.
" – 11من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء".
أخبر به أبو الحسن الطيوري في الطيوريات.
" – 11من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به ابن ناصر الدين الدمشقي في األحاديث األربعون المتباينة
األسانيد والمتون.
" – 11من حفظ على أمتي حديثا واحدا من أمر دينهم أعطاه هللا أجر
سبعين صديقا" .السابق.
" – 14من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه هللا يوَ القيامة فقيها
عالما" .السابق نفسه.
" – 13من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوَ
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء" .السابق عينه.
" – 16من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء".
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أخبر به يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني في األمالي الخميسية
للشجري.
" – 19من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء".
أخبر أحمد بن محمد العنبري الملحمي في مجلسان ألبي بكر العنبري.
" – 11من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوَ
القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء".
أخبر به الرامهرمزي في المحدث الفاصل بين الرواي والواعي.
" – 17من حفظ على أمتي أربعين حديثا في السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث للخطيب.
" – 10من حفظ على أمتي في السنة أربعين حديثا كنت له شفيعا من
النار".
أخبر به القاضي عياض بن موسى اليحصبي في اإللماع إلى علم أصول
الرواية لقاضي عياض.
" – 11من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوَ
القيامة في زمرة العلماء والفقهاء" السابق.
" – 11من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء".
أخبر به أبو نعيم األصبهاني في أخبار أصبهان ألبي نعيم.
" – 11من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به عبد الكريم الرافعي في التدوين في أخبار قزوين للرافعي.
" – 14من حمل من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء" السابق.
" – 13من تعلم أربعين حديثا من أمر دينه بعثه هللا في زمرة الفقهاء
والعلماء".
أخبر به ابن عبد البر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر.
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" – 16من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعا يوَ
القيامة" السابق.
" – 19من حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كتب له شفيعا يوَ
القيامة".
أخبر به مسافر بن محمد بن حاجي الدمشقي في األربعين في فضائل ذكر
رب العالمين.

**************************
يصح منه في الباب شيء ،وال تصلح كل
وك ُّل ما سبق ذكره ضعيف وال
ُّ
هذه الطرق لتقويته.
قال ابن حجر :روي (أي :الحديث المذكور) من رواية ثَلثة عشر من
الصحابة ،أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهية ،وبيَّن ضعفها كلِّها،
وأفرد ابن المنذر الكَلَ عليه في جز ٍء مفرد ،وقد جمعت طرقه في جزء،
ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة(.)1
وقال النووي :اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه(.)1
وربما قيل :إن ضعف طرق الحديث شديد ،فَل يصح العمل به حتى عند
من يقول بالعمل بالضعيف في فضائل األعمال(.)1
ولكن النووي قال :ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث ،بل على
قوله في األحاديث الصحيحة :ليبلغ الشاهد منكم الغائب ،وقوله :
ضر هللا امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها(.)4
ن َّ
و مع ذلك فإن الحفَاظ يكتوبون األحاديث و يسمون كتبهم باألربعينيات،
وهذا لفضل من سمع الحديث وبلَّغه ،ال اتِّباعا لهذا الخبر الضعيف،
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ضر
فعن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال  :سمعت رسول هللا يقول :ن َّ
فرب حامل فقه إلى من
هللا امرأ سمع منَّا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره
َّ
رب حامل فقه ليس بفقيه(.)3
هو أفقه منه و َّ
فهذا هو السبب األ َّول لكتابة مثل هذه األربعينات ،ولقد بدأ التأليف في
األربعينات في وقت مبكر ،وذلك في القرن الثاني الهجري ،حيث صنَّف
سلَفي
ابن المبارك (ت 111هـ) كتابًا في األربعين ،قال أبو طاهر ال ِّ
فأقدمهم أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك المروزي(.)6
ابن المبارك في القرن التالي عددٌ ،منهم :محمد بن أسلم الطوسي
وتبع َ
(ت 141هـ) ،وإبراهيم بن علي الذهلي (ت 171هـ) ،والحسن بن سفيان
النسوي (ت 101هـ).
ثم ازداد تصنيف األربعينات في القرن الرابع ،فصنَّف فيها :أبو بكر
اآلجري (ت 160هـ) ،وأبو الحسن الدارقطني (ت 113هـ)،
وأبو عبدهللا الحاكم (ت 403هـ) ،وغيرهم ،ثم ما كاد يخلو قرن من
تأليف في األربعين بعد ذلك ،حتى عصرنا الحاضر ،وألَّف فيها مشاهير
ٍ
العلماء وغيرهم.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1تلخيص الحبير البن حجر العسقَلني .101/1
( )1مقدمة األربعين .11
سع في تخريج الحديث
( )1انتهى إلى ذلك محقق األربعين في الحث على الجهاد ،البن عساكر ،حيث تو َّ
ص.13 – 7
( )4مقدمة األربعين ص .41الحديث أخرجه البخاري  103عن طريق أبي بكرة نفيع بن الحارث.
والحديث الثاني رواه الترمذي في سننه عن بن مسعود  ، 1631وابن ماجه ،وبتلك الصيغة رواها ابن
العربي في أحكاَ القرآن .69601
سنه وأبو داود وابن ماجه.
( )3رواه الترمذي وح َّ
( )6وكذلك ذكر أ َّوليَّة ابن المبارك :ابن الجوزي في العلل المتناهية ( ،)111 /1والبكري في مقدمة
أربعيه (ص ،)14والنووي في مقدمة أربعيه (ص .)17وقد رتَّب العَلئي في إثارة الفوائد المجموعة (/1
 ،)411وابن حجر في المعجم المفهرس (ص ،)107األربعينات على األقدمية ،فبدآ بأربعي محمد بن
أسلم الطوسي ،لكن مرادهما :ما وقفا عليه ،وروياه بإسنادهما ،والظاهر أنهما لم يقفا على أربعي ابن
المبارك.
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وقد كثر التأليف في األربعينات ج ًّدا ،قال النووي(":)1وقد صنَّف العلماء
صى من المصنَّفات" ،ثم ذكر طرفًا
رضي هللا عنهم في هذا الباب ما ال يُح َ
صون من المتقدمين
ممن صنَّف فيه ،ثم قال" :وخَلئق ال يُح َ
والمتأخرين".
بعض العلماء أكث َر ِمن
وبلغت كثرة التصنيف في هذا الباب أن صنَّف
ُ
كتاب في األربعينات ،منهم ابن عساكر ،وابن المفضل المقدسي والمحب
الطبري ،والذهبي ،والعَلئي ،وابن حجر ،ويوسف بن حسن بن
عبدالهادي وغيرهم م َّما ذكناهم في الباب.
وتفاوت َع ُّد العلماء لألربعينات ،فذكر إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي
أنَّه تف َّرد بجمعها ،فحصل عنده منه ما نيَّف على سبعين ،وذكر ابن
عساكر( )1وقع له منها نحو ثَلثين كتابًا ،وذكر البكري( )4أنه سمع من
األربعينات ما يزيد على ستين كتابًا(.)3
بعض الباحثين المعاصرين
وقد تضاعفت هذه األعداد ،فأوصل
ُ
ت إلى ما يزيد على خمسمائة كتاب.
األربعينا ِ
ولم يكن تطور األربعينات الزمني بمعز ٍل عن تطور مضامينها ،فقد
ابتدأت األربعينات بسر ٍد مج َّر ٍد لألحاديث النبوية ،كما في أربعين ابن
المبارك ،ثم ظهر تصنيفها على األبواب ،كما في أربعين الطوسي ،ثم
ظهر شرحها وتوضيح معانيها ،كما في أربعين اآلجري ،ثم ظهر
تخريجها والكَلَ على أسانيدها ،كما في األربعين الصغرى للبيهقي،
واألربعين البلدانية البن عساكر ،كما تفنَّن المصنِّفون تفنُّنًا بال ًغا في
طريقة تصنيف أربعيناتهم ،وشروطها ،ومضامينها.

()1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1مقدمة األربعين :.40 – 17
سلَفي ص19
( )1األربعين البلدانية ،لل ِّ
( )1األربعين البلدانية ص11
( )4مقدمة أربعيه ص11
( )3المعين على معرفة كتب األربعين من أحاديث سيد المرسلين ،لسهل العود .بواسطة بحث:
األربعينات الحديثية ،لزياد أوزون ص.373
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يجب أن تنتقى على حسب األحداث
وتبعا لهذا التفنُّن رأيتُ أنَّ األربعينات
ُ
والقظايا ،فإن كنَّا مثَل :في زما ٍن ضعفت فيه العقيدة ُجمعت أربعون من
أحاديث العقيدة ،وإن كنَّا في زمان ق َّل فيه العلم جمعت أربعون في فضل
العلم ،وهكذا...
و إنِّي قد رأيت أنَّ غالب النِّساء في هذا العصر قد ضلَّت وأضلَّت َّإال من
رحم ربِّي ،فأردت أن أجمع كتابا على نهج أهل الحديث فيه أربعون حديثا
تزجر قارئتها عن المعاصي وترد المت ِّدينات منهن إلى النهج القويم بعد
التحضر الزائف ،فإنَّ تلك الشائبة تقع
أن شابت جبلَّتهم السليمة شوائب
ُّ
في القلب وترسخ في الطبع فتظنُّ إحداهن أنَّها على حق المبين وعلى
الصراط المستقيم ،واألمر على خَلف ذلك فكم من نساء يلعنَّ بعولتهنَّ
ويشتموهم ،وكم من نساء في الشوارع متبرجات ال يزجرهنَّ زاجر،
يرين أنَّهنَّ على حق وأنَّ غيرهنَّ على الباطل ،وهي في األصل
وهنَّ
َ
فقدت حقيقتها وهي :أنوثتها ،وحياءها ،واتِّباعها لزوجها؛
وظننت أ َّوال أن تصنيف أربعين حديثا سيكون سهَل وأنَّ األمر سيكون
مج َّرد جمع أحاديثَّ ،إال أنَّ األمر كان أصعب من ذلك بكثير ،فدعوت هللا
سر لي هذا العمل فاستجاب سبحانه فلله الحمد والمنة،
ربي أن يي ِّ
وس َّميته األربعون ال َّزجريَّة في زجر النِّساء ،وأسأل هللا سبحانه أن يقبل
هذا العمل مني ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به
وإخواني وأخواتي والمسلمين ،وأن يردَّنا إلى دينه ر ًّدا جميَل ،وصلى هللا
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم ،والحمد هلل رب العالمين .
وكتب
الدكتور أبو فاطمة عصاَ الدين بن إبراهيم النقيلي
غفر هللا له و لوالديه و لمشايخه
و للمسلمين
آمين.
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الرحيم
الرحمن َّ
بسم اهلل َّ
إنَّ خير ما يبدأ به الوعض هو كَلَ هللا تعالى ،وال فرق في الحجية بين
كَلَ هللا تعالى وبين كَلَ رسوله َّ ،إال إنَّا نقدَِّ كتاب هللا تعالى لشرفه.
الرجيم
أعوذ باهلل من الشَّيطان َّ

الرحيم
الرحمن َّ
بسم اهلل َّ
ض َل َّ
ض َو ِب َما أَنفَقُوا
ال ِّر َجا ُل قَ َّوا ُم َ
سا ِء بِ َما فَ َّ
هللاُ بَ ْع َ
ون َعلَى النِّ َ
ضهُ ْم َعلَى بَ ْع ٍ
صالِ َحاتُ قَانِتَاتٌ َحافِ َ
ب بِ َما َحفِظَ َّ
هللاُ ۚ َو َّ
الَلتِي
ِمنْ أَ ْم َوالِ ِه ْم ۚ فَال َّ
ظاتٌ لِّ ْل َغ ْي ِ
اض ِربُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
ت ََخافُ َ
ضا ِج ِع َو ْ
ون نُشُو َزهُنَّ فَ ِعظُوهُنَّ َواه ُْج ُروهُنَّ فِي ا ْل َم َ
سبِ ًيَل ۗ إِنَّ َّ
ان َعلِيًّا َكبِي ًرا[النساء.]14 :
هللاَ َك َ
أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ ََل تَ ْبغُوا َعلَ ْي ِهنَّ َ
الرحيم
الرحمن َّ
بسم اهلل َّ
ين
وجهُنَّ َو َال يُ ْب ِد َ
ض ْ
ت يَ ْغ ُ
صا ِر ِهنَّ َويَ ْحفَ ْظ َن فُ ُر َ
ض َن ِمنْ أَ ْب َ
َوقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ِزينَتَ ُهنَّ إِ َّال َما َ
ض ِر ْب َن ِب ُخ ُم ِر ِهنَّ َعلَى ُجيُوبِ ِهنَّ ۖۖ َو َال يُ ْب ِدي َن
ظ َه َر ِم ْن َها ۖۖ َو ْليَ ْ
ِزينَتَهُنَّ إِ َّال لِبُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو آبَائِ ِهنَّ أَ ْو آبَا ِء بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْبنَائِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْبنَا ِء
سائِ ِهنَّ أَ ْو َما
بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أَ ْو بَنِي إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أَ ْو بَنِي أَ َخ َواتِ ِهنَّ أَ ْو نِ َ
الر َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذي َن لَ ْم
َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُهنَّ أَ ِو التَّابِ ِع َ
اإل ْربَ ِة ِم َن ِّ
ين َغ ْي ِر أُولِي ْ ِ
ين ِمن
ض ِر ْب َن بِأ َ ْر ُج ِل ِهنَّ لِيُ ْعلَ َم َما يُ ْخفِ َ
سا ِء ۖۖ َو َال يَ ْ
ت النِّ َ
يَ ْظ َه ُروا َعلَى َع ْو َرا ِ
ِزينَتِ ِهنَّ ۚۖ َوتُوبُوا إِلَى َّ
ون[النور.]11 :
ون لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
هللاِ َج ِمي ًعا أَيُّهَ ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
الرحيم
الرحمن َّ
بسم اهلل َّ
ين َعلَ ْي ِهنَّ ِمن
ين يُ ْدنِ َ
سا ِء ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
يَا أَ ُّي َها النَّبِ ُّي قُل ِّألَ ْز َوا ِج َك َوبَنَاتِ َك َونِ َ
ان َّ
هللاُ َغفُو ًرا
َج ََلبِيبِ ِهنَّ ۚۖ َذلِ َك أَ ْدنَى أَن يُ ْع َر ْف َن فَ ََل يُ ْؤ َذ ْي َن ۗۖ َو َك َ
َّر ِحي ًما[األحزاب.]37 :
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فصل
في وجوب طاعة الزوج وحسن معاملته
ٌ
َّاَ سج َد للنَّب ِّي
 – 1عن عبد هللا بن أبي أوفى قال :ل َّما ق ِد ََ
معاذ َ
من الش ِ
قا َل :ما هذا يا ُم ُ
دون ألساقفتِ ِهم
عاذ؟ قا َل :أتيتُ الشَّا ََ فوافقتُهُم
يسج َ
ُ
وبطارقتِ ِهم ف َو ِددْتُ في نَفسي أن نفع َل ذلِ َك بِ َك فقا َل رسو ُل َّ
هللاِ  :فَل
يسج َد لغي ِر َّ
سج َد
تف َعلوا فإنِّي لو ُكنتُ آم ًرا أح ًدا أن
هللاِ أل َمرتُ المرأةَ أن ت ُ
ُ
ي
فس مح َّم ٍد بي ِد ِه ال تؤدِّي المرأةُ ح َّ
لزو ِجها؛ والَّذي نَ ُ
ق ربِّها حتَّى تؤ ِّد َ
ب لم تمن ْعهُ(.)1
ح َّ
سها َوه َي علَى قتَ ٍ
ق زو ِجها ولو سألَها نف َ
ش ٍر ،ولو
سج َد لبَ َ
وفي رواية :فقال رسول هللا  :ال يَصلُ ُح لبَ َ
ش ٍر أنْ يَ ُ
س ُج َد َ
لز ْو ِجها؛ ِمنْ ِعظَ ِم
سج َد لبَ َ
صلُ َح لبَ َ
ش ٍر ،أل َم ْرتُ ال َم ْرأةَ أنْ تَ ْ
ش ٍر أنْ يَ ُ
َ
سه قُ ْرحةٌ
ق َر ْأ ِ
َحقِّه عليها ،والذي نَ ْفسي بِيَ ِده ،لو كان ِمنْ قَ َد ِمه إلى َم ْف ِر ِ
سه ما أدَّتْ َحقَّه(.)1
صدي ِد ،ثُم ا ْ
ستَ ْقبَلَ ْته تَ ْل َح ُ
ح وال َّ
تَ ْنبَ ِج ُ
س بالقَ ْي ِ
صو ََ َ
وز ْو ُجها
 – 1عن أبي هريرة عن النبي  :ال يَ ِح ُّل لِ ْل َم ْرأَ ِة أنْ تَ ُ
بإذنِ ِه ،وال تَأْ َذ َن في بَ ْيتِ ِه َّإال ْ
شا ِه ٌد َّإال ْ
بإذنِ ِه ،وما أ ْنفَقَتْ ِمن نَفَقَ ٍة عن غي ِر
ش ْط ُرهُ(.)1
أ ْم ِر ِه فإنَّه يُؤَ دَّى إلَ ْي ِه َ
 – 1عن طلق بن علي عن النبي
ف ْلتَأْتِ ِه ،وإِنْ كانَتْ على التَّنُّو ِر(.)4

لحاجتِ ِه
قال :إِ َذا ال َّرج ُل د َعا َزوجتَهُ
َ

 – 4عن عبد هللا بن عباس ،عن النبي أال أُ ْخبِ ُر ُك ْم بِ ِر َجالِ ُك ْم ِمن أه ِل
ق في الجن ِة ،والشهيَ ُد في الجن ِة،
الجن ِة؟
النبي في الجن ِة ،والصدي ُ
ُّ
والمولَ ْو ُد في الجن ِة ،والرج ُل يزو ُر أخاهُ في ناحي ِة ال ِم ْ
ص ِر ال يزو ُرهُ َّإال هللِ
الولو ُد العؤو ُد على زو ِجها،
ع َّز وج َّل ،ونِسا ُؤ ُك ْم من أه ِل الجن ِة ال َودُو ُد َ
ق
ض َع يَ َدها في يَ ِد َز ْو ِجها ،وتقو ُل :ال أَ ُذو ُ
ب جاءتْ حتى تَ َ
ض َ
التي إذا َغ ِ
ضى(.)3
ضا حتى ت َْر َ
َغ ْم ً
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سها،
ت المرأةُ َخ ْم َ
 – 3عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا  :إذا صلَّ ِ
زوجها ،قي َل لهاُ :
ادخلي
فرجها ،وأطا َعت
صنَتْ
وصا َمت شه َرها ،وح َّ
َ
َ
ت(.)6
الجنَّةَ ِمن أ ِّ
شئ ِ
ب الجنَّ ِة ِ
ي أبوا ِ
 – 6عن عبد هللا بن عمر قال :قال النبي  :اثنا ِن ال تجاوز صَلتُهما
زوجها،
ق من موالِيه ،حتى يرج َع ،و امرأةٌ عصتْ
سهما :عب ٌد آبِ ٌ
َ
رؤو َ
حتى تر ِج َع(.)9
سئُو ٌل عن
راع و ُكلُّ ُك ْم َم ْ
 – 9عن عبد هللا عمر قال :قال النبي  :أَال ُكلُّ ُك ْم ٍ
سئُو ٌل عن َر ِعيَّتِ ِه ،وال َّر ُج ُل
راع وهو َم ْ
َر ِعيَّتِ ِه ،فا ِإلما َُ الذي علَى النَّا ِ
س ٍ
سئُو ٌل عن َر ِعيَّتِ ِه ،وال َم ْرأَةُ را ِعيَةٌ علَى أ ْه ِل
راع علَى أ ْه ِل بَ ْيتِ ِه ،وهو َم ْ
ٍ
سيِّ ِد ِه
وولَ ِد ِه وهي َم ْ
راع علَى ما ِل َ
بَ ْي ِ
ت َز ْو ِجهاَ ،
سئُولَةٌ ع ْنه ْم و َع ْب ُد ال َّر ُج ِل ٍ
سئُو ٌل عن َر ِعيَّتِ ِه(.)1
راع و ُكلُّ ُك ْم َم ْ
وهو َم ْ
سئُو ٌل ع ْنه ،أال فَ ُكلُّ ُك ْم ٍ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح رواه ابن ماجه واللفظ له  ،3131وأحمد في مسنده  ،17401والترمذي في سننه 40119
عن أبي هريرة ،والبهقي  ،14911وحسنه األلباني في إرواء الغليل وذكر له ثَلثة طرق :عن أبي
وصححه.
هريرة ،ومعاذ بن جبل ،وبريد األسلمي
َّ
( )1رواه أحمد  ، 11614وصححه األرنؤوط في تخريج المسند بغير زيادة والذي نفسي بيده ،...
وصححه األلباني كلَّه في الصحيح الجامع  ، 9913وقال الرباعي في فتح الغفار :إسناده جيد ،1917/1
َّ
ورواه النذري في الترغيب والترهيب  ، 1/77وقال :إسناده جيد رواته ثقات مشهورون.
( )1صحيح رواه البخاري  ،3173واأللباني في الصحيح الجامع  ،9649والبهقي في نحوه في الكبرى
 ،9/171وغيرهم.
( )4صحيح رواه الترمذي  ،1160والنسائي في الكبرى  ،1791واأللباني في الصحيح الجامع ،314
وغيرهم.
( )3حسن رواه البيهقي في شعب اإليمان  ،6/1711وأخرجه الطبراني في المعجم األوسط ،6/11
واأللباني في السلسلة الصحيحة  ،119وقال إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلفا اختلط في
اآلخر ،لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
سنه السخاوي في البلدانيات ،وصححه
( )6حسن رواه المنذري في الترغيب والترهيب  ،1/79وح َّ
األلباني في الصحيح الجامع  ،660وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير .1/300
( )9صحيح المنذري في الترغيب والترهيب  ،101/1وقال :إسناده جيد ،ورواه الهيتمي المكي في
الزواجر  11/1وقال :إسناده جيد ،ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد  ،4/116وقال :رجاله ثقات،
وصححه األلباني في الصحيح الجامع .116
( )1صحيح رواه البخاري في صحيحه .9111
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ستَأْ ِذنُ
سعُو ٍد تَ ْ
ب ا ْم َرأَةُ ا ْب ِن َم ْ
 - 1عن أبي سعيد الخدري قالَ :جا َءتْ َز ْينَ ُ
ب؟ فقِي َل :ا ْم َرأَةُ
ب ،فَقَا َلُّ :
هللا ،ه ِذه َز ْينَ ُ
أي ال َّزيَانِ ِ
عليه ،فقِي َل :يا َرسو َل َّ ِ
س ُعو ٍد ،قَا َل :نَ َع ْم ،ا ْئ َذنُوا لَ َها .فَأ ُ ِذ َن لَ َها ،قَالَتْ  :يا نَبِ َّي َّ
هللاِ ،إنَّ َك أ َم ْرتَ
ا ْب ِن َم ْ
ص َدقَ ِة،
ق به ،فَ َز َع َم ابنُ
َص َّد َ
َ
اليو ََ بال َّ
وكان ِعن ِدي ُحلِي لِي ،فأ َردْتُ أنْ أت َ
َص َّد ْقتُ به عليهم ،فَقَا َل
ق ابنُ
أح ُّ
ص َد َ
َم ْ
النبي َ :
ق َمن ت َ
سعُو ٍد أنَّه و َولَ َدهُ َ
ُّ
ت به عليهم(.)1
أح ُّ
َم ْ
ق َمن ت َ
وولَ ُد ِك َ
َص َّد ْق ِ
سعُو ٍد؛ َز ْو ُج ِك َ
 – 7عن حصين بن محصن :أنَّ ع َّمةً له أتت النَّب َّي فقال لها :أذاتَ
زوج أنت قالت :نعم ،قال :فأين أنت منه؟ قالت :ما آلوه َّإال ما عجزتُ
ٍ
()1
عنه ،قال :فكيف أنت له فإنَّه جنَّتُك ونا ُرك .
س
ُّ
 – 10عن عائشة أ َِّ المؤمنين قالت :سألتُ رسو َل هللاِ
أي النا ِ
س أعظ ُم حقًّا على
أعظ ُم حقًّا على المرأ ِة قال:
زوجها ،قلتُ ُّ :
ُ
فأي النا ِ
الرج ِل قال :أ ُّمهُ(.)1

------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح رواه البخاري في صحيحه  ، 1461وهو جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري وهوَ :خ َر َج
أو ِف ْ
ص َدقَ ِة ،فَقَا َل :أ ُّيها
اس ،وأَ َم َر ُه ْم بال َّ
هللا في ْ
ص َرفَ  ،فَ َو َعظَ النَّ َ
صلَّى ،ثُ َّم ا ْن َ
ط ٍر إلى ال ُم َ
َرسو ُل َّ ِ
أض ًحى ْ
َص َّد ْقنَ ؛ فإنِّي َرأَ ْيتُ ُكنَّ أ ْكثَ َر أه ِْل النَّا ِر .فَقُ ْلنَ :
النَّ ُ
سا ِء ،ت َ
سا ِء ،فَقَا َل :يا َم ْعش ََر النِّ َ
َص َّدقُوا ،فَ َم َّر علَى النِّ َ
اس ،ت َ
َب لِلُ ِّب
ين ْأذه َ
ير ،ما َرأَيْتُ ِمن نَاقِ َ
ش َ
صا ِ
هللا؟ قَا َل :تُ ْكثِ ْرنَ اللَّعْنَ  ،وتَ ْكفُ ْرنَ ال َع ِ
وبِ َم ذلكَ يا َرسو َل َّ ِ
ت َع ْق ٍل و ِد ٍ
ب  ...الحديث.
ار إلى َم ْن ِز ِل ِهَ ،جا َءتْ زَ ْينَ ُ
الحا ِز َِ ِمن ْ
ص َ
ص َرفَ  ،فَلَ َّما َ
سا ِء .ثُ َّم ا ْن َ
إحدَا ُكنَّ  ،يا َم ْعش ََر النِّ َ
ال َّر ُج ِل َ
( )1رواه أحمد  ، 17013والحاكم ،والمنذري في الترغيب والترهيب  ،1/79ورواه الهيثمي في مجمع
الزوائد  ، 4/107وقال رجاله رجال الصحيح خَل حصين هو ثقة ،والهيتمي المكي في الزواجر 1/40
وصححه ،وصححه األلباني في صحيح الترغيب  ،1711والدمياطي في المتجر الرابح  ،114وقوله:
فإنَّه جنتك ونارك :أي :إن أحسنت عشرته وأطاعته في المعروف فهو باب جنتها ،وإن وعصت وتكبرت
المقربة إلى هللا تعالى هي خدمة
ونكدت عليه فهو باب نارها ،وهو إشارة إلى أنَّ أحسن أعمال المرأة
ِّ
زوجها وطاعته ،السيما إن كان من أهل العلم.
( )1رواه المنذري في الترغيب والترهيب  ،1/71وقال :إسناد البزار حسن ،وقال الهيثمي في مجمع
الزوائد  :4/111فيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر ،وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال الدمياطي في المتجر الرابح  ،114إسناده حسن.
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة  ،4/11إسناده حسن.
وقال الهيتمي المكي في الزواجر  ،1/40إسناده حسن.
وقال السيوطي في الجامع الصغير  ،1111صحيح.
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير  ،1/149يروى عن عائشة بأسانيد جياد من غير هذا الوجه.
ويظهر من كَلَ العقيلي أنَّ الحديث حسن لغيره ،فتشهد له أسانيد جياد ،ويشهد له المعنى في أحاديث
أخرى مشابهة.
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 – 11عن أبي هريرة عن النبي قال :خي ُر النسا ِء امرأةٌ إذا نظرتَ
سها
إليها سر ْت َك وإذا أمرتَها أطاع ْت َك وإذا ِغبتَ عنها حفِظ ْت َك في نف ِ
ومالِك(.)1
وفي رواية ألحمد :وإذا ِغ ْبتَ عنها حفِ َ
سها ومالِكَ َ ،
وزا َد في
ظ ْتك في نَ ْف ِ
آخ ِر
الر َجا ُل قَ َّوا ُم َ
آ ِخ ِره :وتََل هذه اآليَةَِّ { :
ون َعلَى النِّ َ
سا ِء}[النساء ]14 :إلى ِ
اآلي ِة(.)1
فصل
الرجال
في وجوب احتراَ النساء لعواَ ِّ
خارج
 - 11عن أبي أسيد األنصاري أنه سمع رسول هللا يقو ُل وه َو
ٌ
َ
من المسج ِد فاختلطَ ِّ
ريق ،فقا َل رسو ُل هللاِ
الرجا ُل م َع النِّسا ِء فِي الطَّ ِ
ت
ليس لكنَّ أنْ ت َْحقُ ْق َن الطري َ
للنِّسا ِء :استأ ِخ ْر َن؛ فإنَّهُ َ
ق ،عليكنَّ بحافَا ِ
ق بالجدا ِر منْ
ق بالجدا ِر حتَّى إنَّ ثوبَها ليتعلَّ ُ
ق ،فكانتْ المرأةُ تلتص ُ
الطري َ
لصوقِها به(.)1
فصل
في منع المرأة من اعتَلء المناصب
 – 11عن أبي بكرة نفيع بن الحارث قا َل :لَ َّما بَلَ َغ َرسو َل َّ
هللاِ أنَّ أ ْه َل
س َرى ،قا َل :لَنْ يُ ْفلِ َح قَ ْو ٌَ ولَّ ْوا أ ْم َر ُه ُم
س ق ْد َملَّ ُكوا عليهم ب ْنتَ ِك ْ
فا ِر َ
ا ْم َرأَةً(.)4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وصححه األلباني في الصحيح الجامع  ،1177عن
( )1صحيح لغيره ،رواه البزار في مسنده ،13/193
َّ
صحته في عمدة
عبد هللا بن سَلَ ،ورواه الهيثمي في مجمع الزاوائد  ،4/196أشار أحمد شاكر إلى َّ
التفسير  ، 1/300وقال ابن حجر العسقَلني في الكافي الشافي  :93إسناده حسن.
( )1رواه أحمد في مسنده .11/114
( )1صحيح رواه أبو داود في سننه  ،3191والشاشي في مسنده  ،1313والطبراني .310 – 17/161
( )4صحيح رواه البخاري في صحيحه  ،4413وصححه األلباني.
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فصل
في منع المرأة من خلع ثوبها في غير بيت زوجها
ص عائِشةَ،
 – 14عن أبي مليح الهذلي قال :أتَ ْي َن نِ ْ
سوةٌ ِمن أ ْه ِل ِح ْم َ
فقالَتْ لهنَّ عائِشةُ :ل َعلَّ ُكنَّ ِمن النسا ِء الَلتي يَ ُ
لن لها:
ت؟ ف ق ُ َ
دخ َ
لن الح َّماما ِ
س ِمعتُ رسو َل هللاِ يقو ُل :أيُّما
إنَّا لَنَف َع ْل َن ،فقالَتْ لهنَّ عائِشةُ :أما إنِّي َ
ين هللاِ(.)1
ت َز ْو ِجهاَ ،هتَ َكتْ ما بَينَها وبَ َ
ا ْم َرأ ٍة َو َ
ض َعتْ ثيابَها في َغي ِر بَي ِ
ت
وفي رواية عند ابن ماجه :أيُّما امرأ ٍة وض َعتْ ثيابَها ،في غي ِر بي ِ
وبين هللاِ ع َّز وج َّل(.)1
س ْت َر ما بينها
َ
زو ِجها فقَ ْد هتَ َكتْ ِ
ْ
فصل
في فتنة النساء
 - 13عن أسامة بن زيد عن رسول هللا
الرجا ِل ِم َن النِّسا ِء(.)1
علَى ِّ

ض َّر
 :ما تَ َر ْكتُ بَ ْع ِدي فِ ْتنَةً أ َ

ض َرةٌ،
 – 16وعن أبي سعيد الخدري عن رسول هللا  :إنَّ ال ُّد ْنيَا ُح ْل َوةٌ َخ ِ
وإنَّ َّ
ون ،فَاتَّقُوا ال ُّد ْنيَا َواتَّقُوا
كيف تَ ْع َملُ َ
ست َْخلِفُ ُك ْم فِي َها ،فَيَ ْنظُ ُر َ
هللاَ ُم ْ
سا ِء.
سا َء ،فإنَّ أَ َّو َل فِ ْتنَ ِة بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل َكانَتْ في النِّ َ
النِّ َ
ون(.)4
كيف تَ ْع َملُ َ
ث ا ْب ِن بَشَّا ٍر :لِيَ ْنظُ َر َ
وفي َحدي ِ
 - 19عن عبد هللا بن مسعود عن النبي قال :إنَّ المرأةَ عورةٌ ،فإذا
ب ما تكونُ من وج ِه ر ِّبها وهي في قَ ْع ِر
َخ َر َجتْ استَ ْ
ش َرفَها الشيطانُ  ،وأَ ْق َر ُ
بيتِها(.)3
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فصل
في منع استعطار المرأة في الشارع
 – 11عن أبي موسى األشعري عن النبي قال :أيُّما امرأ ٍة استعطرتْ
ريحها فهي زانيةٌ(.)6
قوَ ليجدوا من ِ
فمرتْ على ٍ
فصل
للحسن
في تحريم تغيير خلق هللا تعالى ُ
 – 17عن عبد بن مسعود قال :لَ َع َن َّ
ت،
ت وال ُم ْ
شما ِ
ست َْو ِ
شما ِ
هللاُ الوا ِ
ق َّ
هللاِ ،ما لي ال أ ْل َعنُ َمن
ت َخ ْل َ
ت لِ ْل ُح ْ
س ِن ،ال ُم َغيِّرا ِ
ت ،وال ُمتَفَلِّجا ِ
وال ُمتَنَ ِّمصا ِ
ب َّ
لَ َع َن َرسو ُل َّ
هللاِ(.)9
هللاِ  ،وهو في ِكتا ِ
ت ا ْم َرأَةٌ إلى النب ِّي  ،فَقالَتْ :
 - 10عن أسماء بنت أبي بكر قالتَ :جا َء ِ
صلُهُ؟
ق َ
صبَةٌ فَتَ َم َّر َ
صابَ ْت َها َح ْ
سا أَ َ
يا َرسو َل هللاِ ،إنَّ لي ا ْبنَةً ُع َريِّ ً
ش ْع ُر َها أَفَأ َ ِ
فَقا َل :لَ َع َن َّ
صلَةَ.
صلَةَ َوا ْل ُم ْ
ست َْو ِ
هللاُ ال َوا ِ
ش ْع ُر َها (.)1
وفي رواي ٍة :فَتَ َم َّرطَ َ
 – 11عن عبد هللا بن عباس قال :قال النبي  :لَ َع َن َرسو ُل َّ
هللاِ
بالر َجا ِل(.)7
سا ِء ،وال ُمتَ َ
ال ُمتَ َ
شبِّ ِه َ
سا ِء ِّ
ين ِم َن ِّ
ت ِم َن النِّ َ
الر َجا ِل بالنِّ َ
شبِّ َها ِ

------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح أخرجه أبو داود ( ،)4010والترمذي ( ،)1101وابن ماجه ( ،)1930وأحمد ()16104
واللفظ له  ،وصححه األرنؤوط في تخريج المسند ،ورواية ابن ماجه صححها األلباني في الصحيح
الجامع.
( )1صحيح رواه ابن ماجه  ، 1016وصححه األلباني في الجامع الصحيح .1910
( )1صحيح أخرجه البخاري ( ،)3076ومسلم (.)1940
( )4صحيح رواه المسلم .1941
( )3رواه ابن خزيمة في صحيحه  1613وصححه األلباني ،وابن حبان في صحيحه  ،3377وابن رجب
في فتح الباري وقال :إسناده كلهم ثقات ،وقال :األرنؤوط رجاله ثقات رجال الصحيح ،والطبراني في
المعجم األوسط  ،1/101وغيرهم.
( )6صحيح رواه النسائي  ،3141وأبو داود  ،4191والترمذي  ،1916وصححه األلباني.
( )9صحيح رواه البخاري  ،3741ومسلم .1113
( )1صحيح رواه مسلم .1111
( )7صحيح رواه البخاري في صحيحه .3113
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فصل
في تحريم كل ما يفتن الرجال من حلي أو لباس أو غيره
 – 11عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا
َّ
ب وال ُمعصفَ ِر(.)1
الذه ِ

 :وي ٌل للنِّسا ِء من األحم َر ْين

فصل
في منع لبس النعل العالي للمرأة وما يشاببه من التزوير وجلب األنظار
ت ا ْم َرأَةٌ ِمن بَنِي
 - 11عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال :كانَ ِ
ب،
شي مع ا ْم َرأَتَ ْي ِن طَ ِويلَتَ ْي ِن ،فاتَّ َخ َذتْ ِر ْجلَ ْي ِن ِمن َخ َ
إ ْ
ش ٍ
صي َرةٌ تَ ْم ِ
سرائِي َل ،قَ ِ
ب ،فَ َم َّرتْ
ق ُم ْطبَقٌ ،ثُ َّم َح َ
ب ُم ْغلَ ٌ
ش ْتهُ ِم ْ
س ًكا ،وهو أ ْطيَ ُ
وخاتَ ًما ِمن َذ َه ٍ
ب الطِّي ِ
ش ْعبَةُ يَ َدهُ(.)1
ض ُ
ب ْي َن ال َم ْرأَتَ ْي ِن ،فَلَ ْم يَ ْع ِرفُوها ،فقالَتْ بيَ ِدها َه َكذا ونَفَ َ
وفي رواة ابن خزيمة :ام َرأتي ِن َ
طويلَتي ِن تُع َرفا ِن ،وامرأةً قصيرةً ال
تُع َرفُ .
------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح أخرجه ابن حبان ( ،)3761والبيهقي في ((شعب اإليمان)) ( ،)6170والديلمي في
((الفردوس)) ( )9111وصححه األلباني في السلسلة.
ومعنى الحديث أنَّ النب َّي نهى عن كل ما يفتن الرجال من ناحية النساء ألن من أعظَ ِم هذه ال ِفت َِن في هذه
غيرها،
األُ َّم ِة هي ِفتنَةُ النِّسا ِء؛
ص ُل بالنِّسا ِء إلى ال ِفتنَ ِة أو أنْ تَف ِتنَ
ْ
َ
بي عن ُك ِّل ما َي ِ
وألج ِل ذلك نَهى النَّ ُّ
بي النِّسا َءَّ :
عل ،وكان من هذه األُمو ِر التي َّ
َب وال ُم َعصفَ ُر ،كما جا َء في
الذه ُ
ول أو ِف ٍ
من قَ ٍ
حذ َر منها الن َّ ُّ
والوي ُل :وا ٍد في َجهنَّ َم شَدي ٌد َح ُّره ،و َبعي ٌد قَع ُره ،وقيل:
بي َ " :وي ٌل للنِّسا ِء"
هذا َ
الحدي ِ
َ
ث حيث قال النَّ ُّ
س َرهما بقَول ِهَّ " :
ب
رين" ثم ف َّ
الوي ُل بمعنى التح ُّ
الذ َه ِ
َ
س ِر وال َهلَك ِة ،وفي هذا تَحذي ٌر ل ُهنَّ " ،من األَح َم ِ
َّ
ِّ
َ
َ
َّ
باس أو
ل
ال
:
فهو
،
ر
ف
ص
ع
م
ال
ا
م
وأ
،
لي
الح
ه
ن
أ
ميع
الج
لدى
َ
علو
م
م
فهو
،
َب
ه
الذ
ا
م
أ
،
"
ر
ف
ص
ع
م
ال
ُ
َّ ُ َ ُ
ُ
َو ُ َ
ُ ُّ
َ عروفٌ َ ٌ
َّ
ِ
َ ِ
لي
صب ٌغ أصفَ ُر أو أح َم ُر ،ومعناه :يَتَحلَّيَنَّ ُ
الثياب ال َمصبو َغةُ بالعُصفُ ِر ،والعُصفُ ُر :نَباتٌ يُ
ُ
َ
ستخر ُج منه ِ
بح ِّ
َّ
ِّ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
ت ككثي ٍر من النسا ِء الَلتي يَف َعلنَ ذلك ،وال
ب ،ويَلبَسْنَ
ت ُمتبَختِرا ٍ
الثياب ال ُم َعصف َرة ويَتَب َّر ْجنَ ُمتعطرا ٍ
َ
الذ َه ِ
َّهو ِة.
ش َّك أنَّ هذا يُظ ِه ُر الفِتَنَ بإظها ِر الزينَةِ ال ُملفِتَ ِة للنَّظَ ِر والداعي ِة للش َ
( )1صحيح رواه مسلم  ،1131والنسائي  ،1/117وابن خزيمة  ،1677وصححه األلباني.
رتين من
ين ُمز َّو ِ
والمعنى :أنَّ هذه المرأة القصيرة اتخذت رجلين من خشب أي :لبِستْ في ق َد َميها ِرجلَ ِ
ب ،والمقصود به كعبين طويلين لنعليها ليزداد طولها ،علَّتها أنَّها ال تعرف بين الرجال على رواية
َخش ٍ
ابن خزيمة قال "ال تعرف" ،واتخذت خاتما وحشت باطنه بالمسك ،ففعلت هذا لتجلب انتباه الرجال.
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فصل
في منع المرأة من السفر وحدها
 – 14عن أبي هريرة قال :قال النبي  :ال يَ ِح ُّل ِال ْم َرأَ ٍة تُ ْؤ ِمنُ َّ
وَ
باهللِ واليَ ِ
ليس معها ُح ْر َمةٌ(.)1
وَ ولَ ْيلَ ٍة
َ
اآل ِخ ِر أنْ تُسافِ َر َم ِ
سي َرةَ يَ ٍ
فصل
ال تنكح المرأة َّإال بإذن وليِّها وإن فعلت فهو باطل
 - 13عن عائشة أ َِّ المؤمنين قالت :قال رسول هللا  :أ ُّيما امرأ ٍة نَ َكحت
كاحها باط ٌل ،فإن دخ َل
كاحها باط ٌل ،فنِ ُ
كاحها باط ٌل ،فنِ ُ
بغي ِر إذ ِن وليِّها ،فنِ ُ
سلطانُ ولِ ُّي من
فرجها ،فإن
اشتجروا فال ُّ
َ
بِها ،فلَها ال َمه ُر بما استح َّل من ِ
ال ولِ َّي لَه(.)1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح رواه البخاري  ،1011ومسلم .1117
( )1صحيح الترمذي ،1101 :وأبو داود  ،1011وابن ماجه  1197وصححه األلباني في إرواء الغليل
.1140
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فصل
في عقاب من تكفر العشير (الزوج)
 – 16عن ابن عبَّاس قال :قال رسول هللا  :أُ ِريتُ النَّا َر فَإ ِ َذا أ ْكثَ ُر أ ْهلِ َها
سا ُء ،يَ ْكفُ ْر َن قي َل :أيَ ْكفُ ْر َن َّ
ان،
س َ
شي َر ،ويَ ْكفُ ْر َن ْ
اإلح َ
النِّ َ
باهللِ؟ قا َل :يَ ْكفُ ْر َن ال َع ِ
إح َداهُنَّ ال َّده َْر ،ثُ َّم َرأَتْ ِم ْن َك شيئًا ،قالَتْ  :ما َرأَ ْيتُ ِم ْن َك
س ْنتَ إلى ْ
لو ْ
أح َ
َخ ْي ًرا قَ ُّ
ط(.)1
ش َر
وفي رواية :عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا قال :يا َم ْع َ
ت
ص َّد ْق َن وأَ ْكثِ ْر َن اال ْ
ستِ ْغ َ
النِّسا ِء ،تَ َ
فار ،فإنِّي َرأَ ْيتُ ُكنَّ أ ْكثَ َر أ ْه ِل النَّا ِر فَقال ِ
ا ْم َرأَةٌ منهنَّ َج ْزلَةٌ( :)1وما لنا يا َرسو َل هللاِ أ ْكثَ ُر أ ْه ِل النَّا ِر؟ قا َل :تُ ْكثِ ْر َن
ب لِ ِذي لُب
ت َع ْق ٍل و ِدي ٍن أ ْغلَ َ
شي َر ،وما َرأَ ْيتُ ِمن ناقِصا ِ
اللَّ ْع َن ،وتَ ْكفُ ْر َن ال َع ِ
ِم ْن ُكنَّ  ،قالَتْ  :يا َرسو َل هللاِ ،وما نُ ْقصانُ ال َع ْق ِل والدِّي ِن؟ قا َل :أ َّما نُ ْقصانُ
ال َع ْق ِل :فَشَها َدةُ ا ْم َرأَتَ ْي ِن تَ ْع ِد ُل شَها َدةَ َر ُج ٍل فَهذا نُ ْقصانُ ال َع ْق ِل ،وتَ ْم ُك ُ
ث
ضان فَهذا نُ ْقصانُ الدِّي ِن(.)1
صلِّي ،وتُ ْف ِط ُر في َر َم َ
اللَّيالِ َي ما تُ َ
 - 19عن أسماء بنت يزيد أَ سلمة األنصارية أنَّ رسول هللا قال:
ين قالت إحداهنَّ  :نع ُ
وذ
ين ،إياكن و
إياكنَّ
كفران ال ُمنَ َّع ِم َ
َ
وكفران ال ُمنَ َّع ِم َ
َ
باهللِ يا نب َّي هللاِ من كفرا ِن نِ َع ِم هللاِ ،قال :بلى إنَّ إحداكنَّ تطو ُل أيمتُ َها ثم
تغضب الغضبةَ فتقول :و هللاِ ما رأيتُ منه ساعةً خي ًرا قط ،وذلك كفرانُ
ُ
ين لع َّل إحداكنَّ تطو ُل
ين إياكنَّ
وكفران ال ُمنعَّ ِم َ
َ
نِ َع ِم هللاِ ،وذلك كفرانُ ال ُمنَعَّ ِم َ
فتغضب
زوجها ويرزقُها منه ول ًدا،
ُ
َ
أيمتُها من أبويها ،ثم يرزقُها هللاُ
الغضبةَ فتكف ُر ،فتقول :ما رأيتُ منك خي ًرا ق ُّ
ط(.)4
---------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح رواه البخاري  ،17ومسلم في صحيحه  ،1919والنسائي  1471في سننه ،وابن حبان في
صحيحه  ،1111وغيرهم.
( )1جزلة :أي :ذات عقل ورأي.
( )1صحيح رواه مسلم في صحيحه  ،97وابن ماجه في سننه  ،1130وأحمد في مسنده ،116/9
واأللباني في الصحيح الجامع  ،9710وغيرهم.
وصححه األلباني ،ورواه أحمد في المسند
( )4صحيح رواه البخاري في األدب المفرد  100وللفظ له
َّ
بنحوه  19317وحسنه األرنؤوط.
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 - 11عن معاذ بن جبل عن رسول هللا قال  :ال تُ ْؤ ِذي ا ْم َرأَةٌ َز ْو َج َها في
الحو ِر ا ْل ِعي ِن :ال تُ ْؤ ِذيه قَاتلَ ِك َّ
هللا ،فَإِنَّ َما هُو
ال ُّد ْنيا إِ َّال قالَتْ َز ْو َجتُهُ ِم َن ُ
ش ُك أَنْ يُفا ِرقَ ِك ِإلَينا(.)1
ِع ْن َد ِك َد ِخي ٌل ،يُو ِ
 – 17عن أبي هريرة عن رسول هللا قال :إِ َذا َد َعا ال َّر ُج ُل ا ْم َرأَتَهُ إلى
صبِ َح(.)1
ضب َ َ
ان َعلَ ْي َها ،لَ َعنَ ْت َها ال َم ََلئِ َكةُ حتَّى تُ ْ
ش ِه ،فَلَ ْم تَأْتِ ِه ،فَبَاتَ َغ ْ
فِ َرا ِ
سو ُل َّ
سأَلَتْ َز ْو َج َها طََلقًا
 – 10عَنْ ثَ ْوبَ َ
ان قَا َل :قَا َل َر ُ
هللاِ  :أَ ُّي َما ا ْم َرأَ ٍة َ
س فَ َح َرا ٌَ َعلَ ْي َها َرائِ َحةُ ا ْل َجنَّة(.)1
فِي َغ ْي ِر َما بَأْ ٍ
الجنَّ ِة،
ب َ
 – 11عن أسامة بن زيد قال :قال رسول هللا  :قُ ْمتُ علَى بَا ِ
ون ،إِ َّال
س َ
سا ِكينُ  ،وإ َذا أَ ْ
الج ِّد َم ْحبُو ُ
ص َح ُ
اب َ
فَإ ِ َذا َعا َّمةُ َمن َد َخلَ َها ال َم َ
ب النَّا ِر ،فَإ ِ َذا َعا َّمةُ
أَ ْ
ص َح َ
اب النَّا ِر ،فقَ ْد أُ ِم َر بِ ِه ْم إلى النَّا ِرَ ،وقُ ْمتُ علَى بَا ِ
سا ُء(.)4
َمن َد َخلَ َها النِّ َ
وفي رواية :عن عمران بن حصين قال :قال رسول هللا  :اطَّلَ ْعتُ في
الجنَّ ِة فَ َرأَ ْيتُ أ ْكثَ َر أ ْهلِها الفُقَرا َء ،واطَّلَ ْعتُ في النَّا ِر فَ َرأَ ْيتُ أ ْكثَ َر أ ْه ِلها
َ
()3
النِّسا َء .
سو َل ّ
هللاِ قَا َل :إِنّ
وفي رواية :عن ِع ْم َر َ
ص ْي ٍن قال :فَ َح ّدثَنَا أَنّ َر ُ
ان ْب ِن ُح َ
سا ُء(.)6
سا ِكنِي ا ْل َجنّ ِة النّ َ
أَقَ ّل َ
 – 11عن فضالة بن عبيد قال ،قال النبي  :ثَلثة ال تسأل عنهم :ثَلثةٌ
صى إما َمه فماتَ عاصيًا؛ فَل
ال يُسأ َ ُل عنهم :رج ٌل فا َر َ
ق الجماعةَ وع َ
زوجها و َكفاها
ق ِمن سي ِده ،وامرأةٌ غاب عنها
يُسأ َ ُل عنهُ ،وأَ َمةٌ أو عب ٌد أَبَ َ
ُ
َمؤونةَ الدُّنيا فتب َّر َجت وتم َّرجت بع َده(.)9
( )1رواه اإلماَ أحمد  ،11101والترمذي  ،1194وابن ماجة  ،1014والطبراني في "الكبير" ،114
وأبو نعيم في الحلية .110/3
( )1صحيح رواه مسلم  ،1416والبخاري .1119
( )1صحيح رواه أبو داود في سننه  ،1116والترمذي  ،1119وابن ماجه  ،1033وصححه األلباني في
صحيح أبي داود.
( )4صحيح رواه مسلم  ،1916والبخاري  ، 3176وصححه األلباني في الصحيح الجامع.
( )3صحيح رواه البخاري 3171
( )6صحيح رواه ابن حبان في صحيحه  ، 9439ورواه مسلم عن يزيد بن حميد الضبعي ،1911
وصححه األلباني في الصحيح الجامع  ،1394واألرنؤوط في تخريج المسند .17716
( )9صحيح رواه البخاري في األدب المفرد  431وصححه األلباني.
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فصل
في عذاب الكاسيات العاريات
ص ْنفا ِن ِمن أ ْه ِل النَّا ِر لَ ْم
 - 11عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا ِ :
اس ،ونِسا ٌء
ض ِربُ َ
ب البَقَ ِر يَ ْ
ون بها النَّ َ
سياطٌ َكأَ ْذنا ِ
أ َرهُما ،قَ ْو ٌَ معهُ ْم ِ
ت المائِلَ ِة ،ال
سهُنَّ َكأ َ ْ
سياتٌ عا ِرياتٌ ُم ِميَلتٌ مائَِلتٌ ُ ،رؤُو ُ
سنِ َم ِة البُ ْخ ِ
كا ِ
سي َر ِة َكذا
يحها لَيُ َ
يحها ،وإنَّ ِر َ
الجنَّةَ ،وال يَ ِجد َْن ِر َ
يَد ُْخ ْل َن َ
وج ُد ِمن َم ِ
و َكذا(.)1
وفي رواية :عن عبد هللا بن عمرو قال :قال رسول هللا  :سيَكونُ في
ب
روج كأشبا ِه ال ِّرحا ِل ين ِز َ
آخ ِر أ َّمتي رجا ٌل ير َك َ
بون على ُ
لون على أبوا ِ
س ٍ
جاف،
سياتٌ عارياتٌ على
ت ال ِع ِ
رؤوس ِهم كأسنم ِة البُخ ِ
ِ
المسج ِد نسا ُؤهُم كا ِ
من نسا ُؤ ُكم
من
األمم لخ َد َ
ال َعنوهنَّ فإنَّهنَّ ملعوناتٌ  ،لو كانَت ورا َء ُكم أ َّمةٌ َ
ِ
نسا َءهُم كما يخ ِدمنَ ُكم نسا ُء األ َم ِم قبلَ ُكم(.)1
 - 14عن عب ِد هللاِ ب ِن َعمرو (مرفوعا) قال :إنَّ أه َل النا ِر يَدعون مال ًكا،
ون) ثم يَدعون ربَّهم
فَل يجيبُهم
أربعين عا ًما ،ثم يقو ُل( :إِنَّ ُك ْم َما ِكثُ َ
َ
ون) فَل يجيبُهم مث ُل
فيقولونَ ( :ربَّنَا أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َها فَإِنْ ُع ْدنَا فَإِنَّا ظَالِ ُم َ
الدنيا ثم يقولْ ( :
القوَ فما هو إال
ون) ثم ييأس
سؤُا فِي َها َو َال تُ َكلِّ ُم َ
اخ َ
ِ
الزفي ُر والشهيقُ ،تشبه أصواتُهم أصواتَ الحمي ِر أولُها شهيقٌ ،وآخ ُرها
زفي ٌر(.)1
 - 13عن أس ابن مالك عن رسول هللا  :يُ ْؤتَى بأ َ ْن َع ِم أ ْه ِل ال ُّد ْنيا ِمن أ ْه ِل
ص ْب َغةً ،ثُ َّم يُقا ُل :يا ا ْب َن آ َد ََ ه ْل َرأَ ْيتَ
النَّا ِر يَو ََ القِيا َم ِة ،فيُ ْ
صبَ ُغ في النَّا ِر َ
ط؟ ه ْل َم َّر ب َك نَ ِعي ٌم قَ ُّ
َخ ْي ًرا قَ ُّ
ط؟ فيَقو ُل :الَّ ،
س
ب ،ويُ ْؤتَى بأ َ َ
وهللاِ يا َر ِّ
ش ِّد النَّا ِ
الجنَّ ِة ،فيُقا ُل له :يا ا ْب َن
الجنَّ ِة ،فيُ ْ
ص ْب َغةً في َ
صبَ ُغ َ
سا في ال ُّد ْنياِ ،من أ ْه ِل َ
بُ ْؤ ً
ش َّدةٌ قَ ُّ
سا قَ ُّ
ط؟ فيَقو ُل :الَّ ،
ب ما َم َّر
وهللاِ يا َر ِّ
آ َد ََ ه ْل َرأَ ْيتَ بُ ْؤ ً
ط؟ ه ْل َم َّر ب َك ِ
ش َّدةً قَ ُّ
س قَ ُّ
ط(.)4
بي بُ ْؤ ٌ
ط ،وال َرأَ ْيتُ ِ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح أخرجه مسلم  ،1111وغيره وصححه األلباني في الصحيح الجامع .13
( )1صحيح لغيره أخرجه أحمد في المسند  11/16وصححه ،وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح  ،3/140وأخرجه ابن
حبان في صحيحه  ،3931وحسنه األلباني في السلسلة  ،1611وقال المنذري أسناده صحيح أو حسن أو ما قاربها.
( ) 1صحيح رواه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه األلباني  ،1671ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 10/177
وقال :رجاله رجال الصحيح ،وقال األرنؤوط في تخريج السنة :رجاله ثقات.
وإذا روى الصحابي الخبر الذي ليس فيه مجال لَلجتهاد فحكمه ال َّرفع.
( )4صحيح رواه مسلم  ،1109واللفظ له ،وابن ماجه  4111بنحوه ،وصححه األلباني.
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فصل
في خير النساء
 - 16عن عبد هللا بن عمر قال :قال رسول هللا
صا ِل َحةُ(.)1
َاع ال ُّد ْنيَا ال َم ْرأَةُ ال َّ
َمت ِ

 :ال ُّد ْنيَا َمتَاعٌَ ،و َخ ْي ُر

ض َي هللاُ عنه ،عن النب ِّي قال :تُن َك ُح المرأةُ
 - 19عن أبي هُ َريرةَ َر ِ
ت الدِّي ِن تَ ِربَت
ولح َ
ألربَ ٍع :لِمالِهاَ ،
سبِها ،ولِ َجمالِها ،ولِ ِدينِها؛ فاظفَ ْر بذا ِ
يداك(.)1
سعاد ِة:
 - 11عن سعد بن أبي وقاص عن النبي قال :أرب ٌع ِمن ال َّ
ب الهني ُء،
الح والمر َك ُ
ص ُ
صالحةُ والمس َكنُ الواس ُع والجا ُر ال َّ
المرأةُ ال َّ
ق
ضيِّ ُ
سو ُء والمس َكنُ ال َّ
سو ُء والمرأةُ ال َّ
وأرب ٌع ِمن الشَّقاو ِة :الجا ُر ال َّ
سو ُء(.)1
ب ال َّ
والمر َك ُ
ض ِة َّ
ي الما ِل
ب ما نَ َز َل ،قالوا :فأ َّ
 - 17عن ثوابان لَ َّما نَ َز َل في الفِ َّ
والذه ِ
ض َع على بَعي ٍر فأد َر َكه ،وأنا
نَتَّ ِخ ُذ؟ قال ُع َم ُر :أنا أعلَ ُم ذلك لكم ،قال :فأَو َ
ي الما ِل نَتَّ ِخ ُذ؟ قال :ليَتَّ ِخ ْذ أحدُكم قَلبًا
في أثَ ِره ،فقال :يا رسو َل هللاِ ،أ َّ
شاك ًرا ،ولِسانًا ذاك ًرا ،و َزوجةً تُعينُه على أ ْم ِر اآل ِخر ِة(.)4
 - 40عن أبي أمامة الباهلي عن النبي قال :ما استفا َد المؤمنُ بع َد
تقوى هللاِ ع َّز وج َّل خي ًرا لهُ ِمنْ زوج ٍة صالح ٍة إنْ أم َرها أطاع ْتهُ وإنْ
غاب عنها نصحتهُ في
نظ َر إليها سر ْتهُ وإنْ أقس َم عليها أبر ْتهُ وإنْ
َ
سها ومالِ ِه(.)3
نف ِ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1صحيح رواه مسلم في صحيحه .1469
( )1صحيح أخرجه البخاري  ،3070ومسلم .1466
( )1أخرجه بن حبان في صحيحه  ،4011وصححه األرنؤوط في تخريج صحيح ابن حبان وقال :إسناده صحيح على
شرط البخاري ،وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة  ،111ورواه المنذري في الترغيب والترهيب  1/116وقال:
إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهم ،ورواه السيوطي في الجامع الصغير .4696
( )4حسن لغيره رواه أحمد في مسنده ،وقال األرنؤوط في تخريج المسند  :11419حسن لغيره ،وصححه األلباني في
الصحيح الجامع  ،1319ورواه الطبراني في المعجم الوسيط  ،1/17ورواه ابن حجر في الكافي الشاف عن سالم بن أبي
الجعد مرسَل .111
( )3حسن لغيره رواه المنذري في الترغيب والترهيب  ،1/71والهيتمي المكي في اإلفصاح عن أحاديث النكاح  ،11وقال:
سنه ،وقال العلجوني في كشف الخفاء
له شواهد تدل على أن له أصَل ،ورواه السيوطي في الجامع الصغير  ،9971وح َّ
 ،1/116إسناده ضعيف لكن له شواهد ،وقال الزرقاني في مختصر المقاصد  ،191حسن لغيره ،وقال السخاوي في
المقاصد الحسنة  416له شواهد تدل على أن له أصَل.
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تمَّ الكتاب بعون اهلل تعالى
وصلى اهلل على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يصفون وسالم علَى
رب العزَّة عمَّا
سبحان ربِّك ِّ
َ
المرسلين والحمد ِ
رب
هلل ِّ
ُ
َ
العالمين
َ
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