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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمددهلل و دحددهللال دالوددسال دالىددس  ع دد   دد    

 .نبينا  حمهلل ص   هللا ع يه دس م كثيرا: نبيَّ بعهللا

فهذا  جموعة أحاديث نبوية  ختارال  أما بعد؛

لم  تريهلل العفة دالويانة دالطهارالل جمعتها ألختي 

ل ادسراجً  ال دنورً الها دنبراسً  المى مة لتكون سبيًس 

تىير به في ز   قّل فيه الناصحل دعظمت فيه 

أيها األخت المى مة هذا األحاديث  الفت ل فهللدنك  

 لالنبويةل اقرئيها داعق يهال داحفظيها داعم ي بها

 .فإنها لك عردال دثق ل دسبيٌل ل تقوى

ڤ  ڦ             ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ :قال تعالى

 .[35 :عمران آل ] ژ   ڦ  ڦ

هددذا األحاديددث بددس ترتيدد   دقددهلل آثددر  أن تكددون

لقراءتهددا ك هددال دالتنقددل  دد   ا عددي ل ليكددون سلددك سددببً 

ثم سكر  فدي أدل . ل ىآ ة دالم ل احاٍل إل  حاٍل دفعً 

كل حهلليث  ا قُوهلل  د  سدياقهل دأتبعتده ببيدان هريبده 

دهللاَ أسأل أن يجعل عم دي . دبعض أحكا ه دتنبيهاته
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لمىدد ما ل ل دأن ينفددب بدده أخددواتي ا قبددوً   اهددذا نافًعدد

ديرزقه  ا لتزا  باإلسس  ك ه حت  يَُمْت  ع يدهل إنده 

 .دلي سلك دالقادر ع يهل دهللا حىبي دنعم الوكيل

أيتهددا األخددت المىدد مة أن يددر ي فدددي  يدلتع مدد

كدددر ل نىددداء اختيدددار هدددذا األحاديدددث أن يكدددون فيهدددا س  

صراحةل دإ  فاألحاديث النبوية هي خطاب ل رجال 

. بالرجدال اإ   دا كدان خاًصددالنىاء ع   حدهلل سدواء 

«إنما النساء شقائق الرجال»: دقهلل قال 
(1)

. 

فُعنيددت فددي هددذا المجمددوأل بهددذا األحاديددث دالتددي 

 ال لتكون سببً ادترهيبً  ادترهيبً  اتضمنت  واعظ دآدابً 

لألخت المى مة يول بها إل  حقيقة اإلسس ل دسردال 

 .اإليمان داإلحىان

 

 

                                                
ج .ص]  دالتر ذي ع  عائشة  لدأبو دادد لرداا أحمهلل( 1)

 ([.153)د .ل ص(1555)
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إرادت  فتااات تعاان اباان عمتااا في تتاا  عاان
 .من الله تعالى ا؛خوًف الز ا

 سدمعت رسدول هللا : قدال ع  اب  عمر   -1

انطلق ثالثة نفر ممن كان قبلكم، حتى  واامىم » :يقول

المبيىىىل إلىىى  دىىىا،، اىىىدتلصخ، اان ىىىد،   ىىى ر  مىىىن 

إنى    ننجىيكم مىن : الجبل اسّد  عليهم الغا،، اقىالصا

. ..هللا بةىىىالع أعمىىىالكم امىىىاخ الةىىى ر  إ  أن  ىىىدعص

اىىاكر أحىىدمم  مىىاب بىىرخ بصالدنىى ، ا كىىر ال الىى  حف ىى  

ألجر  أجرائ  حت  أعطامم إناما كاملة مصار ، اقىال 

، لي  اللهم كانل لي ابنة عم كانل أحب الناس إ: اآلتر

ّمل بهىا ياأ،د ها عىن نفسىها، اامتنعىل منى ، حتى  ألّى

، اأعطيتها عشىرنن امةىة يسنة من السنين، اجاء ن

يني ابين نفسىها، افعلىل، حتى  دننا، عل  أن   لي ب

لك أن  َفُض  ال ا َم إ   لُ حَ   أُ : قالل .إ ا قََدْ،ُ  عليها

ب ق ، ات رجُل من الصقىص  عليهىا، اانةىرال عنهىا 

 .[د ى م لرداا البخاري]«  امي أحّب الناس إليّ 

 .أراد الزن  بها :ها ع  نفىهاأردتّ 
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 .نزل بها قحط دحاجة: ألـّمت بها سنة

 .تتركه ليزني بها: ي دبي  نفىهاتُخ ي بين

 .يطؤها فيزيل بكارتها: تفض الخاتم

 .بما يرأل هللا    النكاح   الىفاح: إ  بحقه

 الصدقة على الزا ية لتترك الز ا. 
 أن رسدددول هللا  عددد  أبدددي هريدددرال  -2

ااكر علي  الةال  االسالب قةىة الرجىل الىا   :قال

، ثىىم عىمب على  الةىدقة مىر ق اصقعىىل اىي نىد سىا، 

أترى اصقعل اىي نىد نانيىة، اثال ىة اصقعىل اىي نىد 

اأمىىا المانيىىة »: ل لىى  اىىي شىىأن المانيىىةااقىى،دنىىي 

 .[د ى م لرداا البخاري]« العلها  ستعف عن نناما

 الحمام العام حرام على ال ساء . 
خرجُت    الحما ل : قالت ع  أ  الهللرداء  -3

ِمىىىىن أنىىىىن نىىىىىا أب » :فقددددال ف قينددددي رسددددول هللا 

االىا  نفسىي » :فق ت  د  الحمدا ل فقدال« داء؟الد،

بيدخ ما من امرأ   نم  ثيابها اي دير بيل أحد من 
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أمها هىىىا، إ  امىىىي ما كىىىة كىىىل ِسىىىتر بينهىىىا ابىىىين 

 لدالطبراندددي فدددي الكبيدددر لرداا أحمدددهلل]« الىىىرحمن عىىىم اجىىىل

 دفدي «اي دير بيل ناجهىا» :دفي حهلليث عائشة(. 161)  .ص

 .[«اي دير بيتها»: حهلليث أ  س مة

دابد  عبدا   لدعمدر لدأبي أيوب لدفي الباب ع  جابر

  أن النبي من كان نؤمن باهلل االيىصب اآلتىر اىال »: قال

دردى الحدداكم . [(171-163)  .ص]« دتل حليلتىى  ال مىىابنُىى

ال مىىاب »: يقدول سدمعت رسدول هللا : قالدت عد  عائشدة 

 .[(5351)الوحيحة  ]«حراب عل  نساء أمتي

لمدددراد بالحمدددا  المدددذكور فدددي هدددذا دا. زدجتددده: ح ي تددده

هو حمدا  الىدو   -دالذي هو  حر  ع   النىاء  -األحاديث 

الدددذي تنكشدددا فيددده العدددورا ل دالتدددي هدددي ( الحمدددا  العدددا )

اتخداس الحما دا   -إسن-فالواج  . الوسي ة إل  كل ير دفىاد

 .بهللخول الحما  العا  افي البيو ل د  يىمح ل مرأال أبهللً 

   لج ساا  سااببه خااارو    أصاال الشاار وال سااااد ا
 .المرأت من بيتتا



7 

 
 

 

أنها   ع  أ  حميهلل ا رأال أبي حميهلل الىاعهللي -4

إني أحد  ! يا رسول هللا: فقالت جاء  إل  النبي 

قىد علمىُل أنىك   بىين الةىال  » :الوسال  عدك  قدال

معىىىي، ا ىىىال ك اىىىي بيتىىىك تيىىىر مىىىن  ىىىال ك اىىىي 

حجر ك، ا ال ك اي حجر ك تيىر مىن  ىال ك اىي 

ي دا،ك تير من  ال ك اي مسجد دا،ك، ا ال ك ا

قصمك، ا ال ك اىي مسىجد قصمىك تيىر مىن  ىال ك 

فددأ رْ ل فبُنددي لهددا  ىددجهلل فددي : قددال .«اىىي مسىىجد 

أقودد  يدديء  دد  بيتهددا دأا مددهل دكانددت تودد ي فيددهل 

. دابد  حبدان لخزيمة داب  لرداا أحمهلل] .حت  لقيت هللا عز دجل

 .[(533)  .ص

 :قدددال عددد  رسدددول هللا  دعددد  أ  سددد مة  -5

دالطبراندي  لرداا أحمدهلل]« تير مساجد النساء قعر بيص هن»

 .[(531)  .ص. دالحاكم لداب  خزيمة ل(الكبير)في 

 ىال  »: قال رسول هللا : قالت دعنها  -6

المىىرأ  اىىي بيتهىىا تيىىر مىىن  ىىال ها اىىي حجر هىىا، 

ا ال ها اي حجر ها تيىر مىن  ىال ها اىي دا،مىا، 
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مسىىجد ا ىىال ها اىىي دا،مىىا تيىىر مىىن  ىىال ها اىىي 

  .ص. بإسددددناد جيددددهلل (األدسددددط)رداا الطبرانددددي فددددي ]« قصمهىىىىا

ا ىىال ها اىىي م ىىدعها » :دفددي حددهلليث ابدد   ىددعود . ([531)

 .[(533)  .ص]« أاضل من  ال ها اي بيتها

قددال رسددول هللا : قددال دعدد  ابدد  عمددر  -7  

 :«  إماء هللا مساجد هللا، ابيص هن تير  ا منعص

 .[(535)  .ص لرداا أبو دادد]« لهن

 عددد  النبدددي  دعددد  ابددد   ىدددعود  -8

إن أحب  ال  المىرأ  إلى  هللا اىي أشىد مكىان »: قال

 .[(538)  .ص. رداا اب  خزيمة]« اي بيتها ظلمة

المىىرأ  » :قددال دعندده عدد  رسددول هللا  -9

عىىىص، ، اإنهىىىا إ ا ترجىىىل مىىىن بيتهىىىا استشىىىراها 

الشيطان، اإنها    كصن أقرب إل  هللا منها اي قعر 

دالودحيحة ( 533)  .ص(. األدسدط)الطبراني فدي رداا ]« بيتها

(1688)]. 

جع هدا نفىدها عدورالل ألنهدا إسا اهدر  » :قال ابن األثير

 :فدالمعن . «يُىتحيا  نها كمدا يُىدتحيا  د  العدورال إسا اهدر 
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فددإسا خرجددت أ عدد   لأن المددرأال يُىددتقبح بردزهددا داهورهددا

عهمدا أد النظر إليها ليُغويها بغيرها أد يُغوي هيرها بهال ليوق

أن تضدب يدهللع ع د  : دأصدل ا ستشدرا . أحهللهما فدي الفتندة

حاجبددك دتنظددرل كالددذي يىددتظل  دد  الشددم  حتدد  يىددتبي  

 .الشيء

دإن  ما   يك فيه أن ا ستشدرا   :قال الشيخ األلباني

عورال  يفه -دلو كانت ساترال لوجهها-المذكور يشمل المرأال 

 .ع   كل حال عنهلل خردجها

دابدد  حبددان نحددو  لزيمددةدابدد  خ لدردى التر ددذي

دجداء عندهلل  -ا  رفوًعد هذا الحهلليث ع  اب   ىدعود 

إنمىا النسىاء »: عنده قدال ا وقوفًد( الكبير)الطبراني في 

 -امىا بهىا بىأس-عص، ، اإن المرأ  لت ىر  مىن بيتهىا 

إنىك    مىرنن بأحىد إ  : ايستشراها الشىيطان، ايقىصل

أنىىىىن : أَْعَجْبتِىىىى ، اإن المىىىىرأ  لتلىىىىبُ ثيابهىىىىا، ايُقىىىىال

ىى:  رنىىدنن؟ اتقىىصل ، أا أشىىهد جنىىان ، أا اأعىىصد مرنضق

اما عبىد  امىرأ  قىب ،بهىا م ىل أن ! أ لي اي مسجد

 .« عبدخ اي بيتها
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ينتود  لهددا : أي «فيىتشدرفها الشديطان» :قىال المنىا، 

 دد   اديرفددب بوددرا إليهددال ديهددم بهددال ألنهددا قددهلل تعا ددت سددببً 

 .أسباب تى طه ع يهال دهو خردجها    بيتها

هدذا فدي يديطان الجدّ ل فمدا  :لشيخ األلباني اقالاعلق ا

بالك في ييطان اإلن ل   سديما يدبان هدذا الز دان الدذي    

د  إنىددددددانيةل  لد  يددددددر  لد  ديدددددد  ل ددددددردءال عنددددددهللهم

 ليتعرضددون ل نىدداء بشددكل ُ فجددب دهيلددة تددهللل ع دد  خىاسددة

دانحطا ل فع   د ال األ ر أن يؤدبوا هؤ ء الفىدقة  لددناءال

 .وحوش الضاريةالشررالل دال

خددرج النىدداء  دد  المىددجهلل يددو  دلقددهلل كددان ابدد   ىددعود يُ 

رداا ] .اخدددرج  إلددد  بيدددوتك  خيدددر لَُكددد ّ : الجمعدددةل ديقدددول

 .([531)  .ص(/ ونفه)داب  أبي ييبة في  ل(الكبير)الطبراني في 

 لأ  فدداتقي هللا يددا أخددت اإلسددس  د  تخرجددي إ  لحاجددة

يطان لإلهددواء فإندك إسا خرجددت كنددت   دد  أعظددم دسددائل الشدد

 .دالفىاد

    كلمااا ابتعاادم الماارأت عاان الرجااال كااان  لااك
 .كثيرا اخيًر
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قدال رسدول هللا : قدال ع  أبدي هريدرال  -11

: « ،تيىىر  ىىفصر الرجىىال أالهىىا، اشىىرما وترمىىا

رداا ]« اتير  فصر النسىاء وترمىا، اشىرما أالهىا

 لدُردي عدد  جماعددة  دد  الوددحابة  ددنهم ابدد  عبددا :  ىدد م داألربعددة

دهيدرهم  لدجدابر بد  عبدهلل هللا لدأبو أ ا دة لدأبو سعيهلل ل دأن لدعمر

]. 

  ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ژ   الز ااااا ع اباااااه ألااااايم

 .[51:اإلسراء] ژک  ک   گ  

كان رسول : قال ع  سمرال ب  جنهللب  -11

مىل ،أى أحىد » : ما يُكثدر أن يقدول ألصدحابه هللا 

فَيُقص ع يده  دا يداء هللا أن يُقَدصل  «منكم من ،ؤنا؟

إنىى  أ ىىاني الليلىىة اثنىىان، » :ندده قددال لنددا سا  هددهللاالدإ

انطلىىق، اإنىىي : اإنهمىىا ابتع ىىاني، اإنهمىىا قىىا  لىىي

: رؤيدددا  وي دددة  نهدددا فدددذكر  «...انطلقىىىل معهمىىىا

. اانطلقنا اأ ينا م ل التنص،، اإ ا اي  لََغبٌ اأ صا »

ااطلعنا اي ، اإ ا اي  ،جال انساء عىرا ، اىإ ا : قال
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مىىنهم، اىىإ ا أ ىىامم  لىىك  مىىم نىىأ يهم لهىىٌب مىىن أسىىفل

ىىىصا، قىىىال َْ ْص َْ ثدددم « ...مىىىا مىىىؤ ء؟: قلىىىل: اللهىىىب 

اأمىىا الرجىىال االنسىىاء » :بالرؤيددا دفيهددا أخبددراا 

العرا  الانن مم اىي م ىل بنىاء التنىص،، اىإنهم المنىا  

 .[رداا البخاري]« االمااني

 .هو الوياح  ب ا نضما  دالفزأل: َضْوَضوا

    أحوالتااا المسالمة  اكاارت للاه تعااالى فا  كاال، 
 .ويجا بتا الشيطان ،فت التا الراحة

ايددتكت  دد   أن فا مددة  عدد  ع ددي  -12

َسددْبٌي فانط قددْت ف ددم  الّرحد  فددي يددهللهال دأتدد  النبدّي 

 فأخبرْتهدال ف مدا جداء النبدي  تجهللا دلَق يَت عائشة 

: إليهددال قالددت بمجدديء فا مددة  أخبرتدده عائشددة 

بنا نقو ل إلينا دقهلل أخذنا  ضاجعنال فذه فجاء النبي 

فقعدددهلل بينندددا حتددد  « علىىى  مكانكمىىىا» :فقدددال النبدددي 

أ  »: دجدددهلل  بدددْرد قهلل يددده ع ددد  صدددهللريل ثدددم قدددال
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مما سألتما إ ا أتا ما مضجعكما؟ أن  اأعلمكما تيرق 

اثالثىىين،  ااثالثىىين، ا سىىب اخ ثالثقىى ا كبىىرا هللا أ،بعقىى

 «اثالثىىين، اهىىص تيىر لكمىىا مىىن تىىادب اا  مىداخ ثالثقىى

 .[ تفق ع يه]

 :قددال رسددول هللا : قددال بر دعدد  جددا -13

ما من  كىر ا  أُن ى  إ  على  ،أسى  جرنىر معقىصد »

حىين نرقىد مىن الليىل، اىإ ا اسىتيق  اىاكر هللا ان لىل 

اأ ىبع  ،عقد  اإ ا قاب اتصْأ ا ل  ان لىل العُقىد

. رداا ابد  خزيمدة]« اطيب النفُ، قد أ اب تيىرق  اتفيفق 

 .[(613)  .ص

 .الحبل: الجرير

  وتعين زوجتا علاى كال    ،الليلالمسلمة ت وم
 .بر وت وى

 :قال رسول هللا : قال ع  أبي هريرال  -14

قاب من الليل اةل  اأنق  امرأ  ، اإن  ،حم هللا ،جالق »
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أبل نضع اي اجهها الماء، ا،حم هللا امرأ  قامل من 

الليىىل اةىىلل اأنق ىىل ناجهىىا، اىىإن أبىى  نضىى ل اىىي 

 لدابد  خزيمدة ل اجده داب  لدالنىائي لرداا أبو دادد]« اجه  الماء

 .[(613)  .ص. دالحاكم لداب  حبان

 المسلمة تطلب العلم لتعمل به. 
 أن أ  سددد يم  عددد  أنددد  بددد   الدددك  -15

ع ِّمندددي ك مدددا  : فقالدددت هدددهلل  ع ددد  رسدددول هللا 

، اكبّىىىىر  هللا عشىىىىرق »: فقددددال. أقدددوله  فددددي صددددستي

، ثىىىم  ىىىل ي مىىىا ا، ااحمدنىىى  عشىىىرق ااسىىىبّ ي عشىىىرق 

 .[(671)  .ص. دالتر ذي لرداا أحمهلل] «...شةلِ 

 الزا ية الساعية ب رجتا ال ُيستجاب لتا. 
عد  النبدي  ع  عثمدان بد  أبدي العداص  -16

 ُفىىتع أبىىصاب السىىماء نةىىف الليىىل، اينىىاد  » :قددال 

مل من دا   ايُستجاب ل ؟ مل من سائل ايُعط ؟ : مناد  

مىىل مىىن مكىىراب ايُفىىّر  عنىى ؟ اىىال نبقىى  مسىىلم نىىدعص 

 لىى ، إ  نانيىىة  سىىع  بفْرجهىىا، بىىدعص  إ  اسىىتجاب هللا
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 .[(786)  .ص(. األدسط)رداا الطبراني في ] «اأا عّشا،ق 

دهو  ا يُفرض ع   الندا  . هو صاح  المْك : العّشار

 . ما لم يفرضه هللا في أ والهم

      المسااالمة الواعياااة تكثااار مااان الصااادقة؛  ن
 .اال ساء أكثر إثًم

 ع  زين  الثقفية ا رأال عبهلل هللا ب   ىدعود -17

 قدددال رسدددول هللا : قالدددت: « ةىىىد ْقن نىىىا معشىىىر 

 لرداا البخددداري]اايىىى  قةىىىة « النسىىىاء الىىىص مىىىن ُحلىىىيُكنّ 

 .[د ى م

قددال لددي : قالددت دعدد  أسددماء بنددت أبددي بكددر 

دفددددي  ل«   ىىىىصكي ايىىىىصكي عليىىىىك» :رسددددول هللا 

 يأا انَض ي، ا   ُ ةى ،أا انفَ ي ،أنفقي» :رداية

 «هللا عليىىكايُ ةىىي هللا عليىىك، ا   ىىصعي ايىىصعي 

  .[د ى م لرداا البخاري]

 .الثسثة بمعن  داحهلل :اأنفقي ،اانَض ي ،انفَ ي

اإليكاء يهلل رأ  الوعاء بالوكداء دهدو الربدا  :   توكي      
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  تمنعدي  دا فدي يدهللع فتُقطدب  دادال : دالمعند  .الذي يُربط بده

 .بركة الرز  عنك

 امرأت ( ُسعدى)أيتتا المسلمة أسوت ف   هل لِك
 .ف  سؤالتا عن َهّم زوجتا طلحة

ع د    حدة  ادخ دت يوً د: ُسعهللى قالت  ع -18

لع دك ! ل فق دت لده  دا لدك ب  عبيهلل هللال فرأيت  نده ث قدًس 

 ل دلددن ْعَم ح ي ددةُ المددرء : رابددك  نددا يدديء فنُعتبَددك  قددال

المى م أندتل دلكد  اجتمدب عندهللي  دال د  أدري كيدا 

دك  نده  ادأُل قو دكل: أصنب بده  قالدت فاقىدمه  د دا يَُغمك

كدم : فىدألت الخدازن. بقو ي َع يَّ ! يا هس : فقال. بينهم

  .ص. رداا الطبراندي بإسدناد حىد ] .أربعملدة ألدا: قََىم  قدال

(113)]. 

أل ع  اإلساءال إل   دا نعطيك العتب ل دهو الرجو: نُعتبك

 .يُرضي الق  
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      المسلمة ت  ق مان طعاام بيتتاا  يار م سادت
 .ولتا أجر
 عنهدا أن النبددي  رضدي هللا ةعد  عائشد -19

إ ا أنفقل المرأ  من طعاب بيتها دير مفسد ؛ » :قال

كىىان لهىىا أجرمىىا بمىىا أنفقىىل، الماجهىىا أجىىرخ بمىىا 

اكتسىب، الل ىانن م ىل  لىك؛   نىنقه بعضىهم مىىن 

 .[د ى م لرداا البخاري]« اأجر بعض شيةق 

    إااال بااز ن زوجتااا، وااال   االمساالمة ال تصااوم   ًلاا
 .تأ ن ف  بيته  حد يكرهه

 أن رسدددول هللا  عددد  أبدددي هريدددرال د -21

  ن ىىل للمىىرأ  أن  ةىىصب اناجهىىا شىىامد إ  » :قددال

بإ ن ، ا   ىأ ن اىي بيتى  إ  بإ نى ، امىا أنفقىل مىن 

رداا ]« نفقة من ديىر أمىرخ، اإنى  نىؤدى إليى  شىطرخ

 .[د ى م لالبخاري

        المسلمة تراعا  خااطر زوجتاا فتساتأ  ه فا
 .التصرف بمالتا

 رد بدد  العدداص دعدد  عبددهلل هللا بدد  عمدد -21
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  نجىصن  مىرأ  عطيىة اىي »: قدال  أن رسول هللا 

 /دأحمددهلل لدالنىددائي لرداا أبددو دادد]« مالهىىا إ  بىىإ ن ناجهىىا

 .[(813)الى ى ة الوحيحة 

 المسلمة تتم ى الجتاد ف  سبيل الله. 
كان يدهللخل ع د    أن النبي  ع  أن   -22

أ  حرا  بنت   حدان رضدي هللا عنهدا فتطعمدهل دكاندت 

ل فددهللخل ع يهددا   حددرا  تحددت عبددادال بدد  الوددا ت أ

فأ عمتددهل ثددم ج ىددت تف ددي رأسددهل فنددا   رسددول هللا 

فق دت يدا : قالدت.  ثم استيقظ دهو يضحك رسول هللا 

نىىىاس مىىىن أمتىىىي » : دددا يُضدددحكك  قدددال! رسدددول هللا

دىىما ق اىىي سىبيل هللا، نركبىىصن ثَىىبَ  مىىاا  ُعرْىصا علَىىي  

ىىى م ىىىل الملىىىصك علىىى  علىىى  األَِسىىىّر ، أا  االب ىىىر، ملصكق

فق ت يا رسول هللا ادأُل هللا أن يجع ندي : قالت«  األَِسّر 

ثدم اسدتيقظ دهدو . فهللعا لهال ثدم دضدب رأسده فندا .  نهم

: قدال! فق ت  ا يضحكك يا رسول هللا : قالت.  يضحك

 -ناس من أمتىي ُعِرْىصا علَىّي ُدىما ق اىي سىبيل هللا »

ادأُل ! فق ددت يددا رسددول هللا: قالددت -كمددا قددال فددي األدلدد  
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.  «أنىىىىل مىىىىن األالىىىىين» :قددددال. هللا أن يجع نددددي  ددددنهم

فركبت أ  حرا  بنت   حان رضي هللا عنها البحدر فدي 

ل فُودرعت عدد  دابتهدا حددي  خرجددت ز د   عاديددة 

 .[د ى م لرداا البخاري] .   البحر فه كت رضي هللا عنها

 . له  ااتفق الع ماء ع   أنها كانت  حر ً  :قال النصا 

اا الحددافظ ابدد  دقددوّ لآخددردن بالخووصددية  دقددال :قلىىل

 .31باب  .كتاب ا ستلذان. حجر في الفتح

 (.1111/161)كما في رداية عنهلل  ى م . اَْهر: ثبج

  ال تادعو علاى   ساتا      -حال الغضاب -المسلمة
 .أو ولدها أو مالتا

قال رسول : قال ع  جابر ب  عبهلل هللا  -23

لىى     ىىدعصا علىى  أنفسىىكم، ا   ىىدعصا ع»: هللا 

أا دكم، ا   دعصا عل  أمصالكم؛    صااقصا من هللا 

 لرداا  ىد م] .«ساعة نُسأل ايها عطاء؛ ايستجيب لكىم

 .[« دعصا عل  َتَدِمكم»: زيادالبدعنهلل أبي دادد 

 ع اب من تخون زوجتا ال يعلمه إال الله. 
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 عد  رسدول هللا عد  فضدالة بد  عبيدهلل  -24

 الجماعىة ،جل اىا،  : ثالثة    سأل عنهم» :قال

، اعبىد أبَىق مىن سىيدخ ااعة  إمام  اما  عا ىيق 

اما ، اامرأ  داب عنها ناجها اقد كفامىا مؤانىة 

: دعندددهلل الحددداكم. رداا ابددد  حبدددان]« ...الىىىدنيا ا انتىىى  بعىىىدخ 

 .[(1887)  .ص. «ا انت »بهللل  «اتبرجل بعدخ»

 والت  تعص  زوجتا ال ُترفع لتا صالت. 
 : قال رسول هللا: قال  ع  اب  عمر -25

عبىٌد أَبَىق مىن : اثنان    جاان  ال هما ،ؤاسهما»

مصاليىى  حتىى  نرجىىر، اامىىرأ  عةىىل ناجهىىا حتىى  

ل (الوغير)د ( األدسط)رداا الطبراني في ]«  رجر

 : دفي حدهلليث أبدي أ ا دة( 1888)  .ص. دالحاكم

  «ص ].«اامرأ  با ىل اناجهىا عليهىا سىاتب.  

(1881)]. 

    ا أمار اللاه باه    وال ساء ش ائق الرجال فا  كال ما
 :و تى ع ه ومن  لك ه ا الحديث اآلت 

 ل أن النبدي  عد  عبدادال بد  الودا ت  -26
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 مىىن أنفسىكم أْىىمن لكىىم  ااْىىمنصا لىي سىىتق » :قدال

ا دقصا إ ا حدثتم، اأااصا إ ا اعد م، اأداا : الجنة

األمانىىىة إ ا ائتمنىىىتم، ااحف ىىىصا اىىىراجكم، اُدضىىىصا 

. دالحداكم لحبدان دابد  لرداا أحمهلل] «أبةا،كم، اكفصا أندنكم

 .[(1131)  .ص

 :امن  لك

 :قددال عدد  النبددي  عدد  أبددي هريددرال  -27

ُكتب عل  ابن ودب نةيب  من المنا؛ اهىص مىد،ك  لىك »

  م الىىة، االعينىىان نناممىىا الن ىىر، ااأل نىىان نناممىىا 

ا ستما ، االلسان نناخ الكالب، االيىد ننامىا الىبط ، 

جىىىىل ننامىىىىا ال طىىىى ، االقلىىىىب نهىىىىصى انتمنىىىى ،  االر 

رداا  ىددد مل دالبخددداري ]« انةىىىّد   لىىىك الفىىىْر  أا نكّابىىى 

كمدا فدي « االيىد ننامىا اللمُى»: دفي رداية  ب  حبان دهيدرا. باختوار

 .([1833)الوحيحة 

دهذا الرداية تدهللل ع د  تحدريم  ودافحة النىداء  

 ددد  هيدددر المحدددار ل دهدددو  مدددا ابت ددد  بددده كثيدددر  ددد  

المىددد مي ل دفددديهم بعدددض الخاصدددةل دربمدددا أباحددده 
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 .ضهمبع

قدال رسدول : قدال ع   عقل بد  يىدار  -28

ألن نُطعن اي ،أس ،جل بِمْ يَب من حدند »:  هللا 

رداا الرديداني ]« تير ل  من أن نََمُ امرأ      ىل لى 

 .[(116)الوحيحة (/ ىنهللا)في 

 دفددي الحددهلليث دعيددهلل يددهلليهلل لمدد  لمدد » :قىىال األلبىىاني 

اءل تحددل لددهل ففيدده دليددل ع دد  تحددريم  وددافحة النىدد ا درأال  

ألن سلك  ما يشم ه الم  ددن يدكل دقدهلل بُ دي بهدا كثيدر  د  

المى مي  في هذا العورل دفيهم بعض أهل الع دمل دلدو أنهدم 

استنكردا سلدك بق دوبهم لهدان الخْطد  بعدض الشديءل دلكدنهم 

 .«يىتح ون سلك بشت  الطر  دالتأديس 

      وماان المصااائب ال ادحااة الجاااّرت إلااى ال احشااة
 .لى ال ساءدخول  ير المحارم ع

 أن رسدول هللا   عد  عقبدة بد  عدا ر  -29

  فقدال رجدل « إناكم االدتصل على  النسىاء»: قال

 .«ال مص المص » :أفرأيت الحمو  قال:    األنوار
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قري  الزدج  ما لي  بمحدر ل فالحدهلليث يشدمل : دالحمو

 .أخا الزدج دنحوال ألن الفتنة إنما تُخش  عادال    أ ثاله

  ه ا الحديث اآلت  والسر ف  ه ا ال ت: 

 :  قدال رسدول هللا: قدال عد  عمدر  -31

«   ن لصّن ،جىل بىامرأ  إ  كىان ثال همىا الشىيطان»

 .[(353)دانظر الوحيحة . دأحمهلل لرداا اب   اجه]

   أن رسدول هللا دعد  ابد  عبدا   -31

 «  ن لىىصّن أحىىدكم بىىامرأ  إ  مىىر    م ىىرب» :قددال

: ا رفوًعد   ابد  عبدا  دعنهلل الطبراني عد. د ى م لرداا البخاري]

امىن كىىان نىؤمن بىىاهلل االيىصب اآلتىىر اىال ن لىىصّن بىامرأ  لىىيُ بينىى  »

 .[(171)  .ص] «ابينها م رب

     كو   صالحة فزن المرأت الصاالحة خيار متاال الاد يا .
 :وف   لك أحاديث م تا

 أن رسول هللا  ع  عبهلل هللا ب  عمرد  -32

 الىىىىىدنيا متىىىىىا  اتيىىىىىر متاعهىىىىىا المىىىىىرأ  » :قدددددال

 .[رداا  ى م]« ال ةالة
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د عيددددار الوددددسح هددددو  اعددددة هللا درسددددوله داجتندددداب 

ٺ   ٺ  چ  :المعاصدددددي كمدددددا قدددددال تعدددددال 

 . [53:النىاء] چچ       ٹٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  و  طيعدا :أي چٺ چ -رحمه هللا-قال الىعهللي 

 طيعدددا  ألزداجهددد  : أي چ ٿ  ٿ چ. تعدددال 

ظ هللا حت  في الغي ل تحفدظ بع هدا بنفىدها د الدهل دسلدك بحفد

 . له  دتوفيقه له ل      أنفىه ل فإن النف  أ ارال بالىوء

فالقنو  هو الطاعة و درسولهل د د  سلدك  اعدة  :قلل

اجتنداب كدل  يوج المعويةل دالحفظ ل غي   الزدج في هير

 .   المعاصي دهيرها لسيء دقبيح

 :قددددال أن رسددددول هللا  دعددد  أندددد   -33

  عل  شىطر من ،نق  هللا امرأ   ال ة، اقد أعان»

رداا الطبراندي فدي ]« دنن ، اليتق هللا اىي الشىطر البىاقي

 .[(1116)  .ص. ل دالحاكم(األدسط)

چ   لمدددددا نزلدددددت: قدددددال دعددددد  ثوبدددددان  -34

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

: التوبددددددددددة] چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
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فدي بعدض أسدفارال  كندا  دب رسدول هللا : قال [53

ضدةل لدو أُنزلت في الدذه  دالف: فقال بعض أصحابه

أاضىىل  لسىىان » :فقددال. ع منددا أي المددال خيددر فنتخددذا

 اكىىىر، اقلىىىب شىىىاكر، اناجىىىة مؤمنىىىة  عينىىى  علىىى  

 .[(1115)  .ص. دالتر ذي لرداا اب   اجه] .«إنمان 

قددال : قدال دعد  سدعهلل بد  أبددي دقداص  -35

مىىىن سىىىعاد  ابىىىن ودب ثالثىىىة، امىىىن »: رسدددول هللا 

 مىىن سىىعاد  ابىىن ودب المىىرأ : ِشىىقص  ابىىن ودب ثالثىىة

الةىىال ة، االمسىىكن الةىىالع، االمركىىب الةىىالع، 

امىىىن ِشىىىىقص  ابىىىىن ودب المىىىىرأ  السىىىىصء، االمسىىىىكن 

 لدالطبراني لرداا أحمهلل]« السصء، االمركب السصء

 .[(1113)  .ص. دالحاكم لدالبزار

ثىال  » :قال رسول هللا : قال دعنه  -36

ا غيىىب عنهىىا  ،المىىرأ   رامىىا  ُعجبىىك: مىىن السىىعاد 

مالىك، االدابىة  كىصن اطيةىة، اتأمنها على  نفسىها ا

اتل قىىىك بأ ىىى ابك، االىىىدا،  كىىىصن ااسىىىعة ك يىىىر  

المرأ   راما اتسصؤك، : اثال  من الشقاء. المرااق
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ا  مىىل لسىىانها عليىىك، اإن دبىىل لىىم  أمنهىىا علىى  

، اىإن ْىىربتها انفسىها امالىك، االدابىة  كىصن قطصاقى

أ عبْتىىك، اإن  ركتَهىىا لىىم  ُل قىىك بأ ىى ابك، االىىدا، 

  .ص. رداا الحدددداكم]« قليلىىىىة المرااىىىىق كىىىىصن ْىىىىيقة 

(1113)]. 

 .بطيلة الىير: اقطوفً 

 :فتخ قي أيتها األخت المى مة بهذا األخس 

تُعجدد   -تعدي  زدجهددا ع د  اإليمددان  - ؤ نددة  -صدالحة 

 أ ونة ع   نفىها د ال زدجهدا إسا هداب  -زدجها إسا رآها 

 .عنها

 :داجتنبي األخس  الىيلة

 ري لىانك ع   زدجدكل ف ربمداداحذ - افس تكوني سوءً 

 .اك مة ههلل ت بيتً 

    ًماان ِنِ ار بااك   اكاو    اَم دياان وُخلاق تكااو   ك از
 .ف د ِنِ ر

 :قال أن رسول هللا  ع  أبي هريرال  -37
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لمالهىا، الَ َسىبها، الجمالهىا، :  ُنكع المرأ  أل،بر»

رداا البخاري ]« الدننها، ااظفر باا  الدنن  ربل نداك

 .[د ى م

أد دعداء .  مدة  عناهدا الحدض دالتحدريضك: تربت يدهللاع

اافدر : أد دعداء لده بكثدرال المدال فيكدون المعند . ع يده بدالفقر

 .بذا  الهللي  د  ت تفت إل  المالل أكثر هللا  الك

قددال : قددال  دعدد  أبددي سددعيهلل الخددهللري  -38

:  ُىىىنكع المىىىرأ  علىىى  إحىىىدى تةىىىال» :رسدددول هللا 

لىدنن لجمالها، امالها، اتلقها، ادننها، اعليىك بىاا  ا

دابدد   لدأبددو يع دد  لدالبددزار لرداا أحمدهلل]« اال لىىق  ربىىل نمينىىك

 .[(1111)  .ص. حبان

 المرأت راعية ف  بيم زوجتا ومسؤولة عن رعّيتتا. 

سمعت رسدول هللا : قال ع  اب  عمر  -39

 كلكىىم ،ا   اكلكىىم مسىىؤال عىىن ،عيتىى ، » :يقددول

اإلماب ،ا   امسىؤال عىن ،عيتى ، االرجىل ،ا   اىي 

ل عن ،عيت ، االمرأ  ،اعية اىي بيىل أمل  امسؤا

ناجهىىا امسىىؤالة عىىن ،عيتهىىا، اال ىىادب ،ا   اىىي 
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اكلكىم ،ا   اكلكىم  ،مال سيدخ امسؤال عىن ،عيتى 

 .[د ى م لرداا البخاري]« مسؤال عن ،عيت 

 سبيل الج ة يسيٌر عليك أيتتا المسلمة العاقلة. 

قدال رسدول هللا : قدال ع  أبدي هريدرال  -41

: « َتْمَسىىها، ا ىىامل شىىهرما،  إ ا  ىىلّل المىىرأ

احّةىىنل اْرجهىىا، اأطاعىىل بَْعلهىىا؛ دتلىىل مىىن أ  

  .ص. رداا ابدد  حبدان فددي صددحيحه]« أبىصاب الجنىىة شىىاء 

 لرداا أحمدهلل/  دفي الباب ع  عبهلل الدرحم  بد  عدو   ل(1151)

 .([1151)  .ص. دالطبراني

       زوجك هو ج تك و ارك ومتماا فعلام المارأت ال تاؤدي
 .ح ه

ْحود  أن عمدةً لده أتدت ع  حوي  ب      -41

 :فقددال لهددا .فددي حاجددة ففرهددت  دد  حاجتهددا النبددي 

كيىىف أنىىل » :قددال. نعددم: فقالددت. «أ اُ  نا  أنىىل؟»

 :قدددال.  دددا آلدددوا إ   دددا َعَجدددْز  عنددده: قالدددت. «لىىى ؟

رداا ]« اىىان ر  أنىىن أنىىل منىى ؛ اإنىى  جنتىىك انىىا،ك»

 .[(1155)  .ص.دالحاكم لأحمهلل
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أتدد  : قددال دعدد  أبددي سددعيهلل الخددهللري  -42

إن ابنتدي هددذا : ل فقدالل بابنتده إلد  رسدول هللا رجد

أطيعىىي » :أبددت أن تتددزدجل فقددال لهددا رسددول هللا 

دالددذي بعثددك بددالحق   أتددزدج حتدد  : فقالددت. «أبىىاك

حىىق » :تخبرنددي  ددا حددق الددزدج ع دد  زدجتدده  قددال

الما  عل  ناجت ؛ لص كانل ب  قُرحة الََ َسْتها، أا 

لعتىىى  مىىىا أّد  أا دمىىىا ثىىىم ابت اانت ىىىر ِمْن ىىىراخ  ىىىدندق 

فقال . ادالذي بعثك بالحق   أتزدج أبهللً : قالت. «حق 

دابد   لرداا البدزار]«    ُنك صمن إ  بىإ نهن» :النبي 

  .ص. دفددي البدداب عدد  أبددي هريددرال (. 1153)  .ص. حبددان

(1153)]. 

فهددذا فتدداال تخددا  هللا فددي حددق الددزدج حتدد  ا تنعددت  دد  

 .الزداج ألجل سلك

لبشددر ألُ ددر  المددرأال بالىددجود لددو صدد ح لبشددر أن يىددجهلل 

ظَم حقه ع يهال د  تؤدي المدرأال حدق ربهدا حتد   لزدجها    ع 

-1153)  . ص. دفدي سلدك أحاديدث كثيدرال. تؤدي حدق زدجهدا

1133). 
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لمدا قدهلل   عداس : قدال  ع  اب  أبي أدف  -43

فقدال رسدول هللا     الشا  سجهلل ل نبي  ب  جبل 

: «لالشدددا يددا رسدددول هللا قدددهلل ت : قدددال« مىىا مىىىاا؟ 

فوجهللتهم يىجهللدن لبطدارقتهم دأسداقفتهمل فدأرد  أن 

ا    فعىل؛ اىإني لىص أمىر  شىيةق » :قدال. أفعل سلك بك

أن نسجد لشىيء ألمىر  المىرأ  أن  سىجد لماجهىا، 

االىا  نفسىي بيىدخ    ىىؤد  المىرأ  حىق ،بهىا حتىى  

. دابدد  حبددان لرداا ابدد   اجدده]«  ىؤد  حىىق ناجهىىا

 .[(1158)  .ص

الص سألها نفسىها امىي »: دالدعنهلل اب   اجه زيا

: دفي حهلليث   ق ب  ع ي . «عل  قتب؛ لم  منع 

 لدالنىائي لرداا التر ذي] «التأ   اإن كانل عل  التنص،»

 .([1136)  .ص. داب  حبان

( 5/63( )الفائق)خسصة  ا سكرا صاح  (: ع   قت )

كاندت )أنها لو كانت ع   اهر بعيرل بل لو كانت ع   قتد  

فددس تمتنددب ( هلل الدو دال ليكددون أسدد   لو دتهداتج د  ع يدده عندد
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 .ع  إجابته

ا   جىىد المىىىرأ  حىىالا  اإلنمىىىان حتىىى  »: دعنددهلل الحددداكم

 .(1151)  .ص .« ؤد  حق ناجها

 الزوجة الصالحة ال ترتاح حتى ُترض  زوجتا. 

 :قدال عد  النبدي  ع  أن  ب   الك  -44

ب دد  يددا : ق نددا« أ  أتبىىركم بنسىىائكم اىىي الجنىىة؟... »

كىىل اداد الىىصد، إ ا دضىىبل أا » :قددال! ل هللارسددو

مىاخ نىد  اىي : أُسيئ إليها، أا دضب ناجهىا قالىل

رداا الطبراندديل ] «نىىدك،   أكت ىىل بَغْمىىض  حتىى   رْىى 

دكع  ب  عجرال دهيرهمدا  لدقهلل ُردي هذا المت     حهلليث اب  عبا 

  (5583ل 187)كما في الوحيحة]. 

 جتاال ي نر الله إلى امرأت ال تشكر لزو. 

عدد  رسددول  عدد  عبددهلل هللا بدد  عمددرد  -45

  نن ر هللا  با،ك ا عال  إل  امرأ    » :قال هللا 

 لرداا النىدائي]«  شكر لماجها؛ امىي    سىتغني عنى 

 .[(181)ل دالوحيحة (1133)  . ص. دالحاكم لدالبزار
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 من الحور العين ااح ري أ ية الزو  فزن له محامًي. 

  » :قددال ي عدد  النبدد عدد   عدداس بدد  جبددل  -46

 ىىؤ   امىىرأ  ناجهىىا اىىي الىىدنيا؛ إ  قالىىل ناجتىى  مىىن ال ىىص، 

   ؤ نى  قا لىىك هللا، اإنمىا مىص عنىىدك دتيىل، نصشىىك أن : العىين

 .[(1133)  .ص. دالتر ذي لرداا اب   اجه] «نفا،قك إلينا

  إياك أيتتا المرأت المسلمة أن تمت ع  من زوجك إ ا
 .دعاِك لحاجته

قدال رسدول هللا : قدال ع  أبدي هريدرال  -47

: «ل امرأ ى  إلىى  اراشى ، الىم  أ ىى ، جىإ ا دعىا الر

« ابا  دضبان عليها؛ لعنتها المالئكىة حتى   ةىبع

إ  الىىا  كىىىان اىىىي السىىىماء »: دفدددي ردايدددة. د ىددد م لرداا البخدداري]

 .[«عليها حت  نرْ  عنها اساتطق 

  اأيتتااا الماارأت المساالمة أحساا   إلااى ب اتااك خصوًصاا 
إلى الج ة، وف   لك  اال ار وسبيًلمن  ايكّن لك ستًر

 .(8691-8691)م . ص .أحاديث كثيرت

دخ ددْت : عد  عائشدة رضددي هللا عنهدا قالدت -48

ع َدّي ا ددرأال د عهددا ابنتدان لهددا تىددألل ف دم تجددهللي عنددهللي 
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هيددر تمددرال داحددهللالل فأعطيتهددا إياهددال فَقََىددَمْتها بددي   ايدديلً 

 ل ثم قا ت فخرجدتل فدهللخل النبدياابنتيهال دلم تأكل ييلً 

 مىىن ابتُلىىي مىىن مىىاخ البنىىا  » :ع ينددال فأخبرتُدده فقددال

رداا ]« مىىن النىىا، ابشىىيء اأحسىىن إلىىيهن؛ ُكىىن لىى  سىىترق 

 ااةبر علىيهن ُكىّن لى  حجابقى»: دفي لفظ. [البخاري د ى م

جداءتني  ىدكينة تحمدل »: دفي رداية لمى م «من النا،

ابنتي  لهال فأ عمتُها ثسث تمرا ل فأعطت كدل داحدهللال 

درفعدددددت إلددددد  فيهدددددا تمدددددرال لتأك هدددددال  دددددنه  تمدددددرالل 

فاسددتطعمْتها ابنتاهددال فشددقت التمددرال التددي تريددهلل أن تأكددل 

بينهمال فأعجبني يأنهال فذكر  الدذي صدنعت لرسدول 

إن هللا قىىد أاجىىب لهىىا بهمىىا الجنىىة، أا »: فقددال هللا 

 .«أعتقها بهما من النا،

مىىن » :قددال عدد  النبددي  دعدد  أندد   -49

 ،«القيامة أنا امص عال جا، ين حت   بلغا، جاء نصب

 .[رداا  ى م] .دضم أصابعه

    والماارأت إ ا مااام لتااا ولااد صااغير فاحتساابته
: وفا   لاك أحادياث كثيارت    . فلتا أجار عنايم  

 (.1181-8661)م .ص
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 أن رسددول هللا  عدد  أبددي هريددرال  -51

  نمىص  إلحىىداكن ثالثىىة » :قدال لنىددوال  د  األنوددار

أال فقالدت ا در« من الصلىد ات تسىب ، إ  دتلىل الجنىة

رداا ]« أا اثنىان» :أد اثنان يا رسول هللا  قدال:  نه 

يدا : أتدت ا درأال بودبي لهدا فقالدت: دفي ردايدة.  ى م

أدانىل » :فقدال. ادأل هللا ليل ف قهلل دفنت ثسثة! نبي هللا

 ىىا، لقىىد احت ىىر  ب ِ » :قددال. نعددم: قالددت. «ثالثىىة؟

 .«شدند من النا،

المانبل هو الحائط يُجعل حول الشيء كالىور : دالحظار

لقدددهلل احتميدددت  دتحودددنت   ددد  الندددار بحمددد  عظددديمل : د عنددداا

 .دحو  حوي 

  دقطها يجرهدا بَىدررا إلد  الجندة دإسا أسقطت المرأال فإن س 

 .إسا احتىبته

 :قددال رسددول هللا : قددال عدد   عدداس  -51

االا  نفسي بيدخ إن الس قب ليَُجر أمى  بَسىر،خ ... »

  .الطبراندددي صد لرداا أحمدددهلل]« إلىىى  الجنىىىة إ ا احتََسىىىبَْت 

(1338)]. 
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 . ا تقطعه القاب ةل د ا بقي بعهلل القطب فهو الىكرال: الىَّرر

    ال ت سدي امرأت على زوجتا في ترقا؛ فيكون مثلاك
كالشيطان ال ي ال هم له إال الت رياق باين الازوجين؛     
و لااك لمااا يترتااب علااى هاا ا الت ريااق ماان الم اسااد    

 .العنام

: قىال عن النبىي  عن أبي مرنر   -52

 الىىيُ منىىا مىىن تبّىىب امىىرأ  علىى  ناجهىىا، أا عبىىدق »

دفددي (. 1313)  .ص. دالنىددائي لرداا أبددو دادد]« علىى  سىىيّدخ

 .[(1315)  .ص الباب ع  بريهللال

امن أاسىد امىرأ  »: أفىهلل كما في رداية اب  حبان: خبّ 

 .«عل  ناجها اليُ منا

    وماان اسفساااد أن تسااأل الماارأت طااالق أختتااا لتكااون
 .مكا تا

قدال رسدول هللا : قال هريرال ع  أبي  -53
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: « ن طُب الرجل عل  تطبة أتيى ، ا  نسىصب  

على  سىىصب أتيى ، ا   ُىىنكع المىرأ  علىى  عمتهىىا ا  

عل  تالتها، ا   سىأل المىرأ  طىال  أتتهىا لتكتفىئ 

رداا ]« اإنمىىا لهىىا مىىا َكتَىىب هللا لهىىا َاْلتَىىْنِكعْ  ىىف تها 

 .[د ى م لالبخاري

دالمدددراد نهدددي . كببتددده: نددداءأكفدددأ  اإل: تكتفدددف صدددفحتها

المرأال األجنبية أن تىأل الدزدج  دس  زدجتده دأن ينكحهدال 

 .ديوير لها    نفقته د عردفه د عايرته  ا كان ل مط قة

هيرهددا سددواء كانددت  دد  : د بأختهدداادالمددر :قىىال النىىصا 

 .النى  أد أختها في اإلسس  أد كافرال

إن » :قددال عدد  النبددي  عدد  جددابر  -54

علىى  المىىاء ثىىم نبعىى  سىىراناخ،  إبلىىيُ نضىىر عرشىى 

اأدنىىامم منىى  منملىىة أع مهىىم اتنىىة، نجىىيء أحىىدمم 

ثىم . امىا  ىنعل شىيةق : ايقصل. اعلل كاا اكاا: ايقصل

قىىل بينىى  مىىا  ركتىى  حتىى  ار  : نجىىيء أحىىدمم ايقىىصل

. نِْعىىىىَم أنىىىىل: ايدننىىىى  منىىىى  انقىىىىصل! ابىىىىين امرأ ىىىى 

 .[رداا  ى م]« اليتمم 
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  من رائحة الج اة؛ أن  ومن ال  اق، ومن أسباب الحرمان
 .تسأل المرأت الُخلع من زوجتا ف   ير ما بأس

أنمىا » :قال ع  النبي  ع  ثوبان  -55

امرأ  سألل ناجها طالقها من دير ما بأس؛ ا راب 

 لدابد   اجده لدالتر دذي لرداا أبو دادد]« عليها ،ائ ة الجنة

 .[(1353)ل داإلرداء (1318)  .ص. داب  حبان

 :قدال النبي ع   دع  أبي هريرال  -56

رداا ]« الم تلعىىىىا  االمنتمعىىىىا  مىىىىن المنااقىىىىا »

 .([651)دأحمهللل كما في الوحيحة  لالنىائي

دقهلل جاء الترهي  الشهلليهلل ل مرأال تخرج  د  بيتهدا  عطدرال 

 .-أريهلله  هللا  - تزينةل دهذا ابتُ ي به كثير    النىاء 

 :قدال عد  النبدي   ع  أبي  وسد  -57

اسىىىتعطر  امىىىّر  كىىىل عىىىين نانيىىىة، االمىىىرأ  إ ا »

 لرداا أبدو دادد]« نعنىي نانيىة. بالمجلُ اهي كاا اكىاا

 .[(1311)  .ص. دالتر ذي

 درر  بدأبي : دع   وس  ب  يىدار قدال -58
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أيدد  : فقددال لهددا. تعوددا دريحهددا ا ددرأال هريددرال 

: قددال. إلدد  المىددجهلل: تريددهللي  يددا أ ددة الجبددار  قالددت

فدارجعي فاهتىد يل فدإني : قدال. نعدم: دتطيْبت   قالت

  نقبل هللا مىن امىرأ  » :يقول رسول هللا  سمعت

 ىىال ق ترجىىل إلىى  المسىىجد ا،ن هىىا  عةىىف حتىى  

دعندهلل أبدي (. 1313)  .ص. رداا اب  خزيمدة]«  رجر اتغتسل

 .[(1351)الوحيحة /«اتغتسل دسلها من الجنابة»: دادد

قددال رسددول : قددال دعدد  أبددي هريددرال  -59

نا اال  شهدّن مع اأنما امرأ  أ ابل ب ص،ق » :هللا 

 دد   ادرداا  ىدد م أيًضدد(. 333)رداا  ىدد م ]« العشىىاء اآلتىىر 

 .[(335)برقم  حهلليث زين  الثقفية ا رأال عبهلل هللا ب   ىعود 

إن المرأال إسا خرجت أهوى الشيطان الرجال بهال فكيا 

إسا تعطددددر  ديددددم رائحتهددددا الرجددددالل فكيددددا إسا تزينددددت 

 ها دضددددربت برج هددددال أ  ف تتددددق هللادتكّىددددر  فددددي  شدددديت

دلددتع م أن نوددا صددسح المجتمددب ع يهددا دع دد   لمؤ نددةُ ال

 .التزا ها بهللينها
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 ًأن يتحادث الزوجاان    اوع ًلا  اومن ا مور ال بيحة شارع
 .للغير بما يجري بي تما ع د الجمال

: عدد  أسددماء بنددت يزيددهلل رضددي هللا عنهددا -61

دالرجال دالنىاء قعود  أنها كانت عنهلل رسول هللا 

ا اعىل بأملى ، العىل نقىصل مى لعىل ،جىالق » :عنهللال فقال

فددأرّ  القددو ل . «المىىرأ    بىىر بمىىا اعلىىل مىىر ناجهىىا

إنهددم ليفع ددونل دإنهدد  ! إي دهللا  يددا رسددول هللا: فق ددت

اال  فعلصا، اإنما م ل  لك شيطاٌن لقي » :قال. ليفع  

  .ص. رداا أحمدهلل]« شيطانة، اغشيها االناس نن ران

(1311)]. 

 .سكتوا: أرّ  القو 

عد  النبدي  ي دع  أبدي سدعيهلل الخدهللر -61

 أ  عسىى  أحىىدكم أن ن لىىص بأملىى ؛ نُغلىىق » :قددال

، ثم نقضي حاجت ، ثم إ ا تىر  ا، ثم نرتي سترق ابابق 

أ  عسىىى  إحىىىداكن أن  ُغلىىىق . حىىىّد  أ ىىى اب  بىىىالك

بابهىىا، ا ُرتىىي سىىترما، اىىإ ا قضىىل حاجتهىىا حىىّدثل 

دهللا يدددا : فقالدددت ا دددرأال سدددفعاء الخدددهللي «  ىىىصاحبها
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اىال »: قدال. دإنهدم ليفع دون إنهد  لديفع  ل! رسول هللا

 فعلىىصا، اإنمىىا َم َىىل  لىىك م ىىُل شىىيطان لقىىي شىىيطانة 

علىىى  قا،عىىىة الطرنىىىق، اقضىىى  حاجتىىى  منهىىىا، ثىىىم 

 .[(1315)  .رداا البزار ص]« انةرر ا ركها

إاهار  ا جرى بي  : أي «اإنما م ل  لك» :قال السند 

اإلنىان دأه ه بالقول كإاهارا بالفعدلل دالثداني   يجديء إ  

ثل الشيطانل فاألدل كذلك       . 

  اح ري اللعن إ ا لبسِم الرقيق من الثياب الت  تصف
 .البشرت

سدمعت : قدال ع  عبهلل هللا بد  عمدرد  -62

نكىىصن اىىي وتىىر أمتىىي ،جىىال » :يقددول رسددول هللا 

نركبصن  عل  سرا  كأشباخ الّرحىال، ننملىصن على  

أبىىصاب المسىىاجد، نسىىاؤمم كاسىىيا  عا،نىىا ، علىى  

سنمة البُ ل العجىار، العنىصمن اىإنهن ،ؤاسهن كأ

ملعصنىا ، لىص كىىان ا،اءكىم أُمىة مىىن األمىم َتىىَدَمْتهُّن 

 لرداا ابد  حبددان]« نسىاؤكم كمىىا تىدب نسىىاء األمىم قىىبلكم

(. 1/115)دأخرجدده أحمددهلل . صددحيح ع دد  يددر   ىدد م: دالحداكم دقددال
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 .[(1685)الوحيحة : دانظر

دهو د  اء  مههلل يوضب ع د  اهدر : جمب َسْرج: سردج

 .الحوان ل ركوب

دهددو كدل يدديء يَُعددهلّل ل رحيددل  دد  : جمددب َرْحددل: دالرحدال

 (.الموباح المنير)دعاء ل متاأل د رك  ل بعيرل كما في 

دهو الواد  الموهللد  أنه سديكون  يخبر النبي : ق ت

ينزلددون بهددا ع دد   لفددي آخددر الز ددان أنددا   ددراكبهم دثيددرال

ن أل ر أبواب المىاجهلل ألداء الو وا ل د ب سلك فهم  هم و

لنددا  دإنمددا سكددر . نىددائهم حتدد  تركددوه  كاسددياٍ  عاريددا ٍ 

 دقدهلل أ در النبدي . دنحّذر نىاءنا     ثدل سلدك سلك لنحذرا

ب عدد  أ ثددال هددؤ ء النىددوالل دهددذا ال عدد  لددي  ع دد  سددبيل 

لعنددة هللا ع دد  : التعيددي  دإنمددا هددو لعدد  بددالعمو  كددأن تقددول

الشدددي  دانظدددر  دددا قالددده . المتبرجدددا  الفاسدددقا  دنحدددو سلدددك

 .ع   هذا الحهلليث اتع يقً : األلباني 

قدال رسدول هللا : قال ع  أبي هريرال  -63

: «قىصب معهىم سىياط :  نفان من أمتي لم أ،مما

كأ ناب البقر نضربصن بها النىاس، انسىاء كاسىيا  
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عا،نا ، مميال  مائال ، ،ؤاسهن كأسنمة الب ل 

المائلىىىة،   نىىىدتلن الجنىىىة ا  نجىىىدن ،ن هىىىا، اإن 

 .[رداا  ى م دهيرا]« صجد من مسير  كاا اكاا،ن ها لت

هذا الحهلليث     عجدزا  النبدوالل فقدهلل دقدب  :قال النصا 

 .هذا الونفان دهما  وجودان دفيه س  هذي  الونفي 

 - اأد ضددديقً  - ارقيقًددد ابدددأن ت ددب  ثوبًددد: كاسدديا  عاريدددا 

 .يوا لون بهللنها

دهدي ك هدا حدق  -ُسكر في  عنداا أقدوال :  ميس   ائس 

 :-داقب

 أي : مديس .  ائس  ع   اعة هللا د ا ي دز ه  حفظده

 .م  هيره  فع ه  المذ و يع ِّ 

 .ألكتافه :  ميس . يمشي   تبخترا :  ائس 

. -دهدي  شدطة البغايدا-يمتشط  المشطة المائ ة :  ائس 

 .يمُشط  هيره  ت ك المشطة:  ميس 

يكبددّرن رؤدسدده  ديَُعظِّْمنَهددا ب ددا : أي: كأسددنمة البخددت

 .عما ة أد عوابة أد نحوها
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أن أسدماء : دع  عائشدة رضدي هللا عنهدا -64

بنت أبي بكر رضي هللا عنها دخ ت ع د  رسدول هللا 

  دع يهددا ثيدداب رقددا ل فددأعرض عنهددا رسددول هللا

 إن المرأ  إ ا بلغل الم ىيض ! نا أسماء» :دقال

دأيدار إلد  . «لم نةلع أن نُىرى منهىا إ  مىاا امىاا

دلدده يدداههلل  دد  حددهلليث أسددماء بنددت  لدادد رداا أبددو]دجهدده دكفيدده 

عمي  رضي هللا عنهال دقَو ي بعمل الوحابة كاب  عبدا  دابد  عمدر 

 ل دجددرى ع يدده العمددل فددي عهددهلل النبددي ج بدداب المددرأال : )دانظددر

 .([31-37ص)ل شي  األلباني ( المى مة

إن بقدداء المددرأال فددي بيتهددا هددو الىددبيل الندداجب لمنددب كددل 

ع ددد  خردجهددال دلكدد  لمددا لدددم  الشددردر دالمفاسددهلل المترتبددة

 يحول هدذا داتىدب الخدر  ع د  الراقدبل فدإن الىدبيل األقدو 

الشر دالفىداد هدو حجداب المدرأال  الذي ي ي هذا في قطب دابر

درحددم هللا األلبدداني دهيددرا  مدد  صددنّا فددي هددذا . المىدد مة

 .الذي ينقطب به دابر الفىاد أد يقل ااأل ر المهم جهللً 

رد  ج بداب المدرأال المىد مة ي: دقهلل سكر الشي  األلباني 

 :دهي



33 

 
 

 

 .استيعاب جميب البهللن -1

 .أن   يكون زينةً في نفىه -1

 .  يشا اأن يكون صفيقً  -5

 .هير ضيق اأن يكون فضفاضً  -3

 .ا طيبً  اأن   يكون ُ بخرً  -3

 .أن   يشبه لبا  الرجل -6

 .أن   يشبه لبا  الكافرا  -7

 .أن   يكون لبا  يهرال -8

أيتهددا األخدددت المىدد مة أن تقرئدددي كتددداب  حتي لدددكيفنودد

لتع مدي  داسا  -رحمده هللا تعدال   -ل شي  األلبداني  «الج باب»

ع يدددك فدددي لباسدددك الدددذي هدددو سدددتر دصددديانةل دعفدددة  يجددد 

فدددس  هدددارال لددددك إ  باإلسدددس ل د  عفدددة لددددك إ  . دحمايدددة

 .باإليمان

      ومن أسباب الادمار ماا  كار     مان اكت ااء المارأت
 .بالمرأت
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: قددال رسددول هللا : قددال  عدد  أندد  -65

إ ا ظهىر : اعلىيهم الىدما، اإ ا است لل أمتي تمسقى»

الىىىىىتالعن، اشىىىىىربصا ال مىىىىىص،، البسىىىىىصا ال رنىىىىىر، 

اا  ىىااا القِيىىان، ااكتفىى  الرجىىال بالرجىىال االنسىىاء 

 .[(1333  .ص. )رداا البيهقي]« بالنساء

 .دهي المغنية: جمب قَينة: الق يان

 رجل ف  لباس أو كاالم  ويحرم على المرأت التشبه بال
 .أو حركة أو  حو  لك

لعىىن ،سىىصل »: قددال عدد  ابدد  عبددا   -66

المتشىىىىىىىىبهين مىىىىىىىىن الرجىىىىىىىىال بالنسىىىىىىىىاء،  هللا 

 لرداا البخددداري]« االمتشىىىبها  مىىىن النسىىىاء بالرجىىىال

الم ن ىين مىن  لعىن ،سىصل هللا »: دفدي ردايدة ل بخداري. داألربعة

 .[«الرجال، االمترجال  من النساء

دهو التكىر دالتثني كما يفع ده : نخناث   فيه ا: المخنث

 .النىاءل   الذي يأتي الفاحشة الكبرى

لعىن ،سىصل » :قال دع  أبي هريرال  -67
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هللا الرجل نلبَُ لُبسة المرأ ، االمىرأ   لىبُ لُبسىة 

  .ص. دالحدداكم لدابد  حبدان لدالنىددائي لرداا أبدو دادد]« الرجىل

(1361)]. 

قدال رسدول هللا : قدال دع  اب  عمدر  -68

: «العىىىىا  لصالدنىىىى ، : ثالثىىىىة   نىىىىدتلصن الجنىىىىة

  .ص. دالبدزار لرداا النىدائي]« االدنص ، اَ،ُجلة النسىاء

(1373)]. 

 .هو الذي يع م الفاحشة في أه ه ديُقرهم ع يها: الهلليوث

ع  رسدول هللا  دع  عمار ب  ياسر  -69

 الىىدنص ، : اثالثىىة   نىىدتلصن الجنىىة أبىىدق »: قددال

يدددا : قددالوا. «ال مىىراالرُجلىىة مىىن النسىىاء، امىىىدمن 

أ ددددا  ددددهلل   الخمددددر فقددددهلل عرفندددداال فمددددا ! رسددددول هللا

. «الا    نبالي من دتل على  أملى » :الهلليوث  قال

التىىىي  شىىىبّ  » :فمدددا الرج دددة  ددد  النىددداء  قدددال: ق ندددا
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 .[(1371)  .ص. رداا الطبراني]« بالرجال

    ًمان خل تااك   ااحا ري أيتتاا المساالمة أن تغياري شاايئ
ب اللعن، وقاد جااء  لاك عان      جل الحسن فزن  لك سب

 ،وابن عمار  ،ف  أحاديث كثيرت عن أسماء ال ب  
 .ومعاوية  ،وعائشة ،وابن عباس ،وابن مسعود

لعىىن هللا  :أندده قددال عدد  ابدد   ىددعود  -71

الصاشىىىىىىىىىما  االمستصشىىىىىىىىىما ، االمتنمةىىىىىىىىىا ، 

فقالددت لدده . االمتفلجىىا  لل سىىن المغيّىىرا  تلىىق هللا

     لعنه رسدول د ا لي   ألع: فقال. ا رأال في سلك

ڻ   :دهدددو فدددي كتددداب هللا  قدددال هللا تعدددال  هللا 

رداا ] ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

 .[داألربعة لد ى م لالبخاري

ثدم تحشدو سلدك  لالتي تغرز اليدهلل دالوجده بداإلبر: الوايمة

 .المكان بكحل أد  هللاد
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 .التي تط   أن يُعمل سلك بها: المىتويمة

 .النىاء التي تول الشعر بشعر: الواص ة

 . البة أن يفعل بها سلك: المىتوص ة

هي التي تنتا الشعر    البهللن    أي  وضب : النا وة

 ل   الحاجبي  أد    الوجه أد    اليهللي  أد هيرهدا: كان

فدددإن هدددذا هدددو  عنددداا فدددي ال غدددةل دقََودددرا بعضدددهم ع ددد  

 .الحاجبي  دآخردن ع   الوجهل دلي  بوواب

 .لك بهاالتي تط   أن يفعل س: المتنموة

برد دنحوا ل تحىي : المتف جة  .التي تَف َج أسنانها بالم 

  يجوز وصل الشعر حتاى لاو كاان تسااقطه بسابب       و ال
 .المرض

أن جاريددة : عدد  عائشددة رضددي هللا عنهددا -71

 دددد  األنوددددار تزدجددددتل دأنهددددا  رضددددت فددددتمّعط 

 يعرهال فأراددا أن يود وهال فىدألوا رسدول هللا 
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رداا ]« مستص ىىىىلةاال ،لعىىىىن هللا الصا ىىىىلة» :فقددددال

 .[د ى م لالبخاري

 .تىاقط    داء دنحوا: تمعط

       والِخَرق الت  تكّثر بتا ال سااء أشاعارهن داخلاة فا
 .وعيد الواصلة والمستوصلة

أندده سددمب : عدد  حميددهلل بدد  عبددهلل الددرحم  -72

ل فقا  ع   المنبدر دتندادل قُّودةً   عادية  عا  حجَّ

هلليندة يدا أهدل الم:    يعر كانت فدي يدهلل َحَرسديق فقدال

ينهد  عد   ثدل  أي  ع ماؤكم  سمعت رسدول هللا 

إنما ملك بنص إسرائيل حىين ا  ىا مىاخ »: هذا ديقول

 ددا : دفددي ردايددة قددال  عاديددة. د ىدد م لرداا البخدداري]« نسىىاؤمم

ب غددهل فىددّماا  إن رسددول هللا : كنددت أرى أندده أحددهلل يفع دده إ  اليهددود

ا،» هللثتم زي سدوء دإن إنكدم أحد: دفي رداية لمىد م قدال  عاديدة. «المُّ

در نبي هللا  ع   رأسها خرقدة  ادجاء رجل بعوً : قال. نه  ع  الزك

در اأ  هددذ: فقددال  عاديددة يعنددي  ددا يُكثَّددر بدده النىدداء : قددال قتددادال. الددزك
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َر   .[أيعاره      الخ 

  كااالترت و حوهااا؛ فاازن  األرواحإياااك وتعاا يب  وام
 . لك من أسباب دخول ال ار

قددال رسددول هللا : قددال عدد  ابدد  عمددر  -73

 :« دتلىىىل امىىىرأ  النىىىا، اىىىي مىىىر  ،بطْتهىىىا، الىىىم

رداا ]«  ُطعمها، الم  دعها  أكل من تشاش األ،ض

 .[البخاري

 .أي بىب  هرال: في هرال

    .حشرا  األرض دنحوها: خشاش األرض

عدد  النبددي  دعدد  عبددهلل هللا بدد  عمددرد  -74

 دتلل الجنة ارأنىل أك ىر أملهىا الفقىراء، »: قال

النىىىا، ارأنىىىل أك ىىىر أملهىىىا النسىىىاء،  لعىىىُل علىىى ااط  

امرأ  من حميىر طُصالىة، : ا،أنل ايها ثالثة نَُعا بصن

،بطل مر  لها لىم  ُطعمهىا الىم  َْسىقِها، الىم  ىدعها 

 أكىىىىل مىىىىن تشىىىىاش األ،ض، اهىىىىي  ىىىىنَه  قُبُلَهىىىىا 
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: دفدددي ردايدددة(. 1173)  . ص. رداا ابددد  حبدددان]« ...اُدبَُرمىىىا

 .[« نهُشها اإ ا أقبلل  نَهُشها، اإ ا أدبر »

  إن اللااه ال يسااتحي  ماان الحااق؛ فااال      : أختاا  المساالمة
ف اد دلتام    أن يأتياك فا  الادبر؛    اتمكَّ   زوجك أبًد

ا حاديث الصحيحة على تحريم  لك من وجو  كثيارت  
 (.1242-1212)م .ص/

 أن رسدددول هللا  عددد  ابددد  عبدددا   -75

أا    نن ر هللا عم اجىل إلى  ،جىل أ ى  ،جىالق » :قال

 .[(1313)  .دالنىائي ص لرداا التر ذي]« برماامرأ ق اي د

 أن النبي  دع  عبهلل هللا ب  عمرد  -76

نعنىىي الرجىىل نىىأ ي . مىىي اللصطيىىة الةىىغرى» :قددال

 .[(1313)  .ص. دالبزار لرداا أحمهلل]« امرأ   اي دبرما

قدددال : قدددال عددد  خزيمدددة بددد  ثابدددت  -77

 -إن هللا   نسىىىىت يي مىىىىن ال ىىىىق »: رسددددول هللا 

رداا ]« أ صا النسىاء اىي أدبىا،من   ى: -ثسث  درا  

 .[(1317)  . ص. دالنىائي لاب   اجه
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قدددال : قدددال دعددد  عقبدددة بددد  عدددا ر  -78

لعىىن هللا الىىانن نىىأ صن النسىىاء اىىي » :رسددول هللا 

 .[(1311)  .ص. رداا الطبراني]« م اش هن

ّشة: المحاش  .دهي الهللبر. جمب َ ح 

قددال رسددول : قددال دعدد  أبددي هريددرال  -79

« نساء اىي أعجىانمن، اقىد كفىرمن أ   ال» :هللا 

دأبددي  لدعندهلل أحمدهلل(. 1353)  .ص(. األدسددط)رداا الطبراندي فدي ]

  .ص/«ملعصن مىن أ ى  امىرأ  اىي دبرمىا»: ا رفوعً  ادادد عنه أيضً 

(1351)]. 

  ينظددر هللا : األ ددور ايتيددة فدداجتمب  دد  هددذا األحاديددث

دالكفددر  -دال عدد   -دأن سلددك هددو ال و يددة الوددغرى  -إليدده 

 (.دهو كفر أصغر)

  وال تسافر المرأت إال مع  ي محرم أو زو. 

قدال رسدول هللا : قدال ع  ابد  عبدا   -81

: « ساار المرأ  إ  مىر    م ىرب، ا  نىدتل   



35 

 
 

 

 .[ ى مد لرداا البخاري]« عليها ،جل إ  معها م رب

دأبدي هريدرال  لداب  عمدر لدقهلل جاء في حهلليث أبي سعيهلل

  التقييهلل بيو  دلي ةل دبيدو ي ل دبثسثدةل دهدذا القيدود هيدر

 عتبددرالل ألنهددا خرجددت أجوبددةً ع دد  أسددل ة  خت فددةل فكددل  ددا 

 .فهو سفر تترت  ع يه أحكا ه اكان في العر  سفرً 

م  فالحاصل أن كل  ا يٌىد: ... قال البيهقي :قال النصا 

تُنه  عنه المرأال بغير زدج أد  حر ل سواء كان ثسثة  اسفرً 

أد هيددر سلددكل لردايددة ابدد   اأد بريددهللً  اأد يددو ي  أد يوً دد أيددا 

 هدـ.ا. ادهذا يتنادل جميب  ا يىم  سفرً ... المط قة عبا  

 .([1531برقم)صحيح  ى م ]

     وباب التوبة م توح لمن تاب، متماا ا حارف واقتارف
 .المن ال ساء والرج

أن ا رأال     ع  عمران ب  حوي   -81

دهددي ُحب دد   دد  الزنددال  جهينددة أتددت رسددول هللا 

فأقمده ع َدّيل فدهللعا  اأصدبت حدهللً ! يا رسدول هللا: فقالت
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أحِسىىْن إليهىىا، اىىإ ا اْىىعل » :نبدديك هللا دليَّهددال فقددال

فُشهلل  ع يها  ففعلل فأ ر بها نبي هللا . «اأ ني بها

صد   ع يهدال فقدال لده  ثيابهال ثم أ ر بها فُرجمتل ثم

: دقددهلل زنددت  قددال! تودد ي ع يهددا يددا رسددول هللا: عمدر

 لقىىد  ابىىل  صبىىة لىىص قُسىىمل بىىين سىىبعين مىىن أمىىل»

 صبىةق أاضىل مىن أن  المدننة لصِسعتهم، امىل َاَجىد   

 .[1616: رداا  ى م]« جاد  بنفسها هلل عم اجل

     الماارأت المساالمة صاابورت إ ا ابُتلياام بماارض وخاصااة
ن إلاى الراقا  الا ي    ْعلتن َيْجاَزْعن ويساار   الصْرل، فما با

 .يأخ  ا موال الطائلة

قال لي ابد  : ع  عطاء ب  أبي رباح قال -82

: أ  أريددك ا ددرأال  دد  أهددل الجنددة  ق ددت: عبددا  

: فقالدت هذا المرأال الىوداءل أتت النبي : قال. ب  

إن » :قددال. إنددي أُْصددَرأل دإنددي أتكشددال فددادأل هللا لددي

اإن شىةِل دعىص  هللا أن  شةِل  ىبر  الىك الجنىة،
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إندي أتكشدال فدادأل : فقالدت. أصدبر: فقالدت. «نعاايك

 .[د ى م لرداا البخاري] .هللا لي أن   أتكشال فهللعا لها

دع  جابر رضي هللا عنده أن رسدول هللا  -83

  فقدددال -أ  المىددديِّ   -دخدددل ع ددد  أ  الىدددائ  أد :

. الحم ل   بدارع هللا فيهدا: قالت. «مالك  ماماين؟»

   سبي ال م ؛ اإنها  امب تطانا ابن ودب، » :فقال

 .[رداا  ى م]« كما نامب الكير تب  ال دند

 .هو الر عهللال التي تحول ل محمو : تزفزفي  

عدداد النبددّي : دعدد  فا مددة الخزاعيددة قددال -84

  عدددة-ا دددرأال  ددد  األنودددار  :فقدددال لهدددا -دهدددي دج 

ْ ددهلَل  قددهلل : قالددت. «كيىىف  جىىدننك؟» بخيددرل إ  أن أ    

ا ىبر ؛ اإنهىا  ُىامب »: فقدال النبدي  .بّرحت بي

رداا ]« تبَ  ابن ودب؛ كمىا نُىامب الكيىر تبى  ال دنىد

 .[(5333)  .ص. الطبراني

ْ هلل   .ايتهلل : بّرحت بي. الحم : أ    
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        ً؛  ن   اأبااًد االماارأت المساالمة ال تشاارك باللااه شاايئ
 .الشرك يحبط العمل

أنددده دخدددل ع ددد  : عددد  ابددد   ىدددعود  -85

 عقدودل فجذبدده فقطّعددهل ثددم ا رأتده دفددي عنقهددا يدديء 

لقهلل أصدبح آل عبدهلل هللا أهنيداء أن يشدركوا بداو »: قال

 سمعت رسول هللا : ل ثم قالا ا لم ينزل به س طانً 

ق  االتمائم االتَِصلة شرك»: يقول يدا : قالوا. «إن الرُّ

هذا الرق  دالتمائم قهلل عرفناهال فما ! أبا عبهلل الرحم 

ء يتحبَدددْب  إلددد  يددديء تودددنعه النىدددا:   قدددال(التولدددة)

 .[(5337)  .ص. دالحاكم لرداا اب  حبان] .أزداجه 

مىن علّىق اقىد »: دفي حدهلليث عقبدة بد  عدا ر 

 .([5333)  .ص]« أشرك

 امىن  علّىق شىيةق » :دفي حدهلليث عبدهلل هللا بد  ُعكديم

 .([5336)  .ص]« ُاكل إلي 

ييء يدبيه بالىدحر أد  د  أنواعدهل تفع ده المدرأال : التَِّولَة
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 .زدجهاليحببها إل  

    إ ا ماام زوجاك، وادعا      -أخت  المسالمة    -ال تحز
 .بت ا الدعاء؛ فزن الله ُيخلف لك الخير

: عدددد  أ  سدددد مة رضددددي هللا عنهددددا قالددددت -86

مىىا مىىن عبىىد  ةىىيب  » :يقددول سددمعت رسددول هللا 

اللهىىىم  ،إنىىىا هلل اإنىىا إليىىى  ،اجعىىصن: مةىىيبة ايقىىصل

وجرخ منها؛ إ   اْأُجْرني اي مةيبتي اأَْتلِف لي تيرق 

ف مدا : قالدت. «منهىا اهللا اي مةيبت  اأتلف ل  تيرق 

أي المىدد مي  خيددر  دد  أبددي : ق ددت:  ددا  أبددو سدد مة

ثددم إنددي  سدد مة  أدل بيددت هدداجر إلدد  رسددول هللا 

رداا ] .رسدول هللا :  نده اق تهال فأخ ا هللا لي خيرً 

 .[ ى م

       فازن   ،واح ري ال ياحاة علاى الميام ماا يترتاب عليتاا
لمان  احام، ثام إن الميام ُيَعاّ ب       اًدشدي ا لك وعيًد

 .بال ياحة عليه

 :قدال عد  النبدي  ع  أبي  وسد   -87
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! ااعُضداخ: إن الميل ليُعاب ببكاء ال ي، إ ا قالل»

أنا رما : ُجبا الميل اقيل ل ! ااكاسياخ! اانا راخ

 .[(5315)  . ص. رداا الحاكم]« !أنل؟ أكاسيها أنل؟

قددال رسددول : قددال دعدد  أبددي هريددرال  -88

الطعن اي : اثنتان اي الناس مما بهم ُكْفرٌ » : هللا

 .[رداا  ى م]« النسب، االنياحة عل  الميل

لمددا افتددتح »: قددال دعدد  ابدد  عبددا   -89

 كددةل َرنَّ إب ددي  رنددة اجتمعددت إليدده  رسددول هللا 

ايأسدددوا أن تدددرددا أ دددة  حمدددهلل ع ددد  : فقدددالوا. جندددودا

الشددرع بعددهلل يددو كم هددذال دلكدد  افتنددوهم فددي ديددنهمل 

 .[(5316)  .رداا أحمهلل ص] «شوا فيهم النَّوحدأَفْ 

قدال : قدال دع  أبدي  الدك األيدعري  -91

أ،بر اي أمتي من أمر الجامليىة   » :رسول هللا 

الف ىىىىر اىىىىي األحسىىىىاب، االطعىىىىن اىىىىي : نتركىىىىصنهن

 :دقددال. «األنسىاب، اا ستسىقاء بىالنجصب، االنياحىة

النائ ىة إ ا لىىم  تىب قبىىل مص هىا؛  ُقىىاب نىصب القيامىىة »
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رداا ]« ليها سربال مىن قَِطىران، اد،  مىن َجىَرباع

 .[ ى م

لمدا : دع  أ  س مة رضي هللا عنهدا قالدت -91

هريددد  دفدددي أرض ُهربدددةل :  دددا  أبدددو سددد مة ق دددت

ألبكينّدده بكدداًء يُتَحددهلّلُث عنددهل فكنددت قددهلل تهيددأ  ل بكدداء 

ع يدده إس أقب ددت ا ددرأال تريددهلل أن تىدداعهللنيل فاسددتقب ها 

تلي الشىيطان أ رنىدنن أن  ُىد»: فقدال رسدول هللا 

 .فكففت عد  البكداءل ف دم أبدك. «أترج  هللا من ؟ ابيتق 

اإلعانددددددة  :اإلسددددددعاد دالمىددددداعهللال: تىددددداعهللني .[رداا  ىددددد م]

 .دالمعادنة

 أن عمددر : دعدد  أندد  بدد   الددك  -92

يددا : لمددا  ُعدد  تمّولددت ع يدده حفوددةل فقددال لهددا عمددر

إن » :يقددددول أ ددددا سددددمعت رسددددول هللا ! حفوددددةُ 

ل علي  نَُعّاب رداا  ىد مل دأحمدهلل ]. بلى : قالىل. «؟الُّمَعص 

 .[ل داب  حبان(1/51)

قددال رسددول : قددال دعدد  ابدد   ىددعود  -93
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لىىىىيُ منىىىىا مىىىىن ْىىىىرب ال ىىىىداد، اشىىىىق » :هللا 

 لرداا البخددداري]« الجيىىىصب، ادعىىىا بىىىدعصى الجامليىىىة

 .[د ى م

ددب أبددو  وسدد  : دعدد  أبددي بددردال قددال -94 َدج 

جدر ا درأال  د  أه دهل فأقب دت  األيعري درأسده فدي ح 

ل ف مددا انّددةل ف ددم يىددتطب أن يددرد ع يهددا يدديلً تودديح ب رَ 

إن  أنا بريء  م  بَر ئ  نه رسدول هللا : أفا  قال

. دالشاقة لدالحالقة لبَر ئ    الوالقة رسول هللا 

ا   ،لىىيُ منىىا مىىن َحلَىىق»: دعنددهلل هيرهمددا. د ىدد م لرداا البخدداري]

 .[«ا  َ لَق ،َتَر 

 .ةدالنياح لالتي ترفب صوتها بالنهللب: الوالقة

 .التي تح ق رأسها عنهلل المويبة: الحالقة

 .التي تشق ثوبها عنهلل المويبة: الشاقة

كدان فيمدا : ع  ا رأال    المبايعدا  قالدت -95

فددي المعددرد  الددذي أَخددذ  أخددذ ع ينددا رسددول هللا 
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، ا  ، ا  نىىىدعص انىىىالق اأن   نَْ ِمىىى  اجهقىىى» :ع ينددا

  .ص. رداا أبدددو دادد]. «ا، ا  نَْنُشىىىر شىىىعرق انشىىىق جيبقىىى

(5353)]. 

       أربعااة : واال ُتِحاّدي علااى ميام فااوق ثاالث، إااال علاى زو
 .اأشتر وعشًر

دخ ددت : عد  زيند  بندت أبددي سد مة قالدت -96

حددي   ع د  أ  حبيبدة رضددي هللا عنهدا زدج النبدي 

فدهللعت بطيد   تُوفي أبوها أبدو سدفيان بد  حدرب 

فيده ُصددفرال خ دو  أد هيددُرال فددهللهّن ْت  نده جاريددةل ثددم 

دهللا   دا لدي بالطيد   د  : م قالدت ّىت بعارَضْيهال ثد

يقددول ع دد   حاجددةل هيددر أنددي سددمعت رسددول هللا 

  ن ل  مرأ   ؤمن باهلل االيىصب اآلتىر أن » :المنبر

، إ  عل  نا  أ،بعىةَ   ُِ ّد عل  ميل اص  ثال  ليال 

ثدم دخ دُت ع د  زيند  : قالت زين . «اأشهر اعشرق 

 لبندددت جحدددهللا رضدددي هللا عنهدددا حدددي  تُدددوفي أخوهدددا

أ دا دهللا  دا لدي : ثدم قالدت لفمّىت  نه لت بطي فهللع
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 بالطيدد   دد  حاجددة هيددر أنددي سددمعت رسددول هللا 

  ن ل  مرأ   ؤمن باهلل االيصب » :يقول ع   المنبر

اآلتر أن  ُِ د  على  ميىل اىص  ثىال ، إ  على  نا  

 .[د ى م لرداا البخاري]« اأ،بعة أشهر اعشرق 

لزعفدددران  يددد   عدددرد   ركددد  يُتخدددذ  ددد  ا: الخ دددو 

 .دتغ   ع يه الحمرال دالوفرال لدهيرا    أنواأل الطي 

 .صفحتا خهلّليه: عارضا اإلنىان

هدو تدرع الطيد  دالزيندة دهيرهمدال ألن سلدك : داإلحهللاد

 دد  دداعددي الجمدداألل دهددي  منوعددة  دد  الددزداج فددي العددهللالل 

فيكددون سلددك صدديانة لهددا  دد  الفاحشددةل ثددم إن اإلحددهللاد فيددده 

دفاء ل دزدج بعدهلل  اتل دفيه أيضً  راعاال لجو الحزن ع   المي

سددواٌء  لداإلحددهللاد داجدد  ع دد  كددل  عتددهللال عدد  دفدداال.  وتدده

 لالمهللخول بها دهيرهال دالوغيرال دالكبيدرالل دالبكدر دالثيد 

دأ دا الحا دل فتحدهلل  دهللال . دالحرال داأل ةل دالمىد مة دالكدافرال

عهللتها دهي إل  دضب حم ها سواء زاد  ع   أربعدة أيدهر 

 .أ  نقوت ادعشرً 
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كدإسا  لو  رضت الحدادال فدس تتدهللادى بمدا فيده زيندةحت  ل

كمددا فددي البخدداري  عينهددال فددس تتددهللادى بالكحددل  ددثًس  ايددتكت

أن ا رأال جداء  إلد  النبدي  (:1388)ل د ى م (3556)

 إن ابنتي توفي عنها زدجهدا ! يا رسول هللا: فقالت

 ددرتي  أد )«  » :دقددهلل ايددتكت عينهددا أفنكح ُهددا  قددال

 .(اثسثً 

رضدي هللا عنهدا أن رسدول  ع  أ  عطية -97

إ  .    ُِ د امرأ  عل  ميل اىص  ثىال »: قال هللا 

 اا   لىىىبُ ثصبقىىى. اعلىىى  نا  أ،بعىىىِة أشىىىهر اعشىىىرق 

إ  ثىىىصب عْةىىىب، ا   كت ىىىل، ا   ََمىىىُ  امةىىىبصدق 

 .[د ى م لرداا البخاري]« ...اطيبق 

فالددذي . بددردد يمنيددة ليىددت زينددةً فددي نفىددها: ثددوب عْودد 

 .ال هو الثياب التي ليىت زينة في نفىهايجوز لُبىه ل حاد

 وال يجوز للحادت الخرو  إال لما ال بد م ه. 

 ُ ِّقت خالتيل فأراد  : قال ع  جابر -98

أن تَُجهللَّ نخ هال فزجرها رجل أن تخرجل فأتدت النبدي 
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 بلىىىى ، اُجىىىد  ن لىىىىك، اإنىىىك عسىىىى  أن » :فقدددال

 .[رداا  ى م]« ا ةّدقي أا  فعلي معرااق 

اَجهلّل النخَل يَ   (.أي قطب الثمرال)َصَر ه : ُجهللك

ل دقاسوا ع يه المعتهللال  د  ادهذا الحهلليث في المط قة ثسثً 

 .دفاال

      ًاوااال ُتكثااري ماان زيااارت ال بااور؛ فز ااك أقاال صاابر ،
 .، والتزم  بأحكام وآداب الزيارت إن زْرِماوأكثر َجَزًع

 أن ،سىىصل هللا : عد  أبددي هريددرال  -99

. دابد  حبدان لدابد   اجده لرداا التر ذي]. لعن نّاا،  القبص،

 .[(5333)  .ص

دهدذا   ينفدي الزيدارال . المكثرا     الزيدارال: الزّدارا 

قهلل كنت نهيتكم ع  زيارال »: ل عظة دا عتبار لقوله  اأحيانً 

القبدورل فقدهلل أُسن لمحمدهلل فدي زيدارال قبدر أ دهل فزدرهدال فإنهدا 

 .[(5333)  .ص. رداا التر ذي]/«تذّكر ايخرال
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 ِّ زوجك ما ال يطياق لشاراء الثيااب والحلياة      وال ُتكل  
واحاا ري التعطاار إ ا خرجاام،   . الااك، إ ا كااان ف ياارً  

 ..واح ري الزُّور بأن تنتري على  ير ح ي تك

أن نبدّي : عد  أبدي سدعيهلل الخدهللري  -111

هللا خطددد  خطبدددة فأ الهدددال دسكدددر فيهدددا أ دددر الدددهللنيا 

إن الىىدنيا تضىىر  حلىىص ، اا قصمىىا »: دايخددرال فقددال

ثم  كر ثالثة نسص  من بني إسرائيل  - اا قصا النساء

إن أال ما ملك بنص إسرائيل أن امرأ  الفقير : اقال -

ىىيَ   مىىىن : أا قىىال -كانىىل  كلّفىى  مىىن ال يىىاب أا الة 

ااكر امرأ  من بني . ما  كلف امرأ  الغني -الةيغة 

إسرائيل كانل قةير ، اا  ا  ،جلىين مىن تشىب، 

، اترجل بين ا  ِمسكق ل  َدلٌَق اطَبٌَق، اَحَشتْ  ااتا مق 

نْتبعهم  اامرأ ين طصنلتين أا جسيمتين، ابع ُصا إنسانق 

جلين مىىن  اعىىرر الطىىصنلتين الىىم نعىىرر  ىىاحبة الىىر 

ل (11316)بددرقم ( 5/36)ل دأحمددهلل (1131)رداا  ىدد م ]« تشىىب

 .[(311( )الوحيحة)دانظر (/138ص)داب  خزيمة في التوحيهلل 
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ال ر ج ددي   دد  دأ ددا اتخدداس المددرأال القوددير :قىىال النىىصا  

فدي  -خش  حتد  َ َشدت بدي  الطدوي تي  ف دم تُعدر ل فحكمده 

بددأن  ايددرعيً  اصددحيحً  اأنهددا إن قوددهلل  بدده  قوددودً  -يددرعنا 

فدس تُعدر  فتُقودهلل بداألسى أد نحدو سلدكل  قوهلل  ستر نفىها

فددس بددأ  بددهل دإن قوددهلل  بدده التعدداام أد التشددبه بالكددا س  

 .ع   الرجال دهيرهمل فحرا  اتزديرً 

 جحد  عمة الله عليك بازو  يؤوياك، فازن ها ا      اح ري
 .الجحد ك ر

قددال رسددول : قددال عدد  أبددي سددعيهلل  -111

، اأك ِىىىىىْرن نقنىىىىىا معشىىىىىر النسىىىىىاء  ةىىىىىدّ »: هللا 

ا ستغفا،؛ اإني ،أنتكن أك ر أمل النا،، إنكن  ُك رن 

درداا  ىد م  د  .  تفدق ع يده]« ...اللعن، ا كفرن العشير

 .[  حهلليث اب  عمر دأبي هريرال

 .الزدج: رالعشي

د ع و  أن الكفر المدذكور فدي هدذا الحدهلليث دأ ثالده كفدر 

أصددغر دهددو كفددر النعمددةل لددي  الكفددر بدداو الددذي يخددرج  دد  

 .الم ة
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دعددد  أسدددماء بندددت يزيدددهلل األنودددارية  -112

دأنددا فددي  َ ددّر بددي النبددي : رضددي هللا عنهددا قالددت

إنىاكن اكفىر » :دقدال لَجواٍر أتدراب لديل فىد ّم ع يندا

د دددددا ُكفدددددر ! يدددددا رسدددددول هللا: فق دددددت« !مينّالمنع ىىىىى

لعىىىل إحىىىداكن  طىىىصل أنمتُهىىىا مىىىن » :المنعمدددي   قدددال

ىى ، ا، انرنقهىىا منىى  الىىدق اأبصنهىىا، ثىىم نرنقهىىا هللا ناجق

 اما ،أنل منك تيرق : اتقصل ،اتكفر ،اتغضب الغضبة

( الوددددحيحة)دانظدددر  ل(األدب المفدددرد)رداا البخددداري فدددي ]« قىىىب

(815)]. 

 .زدجبقاؤها عنهلل أبويها بس : متهايْ أَ 

 كو   من خير ال ساء ال من ِشرِّهن. 

أن رسول  ة الوهللفي نع  أبي أُسي -113

تير نسائكم الىصداد الصلىصد، المصا يىة » :قال هللا 

المصاسىىية، إ ا ا ّقَىىْين هللا، اشىىر نسىىائكم المتبرجىىا  

المت يال ، امن المنااقا ،   نىدتلن الجنىة مىنهن 
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( الىددددن )فددددي رداا البيهقددددي ]« إ  ِمْ ىىىىُل الغىىىىراب األعةىىىىم

(7/81)]. 

 .الموافقة لزدجهال فس تخالفه فدي نفىدها د الهدا: المواتية

   جصن عطية  مرأ  عطية اي مالهىا » :حت  قدال 

دعدد  أبددي  .[(773)ل (813)الوددحيحة ] «إ  بىىإ ن ناجهىىا

: أيك النىدداء خيددر  قددال: قيددل لرسددول هللا  :قددال هريددرال 

خ إ ا ن ىىر إليهىىا، ا طيعىى » إ ا أمىىر، ا   التىىي  سىىرُّ

الوددحيحة ] «  الفىى  اىىي نفسىىها ا  مالهىىا بمىىا نكىىرخ

(1858]). 

التدي تشددارع زدجهدا فددي كدل  ددا هدو  ودد حة : المواسدية

ل زدجي ل فتواسيه لتهللبير أ ر المعاشل دتواسديه فدي أفراحده 

دأحزاندهل دتخفدا عنده عدد ء الحيداال بحىد  كس هدا دجمددال 

فها  .تورك

ددر  لدالتبختددر لدالفخددر ل دد  الخدديسء: المتخدديس  دالتكىك

 . ما يحول به الفتنة ل رجال
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دهددو . ج ي هددو أحمددر المنقددار دالددرِّ : الغددراب األعوددم

كناية ع  ق ة    يهللخل الجنة  د  النىداءل ألن هدذا الوصدا 

ربان ق يل  .في الغ 

     وإ ا كاان لااك ِضارت فعامليتااا باسحساان، فاازْن َجِتِلااْم
 تصاار  لاك اال  اوإن كان جاائزً  -عليك فأعرض  ع تا 

 .لكن بال بغ 
 دا : ع  عائشة رضدي هللا عنهدا قالدت -114

ع مدددت حتددد  دخ دددْت ع َدددّي زينددد  بغيدددر إسنل دهدددي 

يا رسول أحىبك إسا ق ّبْت لك بُنيدة : هضب ل ثم قالت

أبي بكر ُسريَعْتيهدا  ثدم أقب دت ع َدّيل فأعرضدت عنهدا 

فأقب دددت ، «دانىىىك اانتةىىر » :حتدد  قدددال النبددي 

ريقهدا فددي فيهدا  دا تددردك ع يهدا حتد  رأيتهدا دقددهلل يَدب   

أخرجدده ] .يته ددل دجهدده ل فرأيددت النبددي اع دد  يدديلً 

( الودحيحة)دانظدر /دابد   اجده دأحمدهلل ل(األدب المفدرد)البخاري في 

(1861)]. 

 .ريعةل دهي توغير سراألتثنية سُ : ريعتيهاسُ 
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    ،وال يجوز إجبار الب م على الزوا ، بل ال بد من إ  تاا
وا حاديث الدالة على  ،دوإن حصل  لك فز ه  كاح مردو

 : لك كثيرت أ كر م تا الحديث اآلت 

دابدددد   لدأبددددي هريددددرال لعدددد  عائشددددة -115

كىان إ ا  أن النبىي » :دأن  ب   الدك  لعبا 

 .مىىن بنا ىىى  جلىىُ إلىىى  ِتىىىد،ما اأ،اد أن نىىمّا  بنتقىىى

انسىىىمي  -نسىىىميها  -نىىىاكر االنىىىة  اإن االنقىىى: اقىىىال

أا  اىإن مىي سىكتل، نّاجهىا، -الرجل الا  نىاكرما 

ىىتر، اىىإ ا نقر ىى  لىىم نمّاجهىىا « إن كرمىىل نقىىر  الس 

 .[(1175( )الوحيحة)انظر ]

      يااا أخااوام اسسااالم  تااى ال باا   عاان كااراهتكن
وكلماا ك اتن أطاول للاه      ،فأ تن أخوام ل ا فا  اللاه  

 .ورسوله ازداد حب ا لُكّن ف  الله تعالى

قدددال : قدددال عددد  عقبدددة بددد  عدددا ر  -116

نهن المؤنسا  إ  ا   كرمصا البنا» :رسول هللا 

 .[(5136)دانظر  الوحيحة (. 3/131)رداا أحمهلل ]« الغاليا 
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المبندي ع د  الحنيفيدة  -دقهلل تقرر في ديننا الىَّْمح 

 راعدداال  بيعددة األنثدد  دخا رهددال دالرفددق بهددال  -الىددمحة 

 .دالت طا  عهال فايكري أيتها المى مة هذا النعمة

 :ر ايتيةد ما يبي  سماحة اإلسس   ب المرأال األ و

 الغنـــاء.   1
: عددد  عائشدددة رضدددي هللا عنهدددا قالدددت -117

دعنددهللي جاريتددان تغنيددان  دخددل ع َددّي رسددول هللا 

. بغناء بُعاثل فاضدطجب ع د  الف دراش دحدّول دجهده

 ز ار الشيطان عنهلل : دقال لددخل أبو بكر فانتهرني

 :فقددددددال فأقبددددددل ع يدددددده رسددددددول هللا ! النبددددددي 

 لرداا البخداري] .تاف ما هفل همزتهما فخرج. «دعهما»

 .[د ى م

دخ ت : ع  عا ر ب  سعهلل البج ي قال -118

 ادسكددر ثالثًدد -دابدد   ىددعود  لع دد  قراددة بدد  كعدد 

: دجواري يضرب  بالهلل  ديغني ل فق ت - يسه  ع َ 
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دن ع   هذا دأنتم أصحاب  حمهلل  إنده :   قالواتُق رك

قهلل ُرّخص لنا في العرسا ل دفي البكداء ع د  الميدت 

دانظددر  .دالبيهقددي لدالحدداكم لخرجدده النىددائيأ]. فددي هيددر نياحددة

 دفي هذا الموضب أحاديث أخرى ل(181ص)لأللباني ( آداب الزفا )

دالضددرب بالددهلل  فددي األفددراح داألعددرا   لُرخوددةً فددي الغندداء فيهددا 

الغنداء الدذي لدي  فيده دصدا ل جمدال دسكدر : داألعيادل دأعني بالغناء

 .[الفجور

را  عدد  الوسددط ا نحدد :ةيىىقىىال شىىيخ اإلسىىالب ابىىن  يم

كثيددر فددي أكثددر األ ددورل فددي أه دد  النددا ل  ثددل تقدداب هم فددي 

أد  اأد  ىددتحبً  اداجبًدد ايتخددذها بعضددهم دينًدد بعددض األفعددالل

ل أد ا كردهًد ابه في الجم ةل دبعضهم يعتقدهللها حراً د ا أ ورً 

( سدماأل الغنداء) ثدال سلدك . عنده فدي الجم دة اأد  نهيًد ا حر ً 

 افددي الدهللي ل د ودد حً  اتقددهللا نافًعددتع... افدإن  ائفدة تتخددذا دينًد

دبددإزائهم  دد  ينكددر جميددب أنددواأل الغندداء ديحّر ددهل ... ل ق ددوب
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د  يفّودل بددي  هنداء الوددغير دالنىداء فددي األفدراحل دهندداء 

هيددره  دهنددائه  فددي هيددر األفددراحل ديغ ددو  دد  يغ ددو فددي 

 جمددوأل الفتددادى ]. اأد كفددارً  افاع يدده حتدد  يجع هددم ك هددم فىدداقً 

(5/531-563]). 

ديجدوز لده أن يىدمح ل نىداء فدي العددر   :ل األلبىانياقىا

المبدداح  دبالغندداء لبددإعسن النكدداح بالضددرب ع دد  الددهلل  فقددط

آداب الزفددا  ].الددذي لددي  فيدده دصددا الجمددال دسكددر الفجددور

 .[183-171ص

. أدب. الفدتح]. ديجوز هناء المرأال لتىكي  الولهلل فدي المهدهلل

 .[13باب 

 النظــر إىل اللعب املبـــاح.   2

كان : ائشة رضي هللا عنها قالتع  ع -119

درابل فإ دا  يو  عيهلل ي عد  فيده الىدودان بالدهلّلَر  دالح 

«  شىىىتهين  ن ىىىرنن؟» :دإ دددا قدددال سدددألت النبدددي 
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ا دهددو . نعددم: فق ددت فأقددا ني دراءال خددهللِّي ع دد  َخددهللِّ

 :حتدد  إسا َ   ْ ددُت قددال. «دانكىىم بنىىي أ،اىىد »: يقددول

دفدي .  تفق ع يده]« اا مبي»: قال. نعم: ق ت« حسبُِك؟»

ددر) ىددنهلل  لىىتعلم اليهىىصد أن اىىي »:  دد  حددهلليثها رضددي هللا عنهددا( اجالىِّ

 .[«دنننا اس ة، إني بع ل ب نيفية سم ة

دفيه جواز نظدر النىداء إلد  فعدل  :ابن حجرقال ال اا  

الرجدال األجاندد ل ألنده إنمددا يُكدرا لهدد  النظدر إلدد  المحاسدد  

 بدداب نظددر)دا سددت ذاس بددذلكل د دد  تددراجم البخدداري ع يدده  

 :اقىال النىصا  ل(المرأال إل  الحبهللا دنحدوهم  د  هيدر ريبدة

ل دأ دا بغيدر اأ ا النظر بشهوال دعنهلل خشية الفتنة فحدرا  اتفاقًد

 .يهوال فاألصح أنه  حر 

3   . 
 
 بالقــوارير ارفقــ

كان النبي : قال ع  أن  ب   الك  -111

  فدددي  ىدددير لددده فحدددهللا الحددداديل فقدددال النبدددي: 

 :دفدي لفدظ. «لقصا،نربىا -ان ىك  -ا،اُق نا أنجشة »
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 .[ تفق ع يه] «،اندك نا أنجشة سصقك بالقصا،نر»

كندد  عدد  النىدداء بددالقوارير لددرقته   :قىىال الرامهرمىىم  

دضعفه  ع  الحركةل دالنىداء يشدبه  بدالقوارير فدي الرقدة 

القوارير كناية عد   :اقال ابن بطال. دال طافة دضعا البنية

حينلذل فدأ ر الحدادي  النىاء الستي ُك  ع   اإلبل التي تُىا 

بدددالرفق فدددي الُحدددهللاءل ألنددده يحدددث اإلبدددل حتددد  تُىدددرألل فدددإسا 

فأفداد  الكنايدة  د  ... أسرعت لم يُؤ   ع   النىاء الىدقو 

الحض ع   الرفق بالنىاء فدي الىدير  دا لدم تُفدهللا الحقيقدة لدو 

دجدّوز بعضددهم . [13بداب . أدب. الفددتح].ارفدق بالنىداء: قدال

الفتندة  د  سدماأل النشديهللل د  خا  ع يه    عن  آخر أنه 

 (.المفهم) انب    األ ري  كما قال القر بي في 

4   . 
 
ع فاستوصوا بهن خي

َ
لقت املرأة من ضِل

ُ
 اخ

قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -111

لَر، لن  ستقيم لىك » :هللا  ِْ إن المرأ  ُتلقل من 

عل  طرنقة، اىإن اسىتمتعل بهىا اسىتمعل بهىا ابهىا 
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قيمهىىىىىا كسىىىىىر َها، اكسىىىىىرما ِعىىىىىَص ، اإن  مبىىىىىَل  

 .[«ااستص صا بالنساء تيرق »: دفي لفظ.  تفق ع يه]« طالقها

فددي هددذا الحددهلليث  س فددة النىدداء  :قىىال النىىصا 

ددَوج أخسقهدد ل داحتمددال  داإلحىددان إلدديه ل دالوددبر ع دد  ع 

ضددعا عقددوله ل دكراهددة  سقهدد  بىددب ل دأندده   يُطمددب 

هللارال  دددب بددداب المددد: )دقدددهلل بدددّوب البخددداري ع يددده. باسدددتقا تها

بددداب حىددد  : )آخدددر ادبابًددد. 83بددداب . كتددداب النكددداح(/األهدددل

دسكددر فيدده . 85بدداب . كتدداب النكدداح(/المعايددرال  ددب األهددل

كنىىل لىىك كىىأبي »: حددهلليث أ  زرأل المشددهورل دفيدده قولدده 

 .دحىدد  المعايددرال لدالوفدداء لفددي األلفددة: أي «ن،  ألب ن، 

ج .ص/«إ  أن أبىىىىىا ن،  طلّىىىىىق، اأنىىىىىا   أطلىىىىىق»: بدددددهللليل

(131.) 

املــا   أن اإلســالم جي لعــي الاهــا ا ت ــاب.   5
ل دهدي ادإنما أدج  لها النفقةل ألنها   تقوى ع د  سلدك بدهللنيً 

 . عّرضة ل تغرير بها لق ة عق هال دزيادال عا فتها
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ــ إاب إىل امل ــا ك وإن  انــت .   6 اإلذن هلــا بال
دإخددراجه  فددي العيددهللي  ل صــالنهن ب باــونهن أف ــي

 المىدد مي ل دأادد  أن إسن النبددي ليشددههللن الخيددر ددعددوال 

 ددب أنهددا ُحىددبت لهددا العمددرال  -لعائشددة أن تعتمددر  دد  التنعدديم 

 راعدداال  دا ُجب ددت ع يدده : هددو  دد  هدذا البدداب -التدي أتددت بهدا 

رأال    اإلصرارل فإن كدان فدي الخيدر أُسن لهدال دإن كدان مال

 .في الشر د خالفة الشرألل فس بهلل    الزجر

ــرأة.   7 ــة امل غ
ُ
ــن ب ــي ا ــي النه ــا  ِ  أل  بِلته

ك مىؤمن مؤمنىىة، إن كىىرخ نَْفىىر  » :فقدال  .املتقلبــة

 .[رداا  ى م] «،ْي منها وتر امنها تلقق 

كمدا  لعب الزوج مع زو ته، واالغت ا  معها.   8

داهتىددل  لفقددهلل سددابق عائشددة رضددي هللا عنهددا فعددل النبددي 

الرجدل  بداب ُهىدل. دبدّوب البخداري فدي كتداب الغىدل.  عها

  .ا رأته  ب

ــة إذا . 9 ــ  أن اإلمــام ب صــالة اا اا ومــن ذل
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ز ب صالنه 
ّ
رإا : أي –مسع بكاء صبي؛ جتو

ّ
مـن  –قص

ــه؛ قددال : قددال فإنهددا تنشددغل ببكائددهل فعدد  أندد   أ ــي أم

إني ألدتىل اىي الةىال  اأنىا أ،نىد أن »:  رسول هللا 

أطيلها، اأسىمر بكىاء الةىبي، اىأ جّصن اىي  ىال ي؛ 

 لرداا البخدداري] «بكائىى ممىىا أعلىىم مىىن شىىد  َاْجىىد أّمىى  ب

 . [د ى م

ــك .   11 ــكين ان ــي وال ــل العق ــص نق ــا مع وأم
فدس ينبغدي أن تُر د  المدرأال بدالنقص فدي كدل يديء  الن اء؛

دضددعا الددهللي  فددي كددل يدديءل دإنمددا هددو نقددص خدداص فددي 

  تؤاخدذ  -عدز دجدل  -دينهال دهو نقص حاصدل بشدرأل هللا 

ه دتعدال  ع يهل فإسا حاضت لم تولِّ دلدم تودمل دهللا سدبحان

ع يهدا ألنهددا إن  ابهدا دتيىدديرً  اهدو الددذي نهاهدا عدد  هدذال رفقًدد

صا ت  ب دجود الحيض يضرها سلكل دأ ا الودسال فألنهدا 

قهلل ُدجهلل  نها  ا يمنب الطهارالل ثم يرأل لهدا  -حال الحيض  -

أن   تقضددي الوددسالل ألن فددي القضدداء  -سددبحانه دتعددال   -

  دال ي ددة خمدد  تتكددرر فددي اليددو  شددقة كبيددرالل ألن الوددسال
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فمدد   نقوددان عق هددا دأ ددا.  ددرا ل دالحدديض قددهلل تكثددر أيا دده

جهددة ضددعا حفظهددا ده بددة عا فتهددا ع دد  عق هددا فُجبددر  

عددسدال ع دد  يددهادال الرجددل  ليددهادتها بشددهادال ا ددرأال أخددرى

 . عهما

د ما يبي  هذا أنه يوجهلل نىاء فاضس  فدي الع دم دالدهللي  

جدال أفضدل  د  دإن كدان جدن  الر ليَفُْق  الكثير    الرجال

ٱ  ٻ  ٻ   :دسلددك لقولدده تعدددال  .جددن  النىدداء

ۀ  ہ  ہ    :دقولدده تعددال   .[53:النىدداء] ٻ  

فُع م أن  ل[18:الزخر ] ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  

إنما هو نقدص خداص  «ناقةا  عقل ادنن»:  عن  قوله 

جمدددب  حمدددهلل  (135-131ص)انظدددر فتدددادى المدددرأال ].ادلدددي  عاً ددد

  .[-رحمه هللا –ا هو خسصة كس  الشي  اب  باز د ا سكرته هن. المىنهلل

إن كىىان الشىىؤب اىىي شىىيء »: اأمىىا قصلىى   -11

د ىد م  لرداا البخداري] «افي الفىرس االمسىكن االمىرأ 

فقددهلل اخت ددا الع مدداء  .[دسددهل بدد  سددعهلل  ل دد  حددهلليث ابدد  عمددر
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أن هدددذا  -دهللا أع دددم  -فدددي توجيهددده دخسصدددة سلدددك  اكثيدددرً 

بة لإلنىان إسا لم تناسبه ددجدهلل فيهدا الثسثة المسز ة المواح

ف يفارقها حت    يقب في ق به يديء  دعهلل   سء ةل ااعوجاجً 

يَددرال دالتشداؤ  دلددي  فدي هددذا س  لجدن  هددذا الثسثددة .  د  الط 

 .[37باب . كتاب الجهاد. الفتح/].دهللا أع م. المذكورال

    وتأمل  م زلة طاعاة الرساول    ة، ع اد ها   الجاريا
 .  بتاف  الحق؛ فتأس وف تتا وجرأتتا

أنده خطد   ع  المغيرال ب  يدعبة  -112

ان ىىر لهىىا اإنىى  أحىىرى أن » :ا ددرأال فقددال النبددي 

فأتيتهدا دعندهللها أبواهدا دهدي فددي : قدال« نىؤدب بينكمىا

دددهللرهال قدددال أ رندددي أن  إن رسدددول هللا : فق دددت: خ 

فرفعدت الجاريدة جاند  : قال. فىكتا: أنظر إليهال قال

هللرل فقالت  ل إن كدان رسدول هللا أحّرج ع يدك: الخ 

 أ رع أن تنظرل لما نظرَ ل دإن كان رسول هللا 

فنظر  إليهال ثم : قال. لم يأ رع أن تنظرل فس تنظر
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تزدجتهددال فمددا دقعددت عنددهللي ا ددرأال بمنزلتهددال دلقددهلل 

 لرداا أحمدهلل] «دسدبعي  ا درأال اتزدجت سدبعي  أد بضدعً 

نظددر الوددحيحة ل دا(7/83)دابدد   اجددهل دالبيهقددي  لدالنىددائي لدالتر ددذي

(16)]. 

 .تهللد  المحبة: يؤد 

فإسا جاء أحهلل يريدهلل أن يخطبدك فهللعيده ينظدرل   بدأ  أن 

العنق دالىاعهلل : تهللخ ي ع يه  تزينة تبهللد  نك  واضب الزينة

ندك د ندهل  دبعض الىا  دالشعرل دسلك ألن النيدة صدالحة   

ع ينا دهللا المىتعانل دقهلل فعل سلك  االشرأل صار هريبً  دلك َّ 

ل د حمدهلل بد   ىد مة  لدجدابر لكدالمغيرال النبي  صحابة

 ددب أ  ك ثددو   بدل فع دده الخ يفدة الرايددهلل عمدر بدد  الخطداب 

 ددب ( 11-13)دانظددر الوددحيحة ]. بنددت ع ددي رضددي هللا عنهددا

 .[تع يق الشي  األلباني ع يها

     وإ ا خرجاااِم لحاجاااة فسااايري علاااى حافاااام الطرياااق؛
 .لتبتعدي عن مخالطة الرجال ب در اسمكان
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قدال رسدول : قدال   أبي هريرال ع -113

 .[رداا اب  حبان]« ليُ للنساء اَسب الطرنق» :هللا 

أنده سدمب رسدول هللا  دله ياههلل ع  أبدي أُسديهلل األنوداري 

 النىداء  يقول دهو خارج    المىجهللل فاخت ط الرجال  دب

استأترن؛ اإنى  لىيُ » :فقال رسول هللا ل في الطريق

« يكن ب ااىىا  الطرنىىقلكىىنُّ أن  ْ قُْقىىن الطرنىىق، علىى

فكانت تَْ َوق بالجهللار حت  إّن ثوبهدا ليتع دق بالجدهللار 

 .[(836)دانظر الوحيحة . رداا أبو دادد] .   لووقها به

هددددو أن يددددركْب  ُحقّهددددا أي : قددددال فددددي النهايددددة: تَْحقُْقدددد 

أن لدددي  لهددد  أن يدددذهب  فدددي دسدددط  :دالمعنددد ... دسدددطها

 .الطريق

       ء باالعلم ال اافع،   لماا ا ال تكاو ين مان أفضال ال ساا
 !والعمل الصالح، ومالزمة التدى ولباس الت وى

قدال رسدول : قدال عد  ابد  عبدا   -114

أاضىىىل نسىىىاء أمىىىل الجنىىىة تدنجىىىة بنىىىل » :هللا 
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تصنلىىد، اااطمىىة بنىىل م مىىد، امىىرنم بنىىل عمىىران، 

دانظدر . رداا أحمدهلل]« امىرأ  ارعىصن: اوسية بنل مماحم

 .[(1338)الوحيحة 

داأل   ارأال أن تعق الوالدهللي  عموً دا بالبنت دالمدقبيٌح جهللً 

ل فددإن األ   د  جنىددك أيتهددا األخدت المىدد مةل دقددهلل اخووًصد

انتشدر فددي ز اننددا عقددو  األ هددا  دهددو  دد  المه كددا ل دقددهلل 

دددر قولددده كثدددرال : بدددأن  عنددداا «أن  لىىىد األََمىىىة ،بّتهىىىا»:  فُىِّ

العقو ل حتد  كدأن المدرأال ت دهلل سديهللتها التدي إسا كبدر  عقّْتهدا  

 .دأهانتها

أندده جدداء     عاديددة بدد  جاهمددة عدد -115

يددا رسددول هللا أرد  أن أهددزدل : فقددال إلدد  النبددي 

: قدال« مىل لىك مىن أب؟» :دقهلل جلت أستشيرع  فقدال

دفدي « االممها اإن الجنىة   ىل أقىدامها» :قال. نعم

. دالنىددائي لرداا أحمددهلل]« الىىمب ِ،ْجلهىىا اىى َم  الَجنىىة» :لفددظ

 .[(1111)دانظر اإلرداء 
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   حتاااى ماااع  -لسااان ع اااد أي اجتمااال   الاحاا ري آفاااام
قاااد دل الكتااااب والسااا ة علاااى الوعياااد  دك، ولاااااأو

 .الشديد المترتب على حصائد ا لسن، فاح ري وحّ ري

أتدد  : قددال عدد  عبددهلل هللا بدد  عددا ر  -116

فدددذهبت : فددي بيتنددا دأنددا صددبيل قددال رسددول هللا 

. تعداَل أعطيدك! يا عبهلل هللا: أخرج أللع ل فقالت أ ي

: قالدت« اما أ،دِ  أن  عطي ؟» :فقال رسول هللا 

أََمىا إنىك لىص » :فقال رسول هللا : قال. اأعطيه تمرً 

. دأبدو دادد لرداا أحمدهلل]« ُكتبل عليك ِكْابىة الم  عط  شيةق 

مىىن قىىال »: دفددي حددهلليث أبددي هريددرال (. 738)دانظددر الوددحيحة 

 .[«؛ اهي ِكابةاثم لم نعط  شيةق .  عاَل ماك: لةبي

 سيئِة الحس ِة تمحتا، متما كا ام  يا أختا  ِأْتِبع  ال
فز ه إ ا قار تا ماا ي اوم    ،الحس ة قليلة ف  ا عين

بال لب مان التوباة واس اباة والرحماة؛ فز تاا تصاير       
 .حس ة كبيرت تأكل السيئة الكبيرت
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قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -117

بينما كلب نُطيف بَِرِكيّة كاد نقتل  العط ، » :هللا 

نا بني إسرائيل، انمعل ُمصقها، إ  ،أ   بغي من بغا

 .[د ى م لرداا البخاري]« ااستقل ل  ب ، اغُفر لها

 .بلر: ر ك يَّة

 .زانية: بغي

 .الُخا : الُمو 

   ً؛ فز اه لبااس   او شاعارً  ايا أختا  اْلَبِس  الحيااء دثاار
 .الت وى

ع  النبي  ع  عمران ب  حوي   -118

 حي  دفدي الودحي. رداا  ىد م]« ال ياء كلى  تيىر» :قال

 .[«ال ياء   نأ ي إ  ب ير» :ا رفوعً 

 عددد  النبدددي  دعددد  ابددد  عمدددر  -119

دعندهلل الحداكم  د   لرداا  ىد م]« ال يىاء مىن اإلنمىان»: قال

، اىىىإ ا ُ،اىىىر أحىىىدمما ُ،اىىىر اجميعقىىى ءال يىىىاء ااإلنمىىىان قُرنىىىا»: حهلليثددده
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 .[«اآلتر

دهيرا أن النبي  دع  أبي هريرال  -121

 ي الجنىة، ال ياء من اإلنمان، ااإلنمىان اى» :قال

. رداا التر ذي]« االبَااء من الجفاء، االجفاء اي النا،

 .[(313)دانظر الوحيحة 

     أحس   تربية أوالدك، وخاصة الصاغار، واح نا  ماال
 .زوجك

قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -121

تيىىىىر نسىىىىاء َ،ِكىىىىْبن اإلبىىىىل  ىىىىالع نسىىىىاء » :هللا 

قىىرن ، أحنىىاخ علىى  الىىد اىىي ِ ىىَغرخ، اأ،عىىاخ علىى  

 .[د ى م لرداا البخاري]«  ا  ندخ نا  اي

  كماااا سااابق  كااار  فااا    -وإ ا ماااام ولاااد فأبشاااري
 .وحي ئ  لسِم برقوب -ا حاديث 

أن  عددددد  بريدددددهللال بددددد  الحودددددي   -122

ب غدده عدد  ا ددرأال  دد  األنوددارل  ددا   رسددول هللا 
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 اابنهددا دلددي  لهددا هيددرال دأنهددا َجز عددت ع يدده َجَزًعدد

ب د  بداب  د عه أصحابهل ف ما ل فأتاها النبي ايهلليهللً 

يريدددهلل أن يدددهللخل  إن النبدددي : المدددرأالل قيدددل ل مدددرأال

أمىا إنى  بلغنىي » :فقدال يُعّزيهال فهللخل رسول هللا 

فأ رهدددددا بتقدددددوى هللا ، «أنىىىىىك َجِمعىىىىىل علىىىىى  ابنىىىىىك

 ل  أجددزأل لددي يددا رسددول هللا  ددا: دبالوددبرل فقالددت

دإني ا رأال رقدوب   ألدهللل دلدم يكد  لدي هيدرا  فقدال 

« ي   نمىص  لهىا الىدالتى: الرقىصب»: رسول هللا 

 .[163دانظري أحكا  الجنائز ص. أخرجه الحاكم]

 هي التي   يعديهللا لهدا: فالمشهور عنهلل النا  أن الرقوب

أن الرقدوب بخدس   دا  فبيّ  النبدي . دلهللل ك ما دلهلل   ا 

 .يزعمه النا  دأنها التي   يمو  لها دلهلل

      ومن لباس الت وى صاالتك بالليال فتكاو   كاسايًة
 . يا واآلخرتف  الد

: عدد  أ  سدد مة رضددي هللا عنهددا قالددت -123
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مىا ا ! سىب ان هللا» :سا  لي ة فقال استقيظ النبي 

. مىىن ال ىىمائن اُىىتعأنىىمل الليلىىة مىىن الفىىتن، امىىا ا 

أنق ىصا  ىصاحبا  الُ َجىىر، اىُرب كاسىىية  اىي الىىدنيا، 

 .[رداا البخاري]« عا،نة  اي اآلتر 

أل إلدد  دفددي الحددهلليث اسددتحباب اإلسددرا :قىىال ابىىن حجىىر

ااستعينص بالةىبر }: كما قال تعال  .الوسال عنهلل خشية الشر

أل إل  الودسالل دأ در  دكان  {االةال   ِ إسا َحَزبه أ ر فَز 

بداب . كتداب الع دم. الفتح].    رأى في  نا ه  ا يكرا أن يو ي

33]. 

   فاا لك ال    -فاا  كاال ا وقااام  -الزما   كاار اللااه تعااالى
راحاًة فاا   : ثاار ، باال يح ناك وتجادين أ  ايكل اك شايئً  

 .على عمل الد يا واآلخرت ا، وعوً اال لب واطمئ اً 

ع  أ  الحكم أد ُضباعة ابنتدي الزبيدر  -124

ل اَسدْبيً  أصداب رسدوُل هللا : ب  عبهلل المط د  قالدت
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 فدددذهبت أنددددا دأختدددي دفا مددددة بندددت رسددددول هللا 

فشكونا إليه  ا نح  فيدهل دسدألناا أن يدأ ر لندا بشديء 

سبقُكن نتام  بىد،، » :    الىبي فقال رسول هللا

الكن سأدلكن عل  ما مص تير لُكّن من  لك،  كبّىرن 

 ااثالثىىين  كبيىىر ، اثالثقىى اعلىى  إثىىر كىىل  ىىال  ثالثقىى

اثالثين   ميد ، ا  إل  إ   ااثالثين  سبي ة، اثالثق 

هللا احىىدخ   شىىرنك لىى ، لىى  الملىىك الىى  ال مىىد امىىص 

وددحيحة دانظددري ال. رداا أبددو دادد]« علىى  كىىل شىىيء قىىدنر

(1881)]. 

دفا مة عنهلل  ابذلك ع يً  د ثل هذا القوة دصية النبي 

دقدال  «اثالثين االتكبير أ،بعق » :د ى م دفيه لرداها البخاري]. النو 

 .[«اهص تير لكما من تادب»: فيه

 .كر كثيرال  ع و ةداألحاديث في فضل الذ  

  لتح ن   ستا من  -وخاصة للمرأت  -ومن أهم ا  كار
 تسااال؛ لالّن ع ااد قضاااء الحاجااة والتعاارِّي  أعااين الجاا
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 .. كر اسم الله تعالى ع د  لك

قددال رسددول هللا : قددال عدد  أندد   -125

 :« ِسْتر ما بين أعين الجّن اعص،ا  بني ودب إ ا

رداا الطبراندي ]« بسىم هللا: اْر أحدمم ثصب  أن نقىصل

: بدهللل «إ ا دتىل أحىدكم ال ىالء»: دفي حهلليث ع دي ( األدسط)في 

 .([33)برقم ( اإلرداء)انظر /«أحدمم ثصب  إ ا اْر»

 وِمن ُمِلح أخبار  ساء َمن قبل ا ه   ال صة. 

قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -126

كانل امرأ ان معهما ابناممىا، جىاء الىائب » :هللا 

إنمىىا  مىىب : اىىامب بىىابن إحىىدامما، اقالىىل  ىىاحبتها

ات اكمتىا ! إنمىا  مىب بابنىك: بابنك، اقالىل األتىرى

اد، اقض  ب  للكبرى، ا رجتا على  سىليمان إل  دا

ائتىىصني بالسىىكين : بىىن دااد، اأتبر ىىاخ بىىالك، اقىىال

   فعىل نرحمىك هللا، : أُشقُّ  بينهما، اقالل الةغرى

 .[د ى م لرداا البخاري]« مص ابنها، اقض  ب  للةغرى
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  ًفتزّوجا، واح را الخ ا والز ا اوإ ا َهو يِم إ سا. 

ء رجددل جددا: قددال عدد  ابدد  عبددا   -127

إن عندددهللنا يتيمددةل دقدددهلل خطبهدددا : فقددال إلدد  النبدددي 

رجدددل  عدددهلل  درجدددل  وسدددرل دهدددي تَْهدددَوى المعدددهلل ل 

لىم نُىَر للمت ىاب ْين » :فقدال . دنح  نهدوى الموسدر

 .[(613( )الوحيحة)دانظر . رداا اب   اجه]« م ُل النكاح

  ومما يبين ِعِنم حق الزو. 

قدددال : قدددال عددد   عددداس بددد  جبدددل  -128

لص  علم المرأ  حق الما ؛ لم  قعد » :رسول هللا 

رداا ]« مىىا حضىىر دىىداؤخ اعشىىاؤخ؛ حتىى  نفىىُر  منىى 

 .[(3131)ج .ص(. الكبير)الطبراني في 

      أحس   زي ة ب اتك بما هو مبااح، وباالغ  فا   لاك
حتااى يتاازوجن بالطري ااة الشاارعية المباحااة؛ فاازن      
الزوا  ِستر لل تات وع ة وطتارت، ولو علم ا ح ي ة 

 شغل ا بتازوي  الب اام قبال الب اين؛ فازن      العلم ال
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 .الّ كر ال ُيعاب ف  الغالب

َعثَدر : ع  عائشة رضي هللا عنها قالدت -129

أسددا ة بعتبددة البددابل فُشددّج فددي دجهددهل فقددال رسددول هللا 

 :«دفدي لفدظ. فتَقَذَّرتده: قالدت. «أميطي عن  األ ى :

. د ددا دلددهللُ ل د  أعددر  كيددا يُغىددل الوددبيان: قالددت

ده عد  دجهدهفأخذا ف: قالت . جعل يُمصك عنه الهلل  ديَُمجك

لىص كىان » :ثم قدال. فجعل يغىل دجهه: قالت: دفي لفظ

رداا ابدد  ]« أسىىامة جا،نىىة لكسىىص ُ  احلّيتُىى  حتىى  أُنَف قَىى 

 .([1311( )الوحيحة)دانظري . دأحمهلل ةل اج

 .أَُرّدجه في سو  الزداج: أُنفِّقه

 لعطاء، كان السلف ي رحون بالبالء كما   رح  حن با
وإن أهل العافية ف  الد يا يودون ياوم ال ياماة لاو    
أ تم ُقرضوا بالم اريض مما يرون من ِعِنم جزاء أهال  

 .البالء؛ فز ا ابُتليت  فاصبري تؤجري
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قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -131

اىىي : مىىا نىىمال الىىبالء بىىالمؤمن االمؤمنىىة»: هللا 

نفسىىى  االىىىدخ امالىىى ، حتىىى  نلقىىى  هللا امىىىا عليىىى  

 .[(1183( )الوحيحة. )رداا التر ذي]« يةةتط

      بعااض ال ساااء يغُ لاان فتاارى إحااداهن محاساان اماارأت
فيترتاب   ،أخرى، فتأت  وتص تا لزوجتا كأ ه يراهاا 

علاااى هااا ا أن ي تاااتن الااازو  بالموصاااوفة ويطلتاااق     
 .الواص ة؛ فاح ري

قدال : قدال ع  عبهلل هللا ب   ىعود  -131

نعتَهىىىا    باشىىىر المىىىرأ  المىىىرأ  ات» :رسدددول هللا 

 ل(3131ل 3133)رداا البخاري ]« لماجها كأن  نن ر إليها

 .[دأحمهلل

 بالغدة المدرأال فدي دصدا  حاسد  المدرأال  جعل النبي 

 - فرأ  كل  نها كل ييء لكأنهما تعرتا دتغطتا بثوب داحهلل

دهللا . فكيددا إسا نق ددت هددذا الوصددا لزدجهددا - دهددذا ُ حددّر 
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 . أع م

  ُين العباادت  خلصا يا أخت  المسلمة كما أ اك ت
فأخلصا  االساتعا ة لاه باا     ( دبإياك  ع)لله با 

؛ فاازن ا ماار كلااه بيديااه   (وإياااك  سااتعين )
 .سبحا ه وتعالى؛ فالجئ  إليه وحد 

ع  أ  س مة رضدي هللا عنهدا أنده قيدل  -132

 ددا كددان أكثددر دعدداء رسددول هللا ! يددا أ  المددؤ ني : لهددا

 نىا مقلىب » :كان أكثر دعائه: إسا كان عنهللع  قال

يدددا : فق دددت: قالددت .«ثبّىىىل قلبىىي علىىى  دننىىىكالقلىىصب 

كثددر دعائددك يددا  ق دد  الق ددوب ثبّددت : رسددول هللا  ددا أل 

إنى  لىيُ ودمىي ! نا أب سىلمة» :قال. ق بي ع   دينك

إ  اقلب  بين إ بعين من أ ابر هللا، امن شاء أقاب 

دجاء  ث ه ع  عائشدة رضدي . رداا التر ذي]« امن شاء أنا 

 .(7833)ج .ص(. 13633)رداا أحمهلل . هللا عنها

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   : د   دعاء الراسخي  فدي الع دم
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ېئ   ىئ  ىئ    ېئۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

 .[8:آل عمران]   ىئ

ْ هدددا فتزيددد : تُدددز ال  (: ېئۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ. )  تُم 

 .تثبّت بها ق وبنا

 اأحاد يغ ا  عان أحاد شايئً      ال! يا معشر ال ساء 
عمله؛ فِأْ ِ ْ ن يوم ال يامة، وال ي  ع المرَء إال 

أ  ساااااكن مااااان ال اااااار بالعمااااال الصاااااالح،    
 .وباسست امة على دين الله

: عننع عاة نني رهللننن ا  عنهننا  النن    -133

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   لمنننننننننننا   لننننننننننن 

 :ع   الوفا يقول قا  رسول هللا  . [113:الشعراء]

! نا  فيةُ بنىل عبىد المطلىب! نا ااطمةُ بنل م مد»

. ا شىىيةق   أملىىك لكىىم مىىن هللا! نىىا بنىىي عبىىد المطلىىب

دفدي حدهلليث (. 133)رداا  ىد م ]« سلصني ما مالي ما شةتم

 .([133)رداا  ى م /«نا ااطمة أنقا  نفسك من النا،»: أبي هريرال

      تعلتماا  أيتتااا المساالمة اسيمااان بال ضاااء
وال در بأن الله تعالى علام ماا يكاون، وكتباه،     
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، وماا نلام   (رباع مراتاب  أفتا    )وشاء ، وخِل اه،  
وما ع اد اللاه ال ُي اال إاال بطاعتاه، واال        ، االله أحًد

بعااد مشاايئته،  لباام مشاايئته   إالمشاايئة  حااد 
باللااه،  إال قااوت  والالمشاايئام كلتااا؛ فااال حااول    

 .واح ري التعمق ف  ال در فز ه َمتلكة
: عددد  عائشدددة رضدددي هللا عنهدددا قالدددت -134

: ُدعي رسول هللا إل  جنازال صبي    األنوار فق ت

وددفور  دد  عوددافير  ددوب  لهددذال ع! يددا رسددول هللا

أَا دير  لك » :قال. الجنةل لم يعمل الىوء دلم يهللرْكه

تلقهم لهىا امىم : إن هللا تلق للجنة أمالق ! نا عائشة

تلقهىىم لهىىا : اىىي أ ىىالب وبىىائهم، اتلىىق للنىىا، أمىىالق 

 .([1661)رداا  ى م ] «امم اي أ الب وبائهم

    أن تكاون   - اأبادً  -وال يليق با خام المسالمة
 .فاحشة ال ول

أت  : قالترضي هللا عنها ع  عائشة  -135

الىا  ع يك يا أبا : نا     اليهود فقالوا النبي 

رضي هللا قالت عائشة . «اعليكم»  :القاسمل فقال
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 :فقال رسول هللا . دع يكم الىا  دالذا : فق ت: عنها

يا رسول  فق ت: قالت. «نا عائشة    كصني ااحشة»

أليُ قد » : يك  قالالىا  ع: هللا أ ا سمعت  ا قالوا

عم  -إن هللا . اعليكم: ،دد  عليهم الا  قالصا، قلل

فنزلت هذا  .«  ن ب الف   ا  التف ُّ  -اجل 

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    :ايية

ک  ک  ک  ک    گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ہ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

دانظر . رداا  ى م] [8: المجادلة]   ھ  ھ  ھ  ہہ

 .[(1155)اإلرداء 

ا ُ   .العي  دالَذ ّ : الذَّ

 -بددأبي هددو دأ ددي  - اصدد   هللا ع دد   حمددهلل دسدد م كثيددرً 

 ع ِّم البشرية د يزان القىط دالعهلللل فمب أنهم بهللأدا بالعي ل 

اعتبددر الزيددادال ع دد  عيددبهم دبمدداسا  بك مددة داحددهللال  إ  أندده 

 !افُحشً  سلك ل اعتبر (دالذا )

  فاازن  ،وأهاادي لتاام ،وأحساا   جااوار ماان جاااورم
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 .التدية جالبة للمحبة والوئام

قدال رسدول : قدال ع  أبي هريرال  -136

   َْ قِىىىىَرّن جىىىىا، ٌ ! نىىىىا نسىىىىاء المسىىىىلما » :هللا 

 .[د ى م لرداا البخاري]« لجا، ها الص اِْرِسَن شا 

هذا  د  بداب إضدافة الموصدو  إلد  : يا نىاء المى ما 

 .يا أيتها النىاء المى ما : التقهلليرصفتهل ف

دد  ُعظَدديم ق يددل ال حددم دهددو ل بعيددر  وضددب الحددافر : ف رس 

دأيدير بدذلك ل مبالغدة فدي . اديط ق ع د  الشداال أيًضد لل فر 

 .إههللاء الشيء اليىير دقبوله

دفدي الحدهلليث الحدض ع د  التهدادي  :قال ال اا  ابن حجىر

ا تواصدددل دلدددو باليىددديرل ألن الكثيدددر   يتيىدددر كدددل دقدددتل دإس

. دفيدده اسددتحباب المددودال دإسددقا  التك ددا. االيىددير صددار كثيددرً 

 .[1باب . كتاب الهبة. الفتح]

 وأختم ه ا المجمول با حاديث ا صول اآلتية: 
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قدال : قدال  ع  عمر ب  الخطداب  -137

إنمىىا األعمىىال بالنيىىا ، اإنمىىا لكىىل » :رسددول هللا 

امرئ ما نصى، امن كانل مجر   إل  هللا ا،سىصل ؛ 

هجر   إل  هللا ا،سصل ، امىن كانىل مجر ى  لىدنيا ا

نةىىيبها، أا امىىرأ  ننك هىىا؛ اهجر ىى  إلىى  مىىا مىىاجر 

 .[د ى م لرداا البخاري]« إلي 

 ل إن صحت دحُىنتل صحافالنية هي  يزان العمل با نً 

دحىدد  دقُبددلل دإن فىددهلل  دسدداء ل فىددهلل دُردَّ ع دد   العمددل

ا دلل   ثمدرال فكل عمل   يُراد به دجده هللال فهدو ب. صاحبه

تع مددوا  :قىىال ن يىى  بىىن ك يىىر . لدده فددي الددهللنيا د  فددي ايخددرال

  .النيةل فإنها أب      العمل

قدال : ع  عائشة رضي هللا عنها قالت -138

من أحىد  اىي أمرنىا مىاا مىا لىيُ » :رسول هللا 

مىن »: دفدي ردايدة لمىد م. د ىد م لرداا البخاري]« من  اهص ،د

 .[«دليُ علي  أمرنا اهص ، عمل عمالق 

ل فكددل عمددل   يكددون افالىددنة هددي  يددزان العمددل ادداهرً 
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ع يده أ ددر هللا درسددولهل فهددو  درددد ع دد  عا  ددهل دكددل  دد  

أحهللث في الهللي   ا لم يأسن به هللا درسدولهل ف دي   د  الدهللي  

فأعمال العا  ي  ك ها ينبغي أن تكون تحدت أحكدا  . في ييء

 الشدددريعةل فتكدددون أحكدددا  الشدددريعة حاكمدددة ع يهدددا بأ رهدددا

تحددت أحكددا  الشددريعة فهددو  اد دد  كددان عم دده جاريًدد. دنهيهددا

 .  قبولل دإ  فهو  رددد ع يه

ڦ   :في قوله تعال  :قال الفضيل بن عياض

 دا : أخ وده دأصدوبهل دالخدالص: قال   ڄڦ  ڄ  ڄ

 . ا كان ع   الىنة: دالوواب. كان و

سددمعت : قددال عدد  النعمددان بدد  بشددير   -141

ال ىالل بىيٌّن، اإن ال ىراب  إن»: يقدول رسول هللا 

بيٌّن، ابينهما أمص، مشىتبها ،   نعلمهىن ك يىر مىن 

النىىىاس، امىىىن ا قىىى  الشىىىبها  اقىىىد اسىىىتبرأ لدننىىى  

اِعرْ ،امن اقر اي الشىبها ؛ اقىر اىي ال ىراب؛ 

  أكالراعي نرع  حصل ال م  نصشك أن نر ر اي ، 
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، أ  اإن حمى  هللا م ا،مى ، إ  حمى  ملِىكاإن لكل 

لجسد مضغة إ ا  لََ ل  لَع الجسد كل ، اإن اي ا

رداا ] «اإ ا اسد  اسد الجسد كل ، أ  امي االقلب

  .[د ى م لالبخاري

صدسح الق د  هدو األسدا  لكدل صدسحل دصدسح الق دد  

أخذ الحسل دترع الحرا ل دالتحري لذلك  :يكون بأ ور  نها

. بترع األ ور المشدتبهة التدي   تُعدر  أحدسل هدي أ  حدرا 

ن الق   إسا ص ح حول هدذا الدذي هدو سدب   د  أسدباب ثم إ

أخدددددذ الحدددددسل دتدددددرع الحدددددرا  : صدددددسح الق ددددد ل أعندددددي

( الق د )دالمشتبها ل فالعسقة  تسز دة بدي  صدسح البدا   

لدي  فيده  ال فإن كان الق   سد يمً (الجوارح)دصسح الظاهر 

إ   حبة هللا د حبة  ا يحبه هللال دخشدية هللا دخشدية الوقدوأل 

كرههل َص َحت حركا  الجوارح ك هال دنشأ عد  سلدك فيما ي

 د  الوقدوأل  ااجتناب المحر ا  ك هال دتوقِّي الشدبها  حدذرً 

ل قددهلل اسددتول  ع يدده افددي المحر ددا ل دإسا كددان الق دد  فاسددهللً 

الهدددوى د  دددُ   دددا يحبددده دلدددو كرهددده هللال فىدددهلل  حركدددا  
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الجددوارح ك هدددال دانبعثدددت إلدد  كدددل المعاصدددي دالمشدددتبها  

 .وى الق  بحى  اتباأل ه

فالعاقل هو الذي يعتني بوسح ق بده دسدس تهل ألن سلدك 

 دهللا المىتعان. هو أصل كل صسح دسس ة

: ع  أبي رقية تميم ب  أد  الدهللاري  -141

: ق نددا.«(اثالثقىى)الىىدنن النةىىي ة »: قددال أن النبددي 

هلل، الكتابىىىىى ، الرسىىىىىصل ، األئمىىىىىة » :قدددددال .لمددددد 

 .[رداا  ى م]« المسلمين اعامتهم

الددذي يحدد  هللا درسددولهل ديحدد  دينددهل فإندده يددهللعو إليدده 

دينودح لعبدداد هللال حتدد  ينتشددر الدهللي  دتعددم الىددعادال لألفددراد 

دالمجتمعا ل فالنوديحة عس دة ع د  المحبدة ل منودوح لدهل 

دهدددي يدددا  ة لخودددال اإلسدددس  داإليمدددان داإلحىدددانل دلدددذا 

فدي : دكتد  ابد  نودر -. الهللي  في النويحة حور النبي 

فكدل  دا هدو  ط دوب  -فدي سلدك    دويًس  ابابًد( الوسال)كتابه 

 نكل دداج  ع يدك تجداا هللال دتجداا كتابدهل دتجداا رسدولهل 
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دتجاا أئمة المى مي ل دتجاا عا تهمل كل سلك هو النوديحةل 

فُع ددم بددذلك أن النودديحة هددي الددهللي  ك ددهل دلددذا كانددت  ريقددة 

 .اجميعً  األنبياء

 لبخاري صحيحهوأختم ه ا المجمول بما ختم به ا. 

 :قدال النبدي : قال ع  أبي هريرال  -142

كلمتىىىان حبيبتىىىان إلىىى  الىىىرحمن، تفيفتىىىان علىىى  »

سىب ان هللا اب مىدخ، : اللسان، ثقيلتان اىي الميىمان

 .[د ى م لرداا البخاري]« سب ان هللا الع يم

فدددابحثي يدددا أختددداا عمدددا يحبددده هللا فافع يدددهل داجتنبدددي  دددا 

سلددك أحبّددك هللال دهللا   يعددذب يكرهدده ديبغضددهل فددإسا فع ددت  

سكر  - اد  يك ّفك  ييلً  -د   أعظم  ا يحبه هللا تعال  . حبيبه

هللا تعددال  بمثددل هددذا الددذكر المددذكور فددي هددذا الحددهلليثل فددإن 

الذكر خير  عي  لك ع    اعة هللال دع   اجتناب  عوديته 

فدددإسا « سدددبحان هللا العظددديم»: إسا تأ  دددت دعق َدددت   دددا تقدددولي 

نهللع عظمة هللا بما له    صدفا  العظمدة دالجدسلل ترس  ع
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 !.فكيا تجترئي  ع    عويته

 

 

 

 

 

 

بتا ا المجماول العنايم،       ع   الله وإيااكِ 
علااى العماال بطاعتااه ساابحا ه،   اوأعا  ااا جميًعاا

 .واجت اب معصيته إ ه ول   لك وال ادر عليه
 

 وكتب                          
 الشال أبو عبد الرحمن سعد بن السيد

 .ها بدب 8241أول محرم 
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