ىى

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد :فالصفحات اليت ستلي هذه املقدمة  ،هي صففحات
مشرقة  ،وورقات نيّرة ،فيها نفحات إميانية ،وإشراقات نبوية  ،مف سف ة احلبيف
املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت التسليم وهي مواقف له أخترهتا م سف هه العطفرة ،
مخسون موقفا مع النساء ،لنأخذ منها الدروس  ،وهستن هبا النفوس ،ونستفيد منفها
حياهنا  ،ونطبقها هعامالهنا .
وخطة الكتاب كما صنعت

كتايب الذي قبله "مخسون موقففا للفن  مفع

الصغار" فأذكر احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها الذي أخذهتا منه
احلاشية م املكتبة الشاملة ،أو غ ها  ،وقد أعدّل

العبارة قليال  ،أو أضيف  ،ومامل

اذكر مصدره فهو م استنباطي .وأذكر م الفوائد ما كان متعلقا منها بالنساء وبغ ها ،
ومل استوع مجيع فوائد احلديث  .والتزمت التوثيق

هعريف الكلمات املبهمة  ،وصحة

األحاديث اليت أوردهتا .ووضعت عنوانا لكل حديث  ،وهي م فكرة اإلخوة
األلوكة  ،بارك اهلل فيهم  ،وسدد خطاهم ،

موقفع

كتايب األول مع الصغار ،فننس الفضفل

ألهل الفضل و حرصت أن يكون العنوان متعلقا بالنساء .وقد نقلت ثالثة أحاديث مف
كتايب " مخسون موقفا للن  مع الصغار " لكنّي أضفت هلا بعض الفوائد  ،ذكفرت
ذلك

احلاشية .

هذا واهلل أسفأل أن جيعففل هذا العمفل خالصفاً لوجهه الكرمي وأن ينفع بفه كاهبه
وقارئه  ،وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا حممد .
املؤلف
د .إبراهيم ب فهد ب إبراهيم الودعان

EBRAHIM .F .W@GMAIL.COM
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أكثر أهل النار النساء

احلديث األول  :ع أيب سعيد اخلدري  قال :خرج رسول اهلل 

أضحى أو فطر إىل املصلى فمرّ على النساء فقال :يا معشر النساء هصدق فإين
ُأ ِريتُك ّ أكثر أهل النار فقل  :ومب يا رسول اهلل قال :هكثرن اللع وهكفرن
العش  ،ما رأيت م ناقصات عقل ودي أذه لل الرجل احلازم م إحداك
قل  :وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل قال :أليس شهادة املرأة مثل نصف
شهادة الرجل قل  :بلى ،قال :فذلك م نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت مل
هصل ومل هصم قل  :بلى ،قال :فذلك م نقصان دينها)1( .
من فوائد احلديث :
-1اهتمام الن  بأمر النساء  ،حيث خصّص هل ّ وقتا ،وهذا يدل داللة أكيدة
على اهتمام اإلسالم بشأن املرأة  ،وأنّه يعلي م شأهنا .
 -2مساحة هذا الدي ويسره .
-3أنّ أكثر أهل النار هم النساء .
-4للحوار اهلادئ  ،واهلادف أمهية بالغة إيصال الفكرة .ففي احلديث جيري
حوار جريء  ،ومؤدب م قِبل النساء  ،وقد هكون اليت جترأت بالسؤال واحدة
فتحدثت نيابة ع النساء ،وقد يكون املتحدث أغل النساء  ،بأصوات متعددة.
-5رغم أن املرأة ضعيفة إال أنّ لديها قدرة على كس الرجل،واالستحواذ عليه.
-6أن املرأة قد هنكر عشرة الزوج .
-7أن املرأة ناقصة عقل ودي  ،ومع ذلك فهي هذه بعقل الرجل احلكيم .
-8أن الن  قد أطلعه اهلل على الغي ،حينما رأى أن أكثر أهل النارهم النساء
( )1البخاري  . 1462 ، 304مسلم . 77
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الدي والعقل أمر م اهلل سبحانه ؛ ال إرادة

 -7أن هذا النقص احلاصل للمرأة
هلا فيه  ،خارج ع طاقتها .
 -10م رمحة اهلل باملرأة أهنا إذا أصيبت باحليض  ،فإهنا ال هصلي  ،وال هصوم ،
لكنها هؤمر بقضاء الصيام دون الصالة .
 -11إن م أسباب دخول النار ؛ كثرة اللع  ،ونكران العش أي الزوج .
 -12شفقة الن  بأمته  ،وخوفه عليهم  ،وخص النساء هنا مبزيد عناية .
 -13ذكر الصالة والصوم ألن الصالة هتكرر يوميا  ،والصوم كذلك يتكرر
يوميا مدّة شهر كل سنة  ،خبالف أركان الدي األخرى .
-14حضور النساء لصالة العيد  ،وأنّ ذلك مشروع  ،لك ينفردن ع الرجال.
 -15ماكان عليه الن  م اخللق العظيم ،والصفح اجلميل والرفق  ،ولني
اجلان  ،حيث خاط النساء على قدر عقوهل ّ؛ م غ هعنيف  ،وال لوم.
 -16احلث على الصدقة  ،وأهنا م أسباب النجاة م النار .
 -17رغم ذ ّم اللع وحرمته ،إال أن املرأة مع ذلك كث ة اللع .
 -18أن شهادة املرأة هعدل نصف شهادة الرجل )2( .
 -17النهي ع االختالط بني النساء والرجال .
يا فاطمة سليين ما شئت

احلديث الثاين  :ع أيب هريرة  قال :قام رسول اهلل  حيف أنزل اهلل
عز وجل (وأنذر عش هك األقربني) ( ،)3قال :يا معشر قريش أو كلمة حنوهفا
اشتروا أنفسكم ،ال أغين عنكم م اهلل شيئا يا بين عبد مناف ال أغففين عنكم
م اهلل شيئا يا عباس ب عبد املطل ال أغين عنك م اهلل شيئا ويا صفية عمة
( )2م  18-14مستفاد م فتح الباري الب حجر . 407-406/1
( )3سورة الشعراء آية . 214
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رسول اهلل ال أغين عنك م اهلل شيئا ويا فاطمة بنت حممد  ، سليين ما شئت
م مايل ،ال أغين عنك م اهلل شيئا )4( .
من فوائد احلديث :

هذا التبليغ أن ينذر

-1أن أعظم مهمة للن  أن يبلغ رسالة ربه ،ويدخل
عش هه األقربني .
 -2خص الن  م النساء عمته حفصة رضي اهلل عنها  ،وكذلك ابنته فاطمة
رضي اهلل عنها  ،لقرهبما منه  ،أو أنّهما هلك اللحظة كانتا موجودهني .
-3الن  مرسل م ربه  ،مأمور بالوحي ،وال يأت بتشريع م هلقاء نفسه .
 -4يوم القيامة هتقطع األواصر واألنساب  ،وال يغين اإلنسان بعد رمحة اهلل إال
عمله الصاحل .
 -5قيام الن  يدلّ على أنه وقف على قدميه مرجتال  ،خيط أمام الناس ،
ليبلّغ أمر ربه سبحانه .
-6إن ثواب ما يفعله اإلنسان م أعمال الرب اجلليلة جيعله عتيقا م النار ،فهو هبذا الفعل
العظيم كاملشتري لنفسه ،وحمررها م النار ،وهذا م اجملاز ،فيشري كلمة م األضداد،
مبعىن أهنا مزدوجة الداللة هستخدم للبيع هارة ،وللشراء هارة أخرى ،يقال :شرى ،مبعىن:
باع ،ومبعىن اشترى )5( .

 -7بداية الدعوة كان الن  ينذر عش هه األقربني  ،مث أُمر بالتبليغ للثقلني.
 -8الن  يتألّف ابنته فاطمة باملال وهي مسلمة  ،وهألّف الكافر م باب أوىل
حىت يدخل اإلسالم )6( .
( )4البخاري  . 4771 ، 2753مسلم . 206
( )5فتاوى اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف باإلمارات رقم الفتوى . 11358
( )6شرح صحيح البخاري الب بطال . 167/8
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نساء الصحابة والسمع والطاعة للنيب 

احلديث الثالث  :ع سهل ب سعد  ، قال :كان رجال يصلون مع الن

 عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ،ويقال للنساء :ال هرفعفف
رؤوسك حىت يستوي الرجال جلوسا )7(.
من فوائد احلديث :

 -1حالة الفاقة  ،وقلة ذات اليد ؛ اليت كان يعيشها الصحابة .
-2النساء ك ّ يصلني مع الن  ، وك ّ يصلني أيضا مع الرجال لكنه ،
يبقني خلفهم .
-3فيه داللة واضحة على أن اإلسالم هنى ع اختالط الرجال بالنساء  ،وأن
النساء جي أن يبتعدوا ع الرجال .
 -4فيه أنّ النساء يرون الرجال م اخللف  ،لذا أُمروا أال َيرْفَع َ رؤوسَ ُه ّ حىت
يستوي الرجال جلستهم  ،حىت ال يروا ما يبدو م عوراهتم .
 -5لإلمام أن يأمر بأمر داخل الصالة فيه مصلحة  ،ال يُخلّ هبا .
 -6على املأمومني السمع والطاعة لإلمام ما يقدرون عليه  ،للمصلحة العامة .
 -7أن املأموم ال يصح فعله الصالة إال بعد فعل اإلمام .
 -8أنّ املصلّي إذا هقلّص مئزره  ،أو كشفت الريح ثوبه ؛ فظهرت عورهه ؛ مث
رجع الثوب حينه  ،فال يضر.
-7الثوب إذا أمك االلتحاف به ،كان أوىل م االهزار به ،ألنه أبلغ الستر ()8
 -10التأكيد على ستر العورة الصالة  ،والتوثّق م ذلك )7( .

( )7البخاري  . 1215 ، 462مسلم . 441
( )8فتح الباري . 473/1
( )7عمدة القاري للعيين . 172/6
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جُـــرْأة امرأة

احلديث الرابع  :ع اب عمر رضي اهلل عنهما قال :كانت امرأة لعمر هشهد

صالة الصبح والعشاء اجلماعة املسجد ،فقيل هلا :مل خترجني وقد هعلمني أن
عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت :وما مينعه أن ينهاين ؟ قال :مينعه قول رسول اهلل
 : ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل )10( .
من فوائد احلديث :

 -1جواز ذهاب املرأة إىل املسجد ألداء الصالة .
 -2األصل أن صالة املرأة بيتها أفضل  ،خوفا عليها  ،وصيانة هلا .
-3أن أمر الن  مقدم على كل أمر  ،ألنه يأمتر بأمر اهلل .
 -4احلق أنطق هذه املرأة  ،لذا جترأت أمام شدة عمر  ، وقد كان  وقّافا
عند قال اهلل  ،وقال رسوله . 
 -5إضافة لفظ اجلاللة إىل اإلماء  ،إنّما هو هشريف ورفعة للمرأة .
 -6خروج هذه املرأة للصالة هذي الوقتني بالذات  ،إمنا هو م أجل الستر
 ،فإن الليل يستر بظالمه ؛ خبالف اخلروج النهار .
 -7مبدأ احلوار مهم إيصال املراد .
 -8أمهية صالة اجلماعة  ،ودجد حر النساء على شهود الصالة مجاعة مع
املسلمني  ،و حق الرجل أوىل وأوج .
 -7املرأة هلا شأن وكيان مستقل  ،فلِ َم التضييق عليها اخلروج ؛ إذا كان
حلاجة  ،أو ضرورة  ،مع أم الفتنة .
 -10غ ة عمر )11( . 
( )10البخاري . 700
( )11فتح الباري الب حجر . 383/2
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ثقة النيب  باملرأة

احلديث اخلام  :ع سَهْلٍ  أَنَّ النَّبِيَّ َ أرْسَلَ إِلَى ا ْمرَأَةٍ مِ َ املُهَا ِجرِي َ،

َوكَانَ لَهَا غُالَمٌ نَجَّارٌ ،قَالَ لَهَاُ « :مرِي عَبْدَكِ فَلَْيعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ املِنَْبرِ»  ،فََأ َمرَتْ

الطرْفَاءِ ،فَصَنَعَ َلهُ مِنَْبرًاَ ،فلَمَّا قَضَاهُ ،أَرْ َسَلتْ إِلَى
عَبْدَهَا ،فَذَهَ َ َفقَطَعَ مِ َ َّ
النَّبِيِّ  إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ ،قَالَ َ« : أرْسِلِي ِبهِ إِلَيَّ»  ،فَجَاءُوا ِبهِ ،فَاحْتَمََلهُ النَّبِيُّ

ض َعهُ حَْيثُ
 ، فَ َو َ

َهرَوْنَ)12(.

من فوائد احلديث :

-1ثقة الن  هبذا الغالم حيث إنه أمر بأن ال يصنع أعواد املنرب إالّ هذا الغالم
.فكفى هبذا شرفا وفخرا  ،أن يكون التعيني والتخصيص للقيام هبذا العمل للغالم
م حممد . 
-2الغالم ليس شخصا عاديا  ،بل إنه متيّز ع غ ه بصنعة اشتهر هبا ،وهي
النجارة ،حىت إنه  يعلم ذلك  ،لذا ندبه هلذه املهمّة ،اليت أجاد العمل فيها ،
وأهقنه  ،وأمتّه على أكمل وجه .
-3م األشياء اجلميلة اليت هبين شخصية الصغ  ،أن نزرع الثقة فيه  ،بأن نوكل
هلم بعض املهام اليت نعلم أهنم يستطيعون القيام هبا  .وحىت لو مل يقوموا هبا على
أكمل وجه  ،فإننا نقدم هلم الشكر على صنيعهم  ،وال هنضم عملهم ،وحنثهم
ونشجعهم على اإلحسان املستقبل .
-4قبول البذل  ،إذا كان بغ سؤال .
-5التقرب إىل أهل الفضل بعمل اخل )13( .
( )12البخاري . 2567وهذا احلديث بفوائده نقلته م كتايب " مخسون موقفا للن  مع الصغار " وأضفت له
مخس فوائد م . 10-6
( )13م  5-4مستفاد م فتح الباري . 544/1
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-6حر الن  على التطوير  ،فقد كان  خيط على جذع خنلة وكان
ذلك يفي بالغرض  ،لك مادام أن املنرب أكثر نفعا  ،وأكثر هطورا  ،وليس فيه
حمذور شرعي  ،فال مينع م ذلك )14( .
 -7ثقة الن  هبذه املرأة حيث أرسل هلا وطل منها هذا العمل .
 -8ثقة الن  بأن هذه املرأة ل هردَّ له طلبه  ،حيث إنه مل يقدم حاجته
مبقدمات  ،بل كان أمرا منه . 
-7للننظر إىل هذه املرأة ؛ كيف أنّها مل هتوانَ  ،ومل هتأخر هنفيذ أمر الن 
 ،ومل هستفصل  ،ومل هتربم  .فأي طاعة  ،وأي مسع لتلك املرأة!
 -10هعامل الن  احلس مع النساء  ،حيث إنه  مل يهمل النصف اآلخر
م اجملتمع  ،بل اعتربه ّ شقائق الرجال .
حرص نساء الصحابة على الصالة

ج
احلديث السادس  :ع أم عطية رضي اهلل عنها قالت ُ :أمرنا أن ُنخرِ َ
احليّض ،يوم العيدي  ،وذوات اخلدور  ،فيشْهدنَ مجاعة املسلمني ودعوهتم،
ويعتزل احليّض ع ُمصالّ ِه ّ  .قالت امرأة :يا رسول اهلل إحدانا ليس هلا جلباب،
قال :لتلبسها صاحبتها م جلباهبا)15( .
من فوائد احلديث :

 -1كما يؤمر الرجال بأوامر الشرع  ،كذلك هُؤمر النساء .
 -2حر نساء الصحابة على نقل العلم .

( )14استفدهه م الشيخ د .حممد العريفي شريط ( cdفنون التعامل مع اآلخري ) رقم .1
( )15البخاري ... 780 ، 324
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العيد  ،لك يعتزلف

 -3أنّ احليّض م النساء يشهدن اخل مع املسلمني
املصلى الذي يصلي فيه الناس .
 -4إنّ اعتزال احليّض ع املصلى ؛سببه – واهلل أعلم – احترام املصلّى ،وصيانته
ع األذى .
 -5يفهم م لفظ احلديث  " :يُخرج " أنّه ّ يُلزم باخلروج واملشاركة  ،ولو
ك ّ غ راغبات  ،حىت ال يفوهُه ّ اخل .
 -6ما متيّزت به نساء ذلك اجليل م احلر على اخل  ،واملبادرة إىل األعمال
الصاحلة اليت هقرّهب إىل اهلل هعاىل .
 -7مشروعية سؤال املرأة للعامل  ،أو املفيت  ،فيما يهمّها م أمر دينها .
 -8حر نساء الصحابة على الستر  ،وهغطية أجساده عند اخلروج م املنزل
 ،وهذا هو الواج على املرأة  ،ألهنا ستمر حتمًا  ،على أجان َ ال حيُِّلونَ هلا .
 -7أنّ املُصلّى يأخذ حكم املسجد هذا احلديث .
صالة النيب  على امرأة ماتت

احلديث السابع :ع مسرة ب جندب  قال  :لقد كنت على عهد رسول اهلل
 غالما فكنت أحفظ عنه فما مينعين م القول إال أن ها هنا رجاال هم أس
مين وقد صليت وراء رسول اهلل  على امرأة ماهت نفاسها فقام عليها
رسول اهلل  الصالة وسطها)16( .
من فوائد احلديث :

-1احلر على طل العلم رغم صغر الس .
-2رغم ماعند هذا الصحايب الصغ م العلم إال أنه حيترم الكب .
( )16مسلم  . 746وهذا احلديث بفوائده نقلته م كتايب " مخسون موقفا للن  مع الصغار " وأضفت له
مخس فوائد م . 10-6
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 -3حىت الصغار كان هلم حظ م الن  فهذا جملسه كان مفتوحا للصغ
والكب  ،فالصحايب الصغ وجد الفرصة مواهية احلضور هذا اجمللس والنهل
م املعني الصا .
 -4مشروعية الصالة على املرأة املسلمة إذا ماهت  ،وهو حقّ هلا كفله اإلسالم .
-5االقتداء بالن  ، وشرف الصحبة .
 -6بيان حال هذه املرأة اليت ماهت  ،وأنّ سب موهتا هو والدهتا  ،و الزم
املاضي هكثر امليتات بسب هعسّر الوالدة .
 -7أنّ املرأة إذا ماهت  ،وقدّمت للصالة عليها  ،فإنّ اإلمام يقوم وسْطها .
 -8هشرّفت هذه املرأة بأن هقدّم الن  وصلّى عليها .
 -7رمحته  هبذه املرأة .
 -10اهتمام الن  بأصحابه  ،سواء كانوا رجاال أو نساء .
حرص عائشة رضي اهلل عنها على اخلري

ضيَ اهللُ عَنْهَا أَنَّهَا قَاَلتْ يَا رَسُولَ اهللِ َي ْرجِ ُع
شةَ َر ِ
احلديث الثامن  :عَ ْ عَاِئ َ
َأصْحَابُكَ بَِأ ْجرِ حَجٍّ وَعُ ْم َرةٍ وَلَمْ َأ ِزدْ عَلَى الْحَجِّ َفقَالَ لَهَا اذْهَبِي وَلُْي ْردِفْكِ عَبْدُ
الرحْمَ ِ أَنْ ُيعْمِرَهَا مِ َ التَّْنعِيمِ فَانْتَ َظرَهَا رَسُولُ اهللِ  بِأَعْلَى
الرحْمَ ِ فََأ َمرَ عَبْدَ َّ
َّ
َكةَ حَتَّى جَاءَتْ )17( .
م َّ
من فوائد احلديث :
 -1حر عائشة رضي اهلل عنها على اخل .وهذا يبيّ ما كان عليه نساء
الصحابة  ،م ح األعمال الصاحلة  ،واملبادرة إليها  ،بل والتأسف على فواهتا.
 -2حس عشرة الن  ألهل بيته .
( )17البخاري . 2784مسلم 1211
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 -3خوف الن  على زوجته عائشة رضي اهلل عنها  ،لذا أمر عبدالرمح 
أن هكون برفقته .
 -4ال هسافر املرأة إال مع ذي حمفرم  .وهذا م حر اإلسالم على املرأة ،
وعنايته الفائقة هبا .
 -5أدب عائشة رضي اهلل عنها الرائع مع الن  ، مع أنّه زوجها ؛ إال أنّها مل
هناده بامسه جمردا  ،بل كانت املناداة بأح األوصاف إليه  " :يارسول اهلل " .
 -6حس إنصات الن  لزوجته .
 -7حس خلقه  حيث ظلّ حابسا نفسه ؛ انتظار أهله حىت عودهتم .
 -8مل يستفصل الن  مع عائشة رضي اهلل عنها  ،ومل يدخل معها حوار
طويل ال جدوى منه  ،بل مباشرة ؛ فهم  املراد  ،وشاركها هأسفها على
فوات اخل  ،وأمر احلال أن هذه لتطمئ ّ نفسها  ،وهكون بصحبة أخيها
عبدالرمح .
 -7استحباب الرفقة السفر .
 -10جواز اإلرداف على الراحلة  ،خاصة إذا كانت الراحلة قويّة وهتحمل .
 -11مساع األمر وهنفيذه دون هلكؤ  ،أو هأخ م قبل عبدالرمح . 
قيام املرأة على شؤون زوجها

احلديث التاسع  :ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان الن  يعتكف
العشر األواخر م رمضان ،فكنت أضرب له خباء ،فيصلي الصبح ،مث يدخله؛
فاستأذنت حفصة عائشة أن هضرب خباء ،فأذنت هلا فضربت خباء؛ فلما رأهه
زين ابنة جحش ضربت خباء آخر؛ فلما أصبح الن  رأى األخبية ،فقال :ما

11

هذا ؟ فأخرب فقال الن  :آلرب هرون هب فترك االعتكاف ذلك الشهر ،مث
اعتكف عشرا م شوال )18( .
من فوائد احلديث :

 -1يتبني لنا م هذا احلديث وغ ه ،أن بيت الن  مثل غ ه م بيوت
املسلمني ؛ حيصل فيه غ ة وخصام بني الزوجات ،وينتج م ذلك غض الزوج.
 -2أن األصل أن هقوم املرأة على خدمة زوجها ،وهتتم بترهي أشيائه  ،ومايطلبه
منها حدود املعروف .
 -3االعتكاف يبتعد الرجل ع معاشرة النساء .
 -4مشروعية ضرب اخليمة املسجد حال االعتكاف  ،ليستتر املعتكف ع
الناس إذا أراد النوم  ،أو الراحة وحنو ذلك .
 -5مساعدة املرأة لزوجها  ،وقيامها على خدمته  ،فهي هؤجر على ذلك .
 -6احلياة ال ميك أن هستمر على حال واحد  ،فاملنغّصات  ،واألمراض ،
واملصائ م سن اهلل الكونية  ،اليت كتبها اهلل دار الدنيا  ،دار االبتالء
واالمتحان .
 -7أدب النساء الصحابيات مع بعضه ّ  ،حيث استأذنت حفصة عائشة رضي
اهلل عنهما .
 -8جواز اعتكاف املرأة املسجد  ،بشرط أن هكون بعيدة ع الرجال .
 -7أنكر الن  على نسائه هذا الفعل بضرب اخليام  ،حيث إنه علم أن
مقصده ّ ليس الرب  ،وإمنا الغ ة  ،واملنافسة  ،واملباهاة  ،والتضييق على املصلني.
 -10استحباب االعتكاف شهر رمضان  ،ويتأكد االستحباب العشر
األواخر .
( )18البخاري  ، 2784مسلم 1172
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 -11استحباب قضاء السن  ،حيث إنه  قضى اعتكاف العشر األواخر م
رمضان  ،شوال .
 -12أنّ النساء م زينة احلياة الدنيا  ،فه ّ مشغلة  ،وجملبة للفتنة .
 -13أنّ املرأة ال هعتكف املسجد حىت هستأذن زوجها  ،وأهنا إذا اعتكفت
بغ إذنه جاز له إخراجها .
 -14شؤم الغ ة  ،ألهنا ناشئة ع احلسد الذي يفضي إىل هرك األفضل .
 -15بيان مرهبة عائشة  ،حيث استأذنت منها حفصة  ،فكانت واسطة هلا
وضع خِبائها )17( .
هني النيب  للنساء من اتباع اجلنائز

احلديث العاشر  :ع أم عطية ،قالت :هنينا ع اهباع اجلنائز ومل يعزم

علينا ()20

من فوائد احلديث :

 -1النهي

هذا احلديث يقتضي التحرمي  ،وهو خا

بالنساء  ،فيحرم على

املرأة اهباع اجلنازة  ،ودخول املقربة .
 -2اهتمام الن  بالنساء  ،ومبا يصلحه

الدنيا واآلخرة .

 -3اجتهاد الصحابية  ،راوية احلديث .حيث قالت  :ومل يعزم علينا  ،أي  :مل
يُؤكّد علينا املنع ؛ كما ُأكّد علينا غ ه م املنهيات )21( .
 -4ضعف املرأة  ،وشدّة جزعها  ،وعدم صربها  ،م أسباب منعها م اهباع
اجلنائز  ،وما يتبع ذلك م زيارة املقربة .
( )17م  15-8مستفاد م فتح الباري الب حجر . 277-276/4
20
( ) البخاري  ، 2784مسلم . 738
( )21فتح الباري الب حجر . 70/1
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 -5الناهي هو الن . يقول سبحانه  ":وما هناكم عنه فانتهوا "

)22( .

تنبيه النيب  للنساء وتربيتهنّ
اللهِ بْ ِ عَا ِمرٍ  أََّنهُ قَالَ  :دعتين أمي يَ ْومًا
احلديث احلادي عشر  :عَ ْ عَبْدِ َّ
اللهِ  قَاعِدٌ بَيْتِنَا َفقَاَلتْ هَا (َ )23هعَالَ أُعْطِيكََ .فقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
َورَسُولُ َّ
َ « ومَا َأ َردْتِ أَنْ ُهعْطِيهِ ».قَاَلتْ أُعْطِيهِ هَمْرًاَ .فقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ َ « أمَا
إِنَّكِ لَوْ لَمْ ُهعْطِيهِ شَيْئًا كُتَِبتْ عَلَيْكِ كِذَْبةٌ »)24( .
من فوائد احلديث :
-1أمهية هربية الصغار  ،وأهنا م أعظم املسؤوليات  ،وأن املسلم يؤجر عليها .
-2أمهية الصدق مع الصغار  ،وهي خصلة مجيلة  ،وحيبها اهلل  ،ومجيل أن يرىب
عليها األبناء .
 -3الكذب خصلة ذميمة ،و حمرم الشرع .
-4الكذب سيئة م السيئات  ،هكت على اإلنسان .
-5بعض الناس يظ أن الصغار ال يفهمون  ،فلذلك لو كذب عليهم فال يهمّ ،
واحلقيقة خالف ذلك  .لذا على املريب أن يدرك أن الصغار هلم إدراك وإحساس
 ،بل وهلم مشاعر جي أن يراعيها ويقدّرها حق قدرها حىت هؤيت التربية مثارها .
 -6ح ّ النساء الفطري لألطفال .
 -7مل يك بني هذه األم الصحابية  ،وبني ابنها أي فجوة  ،بل بينهما هواصل ،
ومودّة  ،لدرجة أهنا نادهه بسهولة  ،وأهاها مباشرة  ،بال هردد  ،أو خوف .

( )22سورة احلشر آية . 7
( )23ها  :إما للتنبيه  ،أو اسم فعل مبعىن خذ (.عون املعبود . )228/13
( )24أمحد  ، 470/24رقم ،15702أبوداود ،4773وصححه األلباين السلسلة الصحيحة  373/2رقم .748
وهذا احلديث بفوائده نقلته م كتايب " مخسون موقفا للن  مع الصغار " وأضفت له عشر فوائد م . 16-7
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 -8طاعة الصغار لوالديهم  ،وخاصة صغار الصحابة  ،مما يدل على عِظم أولئك
القوم  ،وأنّهم أهل حلمل هذا الدي  ،وهبليغه للناس .
 -7العطية واهلبة متليك بال عوض  ،وفيها هأليف للقلوب  ،وهقري للنفوس ،
وإزالة للشحناء .
 -10قوله  ":بيتنا " فيه داللة على أن هذا الصغ يعيش مع والدهه بيت
واحد  ،وال شك أنّ هذا يعود باالستقرار النفسي على الصغ  ،ويعود بالفرحة
والسرور على الوالد أو الوالدة  ،لوجود احلركة واحليويّة  ،والصوت م قِبل
الصغار البيت .
 -11احلوار اهلادىء واملثمر ؛ بني هذه الصحابية  ،والن . 
-12إنكار الن  على هذه الصحابية له وجه  ،حيث إنّه خشي أال هعطي
ابنها شيئا .
 -13الصحايب راوي احلديث  ،يصف حال الن  ، كيف كان وضعه
بيتهم ؟ فبيّ أنه كان قاعدا .
 -14أغل الطعام ذلك الوقت ؛ كان التمر .
 -15هذه األم الصحابية مل هناد ابنها بامسه ؛ وهو عبداهلل  ،وإمنا اختصرت ذلك
؛ بكلمة " ها " وهي للتنبيه  ،إما ألنه قري  ،أو ألنه يراها  ،أولكونه هعوّد هذه
اإلشارة م أمه  ،فعلم أهنا هقصده  ،خاصة إذا مل يك الدار إال هو .
 -16هنبيه النساء وهربيته على اخلصال احلميدة  ،والفعال الطيبة .
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استأذنت النيب  فأذن هلا
احلديث الثاين عشر  :ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :نزلنا املزدلفة ،فاستأذنت
الن  سودة أن هدفع قبل حطمة الناس ،وكانت امرأة بطيئة ،فأذن هلا؛ فدفعت
قبل حطمة الناس ،وأقمنا حىت أصبحنا حن  ،مث دفعنا بدفعه؛ فألن أكون استأذنت
رسول اهلل  كما استأذنت سودة أح إيل م مفروح به )25( .

من فوائد احلديث :

 -1رمحة الن  بالنساء  ،وحرصه عليهم  ،وعلى ما ينفعهم .
 -2حس معاشرهه  بأهل بيته  ،وخاصة زوجاهه رضي اهلل عنه .
 -3أدب نساء الن  معه .
 -4وجود عائشة وسودة رضي اهلل عنهما احلديث  ،يدل على أن نساء الن
 ك ّ معه حجه .
 -5وصفت عائشة رضي اهلل عنها ضرّهتا سودة بأنّها بطيئة  ،وهو السب
كوهنا هستأذن للدفع قبل الناس .
 -6جواز وصف الشخص مبافيه لسب شرعي  ،وأنه ال يعدّ غيبة .
 -7معاناة عائشة رضي اهلل عنها الدفع مع الناس  ،حيث التع  ،وشدة
الزحام  ،حىت ظهر أثر ذلك كالمها بتكرار عبارة " حطمة الناس " .
 -8جواز أن يتمىن اإلنسان فعل خ فاهه فعله  ،وأنه ال حرج عليه ذلك .
 -7االستئذان أدب إسالمي عظيم  ،ومبدأ أخالقي رفيع  ،وهكذا كان يتحلى
أصحاب الن  ، باخلصال احلميدة  ،والفعال اجمليدة .

( )25البخاري . 1681مسلم . 1270
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 -10أذن الن  لسودة رضي اهلل عنها  ،ومل يستفصل ع حاهلا  ،لعلمه
بوضعها  ،أهنا امرأة م الضعفة  ،وال هستطيع أن هس مع الناس فتزامحهم ،
فيتسب ذلك الضرر هلا .
 -11جواز الدفع م مزدلفة لرمي مجرة العقبة قبل الفجر للضعفة )26( .
مىت تزو النيب  عائشة رضي اهلل عنها

احلديث الثالث عشر  :ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :هزوجين الن  ، وأنا
بنت ست سنني ،فقدمنا املدينة ،فنزلنا بين احلارث ب خزرج ،فوعكت
فتمرق شعري (، )27فوفّى مجيمة ( ، )28فأهتين أمي ،أم رومان ،وإين لفي أرجوحة،
ومعي صواح يل ،فصرخت يب فأهيتها ال أدري ما هريد يب؛ فأخذت بيدي حىت
أوقفتين على باب الدار ،وإين ألهنج ( )29حىت سك بعض نفسي ،مث أخذت شيئا
م ماء فمسحت به وجهي ورأسي ،مث أدخلتين الدار ،فإذا نسوة م األنصار
البيت ،فقل  :على اخل والربكة ،وعلى خ طائر؛ فأسلمتين إليه  ،فأصلح م
شأين ،فلم يرُ ْعين ( )30إال رسول اهلل  ضحى ،فأسلمتين إليه ،وأنا يومئذ بنت
هسع)31( .

من فوائد احلديث :

 -1فضل عائشة رضي اهلل عنها  ،حيث إنه  مل يتزوج صغ ة  ،وال

بكرا سواها .

( )26شرح صحيح البخاري الب بطال . 358/4
( )27أي :هنثّر وهساقط م مرض أو غ ه  (.لسان العرب الب منظور ) 4185/6
( )28وفّى أي  :كَثُر  ،و ُجمَيْمة  :هصغ ُجمّة وهي  :جمتمع شعر الرأس  ،وهي أكثر م الوَفْرة  (.لسان العرب
الب منظور . ) 687/1
( )27أي  :أهنفّس هنفسا عاليا  ( .فتح الباري )224/7
( )30أي  :مل يفزعين شيء إال دخوله عليّ  (.املرجع السابق نفس الصفحة ) .
( )31البخاري  ، 3874مسلم . 1422
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 -2أنه  مل يدخل على عائشة إال وهي بعمر هسع سنني .
 -3مشروعية التهنئة بالزواج  ،وأن ذلك مستح .
 -4ال بأس بقول  " :على اخل والربكة  ،وعلى خ طائر " املناسبات الطيبة
وأنه ال حرج ذلك .
 -5قول عائشة رضي اهلل عنها  :هزوجين وأنا بنت ست سنني يدل على عقد
النكاح  ،وليس معناه الدخول هبا .
 -6قول عائشة رضي اهلل عنها " :وإين ألهنج حىت سك بعض َن َفسي ،مث أخذت
شيئا م ماء فمسحت به وجهي ورأسي " وصف دقيق حلالتها بعدما أهت هل
سها متالحقا ألهنا كانت هلع مع صوحيباهتا  ،ومل
نداء أمها ،حيث كان نَ َف ُ
هقف إال عندما حضرت ألمها  ،وال زال نفسها يصعد وينزل ،ومل يرجع بعد إىل
حالته الطبيعية .فرأهتا أمها على هذه احلال حيث إن الذي يلع م الطبيعي أن
يكون مغبّرا  ،ومتّسخا  ،فكان ال بد واحلال هذه أن هقوم على هزيينها وهنظيفها.
 -7يفهم م احلديث أهنم مل ينزلوا بيت هلم  ،وإمنا بيت أناس هربطهم هبم
عالقة قرىب  ،أو صداقة  ،وحنو ذلك  ،مما يدل على الترابط والتالحم بني األسر ،
والعائالت  ،ذلك الزمان .
 -8اللع جزء م حياة الصغار م البنني والبنات  ،فعائشة رضي اهلل عنها ،
كانت هلع مع صوحيباهتا  ،وهتأرجح باألرجوحة .
 -7مل يك بني هذه األم الصحابية ،وبني ابنتها عائشة أي فجوة أو نُ ْفرة  ،بل
بينهما هواصل،ومودّة ،لدرجة أهنا نادهتا بالصراخ عليها ،وأهتها مباشرة،بال هباطؤ.
 -10البأس باجتماع النساء بعضه مع بعض املناسبات .
 -11مساعدة النساء بعضه لبعض ،وهذا م التعاون على الرب والتقوى .
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لعن اهلل الواصِ َلة واملستوصلة

احلديث الرابع عشر  :ع أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما قالت  :جاءت

امرأة إىل الن  فقالت  :يارسول اهلل إنّ يل ابنة عريساً أصابتها حصبة فتمرّق
( )32شعرها أفأصله ؟ فقال  :لع اهلل الواصلة واملستوصلة)33( .
من فوائد احلديث :

 -1حر نساء الصحابة على معرفة احلالل واحلرام .
 -2على املسلم أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه م أمر دينه .
 -3فضل العلم .
 -4مجال املرأة شعرها .
 -5على املرأة العناية بشعرها  ،واالهتمام به  ،واحملافظة عليه .
 -6خوف األم على ابنتها م أن يعافها الزوج عندما سقط شعرها .
 -7احلذر م الوقوع الذنوب واملعاصي .
 -8أنّ فاعل هذه املعصية مستحق للعنة اهلل .
 -7وصفت حال ابنتها  ،والسب الذي يدعوها للوصل .
 -10حيرم الوصل الشعر على الفاعل واملفعول به .
 -11أنّ وصل الشعر م كبائر الذنوب .
 -12طهارة شعر اآلدمي .
 -13جواز اإلبقاء على الشعر )34( .

( )32احلصبة  :بثرات حُمر خترج اجلسد متفرقة(.حاشية السندي على صحيح البخاري  ، )23/4ومترّق أي :
هقطّع م أصله وسقط (.فتح الباري . )376/10
( )33البخاري  ،5734مسلم . 2122
( )34م  13-10مستفاد م فتح الباري الب حجر .377-376/10
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 -14الواصلة هي  :اليت هصل شعر املرأة بشعر آخر  ،واملستوصلة هي  :اليت
هطل م يفعل هبا ذلك .
 -15املُ ِعني على احلرام يشارك فاعله اإلمث .
 -16الوصل هزوير وهدليس  ،وهغي خللق اهلل .
حلسْ واجلمال  ،لك ّ ذلك فيما حرّم اهلل
 -17م هفعل الوصل هطل بزعمها ا ُ
 ،إذْال يكون احلس ُ واجلمالُ إال فيما أباحه اهلل )35( .
 -18مشروعية جتمّل املرأة لزوجها  ،واستحباب ذلك .
 -17كان جواب الن  شافيا وكافيا للمرأة .
 -20أنّ املرض له هأث واضح على اإلنسان  ،لذا فقد أثّر على هذه العروس ،
وغيّر شكلها .
التحذير من قتل النساء والصبيان

احلديث اخلام عشر  :ع عبد اهلل ب عمر رضي اهلل عنهما ،أن امرأة
ُو ِجدت ،بعض مغازي الن  ،مقتولة؛ فأنكر رسول اهلل  قتل النساء
والصبيان )36( .

من فوائد احلديث :

 -1حس هعامل الن  مع غ املسلمني .
 -2هأثر الن  بقتل املرأة وكذلك الصبيان  ،وهذا يدلّ على رمحته . 
 -3يبدو أنّ هذه املرأة املقتولة ليست م احملاربات  ،وإال فالنساء احملاربات ،
يقتل .
 -4كان قتل هذه املرأة إحدى الغزوات  ،اليت غزاها الن  مع أصحابه .
( )35م  17-14مستفاد م صحيح مسلم بشرح النووي .107/14
( )36البخاري  . 3015 ، 3014مسلم . 1477
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 -5م قواعد احلرب اليت أسسها الن  ودرّسها ألصحابه عدم قتل النساء ،
والصبيان .
 -6أن العقوبة ال هسري على م ال ذن له  ،فالذي مل يشارك احلرب ،
بإعانة  ،أو محل سالح أو قتال فال يتحمل إثفم غ ه .كما قال اهلل عز وجفلّ
 " :وال هزرُ وازرة وزر أخرى " )37( .
 -7احترم اإلسالم املرأة  ،وقدّرها  ،ورفع شأهنا  ،وجعل هلا كيانا ووجودا .
 -8فظاعة القتل  ،وعِظم خطره  ،وجسامة جرميته  ،ألن فيه إهدارًا للكرامة ،
وإزهاقًا للنفس  ،لذا أنكر الن  هذا الفعل .
َ -7قرَن الن  النساء والصبيان  ألنّهم الغال ضعفة ،وال حيلة هلم .
 -10الن  املواط اليت هنتهك فيها حرمات اهلل ؛ ال يهادن أحدا  ،وال
يتواىن قول احلق  ،وال يؤخر البيان وقت احلاجة  ،لذا أنكر  قتل هذه املرأة
حال رؤيته هلا مقتولة .
مىت تُسىب النساء والذريّة

احلديث السادس عشر  :ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :أصي سعد يوم
اخلندق ،رماه رجل م قريش يقال له حبان ب العرقة ،رماه األكحل (، )38
فضرب الن  خيمة املسجد ليعوده م قري  ،فلما رجع رسول اهلل  م
اخلندق وضع السالح واغتسل ،فأهاه جربيل عليه السالم وهو ينفض رأسه م
الغبار ،فقال :قد وضعتَ السالح واهلل ما وضعتُه ،اخرج إليهم قال الن : 
فأي ؟ فأشار إىل بين قريظة ،فأهاهم رسول اهلل  ، فنزلوا على حكمه ،فرد

( )37سور األنعام آية  ،164اإلسراء  ، 15فاطر  ، 18الزمر . 7
( )38األَكْحل  :عِرق وسط الذراع  ،وهو عرق احلياة  (.فتح الباري . ) 413/7
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احلكم إىل سعد قال :فإين أحكم فيهم أن ُه ْقتل املقاهَلة ،وأن ُهسىب النساء والذرية،
وأن ُهقسم أمواهلم )39( .
من فوائد احلديث :

 -1العداوة بني أهل اإلسالم وأهل الشرك باقية إىل يوم القيامة .
 -2ال بأس بتسمية أعداء الدي ملعرفتهم  ،والتحذير منهم .
 -3جواز عيادة املريض .
 -4هأييد الن  بالوحي .
 -5املالئكة حتضر مع املسلمني املعركة  ،وهشارك القتال .وال زال املسلمون
إىل يومنا هذا يرون أناسا ؛ هلم هيئات غريبة ؛ هساعدهم قتاهلم ضد أعداء اهلل
م اليهود  ،والنصارى  ،وغ هم مم حيارب اهلل ورسوله . 
 -6حر الن  على النظافة  .وألن االغتسال يزيل األوساخ  ،وجيففدد
النشاط .
 -7عُرف اليهود على مرّ العصور بغدرهم  ،وخيانتهم  ،مهما أُخذت عليهم
العهود  ،واملواثيق  ،فإهنم قومُ هبتٍ  ،وخيانة  ،وغدر  ،استأصلت هذه الصفات
 ،وجرت دمائهم  ،فال ينفكون منها .
َ -8حكم سعد ب معاذ  يهود بين قريظة ؛ خليانتهم العهد مع الن 
بأن يُقتل كل م شارك القتال  ،وهكون النساء  ،والذرية سبايا .
 -7إذا قوي اإلسالم فإن الطوائف األخرى ختضع حلكمه .
 -10ال يستهني املسلم بقوة الكفار بداءةً  ،بل ال بد أن يستعد هلم  ،ويع ّد العدّة
ملالقاهتم  ،ويبذل كل أسباب القوة  ،اليت أُمر هبا " وأعدوا هلم ما استطعتم م

( )37البخاري  ، 4122مسلم . 1767
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قوة"( ،)40فإن املسلم إذا فعل كل ذلك  ،فال يبايل بقوة الكفار ،وال بكثرة عددهم
،بل يتوكل على اهلل  ،وُيقْ ِدم على قتاهلم  ،فإنّ اهلل ل خيذل م كان هذا حاله .
 -11إذا انتصر املسلمون على الكفار  ،ووجدوا هلم نساء وذريّة  ،فإهنم يكونون
سبايا لدى املسلمني .
 -12ح ّ الن  ألصحابه .
 -13حظي سعد ب معاذ  ، برعاية خاصة  ،واهتمام واضح م الن 
.وال غرو ذلك فهو م السابقني لإلسالم  ،وسيد األوس .
 – 14ما الذي جعل العرب اجلاهلية ؛ حالة ضعف وهوان م قبل اليهود
 ،يتحكمون فيهم  ،ويهددوهنم ّ ،مث أصبحوا قوّة يهاهبم القري والبعيد  ،حىت
أصبح الواحد منهم  ،حيكم قبيلة كاملة  ،بل ويرهبط مص ها  ،بإشارة منه ،
إنه اإلسالم وال شيء غ ه )41(.
 -15قذف اهلل قلوب اليهود اخلوف والرع  ،رغم ماعندهم م القوة )42( .
 -16اجلزاء م جنس العمل  ،فجزاء اخليانة  ،والغدر  ،والدسائس ضد املسلمني
 ،القتل والس .فكان احلكم صارما وحازما  ،وقويا )43( .
-17حكم سعد هؤالء اخلونة ،وافق حكم اهلل سبحانه م فوق سبع مسوات.
 -18رغم مابني سعد وأولئك اليهود م عالقة إال أهنا انقطعت أمام احلق .
 -17املالئكة أمرت الن  بعدم اجللوس بعد اخلندق  ،واخلروج لقتال اليهود.
 -20ذكرت عائشة رضي اهلل عنها  ،أنّ إصابة سعد  كانت األكحل ،
يوم اخلندق  ،وذلك لبيان احلال الذي كان عليه .
()40
()41
()42
()43

سورة األنفال آية . 60
حماضرة مقروءة للشيخ عبدالرمح ب صاحل احملمود (وماذا بعد األحزاب)  ،موقع إسالم وي  .بتصرف .
املرجع السابق .
فتاوى اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف باإلمارات رقم الفتوى . 11358
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)44( .

 -21منقبة عظيمة لسعد ب معاذ 
 -22موقف سعد  مع هؤالء اليهود ؛ موقف عظيم خلّده التاريخ له .
 -23أنّ اهلل سبحانه حقق لسعد  أمنيته  ،حيث إنّ اهلل مل ميته حىت أقرّ اهلل
عينه بين قريظة )45( .
شجاعة النساء

احلديث السابع عشر  :ع أنس  ، قال :ملا كان يوم أحد ،اهنزم الناس ع
ج َفة له( )46وكان أبو
حَ
ب به عليه ِب َ
ج ِّو ٌ
الن  وأبو طلحة بني يدي الن ُ م َ
طلحة رجال راميا شديد القِ ّد ( )47يكسر يومئذ قوسني أو ثالثا وكان الرجل مير
معه اجلعبة م النبل ،فيقول :انشرها ،أليب طلحة فأشرف الن  ينظر إىل
ش ُرف ،يصيبك سهم م
القوم ،فيقول أبو طلحة :يا ن اهلل بأيب أنت وأمي ال َه ْ
سهام القوم ،حنري دون حنرك ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر ،وأم سليم ،وإهنما
ملشمرهان ،أرى َخ َدم ( )48سوقهما ،هنقزان القرب على متوهنما ،هفرغانه أفواه
القوم ،مث هرجعان فتمآلهنا ،مث جتيئان فتفرغانه أفواه القوم ولقد وقع السيف
م يدي أيب طلحة ،إما مرهني وإما ثالثا)47( .
من فوائد احلديث :

 -1شجاعة عائشة وأم سليم رضي اهلل عنهما  ،شهودمها املعركة.
 -2هقدمي العون  ،واملساعدة م قِبل النساء للمجاهدي املعركة .
()44
()45
()46
()47
()48
()47

فتح الباري . 413/7
أمحد  ، 14773س أعالم النبالء للذه . 282/1
أي  :ساهر له قاطع بينه وبني العدو بترس صغ  (.هفس غري ما الصحيحني للحميدي . )108/1
شديد القِّد :يريد أنه شديد وهر القوس ،والقِدّ  :س م جلد غ مدبوغ  (.فتح الباري . 128/7
أي  :اخلالخيل .فتح الباري . 110/1
البخاري  ،.. 3811 ، 2880مسلم . 1811
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 -3نالت النساء  ،الشرف واألجر ؛ فعله ّ .
 -4هذا احلديث  ،يصف لنا أنس  وصفا دقيقا حال عائشة وأم سليم
رضي اهلل عنهما  ،وكيف يقومان على خدمة اجملاهدي .
 -5ال جيوز للرجل أن ينظر للمرأة اليت ال حتلّ له ،أما إذا كان صغ ا ،فإنه ال
حرج عليه ذلك  ،كحال أنس  ، فإنه كان صبيا ؛مل يتجاوز وقتها الثالثة
عشرة .
 -6خوف الصحابة على نبيهم  أن يصيبه شيء  ،فهم يفدونه  ،بأهلهم ،
وبأرواحهم .
 -7كانت مهمة عائشة وأم سليم رضي اهلل عنهما  ،شاقّة ومتعبة  ،وحمفوفة
باملخاطر  ،وهي سقاية القوم مبلء القرب م املاء  ،مث محلها على األكتاف  ،مث
الوصول هبا إىل أفواه اجملاهدي  ،وإذا انتهت  ،عدن مرة أخرى بتعبئتها  ،ومحلها
إليهم  ،وهذا ديدهن سائر اليوم  ،وطوال املعركة .
 -8قوة أيب طلحة األنصاري  ،وشجاعته .
 -7قوة وجلد الصحابيتان  ،وشدة محاسه ّ  ،وظهور النشاط بوضوح  ،حيث
وصفه ّ أنس  ": أرى َخ َدم سوقهما ،هنقزان القرب على متوهنما".
 -10م شدة النبل الذي أصاب الصحابة اهنزموا ع نبيهم  ، بعدما هرك
الرماة موقعهم .
 -11لقد عفى اهلل ع املسلمني ؛ الذي اهنزموا وهربوا م أرض املعركة ،
حيث قال سبحانه  " :إنّ الذي هولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم
الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفى اهلل عنهم " وحيتمل أهنم فروا رضي اهلل عنهم
 ،حمبّة الدنيا -ألنّهم بشر – ال عنادا  ،وال نفاقا  ،فتابوا فعفى اهلل عنهم .
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 -12أن األنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية م اجلراحات واآلالم ،
واألسقام  ،ليعظم هلم بذلك األجر  ،وهزداد درجاهتم رفعة  ،وليتأسّى هبم
أهباعهم الصرب على املكاره .
 -13جواز خروج النساء للغزو مع الرجال ( ، )50ويشترط لذلك وجود
حمارمه ّ ،ألن ذلك أدعى للستر  ،وصونا هل ّ ع الفتنة )51( .
 -14اخُْتِلف املرأة هل يُسهم هلا ألنّها خرجت مع الرجال للغزو  ،وشاركت
إعانة اجملاهدي  ،والصحيح  :أنه ال ُيسْهَم هلا وإمنا ُهعطى م الغنيمة ،
ويُسمى الرّضخ )52( .
 -15فيه منقبة  ،وفضيلة أليب طلحة )53( . 
-16وقوع السيف م أيب طلحة ، بسب النعاس الذي أنزله اهلل عليهم ،كما
قال هعاىل  " :إذ يغشّيكم النعاس أمنة منه وينزّل عليكم م السماء ماء ليطهركم
به ويُذهِ َ عنكم رجزَ الشيطان ول بطَ على قلوبكم ويثبّت به األقدام "()54
 -17األيام دُول  ،حيث انتصر املسلمون بدر  ،واهنزم املشركون  ،و أُحد
كان النصر للمشركني على املسلمني  ،لك مع ذلك ؛ مل هنكسر شوكة
املسلمني )55( .

()50
()51
()52
()53
()54
()55

م  13-11مستفاد م فتح الباري الب حجر . 364/7
انظر إشهار البندقية حكم مشاركة النساء اجلندية  .د.رياض ب حممد املسيم ي .موقع صيد الفوائد.
صحيح مسلم بشرح النووي  ، 170/12عمدة القاري للعيين. 356/21
املرجع السابق نفس الصفحة .
سورة األنفال اآلية .11
م  17-16مستفاد م فتح الباري .77/6
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مبايعة النيب  النساء

احلديث الثامن عشر :ع عائشة رضي اهلل عنها  ،زوج الن  قالت :كانت

املؤمنات ،إذا هاجرن إىل الن  ميتحنه بقول اهلل هعاىل (يا أيها الذي آمنوا إذا
جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوه ) ( )56إىل آخر اآلية قالت عائشة :فم أقرّ
هبذا الشرط م املؤمنات فقد أقر باحملنة ،فكان رسول اهلل  ، إذا أقررن بذلك
م قوهل  ،قال هل رسول اهلل  : انطلق  ،فقد بايعتك .ال واهلل ما مست يد
رسول اهلل  يد امرأة قط ،غ أنه بايعه بالكالم ،واهلل ما أخذ رسول اهلل 
على النساء إال مبا أمره اهلل ،يقول هل  ،إذا أخذ عليه قد بايعتك كالما )57( .
من فوائد احلديث :
 -1مل يك الن  يصافح النساء  ،إمنا يبايعه بالكالم .فما صافح  يد
امرأة قط ال حتلّ له .
 -2أن املرأة هبايع كما يبايع الرجل  ،غ أنه يصافح  ،وهي ال هصافح )58( .
 -3اخترب الن  النساء  ،بأهن ّ مل يهاجرن غضبا م أزواجه  ،أو رغبة
الدنيا ،إمنا هاجرن حفاظا على دينه  ،يبتغني اهلل  ،والدار اآلخرة  ،فترك الدنيا
 ،واألهل  ،والعش ة م أجل ذلك )57( .
 -4هجرة هؤالء النساء  ،دليل على صدق إمياهن .
 -5امتحان النساء  ،وإقراره بذلك شرط لصحة املبايعة .
 -6هأكيد عائشة رضي اهلل عنها  ،وحلفها باهلل أنه  مل متسّ يده يد امرأة .
 -7االقرار كان بالقول م النساء  ،أي  :أنّه يقررن بألسنته  ،وال يكفي
()56
()57
()58
()59

سورة املمتحنة اآلية .10
البخاري  ، 5288مسلم . 1866
م  2-1مستفاد م شرح النووي على صحيح مسلم . 10/13
فتح الباري الب حجر . 424/7
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باإلشارة  ،وال يكون باملصافحة ال متناع ذلك  ،فكان ذلك نطقا باللسان ،
الذي هو نعمة عظيمة م اهلل هعاىل .
 -8أن البَْيعة ال هكون إال لويل أمر املسلمني .وأما ما هفعله بعض اجلماعات م
البيعة ألم ها كما يزعمون فهو باطل  ،وال يص ّح .
 -7أن املرأة أستر وأعفّ هلا  ،إذا انتهت م أي حاجة هلا أن هنصرف إىل دارها
 ،فهو آم هلا م بقائها حىت ال هتعرض لسوء .م قوله " : انطلق ".
 -10ال جيوز ملس بشرة األجنبية إال لضرورة ،كتطبي  ،وحجامة  ،وقلع
ضرس  ،وحنو ذلك .
 -11صوت املرأة ليس بعورة  ،فيباح مساعه عند احلاجة )60( .
خرو املرأة حلاجتها

احلديث التاسع عشر  :ع عائشة رضي اهلل عنها  ،قالت :خرجت سودة

ضرب احلجاب ،حلاجتها؛ وكانت امرأة جسيمة ال ختفى على م يعرفها؛
بعدما ُ
فرآها عمر ب اخلطاب ،فقال :يا سودة أما واهلل ما ختفني علينا ،فانظري كيف
بييت ،وإنه ليتعشى ،و يده
خترجني قالت :فانكفأت راجعة ورسول اهلل 
َع ْرق ( )61فدخلت ،فقالت :يا رسول اهلل إين خرجت لبعض حاجيت ،فقال يل
عمر كذا وكذا قالت :فأوحى اهلل إليه مث رفع عنه وإن العرق يده ،ما وضعه
فقال :إنه قد أذن لك أن خترج حلاجتك )62( .
من فوائد احلديث :

 -1جواز خروج املرأة حلاجتها  ،إذا أمنت على نفسها م الفتنة .

( )60م  11-10مستفاد م صحيح مسلم بشرح النووي . 10/13
( )61العَرْق  :العظم الذي عليه اللحم  ،عمدة القاري . 137/28
( )62البخاري  ، 4775مسلم . 2170
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 -2وجوب حتجّ املرأة  ،كما حتجّبت نساء الن . 
 -3أن املرأة إذا كانت هلا صفة معينة  ،فإهنا لو حتجّبت  ،مث عُرفت فإنه ال حرج
عليها  ،ألهنا قامت مبا أُمرت به  ،وما سوى ذلك  ،فال هؤاخذ به .
-4جرأة عمر  ، حىت مع نساء الن . 
 -5وصفت عائشة سودة رضي اهلل عنهما  ،وصفا دقيقا  ،كأننا نراها عيانا .
 -6الرجل له نظرة حادة  ،ويلتقط الصورة م أوّل نظرة  ،وقد ال حيتاج إىل
هكرار النظر الشيء  ،وخاصة النظرة إىل النساء  ،لذا فبمجرد أن رأى عمر
سودة رضي اهلل عنهما  ،عرفها م أول نظرة .وقد جاء عنه  أنه أجاز النظرة
األوىل  ،وهي نظرة الفجأة  ،مث أمر أن يصرف اإلنسان بصره )63( .
 -7هأثرت سودة رضي اهلل عنها  ،بكالم عمر . 
 -8مشروعية األمر باملعروف والنهي ع املنكر .
 -7جواز مكاملة املرأة األجنبية حلاجة  ،أو ما فيه مصلحة  ،وال حرج ذلك ،
مادام ذلك حدود األدب .
 -10مساع الصحابية للنصيحة  ،وامتثاهلا لألمر  ،ألهنا رأت فيها مصلحة .
 -11التجاوب السريع م أم املؤمنني سودة  ،فلم هتلكأ أو هتباطأ.
 -12على املرأة أن خترب زوجها وهصارحه مبا حيدث هلا الطريق .
 -13ال بأس أن هدخل الزوجة على ضرهتا و بيتها ؛ وختاط زوجها
الظروف الطارئة  ،وال ينكر ذلك عليها .
 -14الن  مؤيد بالوحي .
 -15أنّ النساء عهد الن  ك ّ يكشف وجوهه ّ حىت فُرض احلجاب .
( )63انظر  :مسلم  ، 2157وكذلك  :الترمذي  ، 2777وحسّنه األلباين
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 -16احلديث داللة واضحة أنّ سودة كانت متسترة  ،ومغطية لوجهها  ،وأنّ
عمر  مل يعرفها إالّ جبسمها )64( .
 -17منقبة ظاهرة لعمر )65( . 
 -18حر عمر  على أمهات املؤمنني  ،وخوفه عليه ّ )66( .
اخلوف على النساء ممن يُستراب يف أمره

احلديث العشرون  :ع أم سلمة رضي اهلل عنها ،قالت :دخل علي الن ، 
وعندي خمنّث ،فسمعه يقول لعبد اهلل ب أمية  :يا عبد اهلل أرأيت إن فتح اهلل
عليكم الطائف غدا ،فعليك بابنة غيالن ،فإهنا هقبل بأربع ،وهدبر بثمان( )67وقال
الن  : ال يدخل هؤالء عليك )68( .

من فوائد احلديث :
شبه خُلُ ُقه النساء  ،حركاهه وكالمه وغ ذلك  ،فإن
 -1املخنّث هو  :م يُ ْ
كان م أصل اخلِلقة مل يك عليه لوم  ،وعليه أن يتكلّف إزالة ذلك  ،وإن كان
بقصد منه  ،وهكلّف له فهو املذموم واحملرّم  .وقيل املخنّث  :املؤنّث م الرجال
 ،وإن مل هُعرف منه الفاحشة  ،مأخوذ م التكسّر املشي وغ ه )67( .
 -2احلديث أصل إبعاد م يستراب به أمر م األمور .
 -3اخلوف على النساء  ،وحجبه ّ عمّ يفط حملاسنه ّ .

64

( ) م  14-13مستفاد م مقال :أدلة هغطية الوجه م الكتاب والسنّة لعلي العماري  .موقع صيد الفوائد.

( )65صحيح مسلم بشرح النووي . 151/14
( )66عمدة القاري للعيين . 136/4
( )67واملعىن  :يريد أن هلا بطنها أربع عُك  ،فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسّرة بعضها على بعض ،
وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العك األربع عند مُنْقَ َطعِ جنبيها مثانية  (.فتح الباري الب حجر . ) 335/7
( ) 68البخاري  . 5887 ، 5235 ، 4324مسلم . 2181
( ) 67فتح الباري الب حجر . 335 - 334 / 7
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 -4قيام الوصف مقام الرؤية  ،حيث إن هذا املخنّث وصف املرأة  ،كأن
الشخص يشاهدها ماثلة أمامه ؛ هقبل وهدبر  ،وهو يتخيّل صورهتا .
 -5هعزير م يتشبه بالنساء  ،بإخراجه م البيوت  ،والنفي إذا هعيّ ذلك ،
طريقا لردعه  ،والفكاك م شرّه وفتنته .وظاهر األمر الوجوب .
 -6حترمي م يقصد التشبه م النساء بالرجال  ،والرجال بالنساء )70( .
 -7وصف هذه املرأة بأهنا بدينة  ،مملوءة اجلسد  ،حبيث يكون هلا عُكَ  ،وذلك
ال يكون إال للسمينة م النساء .
 -8قوله  " :فعليك " هو إغراء  ،معناه  :احر على حتصيلها  .وقد جرت
عادة كث م الرجال الرغبة فيم هكون بتلك الصفة .
 -7حج الن  هذا املخنّث ع الدخول إىل النساء ؛ ملّا مسعه يصف املرأة
هبذه الصفة  ،اليت هتيّج قلوب الرجال .
 -10كان عليه الصالة والسالم ال يرى أن هذا املخنّث يفط لشيء م أمر
النساء ،وليس له إربة فيه ّ  .حىت قال ما قال )71( .
 -11خطورة وصف النساء  ،وذكر مفاهنه عند الرجال .
 -12اجلزاء م جنس العمل .
 -13البالغة واالبداع الوصف عند هذا الرجل .
 -14عدم التساهل أمور العرض والعفّة .
امرأة بأمّـة

احلديث الواحد والعشرون :ع أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها ،قالت:

هزوجين الزب  ،وما له

األرض م مال وال مملوك وال شيء ،غ

( )70م  6 – 2مستفاد م فتح الباري الب حجر . 336/7
( )71م  10 – 7املرجع السابق . 335- 334/7
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ناضح()72

وغ فرسه فكنت أعلف فرسه ،وأستقي املاء ،وأخرز َغ ْربه ( ،)73وأعج  ،ومل
أك أحس أخبز  ،وكان خيبز جارات يل م األنصار ،وك ّ نسوة صدق
وكنت أنقل النوى م أرض الزب اليت أقطعه رسول اهلل  ،على رأسي ،وهي
مين على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي ،فلقيت رسول اهلل ،
ومعه نفر م األنصار فدعاين مث قال :إخ إخ ليحملين خلفه فاستحييت أن أس
مع الرجال ،وذكرت الزب وغ هه ،وكان أغ الناس فعرف رسول اهلل ، 
أين استحييت ،فمضى فجئت الزب  ،فقلت :لقيين رسول اهلل  ،وعلى رأسي
النوى ،ومعه نفر م أصحابه ،فأناخ ألرك فاستحييت منه ،وعرفت غ هك
فقال :واهلل حلملك النوى كان أشد علي م ركوبك معه قالت :حىت أرسل إيلّ
أبو بكر ،بعد ذلك ،خبادم يكفيين سياسة الفرس ،فكأمنا أعتقين )74( .

من فوائد احلديث :

-1هذه الصحابية رضي اهلل عنها خترب ع حال زوجها  ،أهنا هزوجته  ، وهو
فق ال ميلك غ بع وفرس .
 -2كان الزواج السابق باليس  ،خبالف زماننا .
 -3م حقوق املرأة على زوجها قيامها خبدمته  ،وهو م مقتضيات القوامة اليت
ذكرها اهلل كتابه .
 -4هصف هذه الصحابية حالتها االجتماعية  ،وهرسم لنا صورة صادقة م احلياة
اليت كانت حتياها كََنف الزوجية .

( )72الناضح هو  :اجلمل الذي يُسقى عليه املاء  .فتح الباري الب حجر . 323 /7
( )73أخرز غَرْبَه أي  :أخيطُ دَْلوَه  .املعجم الوسيط . 647/2 ، 226/1
( )74البخاري  ، 4823مسلم . 4050
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 -5هذه الصحابية اشتغلت بيتها وخارج بيتها  ،فزادت ع الواجبات اليت
عليها  ،فاالهتمام بالفرس ورعايته  ،ليس م احلقوق الواجبة عليها  .ومع ذلك
قامت هبذا األمر خ قيام .
 -6بينت أمساء رضي اهلل عنها هذا احلديث عدة أعمال كانت هقوم هبا :
أ -هعلف الفرس ب -هستقي املاء ج -خترز الغرب د -هعج
هف هنقل النوى على رأسها .
وهذه األعمال قد يعجز ع القيام هبا بعض نسائنا هذا الزمان  ،خاصة اجليل
اجلديد م النساء .
 -7مساعدة النساء بعضه لبعض ،مما يدل على مدى قوة التواصل االجتماعي .
-8هعترف هذه الصحابية بأهنا ال هعرف عج اخلبز  ،وليس ذلك عي ،
كون اإلنسان يعترف بعجزه أمر م األمور ،أفضل م أن يدّعي معرفته وهو
ال يعرف .مع حماوالهتا التعلم م خالل جميء نساء م األنصار يعج ّ هلا .
 -7االعتراف بالفضل ألهل الفضل  ،فاعترفت أمساء بفضل نساء األنصار ،
وأثنت عليه ّ .
 -10مدى املعاناة اليت كانت هعانيها هذه الزوجة الصاحلة  ،الصابرة .
 -11بُعد املسافة اليت هنقل فيها النوى  ،لوحدها وليس معها أحد .
 -12رمحة الن  وعطفه على هذه الصحابية  ،حيث أناخ هلا البع وناداها
لترك  ،ليخفف عنها مما هي فيه .
 -13جواز اإلرداف على الدابة  ،والذي يبدو يل أن الن  حينما يردف أمساء
،سيمشي على قدميه  ،وهكون أمساء رضي اهلل عنها راكبة على الدابة ،أو يردفها
خلفه ويكون هذا م خصائصه . 
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 -14احلياء خصلة محيدة  ،وم شع اإلميان  ،وما أمجل احلياء للمرأة  ،وما
أقبح أن هنزع املرأة لباس احلياء  ،الذي هو مجاهلا  ،ومصدر رفعتها .
 -15ح ّ الصحابة لنبيهم  فال ميشي إال وهم معه  ،وحوله .
 -16لويل األمر أن يعطي م شاء م رعيته م األرض وحنو ذلك  ،وخاصة إذا
كان مم أبلى بالء حسنا لرفعة الدي .
 -17هذكَّ َرتْ هذه الزوجةُ اخلَِّيرة غ ة زوجها ،فتوقفت ع هنفيذ طل وعرض
الن  . كل ذلك وفاء لزوجها  ،وحرصا على مشاعره  ،مع أنه ال يعلم .
 -18املراقبة الداخلية مهمّة جدا التربية للزوجة واألسرة كلها .
 -17هناك طُرق إلناخة الدّابة م ذلك القول هلا كما قال الن  : إخ إخ.
 -20خشيت رضي اهلل عنها أن متشي مع الرجال  ،فكيف مب ختتلط مع الرجال
 ،وجتلس وهتحدث معهم وليس بينها وبني الرجل أي فاصل  ،بل وهتبجح بذلك
 ،وهرى ذلك أنه حرية  ،وانفتاح  ،وحتضُّر .
 -21هذه الصحابية هرى أنّ أغ الناس هو زوجها الزب  ، وهذا م حبها
لزوجها  ،والصحيح أنّ أغ الناس  ،هو الن . 
 -22فطنة الن  وشدة حيائه  ،حيث رأى هردد املرأة  ،وهوقفها فعرف أنّها
استحْيت  ،فلم يشأ أن يلزمها  ،فمضى وهركها .
َ -23عزّ على الن  امتهان ابنة حبيبه وصاحبه أيب بكر هذه األعمال ،
فرقّ هلا  ،وعطف عليها .
 -24مل يوبّخ الن  الزب على هكليف زوجته أمساء للقيام هبذه األعمال ،
لعلمه  بأهنا قامت بذلك ع طي نفس منها )75( .

( )75م  24-23مستفاد م شرح صحيح البخاري الب بطال . 350/7
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 -25قول الزب  ": حلملك النوى  "..معناه  :أنه ال عار الركوب مع
الن  خبالف محل النوى  ،فإنه يتوهم منه الناس ؛ خسّة النفس  ،ودناءة اهلمّة
 ،وعدم الغ ة م زوجها )76( .
 -26فرحة هذه الصحابية بالتحرر م خدمة الفرس .
 -27هذا احلديث مليء بالدروس  ،والعرب  ،والفوائد املتعلقة باملرأة  ،حيتاج أن
يكون كتابا لوحده .
 -28هذه قصّة عظيمة المرأة عظيمة وهي أمساء بنت أيب بكر الصّديق رأينا ماذا
كانت هفعل ملا كان زوجها مشغوال باجلهاد وهدب أمور الدّعوة والدّولة
اإلسالمية جبان الن )77( . 
اجتماع النساء للعزاء

احلديث الثاين والعشرون  :ع عائشة رضي اهلل عنها زوج الن  ، أهنا

كانت ،إذا مات امليت م أهلها ،فاجتمع لذلك النساء ،مث هفرق إال أهلها
وخاصتها ،أمرت بربمة م هلبينة ( )78فطبخت مث صنع ثريد فصبت التلبينة عليها
ج ّمة ( )79لفؤاد
مث قالت :كل منها ،فإين مسعت رسول اهلل  يقول  :التلبينة َم َ
املريض هذه ببعض احلزن )80( .
من فوائد احلديث :

 -1قال الشيخ اب باز رمحه اهلل هعليقا على هذا احلديث  " :االجتمفاع للعزاء
( )76عمدة القاري للعيين . 8/3
( )77موقع اإلسالم سؤال وجواب فتوى رقم . 6713بتصرف .
( )78التلبينة  :طعام يتخذ م دقيق  ،أو خنالة  ،ورمبا جُعل فيها عسل  ،مسيت بذلك لشبهها باللنب
(فتح الباري الب حجر  )550/7والربمة هي  :القِدر ( غري احلديث الب اجلوزي . )67/1
( )77أي  :مرحية  ( .فتح الباري . )77/1
( )80البخاري  ، 5417مسلم . 2216
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البياض.

بيت املعزّي ال بأس به للتسهيل العزاء " )81(.فال بأس باجتماع األقارب
حال املصيبة للتخفيف ع املصاب  ،وهسليته ،والوقوف معه ،وأنه يؤجر عليه
اإلنسان،فاحلديث يدل على أن اجتماع هؤالء النسوة كان م أجل هذه املصيبة.
 -2يتبني م هذا احلديث قوهلا رضي اهلل عنها " :كانت إذا مات امليت م
أهلها " أن ذلك يفيد قيام هذا األمر عندهم املاضي  ،ويفيد أنه كلما مات
ميّت م أقارهبا فعلوا ذلك  ،واهلل أعلم .
 -3أنّه إذا هفرّق الناس م اجتماعهم  ،فإنّ عائشة رضي اهلل عنها ؛ هبقى مع
أهلها  ،ونساء أُخريات م اخلوا ّ  ،فيجلس مع بعض  ،وهطبخ هل ّ التلبينة.
 -4أن التلبينة  ،هريح فؤاد احملزون  ،وهزيل عنه اهلمّ  ،وهنشّطه )82( .
 -5أثر املصيبة على اإلنسان  ،وأنّها هغيّر طَْبعه  ،ونظام حياهه اليومي .
 -6احلديث وصفة كاملة  ،وطريقة واضحة  ،ألكلة غذائية مفيدة  ،يستطيع
أي أحد أن يصنعها  ،ويستفيد منها .
 -7املريض واملصاب حمتاج إىل رعاية واهتمام  ،وإىل وضع خا .
 -8هذه األكلة خاصة مب كان حزينا  ،أو مهموما .
فضل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها

احلديث الثالث والعشرون  :ع أيب موسى  ، قال :قال رسول اهلل : 
َك ُمل م الرجال كث  ،ومل يكمل م النساء إال آسية امرأة فرعون ،ومرمي بنت
عمران وإنّ فضلَ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)83( .
من فوائد احلديث :
( )81مسعته م الشيخ رمحه اهلل بتاريخ  1418/7/12هف
اجلامع الكب بالرياض .
( )82فتح الباري الب حجر . 146/10
( )83البخاري  ،.. 3433 ،3411مسلم . 2431
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درس له بعد الفجر يشرح صحيح البخاري

م حق

 -1إن كمال الرجال أكثر م كمال النساء  ،وال يعين هذا انتقا
النساء  ،وإمنا هو فضل اهلل يؤهيه م يشاء .
 -2على املسلم أن يسلّم ألمر اهلل وال يعترض .
 -3فضل الرجال على النساء  ،مبا فضّل اهلل به بعضهم على بعض .
 -4فضل عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها .
 -5املراد بالكمال للرجال هنا  :التناهي مجيع فضائل الرجال  ،والكمال
النساء  :التناهي مجيع الفضائل اليت للنساء )84( .
 -6أثبت  الكمال آلسية امرأة فرعون  ،كمففا أثبته ملرمي ابنة عمران (، )85
وأثبت لعائشة رضي اهلل عنها فضال آخر على النساء ،وهو أنّ فضلها كفضل
الثريد على سائر الطعام .
 -7اهتمام اإلسالم باملرأة  ،والرفع م منزلتها  ،ومكانتها.
ش ُرف النساء  ،ولتفخر املؤمنات الصادقات  ،بأن هناك نساء خيّرات ،
 -8فلتَ ْ
وفاضالت  ،فضّله ّ الن  على غ ه ّ .
النيب  وعائشة رضي اهلل عنها

احلديث الرابع والعشرون  :ع عائشة قالت :قال يل رسول اهلل  :إين
ألعلم إذا كنت عين راضية ،وإذا كنت علي غضىب قالت ،فقلت :م أي هعرف
ذلك فقال :أما إذا كنت عين راضية فإنك هقولني :ال ،ورب حممد وإذا كنت
غضىب ،قلت :ال ،ورب إبراهيم قالت قلت :أجل واهلل يارسول اهلل ماأهجر إال
امسك)86(.
( )84فتح الباري الب حجر . 135/7
( )85عمدة القاري للعيين . 347/23
( )86البخاري  ، 5228مسلم . 2437
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من فوائد احلديث :
 -1ح الن  لعائشة رضي اهلل عنها  ،وحبها له .
 -2حر عائشة رضي اهلل عنها على رضا الن  ، وأنّها ال هتجره هو ، 
وإمنا هتجر االسم فقط .
 -3بيت الن  مثل بيوت املسلمني  ،حيصل فيه الرضا  ،والغض  ،فهاهي
عائشة رضي اهلل عنها هغض وهرضى على زوجها . 
 -4حس عشرة الن  مع زوجاهه  ،وأهل بيته .
 -5هسلية الن  ألهل بيته  ،وانشراح صدره هلم ؛ حيث بدأهم هو بالكالم .
 -6هذا احلديث كان عِلْمُ الن  ع طريق معرفة احلال  ،وبالقرينة ،وليس
ِعلماً م الوحي.
 -7حياء عائشة رضي اهلل عنها م زوجها . 
 -8رضا الزوجة مطل لكي هستقيم احلياة  ،وكذلك العكس .
 -7اإلنسان جمموعة مشاعر وأحاسيس  ،فمرّة يكون حالة رضا وسرور ،
وهارة يكون حالة غض  ،وحزن  .وهكذا الدنيا ال هدوم على حال .
 -10حوار هادئ ومجيل وهادف بني زوج وهو الن  ، وبني زوجته  ،وهي
عائشة رضي اهلل عنها .
 -11جواز احللف بال ورب حممد  ،وال ورب إبراهيم .
 -12هناك عالمات للرضا والغض ،وهي لغة يعرفها األزواج .
 -13احلُكم مبا هقتضيه القرائ  ،ألنه  جزم برضا عائشة رضي اهلل عنها
وغضبها ؛ مبجرد ذكرها االسم  ،وسكوهتا  ،فبىن على هغ احلالتني م الذكر
والسكوت  ،هغيّر احلالتني م الرضا والغض .
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 -14قول عائشة رضي اهلل عنها  " :واهلل يا رسول اهلل ما أهجر إال امسك "
قال الطي  " :هذا احلصر لطيف جدا ألهنا أخربت أهنا إذا كانت حال
الغض الذي يسل العاقل اختياره ؛ ال هتغ ع احملبة املستقرّة "  ،وقال اب
املنيّر " :مراده أهنا كانت هترك التسمية اللفظية  ،وال يترك قلبها التعلق بذاهه
الكرمية مودة وحمبة " .
 -15اختيار عائشة رضي اهلل عنها ذكر إبراهيم عليه الصالة والسالم دون
غ ه م األنبياء  ،داللة على مزيد فطنتها ألن الن  أوىل الناس به  ،كما نصّ
عليه القرآن  ،فلمّا مل يك هلا بدّ م هجر االسم الشريف أبدلته مب هو منه
بسبيل  ،حىت ال خترج ع دائرة التعلّق اجلملة )87( .
احلديث اخلام

القرعة بني النساء

والعشرون  :ع عائشة رضي اهلل عنها ،أن الن  كان إذا

خرج  ،أقرع بني نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة ،وكان الن  إذا كان
بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة :أال هركبني الليلة بع ي وأرك
بع ك ،هنظري وأنظر فقالت :بلى فركبت فجاء الن  إىل مجل عائشة ،وعليه
حفصة ،فسلّم عليها ،مث سار حىت نزلوا وافتقدهه عائشة فلما نزلوا ،جعلت
رجليها بني اإلذخر( ، )88وهقول :يا رب سلّط علي عقربا أو حية هلدغين ،وال
أستطيع أن أقول له شيئا )87( .
من فوائد احلديث :

 -1كثرة األحاديث اليت روهتا أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها  ،وهذا منها .
( )87م  15-13مستفاد م فتح الباري الب حجر . 326/7
( )88اإلذخر حشيشة معروفة طيبة الريح هوجد باحلجاز ( فتح الباري . )76/1وأهل مكة يسقفون به البيوت بني
اخلش  ،ويسدّون به اخللل بني اللبنات القبور  ،ويستعملونه الوقود ( املرجع السابق . )47/4
( )87البخاري  ، 5211مسلم . 2445
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 -2م عادهه  أنه كان إذا خرج سفر ؛ أن يقرع بني نسائه .
 -3ماهدري عائشة رضي اهلل عنها  ،ماهدبّر وختطط له حفصة رضي اهلل عنها .
 -4إثبات كيد النساء  ،وقد وصف اهلل كتابه كيد النساء ؛ بأنه عظيم ،
فقال " :إنّ كيدك ّ عظيم " )70( .
 -5شدّة غ ة عائشة رضي اهلل عنها.
 -6شدّة هألّم عائشة بعدما عرفت  ،مبافعلته هبا حفصة رضي اهلل عنهما .
 -7الدعاء على النفس  ،وإن كان األصل الكراهة  ،أو التحرمي )71( .
 -8اختارت عائشة رضي اهلل عنها  ،هذي املخلوقني  ،ألنّ لدغتهما حارة ،
وهلما سمّ شديد  ،فم يصاب هبما  ،فإنه سيصرخ  ،ويُلْ ِفت االنتباه إليه  ،وقد
يكون هذا ماكانت هريده  ،كي يلتفت هلا الن  ويترك حفصة  ،أو أنّها م
شدّة حسرهتا على ماكان م حاهلا .
 -7التنافس بني الضرائر للفوز بالقرب م الزوج .
 -10إن مل يك ال َقسْم واجبا على الن  فهو م حس عشرهه ألهله .
 -11مشروعية القرعة سواء بني النساء  ،أو غ ها )72( .
َ -12ه ْعَلم حفصة رضي اهلل عنها ؛ مدى ح الن  لعائشة رضي اهلل عنها ،
لذا عمدت إىل هذه احليلة لتظفر بسماع احلديث م الن  هلك الليلة .
 -13قول حفصة لعائشة رضي اهلل عنهما ":أال هركبني الليلة بع ي  ،وأرك
بع ك هنظري وأنظر " عرض مجيل  ،مغلّف بشكل إغرائي  ،فما كان م عائشة
رضي اهلل عنها  ،مقابل هذا العرض اإلغرائي  ،إال أن هوافق مباشرة  ،وبتلقائية
وعفوية  ،حيث قالت :بلى .
( )70سورة يوسف آية . 28
( )71انظر فتوى رقم  ، 145757موقع اإلسالم سؤال وجواب .
( )72م 11-10مستفاد م صحيح مسلم يشرح النووي . 207/15
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 -14التعب بقول عائشة رضي اهلل عنها " :فطارت القرعة " م الط ان وهو
سرعة الوصول  ،واالنتقال إىل الزوجتني عائشة وحفصة رضي اهلل عنهما بسرعة
 ،وأن األمر مل يأخذ وقتا طويال .
 -15جواز مسامرة األهل بالليل .
 -16هقدير عائشة رضي اهلل عنها لزوجها  ، وإجالهلا له .
جربيل عليه السالم يسلّم على عائشة رضي اهلل عنها

احلديث السادس والعشرون  :ع عائشة رضي اهلل عنها أن الن  ، قال هلا:
يا عائشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم فقالت :وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاهه
هرى ما ال أرى هريد الن صلى اهلل عليه وسلم )73( .

من فوائد احلديث :
 -1فضل عائشة رضي اهلل عنها .
 -2املالئكة هسلّم على البشر .
 -3أن املالئكة خلق م خملوقات اهلل .
 -4أنّ املالئكة هلم قدرات أعطاهم اهلل إياها  ،ختالف ما عند البشر .
 -5أنّ املالئكة يروننا م حيث ال نراهم .
 -6أن الن  رأى جربيل  ،وقد رآه مرات عديدة  ،غ ما حديث  ،إما
بصورهه احلقيقية  ،أو على أشكال أخرى .
 -7أن الن  أخذ ينادي زوجته م أجل سالم املَلك .
 -8اإلشارة إىل الشيء لتعيني مكانه  ،وحتديده .

( )73البخاري . 3768 ، 3217
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 -7السالم أدب مجيل م اآلداب اإلسالمية ،وهو قبل ذلك اسم م أمساء اهلل
احلسىن  ،وهو حتية أهل اجلنة .
 -10ردّت عائشة رضي اهلل عنها السالم على جربيل عليه السالم ؛ ردّ الغائ
وكأنّه غ حاضر  ،ألهنا ال هراه .
 -11كان ردّ عائشة للسالم بالصيغة الكاملة للرد ،الواردة بعض األحاديث ،
وال شكّ أنّ هذا هو األفضل )74( .
حب النيب  لنساء األنصار

احلديث السابع والعشرون  :ع أنس ب مالك رضي اهلل عنه ،قال :جاءت

امرأة م األنصار إىل رسول اهلل  ومعها ص هلا  ،فكلمها رسول اهلل 
فقال :والذي نفسي بيده إنكم أح الناس إيل مرهني )75( .

من فوائد احلديث :
 -1ح الن  لألنصار ولنساء األنصار .وهذه حمبة خاصة .
 -2متيّز األنصار ع غ هم م املؤمنني  ،فقد جاء أن حبهم م اإلميان .
 -3هأكيد احملبة م الن  مرهني  ،مع التأكيد بالقسم .
 -4اهتمام الن  باملرأة  ،حيث بدأها بالكالم .
-5هأنيس الن  هلذه املرأة  ،واألخذ خباطرها  ،وقضاء حاجتها )76( .
 -6على ويلّ األمر االهتمام برعيته  ،وقضاء حوائجهم .
 -7حر الصحابة  على هدوي كل مايتعلّق بس ة الن . 
 -8الصحابة  كل أمر ُيشْكل عليهم  ،يلجؤون بعد اهلل إىل الن .
( )74انظر  :أبوداود  ، 5175الترمذي  ، 2687وصححه األلباين
( )75البخاري . 3786
( )76م  5 -4مستفاد م فتح الباري . 114/7
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 -7يكفي ح ّ الن  بالدنيا كلها  ،فإذا أحبّك الرسول  فقد أحبّك اهلل.
عمر مع ابنته حفصة رضي اهلل عنهما

احلديث الثامن والعشرون  :ع عبد اهلل ب عباس رضي اهلل عنهما  ،قال :مل
أزل حريصا على أن أسأل عمر ب اخلطاب ع املرأهني م أزواج الن  اللتني
قال اهلل هعاىل (إن هتوبا إىل اهلل فقد صغت قلوبكما) ( )77حىت حج وحججت
معه ،وعدل وعدلت معه بإداوة ،فتربّز ،مث جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ؛
فقلت له :يا أم املؤمنني م املرأهان م أزواج الن  اللتان قال اهلل هعاىل (إن
هتوبا إىل اهلل فقد صغت قلوبكما) قال :واعجبا لك يا اب عباس مها عائشة
وحفصة مث استقبل عمر احلديث يسوقه ،قال :كنت أنا وجار يل م األنصار
بين أمية ب زيد ،وهم م عوايل املدينة ،وكنا نتناوب النزول على الن ، 
فينزل يوما وأنزل يوما ،فإذا نزلت جئته مبا حدث م خرب ذلك اليوم م الوحي
أو غ ه ،وإذا نزل فعل مثل ذلك؛ وكنا ،معشر قريش ،نغل النساء؛ فلما قدمنا
على األنصار إذا قوم هغلبهم نساؤهم ،فطفق نساؤنا يأخذن م أدب األنصار؛
فصخبت على امرأيت فراجعتين ،فأنكرت أن هراجعين؛ قالت :ومل هنكر أن
أراجعك فواهلل إن أزواج الن  ل اجعنه ،وإن إحداه لتهجره اليوم حىت
الليل ،فأفزعين ذلك ،وقلت هلا :قد خاب م فعل ذلك منه مث مجعت علي
ثيايب ،فنزلت فدخلت على حفصة؛ فقلت هلا :أي حفصة أهغاض إحداك الن
 اليوم حىت الليل قالت :نعم فقلت :قد خبت وخسرت ،أفتأمنني أن يغض
اهلل لغض رسوله  فتهلكي ال هستكثري الن  ، وال هراجعيه شيء وال
هتجريه ،وسليين ما بدا لك ،وال يغرنك أن كانت جارهك أوضأ منك وأح إىل
الن ( يريد عائشة) قال عمر :وكنا قد حتدثنا أن غسان هنعل اخليل لغزونا،
( )77سورة التحرمي آية . 4
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فنزل صاح األنصاري يوم نوبته ،فرجع إلينا عشاء ،فضرب بايب ضربا شديدا؛
وقال :أمث هو ففزعت ،فخرجت إليه؛ فقال :قد حدث اليوم أمر عظيم ،قلت :ما
هو ،أجاء غسان قال :ال ،بل أعظم م ذلك وأهول ،طلق الن  نساءه؛
فقلت :خابت حفصة وخسرت ،قد كنت أظ هذا يوشك أن يكون فجمعت
علي ثيايب ،فصليت صالة الفجر مع الن  ، فدخل الن  مشربة له ،فاعتزل
فيها ،ودخلت على حفصة فإذا هي هبكي؛ فقلت :ما يبكيك أمل أك حذرهك
هذا أطلقك الن  قالت :ال أدري ،ها هو ذا معتزل املشربة فخرجت
فجئت إىل املنرب ،فإذا حوله رهط ،يبكي بعضهم؛ فجلست معهم قليال ،مث غلبين
ما أجد ،فجئت املشربة اليت فيها الن  ، فقلت لغالم له أسود ،استأذن لعمر؛
فدخل الغالم ،فكلم الن  ، مث رجع ،فقال :كلمت الن  وذكرهك له
فصمت؛ فانصرفت ،حىت جلست مع الرهط الذي عند املنرب مث غلبين ما أجد،
فجئت فقلت للغالم استأذن لعمر؛ فدخل مث رجع ،فقال :قد ذكرهك له
فصمت؛ فرجعت فجلست مع الرهط الذي عند املنرب مث غلبين ما أجد فجئت
الغالم ،فقلت :استأذن لعمر؛ فدخل مث رجع إيل فقال :قد ذكرهك له فصمت؛
فلما وليت منصرفا (قال) إذا الغالم يدعوين فقال :قد أذن لك  فدخلت على
رسول اهلل  ،فإذا هو مضطجع على رمال حص ليس بينه وبينه فراش ،قد أثر
الرمال جبنبه ،متكئا على وسادة م أدم ،حشوها ليف؛ فسلمت عليه مث قلت،
وأنا قائم :يا رسول اهلل أطلقت نساءك فرفع إيل بصره ،فقال :ال ،فقلت :اهلل
أكرب مث قلت ،وأنا قائم :أستأنس ،يا رسول اهلل لو رأيتين ،وكنا ،معشر قريش،
نغل النساء ،فلما قدمنا املدينة ،إذا قوم هغلبهم نساؤهم؛ فتبسم الن  مث
قلت :يا رسول اهلل لو رأيتين ،ودخلت على حفصة ،فقلت هلا :ال يغرنك أن
كانت جارهك أوضأ منك وأح إىل الن ( يريد عائشة) فتبسم الن 
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هبسمة أخرى؛ فجلست حني رأيته هبسم ،فرفعت بصري بيته ،فواهلل ما رأيت
بيته شيئا يرد البصر غ أهبة ثالثة فقلت :يا رسول اهلل ادع اهلل فليوسع على
أمتك ،فإن فارسا والروم قد وسع عليهم ،وأعطوا الدنيا وهم ال يعبدون اهلل )78( .
من فوائد احلديث :

 -1حر اب عباس رضي اهلل عنهما على طل العلم .
 -2وجوب التوبة م الذنوب  ،لكل إنسان  ،والتائ م الذن  ،كم ال
ذن له .
 -3حتيّ اب عباس رضي اهلل عنهما الفر لسؤال أهل العلم .
 -4خدمة أهل العلم  ،و ذلك شرف  ،ورفعة .حيث أخذ اب عباس إداوة
فيها املاء  ،وسك على يدي عمر  فتوضأ .
 -5الصرب على طل العلم  ،فال ينال براحة اجلسد  ،لذا يقول اب عباس ":
حج وحججت معه  ،وعَ َدل وعدلت معه " وانتظره حت ص ّ عليه املاء .
 -6العلم يرفع صاحبه  ،وإن كان صغ ا .
ج العامل م سؤال التلميذ  ،إما لسهولة معرفته  .أو لعلم العامل  ،أن
َ -7ه َع ُ
التلميذ يعلم  ،لك يريد التأكد مما مسع  ،ع طريق املشافهة .
 -8أنّ األفضل للعلم أن يُتلقّى على أيدي العلماء األكابر .
 -7أفضلية هلقي اخلرب بال واسطة .
 -10حر عمر  على طل العلم  ،والصرب عليه  ،حيث إنه يتناوب
حضور جملس الن  بالتناوب مع صحايب م األنصار بيته بعيد .
 -11حر عمر  ،على أال يفوهه شيء م العلم  ،حيث كان يأيت
لألنصاري اليوم الذي ال حيضر هو فيه  ،ويسمع منه .
( )78البخاري . 5171 ،2468
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 -12أفضلية اجلار الصاحل  ،الذي يدلّ على اخل .
اإلعانة على طل العلم .
 -13اختيار الصحبة الصاحلة  ،وأهنا سب
 -14كانت املرأة قريش  ،هابعة للرجل  ،ال ختالفه شيء  ،ومتتثل ألوامره
دون  ،استفسار  ،أونقاش .
 -15وكانت املرأة األنصار ،هغل الرجل  ،وهراجعه الشيء  ،وال هرى
بأسا مناقشته  ،ولو ارهفع صوهتا عليه .
 -16هأثّر النساء بعضه ّ ببعض  ،وقد يكون هأثر املرأة بغ ها مفيدا  ،وإجيابيا ،
وقد يكون سيئا  ،وسلبيا  ،ونقمة على احلياة الزوجية .
 -17هفاجََأ عمر  ، م هغيّر أخالق زوجته عليه .
 -18على الزوج أن حير على أال ختتلط زوجته إال مع النساء الاليت فيه ّ خ
 ،وصالح  ،وذلك ألن املرأة سريعة التأثر  ،وإذا اجتمع مع ذلك ضعف الدي ،
فاخلط أعظم .
 -17الن  بيته مثله مثل سائر البشر  ،لكنه خ الناس ألهله  ،فتراجعه
زوجاهه  ،ويسألنه النفقة  ،والكسوة  ،وقد حيصل منه ّ اهلجر .
 -20شفقة الوالد على ابنته  ،فعمر  ، أشفق على ابنته  ،وخاف عليها .
 -21م حق املسلم على أخيه املسلم النصيحة  ،فعمر  نصح ابنته  ،فيما
يراه هو أنه خطأ  ،حيث أنكر عليها فعلها مع الن  ، ووجّهها .
 -22استفسار األب البنته ع وضعها مع زوجها .
 -23اخليبة واخلسارة مل يعصي الن . 
 -24طل عمر  م ابنته ثالثة أشياء وهي  :ال هستكثر الن  ، وال
هراجعه شيء  ،وال هتجره  ،و املقابل عرض عليها أن هسأله ماهريد .
 -25ح عمر  للن . 
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 -26أنّ غض اهلل م غض الن . 
 -27لألمر اخلط شدّهه  ،وهوله وفزعه  ،حيث ضرب األنصاري باب عمر
بشدّة  ،فخرج لذلك مفزوعا .
 -28أال يستعجل املرء إشاعة اخلرب  ،قبل التأكد م صحّته .
 -27حىت لو رفع الزوج صوهه على زوجته  ،فهذا ال يعين أنه يكرهها  ،أو أنه
ال يريدها .لك على املرأة العاقلة  ،،أال هفاهح زوجها أمور البيت وهو متع
 ،أو قد أهى م العمل  ،وهو يريد الراحة وحنو ذلك  ،بل ختتار الوقت املناس
 ،واللغة املناسبة .
 -30قد هصدر م األب ألفاظ ؛ هي حقيقتها دعاء على الولد  ،لكنها
ليست كذلك  ،إمنا هو شيء هعارف عليه العرب  ،وال يراد حقيقته .
 -31يستح التكب عند مساع اخلرب السا ّر .
 -32ال بأس باللوم والعتاب  ،مل نُصح وحُذر ،ومل يستمع .
 -33قد يكون اإلنسان م هول املصيبة  ،ال يدري ماجرى له .
 -34هأثر الصحابة مماجرى بني الن  ونسائه .
 -35وجْد عمر  ، وهأثّره مماحصل للن  أكثر م غ ه .
 -36اعتزال الن  لزوجاهه غرفة صغ ة .
 -37أدب عمر  االستئذان على الن . 
 -38لشدة اخلرب على عمر  ، وهأث ه الشديد على نفسيته مل يستطع الصمت
والبقاء كث ا مع الناس  ،بل قرر أخ ا  ،أن يباشر الن  بالسؤال ع الوضع .
 -37االستئذان أدب إسالمي  ،وهو ثالث مرات  ،فإن أُذن لإلنسان  ،وإال
ينصرف  ،لذلك انصرف عمر  بعد الثالثة .
 -40ملا رأى الن  إصرار عمر  للدخول عليه أَذن له .
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 -41ح الن  لعمر . 
 -42زهد الن  ، وبعده ع الدنيا .
 -43استحباب السالم حني الدخول على أحد .
-44كان للن  بوّابا جيلس عند باب غرفته  ،ال يسمح ألحد بالدخول عليه
إال بعد أخذ اإلذن منه . 
 -45الن  مل يغيّر هيئته عندما دخل عليه عمر .فال يتكلف اإلنسان هيئته
 ،وجلسته إذا حضره أصحابه املقربني إىل قلبه .
 -46إنّ اهلل يعطي الدنيا م حي  ،وم ال حي ّ  ،لكنه سبحانه ال يعطي الدي
 ،والتقوى إال م حي هو سبحانه .
 -47هعارف الناس على أن الضرب الشديد للباب إمنا هو لألمر اخلط  ،فال
ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه الطريقة إال وقتها .
 -48جرأة عمر  على الن . 
 -47انبساط الن  لعمر . 
 -50الطالق اسم متقته النفوس  ،وهتضايق منه القلوب .
 -51إجابة الن  كانت خمتصرة  ،لكنها كانت هفي بالغرض .
 -52عمر  ليس عنده وقت فهو متلهف ملعرفة احلقيقة  ،فبعد سالمه على
الن  ، دخل مباشرة للغرض الذي أهى م أجله  ،وهو قائم مل جيلس .
 -53مشروعية قول اهلل أكرب عند مساع اخلرب املفرح .
 -54عمر  يصف حاله وهو يسأل الن  أنه كان قائما ،كأنك هراه .
 -55عمر  ملا رأى هبسم الن  هشجع للحديث معه . 
 -56الن  كان متأثرا م حاله مع زوجاهه رضي اهلل عنه  ،ويبدو ذلك
جليا  ،أنه مل يدخل احلوار مع عمر  ،وإمنا اكتفى بالتبسم فقط .
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 -57كان بيت الن  متواضعا جدا  ،فليس فيه شيء م مفاه الدنيا .
 -58طل عمر م الن  أن يدعو اهلل أن يوسّع على أمته .
 -57حُ الن  لعائشة رضي اهلل عنها .
 -60كان ضحكه  هبسما .
 -61استحباب التبسم وجه الطرف اآلخر .
 -62عمر  ملا رأى هبسم الن  ،واستئناسه به جلس عنده .
 -63أن بيت الن  مثل بيوت الناس  ،حيصل فيه املشاكل الزوجية  ،وينتج
ع ذلك بعض اآلثار  ،كالغض  ،واهلجر وحنو ذلك م قِبل الزوج .
 -64مل هتظاهر كل نساء الن  ، إمنا مها حفصة وعائشة رضي اهلل عنهما .
 -65األوىل عدم هدخل شخص خارجي حياة الزوجني  ،إال إذا احتيج إليه .
 -66هيبة عمر  إما أن هكون هبة م اهلل  ،أو م قوة شخصيته  ،ويبدو يل
أنّ اهلل مجع له االثنتني .
 -67إجالل وهقدير اب عباس رضي اهلل عنهما لعمر . 
 -68ح عمر  الب عباس رضي اهلل عنهما  ،وذلك لقربه م الن ، 
ولعلمه .
 -67ال يطل العلم مستحٍ وال مستكرب  ،فنجد أن اب عباس رضي اهلل عنهما ؛
مل يستح ومل يستكرب سؤاله .
 -70كان هذا السؤال مهّا يؤرق اب عباس رضي اهلل عنهما سنة كاملة .
 -71أفضل العلم ماكان كتاب اهلل .
 -72م بركات احلج  ،وآثاره احلميدة  ،أن يتزود اإلنسان م العلم النافع .
 -73فضل الصرب طل العلم .ويتجلى الصرب عند اب عباس رضي اهلل عنهما
عدة مواط :
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أ -كرر أنه مكث سنة مل يستطع أن يسأل سؤاله ،أول احلديث و وسطه
ب -خروجه حاجا لذلك .ونعلم ما احلج م مشقة ،خاصة ذلك الزم .
ج -وقوفه حىت انتهى عمر  م حاجته .
 -74مسايرة العامل  ،والتلطف معه للحصول على ما عنده م العلم .
 -75مهّة اب عباس رضي اهلل عنهما طل العلم .
-76استحباب السفر لطل العلم .
 -77استغالل الفر قبل فواهتا .
 -78أمهية السؤال طل العلم .
 -77مناداة العامل  ،وأهل الفضل بأح األمساء إليهم .
 -80ينبغي على العامل  ،أو م سُئل ع مسألة ؛ أن يتحرّ الصدق فيما جيي .
 -81انبساط اب عباس رضي اهلل عنهما احلديث مع عمر  ، حينما رأى
أنه فتح له صدره  ،واستمع له .
 -82مهما أويت اإلنسان م العلم فهو قليل ،وال شيء عند علم اهلل .
 -83هواضع عمر  ؛ حيث بذل ماعنده م العلم .
 -84اإلسالم كرّم املرأة  ،ورفع مكانتها  ،وأعلى شأهنا  ،بينما اجلاهلية دجد
العكس م ذلك  ،فهم حيتقروهنا  ،ويهينوهنا  ،ويعدوهنا م سقط املتاع .ومانراه
اليوم م الدعوة إىل خروج املرأة  ،ومساواهتا بالرجل ،واختالطها به جماالت
العمل ؛ إال دعوة هلا إلعادهتا إىل حقبة اجلاهلية  ،بل وأشد م ذلك  ،حىت
هكون بضاعة رخيصة هباع سوق النخاسة .
 -85شدة عمر  ، وصالبته  ،حىت بيته .
 -86هفاجأ عمر  م كالم زوجته ع ابنته  ،وأنّها كانت هراجع الن ، 
مما أثار حفيظته ؛ فخرج مسرعا للتأكد مما مسع .
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امرأة تتوضأ جبانب قصر

احلديث التاسع والعشرون  :ع أيب هريرة  قال بينما حن عند رسول اهلل

 جلوس فقال رسول اهلل  : بينما أنا نائم رأيتين اجلنة فإذا امرأة هتوضأ
إىل جان قصر فقلت  :مل هذا ؟ قالوا  :هذا لعمر  .فذكرت َغْيرهَك فوليت
مدبرا فبكى عمر وهو اجمللس مث قال  :أو عليك يا رسول اهلل أغار )77( .
من فوائد احلديث :

 -1الصحابة  ال يتركون حبيبهم  بل دائما يتحلقون حوله وجيلسون معه .
 -2اهتمام الن  بالرؤيا  ،وهذا احلديث  ،يدور أصله على الرؤيا .
 -3رؤيا األنبياء حق  ،ألهنا وحي م اهلل  ،مقطوع به .
 -4الن  دخل اجلنة املنام .
 -5فضل عمر . 
 -6أنّ عمر  م أهل اجلنّة .
 -7غ ة عمر . 
 -8وصف الن  حال هذه املرأة اليت رآها اجلنّة .
 -7حياء الن . 
 -10فضل الوضوء  ،حيث إ ّن أهل اجلنة يتوضؤون .
 -11أي فخر  ،وأي شرف لعمر  : جنّة  ،وامرأة  ،وقصر .
 -12يبدو -واهلل أعلم -أن الن  سأل املالئكة مل القصر ؟ فهم الذي
أجابوه على سؤاله .
 -13الن  ال يعلم الغي  ،إال ما علّمه اهلل إياه .
( )77البخاري . 5227
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 -14بكاء عمر  هأثرا مما قال الن . وقد يكون بكاء الفرح .
امرأة تبكي على صيب هلا

احلديث الثالثون  :ع أنس ب مالك  أن رسول اهلل  أهى على امرأة
هبكي على ص هلا فقال هلا  :اهقي اهلل واصربي فقالت  :وما هبايل مبصيبيت .
فلما ذه  ،قيل هلا  :إنه رسول اهلل  ، فأخذها مثل املوت فأهت بابه فلم جتد
على بابه بوابني  ،فقالت  :يا رسول اهلل مل أعرفْك ! فقال  :إمنا الصرب عند أول
صدمة أو قال عند أول الصدمة)100( .
من فوائد احلديث :

 -1املوت حق على كل خملوق .
 -2هأثر املرأة مبوت ابنها .
 -3فضيلة الصرب عموما  ،والصرب على املصيبة  ،وخاصة عند الصدمة األوىل .
 -4األمر بتقوى اهلل مع الصرب عند املصائ .
 -5على اإلنسان أن يأمر باملعروف  ،وينهى ع املنكر  ،وال ينتظر النتيجة .
 -6على الداعية أن يصرب على أذية الناس  ،وعدم هقبلهم .
 -7على اإلنسان أن يغتنم الفرصة إذا كانت مواهية له  ،قبل فواهتا .
 -8البكاء ال ير ّد مفقودا  ،لكنّه خيفف لوعة الفؤاد .
 -7هذه املرأة ملّا علمت أنّ الذي نصحها هو الن  جاءت هعتذر .
 -10املصيبة إذا حلّت باإلنسان هغيّر حاله  ،لك عليه أال يستسلم هلا .
 -11أمهية التقوى والصرب حياة املسلم .
 -12على اإلنسان أن حيفظ لسانه  ،حىت ال يضطر بعد ذلك إىل االعتذار .
( )100البخاري  ، 1283مسلم .726
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 -13األبناء  ،فلذات األكباد  ،هلم مكانة النفوس .
 -14رأى الن  م هذه املرأة قدرا زائدا م البكاء  ،أو النوح  ،وهلذا أمرها
بالتقوى والصرب .
 -15أمر الن  هلذه املرأة بالصرب  ،لكي هنال األجر م اهلل .
 -16أخذ هذه املرأة مثل املوت ؛ م شدة الكرب الذي أصاهبا ملا عرفت أن
الذي نصحها هو الرسول . 
 -17هذه املرأة ملا ذهبت إىل الن  لتعتذر منه  ،كانت هتصور أنه مثل امللوك
له حاج  ،وبوّاب مينع الناس م الوصول إليه  ،فوجدت األمر خبالف
ماهصوّرت .
 -18إنّما يقع الثبات عند أول شيء يهجم على القل  ،فيصرب املرء هذه
اللحظة  ،مما يتره عليه األجر والثواب م اهلل .
 -17املرء ال يؤجر على ذات املصيبة  ،ألهنا ليست م صنعه  ،وإمنا يؤجر على
حُس ثباهه  ،ومجيل صربه .
احتمال األذى عند بذل النصيحة  ،ونشر املوعظة .
 -20الترغي
 -21يدل ظاهر احلديث على جواز زيارة النساء للمقابر ( ، )101وهي مسألة
خالفية  ،والذي عليه الفتوى عند علمائنا التحرمي )102( .
عائشة رضي اهلل عنها متدح امرأة

احلديث الواحد والثالثون  :ع عائشة رضي اهلل عنها أن الن  دخل عليها
وعندها امرأة قال  :م هذه ؟ قالت  :فالنة ؛ هذكر م صالهتا قال  :مه !

( )101م  21-14مستفاد م فتح الباري . 150-147/3
( )102فتاوى اللجنة الدائمة 274/6رقم الفتوى  ، 8833جمموع فتاوى اب باز . 332/5
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عليكم مبا هطيقون  ،فو اهلل ال ميل اهلل حىت متلوا  .وكان أح الدي إليه ما داوم
عليه صاحبه )103( .

من فوائد احلديث :

منزله .

 -1م حق الرجل أن يسأل زوجته عمّ يأهيها
 -2كراهة املبالغة املدح .
 -3على املسلم أن يتكلف م األعمال ما يطيق .
 -4إن اإلنسان إذا شقّ على نفسه الطاعات  ،فإنّ مآله إىل االنقطاع  ،وهرك
العمل  ،وهذا الذي حذّر منه الن . 
 -5أح ّ األعمال إىل اهلل ؛ ما داوم عليه صاحبه  ،وإن كان قليال .
 -6فضل الصالة .
 -7زيارة النساء بعضه ّ لبعض .
 -8استخدم الن  كلمة بليغة هدلّ على معىن السكوت  ،وهي " مه" .
 -7قال الشيخ حممد ب عثيمني رمحه اهلل معىن امللل هذا احلديث  ":فم
العلماء م قال إن هذا دليل على إثبات امللل هلل  ،لك ملل اهلل ليس كملل
املخلوق  ،إذ إن ملل املخلوق نقص  ،ألنه يدل على َسَأ ِمه وضجَره م هذا
الشيء  ،أما ملل اهلل فهو كمال وليس فيه نقص  ،وجيري هذا كسائر الصفات
اليت نثبتها هلل على وجه الكمال وإن كانت حق املخلوق ليست كماال  ،وم
العلماء م يقول  :إن قوله  « :ال ميل حىت متلوا » يراد به بيان أنه مهما عملت
م عمل فإن اهلل جيازيك عليه  ،فاعمل ما بدا لك فإن اهلل ال ميل م ثوابك حىت
متل م العمل  ،وعلى هذا فيكون املراد بامللل الزم امللل .
( )103البخاري  ،43مسلم . 785
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ومنهم م قال  :إن هذا احلديث ال يدل على صفة امللل هلل إطالقا ألن قول
القائل  :ال أقوم حىت هقوم ال يستلزم قيام الثاين وهذا أيضا « ال ميل حىت متلوا »
ال يستلزم ثبوت امللل هلل عز وجل .وعلى كل حال جي علينا أن نعتقد أن اهلل
هعاىل منزه ع كل صفة نقص م امللل وغ ه  ،وإذا ثبت أن هذا احلديث دليل
على امللل فاملراد به ملل ليس كملل املخلوق ")104(.
 -10إن جهاد النفس إىل حدّ املغالبة غ مطلوب .
 -11سهولة هذا الدي ويسره .
 -12جواز احلَلِف م غ استحالف  ،وقد يستح إذا كان هفخيم أمر م
أمور الدي  ،أو حثّ عليه  ،أو هنف م حمذور )105( .
 -13م احلكمة حمبة اهلل للعمل الدائم وإن كان قليال  :أن املدمي للعمل يالزم
اخلدمة  ،فيكثر التردد إىل باب الطاعة  ،كل وقت ليُجازى بالرب ؛ لكثرة هردده ،
فليس هو كم الزم اخلدمة مثال مث انقطع  ،وأيضا العامل إذا هرك العمل صار
كا ُمل ْعرِض بعد الوصل  ،فيتعرض للذم واجلفاء .
 -14اهلل سبحانه أمر باجلد العبادة  ،والبلوغ هبا إىل حدّ النهاية  ،لك بشرط
أالّ يقع العبد املشقّة ؛ املفضية إىل السآمة واملالل )106( .
تزوّ بأخته من الرضاعة ففارقها لذلك

احلديث الثاين والثالثون  :ع عقبة ب احلارث أنه هزوج ابنة أليب إهاب ب
عزيز فأهته امرأة فقالت  :إين قد أرضعت عقبة واليت هزوج  ،فقال هلا عقبة :ما

( )104جمموع فتاوى ورسائل الشيخ اب عثيمني . 175-174/1
( )105م  12-10مستفاد م فتح الباري . 102-101/1
( )106م  14-13املرجع السابق . 277 /11
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أعلم أنك أرضعتيين  ،وال أخربهيين  ،فرك إىل رسول اهلل  باملدينة فسأله
فقال رسول اهلل  : كيف وقد قيل  ،ففارقها عقبة ونكحت زوجا غ ه )107( .

من فوائد احلديث :

 -1مشروعية الزواج .
 -2مشروعية الرضاع  ،وأنه حيرم م الرضاع ما حيرم م النس .
 -3أنّ علم اإلنسان حمدود .
 -4إذا اهضح أن الرجل كان متزوجا أخته فإنه جي الفسخ  ،و ال يعترب طالقا ،
ألن الزواج باطل .
 -5ال يشترط الرضاع علم الرجل الذي هزوج باملرأة اليت صار أخوها .
 -6سؤال أهل العلم فيما يشكل على املرء .
 -7أخذ عقبة  حوار ساخ مع هذه املرأة  ،للتأكد مما قالت .
 -8ألنّ املوضوع خط  ،وال ينتظر التأجيل  ،لذلك سارع عقبة  بالركوب
للرسول  ، ليستفتيه األمر .
 -7قبول شهادة املرأة الواحدة فيما خيص النساء  ،وبه قال اإلمام أمحد رمحه اهلل.
 -10استحباب الرحلة طل العلم  ،والسؤال املسائل النازلة .
 -11أثبتت املرأة الرضاع  ،ونفاه عقبة  ، فاعتمد الن  قوهلا  ،فأمره
بفراق امرأهه  ،إمّا وجوبا عند م يقول به  ،وإما ندبا على طريق الورع )108( .
 -12الواج على املرء أن جيتن مواقف التهم  ،ولو كان نقي الثوب .
 -13قوله  : كيف وقد قيل ؟ أي  :كيف هباشرها  ،وهفضي إليها  ،وقد قيل
 :إنك أخوها  .إن ذلك بعيد م ذوي املروءة  ،وأهل الورع )107( .
( )107البخاري . 88
( )108م  11-7مستفاد م فتح الباري الب حجر . 267-268/5
( )107م  13-12مستفاد م عمدة القاري للعيين . 141/3
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يومٌ من النيب  للنساء

احلديث الثالث والثالثون  :ع أيب سعيد اخلدري  أنه قال  :قالت النساء

للن َ : غَلَبنا عليك الرجال  ،فاجعل لنا يوما م نفسك  ،فوعده يوما لقيه
فيفه فوعظه وأمره ّ فكان فيما قال هل ّ  :ما منك ّ امرأة هقدّم ثالثة م ولدها
إال كان هلا حجابا م النار فقالت امرأة  :واثنني فقال  :واثنني)110( .
من فوائد احلديث :

 -1حر نساء الصحابة على هعلّم أمور الدي .
 -2الصدقة هكف للخطايا .
 -3الوفاء بالوعد  ،حيث وفّى الن  بوعده للنساء .
 -4أنّ أطفال املسلمني اجلنّة .
 -5األوالد إذا ماهوا وهم صغار  ،يكونوا حجابا  ،لوالديهم م النار )111( .
ُ -6عرِف م القواعد الشرعية  ،أن الثواب ال يتره إالّ على النيّة  ،فال بدّ م
شرط االحتساب  ،بأن يصرب املصاب راضيا بقضاء اهلل  ،راجيا ثوابه .
ص املرأة بالذكر ؛ ألنّ اخلطاب حينئذ كان للنساء  ،وليس له مفهوم.
 -7إنّما خ ّ
 -8قوله  للمرأة  :واثنني  ،حممول على أنه أُوحي إليه بذلك احلال  ،وال
يبعد أن ينزل عليه الوحي أسرع م طرفة عني  ،وحيتمل أن يكون العلم عنده
بذلك  ،لكنه أشفق عليه ّ أن يتّكلوا  ،وملا سألَْنه ع ذلك  ،كان البد م
إجابته )112( .

( )110البخاري .101
( )111م  5-1مستفاد م فتح الباري .176 ،173/1
( )112م  8-6مستفاد م املرجع السابق .123 -117/3
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 -7بيان غلبة الرجال للنساء  ،حظهم م الن  . مع أنّ الرجال إذا علموا
م الن  ، فإنّهم يأهون ويعلّمون زوجاهتم .
 -10النساء يطلنب م الن  أن جيعل هل ّ يوما م نفسه .
-11ذكر لنا الصحايب أهم شيء قاله الن  للنساء ،وهو الذي لفت نظره.
 -12مع انشغال الن  بأمور كث ة ،إالّ أنّه جعل للنساء يوما معيّنا لنصيحته ّ
 ،وهوجيهه ّ .
 -13الن  وعد النساء  ،مثّ لقيه ّ  ،مثّ وعظه ّ  ،مثّ أمره ّ .وهذا دليل على
اهتمامه  بالنساء .
 -14فضل اهلل وكرمه على عباده ال ينقطع .
 -15م هأثّر املرأة بفقد أبنائها وصربها على ذلك  ،كان جزاءها أن يك ّ
حجابا هلا م النار .
مهـة امـرأة
ّ

احلديث الرابع والثالثون  :ع أيب هريرة  أن رجال أسود أو امرأة سوداء
كان يقمّ املسجد فمات  .فسأل الن  عنه فقالوا مات .قال أفال كنتم
آذنتموين به  ،دلوين على قربه أو قال قربها فأهى قربها فصلى عليها )113( .
من فوائد احلديث :

 -1أمهية املسجد حياة املسلم .
ت هذه املرأة إال أن يكون هلا دور فاعل اجملتمع  ،أال وهو هنظيف
َ -2أَب ْ
املسجد .وقد روى اب خزمية صحيحه ( ، )114والبيهقي ( )115أهنا امرأة سوداء
 ،بدون شك م الراوي (.)116
( )113البخاري .458
( )114رقم .1277
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 -3استحباب كنس املسجد  ،والتقاط القذى منه  ،فم أجلّ األعمال ،
االهتمام ببيوت اهلل  ،ونظافتها .
 -4أنه ال بأس باإلعالم مبوت الشخص .
 -5صحّة هربّع املرأة بإقامة نفسها خلدمة املسجد  ،وإقرار الن  هلا بذلك .
شهود جنائز أهل اخل والفضل .
 -6الترغي
 -7مكافأة الن  لعمل هذه املرأة  ،بالصالة عليها  ،والدعاء هلا )117( .
 -8دور النظافة حياة املسلم .
 -7السواد وصف لإلنسان الذي كان ينظّف املسجد  ،وهذا الوصف الكث
م الناس  ،ال يفضّل هذا اللون  ،لك هذا خلق اهلل  ،ال يستطيع أحد أن يغيّر
لونه  ،لك يستطيع أن يغيّر أخالقه .
 -10اهتمام الن  بأصحابه  ،سواء أكانوا رجاال أو نساء .
 -11الرفعة هلذه املرأة حينما صلى عليها الن . 
 -12حينما فقد الن  هذه املرأة  ،سأل عنها .
 -13هواضع الن . 
 -14أن الذي يرفع مكانة اإلنسان الدنيا واآلخرة  ،هو اهلل سبحانه.
 -15ال حتتقر أي عمل هقدمه لوجه اهلل  ،ولو كان حق ا ميزانك  ،فإن اهلل
قد يقبله ميزانه  ،وجيعله كب ا .
 -16إنّ صالة الن  رمحة ونور ألصحابه قبورهم .
 -17مشروعية صالة امليت على القرب )118( .
()115
()116
()117
()118

السن الكربى .7270 ، 7264 ، 7168
حسّ احلافظ اب حجر إسناده  ،فتح الباري .553/1
م  7-3مستفاد م املرجع السابق .
م  17-16مستفاد م عمدة القاري . 107-105/7
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 -18هقدير الصحابة لنبيهم . 

قالت  :فواهلل ال أزكي أحدا بعده

احلديث اخلام والثالثون  :ع خارجة ب زيد األنصاري أن أم العالء امرأة
م األنصار بايعت الن  أخربهه أنه اقتسم املهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ب
مظعون فأنزلناه أبياهنا فوجع وجعه الذي هو فيه فلما هو وغسل وكف
أثوابه دخل رسول اهلل  فقلت  :رمحة اهلل عليك أبا السائ فشهاديت عليك
لقد أكرمك اهلل  ،فقال الن  : وما يدريك أن اهلل قد أكرمه ؟ فقلت :بأيب
أنت يا رسول اهلل فم يكرمه اهلل ؟ فقال  :أما هو فقد جاءه اليقني  ،واهلل إين
ألرجو له اخل  ،واهلل ما أدري وأنا رسول اهلل ما يفعل يب ،قالت  :فو اهلل ال
أزكي أحدا بعده أبدا ()117

من فوائد احلديث :
 -1مشروعية القرعة املشكالت .
املنزل .
 -2ال بأس بتمريض الرجل األجن
 -3أال نقطع بتزكية أحد ،وحنكم له جبنة أو نار  ،إال م حكم له اهلل سبحانه ،
أو نبيه . 
 -4إنكار الن  على الصحابية ،عندما قالت  ":فشهاديت عليك لقد أكرمك
اهلل " ألنّها أكّدت  ،وأقسمت على أمر غي .
 -5املهاجرون ملّا هركوا ديارهم  ،وأهلهم مكة  ،وهاجروا إىل اهلل ورسوله ،
أهوا املدينة  ،وهم فقراء  ،فاقتسم األنصارُ املهاجري  ،ع طريق القرعة  ،وذلك
نزوهلم عليهم  ،وسكنهم منازهلم )120( .

( )117البخاري . 1443
( )120م  5-1مستفاد م عمدة القاري . 147-146/12
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 -6فضل األنصار  ،ونبل أخالقهم  ،وحُبّهم للخ  ،وبذله .
 -7املنافسة فعل اخل .
 -8األنصار حيملون نفوسا كب ة ،فقد أضافوا الصحايب عثمان ب مظعون  ،
وأكرموه  ،واهتموا به حال صحته  ،وكذلك قاموا برعايته  ،والعناية به حال
مرضه  ،وحىت بعد موهه .
 -7على املسلم أن حيفظ لسانه  ،وينظر مايتفوّه به  ،فإنه حماس عليه .
 -10وقوف الصحابة  عند قول اهلل  ،وعند قول رسوله . 
امرأة هتدي بردة للنيب 

احلديث السادس والثالثون  :ع سهل  أن امرأة جاءت الن  بربدة
منسوجة فيها حاشيتها  ،أهدرون ما الربدة ؟ قالوا  :الشملة  .قال  :نعم .قالت :
نسجتُها بيدي ؛ فجئت ألكسوكَها فأخذها الن  حمتاجا إليها فخرج إلينا
وإهنا إزاره فحسّنها فالن فقال اكسنيها ما أحسنها قال القوم  :ما أحسنت !
سها الن  حمتاجا إليها مث سألته  ،وعلمت أنه ال يرد .قال  :إين واهلل ما
لبَ َ
سألته أللبسها إمنا سألته لتكون كفين قال سهل  :فكانت كفنه )121( .
من فوائد احلديث :
 -1ح الصحابة رضي اهلل عنهم لنبيهم . 
 -2استحباب اهلدية .
 -3زهد الن  ، حيث كان حمتاجا هلا  ،مع أنه  لو أراد الدنيا أهته صاغرة.
 -4التربك بالن  ، وآثاره  ،أما غ ه م الصحابة والصاحلني فال .
 -5إذا قبل اإلنسان اهلديّة  ،فإهنا هكون مُلكِه  ،يفعل هبا مايشاء  ،فالن 
 ،ملّا قبل اهلدية ؛ لبسها  ،مث ملّا طلبها الصحايب منه  ،أعطاها إياه .
( )121البخاري . 1277
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 -6ال بأس بسؤال الناس إذا كان اإلنسان حمتاجا .
 -7البد للمسلم أن يدفع التهمة ع نفسه  ،حال اإلنكار عليه .
 -8جواز حتصيل ما البد للميت منه ؛ م كف وحنوه حال حياهه .
 -7قوله  :فيها حاشيتها أي  :أهنا جديدة مل يُقطع هدهبا  ،ومل هُلبس بعد .
 -10قوله  :فأخذها الن  حمتاجا هلا  :كأن الصحابة عرفوا ذلك بقرينة
حال  ،أو أنّه هقدّم قول صريح يدلّ على حاجته . 
ُ -11حسْ خُلُق الن . حيث قبل اهلدية وهقبّلها بقبول حس  ،ولبسها .
 -12استحباب قبول اهلدية .
 -13ال بأس بأن يُر ّغ الصانع لصنعته  ،ويُسوّق هلا  ،وذلك أدعى لقبوهلا،
بشرط أن هكون جيّدة الصُنع .
 -14جواز استحسان اإلنسان ما يراه على غ ه م املالبس وغ ها  ،إما ليعرّفه
قدْرها  ،وإمّا لُي َعرّض له بطلبها منه إذا جاز له ذلك  ،حيث إن املصطفى 
ُعرِف عنه أنه كان ال يردّ سائال  ،وذلك م كرمه  ،وجوده  ،وبذله.
 -15ال بأس باإلنكار بشدة بعض احلاالت  ،وذلك ملصلحة هقتضي ذلك ،
وإن مل يبلغ املنكر درجة التحرمي )122( .
 -16إيثار الن  أصحابه على نفسه الشريفة )123( .
شفقة األم ورمحتها بولدها

احلديث السابع والثالثون  :ع عائشة رضي اهلل عنها قالت :دخلت امرأة
معها ابنتان هلا هسأل ،فلم جتد عندي شيئا غ مترة ،فأعطيتها إياها فقسمتها بني

( )122م  15-8مستفاد م فتح الباري . 144-143/3
( )123عمدة القاري للعيين . 258/12
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ابنتيها؛ ومل هأكل منها ،مث قامت فخرجت ،فدخل الن  علينا فأخربهه  ،فقال:
م ابتلي م هذه البنات بشيء ك له سترا م النار)124( .

من فوائد احلديث :

 -1جواز السؤال مل كان حمتاجا  ،أو فق ا .
 -2على املسلم أن يساعد أخاه املسلم  ،ويقف جبانبه قدر استطاعته .
 -3كان طعام الناس ذلك الزمان التمر .
 -4إيثار األبناء على النفس .
 -5بيت النبوّة ال يوجد فيه إال التمر .فالدنيا ال هساوي شيئا عند الن . 
 -6النفقة على البنات  ،والسعي عليه ّ  ،م أفضل أعمال الرب املنجية م النار.
 -7فضل الصدقة  ،واحلث عليها .
 -8ح ّ عائشة رضي اهلل عنها للصدقة  ،وماكانت عليه م البذل واجلود .
 -7أنّ كثرة البنات للرجل ابتالء م اهلل  ،فعليه الصرب  ،حىت حيظى باألجر.
 -10شفقة األم ورمحتها على أوالدها .
 -11ال حتقر ّن م املعروف شيئا  ،ولو كان قليال .
 -12أبت نفس عائشة رضي اهلل عنها  ،أن هرد السائل خائبا )125( .
 -13قول الن  " : م ابتلي " مساه ابتالء ألن الناس يكرهون البنات ،
إبقائه  ،وهرك قتله مبا ذكر م
فجاء الشرع بزجرهم ع ذلك  ،ورغّ
الثواب املوعود به ؛ مل أحس إليه  ،وجاهد نفسه الصرب عليه ()126
 -14ساوت هذه املرأة بني ابنتيها العطاء .

( )124البخاري . 1418
( )125م  12-6مستفاد م عمدة القاري للعيين . 272/13
( )126حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري . 36/6
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برّت بأمّها بعد موهتا

احلديث الثامن والثالثون  :ع اب عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة م جهينة

جاءت إىل الن  فقالت  :إن أمي نذرت أن حتج  ،فلم حتج حىت ماهت ،
أفأحج عنها ؟ قال  :نعم حجي عنها  ،أرأيت لو كان على أمك دي أكنت
قاضيته ؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء)127( .
من فوائد احلديث :

 -1صحة حج النذر  ،وأنّه جيزئ ع حجة اإلسالم  ،وهو قول اجلمهور .
 -2مشروعية ضرب املثل  ،ليكون أوضح وأوقع نفس السامع  ،وأقرب إىل
سرعة فهمه .
 -3يستح للمفيت أن ينبّه على وجه االستدالل م النص الذي استدلّ به  ،إذا
هره على ذلك مصلحة ،ألنه قد يكون أطي لنفس السائل  ،وأدعى إلذعانه.
 -4إجزاء احلج ع امليت  ،إذا ُح ّج عنه .
 -5م مات وعليه حج ؛ وج على وليّه أن جيهّز م يَحجَ عنه م ماله ،
ويقضي عنه ديونه .
 -6يُلحق باحلج كل حقّ ثبت ذمّة امليت  ،م كفّارة أو نذر أو زكاة  ،أو
غ ذلك .
 -7قوله  " : فاهلل أحق بالوفاء "  ،دليل على أنّ حق اهلل مقدّم على حق
اآلدمي  ،وقيل العكس  ،وقيل هم سواء  )128( .واألصل أنّ حقوق اهلل هعاىل مبنية
على املساحمة واملساهلة  ،وحقوق اآلدمي مبنية على الشحّ والتضييق )127( .
( )127البخاري . 1852
( )128م  7-1مستفاد م فتح الباري الب حجر . 66-65/4
( )127املغين الب قدامة . 77/11
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 -8برّ هذه الصحابية بأمها  ،وحرصها على نفعها بعد موهتا .
 -7جرأة هذه املرأة  ،إذ مل هستح سؤاهلا وطلبها اإلجابة .
 -10فضل العلم  ،وفضل طلبه .
 -11حر نساء الصحابة على هلقّي العلم م مصدره الصحيح .
 -12أنّ األصل أن العلم يُؤهى له  ،ويُسعى طلبه .
 -13األوىل باملسلم أن يبتعد ع النذر  ،ألنه قد ال يستطيع حتقيقه  ،كما حصل
هلذه املرأة  ،فإهنا ماهت  ،ومل هفِ بنذرها .
 -14على الوالدي أال يشقّوا على أبنائهم بعد موهتم  ،بديوهنم ونذورهم وحنو
ذلك .فلذلك يقول الن  لسعد ب أيب وقا  ": إنّك إن هذر ورثتك
أغنياء خ م أن هدعهم عالةً يتكفّفون الناس " )130( .
 -15إمّا أنّ هذه املرأة مل حتج لعدم استطاعتها ماديا  ،أو جسديا  ،أو أنّها
أخّرت ذلك لطول األمل  ،والعلم عند اهلل .
 -16املبادرة باألعمال الصاحلة ،واستغالل العمر فيما ينفع  ،وم األعمال
الصاحلة أن يؤدي اإلنسان ؛ ما كان واجبا عليه .
 -17اإلنسان ال يدري ما يعرض له  ،فال يؤخر عمل اليوم إىل الغد .
 -18الوفاء باحلقوق  ،والوفاء بالوعود  ،خصلة محيدة  ،حثّ عليها الشرع
وأوجبها آيات  ،وأحاديث كث ة .
 -17كراهية الدَّي .
 -20أنّ الربّ بالوالدي ال ينقطع مبوهتما .

( )130البخاري  ،...2742 ، 1275مسلم . 1628
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نساء النيب  كنّ حزبني

احلديث التاسع والثالثون  :ع عائشة رضي اهلل عنها أن نساء رسول اهلل 

ك حزبني فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة واحلزب اآلخر أم سلمة
وسائر نساء رسول اهلل  وكان املسلمون قد علموا ح رسول اهلل  عائشة
فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إىل رسول اهلل  أخرها حىت إذا
كان رسول اهلل  بيت عائشة بعث صاح اهلدية هبا إىل رسول اهلل 
بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقل هلا كلمي رسول اهلل  يكلم الناس
فيقول م أراد أن يهدي إىل رسول اهلل  هدية فليهدها إليه حيث كان م
بيوت نسائه فكلمته أم سلمة مبا قل فلم يقل هلا شيئا فسألنها فقالت ما قال يل
شيئا فقل هلا فكلميه قالت فكلمته حني دار إليها أيضا فلم يقل هلا شيئا فسألنها
فقالت ما قال يل شيئا فقل هلا كلميه حىت يكلمك فدار إليها فكلمته فقال هلا ال
هؤذيين عائشة فإن الوحي مل يأهين وأنا ثوب امرأة إال عائشة قالت فقالت
أهوب إىل اهلل م أذاك يا رسول اهلل .مث إهن دعون فاطمة بنت رسول اهلل 
فأرسلت إىل رسول اهلل  هقول إن نساءك ينشدنك اهلل العدل بنت أيب بكر
فكلمته فقال  :يا بنية أال حتبني ما أح ؟ قالت  :بلى فرجعت إليه فأخربهت
فقل  :ارجعي إليه فأبت أن هرجع فأرسل زين بنت جحش فأهته فأغلظت
وقالت  :إن نساءك ينشدنك اهلل العدل بنت اب أيب قحافة فرفعت صوهتا حىت
هناولت عائشة  ،وهي قاعدة فسبتها حىت إن رسول اهلل  لينظر إىل عائشة
هل هكلم قال  :فتكلمت عائشة هرد على زين حىت أسكتتها قالت  :فنظر الن
 إىل عائشة وقال إهنا بنت أيب بكر )131( .
من فوائد احلديث :

( )131البخاري  ، 2581مسلم . 2442
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 -1فضيلة ومنقبة واضحة ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها .
 -2هناك م زوجات الن  م هضاهي عائشة املنزلة عند الن  وهي
ابنة عمته زين بنت جحش  ،لكنها ال هفوقها ،رضي اهلل ع اجلميع .
 -3رغم ما بني عائشة وبني زين بنت جحش م الغ ة  ،إال أنّ عائشة أثنت
عليها ومدحتها ( .)132وهذا هو املأمول م هؤالء النساء الكُمّل  ،أن مابينه ّ م
الغ ة  ،والتنافس  ،ال مينعه ّ ذلك م قول احلق  ،فال يُ َغ ُّطون احلق  ،بل يبدونه
ويقدّمونه على حظوظ النفس .
 -4إذا ختاصمت نساء الرجل،فإنّ السكوت يسعه،وال مييل مع بعض على بعض.
 -5الن  له مهابة ومكانة نفوس زوجاهه .
 -6سرعة فهم أمهات املؤمنني  ،ورجوعه ّ إىل احلق  ،والوقوف عنده .
 -7مع علم زين بنت جحش رضي اهلل عنها أن الن  م أعدل الناس ،
ومع ذلك طالبته بالعدل  ،لغلبة الغ ة عليها  ،لذا مل يؤاخذها . 
 -8إدالل زين بنت جحش رضي اهلل عنها على الن  لكوهنا ابنة عمته ،
فأمّها أميمة بنت عبداملطل .
 -7هنافس الضرائر وهغايره ّ لنيل رضا الرجل .
 -10م أسباب ما جرى للن  هو شدة الغ ة ملكانة عائشة رضي اهلل عنها
 ،وعلو منزلتها عند رسول اهلل  ، واشتهار هذا األمر عند الصحابة حىت
أرسلوا هداياهم الوقت الذي يكون فيه الن  عند عائشة .
 -11فرح الن  بفوز عائشة رضي اهلل عنها .
 -12الن  مل مينع الناس م إرسال هداياهم يوم عائشة  ،ألنّ ذلك كان
باختيارهم ،ألنّه ليس م كمال األخالق أن يتعرض للناس فيما اختاروه هم.
( )132مسلم . 2442
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)133( .

 -13جواز الردّ على اخلصم حىت إفحامه  ،وهوقفه ع الكالم
 -14يدور احلديث حول أدب عظيم أال وهو اهلدية  ،وقد كان  يقبل اهلدية
 ،ويثي عليها  ،ويأمر هبا .
 -15الن  كان يساوي بني زوجاهفه األفعال املقدورة  ،لكنه ّ طلبف
التسوية احملبة املتعلقة بالقل .وهذه احملبة ال هكليف فيها  ،وال يلزم فيها 
ألنّها ال قدرة عليها  ،وإنّما يؤمر بالعدل األفعال .
 -16الن  نس عائشة رضي اهلل عنها إىل أبيها مدحا ورفعة هلا ،
والصحابيات نسبوها إىل جدّها أيب قحافة ؛ ملّا أُريد النيل منها .
 -17اشفاق الن  على ابنته فاطمة رضي اهلل عنها )134( .
 -18الس ّ هو  :الشتم ،وهو :التكلم عرض اإلنسان مبا يعيبه )135(.وقد
يكون الس :هقريعا  ،وإغالظا القول ومعاهبة ،وقد يكون بالدعاء على
الشخص)136(.
 -17ال جيوز أذية الن . 
 -20م آداب اهلديّة أن هتحيّ الفرصة املناسبة إليصاهلا .
 -21وجوب التوبة م الذنوب .
 -22دارت عدة حوارات مع شخص واحد هو الن . 
 -23وصفت عائشة رضي اهلل عنها جانبا م حياة الن  بيته .
 -24كرم الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني .
( )133م  13-1مستفاد م فتح الباري الب حجر . 207 /5
( )134م  17 -15مستفاد م عمدة القاري للعيين . 72-70/20
( )135املرجع السابق . 242/2
( )136م فتوى رقم  147387موقع اإلسالم سؤال وجواب باختصار .
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 -25شهرة حمبة الن  لعائشة  ،وأنّ هذا أمر معلوم لدى الصحابة .
 -26على اإلنسان أن يعرف قدراهه وإمكاناهه  ،وأن يقف عند حدود هلك
اإلمكانات والقدرات  ،وال يتجاوزها حىت ال يقع فيما ال حتمد عقباه .
 -27رفع الصوت احلوار  ،والتطاول على الطرف اآلخر ال يكون له جدوى.
َسرقت مث ملا أُقيم عليها احلدّ تابت

احلديث األربعون  :ع عروة ب الزب أن امرأة سرقت غزوة الفتح فأُيت هبا
رسول اهلل  مث أمر هبا فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت هوبتها وهزوجت
وكانت هأيت بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهلل )137( . 

من فوائد احلديث :
 -1السرقة حرام  ،وهي م كبائر الذنوب .
ف.
 -2عقوبة السرقة هي قطع اليد م مفصل الك ّ
 -3التوبة واجبة على العبد .
 -4الذي ينفّذ احلدود هو اإلمام أو م ينوب عنه .
 -5بعض الناس يستغويه الشيطان  ،ويزيّ له املعصية  ،والينظر إىل نتيجة فعله.
 -6شفقة عائشة رضي اهلل عنها  ،ورمحتها هبذه املرأة .
 -7أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها هزكّي هذه املرأة بعد هوبتها .
 -8يستح أن يشفع املسلم ألخيه املسلم فيما هو مقدور عليه  ،سوى احلدود.
 -7متّ القبض عليها وهي متلبسة جبرميتها  ،وأهو هبا إىل الن . 
 -10عدم اليأس م فضل اهلل وكرمه  ،فم أذن فال يصرّ على املعصية  ،بل
يرجع ويتوب  ،وإذا علم اهلل صِدقه قَبل منه .
( )137البخاري . 2648

69

)138( .

 -11احلدود إذا أقيمت على اإلنسان  ،فهي كفّارة له
 -12السرقة وقعت حال الغزو  ،فتح مكة )137( .
 -13املرأة كالرجل حكم السرقة .
 -14السارق إذا هاب وحسنت حاله هقبل شهادهه )140( .
ال خيلون رجل بامرأة

احلديث الواحد واألربعون  :ع اب عباس رضي اهلل عنهما أنه مسع الن
 يقول ال خيلون رجل بامرأة  ،وال هسافرن امرأة إال ومعها حمرم  ،فقام رجل
فقال  :يا رسول اهلل اكتتبت غزوة كذا وكذا وخرجت امرأيت حاجة قال
اذه فحج مع امرأهك )141( .
من فوائد احلديث :
 -1حترمي اخللوة بالنساء .
 -2حترمي سفر املرأة إال مع ذي حمرم ،وهو عام كل سفر ،فيدخل فيه السفر
للحج .
 -3أنّ اجلهاد يتعني على الشخص بتعيني اإلمام له .
 -4الن  أوج على الزوج السفر مع امرأهه خاصة إذا مل يك هلا غ ه.
 -5قد يستدل باحلديث على أنّه ليس للزوج منع امرأهه م حج الفرض  ،وبه
قال اإلمام أمحد .
 -6هقدمي األهم فاألهم .فعلى املسلم أن ينتبه إىل مسألة األولويات .

( )138فتح الباري الب حجر . 107/12
( )137املرجع السابق . 25/8
( )140م  14-13مستفاد م عمدة القاري للعيين .263/20
( )141البخاري . 3006
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 -7يتبني لنا خطورة اخللوة باملرأة األجنبية ،حيث إنّ الن  أمر الزوج بالسفر
مع زوجته  ،وهركه للغزو الذي كُت فيه .وياليت دعاة االختالط يتأمّلون هذا
احلديث بعني البص ة ،وغ ه م األحاديث ،وحيسّون خبطورة ماينادون به .
ُ -8يشعر احلديث أنه كان م عادهتم كتابة م يتعيّ للخروج املغازي)142( .
حرَم هو الرجل الذي حترم عليه املرأة بنس  ،كأبيها وأخيها  ،أو سب
 -7املَ ْ
مباح  ،كالزوج وأيب الزوج  ،واب الزوج  ،وكاألب م الرضاع  ،واألخ م
الرضاع  ،وحنومها)143( .
 -10مبادرة الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني  ،االستجابة الفورية  :ألمر
الن  وهنيه  ،دون هأخ أو هردد .
 -11الن  مل يتأخر حلظة واحدة ؛ األمر للرجل باللحوق بزوجته خلطورة
هركها هس السفر لوحدها  ،رغم احلاجة له اجلهاد .
 -12يزيل اخللوة مع الرجل األجن  -كالسائق مثال – وجود امرأة ثانية فأكثر
 ،مع هوافر عدم الريبة  ،أما السفر فالبد م احملرم  ،هلذا احلديث وغ ه )144( .
 -13اإلسالم يسعى دائما إىل سدّ أي ذريعة للفساد  ،وإغالق الباب الذي
يوصل لإلمث  ،والشر )145( .

( )142م  8-1مستفاد م فتح الباري الب حجر .177 /6 ، 78-77/4
( )143م فتوى للشيخ اب باز رمحه اهلل  .موقع اجلمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها .
( )144انظر  :جمموع فتاوى الشيخ اب باز

حكم ركوب املرأة مع السائق

( )145انظر  :املرجع السابق مقال ع خطر مشاركة املرأة للرجل
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السيارة  ، 78/5بتصرف .

ميدان عمله  ، 423/1بتصرف .

عُذّبت امرأة يف هرّة

احلديث الثاين واألربعون  :ع اب عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  قال:
ُعذبت امرأة هرة سجنتها حىت ماهت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وال
سقتها إذ حبستها وال هي هركتها هأكل م خشاش األرض )146( .

من فوائد احلديث :

 -1ظاهر احلديث أنّ املرأة عُذّبت بسب قتل هذه اهلرّة .
 -2جواز اختاذ اهلرّة وحبسها  ،بشرط إطعامها  ،وسقيها .
 -3إحلاق ما كان معىن اهلرّة هبا .
 -4وجوب نفقة احليوان على مالكه )147( .
 -5ال جيوز هعذي احليوان  ،بل الرفق والرمحة به .
 -6ال يستهني اإلنسان باملعصية  ،فقد هكون مهلكة .
 -7اجلزاء م جنس العمل .
 -8النار ليست بالعقوبة اهليّنة  ،لذا على املسلم أن حيذر النار .
 -7هذه املرأة فعلت أفعاال شنيعة للهرّة  :سجنتها  ،وما أطعمتها  ،وال سقتها ،
فحرمتها م ذلك  ،و املقابل  ،حرمتها أن هأكل م حشرات األرض  ،إىل أن
لقيت حتفها بسب ذلك .
 -10القسوة والشدة  ،نفس هذه املرأة  ،فليس عندها مشاعر  ،وال أحاسيس
 ،وال رأفة  ،وال شفقة .
 -11هذا احلديث الذي رواه لنا الصحايب مما مسعه م الن  هو صورة حمزنة
 ،حتس فيها باألسى واألمل .
( )146البخاري  ، 3482مسلم . 2242
( )147م  4-1مستفاد م فتح الباري الب حجر . 358-357/6
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وهبت نفسها للنيب 

احلديث الثالث واألربعون  :ع سهل ب سعد  أن امرأة جاءت رسول اهلل

 فقالت  :يا رسول اهلل جئت أله لك نفسي  ،فنظر إليها رسول اهلل 
فصعّد النظر إليها وصوّبه مث طأطأ رأسه  ،فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئا
جلست فقام رجل م أصحابه فقال  :يا رسول اهلل إن مل يك لك هبا حاجة
فزوجنيها فقال هل عندك م شيء ؟ فقال  :ال واهلل يا رسول اهلل  .قال اذه
إىل أهلك فانظر هل جتد شيئا ؟ فذه مث رجع فقال  :ال واهلل يا رسول اهلل ما
وجدت شيئا ،قال  :انظر ولو خامتا م حديد ،فذه مث رجع فقال  :ال واهلل يا
رسول اهلل وال خامتا م حديد  ،ولك هذا إزاري  ،قال سهل  :ما له رداء فلها
نصفه فقال رسول اهلل  : ما هصنع بإزارك إن لبسَْته مل يك عليها منه شيء
وإن لبسَْته مل يك عليك شيء  ،فجلس الرجل حىت طال جملسه  ،مث قام فرآه
رسول اهلل  موليا فأمر به فدُعي فلما جاء  ،قال  :ماذا معك م القرآن ؟ قال
معي سورة كذا  ،وسورة كذا وسورة كذا  ،عدّها قال أهقرؤه ع ظهر قلبك
كها مبا معك م القرآن )148( .
؟ قال  :نعم  .قال اذه فقد ملّكتُ َ
من فوائد احلديث :

 -1جواز هبة املرأة نكاحها للن ، فإذا وهبت امرأة نفسها له  فتزوجها
بال مهر حلّ له ذلك  ،خبالف غ ه .
 -2جواز النظر للمرأة مل أراد أن يتزوجها  ،كما جيوز أن يتأملها .
 -3جواز عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل ليتزوجها .
 -4م حقوق املرأة الصداق الذي هو املهر .
 -5جي أال يعقد النكاح إال بصداق  ،ألنه أقطع للنزاع  ،وأنفع للمرأة .
( )148البخاري  , 5030مسلم . 1453
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 -6استحباب هعجيل هسليم املهر .
 -7جواز كون الصداق هعليم القرآن  ،وخامت وحنو ذلك .
 -8جواز احلَلِف م غ استحالف وال ضرورة .
 -7جواز أن يكون الصداق قليال أوكث ا  ،إذا رضي الزوجان .
 10جواز إنكاح املعسر .
 -11جواز لبس الرجل ثوب امرأهه ،إذا رضيت أو غل على ظنه رضاها ()147
لك يشترط

ذلك أن ال يكون اللباس خاصا باملرأة  ،ويعرف لو لبسه أمام

الناس أنه لُْبس امرأة  ،وألنّ هذا منهي عنه .
 -12فضل القرآن الكرمي  ،ومحلته .
 -13ال بأس م املبالغة التأمّل  ،وهكرار النظر للمرأة املراد نكاحها .
 -14أدب هذه املرأة  ،مع شدّة رغبتها النكاح ،فلم هبالغ اإلحلاح
الطل  ،وفهمت م السكوت عدم الرغبة .
-15كان سكوت الن  ؛ إمّا حياء م مواجهتها بالرد  ،أو انتظارا للوحي ،
أو هفكّرا جواب يناس املقام .
 -16بيان ماكان عليه أهل ذلك العصر  ،م ضيق احلال  ،وعدم وفرة الثياب.
 -17جواز انعقاد نكاحه  بلفظ اهلبة دون غ ه م األمّة .
 -18اإلمام يزوّج م ليس هلا ويلّ  ،مل يراه كفؤا هلا  ،ولك ال بد م رضاها.
 -17اهلبة ال هتم إالّ بالقبول  ،ألهنا ملّا قالت  " :وهبت نفسي لك " ومل يقل :
قبلت  ،مل يتم مقصودها  ،ولو قبل لصارت زوجة له  ،ولذلك مل ينكر على
القائل  :زوجنيها .

( )147م  11-1مستفاد م صحيح مسلم بشرح النووي . 214-212/7
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 -20فطنة الصحايب  ،وحس أدبه  ،فلو فهم أنّ للن  رغبة فيها مل يطلبها
لنفسه .
-21جواز جعل املنفعة صداقا  ،ولو كان هعليم القرآن .
 -22ال يشترط صحة عقد النكاح هقدّم خطبة  ،إذ مل يقع شيء م طرق
احلديث  ،وجود محد وال هشهّد .
 -23الكفاءة للزواج إمنا هكون احلرية  ،و الدي والنس  ،ال املال ،
ألنّ الرجل كان ال شيء له  ،ومع ذلك فقد رضيت به .
 -24أنّ طال احلاجة ال ينبغي له أن يل ّح طلبها  ،بل يطلبها برفق وهأنِّ .
 -25أنّه ال بد م صحة عقد النكاح م وجود الشهود  ،حيث إنّ هذا النكاح
وقع حبضرة مجاعة م الصحابة .
 -26جواز خطبة املرء لنفسه .
 -27جواز ثبوت عقد النكاح بكل لفظ دلّ على معناه )150( .
 -28جرأة هذه املرأة  ،حيث دخلت جملس الن  وفيه أصحابه ، 
وخاطبته مباشرة  ،وأبدت رغبتها  ،ووقفت هنتظر اإلجابة  ،مثّ جلست  ،حىت متّ
هلا مرادها م أحد أصحاب الن . 
 -27املرأة مل هيأس م الزواج  ،وكذلك الرجل ملّا طل الزواج م هذه املرأة
مل ييأس أيضا إىل آخر حلظة .وهكذا املسلم عليه أالّ ييأس م فضل اهلل وكرمه .
 -30جرى حوار هادىء  ،بني الن  وبني الصحايب طال الزواج  ،وكانت
نتائجه طيبة  ،ومثمرة .
 -31شفقة الن  ورمحته بأمته  ،وخاصة بأصحابه . 
 -32التأكيد باحللف ثالث مرات " ال واهلل " .
( )150م  27-12مستفاد م فتح الباري . 216-205/7
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امرأة تسأل النيب  مسألة

احلديث الرابع واألربعون  :ع أمساء أن امرأة قالت :يا رسول اهلل إن يل ضرة

فهل علي جناح إن هشبعت م زوجي غ الذي يعطيين فقال رسفول اهلل :
املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور )151( .

من فوائد احلديث :

 -1النهي ع التزوير اللباس وغ ه .
 -2النهي ع التشبع مبا مل يعط اإلنسان )152( .
 -3هنف املرأة م فعلها  ،خوفا م الفساد  ،بني الزوجة وضرّهتا .
 -4املتشبّع أي  :املتزيّ مبا ليس عنده  ،يتكثّر بذلك  ،ويتزيّ بالباطل  ،كاملرأة
اليت هكون عند الرجل  ،وهلا ضرّة  ،فتدّعي م احلظوة  ،واالهتمام عند زوجها
 ،وهي خالف ذلك  ،هريد بذلك إغاظة ضرّهتا .وال شك حرمة ذلك .
 -5معىن " كالبس ثويب زور " :أ -أنّه الرجل يلبس الثياب املشبهة لثياب الزهّاد
 ،يوهم أنّه منهم  ،ويظهر م التخشّع  ،والتقشّف أكثر مما قلبه منه .
ب -وقيل معناه  :أنّه صاح زور وكذب ،
كما يقال مل وُصف بالرباءة م األدناس  ،أنّه طاهر الثوب .
ج -وقيل املراد به  :أنّ شاهد الزور قد يستع
ثوبني يتجمّل هبما  ،ليوهم أنّه مقبول الشهادة  .وقيل غ ذلك .
 -6سب التثنية قوله  " : ثويب زور "  :لإلشارة إىل أنّ كذب املتحلّي
مثنّى  ،ألنّه كذبٌ على نفسه مبا مل يأخذ  ،وعلى غ ه مبا مل يعطَ  ،وكذلك
شاهد الزور يظلم نفسه  ،ويظلم املشهود عليه .
( )151البخاري  ، 5217مسلم . 2130
( )152م  2-1مستفاد م صحيح مسلم بشرح النووي . 110/14
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وقيل  :التثنية إشارة إىل أنّه كالذي قال الزور مرهني  ،مبالغة التحذير م
ذلك .وقيل  :إنّ بعضهم كان جيعل الكمّ ك ّماً آخر يوهم أنّ الثوب
ثوبان)153(.
 -7أنّ ضابط الزور  ،وصف الشيء على خالف ماهو به )154( .
 -8الكذب خصلة ذميمة  ،وهو حمرّم .
 -7حر هذه الصحابية على حترّي احلالل واحلرام  ،م قوهلا  " :هل عليّ
جناح " أي  :هل عليّ إمث .
 -10م يتشبّع مبا مل يعط  ،يريد بذلك أن ينفع نفسه  ،ويرفعها على حساب
اآلخري .
 -11ال ضرر وال ضرار  ،فال هضرّ نفسك بادعائك شيئا ليس لك  ،أو ليس
فيك  ،وال هض ّر غ ك أيضا  ،بظلمه  ،والتعايل عليه وحنو ذلك .
 -12سؤال أهل الذكر  ،كل مايهمّ  ،و كلّ مايشكل .
 -14وقوف نساء الصحابة عند األوامر والنواهي  ،واالمتثال الذي ال هردد فيه.
 -15هأدّب الصحابية طرح السؤال لطل الفتيا .
امرأة فقدت صبيا هلا

احلديث اخلام واألربعون  :ع عمر ب اخلطاب  قال  :قدِم على الن 
س  ،فإذا امرأة م الس قد حتلّ ثديها هسقي إذا وجدت صبيا الس
أخذهه ؛ فألصقته ببطنها وأرضعته  ،فقال لنا الن  : أهرون هذه طارحة ولدها

( )153م  6-3مستفاد م فتح الباري الب حجر . 318-317/7
( )154املرجع السابق . 412/10
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النار ؟ قلنا  :ال وهي هقدر على أن ال هطرحه  ،فقال  :هلل أرحم بعباده م
هذه بولدها)155(.

من فوائد احلديث :

 -1يُفهم م السياق أنّ هذه املرأة  ،قد فقدت صبيا هلا  ،وهضررت باجتماع
اللنب ثديها  ،فكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخفّ عنها  ،فلمّا وجدت
صبيها بعينه أخذهه فالتزمته .
 -2أنّ اهلل وسعت رمحته كل شيء  ،وهو رحيم بعباده  ،لك ّ املراد بالعباد هنا
م مات على اإلسالم .
 -3أذن الن  رؤية هذه املرأة  ،لكي يوصل ما أراد بيانه هلم .
 -4ضرب املثل مبا يدرك باحلواس  ،ملا ال يدرك هبا لتحصيل معرفة الشيء على
وجهه  ،وإن كان الذي ضُرب به املثل ال حياط حبقيقته ألنّ رمحة اهلل ال هدرك
بالعقل  ،ومع ذلك قرهبا الن  للسامعني حبال املرأة املذكورة .
 -5أقرّ الن  إرضاع هذه املرأة ؛ألولئك الصبية ،م دون أن هتبني
ضرورة)156(.
 -6هذه املرأة اليت هبحث ع ولدها هي م السبايا  ،وهم  :نساء وأطفال
العدو الكافر احملارب  ،فيجوز للمسلم بعد احلرب أن يطلق سراحهم جمّانا ،أو
يأخذ عليهم فدية  ،أو يكونوا أرقّاء عندهم ".وقد هعامل اإلسالم مع هلك
الظاهرة[ أعين ظاهرة الرقّ] اليت وجدها قائمة بني أمم األرض هلك املرحلة
م هاريخ اإلنسانية ،ألنه دي واقعي يعطي لكل مشكلة حالً ،فقد ظهر اإلسالم
والرق شائع أمم األرض كلهم ،ال فرق عندهم بني أن يؤخذ الرقيق حرب

( )155البخاري. 5777
( )156م  5-1مستفاد م فتح الباري الب حجر . 431-430/10
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مشروعة أو عدوان ظامل أو احتيال على أخذ احلر غدراً وخيانة ،فضيّق اإلسالم
هذا الباب ،وشدد حرمة بيع احلر واسترقاقه ،وحصر دائرة الرق فيما أخذ م
طريق اجلهاد املشروع ،مث سعى لتحرير األرقاء بكل ممك مشروع ،ورغ
ذلك هرغيباً ظاهراً بفتحه وهكث ه جملاالت العتق ،ككفارة اليمني والظهار والقتل،
مع حثه وهأكيده على اإلحسان إىل الرقيق وهعلميهم وهأديبهم وإكرامهم
وإعانتهم ..وهنج القضاء على هذه الظاهرة طرقاً كث ة ولو استقام املسلمون
على املنهج التام لإلسالم الختفى الرق وقُضي عليه البشرية كلها)157( .
 -8الصحايب يصف مشهد هذه املرأة  ،وكأنّها ماثلة أمامنا نراها  ،فهو مشهد
هصويري بليغ  ،ومؤثر .
 -7حنان املرأة ورأفتها وشفقتها على ابنها  ،فهي هبحث عنه  ،بشوق وهلفة.
 -10ينبغي أن حتر األم احلكيمة على إرضاع ابنها م ثديها  ،فتغذّيه حبناهنا
هكوي شخصية الطفل .
وعطفها مع حليبها .فهذا له أثر عجي
 -11التحذير م النار .
خلعت نفسها من زوجها

احلديث السادس واألربعون  :ع اب عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة ثابت
ب قيس أهت الن  فقالت :يا رسول اهلل ثابت ب قيس ما أعت عليه خُُل ٍق
وال دي  ،ولكين أكره الكفر اإلسالم  ،فقال رسول اهلل  :أهردي عليه
حديقته ؟ قالت :نعم قال رسول اهلل  : اقبل احلديقة  ،وطلّقها هطليقة )158( .
من فوائد احلديث :
 -1احلديث يعرض لنا مشكلة بني زوجة وزوجها ،وكيف أنّ احلبي  حلّها.
( )157جزء م فتوى رقم  122478موقع إسالم وي مركز الفتوى.
( )158البخاري .5273
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 -2أثبتت هذه الزوجة اخلصلة اجلميلة اليت زوجها  ،ومل هكتمها وهي أن
الرجل كان متينا دينه  ،ثابتا على اسالمه  ،رغم أنّها ال حتبه .
 -3على الزوج أن حيس العشرة مع زوجته  ،ويعاملها املعاملة الطيبة .
 -4على املرأة حني اختيارها لشريك حياهتا  ،أن هتأكد م اختيارها وال جتامل
ذلك  ،ألن األمر يتعلق حبياهتا هي .
 -5هذا احلديث أصل اخلُ ْلع )157( .
 -6هذه املرأة مل هطق البقاء مع زوجها إما لسوء خُلقه  ،فقد كان سريع الغض
 ،وضرهبا حىت كسر يدها  ،أو ألنه كان دميم اخلِلْقة  ،فكرهته لذلك )160( .
 -7كرهت هذه الزوجة أن هقيم مع زوجها على هذا احلال  ،حىت ال هقع فيما
يقتضي الكفر  ،أو أنّ بقاءها معه سيحملها على الكفر  ،وقيل  :أن هقع
حق الزوج  ،وهذا هو الذي
الكفر الذي هو كفران العش  ،أي التقص
رجّحه الشيخ اب عثيمني رمحه اهلل حيث قال  " :ليس مرادها أن هكفر باهلل
عزوجلّ  ،بل هكفر حبق الزوج  ،ألهنا قالت  :اإلسالم  ،و للظرفية  ،وهذا
يعين أنّ إسالمها باقٍ ")161(.
 -8يدلّ ظاهر احلديث أنّه طلقها طالقا صرحيا على عِوض .و عدّة روايات ،
أنه  أمرها أن هعتدّ حبيضة  ،ففيه أقوى دليل مل قال  :إن اخللع فسخ  ،وليس
بطالق  ،إذ لوكان طالقا مل هكتف حبيضة للعدّة .واهلل أعلم .
 -7إنّ الشقاق إذا حصل م قِبل املرأة ؛ جاز اخللع والفدية .

( )157شرح صحيح البخاري الب بطال . 420/7
( )160عمدة القاري للعيين . 137/30
( )161الشرح املمتع على زاد املستقنع الب عثيمني .454-453/12
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-10إذا َكرِهت املرأة عشرة زوجها ُشرِع هلا اخللع  ،حىت وإن مل يكرهها
زوجها  ،أو مل ير منها مايقتضي فراقها .
 -11الن  مل يستفسر م ثابت  ،هل هو يكره زوجته كما هي كرهته ؟.
 -12بعض الناس جتده أوّل ما خيط امرأة  ،متنسّكا  ،بشوشا  ،حس اخللق ،
وإذا هزوّج إمّا أن يتغيّر ع هذا السلوك هدرجييا  ،أو أنه كان يتصنّع هلك
األخالق  ،وهلك الفضائل م أجل الزواج  ،مثّ يظهر بعد ذلك بوجهه القبيح ،
ويكشّر ع أنيابه  ،ويبني سلوكه احلقيقي  ،فليحذر املسلم م هذا السلوك
املشني  ،وهذا التصنّع املمقوت .
 -13قول الن  " : خذ احلديقة وطلّقها " األصل األمر الوجوب  ،وقول
اجلمهور  :إنّ هذا لإلرشاد فيه نظر .
 -14شدّة كراهية هذه املرأة لزوجها  ،حىت إنّها قالت بعض الروايات ":
لوال خمافة اهلل لبصقت وجهه "( ، )162وال يستغرب هذا على النساء  ،ألنّ
املرأة هلا عواطف جيّاشة كرها وحبا .
 -15يستح للزوج أن يوافق على خلع زوجته  ،وهو خ له حاله
ومستقبله لقوله هعاىل  " :وإن يتفرقا يغين اهلل كال م سعته " )163( .
 -16أن الفدية ال هكون إال مبا أعطى الرجل املرأة عينا أو قدرها  ،لقوله : 
" أهردّي عليه حديقته " و رواية عند اب ماجة( )164والبيهقي( " : )165فأمره أن
يأخذ منها وال يزداد " واملسألة خالفية بني العلماء  ،منهم م يرى أن يأخذ

( )162اب ماجة  .2057وضعف إسناده األلباين

ضعيف سن اب ماجة نفس الرقم .

( )163م  15-12مستفاد م الشرح املمتع على زاد املستقنع الب عثيمني .454-453/12
( )164اب ماجة .2056
( )165السن الكربى للبيهقي .15240 ، 15237
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الزوج أكثر مما أعطى الزوجة  ،ومنهم م يرى املنع ( ،)166واألرجح أن له أن
يأخذ أكثر مما أعطى ،إال إذا صح احلديث ،ولك احلديث ال يصح ،فإن وجد له
شواهد ،وإال فهو بسنده املعروف ضعيف ،لك املروءة هقتضي أال يأخذ منها
أكثر مما أعطاها)167( .
من حق الزو على زوجته أن حتدّ عليه إذا مات

احلديث السابع واألربعون  :ع أم سلمة قالت  :جاءت امرأة إىل رسول اهلل
 فقالت :يا رسول اهلل إن ابنيت هو عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها
فقال رسول اهلل  : ال مرهني أو ثالثا  ،كل ذلك يقول  :ال مث قال رسول اهلل
اجلاهلية هرمي بالبعرة
 إمنا هي أربعة أشهر وعشرا  ،وقد كانت إحداك
على رأس احلول )168( .
من فوائد احلديث :
 -1حر نساء الصحابة على طل العلم  ،ومساعه م مصدره .
 -2جواز جميء املرأة للفتيا ،وسؤال أهل العلم عمّا يُشكل عليها .
 -3م شرف العلم أنّه يؤهى إليه  ،وال يأيت .
 -4عناية اإلسالم باملرأة ،وهكرميه هلا  ،والرفع م شأهنا .
 -5الكحل م الزينة  ،فكل مافيه زينة فهو حمرّم على املرأة احملادّة  ،وعليها
اجتنابه هذه املدّة .
 -6هعظيم حق الزوج .

( )166فتح الباري .377/7
( )167الشرح املمتع على زاد املستقنع الب عثيمني . 480/12
( )168البخاري  , 5336مسلم . 1488
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 -7حر األم واهتمامها بابنتها  ،فهي اليت أهت وسألت .
-8م حق الزوج على زوجته أنّه إذا مات أن متكث املرأة أربعة أشهر وعشرا.
 -7حترمي االكتحال على احملادّة سواء احتاجت إليه أم ال (.وهو فتوى اللجنة
)167( .

الدائمة لإلفتاء السعودية)
 -10أشار الن  بقوله  ":إمنا هي أربعة أشهر وعشرا " إىل هقليل املدّة اليت
متكثها املرأة حِدادا على زوجها  ،مقارنة باملدّة اليت كانت متكثها اجلاهليّة .
 -11أقرّ اإلسالم بداية األمر  ،مكوث املرأة احملادّة على زوجها مدّة سنة ،
قوله هعاىل  " :وصيّة ألزواجهم متاعا إىل احلول "( )170مثّ ُنسِخت هذه اآلية بقوله
هعاىل  " :يتربّص بأنفسه أربعة أشهر وعشرا " (.)171
 -12كانت املرأة اجلاهلية إذا هو عنها زوجها  ،دخلت بيتا صغ حق ا ،
ولبست شرّ ثياهبا  ،حيث ال متس ماء  ،وال هُقلّم ُظفُرا  ،وال هُزيل شعرا  ،فتكون
بأقبح منظر ،مثّ يُؤهى هلا بدابة أو طائر فتفتضّ به  ،فقلّما هفتضّ بشيء إال مات
م ننت الرائحة ،ويُؤهى هلا ببعرة م بعر الغنم أو كل وحنو ذلك ؛ فترمي هبا
أمامها  ،فيكون ذلك إحالال هلا  ،وانتهاءً مما هي فيه .
 -13م احلكمة اليت استنبطها العلماء األربعة أشهر وعشرا  ،أنّ الولد
يتكامل خبلقته وينفخ فيه الروح  ،بعد مضي مائة وعشري يوما .والعشرة أيام
لالحتياط )172( .

( )167انظر فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ( اململكة العربية السعودية) . 453،447،444/20
( )170سورة البقرة آية .240
( )171سورة البقرة آية . 234
( )172م  13 - 7مستفاد م فتح الباري .470-488/7
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جواز أكل ذبيحة املرأة

احلديث الثامن واألربعون  :ع كع

حبجر فسئل الن  ع ذلك فأمر بأكلها

ب مالك  أن امرأة ذحبت شاة
)173( .

من فوائد احلديث :
 -1جواز ذبح املرأة .
 -2جواز الذبح باحلجر  ،بشرط أن يكون حادّا  ،حىت ُيرِيح الذبيحة .
 -3سؤال أهل العلم ع املشكالت .
 -4أن هبيمة األنعام حالل األكل .
 -5أنه ال بأس أن يسألَ صاح املسألة بنفسه  ،أو يعطي أحداً يسأل عنه.
 -6جواز أكل ماذحبته املرأة سواء كانت كب ة أو صغ ة،مسلمة ،أو كتابية)174(.
امرأة ذُكِرت للنيب 

احلديث التاسع واألربعون  :ع سهل ب سعد  قال ُ :ذكر للن  امرأة
م العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت
ُأ ُجم ( )175بين ساعدة فخرج الن  حىت جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة
رأسها فلما كلمها الن  قالت  :أعوذ باهلل منك فقال  :قد أعذهك مين فقالوا
هلا أهدري م هذا قالت  :ال  ،قالوا  :هذا رسول اهلل  جاء ليخطبك قالت :
كنت أنا أشقى م ذلك  ،فأقبل الن  يومئذ حىت جلس سقيفة بين ساعدة
هو وأصحابه  ،مث قال :اسقنا يا سهل فخرجت هلم هبذا القدح فأسقيتهم فيه

( )173البخاري .5336
( )174فتح الباري الب حجر .633/7
( )175أي  :احلص  .املرجع السابق . 75/1
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فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال  :مث استوهبه عمر ب عبد العزيز
بعد ذلك فوهبه له )176( .

من فوائد احلديث :

 -1ال بأس أن يذُكر لإلنسان امرأة ليتزوجها .
 -2جواز الوكالة اخلِطبة و الزواج .
 -3ال بأس باإلرسال إىل املخطوبة لكي حتضر خلاطبها ليتم عقد النكاح عليها .
 -4أن اإلنسان قد خيط امرأة بالسماع ،واألذن هعشق قبل العني أحيانا .
 -5حياء املرأة هو هباء املرأة وزينتها  ،وهو بعد الدي هاج رأسها .
 -6مشروعية االستعاذة باهلل .
 -7جواز مواجهة املرأة بالطالق .
 -8قول املرأة  " :كنت أشقى م ذلك " مرادها إثبات الشقاء هلا ملا فاهتا م
التزوج برسول اهلل . 
 -7هبسّط الن  على صاحبه سهل ب سعد عندما طل منه أن يسقيهم .
 -10مناداة الصاح بكنيته .
 -11ال بأس م اهلبة للصديق إذا مل هشق اهلبة )177( .
 -12التربّك بآثار الن  ، دون غ ه م الصاحلني )178( .

( )176البخاري .5637
( )177م  12 - 7مستفاد م فتح الباري .358-356/7
فتح الباري  ،100 /10يرى اب حجر رمحه اهلل جواز التربك بآثار الصاحلني  .وهذا أمر ال جيوز انظر
()178
فتوى الشيخ اب باز ذلك  ،املوقع الرمسي لسماحة الشيخ عبدالعزيز ب عبداهلل ب باز رمحه اهلل .
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امرأة من أهل اجلنّة
احلديث اخلمسون  :ع عطاء ب أيب رباح قال :قال يل اب عباس رضي اهلل
عنهما :أال أريك امرأة م أهل اجلنة ؟ قلت  :بلى قال  :هذه املرأة السوداء أهت
الن  فقالت :إين أُصرع  ،وإين أهكشف فادع اهلل يل  .قال  :إن شئت
صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك .فقالت  :أصرب  .فقالت :
إين أهكشف فادع اهلل يل أن ال أهكشف ،فدعا هلا)177( .

من فوائد احلديث :
 -1أن م يصرع  ،وحيتس ذلك عند اهلل  ،فهو خ له .
 -2الصرب على باليا الدنيا يورث اجلنّة .
 -3أنّ األخذ بالشدّة أفضل م األخذ بالرخصة  ،مل علم م نفسه الطاقة ،
ضعُف .
وأنه ل يَ ْ
 -4قوهلا  " :إين أهكشّف " أي أنّ اخلبيث اجلان يقوم برفع ثياهبا عنها حىت
هظهر عورهتا رغما عنها  ،وبدون اختيارها .
 -5فيه دليل على هرك التداوي ،واملسألة خالفية بني أهل العلم )180( .
 -6أنّ عالج األمراض كلّها بالدعاء  ،وااللتجاء إىل اهلل  ،وال شك أن
العالج بالعقاق فيه فائدة  ،ومأمور به  ،لك ّ الدعاء وااللتجاء إىل اهلل أنفع بكث
 ،فتأث ه على البدن أعظم م هأث األدوية  ،لك ذلك ال يتحصّل إال بأمري

( )177البخاري .5652مسلم 2576
( )180ينظر

هذا الشرح املمتع على زاد املستقنع الب عثيمني .234-232/5
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مهمني  :بصدق القصد م املريض ،وم املداوي قوّة هوجهه ،وقوة قلبه بالتقوى
 ،والتوكّل عليه سبحانه )181( .
 -7أن الصرع قد يكون م اجل  ،وقد يكون أيضا مرضا عضويفا  ،لكنّه
هذه املرأة م اجل ّ .
 -8قوة إميان هذه املرأة الصحابية رضي اهلل عنها .
 -7قوّة صربها  ،وشدّهتا على هذا اخلبيث ومقاومتها له  ،مع ضعف املرأة
املعروف .
-10كل الباليا واملصائ ،واحمل اليت هعتري املرء هتون ،مادام أن اجلنّة هي
الثم .
 -11اب عباس رضي اهلل عنهما  ،ال يقطع ألحد جبنّة أو نار  ،إمنا هو خيرب أهنا
م أهل اجلنة  ،ويقطع بذلك ألن الن  أخربه بذلك .
 -12امليزان عند اهلل ليس باملناص  ،وال الوجاهات  ،وال بكثرة عرض الدنيا ،
إمنا امليزان بالتقوى  ،ولو كانت امرأةً سوداء .
 -13كان هدف هذه املرأة السوداء عظيما  ،وضعته نص عينيها " اجلنّة " .
 -14يتبيّ م كالم هذه املرأة أن اخلبيث الذي هو جسدها كان يؤذيها ،
ويُتعبها ،وهعاين منه  ،بل وجيعلها هتكشف حىت هظهر عورهتا .
 -15اجلزاء م جنس العمل  ،بل إنّ اهلل بكرمه وفضله وجوده  ،يعطي الكث
الكث  ،على القليل .
 -16جيوز رؤية املرأة إذا دعت حاجة أو ضرورة لذلك .
 -17فضل الدعاء  ،وبركته .

( )181م  6-1مستفاد م فتح الباري الب حجر . .115 /10
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 -18الن  خيّر هذه املرأة بني أمري  ،أن هصرب وهلا اجلنّة  ،أو يدعو اهلل هلا
فيعافيها الدنيا  ،فاختارت أمر اآلخرة على أمر الدنيا .
 -17أنّ على املسلم أن يستغل الفر  ،وال يفرّط فيها  ،فقد ال هتكرر الفرصة
مرة أخرى .
 -20فهم هذه املرأة  ،وفطنتها  ،وشدّة ذكائها .
 -21العافية الدنيا نعمة م ِنعَم اهلل عزّ وجل  ،وإذا ضُمّ إليها العافية
اآلخرة ؛ فهو اخل العميم  ،والفوز العظيم .
 -22حقارة الدنيا .
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اخلامتــــــة
وبعد هذه اجلولة املباركة _ بإذن اهلل _ مع مواقف الن  مع النساء
،وكيف كان يتعامل مع النصف اآلخر م اجملتمع .أقول :
هذا التعامل يعترب حبق املنهج الرباين الذي هلقّاه  م الوحي  ،واملدرسة النموذجية الراقية اليت ينبغي لكل مسلم االقتداء هبا .
 فرصة عظيمة ألن نرجع إىل املعني الصا  ،والذي مل يُكدّر  ،ونستلهمالدروس والعرب  ،ونستنبط الفوائد والدرر  ،ونبدأ العمل وننطلق على
بركة اهلل .
إن قراءة مثل هذه املواقف  ،والتأمل فيها  ،هزيد م إميان الشخص ،وجتعله على صلة وثيقة بدينه  ،وبس ة نبيه  ، وحتثه على الس على
منهجه  ،وحتفّزه لعمل اآلخرة .
هذه املواقف جمموعة م اآلداب  ،ومنظومة م السلوك اإلسالمياألصيل  .حيتاجها كل مسلم حياهه  ،وهعامالهه اليومية  ،سواء مع أهله
 ،أو مع احمليط اخلارجي .
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