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إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا 

وسقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد 

طبده ورسقلف، صؾك  اوحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدً أن ٓ إلف إٓ اهلل 

اهلل وسؾؿ وبارك طؾقف وطؾك آلف وصحبف، ومـ سار طؾك هنجف، واقتػك أثره 

 :أما بعد إلك يقم الديـ.

 الذي ٓ،  وخقر الفدي هدي محؿد ،تعالك فنن خقر الحديث كتاب اهلل

 ]الـجؿ: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ يـطؼ طـ الفقى، كؿا وصػف اهلل تعالك بؼقلف:

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ففق الفادي الذي يجب أن يتبع ويؼتدى بف، قال تعالك: : [3

  .[21 ]إحزاب: ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ

ا امؾف مع مـ حقلف، لقرى أمرً ، وهديف، وتع وإن الؿتلمؾ يف سقرتف

ا، وكبارً  اا، صغارً إكاثً و اجؿقع، ذكراكً يف اإلحسان يف تعامؾف مع ال اطجبً 

ڱ ڱ ڱ ﴿: تعالك، قال ، حتك مع الجؿادات اكػارً مسؾؿقـ و

 .[4 ]الؼؾؿ: ﴾ںں

، فصـػقا يف ، بسـتف وسقرتف اوحديثً  اقديؿً   ولؼد طـل العؾؿاء

ذلؽ الؽتب والؿملػات، مـفا الؿبسقط، ومـفا الؿختصر، إٓ أن إبراز 

، وجؿع إحاديث الؿتعؾؼة بف وحصرها، ثؿ تبقيبفا، قؾقؾ تعامؾف 

 فقؿا أطؾؿ.  اجدً 
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مع  يف جؿع إحاديث التل تضؿـت تعامؾ الـبل  فاستعـت باهلل 

جؿقع مـ حقلف، مـ الصحقحقـ فؼط، وإن كسل اهلل يف العؿر أكؿؾت بؼقة 

 الؽتب الستة وغقرها مـ الؿساكقد والؿصـػات، إن شاء اهلل تعالك.

ومـ إسباب التل حثتـل طؾك جؿع ذلؽ وإبرازه: حاجة الؿسؾؿقـ إلك 

يف هذا الباب، وتعريػ طؿقم الؿسؾؿقـ بف، ومـفا ما رأيتف  يف تؼريب هد

بعضفؿ مع بعض أو مع غقرهؿ، مـ  -هداهؿ اهلل-يف تعامؾ بعض الؿسؾؿقـ 

، والبعد أخطاء متـقطة، وتجاوزات مختؾػة، كشلت مـ الجفؾ بسقرتف 

بؼقلف تعالك:  طؿاًل  تعالكيؼتضقف واجب الؼقام بالدطقة إلك اهلل  طـفا، مع ما

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 .[33 ]فصؾت:

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿وققلف تعالك: 

 .[125 ]الـحؾ: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲

محبب إلك الؼؾقب: لؿا حباه ربف مـ خؾؼ  فالؽالم يف سقرتف وتعامؾف 

مع زوجاتف، وبـاتف،  يتعؾؼ بؿقضقطـا وهق تعامؾف  ٓسقؿا ماطظقؿ، 

يرتؼل الؿسؾؿ يف  فبآقتداء بف ، وأقاربف، وطؿقم كساء الصحابة 

ويثؿر طـ ذلؽ استؼرار البققت،  أخالقف، ويسؿق ويرتػع طـ غقره درجات،

كؾف محبة اهلل وتحؼقؼ إلػة والرحؿة والتقاصؾ بقـ إسر، ثؿ بعد ذلؽ 

 ومغػرتف.  لف
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چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعالك: 

 .[31]آل طؿران:  ﴾چ چ

ـّ  قدو  جزئقـ مـ هذه السؾسؾة الؿباركةاهلل طؾّل وتػضؾ بنكجاز  م

 هؿا:و

 .«مع غقر الؿسؾؿقـ تعامؾف » .1

 . «مع الصغار تعامؾف » .2

تعامؾف »بعـقان: الثالث  أقدم لؽ الجزءأن  -أخل الؼارئ-ويطقب لل 

 مع الـساء». 

مع  فؼد قسؿت تعامؾف  ،بعده مـ همٓء الـسقةٓختالف قربف وو

 يؾل: الـساء إلك ما

، وحسـ طشرتف معفـ، تعؾقؿفـأمفات الؿممـقـ   زوجاتف .1

 وحؾؿف ، وصربه ـأخطاء وتقجقففيصدر مـفـ مـ  ماوكقػقة تعامؾف مع 

 .لؾجؾقس معفـ  وقًتا وتخصقصف ،طؾقفـ

وإكرامف لفـ،  تربقتف لفـ، وتزويجف لفـ، وزيارتف لفـ، بـاتف  .2

ومعالجتف لؿا يطرأ طؾك العالقات الزوجقة بقـ بـاتف  معفـ، ووققفف 

 .-فسباصأ- وأزواجفـ، ومحبتف ٕوٓدهـ

 .إكرامف وإحساكف إلقفـ   قريباتف .3
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ـ، وقضاء الؿسؾؿات، مـ تخصقص وقت لتعؾقؿف طؿقم الـساء .4

 .حقائجفـ، وإجابتف طؾك أسئؾتفـ 

 الـساء الجقاري. .5

إلك طؾك الؿعروف، ودطقهتـ لفـ  بؿؽافلتف  الـساء الؿشركات .6

 إلسالم.ا

مـ محارمف أم يف هذا التعامؾ الػريد مع الؿرأة سقاء أكاكت  ًباوسرتى طج

كقػ كان إحساكف وخؾؼف ، و كبقرة أم صغقرةمـ غقرهـ، وسقاء كاكت 

 . ورحؿتف

أخل الؼارئ الؽريؿ ستؼػ بـػسؽ طـدما تبحر يف هذه إحاديث 

 . مـف الشريػة طؾك هذا الخؾؼ العظقؿ والتعامؾ الؽريؿ

  ميهجٌ يف البحث:

قرأت صحقح البخاري، وصحقح مسؾؿ، واقتصرت طؾك اختقار  .1

مع  أو اشتؿؾت طؾك مققػ، أو تعامؾ مـف  ،إحاديث التل تضؿـت

 الـساء . 

إحاديث، ووضعت كؾ حديث ضؿـ الؿقضقع الذي صـػت  .2

يختص بف، مع ذكر رقؿ الحديث مـ كسخة الرسالة كاشرون، وأضع لف رقؿا 

 .الؽتاب  احسب التسؾسؾ القارد يف هذ

إذا كان الحديث الؿختار مـ صحقح البخاري، لف أصراف، فلورد  .3
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ػحة جؿقع أرقام هذه إصراف، وأِشقر يف الحاشقة إلك رقؿ الجزء والص

لؿا يف  ا، وإذا كان الحديث مقافؼً يف فتح الباري ٓبـ حجر  االقارد ذكره

صحقح مسؾؿ، أو جاء ذكره يف صحقح مسؾؿ فؼط، فلذكر رقؿف يف صحقح 

 مسؾؿ، ورقؿ الجزء والصػحة يف شرح اإلمام الـقوي، رحؿف اهلل تعالك.

أختار الحديث إتؿ حسب اجتفادي مـ بقـ هذه إحاديث الؿشار  .4

 إلقفا، وقد أذكر بعض الروايات إخرى طـد الحاجة لذلؽ. 

شرحت إلػاظ الغريبة يف إحاديث مـ: فتح الباري ٓبـ حجر،  .5

أو شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، أو تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري، 

لباقل طؾك صحقح مسؾؿ، أو حاشقة الصحقحقـ أو تعؾقؼ محؿد فماد طبدا

 صبعة الرسالة. كاشرون

القارد يف كؾ حديث مـ كتاب فتح  لـبل اأستخرج أوجف تعامؾ  .6

-الباري ٓبـ حجر، أو مـ شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، أو مؿا يػتح اهلل 

 بف طؾّل. -سبحاكف

 أذكر بعض الػقائد الؿفؿة القاردة يف الحديث، مـ كتاب فتح الباري .7

بف  -سبحاكف-ٓبـ حجر، أو مـ شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، أو مؿا يػتح اهلل 

 طؾّل.

ـّ بف طؾل وتػضؾ وأشؽر اهلل  مـ اختقار هذا الؿقضقع،  ،طؾك ما م

درره، ثؿ الؽتابة فقف، فؾف الحؿد والؿـة  أطؿاقف والغقص طؾك واإلبحار يف
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 .والػضؾ، وأسلل اهلل أن يحؼؼ بف شػاطة كبقـا محؿد 

أشؽر جؿقع اإلخقة الذيـ كان لفؿ إثر إكرب بعد اهلل يف خروج  كؿا

ؾبة طؾؿ، هذا الؽتاب: لؿا تػضؾقا بف مـ مراجعة أو تقجقف مـ أساتذة وص

، كؿا أسللف ، وشؽر سعقفؿ، وغػر لفؿ ولقالديفؿافجزاهؿ اهلل طـل خقرً 

خقر  سبحاكف أن يغػر لل ولقالدّي ويرحؿفؿ رحؿة واسعة، ويجزيفؿ طـل

 .طؾققـ، إكف سؿقع مجقبالجزاء، ويرفع درجاهتؿ يف 

فذلؽ مـ فضؾ ربل مـ صقاب  كان فقف ويف ختام هذه الؿؼدمة أققل ما

 خالفف فؿـ كػسل والشقطان، وأستغػر اهلل، وأتقب إلقف.  فقفوتقفقؼف، وما 

 وأسلل اهلل اإلطاكة يف إخراج بؼقة هذه السؾسؾة.

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـوصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد، 

 

 حمند بً عبدالرمحً بً ىاصر السير

Alzeer0999@hotmail.com 

 8686525050جىال: 
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 (1) :ىص احلديث

َل َما ُبِدَئ بِِف )َقاَلْت:  ،، َزْوَج الـَّبِلِّ  َـّ َطائَِشةَ ط -خ 5:64 َكاَن َأوَّ

 
ِ
اِدَقةُ  َرُسقُل اهلل ْؤَيا الصَّ الرُّ

َّٓ َجاَءْت مِْثَؾ  (2) َٓ َيَرى ُرْؤَيا إِ فِل الـَّْقِم، َفَؽاَن 

ْبِح  َفَؾِؼ الصُّ
ُثؿَّ ُحبَِّب إَِلْقِف الَخالَءُ ، (3)

 (6)َفَقَتَحـَُّث  (5)، َفَؽاَن َيْؾَحُؼ بَِغاِر ِحَراءٍ (4)

َقالَِل َذَواِت الَعَددِ  -َقاَل: َوالتََّحـُُّث: التََّعبُُّد -فِقِف  ، َقْبَؾ َأْن َيْرِجَع إَِلك َأْهؾِِف (7)الؾَّ

                                                                                                               

، 4955/8/607، 4953/8/598، 3392/6/486، 3/1/30أصرافف: ] (1)

 /403/2، ومسؾؿ 6982/12/368، 4957/8/608، 4956/8/607

4/197 .] 

التل لقس فقفا  :)الصالحة( الصادقة، وهل التل يجري يف القؼظة ما يقافؼفا. وققؾ (2)

 (.1/31الػتح ) .ضغث، وبدئ بذلؽ لقؽقن تؿفقدًا وتقصئة لؾقؼظة

قف ضقاؤه، وخص التشب :مشبف ضقاء الصبح، والؿراد بػؾؼ الصبح :)فؾؼ الصبح( أي (3)

 (.1/31الػتح ) لظفقره القاضح الذي ٓشؽ فقف.

تقجف لف. الػتح الؿد الخؾقة، والسرف فقف أن الخؾقة فراغ الؼؾب لؿا ي)الخالء( ب (4)

(1/31.)  

وحراء اسؿ لجبؾ معروف يف مؽة. الػتح  ،)بغار حراء( الغار هق الـؼب يف الجبؾ (5)

(1/31.) 

 (.1/31يتبع الحـقػقة وهق هل ديـ إبراهقؿ. الػتح ) :أي ،)يتحـث( بؿعـك يتحـػ (6)

)الؾقالل ذوات العدد(: إهبام العدد: ٓختالفف، وهق بالـسبة إلك الؿدد التل يتخؾؾفا  (7)

 (.1/32مجقئف إلك أهؾف.الػتح )
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ُد لَِذلَِؽ، ُثؿَّ َيْرِجُع إَِلك َخِديجَ  ُد بِِؿْثؾَِفا َحتَّك َفِجَئُف الَحؼُّ َوَيَتَزوَّ َة َفَقَتَزوَّ
، َوُهَق (1)

 
ِ
َما َأَكا » :فِل َغاِر ِحَراٍء َفَجاَءُه الَؿَؾُؽ، َفَؼاَل: اْقَرْأ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َحتَّك َبَؾَغ ِمـِّل الُجْفَد  (3)َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل»، َقاَل: (2)«بَِؼاِرئٍ 
، (5)َأْرَسَؾـِل، ُثؿَّ (4)

َفَؼاَل: اْقَرْأ، ُقْؾُت: َما َأَكا بَِؼاِرٍئ، َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل الثَّاكَِقَة َحتَّك َبَؾَغ ِمـِّل الُجْفَد، 

ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل َفَؼاَل: اْقَرْأ، ُقْؾُت: َما َأَكا بَِؼاِرٍئ، َفَلَخَذكِل َفَغطَّـِل الثَّالَِثَة َحتَّك َبَؾَغ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ ْفَد، ُثؿَّ َأْرَسَؾـِل، َفَؼاَل:ِمـِّل الُج 

 ک ک ک ک﴿ :-أَياِت إَِلك َقْقلِفِ - «﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ) ،[-51]العؾؼ:  ﴾گگ
ِ
َتْرُجُػ َبَقاِدُرُه، َحتَّك َدَخَؾ  َفَرَجَع بَِفا َرُسقُل اهلل

ُؾقكِل»َطَؾك َخِديَجَة، َفَؼاَل:  َزمِّ
ُؾقكِل (6) ْوعُ ، «َزمِّ ُؾقُه، َحتَّك َذَهَب َطـُْف الرَّ َفَزمَّ

(7) ،

الَخَبَر،  ، َفَلْخَبَرَها«َطَؾك َكْػِسل (8)َأْي َخِديَجُة، َما لِل َلَؼْد َخِشقُت »َقاَل لَِخِديَجَة: 

                                                                                                               

 (.1/32)الحؼ(: إمر الحؼ. الػتح ) (1)

 (.1/32)ما أكا بؼارئ( أي: ما أحسـ الؼراءة. الػتح ) (2)

 (.1/33)غطـل( أي: ضؿـل وطصرين. الػتح ) (3)

 (.1/33)بؾغ مـل الجفد(: أي بؾغ الغط مـل غاية وسعل. الػتح ) (4)

 (.1/33)أرسؾـل( أصؾؼـل. الػتح ) (5)

 ( بتصرف.1/33)زمؾقين( لػقين وغطقين بؿا أدفل بف. الػتح ) (6)

 (.1/33)الروع( الػزع. الػتح ) (7)

طؾك اختؾػ العؾؿاء يف معـاها » : قال الحافظ ابـ حجر .ت طؾك كػسل()خشق (8)

. «أققال كثقرة، وإرجح مـفا ثالثة: الؿقت مـ شدة الرطب، الؿرض، دوام الؿرض

 (.1/33الػتح )
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َٓ ُيْخِزيَؽ   
ِ
، َأْبِشْر َفَقاهلل  إِكََّؽ َلتَ  (1)َقاَلْت َخِديَجُة: َكالَّ

ِ
ِصُؾ اهلُل َأَبًدا، َفَقاهلل

ِحؿَ  الرَّ
، َوَتْؼِري (4)، َوَتْؽِسُب الؿْعُدومَ (3)، َوَتْصُدُق الَحِديَث، َوَتْحِؿُؾ الَؽؾَّ (2)

ـُ َطَؾك َكَقائِِب الَحؼِّ  ْقَػ، َوُتِعق الضَّ
بِِف َخِديَجُة َحتَّك َأَتْت بِِف  (6)، َفاْكَطَؾَؼْت (5)

َر  ـُ َطؿِّ َخِديَجَة َأِخل َأبِقَفا، َوَكاَن اْمَرًأ َتـَصَّ ـَ َكْقَفٍؾ، َوُهَق اْب َوَرَقَة ْب
فِل  (7)

ـَ اإِلْكِجقِؾ بِالَعَربِقَِّة َما َشاءَ 
، َوَيْؽُتُب مِ اهلُل  الَجاِهؾِقَِّة، َوَكاَن َيْؽُتُب الؽَِتاَب الَعَربِلَّ

ـَ أَ 
، اْسَؿْع مِ ـَ َطؿِّ ْن َيْؽُتَب، َوَكاَن َشْقًخا َكبِقًرا َقْد َطِؿَل، َفَؼاَلْت َخِديَجُة: َيا اْب

ـَ َأِخل، َماَذا َتَرى؟ َفَلْخَبَرُه الـَّبِلُّ   َأِخقَؽ، َقاَل َوَرَقُة: َيا اْب
ـِ َخَبَر َما َرَأى،  اْب

ِذي  (8)َفَؼاَل َوَرَقُة: َهَذا الـَّاُمقُس  ، َلْقَتـِل (9)َجَذًطا ُأْكِزَل َطَؾك ُمقَسك، َلْقَتـِل فِقَفاالَّ

                                                                                                               

 (.8/604والخزي القققع يف بؾقة وشدة وبذلة. الػتح ) :)ما يخزيؽ( (1)

)لتصؾ الرحؿ( وأما صؾة الرحؿ ففل اإلحسان إلك إقارب طؾك حسب حال القاصؾ  (2)

 (.2/4/203صحقح مسؾؿ )والؿقصقل. شرح الـقوي طؾك 

 (.1/33وهق مـ ٓ يستؼؾ بلمره. الػتح ) ،)تحؿؾ الؽؾ( بػتح الؽاف (3)

 (.1/33الػؼقر، والؽسب هق لالستػادة. الػتح ) :)تؽسب الؿعدوم( أي (4)

)كقائب الحؼ( الـقائب جؿع كائبة، وهل: الحادثة، وإكؿا قالت كقائب الحؼ: ٕن  (5)

الـائبة قد تؽقن يف الخقر، وقد تؽقن يف الشر. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ 

(1/2/205.) 

 (.1/34)فاكطؾؼت بف( أي: مضت معف. الػتح ) (6)

 (.1/34)تـصر( أي: صار كصراكقا. الػتح ) (7)

 (.1/35. الػتح )والؿراد: جربيؾ  ،ق صاحب السره .ـامقس()ال (8)

 (. 8/605الػتح ) .والجذع هق الصغقر مـ البفائؿ .)فقفا جذطا( (9)
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ِ
َقاَل َوَرَقُة:  ،«َأَوُمْخرِِجلَّ ُهْؿ؟» :َأُكقُن َحقًّا، َذَكَر َحْرًفا، َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ ُأوِذَي، َوإِْن ُيْدِرْكـِل َيْقُمَؽ  َحقًّا َأْكُصْرَك  (1)َكَعْؿ، َلْؿ َيْلِت َرُجٌؾ بَِؿا ِجْئَت بِِف إِ

ًرا َكْصًرا ُمَمزَّ
، ُثؿَّ َلْؿ َيـَْشْب (2)

َفْتَرًة، َحتَّك  (4)َوَرَقُة َأْن ُتُقفَِّل، َوَفَتَر الَقْحُل  (3)

 
ِ
 .)(5)َحِزَن َرُسقُل اهلل

 :الىارد يف احلديث تعامل الييب 

بعد  مباشرة طؾك أم الؿممـقـ زوجتف خديجة بدخقلف  مبادرتف  .1

 كزول القحل طؾقف ترجػ بقادره.

 أن يزمؾقه وتؽرار الطؾب. مـ أم الؿممـقـ خديجة  صؾبف  .2

أي » :وبؼقلف ،باسؿفا لزوجتف أم الؿممـقـ خديجة  مـاداتف  .3

 .مالل؟ :وسمالف لفا بؼقلف «خديجة

ثؿ  ،طؾك كػسف لحالف بعد كزول القحل وأكف قد خشل ف يضاحإ .4

 .بؿا جرى لف لفا خبارهإ

 ، وتطؿقـفا لف،إلجابة زوجتف أم الؿممـقـ خديجة  ستؿاطف ا .5

                                                                                                               

 (.1/32)يقمؽ( وقت اإلخراج أو وقت إضفار الدطقة، أو وقت الجفاد. الػتح ) (1)

 (.1/36)ممزرا(: مـ إزر، وهق الؼقة. الػتح ) (2)

 (.1/36)يـشب( أي: لؿ يؾبث. الػتح ) (3)

وكان ذلؽ لقذهب ماكان  ،مدة مـ الزمـ تقر القحل طبارة طـ تلخره)فرت القحل( ف (4)

 (.1/36ولقحصؾ لف التشقف إلك العقد. الػتح ) ،وجده مـ الروع 

 (.2/303حقح البخاري )ص (5)
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 ةوإطاك، وصدق يف الحديث، حباه اهلل مـ كرم وخؾؼ اوبقاهنا لؿ ،وتبشقرها لف

 .، وأن مـ هذه صػاتف فؾـ يخذلف اهلللؾػؼراء والؿساكقـ

ورقة بـ ابـ طؿفا إلك  مع زوجتف أم الؿممـقـ خديجة  ذهابف  .6

 رأى.كقفؾ وإخباره بؿا 

 الفىائد:

 .(1)فاستحباب تلكقس مـ كزل بف أمر بذكر تقسقره طؾقف وتقهقـف لدي .1

أن مـ كزل بف أمر استحب لف أن يطؾع طؾقف مـ يثؼ بـصقحتف وصحة  .2

 .(2)رأيف

 .طظؿ أثر الزوجة الصالحة طؾك زوجفا فقؿا يـتابف مـ أمقر .3

 ،وإكرام الضقػ ،واإلحسان إلك الـاس ،أن التحؾل بإخالق الػاضؾة .4

 إثر طؾك الؿسؾؿ يف حقاتف الدكققية وإخروية. ربوصؾة الرحؿ لفا أك

أن صاحب الحاجة يؼدم بقـ يديف مـ يعرف بؼدره مؿـ يؽقن أقرب  .5

 .(3)ولممـف إلك الؿس

 
  

                                                                                                               

 (.1/34الػتح ) (1)

 (.1/34) الػتح (2)

 (.1/34) الػتح (3)
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 (1):ىص احلديث

 َطائَِشَة، َزْوَج الـَّبِلِّ  -خ 304
ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽَة، َأنَّ َثـِل اْب َٓ ): َحدَّ َكاَكْت 

 الـَّبِلَّ 
َّٓ َراَجَعْت فِقِف َحتَّك َتْعِرَفُف، َوَأنَّ َٓ َتْعِرُفُف، إِ ـْ »َقاَل:  َتْسَؿُع َشْقًئا  َم

َب  (2)ُحقِسَب   ڇ﴿َأَوَلْقَس َيُؼقُل اهلُل َتَعاَلك:  :َقاَلْت َطائَِشُة: َفُؼْؾُت  ،«ُطذِّ

 ڍڌ ڍ ڇ
َؿا َذلِِؽ »َقاَلْت: َفَؼاَل:  [8]آكشؼاق:  ﴾(3) (4)إِكَّ

 

ـْ ُكقِقَش (5)الَعْرُض  : َم ـْ
 .(7)(«الِحَساَب َيْفِؾْؽ  (6)، َوَلؽِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب  

يف مراجعتفا لؾـبل  لزوجتف أم الؿممـقـ طائشة  حسـ تربقتف  .1

 .يف أي شلء سؿعتف ولؿ تعرفف 

                                                                                                               

 6537/11/407، 6536/11/407، 4939/8/579، 103/1/237أصرافف: ] (1)

 [.7225/9/17/211مسؾؿ و

 (.1/32)مـ حقسب( كققش الحساب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.1/32)ذلؽ( أي: الحساب القسقر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.1/32غا طؾك صحقح البخاري ). تعؾقؼ مصطػك البا( سفاًل )يسقرً  (4)

 (.1/32)العرض( طرض الـاس طؾك الؿقزان. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.1/32)كققش( استؼصل معف الحساب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

 (.1/217صحقح البخاري ) (7)
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الػرصة لطالب العؾؿ رجال أو امرأة أن يسلل ويـاقش أكثر  إتاحتف  .2

 مـ مرة، ولق طـ مسللة واحدة حتك يتضح لف الجقاب.

 .يف استؼبال ما يرد إلقف مـ أسئؾة سعة صدره  .3

قـ وشرحف إذا كان الؿقضقع يتطؾب يف اإلجابة ٕم الؿممـ بسطف  .4

 ذلؽ. 

 الفىائد:

  يف صؾب العؾؿ، وحرصفا طؾك التحصقؾ. تثبت أم الؿممـقـ طائشة  .1

 طؾك التعؾؿ. حرص أم الؿممـقـ طائشة  .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -م3433 ـْ ُطُجِز َيُفقِد )َط
َدَخَؾْت َطَؾلَّ َطُجقَزاِن مِ

ْبُتُفَؿا َوَلْؿ  ُبقَن فِل ُقُبقِرِهْؿ، َقاَلْت: َفَؽذَّ اْلَؿِديـَِة، َفَؼاَلَتا: إِنَّ َأْهَؾ اْلُؼُبقِر ُيَعذَّ

 
ِ
َقُفَؿا، َفَخَرَجَتا َوَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل َرُسقَل ، َفُؼْؾُت َلُف: َيا ُأْكِعْؿ َأْن ُأَصدِّ

، َفَزَطَؿَتا َأنَّ َأْهَؾ اْلُؼُبقِر  ـْ ُطُجِز َيُفقِد الؿِديـَِة َدَخَؾَتا َطَؾلَّ
ـِ مِ  إِنَّ َطُجقَزْي

ِ
اهلل

ُبقَن فِل ُقُبقِرِهْؿ، َفَؼاَل:  ُبقَن َطَذاًبا َتْسَؿُعُف اْلَبَفائِؿُ »ُيَعذَّ ُفْؿ ُيَعذَّ « َصَدَقَتا، إِكَّ

ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ َفَؿا َرَأْيُتُف َبعْ »َقاَلْت: 
ُذ مِ َّٓ َيَتَعقَّ  .(2)«(ُد فِل َصاَلٍة إِ

َبقِْر، َأنَّ َطائَِشَة َقاَلْت:  -م:343 ـُ الزُّ َثـِل ُطْرَوُة ْب  )َحدَّ
ِ
َدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

  ـَ اْلَقُفقِد، َوِهَل َتُؼقُل: َهْؾ َشَعْرِت َأكَُّؽْؿ ُتْػَتـُقَن فِل اْلُؼُبقِر؟
َوِطـِْدي اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
ـُ َيُفقدُ »َوَقاَل:  َقاَلْت: َفاْرَتاَع َرُسقُل اهلل َقاَلْت َطائَِشُة: َفَؾبِْثـَا َلَقالَِل،  ،«إِكََّؿا ُتْػَت

 
ِ
ُؽْؿ ُتْػَتـُقَن فِل اْلُؼُبقِر؟ َهْؾ : »ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل ُف ُأوِحَل إَِللَّ َأكَّ « َشَعْرِت َأكَّ

 »َقاَلْت َطائَِشُة: 
ِ
ـْ َطَذاِب اْلَؼبْرِ َفَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

 .(3)«(، َبْعُد َيْسَتِعقُذ مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

بلن طجقزيـ مـ القفقد  ؼقل أم الؿممـقـ طائشة ل استؿاطف  .1

 دخؾتا طؾقفا، وزطؿتا أن أهؾ الؼبقر يعذبقن يف قبقرهؿ.

                                                                                                               

 /11 /6366، 1372/3/274، 1055/2/632، 1049/2/625أصرافف: ] (1)

 [.1322/3/5/88، 1321/3/5/88، مسؾؿ 2098/3/6/214، مسؾؿ 274

 .262صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 . 262صحقح مسؾؿ، ص  (3)
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 لزوجتف بصدق ماقالتف هاتان العجقزان. إجابتف  .2

 بلكف أوحل إلقف طـ فتـة الؼرب. ٕم الؿممـقـ طائشة  إخباره  .3

 ، بصقتآستعاذة مـ طذاب الؼرببالدطاء طؾك وحرصف  اهتؿامف  .4

 .سؿعتف أم الؿممـقـ طائشة 

 الفىائد:

 مـ فتـة الؼرب ضفر ذلؽ يف ققل أم الؿممـقـ طائشة  خقفف  .1

 .فارتاع رسقل اهلل 

 مـ طذاب الؼرب يف الصالة.باهلل طؾك آستعاذة  مداومتف  .2

 قالتف القفقد بعدما أوحل إلقف. بتصديؼ ما  إكصافف وطدلف .3
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ7:57 ، ُيْسَتْلَمرُ )، َقاَلْت: َط
ِ
الـَِّساُء  (2)ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

؟ َقاَل:  َـّ  (4)ُتْسَتْلَمُر َفَتْسَتْحقِل َفَتْسُؽُت؟ (3)ُقْؾُت: َفنِنَّ البِْؽرَ « َكَعؿْ »فِل َأْبَضاِطِف

 .(5)(«ُسَؽاُتَفا إِْذُكَفا»َقاَل: 

َثُفْؿ:  -خ6347 ـْ َأبِل َسَؾَؿَة، َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة، َحدَّ  الـَّبِلَّ )َط
الَ »َقاَل:  َأنَّ

ُتـَْؽُح األَيِّؿُ 
َقاُلقا: َيا َرُسقَل  ،«َحتَّك ُتْسَتْلَمَر، َوالَ ُتـَْؽُح البِْؽُر َحتَّك ُتْسَتْلَذنَ  (6)

، َوَكْقَػ إِْذُكَفا؟ َقاَل: 
ِ
 .(7)«(َأْن َتْسُؽَت »اهلل

                                                                                                               

 /3473، ومسؾؿ 6970/12/356، 6968/12/356، 5136/9/98أصرافف: ] (1)

5/9/211].  

 /3475/5، مسؾؿ 6971/12/356، 6946/12/334، 5137/9/98]

9/212]. 

 (.7/17)تستلمر( ُيطؾب أمرها وُتشاور. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.7/17)البؽر( التل لؿ تتزوج بعد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

رفضهفا ك )أن تسؽت( استحقاء مع قريـة تدل طؾك رضاها، أو طدم قريـة تدل طؾ (4)

. تعؾقهؼ مصهطػك البغها طؾهك صهحقح البخهاري مـ بؽهاء أو ضهحؽ وكحهق ذلهؽ

(7/17.) 

 (.2/659صحقح البخاري ) (5)

وهل التل سبؼ لفا أن تزوجت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  :)إيؿ( الثقب (6)

 (.7/17البخاري )

 (.2/340صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ر حتك تستلذن، والثقب حتك البـت البؽكؾ مـ  لؿشاطر  مراطاتف  .1

 تستلمر.

 لزوجتف بؽالم مختصر، مع تحؼؼ اإلجابة الؽافقة. تقجقفف  .2

ثؿ إجابتف لفا مع  ،حقارها معف لسمال زوجتف، و استؿاطف  .3

 البسط والتقضقح.

 طؾك تحؼقؼ رضا الؿرأة وقبقلفا لؿـ تؼدم إلقفا. حرصف  .4

 بالؿرأة وإططاؤها حؼققفا كامؾة غقر مـؼقصة. طـايتف  .5

 الفىائد:

 .ـساءمعرفة إحؽام، وٓسقؿا التل تخص ال طؾك حرص طائشة  .1

 يختؾػ بحسب حالفا ثقًباجؾ لؾـؽاح معرفة رضا الؿرأة وقبقلفا بالر .2

 .اأو بؽرً 

 تحريؿ إجبار الؿرأة طؾك تزويجفا مؿـ ٓ تريد. .3
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 (1)ىص احلديث:

 )َقاَلْت: ،  َطائَِشةَ  طـ -م:730
ِ
ُمْضَطِجًعا فِل َبْقتِل،  َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َفِخَذْيِف، َأْو َساَقْقِف، َفاْسَتْلَذَن َأُبق َبْؽٍر َفَلِذَن َلُف، َوُهَق َطَؾك تِْؾَؽ اْلَحاِل،  َكاِشًػا َط

َث، ُثؿَّ اْسَتْلَذَن ُطْثَؿاُن،  َث، ُثؿَّ اْسَتْلَذَن ُطَؿُر، َفَلِذَن َلُف، َوُهَق َكَذلَِؽ، َفَتَحدَّ َفَتَحدَّ

 َفجَ 
ِ
ى ثَِقاَبُف َؾَس َرُسقُل اهلل َٓ أَ -، َوَسقَّ ٌد: َو ُققُل َذلَِؽ فِل َيْقٍم َقاَل ُمَحؿَّ

ا َخَرَج َقاَلْت َطائَِشُة: َدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر َفَؾْؿ َتْفَتشَّ  -َواِحدٍ  َث، َفَؾؿَّ َفَدَخَؾ َفَتَحدَّ
(2) 

شَّ َلُف َوَلْؿ ُتَبالِِف، ُثؿَّ َدَخَؾ ُطْثَؿاُن َفَجَؾْسَت ، ُثؿَّ َدَخَؾ ُطَؿُر َفَؾْؿ َتْفتَ (3)َلُف َوَلْؿ ُتَبالِفِ 

ْيَت ثَِقاَبَؽ َفَؼاَل:  ـْ َرُجٍؾ َتْسَتِحل ِمـُْف الؿََلئَِؽةُ »َوَسقَّ  .(4)«(َأاَل َأْسَتِحل ِم

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـدما دخؾ طؾقف أبق  طـ مققػف  لسمال طائشة   استؿاطف .1

ثؿ  ،بالفيولؿ  لف فتشيؾؿ ف  طؿرلؿ يفتش لف ولؿ يبالف، ثؿ دخؾ   بؽر

 .فثقاب ىجؾس وسقّ  دخؾ طثؿان  لؿا

                                                                                                               

(1) [6209/8/15/169.] 

البشاشة بؿعـك صالقة القجف وحسـ الؾؼاء. شرح الـقوي طؾك )هتتش( الفشاشة و (2)

 (8/15/171صحقح مسؾؿ )

لؿ تؽرتث بف وتحتػؾ لدخقلف. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ : )لؿ تبالف( (3)

(8/15/171.) 

 .1004صحقح مسؾؿ، ص  (4)
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 .لؿثؾ هذه إسئؾة فؾؿ يعرتض طؾقفا سعة صدره  .2

ستحل أأال » :طـ السبب يف فعؾف ذلؽ بؼقلف لعائشة  إخباره  .3

 .«مـ رجؾ تستحل مـف الؿَلئؽة

 الفىائد:

 .(1)وجاللتف طـد الؿالئؽةفضقؾة ضاهرة لعثؿان  .1

 أن الحقاء صػة جؿقؾة مـ صػات الؿالئؽة. .2

 التػصقؾ واإليضاح طـد إجابة سمال الؿستػتقـ أو الؿستػِفؿ. .3

 مشروطقة الحقاء والسرت حتك لؾرجال. .4

 ٓتجعؾف أفضؾ مـ أبل بؽر وطؿر  أن هذه الػضقؾة لعثؿان  .5

تجعؾف  بؿقزة، وهذه الخصؾة ٓ يف كؾ حال، فؼد يػضؾ آحاد الصحابة 

 . أفضؾ مـ جؿقع الصحابة

 

 
  

                                                                                                               

 (.8/15/172شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 [84]سورة إبراهيم: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة،  -م8067   )َقاَلْت: َط
ِ
ـْ َقْقلِِف  َسَلْلُت َرُسقَل اهلل  ڻ﴿: َط

ـَ َيُؽقُن َفَليْ  ،﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  الـَّاُس َيْقَمئِذٍ 
ِ
َراطِ »َفَؼاَل:  ؟َيا َرُسقَل اهلل  .(2)«(َطَؾك الصِّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

وهل تسللف طـ ققلف  ،لزوجتف أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .1

، ﴾ھھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿تعالك 

 لفا بلن الـاس يؽقكقن يقمئذ طؾك الصراط. وإجابتف 

ًٓ  حرصف  .2  وكساء. طؾك تعؾقؿ أمتف أمقر ديـفؿ رجا

 

 
 

  

                                                                                                               

 [.7056/9/17/138أصرافف: ] (1)

 .1153صحقح مسؾؿ، ص  (2)
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 (1)ىص احلديث:

، َأكَُّف َأْخَبَرُه: )َأكَُّف َسَلَل َطائَِشَة  -خ3358  ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِل َسَؾَؿَة ْب َط

 
ِ
َما َكاَن َرُسقُل »فِل َرَمَضاَن؟ َفَؼاَلْت:  ، َكْقَػ َكاَكْت َصالَُة َرُسقِل اهلل

 
ِ
َٓ فِل َغْقِرِه َطَؾك إِْحَدى َطْشَرَة رَ  اهلل ْكَعًة ُيَصؾِّل َأْرَبًعا، َيِزيُد فِل َرَمَضاَن َو

َـّ  ـْ ُحْسـِِف ، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َأْرَبًعا، َفالَ َتَسْؾ َط َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف َفالَ َتَسْؾ َط

، ُثؿَّ ُيَصؾِّل َثالًَثا َـّ : َأَتـَاُم َقْبَؾ َأْن ، «َوُصقلِِف
ِ
َقاَلْت َطائَِشُة: َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

  .(2)«(َيا َطائَِشُة إِنَّ َطْقـَلَّ َتـَاَماِن َوالَ َيـَاُم َقْؾبِل» ُتقتَِر؟ َفَؼاَل:

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 أتـام قبؾ أن تقتر؟ :لسمال أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .1

 طائشة. ٕم الؿممـقـ بؼقلف لفا: يا حسـ خطابف  .2

 .«إن طقـل تـامان واليـام قؾبل» لفا بؼقلف: إجابتف  .3

 يف استؿاطف لؿا يرد طؾقف مـ أسئؾة.  سعة صدره  .4

 الفىائد:

 مشروطقة قام الؾقؾ. .1

 .(3)ٓستػفام طائشة لؿـ خشل كقمف طـف كراهة الـقم قبؾ القتر  .2

                                                                                                               

 [.3569/6/670، 2013/4/295، 1147/3/40أصرافف: ] (1)

 (.1/41حقح البخاري )ص (2)

 (.3/40لػتح )ا (3)
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العـاية بحسـ صالة الؾقؾ وصقلفا، وهذه لػتة مفؿة لألئؿة يف صالة  .3

الؼقام يف رمضان يف الؿساجد، حقث اطتـك البعض بالعدد دون الؽقػ، 

 .وطؾك الجؿقع تؼقى اهلل وآقتداء بـبقـا محؿد 
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 (1):ىص احلديث

ـْ َطائَِشَة  -خ:773  )، َط
ِ
َفا َسَلَلْت َرُسقَل اهلل ـِ الطَّاُطقِن،  َأكَّ َط

ُف اهَّللُ َرْحَؿًة »َفَؼاَل:  َؾ ـْ َيَشاُء، َفَجَع ُف اهَّللُ َطَؾك َم ثُ َع بْ ا َي ابً َكاَن َطَذ

، َما ـَ ُؿْمِمـِق ْؾ
َؾٍد َيُؽقُن فِقِف، َوَيْؿُؽُث فِقِف الَ َيْخ  لِ ل بَ

ـْ َطبٍْد َيُؽقُن فِ ـَ ِم ُرُج ِم

ُف إاِلَّ َما َكَتَب اهَّللُ لَُف، إاِلَّ َكاَن لَُف  ُف الَ ُيِصقبُ الَبَؾِد، َصابًِرا ُمْحَتِسًبا، َيْعَؾُؿ َأكَّ

 .(2)(«ِمثُْؾ َأْجرِ َشِفقدٍ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 طـ الطاطقن. لسمال أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .1

بعثف اهلل طؾك مـ يشاء، فجعؾف  الفا بلن الطاطقن كان طذابً  إجابتف  .2

 اهلل رحؿة لؾؿممـقـ.

ٕم الؿممـقـ ولجؿقع إمة أكف لقس مـ أحد يؼع  تقجقفف  .3

، يعؾؿ أكف ٓيصقبف إٓ ماكتب اهلل امحتسبً  ًراالطاطقن يف بؾده، فقؿؽث فقف صاب

 لف، إٓ كان لف مثؾ أجر الشفقد.

 الفىائد:

 بعباده بؿا يصقبفؿ مـ بالء.رحؿة اهلل  .1

                                                                                                               

  [.6119/11/522، 3474/6/592أصرافف: ] (1)

 (.2/598صحقح البخاري ) (2)
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، ويعؾؿ يصقب الؿسؾؿ أن إجر مؼقد بالصرب وآحتساب طؾك ما .2

 أكف ٓيصقبف إٓ ماكتب اهلل لف.

 أن أجر الذي يصرب طؾك هذا الداء وهق الطاطقن أجر الشفقد. .3
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 (1):ىص احلديث

ـْ َطائَِشةَ  -خ7043 ا َرآُه اْسَتْلَذَن َطَؾك الـَّبِلِّ  (2)َأنَّ َرُجاًل ):  َط ، َفَؾؿَّ

ـُ الَعِشقَرةِ (3)بِْئَس َأُخق الَعِشقَرةِ »َقاَل:  َؼ « ، َوبِْئَس اْب ا َجَؾَس َتَطؾَّ َفَؾؿَّ
 الـَّبِلُّ  (4)

  َّا اْكَطَؾَؼ الر ، فِل َوْجِفِف َواْكَبَسَط إَِلْقِف، َفَؾؿَّ
ِ
ُجُؾ َقاَلْت َلُف َطائَِشُة: َيا َرُسقَل اهلل

ْؼَت فِل َوْجِفِف َواْكَبَسْطَت إَِلْقِف؟  ُجَؾ ُقْؾَت َلُف َكَذا َوَكَذا، ُثؿَّ َتَطؾَّ ـَ َرَأْيَت الرَّ ِحق

 
ِ
اًشا، إِنَّ َشرَّ الـَّاِس ِطـَْد : »َفَؼاَل َرُسقُل اهلل اهَّللِ  َيا َطائَِشُة، َمَتك َطِفْدتِـِل َفحَّ

                                                                                                               

، ومسؾؿ 6131/10/544، 6054/10/486، 6032/10/467أصرافف: ] (1)

6596/8/16/146.] 

بـ بطال: هق طققـة بـ حصـ بـ حذيػة بـ بدر اقال »:  )أن رجال( قال ابـ حجر (2)

 (10/467. الػتح )«الػزاري، وققؾ: مخرمة

)بئس أخق العشقرة( الؿراد بالعشقرة: الجؿاطة أو الؼبقؾة، وققؾ: إدكك إلك الرجؾ مـ  (3)

 (.10/468أهؾف وهؿ ولد أبقف وجده. الػتح )

مـ الؽرم، وأططقف مـ  لؿا جبؾ طؾقف  ولؽـف)تطؾؼ( أي: أبدى لف صالقة وجفف،  (4)

حسـ الخؾؼ أضفر لف البشاشة، ولؿ يجبفف بالؿؽروه لتؼتدي بف أمتف يف اتؼاء شر مـ 

 هذا سبقؾف، ويف مداراتف لقسؾؿقا مـ شره وغائؾتف. 

ح الدكقا أو الديـ أو هؿا أن الؿداراة: بذل الدكقا لصال ق بقـ الؿداراة والؿداهـة.والػر

معا، وهل مباحة، وربؿا استحبت، والؿداهـة: ترك الديـ لصالح الدكقا. الػتح 

(10/469 ،545.) 
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هِ  َؼاَء َشرِّ ـْ َتَرَكُف الـَّاُس اتِّ َمـِْزَلًة َيْقَم الِؼَقاَمِة َم
(1)»)(2). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـ ما رأتف مـ فعؾ الـبل  لسمال أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .1

 .مع هذا الرجؾ، وطدم مؼاصعتفا حتك أكؿؾت سمالفا 

متك طفدتـل »اسؿفا، وققلف: ٕم الؿممـقـ ومـاداهتا ب سمالف  .2

 .«فحاشا؟

إِنَّ َشرَّ »وبسطف يف إجابتفا بؼقلف:  ٕم الؿممـقـ طائشة  بقاكف   .3

هِ  َؼاَء َشرِّ ـْ َتَرَكُف الـَّاُس اتِّ  .«الـَّاِس ِطـَْد اهَّللِ َمـِْزَلًة َيْقَم الِؼَقاَمِة َم

مـ فعؾ فعؾف أو تركف، سقاء كان السائؾ  لؿا يسلل طـف تؼبؾف  .4

 زوجتف أو غقرها.

 الفىائد:

ستؽقن يف أخرة لؿـ تركف  التلمـ العؼقبة الشديدة  تحذيره  .1

 الـاس اتؼاء شره.

 .(3)مداراة مـ يتؼك فحشف .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.10/469)اتؼاء شره( أي: قبح كالمف: ٕن الؿذكقر كان مـ جػاة العرب. الػتح ) (1)

 (.2/497صحقح البخاري ) (2)

 (.8/16/146رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )ش (3)
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 (1):ىص احلديث

 الـَّبِلِّ  -خ7608
ـِ امِِت، َط ـِ الصَّ ـْ ُطَباَدَة ْب ـْ َأَحبَّ لَِؼاَء اهَّللِ »َقاَل:  َط َم

 َكرَِه اهَّللُ لَِؼاَءهُ 
ـْ َكرَِه لَِؼاَء اهَّللِ َقاَلْت َطائَِشُة َأْو َبْعُض  ،«َأَحبَّ اهَّللُ لَِؼاَءُه، َوَم

ـَ إَِذا َحَضَرُه الَؿْقُت »َأْزَواِجِف: إِكَّا َلـَْؽَرُه الَؿْقَت، َقاَل:  َـّ الُؿْمِم
َلْقَس َذاِك، َوَلؽِ

ا َأَماَمُف، َفَلَحبَّ لَِؼاَء اهَّللِ  َر بِرِْضَقاِن اهَّللِ َوَكَراَمتِِف، َفَؾْقَس َشْلٌء َأَحبَّ إَِلْقِف ِمؿَّ ُبشِّ

َر بَِعَذاِب  اهَّللِ َوُطُؼقَبتِِف، َفَؾْقَس َشْلٌء  َوَأَحبَّ اهَّللُ لَِؼاَءُه، َوإِنَّ الَؽافَِر إَِذا ُحِضَر ُبشِّ

ا َأَماَمُف، َكرَِه لَِؼاَء اهَّللِ َوَكرَِه اهَّللُ لَِؼاَءهُ   .(3()2)«َأْكَرَه إَِلْقِف ِمؿَّ

 :الىارد يف احلديث تعامل الييب 

مـ »طـدما قال:  ٓستشؽال أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .1

، قالت: إكا «كره لؼاء اهَّلل كره اهَّلل لؼاءهأحب لؼاء اهَّلل أحب اهَّلل لؼاءه، ومـ 

 لـؽره الؿقت؟

                                                                                                               

، 6822/9/17/10، 6820/9/17/10، ومسؾؿ 6507/11/364أصرافف: ] (1)

6826/9/17/11.]  

 (.2/579حقح البخاري )ص (2)

أن الؽراهة الؿعتربة هل التل تؽقن طـد الـزع يف حالة ٓ تؼبؾ »: قال اإلمام الـقوي  (3)

ويؽشػ لف طـ لف،  تقبتف وٓ غقرها، فحقـئذ يبشر كؾ إكسان بؿا هق صائر إلقف وما ُأطد

لفؿ، ويحب اهلل  لقـتؼؾقا إلك ما ُأطد :ذلؽ، فلهؾ السعادة يحبقن الؿقت ولؼاء اهلل

 (. 9/17/10. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«لؼاءهؿ
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فا وبقاكف وبسطف يف اإلجابة ل ٕم الؿممـقـ طائشة  إجابتف  .2

 .«...لقس ذاك، ولؽـ الؿممـ»بؼقلف: 

 الفىائد:

 طؾك التعؾؿ. حرص أم الؿممـقـ طائشة  .1

، فسقجد البشرى برضقان اأن الؿممـ الذي آمـ باهلل وطؿؾ صالحً  .2

 وكرامتف طـد الؿقت.اهلل، 

 أن الؽافر الذي كابر وطاكد واستؽرب طـ قبقل الحؼ، فسقجد البشرى .3

 بعذاب اهلل وطؼقبتف طـد الؿقت. 
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 (1)ىص احلديث:

َثفُ  -خ5480 ـِ َطبَّاٍس، َحدَّ ـْ ُبَؽْقٍر، َأنَّ ُكَرْيًبا، َمْقَلك اْب ـَ َطبَّاٍس،  َط َأنَّ اْب

ـَ َمْخَرَمَة َأْرَسُؾقا إَِلك َطائَِشَة َوَطْبدَ  ـَ َأْزَهَر، َوالِؿْسَقَر ْب ـِ ْب ْحَؿ ، الرَّ

ـِ )َفَؼاُلقا:  الََم مِـَّا َجِؿقًعا، َوَسْؾَفا َط ـِ بَْعَد الَعْصِر، اْقَرْأ َطَؾْقَفا السَّ ْكَعَتقْ الرَّ

قَفا، َوَقْد َبَؾَغـَا َوإِكَّا ُأْخبِْرَكا َأكَِّؽ ُتَصؾِّ
 الـَّبِلَّ  (2)

ـُ  َأنَّ َكَفك َطـَْفا، َقاَل اْب

، َقاَل ُكَرْيٌب: َفَدَخْؾُت َطَؾْقَفا «َوُكـُْت َأْضِرُب َمَع ُطَؿَر الـَّاَس َطـُْفَؿا»َطبَّاٍس: 

وكِل إَِلك ُأمِّ  ْغُتَفا َما َأْرَسُؾقكِل، َفَؼاَلْت: َسْؾ ُأمَّ َسَؾَؿَة، َفَلْخَبْرُتُفْؿ َفَردُّ َوَبؾَّ

َشَة، َفَؼاَلْت ُأمُّ َسَؾَؿَة: َسَؾَؿَة بِِؿْثِؾ َما أَ 
 َسِؿْعُت الـَّبِلَّ »ْرَسُؾقكِل إَِلك َطائِ

ـْ َبـِل َحَراٍم 
ك الَعْصَر، ُثؿَّ َدَخَؾ َطَؾلَّ َوِطـِْدي كِْسَقٌة مِ

َيـَْفك َطـُْفَؿا، َوإِكَُّف َصؾَّ

ُهَؿا، َفَلْرَسْؾُت إَِلْقِف الَخاِدَم، َفُؼْؾُت  ـَ إَْكَصاِر، َفَصالَّ
: ُققمِل إَِلك َجـْبِِف، مِ

ـِ  ـْ َهاَتْق  َأَلْؿ َأْسَؿْعَؽ َتـَْفك َط
ِ
َفُؼقلِل: َتُؼقُل ُأمُّ َسَؾَؿَة: َيا َرُسقَل اهلل

قِفَؿا، َفنِْن َأَشاَر بَِقِدِه َفاْسَتْلِخِري، َفَػَعَؾِت الَجاِرَيُة،  ؟ َفَلَراَك ُتَصؾِّ ـِ ْكَعَتْق الرَّ

ا اْكَصَرَف َقاَل: َفَلَشاَر بَِقِدِه َفاْسَتْلَخ  َيا بِـَْت َأبِل ُأَمقَّةَ »َرْت َطـُْف، َفَؾؿَّ
َسَلْلِت  (3)

                                                                                                               

 [.1933/3/6/123، مسؾؿ 4370/7/687، 1233/3/126أصرافف: ] (1)

 (.3/126). الػتح )وقد بؾغـا( فقف إشارة إلك أهنؿ لؿ يسؿعقا ذلؽ مـف  (2)

)يابـت أبل أمقة( هق والد أم سؾؿة، واسؿف حذيػة، وققؾ: سفقؾ بـ الؿغقرة  (3)

 (.3/127الؿخزومل. الػتح )
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ـْ  ـْ َطْبِد الَؼْقِس بِاإِلْسَلَِم ِم ُف َأَتاكِل ُأَكاٌس ِم ـِ َبْعَد الَعْصرِ، إِكَّ ْكَعَتْق ـِ الرَّ َط

ـِ َبْعَد الظ  (1)َقْقِمِفؿْ  َتْق ـِ الؾَّ ْكَعَتْق ـِ الرَّ  .(2)(«ْفرِ، َفُفَؿا َهاَتانِ ، َفَشَغُؾقكِل َط

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لفا وبسطف لسمال زوجتف وهق يصؾل الـافؾة، وإجابتف  استؿاطف  .1

 الؼقل يف ذلؽ.

 أدطك ٓستؿاطفا : ٕن ذلؽأمقةأبل  تيابـ :لزوجتف بؼقلف مـاداتف  .2

 وتػفؿفا لؾجقاب.

بـت  يا»وتدلقؾف لزوجتف مع أهنا كبقرة يف السـ بؼقلف:  تؾطػف  .3

 .«أمقة أبل

 . لدخقل كسقة مـ بـل حرام طؾك زوجتف أم سؾؿة إقراره  .4

 برد الجارية باإلشارة بقده. اكتػاؤه  .5

 طؾك زوجتف حقث أرسؾت إلقف الجارية تؽؾؿف وهق يصؾل. لؿ يعتب  .6

 السمال قبؾ اإلجابة. إطادتف  .7

لزوجتف طـ إمر الذي أشغؾف طـ أداء الركعتقـ بعد  إخباره  .8

 الظفر يف وقتفا.

                                                                                                               

يخربوكـل أهنؿ أسؾؿقا هؿ وققمفؿ ويسللقكـل طـ تعالقؿ  .)باإلسالم مـ ققمفؿ( (1)

 (.5/169اإلسالم وشرائعف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/124صحقح البخاري ) (2)
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 الفىائد:

 ،بنكرام الضقػ واحرتامف، جعؾفا لؿ تباشر السمال طـاية أم سؾؿة  .1

  .(1)كـ طـدها الـسقة الاليت وتتصرف طـ

رغبة يف  وسمالف  فقؿا يستجد مـ طبادتف، تثبت صحابتف  .2

 .بالـبل آقتداء 

 .صؾب العؾؿ وصربهؿ يف تحصقؾ سـتف طؾك  صحابتف  حرص .3

طـدما أرسؾقا إلقفا مـ  مع أم الؿممـقـ  حسـ أدب صحابتف  .4

، قبؾ سمالفا طؿا أشؽؾ اا مـفا إبالغفا السالم مـفؿ جؿقعً يسللفا، وصؾبق

  .(2)طؾقفؿ

 مشروطقة قضاء الػقائت مـ الرواتب، ولق يف وقت الـفل. .5

 قد هنك طـف. لؿا رأتف يػعؾ أمًرا بسمال الـبل  مبادرة أم سؾؿة  .6

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/127الػتح ) (1)

 (.3/128لالستزادة مـ الػقائد يرجع إلك الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿةَ  -م855 َط
 إِكِّل اْمَرَأٌة َأُشدُّ َضْػَر )، َقاَلْت: (2)

ِ
ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

َؿا َيْؽِػقِؽ َأْن َتْحثِل َطَؾك َرْأِسِؽ َٓ »َفَلْكُؼُضُف لُِغْسِؾ اْلَجـَاَبِة؟ َقاَل:  (3)َرْأِسل . إِكَّ

ـَ  (4)َثََلَث َحَثَقاٍت  ـَ َطَؾْقِؽ الؿاَء َفَتْطُفرِي  .(5)«(ُثؿَّ ُتِػقِضق

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ػر ضإين امرأة أشد  :بؼقلفا لسمال زوجتف أم سؾؿة  استؿاطف   .1

 رأسل فلكؼضف لغسؾ الجـابة.

يؽػقفا أن تحثق طؾك رأسفا  بلكفلفا مع الشرح والبسط   إجابتف  .2

 ثؿ تػقض طؾقف الؿاء فتطفر. ،ثالث حثقات

 الفىائد:

 .أثـاء سمالفا الؿممـقـ أم سؾؿة أم حسـ أدب  .1

                                                                                                               

 [.744/2/4/11أصرافف: ] (1)

 (.2/4/12هـد. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) :)أم سؾؿة( اسؿفا (2)

)أشد ضػر رأسل( هق بػتح الضاد وإسؽان الػاء، ومعـاه أحؽؿ فتؾ شعري. شرح  (3)

 (.2/4/12الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

)تحثل طؾك رأسؽ ثالث حثقات( هل بؿعـك الحػـات، والحػـة مؾء الؽػقـ مـ أي  (4)

 (.2/4/12شلء كان. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .183صحقح مسؾؿ، ص  (5)
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 طؾك معرفة كقػقة الغسؾ مـ الجـابة. حرص أم الؿممـقـ أم سؾؿة  .2

 طؾك الؿرأة يف غسؾ الجـابة. تقسقره  .3

 ٓ يؾزم الؿرأة كؼض شعرها يف غسؾ الجـابة. .4

 بالتقسقر ورحؿتف بلمتف. أخذه  .5
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِقِف  -خ3333 ـْ َسالٍِؿ، َط ُجُؾ فِل َحَقاِة الـَّبِلِّ )، َقاَل: َط ، َكاَن الرَّ

 
ِ
َفا َطَؾك َرُسقِل اهلل َفا  إَِذا َرَأى ُرْؤَيا َقصَّ َؿـَّقُْت َأْن َأَرى ُرْؤَيا، َفَلُقصَّ َفتَ

 
ِ
، َوُكـُْت ُغالًَما َشابًّا، َوُكـُْت َأَكاُم فِل الؿْسِجِد َطَؾك َطَؾك َرُسقِل اهلل

  َطْفِد َرُسقلِ 
ِ
ـِ َأَخَذاكِل، َفَذَهَبا بِل إَِلك الـَّاِر،  اهلل َفَرَأْيُت فِل الـَّْقِم َكَلنَّ َمَؾَؽْق

ةٌ  َفنَِذا ِهَل َمْطِقيَّ
َكَطلِّ البِْئِر َوإَِذا َلَفا َقْرَكانِ (2)

، (4)َوإَِذا فِقَفا ُأَكاٌس َقْد َطَرْفُتُفؿْ  (3)

ـَ الـَّاِر، 
 مِ
ِ
َفَؼاَل لِل: َلْؿ  ،َقاَل: َفَؾِؼَقـَا َمَؾٌؽ آَخرُ َفَجَعْؾُت َأُققُل: َأُطقُذ بِاهلل

  ،، َفَؼَصْصُتَفا َطَؾك َحْػَصةَ (5)ُتَرعْ 
ِ
ْتَفا َحْػَصُة َطَؾك َرُسقِل اهلل َفَؼاَل:  َفَؼصَّ

                                                                                                               

، 4739/7/111، 1157/3/48، 1122/3/9، 1121/3/8ديث: أصرافف ]الح (1)

3741/7/111 ،7016/12/421 ،7029/12/436 ،7031/12/437 ،

 [.6370/8/16/38ومسؾؿ 

 (.3/10مطقية: أي: مبـقة، والبئر قبؾ أن تبـك تسؿك قؾقبا. الػتح ) (2)

الخشبة العارضة  وإذا لفا قركان: والؿراد بالؼركقـ هـا: خشبتان أو بـاءان تؿد طؾقفؿا (3)

التل تعؾؼ فقفا الحديدة التل فقفا البؽرة، فنن كان مـ بـاء ففؿا الؼركان، وإن كان مـ 

 (.3/10خشب ففؿا الزركققان. الػتح )

: لؿ أقػ طؾك تسؿقة أحد مـفؿ. الػتح ؿ: يؼقل الحافظ ابـ حجر أكاس قد طرفتف (4)

(3/10.) 

 (.3/10لؿ ترع: أي: لؿ تخػ، والؿعـك: ٓ خقف طؾقؽ بعد هذا. الػتح ) (5)
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ُجُؾ َطْبُد » ْقؾِ كِْعَؿ الرَّ ـَ الؾَّ قْ  ،«اهَّللِ، َلْق َكاَن ُيَصؾِّل ِم ـَ الؾَّ
َٓ َيـَاُم مِ ِؾ َفَؽاَن َبْعُد 

 َّٓ  .(1)َقؾِقاًل( إِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ا قفههوهههل تؼههص طؾقههف رؤيهها أخ ،لزوجتههف حػصههة  اسههتؿاطف  .1

 .طبداهلل 

 بداهَّللطكعؿ الرجؾ » :بؼقلف م الؿممـقـ حػصة ألزوجتف  جابتف إ .2

 .«الؾقؾ مـ لق كان يصؾل

 وتقجقفف لصحابتف يف تػسقر الرؤى. سؾقبف أحسـ  .3

 الفىائد:

 الشاب الصغقر طؾك الخقر. حرص هذا الصحابل  .1

 .بؼص الرؤيا طؾك الـبل  مبادرة الصحابة  .2

 استثؿار الرؤى يف تعؾقؿ الـاس مايـػعفؿ. .3

فؾذلؽ لؿ يرتك ققام  ،أن ققام الؾقؾ مؿا يتؼل بف الـار والدكق مـفا .4

 .(2)الؾقؾ بعد ذلؽ

 .(3)أن ققام الؾقؾ يدفع العذاب .5

                                                                                                               

 (.1/410صحقح البخاري ) (1)

 ( بتصرف.10/ 3الػتح ) (2)

 (.3/10الػتح ) (3)
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 .(1)تؿـل الخقر والعؾؿ .6

 .(2)مشروطقة الـقابة يف قص الرؤيا .7

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/10الػتح ) (1)

 (.12/437الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـَ  -خ 538 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ الُؿْممِـِق ، )َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبَة، َوُأمَّ َسَؾَؿةَ َط
َذَكَرَتا  (2)

إِنَّ ُأوَلئَِؽ إَِذا »َفَؼاَل:  بِالَحَبَشِة فِقَفا َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا لِؾـَّبِلِّ  (3)َكـِقَسًة َرَأْيـََفا

ُروا فِقِف تِْؾَؽ  الُِح َفَؿاَت، َبـَْقا َطَؾك َقْبرِِه َمْسِجًدا، َوَصقَّ ُجُؾ الصَّ َكاَن فِقِفُؿ الرَّ

َقَر، َفُلوَلئَِؽ ِشَراُر الَخْؾِؼ ِطـَْد اهَّللِ َيْقَم   .(4)«(الِؼَقاَمةِ الص 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ف مـ الؽـائس يـمؿا رأ  لؿا تؼصف طؾقف زوجاتف استؿاع الـبل  .1

 بلرض الحبشة.

 . (5)ف لفكلفـ ولغقرهـ، وبقان رأي الشرع فقؿا ذكر تقجقفف  .2

                                                                                                               

، 3873/7/227، 1341/3/247، 434/1/633، 427/1/624أصرافف: ] (1)

 [.1107/3/5/14مسؾؿ 

 .)أم حبقبة وأم سؾؿة( أي: رمؾة بـت أبل سػقان إمقية (2)

، وكاكتا مؿـ وأم سؾؿة أي: هـد بـت أبل أمقة الؿخزومقة، وهؿا مـ أزواج الـبل 

 (.1/625هاجر إلك الحبشة. الػتح )

 (.1/625ا( أي: هؿا ومـ كان معفؿا. الػتح )ف)رأيـ (3)

 (.1/281صحقح البخاري ) (4)

 (.1/626الػتح ) (5)
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 الفىائد:

 . (1)فاطؾ الؿحرمات ذمف  .1

 قرونصوي ،لفمٓء الذيـ يبـقن طؾك قبقر الصالحقـ مساجد وصػف  .2

 الصقر بلهنؿ شرار الخؾؼ طـد اهلل.تؾؽ 

مـشل آكحراف يف العؼقدة طـد همٓء الذيـ ذكرت طؾك  تـبقفف  .3

إذا مات فقفؿ وهق الغؾق فقفؿ ويف قبقرهؿ، فؽاكقا ، أم حبقبة وأم سؾؿة 

ا فقف تؾؽ الصقر لقتلكسقا و، وصقراالرجؾ الصالح بـقا طؾك قربه مسجدً 

ثؿ خؾػ مـ بعدهؿ  ،فقجتفدوا كاجتفادهؿ ،بتؾؽ الصقر ويتذكروا أحقالفؿ

خؾقف جفؾقا مرادهؿ، ووسقس لفؿ الشقطان أن أسالفؽؿ كاكقا يعبدون 

ا طـ مثؾ ذلؽ سدًّ  فحذر الـبل  ،اهنفقعبدو ،تؾؽ الصقر ويعظؿقهنا

 .(2)لؾذريعة الؿمدية إلك ذلؽ

 بـاء الؿساجد طؾك الؼبقر، وتصقير صقر الصالحقـ فقفا.التحذير مـ  .4

 

 

                                                                                                               

 (.1/626الػتح ) (1)

 (.1/626الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َزْيـََب بِـِْت َجْحٍش  -خ4457  الـَّبِلَّ ) َط
 (2)، َدَخَؾ َطَؾْقَفا َفِزًطاَأنَّ

ـْ َشرٍّ َقِد اْقَتَرَب الَ إَِلَف إاِلَّ »َيُؼقُل:  ـْ َرْدمِ  ،(3)اهَّللُ، َوْيٌؾ لِْؾَعَرِب ِم ُفتَِح الَقْقَم ِم
(4) 

تِل َتؾِقَفا« ِمْثُؾ َهِذهِ  (5)َيْلُجقَج َوَمْلُجقَج  ، َقاَلْت (6)َوَحؾََّؼ بِنِْصَبِعِف اإِلْبَفاِم َوالَّ

: َأَكْفؾُِؽ 
ِ
الُِحقَن؟ َقاَل:  َزْيـَُب بِـُْت َجْحٍش َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل اهلل َكَعْؿ »َوفِقـَا الصَّ

                                                                                                               

 /13 /7135، 7059/13/13، 3598/6/707، 3346/6/440أصرافف: ] (1)

113]. 

 (.13/115فزطا( بػتح الػاء وكسر الزاي، ويف رواية )محؿرًا وجفف(. الػتح )) (2)

ويؾ لؾعرب مـ شر قد اقرتب( خص العرب بذلؽ: ٕهنؿ كاكقا حقـئذ معظؿ مـ ) (3)

والؿراد بالشر ما وقع بعده مـ قتؾ طثؿان، ثؿ تقالت الػتـ حتك صارت العرب  أسؾؿ،

يقشؽ أن تداطك طؾقؽؿ »بقـ إمؿ كالؼصعة بقـ إكؾة، كؿا وقع يف الحديث أخر 

، وأن الؿخاصب بذلؽ العرب، قال الؼرصبل: «األمؿ كؿا تداطك األكؾة طؾك قصعتفا

مـ  ماذا أكزل الؾقؾة"إلقف يف حديث أم سؾؿة: ويحتؿؾ أن يؽقن الؿراد بالشر ما أشار »

 (.13/115. الػتح )«الػتـ وماذا أكزل مـ الخزائـ

 (.13/115الؿراد بالردم: السد الذي بـاه ذو الؼركقـ. الػتح ) مـ ردم() (4)

إهنؿ مـ بـل آدم، ثؿ بـل يافث بـ كقح، » :يلجقج وملجقج( قال الحافظ بـ حجر ) (5)

 (.13/113. الػتح )«الرتك، وملجقج مـ الديؾؿوققؾ: يلجقج مـ 

 (.13/115وحؾؼ بلصبعف باإلهبام والتل تؾقفا( أي: جعؾفؿا مثؾ الحؾؼة. الػتح )) (6)
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 .(2)«( (1)إَِذا َكُثَر الَخَبُث 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

، ثؿ قال: طـدما دخؾ طؾقفا فزًطا أم الؿممـقـ زيـب  ه بنخبار .1

ـْ َشرٍّ َقِد اْقَتَرَب، ُفتَِح الَقْقَم »
َّٓ اهلُل، َوْيٌؾ لِْؾَعَرِب مِ ـْ َرْدمِ َٓ إَِلَف إِ

َيْلُجقَج  مِ

 . «مِْثُؾ َهِذهِ  َوَمْلُجقَج 

 لسمال أم الؿممـقـ زيـب أهنؾؽ وفقـا الصالحقن؟ استؿاطف  .2

كعؿ، إذا »ٕم الؿممـقـ بنجابة مختصرة كافقة، بؼقلف لفا:  إجابتف  .3

 .«كثر الخبث

 الفىائد:

 ٕمتف وتحذيره لفا مـ أسباب الفالك. محبتف  .1

 طؾك تعؾؿ الخقر والبعد طـ الشر. حرص أم الؿممـقـ زيـب  .2

أهؿقة الؼقام بإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر، وطظؿ أثره طؾك  .3

 الػرد والؿجتؿع.

 
  

                                                                                                               

قال: كعؿ، إذا كثر الخبث( بػتح الؿعجؿة والؿقحدة ثؿ مثؾثة، فسروه بالزكا أو بلوٓد ) (1)

ح، قال ابـ العربل: فقف البقان الزكا، وبالػسقق والػجقر وهق أولك: ٕكف قابؾف بالصال

بلن الخقر يفؾؽ هبالك الشرير إذا لؿ يغقر طؾقف خبثف، وكذلؽ إذا غقر طؾقف، لؽـ حقث 

ٓ يجدي ذلؽ، ويصر الشرير طؾك طؿؾف السلء، ويػشق ذلؽ ويؽثر حتك يعؿ الػساد، 

 (13/117فقفؾؽ حقـئذ الؼؾقؾ والؽثقر، ثؿ يحشر كؾ أحد طؾك كقتف. الػتح )

 (.1/867قح البخاري )صح (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـَ  -خ3630 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ الُؿْممِـق ، َكَرى َط
ِ
، )َأكََّفا َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َـّ »َأْفَضَؾ الَعَؿِؾ، َأَفالَ ُكَجاِهُد؟ َقاَل:  (2)الِجَفادَ 
َأْفَضَؾ الِجَفاِد َحجٌّ  (3)الَ، َلؽِ

 . (5)((4)«َمْبُرورٌ 

ـَ  -خ3973 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ الُؿْممِـق َٓ َكْغُزو َط ، َأ
ِ
، )َقاَلْت: ُقْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

ـَ »َوُكَجاِهُد َمَعُؽْؿ؟ َفَؼاَل:  َـّ َأْحَس
، َحجٌّ َمْبُرورٌ َلؽِ ، «الِجَفاِد َوَأْجَؿَؾُف الَحج 

 »َفَؼاَلْت َطائَِشُة 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

 .)»(6)َفالَ َأَدُع الَحجَّ َبْعَد إِْذ َسِؿْعُت َهَذا مِ

ـَ  -خ 3987 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ الُؿْممِـق  الـَّبِلِّ  َط
ـِ ـِ ، َط ، )َسَلَلُف كَِساُؤُه َط

 .(7)«(كِْعَؿ الِجَفاُد الَحج  » الِجَفاِد، َفَؼاَل:

                                                                                                               

، 2875/6/89، 2784/6/6، 1861/4/86، 1520/3/446أصرافف: ] (1)

1876/6/89.] 

)كرى الجفاد أفضؾ العؿؾ( وهق بػتح الـقن، أي: كعتؼد وكعؾؿ: وذلؽ لؽثرة ما يسؿع  (2)

 (.3/447مـ فضائؾف يف الؽتاب والسـة. الػتح )

)لؽـ( بضؿ الؽاف خطاب لؾـسقة، ويف رواية بؽسر الؽاف وألػ قبؾفا، بؾػظ  (3)

 (.3/447آستدراك، وسؿاه جفادًا لؿا فقف مـ مجاهدة الـػس. الػتح )

)مربور( مؼبقل، وهق الذي ٓخؾؾ فقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (4)

(2/133.) 

 (.1/491صحقح البخاري ) (5)

 (.1/577صحقح البخاري ) (6)

 (.1/771صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـ الجفاد لؾؿرأة،  ٕسئؾة زوجتف  أو زوجاتف  استؿاطف  .1

 .«لؽـ أفضؾ الجفاد حج مبرور ال.»بؼقلف:  لفا أو لفـ  وإجابتف 

 لفـ مع التقضقح واإلفادة. إجابتف  .2

 بالسائؾة، وتقجقفف إياها لؿا يـاسب. تؾطػف  .3

 الفىائد:

: لؿا فقف مـ مجاهدة الـػس، أطؿال شاقة الؾحج جفادً  تسؿقتف  .1

 .(1)كالجفاد مـ سػر، وارتحال، وصقل سقر، وإكػاق، وطؿؾ كثقر

، ومداومتفا طؾك الحج حرص أم الؿممـقـ طائشة أن سبب  .2

 .طؾقف: لسؿاطفا هذا الػضؾ مـ الـبل 

 ومؽاكتف.فضؾ الحج  .3

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.3/447لػتح )ا (1)
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 (1)ىص احلديث:

َوِطـِْدي َرُجٌؾ،  َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِلُّ )، َقاَلْت: َأنَّ َطائَِشَة  -خ3758

ـْ َهَذا؟»َقاَل:  ـَ «َيا َطائَِشُة َم
َضاَطِة، َقاَل: ، ُقْؾُت: َأِخل مِ َيا َطائَِشُة، »الرَّ

َضاَطةُ  (2)اْكُظْرنَ  َؿا الرَّ ، َفنِكَّ َـّ ـْ إِْخَقاُكُؽ َم
ـَ الَؿَجاَطة (3) ِم

(4))»(5). 

ـْ َمْسُروٍق، َقاَل: َقاَلْت َطائَِشُة:  -م4707  )َط
ِ
، َدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

َوَرَأْيُت اْلَغَضَب فِل َوْجِفِف، َقاَلْت:  َوِطـِْدي َرُجٌؾ َقاِطٌد، َفاْشَتدَّ َذلَِؽ َطَؾْقفِ 

َضاَطِة، َقاَلْت: َفَؼاَل:  ـَ الرَّ
، إِكَُّف َأِخل مِ

ِ
َـّ »َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل اْكُظْرَن إِْخَقَتُؽ

ـَ اْلَؿَجاَطةِ 
َضاَطُة مِ َضاَطِة، َفنِكََّؿا الرَّ ـَ الرَّ

 . (6)«مِ

                                                                                                               

، 5111/9/65، 5103/9/54، 4796/8/402، 2644/5/300أصرافف: ] (1)

 /2646/5]، [3580/5/10/25، ومسؾؿ 6156/10/566، 5239/9/249

 /2647]، [3568/5/10/21، ومسؾؿ 5099/9/43، 3105/6/243، 300

 .[3607/5/10/36، ومسؾؿ 5102/9/50، 5/300

 (.3/170)اكظرن( تلمؾـ وتػؽرن. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

)فنكؿا الرضاطة( التل تثبت هبا الحرمة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

(3/170.) 

)الؿجاطة( جقع الرضقع الذي يسده الؾبـ، وٓ يؽقن ذلؽ إٓ يف الصغر. تعؾقؼ  (4)

 (.3/170مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/716صحقح البخاري ) (5)

 .599صحقح مسؾؿ، ص  (6)
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ـْ َطْؿَرَة بِـِْت َطْبدِ  -خ::60  َطائَِشَة، َزْوَج الـَّبِلِّ الرَّ َط
، )َأنَّ ـِ  ْحَؿ

 
ِ
َكاَن ِطـَْدَها، َوَأكََّفا َسِؿَعْت َصْقَت َرُجٍؾ َيْسَتْلِذُن  َأْخَبَرْتَفا: َأنَّ َرُسقَل اهلل

، َهَذا َرُجٌؾ (1)فِل َبْقِت َحْػَصةَ 
ِ
َيْسَتْلِذُن فِل  (2)، َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َضاَطِة، َقاَلْت «ُفَلًَكا (3)ُأَراهُ : »َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َبْقتَِؽ، ـَ الرَّ
، لَِعؿِّ َحْػَصَة مِ

َطائَِشُة: َلْق َكاَن ُفالٌَن َحقًّا
َضاَطةِ - (4) ـَ الرَّ

َفا مِ ؟ َفَؼاَل:  -لَِعؿِّ َكَعْؿ، »َدَخَؾ َطَؾلَّ

ُم الِقالََدةُ  ُم َما ُتَحرِّ َضاَطُة ُتَحرِّ  .(5)«(الرَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

واستؿاطف  والتثبت مـ هق الرجؾ الذي طـدها،  لزوجتف سمالف  .1

 مـ الرضاطة. قهاإلجابتفا بلن هذا الرجؾ أخ 

 بالتثبت مـ الرضاطة الؿحرمة.  لزوجتف تقجقفف  .2

 . يف بقتف طـد زوجتف اغريبً ضـف  طـدما رأى رجاًل  تغقر وجفف  .3

طـ  إجابتف ، ولسمال زوجتف أم الؿممـقـ طائشة  استؿاطف  .4

 محرمقتف لفا. تذن لؿـ تحؼؼسمالفا، وأمره لفا باإل

                                                                                                               

 (.9/43. الػتح ))حػصة( أي: بـت طؿر بـ الخطاب أم الؿممـقـ  (1)

 (.9/43اسؿ هذا الرجؾ. الػتح ): لؿ أقػ طؾك )رجؾ( قال ابـ حجر  (2)

 (.9/44)أراه( أي: أضـف. الػتح ) (3)

 (.9/44: لؿ أقػ طؾك اسؿف. الػتح ))فالن حقا( قال ابـ حجر  (4)

 (.1/332صحقح البخاري ) (5)
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 بؿا تقجبف الرضاطة.  بعد استؿاطف لزوجتف بقاكف  .5

 يف كؼاشفا واطرتاضفا.  مع زوجتف سعة صدره  .6

 ىائد:فال

حقث لؿ يلذن لفذا الرجؾ حتك تلكد مـ  تثبت أمفات الؿممـقـ  .1

 محرمقتف.

، طؾك معرفة الحؽؿ الشرطل يف حرص أم الؿممـقـ طائشة  .2

 الرضاطة.

 يحرم مـ الـسب. أن الرضاطة تحرم ما .3

 التثبت يف أمقر الرضاطة، وطدم التساهؾ فقفا. .4
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة َزْوِج الـَّبِلِّ  -خ493 ـَ َيَدْي »َأكََّفا َقاَلْت: ، )َط ُكـُْت َأَكاُم َبْق
(2)

 

 
ِ
(3)َوِرْجالََي، فِل قِْبَؾتِفِ  َرُسقِل اهلل

، ، (4)ينا َسَجَد َغَؿزَ َفنِذَ   َفَؼَبْضُت ِرْجَؾلَّ

 .(6)((5)فِقَفا َمَصابِقُح ، َقاَلْت: َوالُبُققُت َيْقَمئٍِذ َلْقَس «َفنَِذا َقاَم َبَسْطُتُفَؿا

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ8:: ُيَصؾِّل َوَأَكا َراقَِدٌة ُمْعَتِرَضًة  َكاَن الـَّبِلُّ »َط

 .(7)«َطَؾك فَِراِشِف، َفنَِذا َأَراَد َأْن ُيقتَِر َأْيَؼَظـِل، َفَلْوَتْرُت 

                                                                                                               

، 508/1/692، 587/ 384/1، 383/1/587، 382/1/586أصرافف: ] (1)

511/1/698 512/1/699 ،513/1/700 ،514/1/700 ،515/1/702 ،

، مسؾؿ 6276/11/70، 1209/3/97، 997/2/565، 519/1/706

1145/2/4/239.] 

 (.1/86)بقـ يدي( أمام. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

قد  )يف قبؾتف( أي: يف مؽان سجقده، كؿا يتبقـ ذلؽ يف الرواية طـ طروة أن طائشة  (3)

اطرتاض  وهل بقـف وبقـ الؼبؾة طؾك فراش أهؾف ،كان يصؾل أخربتف أن رسقل اهلل 

 .بتصرف .(1/587الجـازة. الػتح )

)غؿزين( أي: بقده، والغؿز: الؿس أو العصر برؤوس إصابع واإلشارة بالعقـ أو  (4)

 (.1/86الحاجب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

آطتذار طـ كقمفا طؾك تؾؽ كلهنا أرادت بف »: )مصابقح( قال الحافظ ابـ حجر  (5)

 (.1/587. الػتح )«الصػة

 (.1/273صحقح البخاري ) (6)

 (.1/386صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 وهق يصؾل الـافؾة. معرتضة بقـ يديف  لـقم طائشة إقراره  .1

 . (1)لؾقتر  طؾك إيؼاظ زوجتف حرصف  .2

 .حتك يف العبادات فايف تعامؾف مع  زوجتفل مراطاتف  .3

 الفىائد: 

 يسر اإلسالم وسؿاحتف. .1

البقت هق هذه الحجرة  حقث إن ،وزهده يف هذه الدكقا تقاضعف  .2

 الصغقرة، وٓ مصابقح فقفا.

 مـ هق معرتض كاطرتاض الجـازة.جقاز الصالة وأمامؽ  .3

 . (2)لؾقتر يف آخر الؾقؾ قبؾ الػجر  تلخقره .4

 أن الؿرأة الثابتة أمام الؿصؾل ٓتؼطع الصالة. .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.2/566الػتح ) (1)

 (.7/566الػتح ) (2)
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 (1):ىص احلديث

ـُ َطْبدِ  -خ3:5 َثـَا َطؾِلُّ ْب َثـَا ُس َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ
ِ
ْػَقاُن، َقاَل: َسِؿْعُت اهلل

ٍد، َيُؼقُل: َسِؿْعُت َطْبدَ  ـَ ُمَحؿَّ ـَ الَؼاِسِؿ، َقاَل: َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ ْب ـِ ْب ْحَؿ الرَّ

،)َطائَِشَة َتُؼقُل:  َّٓ الَحجَّ َٓ َكَرى إِ َخَرْجـَا 
ا ُكـَّا بَِسِرَف  (2) َفَؾؿَّ

ِحْضُت، َفَدَخَؾ  (3)

 
ِ
ُقْؾُت: َكَعْؿ، َقاَل: «. (4)َما َلِؽ َأُكِػْسِت؟»َوَأَكا َأْبؽِل، َقاَل:  َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

                                                                                                               

، 317/1/497، 316/1/497، 305/1/485، 294/1/477أصرافف: ] (1)

319/1/499 328/1/509 ،1516/3/444 ،1518/3/445 ،1556/3/485 ،

1560/3/490 ،1561/3/492 ،1562/3/492 ،1638/3/577 ،

1650/3/588 ،1709/3/643 ،1720/3/652 ،1733/3/663 ،

1757/3/685 ،1762/3/686 ،1771/3/696 ،1772/3/696 ،

1783/3/708 ،1786/3/712 1787/3/714 ،1788/3/716 ،

2952/6/133 ،2984/6/152 ،4395/7/706 ،4401/7/709 ،

4408/7/712 ،5329/9/392 ،5548/10/7 ،5559/10/21 ،

، 1784/3/709، 2918/4/8/149مسؾؿ و، 7229/13/231، 6157/10/566

2985/6/152.] 

)ٓ كرى إٓ الحج( ٓ كظـ إٓ قصد الحج. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(1/66.) 

 (.1/66))بسرف( اسؿ مقضع قريب مـ مؽة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

)كػست( بػتح الـقن وكسر الػاء، معـاه: حاضت، وأما يف القٓدة فقؼال: كػست بضؿ  (4)

 (.2/3/210الـقن وكسر الػاء. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )
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إِنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبفُ »
، َغْقَر َأْن الَ  (1) اهَّللُ َطَؾك َبـَاِت آَدَم، َفاْقِضل َما َيْؼِضل الَحاج 

  ،«َتُطقفِل بِاْلَبْقِت 
ِ
ك َرُسقُل اهلل ـْ كَِسائِفِ  َقاَلْت: َوَضحَّ  .(2)«(بِاْلَبَؼرِ  َط

ـْ ُطْرَوَة، َأنَّ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ437   (3)َأْهَؾْؾُت )َط
ِ
فِل  َمَع َرُسقِل اهلل

ـْ َتَؿتَّعَ  ِة الَقَداِع، َفُؽـُْت مِؿَّ َحجَّ
َأكََّفا َحاَضْت  (6)، َفَزَطَؿْت (5)الَفْدَي  َوَلْؿ َيُسِؼ  (4)

، َهِذِه َلْقَؾُة َطَرَفَة َوإِكََّؿا 
ِ
َوَلْؿ َتْطُفْر َحتَّك َدَخَؾْت َلْقَؾُة َطَرَفَة، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َواْمَتِشطِل،  (7)اْكُؼِضل َرْأَسِؽ : »ُكـُْت َتَؿتَّْعُت بُِعْؿَرةٍ، َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل

ـْ طُ  ا «(8)ْؿَرتِِؽ َوَأْمِسؽِل َط ـِ َلْقَؾَة َقَضْقُت الَحجَّ َأَمَر َطْبدَ ، َفَػَعْؾُت، َفَؾؿَّ ْحَؿ الرَّ

                                                                                                               

وفقف صالح أجسامفـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  ،)كتبف( جعؾف اهلل مـ أصؾ خؾؼتفـ (1)

 (.1/66صحقح البخاري )

 (.1/253)صحقح البخاري  (2)

ًٓ: ٕكف يرفع الصقت  ،)أهؾؾت( أحرمت، واإلهالل رفع الصقت (3) وسؿل اإلحرام إهال

 (.1/70طـده بالتؾبقة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)مؿـ تؿتع( أحرم بالعؿرة وحدها قبؾ الحج ويف أشُفره. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (4)

 (.1/70صحقح البخاري )

)لؿ يسؼ الفدي( لؿ يلت معف بالفدي، وهق اسؿ لؿا يفدى ويذبح يف الحرم مـ اإلبؾ  (5)

 (.1/70والبؼر والغـؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

ولؿ يؼؾ قالت: ٕهنا لؿ تصرح بذلؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا  ،)فزطؿت( أي: طائشة (6)

  (.1/70طؾك صحقح البخاري )

 (.1/70ل شعر رأسؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )ؾِّ )اكؼضل رأسؽ( ُح  (7)

اتركل أطؿالفا وإتؿامفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  .)وأمسؽل طـ طؿرتؽ( (8)

 (.1/70البخاري )
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ـَ التَّـِْعقؿِ (1)الَحْصَبةِ 
تِل َكَسْؽُت( (2)، َفَلْطَؿَركِل مِ  .(3)َمَؽاَن ُطْؿَرتِل الَّ

ـْ َطائَِشَة  -خ3670  )، َقاَلْت: َط
ِ
فِل َأْشُفِر  َخَرْجـَا َمَع َرُسقِل اهلل

، َوُحُرِم الَحجِّ  ، َوَلَقالِل الَحجِّ الَحجِّ
، َفـََزْلـَا بَِسِرَف، َقاَلْت: َفَخَرَج إَِلك (4)

ـْ ِمـُْؽْؿ َمَعُف َهْدٌي، َفَلَحبَّ َأْن َيْجَعَؾَفا ُطْؿَرًة »َأْصَحابِِف، َفَؼاَل:  ـْ َلْؿ َيُؽ َم

ـْ َكاَن َمَعُف الَفْدُي َفَلَ  ِخُذ بَِفا ،«َفْؾَقْػَعْؾ، َوَم ْٔ ـْ (5)َقاَلْت: َفا
، َوالتَّاِرُك َلَفا مِ

  ،َأْصَحابِفِ 
ِ
ا َرُسقُل اهلل ٍة  َقاَلْت: َفَلمَّ ـْ َأْصَحابِِف، َفَؽاُكقا َأْهَؾ ُققَّ

َوِرَجاٌل مِ

قُل َطَؾك الُعْؿَرِة، َقاَلْت: َفَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُس  (6)َوَكاَن َمَعُفُؿ الَفْدُي، َفَؾْؿ َيْؼِدُروا

 
ِ
ُقْؾُت: َسِؿْعُت َقْقَلَؽ « ؟(7)َما ُيْبؽِقِؽ َيا َهـَْتاهُ »َوَأَكا َأْبؽِل، َفَؼاَل:  اهلل

َْصَحابَِؽ َفُؿـِْعُت الُعْؿَرَة، َقاَل: 
ِ
َٓ ُأَصؾِّل« َوَما َشْلُكِؽ؟»ٕ َفَلَ »، َقاَل: (8)ُقْؾُت: 

ـْ َبـَاِت آَدمَ  َؿا َأْكِت اْمَرَأٌة ِم ، َفُؽقكِل َيِضقُرِك، إِكَّ َـّ ، َكَتَب اهَّللُ َطَؾْقِؽ َما َكَتَب َطَؾْقِف

                                                                                                               

)لقؾة الحصبة( الؾقؾة التل يبقتقن فقفا بالؿحصب بعد الـػر مـ مـك، والؿحصب: اسؿ  (1)

 (.1/70مقضع بقـ مـك ومؽة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

. تعؾقؼ وفقف مسجد طائشة  ،)التـعقؿ( مقضع قريب مـ مؽة طؾك صريؼ الؿديـة (2)

 (.1/70مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/257حقح البخاري )ص (3)

 (.2/141تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) )حرم الحج( أزمـتف وأمؽـتف وحآتف. (4)

 (.2/141)فأخذ هبا( بجعؾ اإلحرام طؿرة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.2/141)فؾؿ يؼدروا( أن يتحؾؾقا بعؿرة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

 (.2/141)هـتاه( يا هذه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (7)

)ٓ أصؾل( أي: تحرم طؾل الصالة، وتعـل أهنا حائض. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (8)

 (.2/141صحقح البخاري )
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تِِؽ، َفَعَسك اهَّللُ َأْن َيْرُزَقؽِقَفا فِل َحجَّ
تِِف َحتَّك َقِدْمـَا  ،«(1) َقاَلْت: َفَخَرْجـَا فِل َحجَّ

ـْ مِـًك، َفَلَفْضُت بِاْلَبْقِت، َقاَلْت: ُثؿَّ 
َخَرَجْت َمَعُف مِـًك، َفَطَفْرُت، ُثؿَّ َخَرْجُت مِ

ـَ (2)فِل الـَّْػِر أِخرِ  ـِ ْب ْحَؿ َب، َوَكَزْلـَا َمَعُف، َفَدَطا َطْبَد الرَّ ، َحتَّك َكَزَل الُؿَحصَّ

ـَ الَحَرِم، َفْؾُتِفؾَّ بُِعْؿَرٍة، ثُ »َأبِل َبْؽٍر، َفَؼاَل:  ؿَّ اْفُرَغا، ُثؿَّ اْئتَِقا اْخُرْج بُِلْختَِؽ ِم

َقاَلْت: َفَخَرْجـَا، َحتَّك إَِذا َفَرْغُت  ،«َحتَّك َتْلتَِقاكِل (3)ُرُكَؿا، َفنِكِّل َأْكظُ ٰهفـا
(4) ،

ـَ الطََّقاِف 
، ُثؿَّ ِجْئُتُف بَِسَحَر (5)َوَفَرْغُت مِ

 َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، ،«َهْؾ َفَرْغُتْؿ؟»، َفَؼاَل: (6)

ًفا إَِلك الؿِديـَِة( (7)َفآَذنَ  ِحقِؾ فِل َأْصَحابِِف، َفاْرَتَحَؾ الـَّاُس، َفَؿرَّ ُمَتَقجِّ بِالرَّ
(8). 

ـْ َطائَِشَة  -خ3673 ،  َخَرْجـَا َمَع الـَّبِلِّ )، َط َّٓ َأكَُّف الَحجُّ َٓ ُكَرى إِ َو

ْفـَا بِاْلَبْقِت، َفَلَمَر الـَّبِلُّ  ا َقِدْمـَا َتَطقَّ ـْ  َفَؾؿَّ ،  َم ـْ َساَق الَفْدَي َأْن َيِحؾَّ َلْؿ َيُؽ

، َقاَلْت َطائَِشُة  ـَ ـَ َفَلْحَؾْؾ ـْ َساَق الَفْدَي، َوكَِساُؤُه َلْؿ َيُسْؼ ـْ َلْؿ َيُؽ : َفَحؾَّ َم

 ،
ِ
ا َكاَكْت َلْقَؾُة الَحْصَبِة، َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل َفِحْضُت َفَؾْؿ َأُصْػ بِاْلَبْقِت، َفَؾؿَّ

                                                                                                               

 (.2/141)يرزقؽقفا( أي: العؿرة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

)الـػر أخر( مـ مـك يف الققم الثالث طشر مـ ذي الحجة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (2)

 (.2/141صحقح البخاري )

 (.2/141)أكظركؿا( يف كسخة )أكتظركؿا(. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.2/141ت( مـ العؿرة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))فرغ (4)

 (.2/141)مـ الطقاف( لؾقداع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.2/141)بسحر( قبقؾ صؾقع الػجر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

 (.2/141))فآذن( أطؾؿ الـاس. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (7)

 (.1/499صحقح البخاري ) (8)
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ٍة، َقاَل:  َيْرِجعُ  ٍة، َوَأْرِجُع َأَكا بَِحجَّ َوَما ُصْػِت َلَقالَِل َقِدْمـَا »الـَّاُس بُِعْؿَرٍة َوَحجَّ

َة؟ َٓ، َقاَل: « َمؽَّ َفاْذَهبِل َمَع َأِخقِؽ إَِلك التَّـِْعقِؿ، َفَلِهؾِّل بُِعْؿَرٍة ُثؿَّ »ُقْؾُت: 

َّٓ َحابَِسَتُفؿْ  ،«َمْقِطُدِك َكَذا َوَكَذا َقاَلْت َصِػقَُّة: َما ُأَراكِل إِ
َطْؼَرى »، َقاَل: (1)

« الَ َبْلَس اْكِػرِي»َقاَلْت: ُقْؾُت: َبَؾك، َقاَل: « ، َأَوَما ُصْػِت َيْقَم الـَّْحرِ (2)َحْؾَؼك

َة، َوَأَكا  : َفَؾِؼَقـِل الـَّبِلُّ َقاَلْت َطائَِشُة  ـْ َمؽَّ
ُمـَْفبَِطٌة َطَؾْقَفا، َوُهَق ُمْصِعٌد مِ

 .(3)َأْو َأَكا ُمْصِعَدٌة َوُهَق ُمـَْفبٌِط مِـَْفا(

، َقاَلْت: َسِؿْعُت َطائَِشَة  -خ:380 ـِ ْحَؿ ـْ َطْؿَرَة بِـِْت َطْبِد الرَّ َتُؼقُل:  َط

( 
ِ
َّٓ الَخَرْجـَا َمَع َرُسقِل اهلل َٓ ُكَرى إِ ـْ ِذي الَؼْعَدِة، 

ـَ مِ ، ، لَِخْؿٍس َبِؼق َحجَّ

َة  ـْ َمؽَّ
ا َدَكْقَكا مِ  »َفَؾؿَّ

ِ
ـْ َمَعُف َهْدٌي إَِذا َصاَف َوَسَعك  َأَمَر َرُسقُل اهلل ـْ َلْؿ َيُؽ َم

َػا َوالؿْرَوِة َأْن َيِحؾَّ  ـَ الصَّ ، َقاَلْت: َفُدِخَؾ َطَؾْقـَا َيْقَم الـَّْحِر بَِؾْحِؿ َبَؼٍر، «َبْق

 َفُؼْؾُت: َما َهَذا؟ َقاَل: َكَحَر 
ِ
ـْ َأْزَواِجِف، َقاَل: َيْحَقك َرُسقُل اهلل َفَذَكْرُتُف  :َط

 .(4)لِْؾَؼاِسِؿ، َفَؼاَل: َأَتْتَؽ بِالَحِديِث َطَؾك َوْجِفِف(

                                                                                                               

)حابستفؿ( ماكعتفؿ مـ السقر إلك الؿديـة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (1)

(2/141.) 

)طؼرى حؾؼك( طؼرها اهلل وأصاهبا بقجع يف حؾؼفا، وهق مـ إلػاظ التل ٓ يراد هبا  (2)

حؼقؼة معـاها، وطؼرى مـ العؼر وهق الجرح. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح 

 (.2/141البخاري )

 (.1/499صحقح البخاري ) (3)

 (.1/527صحقح البخاري ) (4)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . طؾك الؿبادرة بالطاطة: ولذا بادر بحج زوجاتف حرصف  .1

طـ  وحـاكف طؾك زوجتف طـدما رآها تبؽل، ولذا سللفا  رحؿتف  .2

 سبب بؽائفا.

لقددت واهلل إين لؿ »لؼقلفا:  زوجتف وسؿاطف مع  جؾقسف  .3

مالؽ، » :ما الذي يبؽقفا: ولذا قال ، حتك طرف (1)«أحج هذا العام

 .«أكػست؟

 هؿفا هبذا الؽالم الطقب الؿؼـعؿا أ، وتخػقػف ل لزوجتف تسؾقتف  .4

 .(2)وإفادهتا بلهنا لقست مختصة هبذا الحقض ،الذي يعؼبف رضك وتسؾقؿ

طـدما أذن لفا أن تليت بعؿرة مع أخقفا   خاصر زوجتفب جربه  .5

 بعد آكتفاء مـ أطؿال الحج. 

، وإجابتف لفا بؿا يجب طؾقفا طائشة  لسمال زوجتف استؿاطف  .6

 أن تعؿؾف طـدما طؾؿ أهنا حاضت.

ومعرفتف قبؾ أن يجقب السائؾ، وذلؽ طـدما سئؾ طـ  تثبتف  .7

  .«ألؿ تؽـ صافت»صػقة بـت حقل أهنا حاضت يف الحج، فؼال: 

بلن  فؿاوإفادتف ل لزوجتف طائشة طـ حػصة إجابتف و استؿاطف  .8

 صافت صقاف اإلفاضة. أهنا مادامصػقة تخرج 

                                                                                                               

 (. 305/1/255صحيح البخاري )( 1)

 (.4/8/150شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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مـ واكتفقا ها قوأخ زوجتف  طادتلؿ يغادر مؽاكف حتك  أكف  .9

 أطؿال العؿرة.

 الفىائد:
 إفضؾ. فعؾ ف، ودٓلتفؿ طؾك قكلصحابتف مايجفؾ تعؾقؿف  .1

 الؿؽان الذي يتؿ الؾؼاء فقف بعد آكتفاء مـ العؿرة. تحديده  .2

 بالغرض مـ الذهاب. بـ أبل بؽر لعبدالرحؿـ  إخباره  .3

لصحابتف حقث أخربهؿ بالرحقؾ، فؾؿ يغادر مؽاكف حتك  تؼديره  .4

 أخرب مـ معف.

 السقر قبؾ الػجر.الؿسافر مـ إوقات التل يبدأ فقفا  .5

 .ةيف الحج بؼر  كحر طـ أزواجف أكف  .6
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 (1) :ىص احلديث

ـْ َطائَِشةَ -خ6876  )َقاَلْت:   َط
ِ
ُسِحَر، َحتَّك َكاَن َيَرى  َكاَن َرُسقُل اهلل

ْحِر، إَِذا َكاَن  ـَ السِّ
، َقاَل ُسْػَقاُن: َوَهَذا َأَشدُّ َما َيُؽقُن مِ َـّ َٓ َيْلتِقِف َأكَُّف َيْلتِل الـَِّساَء َو

َأَتاكِل  ؟فِقفِ  (2)ْػَتْقُتفُ َيا َطائَِشُة، َأَطِؾْؿِت َأنَّ اهَّللَ َقْد َأْفَتاكِل فِقَؿا اْستَ »َكَذا، َفَؼاَل: 

، َفَؼاَل الَِّذي ِطـَْد َرْأِسل  َرُجَلَِن، َفَؼَعَد َأَحُدُهَؿا ِطـَْد َرْأِسل، َواآلَخُر ِطـَْد ِرْجَؾلَّ

ُجِؾ؟ َقاَل: َمْطُبقٌب  لِْمَخرِ: َما َباُل الرَّ
ـُ َأْطَصَؿ (3) ـْ َصبَُّف؟ َقاَل: َلبِقُد ْب -، َقاَل: َوَم

ـْ 
 (5)َقاَل: َوفِقَؿ؟ َقاَل: فِل ُمْشطٍ  -قٌػ لَِقُفقَد َكاَن ُمـَافًِؼاَحؾِ  (4)َبـِل ُزَرْيٍؼ َرُجٌؾ مِ

                                                                                                               

 5765/10، 5763/10/232، 3268/6/385، 3175/6/319أصرافف: ] (1)

، ومسؾؿ 6391/11/196، 6063/10/494، 5766/10/246، 243/

573/7/14/183] 

أفتاين يف أمر استػتقتف »يف رواية الحؿقدي »: اين فقؿا استػتقتف( قال ابـ حجر )أفت (2)

أي: أجابـل فقؿا دطقتف، فلصؾؼ طؾك الدطاء استػتاء: ٕن الداطل صالب،  ،«فقف

 (.10/238. الػتح )«والؿجقب مػت، أو الؿعـك: أجابـل بؿا سللتف طـف

)فؼال: مطبقب( أي: مسحقر، يؼال: كـقا طـ السحر بالطب تػاؤٓ، كؿا قالقا لؾديغ:  (3)

 (.10/239سؾقؿ. الػتح )

)وبـق زريؼ( بطـ مـ إكصار مشفقر مـ الخزرج، وكان بقـ كثقر مـ إكصار وبقـ  (4)

كثقر مـ القفقد قبؾ اإلسالم حؾػ وإخاء وود، فؾؿا جاء اإلسالم، ودخؾ إكصار فقف 

 (.10/237تربؤوا مـفؿ. الػتح )

 )يف مشط( أما الؿشط ففق بضؿ الؿقؿ، ويجقز كسرها، وهق: ألة الؿعروفة التل (5)

 (.10/239يسرح هبا شعر الرأس والؾحقة، وهذا هق الؿشفقر. الػتح )
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؟ َقاَل: فِل ُجػِّ َصْؾَعةٍ  ـَ َوُمَشاَقٍة، َقاَل: َوَأْي
فِل بِْئرِ  (2)ُطقَفةٍ َذَكرٍ، َتْحَت رَ  (1)

َهِذِه البِْئُر الَّتِل »البِْئَر َحتَّك اْسَتْخَرَجُف، َفَؼاَل:  َقاَلْت: َفَلَتك الـَّبِلُّ ، «(3)َذْرَوانَ 

ُأِريُتَفا، َوَكَلنَّ َماَءَها، ُكَؼاَطُة الِحـَّاء
ـِ  (4) َقاصِق َقاَل:  ،«َوَكَلنَّ َكْخَؾَفا ُرُءوُس الشَّ

ْرَت -: َأَفالَ؟ َفاْسُتْخِرَج، َقاَلْت: َفُؼْؾُت  ا اهَّللُ »َفَؼاَل:  -(5)َأْي َتـَشَّ  َفَؼْد َشَػاكِل، َأمَّ

ا ـَ الـَّاِس َشرًّ َوَأْكَرُه َأْن ُأثِقَر َطَؾك َأَحٍد ِم
 (6)»)(7). 

                                                                                                               

بالباء، ويف  -يعـل مـ صحقح مسؾؿ–قال الـقوي: يف أكثر كسخ بالدكا  )جػ صؾعة( (1)

بعضفا بالػاء، وهؿا بؿعـك واحد، وهق: الغشاء الذي يؽقن طؾك الطؾع، ويطؾؼ طؾك 

 (.10/240الذكر وإكثك. الػتح )

)رطقفة( هل: حجر يقضع طؾك رأس البئر يؼقم طؾقف الؿستؼل، وقد يؽقن يف أسػؾ  (2)

يجؾس طؾقف مـ يؼقم بتـظقػفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  -أيضا-البئر

 (.7/137البخاري )

)وأيـ هق؟ قال: هق يف بئر ذروان( وذروان بػتح الؿعجؿة وسؽقن الراء، بئر يف بـل  (3)

 (10/240زريؼ. الػتح )

)كؼاطة الحـاء( والحـاء معروف، وهق بالؿد، أي: أن لقن ماء البئر، مثؾ: لقن الؿاء  (4)

 (10/240الذي يـؼع فقف الحـاء. الػتح )

)تـشرت( هل تعققـ مـ سػقان بـ طققـة لؿرادها بؼقلفا: أفال. ومعـاها مـ الـشرة،  (5)

وهل الرققة التل تحؾ السحر، فؽلهنا تـشر ما صقاه الساحر، وتػرق ما جؿعف. تعؾقؼ 

 (.7/137مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

والؿراد بالـاس التعؿقؿ يف الؿقجقديـ. قال  .)أن أثقر طؾك أحد مـ الـاس شرا( (6)

الـقوي: خشل مـ إخراجف وإشاطتف ضررا طؾك الؿسؾؿقـ مـ تذكر السحر وتعؾؿف 

 (10/241وكحق ذلؽ، وهق مـ باب ترك الؿصؾحة خقف الؿػسدة. الػتح )

 (2/456صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

بلن اهلل أجاب دطاءه، وأخربه  ٕم الؿممـقـ طائشة  إخباره  .1

 طؿـ سحره.

، «؟أفال أي تـشرت»طـد ققلفا:  لؽالم طائشة  استؿاطف  .2

 بلن اهلل قد شػاه. وإجابتف 

 الفىائد:

حقث أرسؾ إلقف رجؾقـ إلخباره  لـبقف  -سبحاكف-إكرام اهلل  .1

 بؿؽان السحر.

مـ ، وحؽؿتف يف معالجتف لؿا أقدم طؾقف القفقد حسـ تدبقره  .2

 إيثاره مصالح اإلسالم العامة طؾك مصؾحتف الخاصة.و ،سحرهؿ لف 

 .ف سبحاكفوالتضرع إلق ،إلك اهلل تعالك بالدطاء لجقؤه  .3

حقث لؿ يطؾب حؾ السحر بالطرق الؿحسقسة  كؿال تقحقده  .4

 الؿعروفة )الـشرة(، بؾ لجل إلك اهلل يف صؾب كشػف.

 طؾك ما أقدم طؾقف القفقد مـ أذية. صربه  .5

 الدطاء ثالثا. تؽراره  .6

 وهق طالج الؿرض. ،بإسباب أخذه  .7

 فـسب الشػاء والعافقة هلل. ،لؾتقحقد تحؼقؼف  .8

 .مـ القفقد طـدما تؽالب القفقد طؾك سحره  طدم آكتؼام لـػسف  .9
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أكف كغقره مـ البشر )يعرتيف مـ إمراض وإذى(، ما  ٕمتف  فكابق .10

 (1)يعرتي سائر البشر دون أن يؼدح ذلؽ يف تبؾقغ الرسالة.

 .لـبقف  -سبحاكف-إكرام اهلل  .11

 .خبث القفقد ومؽرهؿ وشدة أذيتفؿ لرسقل اهلل  .12

هؿ نن مؽرف فؿفؿا كاد القفقد لرسقلف  ،اهلل لرسآتف حػظ .13

 وكقدهؿ لؿ يبؾغ مؼام الرسالة.

 

 
  

                                                                                                               

يحط مـصب الـبقة أكؽر بعض الؿبتدطة هذا الحديث، وزطؿقا أكف »قال الؿازري:  (1)

ويشؽؽ فقفا، قالقا: وكؾ ما أّدى إلك ذلؽ ففق باصؾ، وزطؿقا أن تجقيز هذا يعدم 

الثؼة بؿا شرطقه مـ الشرائع: إذ يحتؿؾ طؾك هذا أن يخقؾ إلقف أكف يرى جربيؾ، ولقس 

هق ثؿ، وأكف يقحل إلقف بشلء، ولؿ يقح إلقف بشلء. قال الؿازري: وهذا كؾف مردود: 

فقؿا يبؾغف طـ اهلل تعالك، وطؾك طصؿتف يف  د قام طؾك صدق الـبل ٕن الدلقؾ ق

التبؾقغ، والؿعجزات شاهدات بتصديؼف، فتجقيز ما قام الدلقؾ طؾك خالفف باصؾ، وأما 

ما يتعؾؼ ببعض أمقر الدكقا التل لؿ يبعث ٕجؾفا، وٓ كاكت الرسالة مـ أجؾفا ففق يف 

ر بعقد أن يخقؾ إلقف يف أمر مـ أمقر ذلؽ طرضة لؿا يعرتض البشر كإمراض فغق

 (10/237. الػتح )«الدكقا ما ٓ حؼقؼة لف، مع طصؿتف طـ مثؾ ذلؽ يف أمقر الديـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1):ىص احلديث

ـْ َطائَِشَة  -خ3694  ): َزْوِج الـَّبِلِّ  َط
ِ
َقاَل َلَفا:  َأنَّ َرُسقَل اهلل

(2)َأَلْؿ َتَريْ »
َأنَّ َقْقَمِؽ  

ـْ َقَقاِطِد إِْبَراِهقَؿ؟ (3) ا َبـَْقا الَؽْعَبَة اْقَتَصُروا َط  ،«َلؿَّ

َها َطَؾك َقَقاِطِد إِْبَراِهقَؿ؟ َقاَل:  َٓ َتُردُّ ، َأ
ِ
َلْقالَ ِحْدَثانُ »َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

(4) 

(6)(«(5)َقْقِمِؽ بِالُؽْػرِ َلَػَعْؾُت 
. 

ـْ َطائَِشَة  -خ3695 ـْ الَجْدرِ  َسَلْلُت الـَّبِلَّ )، َقاَلْت: َط َط
ـَ  (7)

َأمِ

إِنَّ »ُقْؾُت: َفَؿا َلُفْؿ َلْؿ ُيْدِخُؾقُه فِل الَبْقِت؟ َقاَل:  ،«َكَعؿْ »الَبْقِت ُهَق؟ َقاَل: 

                                                                                                               

، 1585/3/514، 1584/3/513، 1583/3/5130، 126/1/271أصرافف: ]  (1)

158/514 ،3368/6/469 ،4484/8/19 ،7243/13/238 ،32493/ 

5/9/102.] 

 (.3/519تعريف. الػتح )ألؿ تري( أي: ألؿ ) (2)

 .(3/517قريش. الػتح ) :)ققمؽ( أي (3)

قرب  :)حدثان( بؽسر الؿفؿؾة وسؽقن الدال بعدهؿا مثؾثة بؿعـك الحدوث، أي (4)

 (.3/517الػتح ) طفدهؿ.

 (.3/517الػتح ) .)فعؾت( أي: لرددهتا طؾك ققاطد إبراهقؿ (5)

 (.1/504صحقح البخاري ) (6)

الجقؿ وسؽقن الؿفؿؾة، كذا لألكثر، والؿراد: الحجر. الػتح )الجدر( بػتح  (7)

(3/518.) 
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َرْت بِِفُؿ الـََّػَؼةُ  َفَعَؾ َذلَِؽ »ُقْؾُت: َفَؿا َشْلُن َبابِِف ُمْرَتِػًعا؟ َقاَل:  ،«(1)َقْقَمِؽ َقصَّ

ـْ َشاُءوا، َوَلْقالَ َأنَّ َقْقَمِؽ َحِديٌث  ـْ َشاُءوا َوَيْؿـَُعقا َم َقْقُمِؽ، لُِقْدِخُؾقا َم

َطْفُدُهْؿ بِاْلَجاِهِؾقَِّة، َفَلَخاُف َأْن ُتـْؽَِر ُقُؾقُبُفْؿ، َأْن ُأْدِخَؾ الَجْدرَ 
ل الَبْقِت، فِ  (2)

 .(3)(«َوَأْن ُأْلِصَؼ َباَبُف بِاألَْرضِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

، وإخبارها بلن ققمؽ لؿا يف شان الؽعبة  مع زوجتف حديثف  .1

 بـقا الؽعبة اقتصروا طـ ققاطد إبراهقؿ.

ققاطد أٓ تردها طؾك » :م الؿممـقـ طائشة ألسمال  استؿاطف  .2

أن ققمؽ  ذلؽن الذي مـعـل مـ لب فال جابتف وإ ،«؟براهقؿ إ

 .حديثق طفد بالؽػر

ًٓ أ م الؿممـقـ لسمال أ استؿاطف  .3  ،وهق الحجر- طـ الجدار و

 .«كعؿ»هب ؟ وإجابتف م ٓأهق مـ البقت أ -الحطقؿ :ويؼال لف

 ،دام الجدار مـ البقت ما :خرىأمرة  أم الؿممـقـ طائشة  سمال .4

الـػؼة  لفا بلن السبب يف ذلؽ أن وإجابتف ؟ فؾؿ لؿ يدخؾقه يف البقت

 قصرت هبؿ.

                                                                                                               

الػتح  )قصرت هبؿ الـػؼة( بتشديد الصاد، أي: الـػؼة الطقبة التل أخرجقها لذلؽ. (1)

(3/519.) 

 (.3/519أخاف إكؽار قؾقهبؿ بندخال الحجر. الػتح ) :)أن أدخؾ الجدر( أي (2)

 (1/504حقح البخاري )ص (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ان قريًش لب  طـ سبب ارتػاع البقت وإجابتف  أم الؿممـقـ سمال .5

 .ويؿـعقا مـ شاء ،رتػاع أن يدخؾقا مـ شاءأرادت هبذا آ

 الفىائد:

 .ٕحقال الـاس وبعد كظره  مراطاتف  .1

 الحالل.حرص كػار قريش أثـاء بـاء الؽعبة طؾك الـػؼة  .2

 .(1)الؿػسدة وجؾب الؿصؾحة دفعهؿ مـ ٕتؼديؿ إهؿ فا .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/524ح )الػت (1)
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 (1):ىص احلديث

ـِ َمالٍِؽ،  -خ485 ـْ َأَكِس ْب لَِعائَِشَة َسَتَرْت بِِف َجاكَِب َبْقتَِفا،  (2)َكاَن قَِرامٌ )َط

ُف الَ َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعرُِض  (3)َأِمقطِل: »َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َطـَّا قَِراَمِؽ َهَذا، َفنِكَّ
(4) 

(5)(«فِل َصَلَتِل
. 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .لؿا فقف مـ تصاوير :أن تزيؾ هذه السرت  لزوجتف طائشة أمره  .1

إزالة  مـ أم الؿممـقـ طائشة السبب الذي جعؾف يطؾب  بقاكف  .2

 .وذلؽ لؿا فقف مـ تصاوير أشغؾتف يف صالتف :هذا السرت

 الفىائد:

البعد طـ الؿشغالت ب :طؾك تحؼقؼ الخشقع يف صالتف ف حرص .1

 .والؿؾفقات التل تشغؾف طـ صالتف

 . (6)لؿ يؼطعفا ولؿ يعدها أن الصالة ٓتػسد بذلؽ: ٕكف  .2

 
  

                                                                                                               

 [. 5959/10/405، 37/1/578أصرافف: ]  (1)

 (1/578الػتح ) )قرام(: بؽسر الؼاف وتخػقػ الراء، سرت رققؼ مـ صقف ذو ألقان. (2)

 (.1/578أي: أزيؾل وزكا ومعـك. الػتح ) .)أمقطل( (3)

 (.1/578بػتح أولف وكسر الراء، أي: تؾقح. الػتح ). )تعرض( (4)

 (.1/272صحقح البخاري ) (5)

 (.1/578الػتح ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1):ىص احلديث

ـْ َطائَِشَة  -خ3379 َجاَءْتـِل َبِريَرُة َفَؼاَلْت: َكاَتْبُت َأْهؾِل )، َقاَلْت: َط

قٌَّة، َفَلِطقـِقـِل، َفُؼْؾُت: إِْن َأَحبَّ َأْهُؾِؽ َأْن 
َطَؾك تِْسِع َأَواٍق، فِل ُكؾِّ َطاٍم َوقِ

َُٓؤِك لِل َفَعْؾُت، َفَذَهَبْت  َها َلُفْؿ، َوَيُؽقَن َو َبِريَرُة إَِلك َأْهؾَِفا، َفَؼاَلْت َأُطدَّ

  ،َلُفؿْ 
ِ
ـْ ِطـِْدِهْؿ َوَرُسقُل اهلل

َجالٌِس،  َفَلَبْقا َذلَِؽ َطَؾْقَفا، َفَجاَءْت مِ

ُء َلُفْؿ،  َٓ َّٓ َأْن َيُؽقَن الَق َفَؼاَلْت: إِكِّل َقْد َطَرْضُت َذلَِؽ َطَؾْقِفْؿ َفَلبَْقا إِ

َشُة الـَّبِلَّ ، َفَلْخبَ َفَسِؿَع الـَّبِلُّ 
ُخِذيَفا َواْشتَرِصِل »، َفَؼاَل: َرْت َطائِ

َؼ  لَُفُؿ الَقالََء، ْطتَ ـْ أَ َؿ
َؿا الَقالَُء لِ  «َفنِكَّ

ِ
َشُة، ُثؿَّ َقاَم َرُسقُل اهلل

، َفَػَعَؾْت َطائِ

  :ِف، ُثؿَّ َقاَل ْثـَك َطَؾقْ ْعُد، َما »فِل الـَّاِس، َفَحِؿَد اهلَل َوأَ ا بَ اُل ِرَجاٍل َأمَّ بَ

                                                                                                               

، 2168/4/440، 2155/4/432، 1493/3/411، 456/1/655أصرافف: ] (1)

2536/5/198 ،2560/5/219 ،2561/5/224 ،2563/5/225 ،2564/ 

5/229 ،2565/5/231 ،2578/5/241 ،2717/5/370 ،2726/5/382 ،

2729/5/384 ،2735/5/416 ،5097/9/41 ،5279/9/315 ،5284/ 

9/320 ،5430/9/467 ،6717/11/109 ،6751/12/40 ،6754/ 

 /3777، ومسؾؿ 6760/12/48، 6758/12/46، 6754/12/41، 12/41

5/10/139 ،2156/4/443 ،2169/4/ 440 ،2562/2/222 ،6752/ 

، 5280/9/317، 3776، ومسؾؿ 6709/12/48، 6757/12/46، 12/40

 /3776/5مسؾؿ و، 9/319 /5283، 5282/9/317، 5281/9/317

10/138.] 
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ـْ َشْرٍط َلْقَس فِل كَِتاِب  َيْشتَرُِصقَن ُشُروًصا َلْقَسْت فِل كَِتاِب اهَّللِ، َما َكاَن ِم

َؿا  ، َوَشْرُط اهَّللِ َأْوَثُؼ، َوإِكَّ اهَّللِ َفُفَق َباصٌِؾ، َوإِْن َكاَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء اهَّللِ َأَحؼ 

ـْ َأْطَتَؼ   .(1)«الَقالَُء لَِؿ

ـْ َطائَِشَة  -خ60:8 : َطَتَؼْت )، َقاَلْت: َط ـٍ َكاَن فِل َبِريَرَة َثالَُث ُسـَ

 
ِ
ـْ َأْطَتَؼ : »َفُخقَِّرْت، َوَقاَل َرُسقُل اهلل   ،«الَقالَُء لَِؿ

ِ
 َوَدَخَؾ َرُسقُل اهلل

ـْ ُأْدِم الَبْقِت، َفَؼاَل: 
َب إَِلْقِف ُخْبٌز َوُأْدٌم مِ ، «؟َأَلْؿ َأَر الُبْرَمةَ »َوُبْرَمٌة َطَؾك الـَّاِر، َفُؼرِّ

َدَقَة، َقاَل:  َٓ َتْلُكُؾ الصَّ َق بِِف َطَؾك َبِريَرَة، َوَأْكَت  ُهَق َطَؾْقَفا »َفِؼقَؾ: َلْحٌؿ ُتُصدِّ

 .(2)«َصَدَقٌة، َوَلـَا َهِديَّةٌ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 بريرة. إطتاقبشلن  لزوجتف طائشة  استؿاطف  .1

و إخبارها بلن القٓء  ،طتاقفاإبشراء بريرة ثؿ   لزوجتف قجقفف ت .2

 لؿـ أطتؼ.

 .طؿا رآه ولؿ يجده وهق الؾحؿ  لزوجتف سمالف  .3

هق لحؿ  ،ـ أن الؾحؿ الذي رآهط إلجابة طائشة  استؿاطف  .4

 فلهدتف لفا. ،تصدق بف طؾك بريرة

 .لفؿ يةو هد ،لن الؾحؿ صدقة طؾك بريرةب تقجقفف  .5

                                                                                                               

 (.1/617قح البخاري )صح (1)

 (.2/331قح البخاري )صح (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفىائد:

 .(1)«وأوثؼ شرط اهَّلل أحؼ» : أدمل لؼقلفحؼ حؼ اهلل مؼدم طؾك  .1

 .لربف وثـاؤه طؾقف يف بداية تقجقفف لؾـاس حؿده  .2

 بلن كؾ شرط لقس يف كتاب اهلل ففق باصؾ. تقجقفف  .3

، وأن حؼ اهلل مؼدم بلن قضاء اهلل أحؼ، وشرط اهلل أوثؼ  تلكقده .4

 . (2)طؾك أدمل

 تحتاج إلك إيضاح وتبققـو ا،ع الـاس فقفلألخطاء التل يؼ إصالحف  .5

 طؾك الؿـرب ومبادرتف بذلؽ.

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.9/325الػتح ) (1)

 (.1/615، )2155ؿا يف صحقح البخاري برقؿ: ك (2)
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 (1):ىص احلديث

ـْ  -خ377  )، َقاَلْت:  َمْقُؿقَكَة بِـِْت الَحاِرِث  َط
ِ
 َوَضْعُت لَِرُسقِل اهلل

ـِ  َتْق ًة َأْو َمرَّ ُثؿَّ َأْفَرَغ بَِقِؿقـِِف َطَؾك  ،ُغْساًل َوَسَتْرُتُف، َفَصبَّ َطَؾك َيِدِه، َفَغَسَؾَفا َمرَّ

لَحائِِط، ُثؿَّ َتَؿْضَؿَض ِشَؿالِِف، َفَغَسَؾ َفْرَجُف، ُثؿَّ َدَلَؽ َيَدُه بِإَْرِض َأْو بِا

َواْسَتـَْشَؼ، َوَغَسَؾ َوْجَفُف َوَيَدْيِف، َوَغَسَؾ َرْأَسُف، ُثؿَّ َصبَّ َطَؾك َجَسِدِه، ُثؿَّ 

ك َفَغَسَؾ َقَدَمْقِف، َفـَاَوْلُتُف ِخْرَقًة، َفَؼاَل بَِقِدهِ  َتـَحَّ
(4)((3)َهَؽَذا، َوَلْؿ ُيِرْدَها (2)

. 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(5)ضقءقسؾ والغبنحضار ماء ال استعاكتف  .1

 .لؾخرقة أو الثقب أو الؿـديؾ طدم أخذه  .2

ة قيف طدم رغبتف يف الخر إلك مقؿقكة باإلشارة بقده  اكتػاؤه  .3

 مـ آغتسال. آكتفاءبعد 

                                                                                                               

، 260/1/443، 259/1/442، 257/1/439، 249/1/431أصرافف: ] (1)

265/1/446 ،266/1/447 ،274/1/455 ،276/1/457 ،280/1/461 ،

 [.722/2/3/234مسؾؿ 

 (.1/448الػتح ) )فؼال بقده(: أي أشار. (2)

 (.1/448)ولؿ يردها(: بضؿ أولف وإسؽان الدال مـ اإلرادة. الػتح ) (3)

 (.1/248صحقح البخاري ) (4)

 .(1/432الػتح ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفىائد:

 . (1)استحباب التسرت يف الغسؾ ولق كان يف البقت .1

 .الجـابة مرة واحدة فؼطأن القاجب يف غسؾ  .2

 .خدمة الزوجات ٕزواجفـ .3

 .الصب بالقؿقـ طؾك الشؿال لغسؾ الػرج هبا .4

 . (2)ض ماء الغسقؾ والقضقءػجقاز ك .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/432الػتح ) (1)

آخر ٓ يتعؾؼ بؽراهة فقجقز أن يؽقن طدم إخذ ٕمر »: قال الحافظ ابـ حجر  (2)

 أو غقر ذلؽ، وقال ابـ دققؼ التـشقػ بؾ ٕمر يتعؾؼ بالخرقة، أو لؽقكف مستعجاًل 

. الػتح «العقد: كػضف الؿاء بقده يدل طؾك أن ٓ كراهة يف التـشقػ ٕن كال مـفؿا إزالة

(1/432.) 
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 (1)ىص احلديث:

، َقاَل:  -خ64:3 ْهِريِّ ـِ الزُّ ـِ ُحـَْقٍػ )َط ـُ َسْفِؾ ْب َأْخَبَركِل َأُبق ُأَماَمَة ْب

 ،
ِ
ِذي ُيَؼاُل َلُف َسْقُػ اهلل ـَ الَقلِقِد، الَّ ـَ َطبَّاٍس، َأْخَبَرُه َأنَّ َخالَِد ْب ، َأنَّ اْب إَْكَصاِريُّ

 
ِ
ـِ َطبَّاٍس، َطَؾك َمْقُؿقَكَة، َوِهَل َخاَلُتُف وَ  َأْخَبَرُه َأكَُّف َدَخَؾ َمَع َرُسقِل اهلل َخاَلُة اْب

َفَقَجَد ِطـَْدَها َضبًّا َمْحـُقًذا
ـْ (2)

، َقْد َقِدَمْت بِِف ُأْخُتَفا ُحَػْقَدُة بِـُْت الَحاِرِث مِ

 
ِ
بَّ لَِرُسقِل اهلل َمِت الضَّ ُم َيَدُه لَِطَعاٍم َحتَّك َكْجٍد، َفَؼدَّ َؿا ُيَؼدِّ ، َوَكاَن َقؾَّ

ك لَ  َث بِِف َوُيَسؿَّ  ُيَحدَّ
ِ
ـَ  ُف، َفَلْهَقى َرُسقُل اهلل

، َفَؼاَلِت اْمَرَأٌة مِ بِّ َيَدُه إَِلك الضَّ

 (3)الـِّْسَقِة الُحُضقرِ 
ِ
بُّ َيا َرُسقَل  : َأْخبِْرَن َرُسقَل اهلل َـّ َلُف، ُهَق الضَّ ْمُت َما َقدَّ

 
ِ
، َفَرَفَع َرُسقُل اهلل

ِ
، َفَؼاَل َخالِ  اهلل بِّ ـِ الضَّ بُّ َيَدُه َط ـُ الَقلِقِد: َأَحَراٌم الضَّ ُد ْب

؟ َقاَل: 
ِ
ـْ بَِلْرِض َقْقِمل، َفَلِجُدكِل َأَطاُففُ »َيا َرُسقَل اهلل ـْ َلْؿ َيُؽ

َقاَل  ،«(4)الَ، َوَلؽِ

 
ِ
( َخالٌِد: َفاْجَتَرْرُتُف َفَلَكْؾُتُف، َوَرُسقُل اهلل َيـُْظُر إَِللَّ

(5) . 

                                                                                                               

، 5400/9/543، 5391/9/444[. 5391/9/444، 5537/9/580أصرافف: ] (1)

 .5035/7/13/108، مسؾؿ 5537/9/580

 (.9/581)محـقذ( أي: مشقي بالحجارة الؿحؿاة. الػتح ) (2)

، كؿا )امرأة مـ الـسقة الحضقر( هذه الؿرأة ورد التصريح بلهنا مقؿقكة أم الؿممـقـ  (3)

يا رسقل اهلل إكف لحؿ ضب، »طباس، فؼالت مقؿقكة: طـد مسؾؿ مـ وجف آخر طـ ابـ 

 (.9/445. الػتح )«فؽػ يده

 (. 9/582)أطافف( أي: أتؽره أكؾف؟. يؼال: طػت الشلء أطافف. الػتح ) (4)

 (.2/391صحقح البخاري ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، َقاَل:  -م6050 ََصؿِّ ْٕ ـِ ا ـْ َيِزيَد ْب ـَا )َط َب إَِلْق َدَطاَكا َطُروٌس بِاْلَؿِديـَِة َفَؼرَّ

ـَ اْلَغِد، َفَلْخَبْرُتُف، َفَلْكَثَر 
ـَ َطبَّاٍس مِ َثاَلَثَة َطَشَر َضبًّا، َفآكٌِؾ َوَتاِرٌك، َفَؾِؼقُت اْب

 اْلَؼْقُم َحْقَلُف َحتَّك َقاَل َبْعُضُفْؿ: َقاَل َرُسق
ِ
اَل آُكُؾُف، َواَل َأْكَفك َطـُْف، َواَل » ُل اهلل

ُمفُ   «ُأَحرِّ
ِ
ـُ َطبَّاٍس: بِْئَس َما ُقْؾُتْؿ، َما ُبِعَث َكبِلُّ اهلل ًما،  ، َفَؼاَل اْب َّٓ ُمِحالًّ َوُمَحرِّ إِ

 
ِ
ـُ  إِنَّ َرُسقَل اهلل ـُ َطبَّاٍس، َوَخالُِد ْب َبْقـََؿا ُهَق ِطـَْد َمْقُؿقَكَة، َوِطـَْدُه اْلَػْضُؾ ْب

ا َأَراَد الـَّبِلُّ  َب إَِلْقِفْؿ ُخَقاٌن َطَؾْقِف َلْحٌؿ، َفَؾؿَّ َأْن  اْلَقلِقِد، َواْمَرَأٌة ُأْخَرى، إِْذ ُقرِّ

، َفَؽػَّ َيَدُه، َوَقاَل: َيْلُكَؾ، َقاَلْت َلُف َمْقُؿقَكُة: إِكَُّف َلْحُؿ َض  َهَذا َلْحٌؿ َلْؿ آُكْؾُف »بٍّ

ـُ اْلَقلِقِد، َواْلَؿْرَأُة، َوَقاَلْت «ُكُؾقا»، َوَقاَل َلُفْؿ: «َقط   ، َفَلَكَؾ مِـُْف اْلَػْضُؾ، َوَخالُِد ْب

 
ِ
َّٓ َشْلٌء َيْلُكُؾ مِـُْف َرُسقُل اهلل ـْ َشْلٍء إِ

َٓ آُكُؾ مِ   .)(1)َمْقُؿقَكُة: 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لحؿ ضب. لخرب الؿرأة التل أخربتف بلن الؾحؿ استؿاطف  .1

 .لف بذلؽ طـ أكؾ الضب بعد إخبار أم الؿممـقـ مقؿقكة  امتـاطف  .2

 الفىائد:

 برفع يده، ثؿ بقاكف لصحابتف بلكف هذا لحؿ لؿ يلكؾف قط. اكتػاؤه  .1

 .(2)جقاز أكؾ الضب .2

  .(3)الؼريب والصفر والصديؼجقاز إكؾ مـ بقت  .3

                                                                                                               

 .835صحقح مسؾؿ، ص  (1)

 (.9/582الػتح ) (2)

 (.9/584الػتح ) (3)
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 . (1)ٓيعؾؿ مـ الغقبقات إٓ ماطؾؿف اهلل أكف  .4

 . (2)، وطظقؿ كصحفا لؾرسقل وفقر طؼؾ مقؿقكة  .5

حتك إهنا ٓ تلكؾ  لرسقل اهلل  طظؿ محبة أم الؿممـقـ مقؿقكة  .6

 وهذا مـتفك التقافؼ الـػسل بقـفؿا. إٓ ما أكؾ مـف رسقل اهلل 

 

 
  

                                                                                                               

 (.9/585الػتح ) (1)

 ( بتصرف.9/585الػتح ) (2)
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 (1):ىص احلديث

ـِ َطبَّاٍس، َأنَّ َمْقُؿقَكَة بِـَْت الَحاِرِث  -36:3 ـْ ُكَرْيٍب َمْقَلك اْب  َط

َأكََّفا َأْطَتَؼْت َولِقَدةً )َأْخَبَرْتُف، 
ا َكاَن َيْقُمَفا َوَلْؿ َتْسَتْلِذِن الـَّبِلَّ  (2) ِذي ، َفَؾؿَّ الَّ

 َأكِّل َأْطَتْؼُت َولِقَدتِل، َقاَل: 
ِ
َيُدوُر َطَؾْقَفا فِقِف، َقاَلْت: َأَشَعْرَت َيا َرُسقَل اهلل

َكاَن َأْطَظَؿ  (3)َأَما إِكَِّؽ َلْق َأْطَطْقتَِفا َأْخَقاَلِؽ »َقاَلْت: َكَعْؿ، َقاَل:  ،«َأَوَفَعْؾِت؟»

 .(4)(«أِلَْجرِكِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

  لحديث زوجتف أم الؿممـقـ مقؿقكة بـت الحارث استؿاطف  .1

 بلهنا أطتؼت جارية لفا.

 .«أو فعؾت؟»بؼقلف:   مؿا ذكرتف أم الؿممـقـ مقؿقكة تلكده وتثبتف  .2

بلن إططاء هذه القلقدة  لزوجتف أم الؿممـقـ مقؿقكة  بقاكف  .3

 ٕخقالؽ أطظؿ ٕجرك.

                                                                                                               

 [.2317/4/7/93، مسؾؿ2594/5/260، 2592/5/257أصرافف: ]حديث: (1)

 (.5/258)اطتؼت ولقدة(: أي: جارية. الػتح ) (2)

أخقالؽ(: أخقالفا كاكقا مـ بـل هالل. واسؿ أمفا: هـد بـت طقف بـ زهقر بـ  (3)

 (.5/259الحارث. الػتح )

 (.1/705صحقح البخاري ) (4)
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 الفىائد:

 .(1)ذي الرحؿ أفضؾ مـ العتؼأن هدية  .1

 .(2)فضقؾة صؾة إرحام .2

 .(3)آطتـاء بلقارب إم إكراما لحؼفا .3

 .(4)جقاز تربع الؿرأة بؿالفا بغقر إذن زوجفا .4

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.5/259الػتح )  (1)

 (.4/7/94شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 ( بتصرف.4/7/94شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

 (.4/7/94شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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  (1)ىص احلديث:

ـْ َجابٍِر،  -م4508  )َط
ِ
َرَأى اْمَرَأًة، َفَلَتك اْمَرَأَتُف َزْيـََب،  َأنَّ َرُسقَل اهلل

(2)َوِهَل َتْؿَعُس َمـِقَئةً 
إِنَّ »َلَفا، َفَؼَضك َحاَجَتُف، ُثؿَّ َخَرَج إَِلك َأْصَحابِِف، َفَؼاَل:  

 اْلَؿْرَأَة ُتْؼبُِؾ فِل ُصقَرةِ َشْقَطاٍن، َوُتْدبُِر فِل ُصقَرِة َشْقَطاٍن، َفنَِذا َأْبَصَر َأَحُدُكؿُ 

 .(3)(«اْمَرَأًة َفْؾَقْلِت َأْهَؾُف، َفنِنَّ َذلَِؽ َيُرد  َما فِل َكْػِسفِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .طـدما رأى امرأة بالذهاب إلك زوجتف  مبادرتف  .1

إلك تحؼقؼ ما يطؾبف مـفا  ايف مبادرهت لزوجتف  حسـ تربقتف  .2

 حتك ولق كاكت مشغقلة بلي شلء آخر.

 الفىائد:

ٕمتف بلن الؿرأة تؼبؾ يف   إفادتفبقان طظؿ فتـة الرجال بالـساء، و .1

 صقرة شقطان، وتدبر يف صقرة شقطان.

، رمضان غقريف -ٓ بلس بطؾب الرجؾ امرأتف إلك الققاع يف الـفار »  .2

                                                                                                               

(1) [570/5/9/186]. 

قال أهؾ الؾغة: الؿعس بالعقـ الؿفؿؾة الدلؽ. والؿـقئة، قال أههؾ  .)تؿعس مـقئة( (2)

هههل الجؾههد أول مهها يقضههع يف الههدباغ. شههرح الـههقوي طؾههك صههحقح مسههؾؿ  الؾغههة:

(5/9/187  .) 

 .570صحقح مسؾؿ، ص (3)
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ٕكف ربؿا غؾبت طؾك الرجؾ شفقة  :وإن كاكت مـشغؾة بؿا يؿؽـ تركف

 .(1)«يتضرر بالتلخر يف بدكف أو يف قؾبف وبصره

 

 
  

                                                                                                               

 .بتصرف (5/9/187شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) مؼقلة اإلمام الـقوي  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ3360 ـْ َأَكِس ْب َفنَِذا َحْبٌؾ   (2)، )َقاَل: َدَخَؾ الـَّبِلُّ َط

ـِ  اِرَيَتْق ـَ السَّ َمْؿُدوٌد َبْق
 (4)َقاُلقا: َهَذا َحْبٌؾ لَِزْيـََب  ،«َما َهَذا الَحْبُؾ؟»َفَؼاَل:  ،(3)

َؼْت، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  (5)َفنَِذا َفَتَرْت 
، َفنَِذا (6)الَ ُحؾ قُه لُِقَصؾِّ َأَحُدُكْؿ َكَشاَصفُ : »َتَعؾَّ

  .(7)«(َفْؾَقْؼُعدْ َفَتَر 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .ٕحقال أمفات الؿممـقـ  تػؼده  .1

 مؿدودا، وتثبتف.طـدما رآه الحبؾ  ـط سمالف  .2

إذا فههرتت وأهنهها »إلجههابتفؿ بههلن هههذا الحبههؾ لزيـههب،  اسههتؿاطف  .3

 .«بف تعؾؼت

 .إمر ةطـدما طرف حؼقؼ طـ فعؾفا  لزيـب هنقف  .4

                                                                                                               

 [.1832/3/6/75، ومسؾؿ 1150/3/43أصرافف: ] (1)

 (.3/44)( زاد مسؾؿ يف رواية: الؿسجد. الػتح )دخؾ الـبل  (2)

 (.3/44الػتح ) )بقـ الساريتقـ( أي: الؾتقـ يف جاكب الؿسجد. (3)

 (.3/44الػتح ). )حبؾ لزيـب( بـت جحش أم الؿممـقـ  (4)

 (.3/44الػتح ))فنذا فرتت( بػتح الؿثـاة، أي: كسؾت طـ الؼقام يف الصالة.  (5)

 (.3/44الػتح ))كشاصف( أي: مدة كشاصف.  (6)

 (.1/414)حقح البخاري ص (7)



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
90 

 مباشرة بنزالة هذا الحبؾ. أمره  .5

بالؿـفج الذي   أمفات الؿممـقـ وغقرهـ تقجقفف بقاكف و .6

 «.لُِقَصؾِّ َأَحُدُكْؿ َكَشاَصُف، َفنَِذا َفَتَر َفْؾَقْؼُعْد »بؼقلف: يسؾؽ يف العبادة 

 الفىائد:

طظؿ هذا الديـ ويسره، فال غؾق وٓ تػريط، بؾ هق ديـ وسط،  .1

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ 

 .[143 ]البؼرة: ﴾ڱ ڱڳ ڳ 

، وهق (1)فقفا ـطعالحث طؾك آقتصاد يف العبادة والـفل طـ الت .2

 الغؾق، ومجاوزة الحد الؿشروع.

 .(2)إزالة الؿـؽر بالقد والؾسان .3

 .(3)جقاز تـػؾ الـساء يف الؿسجد .4

 
  

                                                                                                               

 (.3/45لػتح )ا (1)

 (.3/45لػتح )ا (2)

 (.3/45لػتح )ا (3)
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  (1)ىص احلديث:

ـِ ُطَؿْقٍر، َقاَل: َقاَلْت ُأمُّ َسَؾَؿَة:  -م3345 ـْ ُطَبْقِد ْب ا َماَت َأُبق َسَؾَؿَة، )َط َلؿَّ

ُث َطـُْف، َفُؽـُْت َقْد َتَفقَّْلُت (2)ُقْؾُت: َغِريٌب َوفِل َأْرِض ُغْرَبةٍ  َْبؽَِقـَُّف ُبَؽاًء ُيَتَحدَّ َٕ  ،

ـَ 
ِعقدِ لِْؾُبَؽاِء َطَؾْقِف، إِْذ َأَقَبَؾِت اْمَرَأٌة مِ الصَّ

، َفاْسَتْؼَبَؾَفا (4)ُتِريُد َأْن ُتْسِعَدكِل (3)

 
ِ
ْقَطاَن َبْقًتا َأْخَرَجُف اهَّللُ ِمـُْف؟»، َوَقاَل: َرُسقُل اهلل ـَ َأْن ُتْدِخِؾل الشَّ « َأُترِيِدي

ـِ اْلُبَؽاِء َفَؾْؿ َأْبِؽ( ، َفَؽَػْػُت َط ـِ َتْق َمرَّ
(5). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يف تقجقفف لفذه الؿرأة التل قدمت لؿساطدة أم سؾؿة  مبادرتف  .1

 طؾك البؽاء يف فؼدها لزوجفا.

 الشقطان مـف.بخروج   أم سؾؿةأبل سؾؿة وطؾك بقت  ثـاؤه  .2

                                                                                                               

(1) [2134/3/6/234.] 

)أرض غربة( معـاه: أكف مـ أهؾ مؽة، ومات بالؿديـة. شرح الـقوي طؾك صحقح  (2)

 (.3/6/234مسؾؿ )

)الصعقد( طقالل الؿديـة، وأصؾ الصعقد ما كان طؾك وجف إرض. شرح الـقوي  (3)

 (.3/6/234طؾك صحقح مسؾؿ )

)تسعدين( أي: تساطدين يف البؽاء والـقح. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ  (4)

(3/6/234) 

 .379صحقح مسؾؿ، ص  (5)
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ًٓ  بقاكف  .3  لؾشقطان يف البقت. وتقضقحف أن يف ذلؽ العؿؾ إدخا

أخرجف  اأتريديـ أن تدخؾل الشقطان بقتً »لؾؿقطظة بؼقلف:   تؽراره .4

 مرتقـ. «اهَّلل مـف

 الفىائد:

حتك يف إمقر الصعبة   ٕوامره سرطة استجابة صحابتف  .1

 .كػت طـ البؽاء كالم الرسقل  والحرجة، فؿـذ أن طؾؿت أم سؾؿة 

 أهؿقة الصرب طـد الؿصائب. .2
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 (1):ىص احلديث

ـْ  -خ:684  الـَّبِلَّ ):  ُأمِّ َسَؾَؿةَ َط
فِل  (2)َرَأى فِل َبْقتَِفا َجاِرَيةً  َأنَّ

اْسَتْرُققا َلَفا، َفنِنَّ بَِفا الـَّْظَرةَ »َفَؼاَل:  ،(3)َوْجِفَفا َسْػَعةٌ 
(4)»)(5). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لؾسػعة التل يف وجف هذه الجارية. مالحظتف  .1

 برققة هذه الجارية.  ٕم الؿممـقـ أم سؾؿة تقجقفف  .2

 طـ هذه الجارية بلن هبا الـظرة.  ٕم الؿممـقـ بقاكف  .3

 الفىائد:

 . (6)مشروطقة الرققة مـ العقـ .1

                                                                                                               

  [.5725/7/14/195، ومسؾؿ 5739/10/210أصرافف: ] (1)

: لؿ أقػ طؾك اسؿفا، ووقع يف مسؾؿ )رأى يف بقتفا جارية( قال الحافظ بـ حجر  (2)

 (. 10/212قال لجارية يف بقت أم سؾؿة. الػتح )

 )سػعة( سقاد يف القجف، ومـف: سػعة الػرس سقاد كاصقتف، وققؾ: حؿرة يعؾقها سقاد، (3)

 (.10/212إصؾل. الػتح )ا طؾك غقر لقكف وققؾ غقر ذلؽ، وحاصؾفا: أن بقجففا مقضعً 

واختؾػ يف الؿراد بالـظرة، فؼقؾ: طقـ مـ »: )فنن هبا الـظرة( قال الحافظ بـ حجر  (4)

كظر الجـ، وققؾ: مـ اإلكس، وإولك أكف أطؿ مـ ذلؽ، وأهنا أصقبت بالعقـ فؾذلؽ 

 (.10/212. الػتح )«يف آسرتقاء لفا أذن 

 (.2/451صحقح البخاري ) (5)

 (.10/213لػتح )ا (6)
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 ۀ ۀ﴿طظؿ هذا الؼرآن العظقؿ، وأثره طؾك الؿرضك، قال تعالك:  .2

 .[82]اإلسراء: ﴾ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ
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 (1)ىص احلديث:

ٍر، َأكََّفا َسِؿَعِت الـَّبِلَّ طـ  -م7505
اَل »، َيُؼقُل ِطـَْد َحْػَصَة: ُأمُّ ُمَبشِّ

ـَ َباَيُعقا َتْحَتَفا َجَرِة َأَحٌد، الَِّذي ـْ َأْصَحاِب الشَّ  ،«َيْدُخُؾ الـَّاَر، إِْن َشاَء اهَّللُ، ِم

 َفاْكَتَفَرَها، َفَؼاَلْت َحْػَصُة: 
ِ
 گ گگ گ ک ک﴿َقاَلْت: َبَؾك، َيا َرُسقَل اهلل

 ڱ﴿ : َقْد َقاَل اهَّللُ »: َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ،[71 ]مريؿ: ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ

 .(2)(«[72]مريؿ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ااهلل بف أهؾ بقعةبؿا اختص  م الؿممـقـ حػصة ٕ ه إخبار .1

 .، وأكف لـ يدخؾ الـار أحد مـفؿالشجرة

 بؾك يا رسقل اهلل. ا:بؼقلف  ةٓطرتاض حػص استؿاطف  .2

 طؾك اطرتاضفا. لزوجتف حػصة  اكتفار الـبل  .3

 ک﴿: بؼقلف تعالك ٓستشفاد أم الؿممـقـ حػصة  استؿاطف  .4

 .﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

بؼقلف  اهتذكقرو ة لؿا ففؿتف زوجتف حػص تعؾقؿف وتصحقحف  .5

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ تعالك:

                                                                                                               

(1) [6404] 

 .1045صحقح مسؾؿ، ص (2)
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طؾك وجف آسرتشاد  مع زوجتف أم الؿممـقـ حػصة  حقاره  .6

 .  (1) ةوهق مؼصقد حػص

 ىائد:فال

 تعؾقؿ إهؾ، وإيضاح مايشتبف طؾقفؿ. .1

أحد  ٕهؾ الشجرة الذيـ بايعقا تحتفا بلهنؿ لـ يدخؾ بشارتف  .2

 الـار. مـفؿ

 طؾق مـزلة أهؾ الشجرة وفضؾفؿ. .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.8/16/57شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

 الـَّبِلَّ  -م7:34 
ـْ ُجَقْيِرَيَة، )َأنَّ ـَ َصؾَّك  َط ـْ ِطـِْدَها ُبْؽَرًة ِحق

َخَرَج مِ

ْبَح، َوِهَل فِل َمْسِجِدَها، ُثؿَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحك، َوِهَل َجالَِسٌة، َفَؼاَل:  َما »الصُّ

َلَؼْد ُقْؾُت » :َقاَلْت: َكَعْؿ، َقاَل الـَّبِلُّ  ،«ِزْلِت َطَؾك اْلَحاِل الَّتِل َفاَرْقُتِؽ َطَؾْقَفا؟

: َـّ اٍت، لَْق ُوِزَكْت بَِؿا ُقْؾِت ُمـُْذ الْقَْقِم َلَقَزَكتُْف ُسْبَحاَن  َبْعَدِك َأْرَبَع َكؾَِؿاٍت، َثََلَث َمرَّ

 .(2)(«َوِمَداَد َكِؾَؿاتِفِ  ،َوِزَكَة َطْرِشفِ  ،َوِرَضا َكْػِسفِ  ،اهَّللِ َوبَِحْؿِدِه، َطَدَد َخْؾِؼفِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

حقـ صؾك الصبح  مع زوجتف أم الؿممـقـ جقيرية  جؾقسف  .1

 ثؿ خروجف مـ طـدها.

 تزال يف مصالها. وهل ٓضحك إلقفا  رجقطف  .2

ن وأكت يف زلت مـذ الصباح إلك أ هؾ ٓ :لزوجتف سمالف  .3

 كعؿ. :إلجابتفا بؼقلفا وسؿاطف  ؟مصالك

أربع لؼد قؾت بعدك »لؿا هق أفضؾ، بؼقلف:   لزوجتف إرشاده  .4

سبحان اهَّلل » :زكت بؿا قؾت مـذ الققم لقزكتفـكؾؿات، ثَلث مرات لق و

 .«ومداد كؾؿاتف ،وزكة طرشف ،ورضا كػسف ،طدد خؾؼف ،وبحؿده

 ٕهؾف يف طبادهتؿ. تػؼده  .5

                                                                                                               

 [.6913/9/17/46أصرافف: ] (1)

 .1121صحقح مسؾؿ، ص  (2)
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 ىائد:فال

كؿا جاء يف كتاب اهلل سبحاكف مـ إمر  ،ٕمتف طظؿ التسبقح بقاكف  .1

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ،[1 إطؾك:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿بالتسبقح 

 .[98-97 ]الحجر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 طؾك إذكار.  جقيرية حرص أم الؿممـقـ .2

 طؾك مؽث وقت صقيؾ يف أذكارها. جقيرية  صرب أم الؿممـقـ .3

تػاضؾ إذكار بعضفا طـ بعض، وطؾك الؿسؾؿ الحرص طؾك  .4

 جقامع الؽؾؿ.

 فضؾ الذكر القارد. .5
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 (1)ىص احلديث:

، َقاَل:  -خ 6303 ْهِريِّ ـِ الزُّ َبقِْر، َأنَّ َزْيـََب )َط ـُ الزُّ َأْخبََركِل ُطْرَوُة بْ

َة بِـَْت َأبِل ُسْػقَاَن، َأْخبََرْتَفا: َأكََّفا  بِـَْت َأبِل َسَؾَؿَة، َأْخبََرْتُف: َأنَّ ُأمَّ َحبِقبَ

، اْكؽِْح رَ  َقاَلْت: َيا
ِ
ـَ »بِـَْت َأبِل ُسْػَقاَن، َفَؼاَل:  (3)ُأْختِل (2)ُسقَل اهلل َأَوُتِحبِّق

ـْ َشاَرَكـِل فِل َخْقٍر (5)، َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، َلْسُت َلَؽ بُِؿْخؾَِقةٍ «(4)َذلِِؽ  ، َوَأَحبُّ َم

إِنَّ َذلِِؽ الَ َيِحؾ  لِل: »، َفَؼاَل الـَّبِلُّ (6)ُأْختِل
ُث َأكََّؽ «. (7) ُقْؾُت: َفنِكَّا ُكَحدَّ

َلْق »، ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَؼاَل: «بِـَْت ُأمِّ َسَؾَؿةَ »ُتِريُد َأْن َتـْؽَِح بِـَْت َأبِل َسَؾَؿَة؟ َقاَل: 

ـْ َربِقَبتِل َفا َلْؿ َتُؽ َأكَّ
ـَ  (9)فِل َحْجرِي (8) َفا الَْبـَُة َأِخل ِم َما َحؾَّْت لِل، إِكَّ

                                                                                                               

، 5123/9/81، 5107/9/62، 5106/9/62، 5101/9/43أصرافف: ] (1)

 [.3588/5/10/28، مسؾؿ 5372/9/426

 (9/46)اكؽح( تزوج. الػتح ) (2)

 (.9/46)أختل( وطـد مسؾؿ والـسائل )أكؽح أختل طزة بـت أبل سػقان(. الػتح ) (3)

)أو تحبقـ ذلؽ( استػفام تعجب مـ كقهنا تطؾب أن يتزوج غقرها مع ما صبع طؾقف  (4)

 (.9/46الـساء مـ الغقرة. الػتح )

 (9/46)بؿخؾقة( لست مـػردة بؽ خالقة مـ ضرة. الػتح ) (5)

 (.9/46)يف خقٍر أختل( الؿراد بف صحبة رسقل اهلل الؿتضؿـة لسعادة الداريـ. الػتح ) (6)

 (.7/9ٕكف جؿع بقـ أختقـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)ٓ يحؾ لل( (7)

 (.7/9)ربقبتل( بـت زوجتل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (8)

 (.7/9ؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))حجري( حضاكتل ورطايتل. تعؾق (9)
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َضاَطِة،  َـّ َوالَ أَ الرَّ ُؽ
ـَ َطَؾلَّ َبـَاتِ ْض

ْرَضَعْتـِل َوَأَبا َسَؾَؿَة ُثَقْيبَُة، َفَلَ َتْعرِ

َـّ  ُؽ
َبِل َلَفٍب  :ُطْرَوةُ  َقاَل  ،«َأَخَقاتِ

ِ
ٌَٓة ٕ َكاَن َأُبق َلَفٍب َأْطَتَؼَفا،  ،وُثَقْيَبُة َمْق

ا َماَت َأُبق َلَفٍب ُأِرَيفُ َفَلْرَضَعِت الـَّبِلَّ  ، َفَؾؿَّ
ِف بَِشرِّ ِحقَبةٍ  (1)

، َقاَل (2)َبْعُض َأْهؾِ

َغْقَر َأكِّل ُسِؼقُت فِل َهِذهِ  (4)َقاَل َأُبق َلَفٍب: َلْؿ َأْلَؼ َبْعَدُكؿْ  (3)َلُف: َماَذا َلِؼقَت؟
(5) 

 .(7)ُثَقْيَبَة( (6)بَِعَتاَقتِل

ـِ َمالٍِؽ:  -خ6334 ـْ ِطَراِك ْب ْخَبَرْتُف: َأنَّ ُأمَّ َأنَّ َزْيـََب بِـَْت َأبِل َسَؾَؿَة، أَ )َط

 
ِ
َة بِـَْت َأبِل َسَؾَؿَة، َحبِقَبَة، َقاَلْت لَِرُسقِل اهلل ْثـَا َأكََّؽ َكاكٌِح ُدرَّ : إِكَّا َقْد َتَحدَّ

 
ِ
َأَطَؾك ُأمِّ َسَؾَؿَة؟ َلْق َلْؿ َأْكؽِْح ُأمَّ َسَؾَؿَة َما َحؾَّْت لِل، إِنَّ : »َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َضاَطةِ َأَباَها أَ  ـَ الرَّ  .(8)«(ِخل ِم

                                                                                                               

 (.7/9)أريف( أري أبا لفب يف الؿـام. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.9/48حقبة( أي: سقء حال. الػتح ) )بشر (2)

 (.9/49)ماذا لؼقت( أي: بعد الؿقت. الػتح ) (3)

، وطـد طبدالرزاق طـ «رخاءلؿ ألؼ بعدكؿ » :)لؿ ألؼ بعدكؿ( ويف رواية اإلسؿاطقؾل (4)

سؼط الؿػعقل مـ رواية »قال ابـ بطال:  .«لؿ ألؼ بعدكؿ راحة» :طـ الزهري ،معؿر

 (.7/9. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )«البخاري، وٓ يستؼقؿ الؽالم إٓ بف

)هذه( إشارة إلك الـؼرة بقـ اإلهبام والؿسبحة كؿا ورد، وحاصؾ الؿعـك أكف سؼل شقئا  (5)

 (.7/9قؾقال مـ الؿاء ٓ يذكر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.7/9. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))بعتاقتل( بسبب طتؼف لثقيبة  (6)

 (.2/332صحقح البخاري ) (7)

 (.2/337صحقح البخاري ) (8)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يف كؽاحف ٕختفا.  لطؾب زوجتف استؿاطف  .1

 يف سمالف لفا طـ رغبتفا يف زواجف مـ أختفا.  مع زوجتف تبسطف  .2

 وإففامف بلن ذلؽ ٓ يحؾ لف.  لزوجتف إجابتف  .3

 خطب بـت أبل سؾؿة.قس  فلؽالم زوجتف بلك استؿاطف  .4

 لفذا الؿقضقع. استـؽاره  .5

 بلكف يريد كؽاح بـت أبل سؾؿة؟  مـ ققل زوجتف تثبتف  .6

مع البسط بلهنا ٓ تحؾ لف ٕمريـ: لؽقهنا   لزوجتف إجابتف  .7

 ، وابـة أخقف مـ الرضاطة.هة يف حجربربق

 يف اإلجابة بتحديد مـ قام بالرضاطة. إيضاحف  .8

ـ طؾقف بـاهتـ تقجقفف  .9 ٓ يعرض ٓ  ،العام لجؿقع زوجاتف بلن   .أخقاهتـو

 . زوجاتفل، وحسـ تعؾقؿف  سعة صدره .10

يسلل زوجتف وتجقبف، وتسللف ويجقبفا،  أدب الحقار، فالـبل  .11

 .واحرتام صدقببشػافقة 

 ىائد:فال

 وصحبتف، حتك بادر بعضفـ فضؾ الـبل  استشعار زوجات الـبل  .1

 بعرض أخقاهتـ طؾقف.

 بقان حؽؿ الـؽاح ٕخت الزوجة والربقبة. .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة َزْوِج الـَّبِلِّ  -خ 445  )، َقاَلْت: َط
ِ
 َخَرْجـَا َمَع َرُسقِل اهلل

َحتَّك إَِذا ُكـَّا بِاْلَبْقَداِء َأْو بَِذاِت الَجْقشِ  ،(2)فِل َبْعِض َأْسَػاِرهِ 
 (4)اْكَؼَطَع ِطْؼدٌ  (3)

 
ِ
َوَلْقُسقا َطَؾك  (6)َوَأَقاَم الـَّاُس َمَعفُ  ،(5)َطَؾك التَِؿاِسفِ  لِل، َفَلَقاَم َرُسقُل اهلل

يِؼ، َفَؼاُلقا: أَ  ،(7)َماءٍ  دِّ َٓ َتَرى َما َصـََعْت َطائَِشُة؟ َفَلَتك الـَّاُس إَِلك َأبِل َبْؽٍر الصِّ

                                                                                                               

، 5882/10/343، 4608/8/125، 3773/7/131، 334/1/514أصرافف: ] (1)

336/1/524 ،4583/8/103 ،5164/9/135 ،6844/12/180 ،3672/ 

 /816/2، مسؾؿ 6845/12/180، 5250/9/256، 4607/8/125، 7/24

3/58.] 

التؿفقد: يؼال إكف كان يف : قال ابـ طبد الرب يف قال ابـ حجر  .)يف بعض أسػاره( (2)

 (.1/515غزاة بـل الؿصطؾؼ، وهل غزوة الؿريسقع. الػتح )

كؿا جزم بف الـقوي، قال ابـ )بالبقداء أو بذات الجقش( وهؿا بقـ الؿديـة وخقرب،  (3)

البقداء هل ذو  :وما جزم بف مخالػ لؿا جزم بف ابـ التقـ، فنكف قال :قؾت»: حجر 

 (.1/515. الػتح )«ـة مـ صريؼ مؽةالحؾقػة بالؼرب مـ الؿدي

 (.1/516)طؼد( بؽسر الؿفؿؾة، كؾ مايعؼد ويتعؾؼ يف العـؼ، ويسؿك قالدة. الػتح ) (4)

 (.1/516)التؿاسف( أي: ٕجؾ صؾبف. الػتح ) (5)

 (.1/516)وأقام الـاس معف( الؿبعقث يف صؾبف أسقد بـ حضقر وغقره. الػتح ) (6)

)ولقسقا طؾك ماء( لقس يف الؿؽان الذي أقامقا فقف ماء لؾقضقء. تعؾقؼ مصطػك البغا  (7)

 (.1/74طؾك صحقح البخاري )
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ِ
َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماٌء، َفَجاَء َأُبق  َوالـَّاِس َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء، َأَقاَمْت بَِرُسقِل اهلل

 
ِ
َواِضٌع َرْأَسُف َطَؾك َفِخِذي َقْد َكاَم، َفَؼاَل: َحَبْسِت َرُسقَل  َبْؽٍر َوَرُسقُل اهلل

 
ِ
َوَلْقُسقا َطَؾك َماٍء، َوَلْقَس َمَعُفْؿ َماٌء، َفَؼاَلْت َطائَِشُة: َفَعاَتَبـِل َوالـَّاَس،  اهلل

بَِقِدِه فِل َخاِصَرتِل، َفالَ  (1)َأُبق َبْؽٍر، َوَقاَل: َما َشاَء اهلُل َأْن َيُؼقَل َوَجَعَؾ َيْطُعـُـِل

 
ِ
َّٓ َمَؽاُن َرُسقِل اهلل ِك إِ ـَ التََّحرُّ

 »َطَؾك َفِخِذي،  َيْؿـَُعـِل مِ
ِ
َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

 ُؿقا ِؿ َفَتَقؿَّ ـَ َأْصَبَح َطَؾك َغْقِر َماٍء، َفَلْكَزَل اهلُل آَيَة التََّقؿُّ ـُ «ِحق ، َفَؼاَل ُأَسْقُد ْب

ِل َبَرَكتُِؽؿْ  الُحَضْقِر: َما ِهَل بَِلوَّ
ِذي  الَبِعقرَ  (3)َيا آَل َأبِل َبْؽٍر، َقاَلْت: َفَبَعْثـَا (2) الَّ

 .(5)، َفَلَصْبـَا الِعْؼَد َتْحَتُف((4)ُكـُْت َطَؾْقفِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . (6)يف السػر  لزوجتف اصطحابف  .1

 . (7)فل باتخاذهـ الحؾل تجؿاًل   لزوجاتف إقراره  .2

                                                                                                               

 (.1/74)يطعــل( يضربـل برؤوس أصابعف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

بؽر )ما هل بلول بركتؽؿ( أي: بؾ هل مسبققة بغقرها مـ الربكات، والؿراد بآل أبل  (2)

 (.1/518كػسف وأهؾف وأتباطف. الػتح )

 (.1/518)فبعثـا( أثركا. الػتح ) (3)

 (.1/518)الذي كـت طؾقف( أي: حالة السػر. الػتح ) (4)

 (.1/261صحقح البخاري ) (5)

 (.1/519الػتح ) (6)

 (.1/519الػتح ) (7)
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، ولؿ يؽتػ بالبحث بـػسف  بالبحث طـ طؼد زوجتف اهتؿامف  .3

 بالبحث طـف.بؾ أمر بعض أصحابف 

، حقث لؿ  وحسـ خؾؼف وشػؼتف ورحؿتف بزوجتف حؾؿف  .4

 لتضققعفا العؼد أو تلخقرها لؾـاس.  أم الؿممـقـ طائشة  طؾك بيثرّ 

 .  وحؾؿف ووفاؤه لزوجتف صربه  .5

 بـقمف طؾك فخذها.  لزوجتف  حسـ معاشرتف  .6

بلمقر الؿسؾؿقـ ذكقرا وإكاثا، وحػظ حؼققفؿ وإن  اطتـاؤه  .7

 .(1)درهؿ 12يؼال ثؿـ العؼد حقث  قّؾت،

 ىائد:فال

طؾك الؿسؾؿ أٓ يقلس وٓ يؼـط مفؿا اشتدت الؽروب وضاقت  .1

فبعد أن أصبح الـاس طؾك غقر ماء فالػرج قادم والعاقبة حؿقدة:  ،الحقؾ

 وجقد العؼد تحت البعقر.، وتؿ آية التقؿؿأكزل اهلل 

، ومـ ذلؽ: بعد أن اشتؽقها إلك أبقفا  ثـاء الـاس طؾك طائشة .2

وطؾك أهؾفا، حقث  طؾك أم الؿممـقـ طائشة  ر قحضالثـاء أسقد بـ 

 لول بركتؽؿ يا آل أبل بؽر.بقال: ماهل 

 .فضؾ أبل بؽر وابـتف  .3

 
                                                                                                               

 ( بتصرف.1/516(، الػتح )2/4/63شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

َبْقِر، َأنَّ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ565 ـُ الزُّ ـِ ِشَفاٍب، َقاَل: َأْخَبَركِل ُطْرَوُة ْب ـِ اْب َط

« 
ِ
َيْؾَعُبقَن فِل  (2)َيْقًما َطَؾك َباِب ُحْجَرتِل َوالَحَبَشةُ  َلَؼْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

 
ِ
 «.َيْسُتُركِل بِِرَدائِِف، َأْكُظُر إَِلك َلِعبِِفؿْ  الؿْسِجِد، َوَرُسقُل اهلل

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ:5:  )َط
ِ
َوِطـِْدي َجاِرَيَتاِن  َدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

َل َوْجَفُف، َوَدَخَؾ َأُبق َبْؽٍر،  ُتَغـَِّقاِن بِِغـَاِء ُبَعاَث، َفاْضَطَجَع َطَؾك الِػَراِش، َوَحقَّ

ْقَطانِ َفاْكَتَفرَ   ِطـَْد الـَّبِلِّ  (3)كِل َوَقاَل: مِْزَماَرُة الشَّ
ِ
 ، َفَلْقَبَؾ َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل

ا َغَػَؾ َغَؿْزُتُفَؿا َفَخَرَجَتا«َدْطُفَؿا»َفَؼاَل:   .(4)(، َفَؾؿَّ

                                                                                                               

، 988/2/550، 950/2/510، 1/654/ 455، 454/1/654أصرافف: ] (1)

، ومسؾؿ 5236/9/248، 5190/9/164، 111/3530/6/639 ،2907/6

2063/3/6/190 ،949/2/510،950/2/510 ،952/78 ،9/2/550 ،

2906/6/111،3529/6/6309،3931/7/310.] 

صحقح البخاري  )الحبشة( هؿ جـس مـ السقدان مشفقر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك (2)

(1/98.) 

)مزمارة الشقطان( بؽسر الؿقؿ، يعـل: الغـاء أو الدف: ٕن الؿزمارة أو الؿزمار مشتؼ  (3)

مـ الزمقر، وهق: الصقت الذي لف الصػقر، ويطؾؼ طؾك الصقت الحسـ، وطؾك 

الغـاء، وسؿقت بف ألة الؿعروفة التل يزمر هبا، وإضافتفا إلك الشقطان مـ جفة أهنا 

 (.2/512فؼد تشغؾ الؼؾب طـ الذكر. الػتح ) ،تؾفل

 (.1/376صحقح البخاري ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
109 

َرِق  -خ60: قَداُن بِالدَّ َوَكاَن َيْقَم ِطقٍد، َيْؾَعُب السُّ
ا (2)َوالِحَراِب  (1) ، َفنِمَّ

ا َقاَل: َسَلْلُت الـَّبِلَّ  ؟»، َوإِمَّ ـَ ـَ َتـُْظِري َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، َفَلَقاَمـِل َوَراَءُه، « َتْشَتِفق

هِ  ي َطَؾك َخدِّ َخدِّ
َحتَّك إَِذا َمؾِْؾُت، « (5)َيا َبـِل َأْرفَِدةَ  (4)ُدوَكُؽؿْ »، َوُهَق َيُؼقُل: (3)

 .(6)«(َفاْذَهبِل»َقاَل:  ُقْؾُت: َكَعْؿ،« َحْسُبِؽ؟»َقاَل: 

ـْ َطائَِشَة:  -خ98: اِم  َأنَّ َأَبا َبْؽٍر )ط َدَخَؾ َطَؾْقَفا َوِطـَْدَها َجاِرَيَتاِن فِل َأيَّ

َػاِن، َوَتْضِرَباِن، َوالـَّبِلُّ 
ُمَتَغشٍّ بَِثْقبِِف، َفاْكَتَفَرُهَؿا َأُبق َبْؽٍر، َفَؽَشَػ  مِـَك ُتَدفِّ

ـْ وَ  الـَّبِلُّ  اُم »ْجِفِف، َفَؼاَل: َط َفا َأيَّاُم ِطقٍد، َوتِْؾَؽ األَيَّ َدْطُفَؿا َيا َأَبا َبْؽرٍ، َفنِكَّ

 .(7)«(َأيَّاُم ِمـًك

                                                                                                               

 (.2/510وهل الرتس. الػتح ) ،)بالدرق( جؿع درقة (1)

)الحراب( جؿع حربة، وهل رمح صغقر طريض الـصؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (2)

والؾعب بالحراب لقس لعبا »: قال الحافظ ابـ حجر  (.2/16اري )صحقح البخ

الػتح  .«ا، بؾ فقف تدريب الشجعان طؾك مقاقع الحروب وآستعداد لؾعدومجردً 

(1/654.) 

)خده طؾك خدي( أي: وضعت رأسفا طؾك كتػف بحقث التصؼ خدها بخده. تعؾقؼ  (3)

 (.2/16مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/16)دوكؽؿ( تابعقا الؾعب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

)بـل أرفدة( لؼب لؾحبشة أو اسؿ أبقفؿ إكرب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (.2/16البخاري )

 (.1/376صحقح البخاري ) (6)

 (.1/384صحقح البخاري ) (7)
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ـْ َطا -خ63:0 َكاَن الَحَبُش َيْؾَعُبقَن بِِحَرابِِفْؿ، َفَسَتَركِل )ئَِشَة، َقاَلْت: َط

 
ِ
، َفاْقُدُروا َقْدَر (َوَأَكا َأْكُظُر، َفَؿا ِزْلُت َأْكُظُر َحتَّك ُكـُْت َأَكا َأْكَصِرُف  َرُسقُل اهلل

ْفقَ  الَجاِرَيِة الَحِديَثةِ  ، َتْسَؿُع الؾَّ ِـّ  .(1)(السِّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

، فؼد كان  وكرم معاشرتف مع زوجتف ،مع أهؾف حسـ خؾؼف  .1

 . (2)خدها بجاكب خده 

 لؾحبشة وهؿ يؾعبقن. 6ذكف ٓصالع زوجتف إ مـ سؿاحتف  .2

، ففؾ يعل ذلؽ إمر وحرصف طؾك سرتها  بزوجتف اهتؿامف  .3

 العظقؿ إزواج وأباء؟

  .(3)بالؿرأة واستجالب مقدهتا رفؼف  .4

 . وهذا مـ تبسطف مع زوجتف ؟تشتفقـ تـظريـ :لزوجتف سمالف  .5

وهل تـظر إلك الذيـ يؾعبقن حتك يـتفل ما يف   لزوجتف إمفالف  .6

لؿ يصرففا طـ الـظر حتك تلكد مـ  ولذا قالت حتك مؾؾت، بؾ إكف كػسفا: 

 هؾ اكتػقت؟ :أي ،«؟حسبؽ»: أهنا اكتػت، فؼال 

 ، ولق لؿ يرغب ذلؽ.بتحؼقؼ رغبة زوجتف  اهتؿامف  .7

                                                                                                               

 (.2/351صحقح البخاري ) (1)

 ( بتصرف.1/654الػتح ) (2)

 ( بتصرف.2/514الػتح ) (3)
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 يتطؾبف مـ أمقر كػسقة ، وما لصغر سـ زوجتف مراطاتف  .8

 واجتؿاطقة وغقرها.

حقث تسّجك ومـ معفا مـ الجقاري   بزوجتف رأفتف ورحؿتف  .9

هق مباح  ا طـ الؾفق، ولئال يستحقـ فقؼطعـ ماوحقل وجفف إطراًض  بثقبف،

 . (1)لفـ

غـقان، مـ أجؾ إدخال السرور تلفاتقـ الجاريتقـ وهؿا  تحؿؾف  .10

 . طؾك زوجتف: ولذا حقل وجفف 

أن  وأمره ٕبل بؽر  ،إيؼاف الجاريتقـ مـ  ٕبل بؽر مـعف  .11

 . حقث إن ذلؽ يف أيام العقد يدطفؿا

 ىائد:فال

 ،التقسعة طؾك العقال يف أيام العقد بلكقاع ما يحصؾ لفؿ بسط الـػس .1

 . (2)طراض طـ ذلؽ أولكن اإلأو ،ؾػ العبادةكُ  مـ وترويح البدن

 . (3)السرور يف إطقاد مـ شعار الديـ إضفاره  .2

طـدما غؿزت لؾجاريتقـ أن  حسـ خؾؼ أم الؿممـقـ طائشة  .3

 يـصرفا حتك ٓ تؽدر خاصر والدها.

                                                                                                               

 (.3/6/192شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 ( بتصرف.2/514الػتح ) (2)

 ( بتصرف.2/514الػتح ) (3)
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 . (1)العطػ مشروع مـ إزواج لؾـساء .4

بثقبف فػقف إطراض طـ ذلؽ لؽقن مؼامف يؼتضل أن  وأما التػافف » .5

لؽـ طدم إكؽاره دال طؾك تسقيغ مثؾ ذلؽ ، يرتػع طـ اإلصغاء إلك ذلؽ

وإصؾ التـزه طـ الؾعب  ،إذ ٓ يؼر طؾك باصؾ ،أقره طؾك القجف الذي

 ،تؼؾقال لؿخالػة إصؾ ،وقتا وكقػقة ،فقؼتصر طؾك ما ورد فقف الـص ،والؾفق

  .(2)«واهلل أطؾؿ

 

 
  

                                                                                                               

 (.2/514الػتح ) (1)

 (.2/513الػتح ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة،  -خ 5549 ـُ َأبِل َبْؽٍر َطَؾك الـَّبِلِّ َدَخَؾ َطْبدُ )َط  ْب
ـِ ْحَؿ َوَأَكا  الرَّ

هُ  ُـّ بِِف، َفَلَبدَّ ـِ ِسَقاٌك َرْصٌب َيْسَت ْحَؿ ُمْسـَِدُتُف إَِلك َصْدِري، َوَمَع َطْبِدالرَّ
َرُسقُل  (2)

 
ِ
َقاَك َفَؼَصْؿُتفُ  اهلل َبَصَرُه، َفَلَخْذُت السِّ

، َوَكَػْضُتُف َوَصقَّْبُتفُ (3)
، ُثؿَّ َدَفْعُتُف إَِلك (4)

  الـَّبِلِّ 
ِ
َـّ بِِف، َفَؿا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل ـَ مِـُْف،  َفاْسَت َـّ اْستِـَاًكا َقطُّ َأْحَس اْسَت

  (5)َفَؿا َطَدا َأْن َفَرغَ 
ِ
فِقِؼ فِل »: َرَفَع َيَدُه َأْو إِْصَبَعُف ُثؿَّ َقاَل  َرُسقُل اهلل الرَّ

ـَ َحاقِـَتِل َثالًَثا، «األَْطَؾك  .(7)((6)َوَذاقِـَتِل ُثؿَّ َقَضك، َوَكاكَْت َتُؼقُل: َماَت بَْق

                                                                                                               

، 3774/7/131، 1389/3/300،3100/6/242، 890/2/438أصرافف: ] (1)

4438/7/745 ،4446/7/646 ،4449/7/750 ،4450/7/751 ،4451/ 

7/751 ،5217/9/227، 6510/11/369.] 

 (.7/745)فلبده( أي: مد كظره إلقف. الػتح ) (2)

)فؼضؿتف( أي: مضغتف، والؼضؿ بالؿعجؿة إخذ بلصراف إسـان، وقال يف الػتح:  (3)

 (.7/745. الػتح )«أي: كسرتف أو قطعتف ،وحؽك طقاض أن إكثر رووه بالصاد الؿفؿؾة»

 (.7/745الػتح ))صقبتف( أي: بالؿاء، ويحتؿؾ أن يؽقن صقبتف تلكقدا لؾقـتف.  (4)

)فؿا طدا أن فرغ( ما تجاوز الػراغ مـ السقاك. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (.6/10البخاري )

ما سػؾ مـ البطـ، والذاقـة ما طال مـفا، وققؾ: غقر ذلؽ، الحاقـة: )حاقـتل وذاقـتل(  (6)

والحاصؾ أن ما بقـ الحاقـة والذاقـة هق: ما بقـ السحر والـحر، والؿراد: أكف مات 

 (.7/746ورضل طـفا. الػتح ) ورأسف بقـ حـؽفا وصدرها 

 (.2/139صحقح البخاري ) (7)
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ـُ َأبِل ُمَؾْقَؽَة، َأنَّ َأَبا َطْؿٍرو  -خ:555 ـِ َسِعقٍد، َقاَل: َأْخَبَركِل اْب ـْ ُطَؿَر ْب َط

: َأنَّ إِنَّ مِ )َذْكَقاَن، َمْقَلك َطائَِشَة، َأْخَبَرُه َأنَّ َطائَِشَة َكاَكْت َتُؼقُل:   َطَؾلَّ
ِ
ـْ كَِعِؿ اهلل

 
ِ
ـَ َسْحِري َوَكْحِري، َوَأنَّ اهلَل  َرُسقَل اهلل َل فِل َبْقتِل، َوفِل َيْقمِل، َوَبْق ُتُقفِّ

ـَ ِريِؼل َوِريِؼِف ِطـَْد  َقاُك، َوَأَكا َمْقتِِف: َدَخَؾ َطَؾلَّ َطْبدُ َجَؿَع َبْق ، َوبَِقِدِه السِّ ـِ ْحَؿ الرَّ

  ُمْسـَِدةٌ 
ِ
َقاَك، َفُؼْؾُت: َرُسقَل اهلل ، َفَرَأْيُتُف َيـُْظُر إَِلْقِف، َوَطَرْفُت َأكَُّف ُيِحبُّ السِّ

َفَتـَاَوْلُتُف، َفاْشَتدَّ َطَؾْقفِ « َأْن َكَعؿْ »آُخُذُه َلَؽ؟ َفَلَشاَر بَِرْأِسِف: 
، َوُقْؾُت: ُأَلقِّـُُف (1)

هُ  «َأْن َكَعؿْ »َلَؽ؟ َفَلَشاَر بَِرْأِسِف:  َفَؾقَّـُْتُف، َفَلَمرَّ
ـَ َيَدْيِف َرْكَقةٌ (2) ، َوَبْق

-َأْو ُطْؾَبٌة  (3)

فِقَفا َماٌء، َفَجَعَؾ ُيْدِخُؾ َيَدْيِف فِل الؿاِء َفَقْؿَسُح بِِفَؿا َوْجَفُف،  -(4)َيُشؽُّ ُطَؿرُ 

الَ إَِلَف إاِلَّ اهَّللُ، إِنَّ لِْؾَؿْقِت َسَؽَراٍت »َيُؼقُل: 
َيَدُه، َفَجَعَؾ َيُؼقُل:  ُثؿَّ َكَصَب « (5)

فِقِؼ األَْطَؾك» َحتَّك ُقبَِض َوَماَلْت َيُدُه(« فِل الرَّ
(6). 

                                                                                                               

 (.6/13ك صحقح البخاري ))فاشتد طؾقف( أي: القجع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾ (1)

)فلمره( أي: أمره طؾك أسـاكف فاستاك بف، ويف رواية )بلمره(. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (2)

 (.6/13صحقح البخاري )

)ركقة( وطاء مـ جؾد يحؾب فقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

(6/13.) 

أوطؾبة، وكالهؿا بؿعـك  يشؽ( هؾ قالت ركقة))يشؽ طؿر( هق ابـ سعقد الرواي،  (4)

 (.6/13واحد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.6/13تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)سؽرات( جؿع سؽرة وهل الشدة (5)

 (.2/140صحقح البخاري ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ،وهذا مـ حسـ معاشرتف لف سقاكف،  ق  زوجتفٕن هت قبقلف  .1

 وهق مريض.

 .قربف مـ زوجتف واستـاده إلك صدرها  مـ حسـ معاشرتف  .2

 وهق مريض. العدل بقـ زوجاتف ب طـايتف  .3

 ضفر حتك وهق مريض. طائشة لزوجتف  محبتف  .4

 ىائد:فال

معرفة ما يطؾبف زوجفا باإلشارة وهق يف  أم الؿممـقـ طائشة فطـة  .1

 .، ولؿ تعطف سقاك أخقفا إٓ بعد أن قطعتف وصقبتفمريض

، فؾؿ تطبقؼ السـة إلك آخر لحظة مـ حقاتف بالتسقكطؾك  حرصف  .2

 . (1)مع ماهق فقف مـ شاغؾ الؿرض يخؾ بف

طؾبفا السقاك مـ ب، يف تـػقذ ما يطؾبف    مبادرة أم الؿممـقـ .3

 أخقفا.

طؾك أن يؽقن آخر كؾؿة يتؾػظ هبا، قبؾ مقتف هل كؾؿة  حرصف  .4

 . «ٓ إلف إٓ اهلل»التقحقد 
 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.2/438الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـَ  -خ:333 ـْ َطائَِشَة ُأمِّ الُؿْممِـِق  َط
ِ
َكاَن ُيَصؾِّل  : )َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـْ قَِراءَ 
ـَ َجالًِسا، َفَقْؼَرُأ َوُهَق َجالٌِس، َفنَِذا َبِؼَل مِ ق

ـْ َثالَثِ
ـَ -تِِف َكْحٌق مِ  -َأْو َأْرَبِعق

ٌؿ، ُثؿَّ َيْرَكُع، ُثؿَّ َسَجدَ 
ْكَعِة الثَّاكَِقِة مِْثَؾ  آَيًة َقاَم َفَؼَرَأَها َوُهَق َقائِ َيْػَعُؾ فِل الرَّ

َث َمِعل، َوإِْن ُكـُْت َكائَِؿًة  َذلَِؽ، َفنَِذا َقَضك َصالََتُف َكَظَر: َفنِْن ُكـُْت َيْؼَظك َتَحدَّ

 . (2)اْضَطَجَع(

ـْ َطائَِشَة  -خ5948  ): َط
ِ
 َكبِلَّ اهلل

ْقِؾ َحتَّك َتتَ  َأنَّ ـَ الؾَّ
َػطََّر َكاَن َيُؼقُم مِ

َم  ، َوَقْد َغَػَر اهلُل َلَؽ َما َتَؼدَّ
ِ
َقَدَماُه، َفَؼاَلْت َطائَِشُة: لَِؿ َتْصـَُع َهَذا َيا َرُسقَل اهلل

َر؟ َقاَل:  ـْ َذْكبَِؽ َوَما َتَلخَّ
ا َكُثَر َلْحُؿُف  ،«َأَفَلَ ُأِحب  َأْن َأُكقَن َطْبًدا َشُؽقًرا»مِ َفَؾؿَّ

 .(3)(َع َقاَم َفَؼَرَأ ُثؿَّ َرَكعَ ا َأَراَد َأْن َيْركَ َصؾَّك َجالًِسا، َفنِذَ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 وذلؽ بالحديث معفا.  مع زوجتف حسـ طشرتف  .1

 فنن كاكت كائؿة فال يققظفا.  لحال زوجتف مراطاتف  .2

 بالحديث مع الزوجة حتك يف آخر الؾقؾ. اطتـاؤه  .3

                                                                                                               

، 1168/2/686، 1161/3/53، 1148/3/40، 1119/2/686أصرافف: ] (1)

 [.1705/3/6/13 –1704/3/6/12، مسؾؿ 4837/8/459

 (.1/409صحقح البخاري ) (2)

 (.2/264صحقح البخاري ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ،«رسقل اهلل؟ تصـع هذا يا لؿ» : لسمال زوجتف استؿاطف  .4

 . «اا شؽقرً أكقن طبًد أحب أن أفَل »لفا بؼقلف:  وإجابتف 

 ىائد:فال

ولق مع كرب السـ ؼقام الؾقؾ، فؾؿ يرتكف حتك واهتؿامف ب حرصف  .1

 .اجالًس بعضفا يصؾل 

وهق جالس، أكف يؼقم آخر ثالثقـ آية أو أربعقـ  مـ صػة صالتف  .2

 آية قبؾ الركقع، مـ كؾ ركعة.

 أحب أن أفَل»وخضقطف، وطبقديتف لربف سبحاكف بؼقلف:  ف لؾهتذ .3

 .«اأكقن طبًد 

، «أفَل أحب أن أكقن طبًدا شؽقًرا»ر، بؼقلف: بعبادة الشؽ طـايتف  .4

 .[13 ]سبل: ﴾ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿وهذه العبادة قؾ مـ يؼقم هبا 

 وٕهؿقتفا أفردهتا بالذكر.
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 (1)ىص احلديث:

 إِنَّ َطائَِشَة )َقاَل َأُبق َسَؾَؿَة:  -خ4879
ِ
َيْقًما:  ، َقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل

َلَمَ (2)َيا َطائَِش » الَُم َوَرْحَؿُة  ،«(3)، َهَذا ِجْبرِيُؾ ُيْؼرُِئِؽ السَّ َفُؼْؾُت: َوَطَؾْقِف السَّ

َٓ َأَرى  َوَبَرَكاُتُف، َتَرى َما 
ِ
 - (4)اهلل

ِ
 .-)(5)ُتِريُد َرُسقَل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 وبالرتخقؿ تارة أخرى. ،باسؿفا تارة زوجتف ل  مـاداتف .1

 بلن جربيؾ يؼرأ طؾقفا السالم. لزوجتف طائشة  إبالغف  .2

 ىائد:فال

 .لألماكة بنيصال السالم مـ جربيؾ  أداؤه  .1

ببعث إجـبل السالم إلك إجـبقة الصالحة إذا لؿ يخػ  إقراره  .2

  .(6)ترتب مػسدة

                                                                                                               

 /6249، 6201/10/597، 3768/7/130، 32177/6/352أصرافف: ] (1)

 [.6304/8/15/210، مسؾؿ 6253/11/40، 11/35

)طائش( بضؿ الشقـ، ويجقز فتحفا، وكذلؽ يجقز يف كؾ اسؿ مرخؿ. الػتح  (2)

(7/132.) 

 (.5/29)يؼرئؽ السالم( يسؾؿ طؾقؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (7/132. الػتح )ٓ أرى( هق مـ ققل طائشة  )ترى ما (4)

 (.1/953صحقح البخاري ) (5)

 (. 8/15/212شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 لؾسالم بإكؿؾ وإفضؾ. رد طائشة  .3

 .(1)إذا أتك شخص بسالم مـ شخص أو يف ورقة وجب الرد طؾك الػقر .4

طؾك إزواج أن يعقا ويراطقا مثؾ هذا التعامؾ مع الزوجات، إن  .5

فإلػاظ الجؿقؾة، والؿـاداة بإسؾقب الحسـ، لفا إثر الجؿقؾ طؾك 

 العالقات الزوجقة، ولـا يف رسقل اهلل أسقة حسـة.

 

 
  

                                                                                                               

 (.11/41الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ6339   )، َقاَلْت: َط
ِ
إِكِّل أَلَْطَؾُؿ إَِذا : »َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

ـْ َأيْ  ،«ُكـِْت َطـِّل َراِضَقًة، َوإَِذا ُكـِْت َطَؾلَّ َغْضَبك
ـَ َتْعِرُف َقاَلْت: َفُؼْؾُت: مِ

ا إَِذا ُكـِْت َطـِّل َراِضَقًة، َفنِكَِّؽ »َذلَِؽ؟ َفَؼاَل:  ٍد، َوإَِذا َأمَّ : الَ َوَربِّ ُمَحؿَّ ـَ َتُؼقلِق

 َيا َرُسقَل  ،«ُكـِْت َطَؾلَّ َغْضَبك، ُقْؾِت: الَ َوَربِّ إِْبَراِهقؿَ 
ِ
َقاَلْت: ُقْؾُت: َأَجْؾ َواهلل

َّٓ اْسَؿَؽ( ، َما َأْهُجُر إِ
ِ
  .(2)اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .طؾقف لزوجتف بعؾؿف برضك زوجتف طـف أو غضبفا إخباره  .1

 وهل تسلل مـ أيـ تعرف ذلؽ.  لزوجتف استؿاطف  .2

ن إلفا بلن الرضك لف طالمة، بلن تؼقل: ورب محؿد، و جقابف  .3

 كاكت غاضبة فتؼقل: ورب إبراهقؿ.

ورب » :بؼقلفا  وطدم مماخذتف زوجتف ،ورضاه سؿاحتف  .4

ًٓ  «إبراهقؿ  .«محؿدورب »مـ ققلفا  بد

كاكت محػقفة بإدب، وحسـ الخؾؼ،   مع زوجتف مصارحتف  .5

                                                                                                               

 [.6285/8/15/203، ومسؾؿ 6078/10/512، 5228/9/237أصرافف: ] (1)

 (.2/385صحقح البخاري ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فلصبح لفا إثر الؽبقر يف استؿرار العالقة الزوجقة وتؿاسؽفا، ففؾ كعل مثؾ 

وكذلؽ  بؽؾ شػافقة، معفـ، وذلؽ بالؿصارحة مع زوجاتـا هذا التعامؾ

بالخؾؼ  ًقامؽسو مؼقًداذلؽ كؾف  طؾك أن يؽقن الزوجات مع أزواجفـ،

 الجؿقؾ، والظـقن الحسـة: لقثؿر طـ ذلؽ كؾف الؿحبة والقد والقئام.

 ىائد:فال

حقث:  ، وطظقؿ طؾؿفا بؿدلقل إلػاظ ومؼتضقاهتا،فطـة طائشة  .1

 واهلل يارسقل اهلل ما أهجر إٓ اسؿؽ. :قالت

 مشروطقة الحقار مع الزوجة. .2

دون غقره مـ إكبقاء دٓلة  اختقار طائشة ذكر إبراهقؿ  .3

فؾؿا  ،كؿا كص طؾقف الؼرآن ،أولك الـاس بف طؾك مزيد فطـتفا: ٕن الـبل 

لؿ يؽـ لفا بد مـ هجر آسؿ الشريػ، أبدلتف بؿـ هق مـف بسبقؾ حتك ٓ 

 .(1)تخرج طـ دائرة التعؾؼ يف الجؿؾة

 

 
  

                                                                                                               

 (.9/237الػتح ) (1)
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 (1)احلديث:ىص 

ٍد، َقاَل:  -خ6777 ـَ ُمَحؿَّ ـِ َسِعقٍد، َقاَل: َسِؿْعُت الَؼاِسَؿ ْب ـْ َيْحَقك ْب َط

 (2)َرْأَساهْ َوا)َقاَلْت َطائَِشُة: 
ِ
َذاِك َلْق َكاَن َوَأَكا َحلٌّ : »، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

(3) 

َُضـَُّؽ ُتِحبُّ (4)ُثْؽؾَِقاهْ َفَؼاَلْت َطائَِشُة: َوا ،«َفَلْسَتْغِػَر َلِؽ َوَأْدُطَق َلِؽ  َٕ  إِكِّل 
ِ
، َواهلل

ًسا بَِبْعِض َأْزَواِجَؽ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  َمْقتِل، َوَلْق َكاَن َذاَك، َلَظؾِْؾَت آِخَر َيْقمَِؽ ُمَعرِّ

 :« ،اْبـِِف َأْن ُأْرِسَؾ إَِلك َأبِل َبْؽرٍ وَ  -َأْو َأَرْدُت -َلَؼْد َهَؿْؿُت َبْؾ َأَكا َوا َرْأَساْه

ُثؿَّ ُقْؾُت: َيْلَبك اهَّللُ  -َأْو َيَتَؿـَّك الُؿَتَؿـ قنَ - (6): َأْن َيُؼقَل الَؼائُِؾقنَ (5)َوَأْطَفَد 

 .(7)(«َوَيْدَفُع الُؿْمِمـُقَن، َأْو َيْدَفُع اهَّللُ َوَيْلَبك الُؿْمِمـُقنَ 

                                                                                                               

 [.6181/8/15/157، مسؾؿ 7217/13/218، 5666/10/128أصرافف: ] (1)

 (10/130شدة ما وقع بف مـ ألؿ الصداع. الػتح ))وارأساه( هق تػجع طؾك الرأس ل (2)

)ذاك لق كان وأكا حل( ذاك بؽسر الؽاف، إشارة إلك ما يستؾزم الؿرض مـ الؿقت،  (3)

 (.10/130أي: لق مت وأكا حل. الػتح )

)واثؽؾقاه( بضؿ الؿثؾثة وسؽقن الؽاف وفتح الالم وبؽسرها مع التحتاكقة الخػقػة  (4)

فؼد القلد أو مـ يعز طؾك الػاقد، ولقست  :، وأصؾ الثؽؾوبعد إلػ هاء لؾـدبة

حؼقؼتف هـا مرادة، بؾ هق كالم كان يجري طؾك ألسـتفؿ طـد حصقل الؿصقبة أو 

 (.10/130تققعفا. الػتح )

 (.10/131)فلطفد( أي: أوصل. الػتح ) (5)

 (.10/131)أن يؼقل الؼائؾقن( أي: لئال يؼقل. الػتح ) (6)

 (.2/439صحقح البخاري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 مـ وجع رأسفا. لشؽقى زوجتف  استؿاطف  .1

 . (1)الزوجتف، واإلفضاء إلقفا بؿا يسرته طـ غقره مداطبتف  .2

واهلل إين ٕضـؽ تحب » :وغقرهتا، بؼقلفا  لرد طائشة استؿاطف  .3

 .«مقيت...

 وطدم مماخذهتا. إلجابة طائشة  تؼبؾف  .4

 ىائد:فال

لؾقجع لقس شؽاية إذ الؿعقل طؾقف طؿؾ الؼؾب ٓ طؾك  ذكره  .1

كطؼ الؾسان، فؽؿ مـ ساكت وهق ساخط، وكؿ مـ شاك وهق راض، 

 . (2)ذلؽ هق طؿؾ الؼؾب ٓ طؾك كطؼ الؾسان قف يففالؿعقل طؾ

 . إذ طفد بلمر الصالة ٕبل بؽر :طؾك اجتؿاع الؿسؾؿقـ حرصف  .2

 ومخافتف مؿا تمول إلقف إمقر مستؼبال. ُبعد كظره  .3

 صاحب اإلمامة العظؿك بعده. فقف إشارة إلك أن أبا بؽر  .4

َذاِك َلْق َكاَن َوَأَكا َحلٌّ »ققلف:  .5
، فقف دٓلة طؾك «َفَلْسَتْغِػَر َلِؽ َوَأْدُطَق َلِؽ  

 .أو آستغاثة بف  ،طـد قربه بطالن مايػعؾف أهؾ البدع مـ صؾب الدطاء مـف 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف 10/131الػتح ) (1)

 (.10/131الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ7340 ، ُكـُْت َأْلَعُب بِاْلَبـَاِت ِطـَْد الـَّبِلِّ )، َقاَلْت: َط

ـَ َمِعل (2)َوَكاَن لِل َصَقاِحُب  َيْؾَعْب
(3) ،« 

ِ
إَِذا َدَخَؾ  َفَؽاَن َرُسقُل اهلل

ـَ  ْع َيَتَؼؿَّ
َـّ  (4) ُبُف مِـُْف، َفُقَسرِّ

ـَ َمِعل (5)  .(6)(«إَِللَّ َفَقْؾَعْب

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ٕحقال الصغقر، والـزول طـد رغباتف، فؽقػ إذا كاكت  مراطاتف  .1

 زوجتف. 

 ا.هتلؿؿارسة زوجتف الصغقرة الؾعب مع صقيحبا  تليقده .2

 إلقفا. امع زوجتف يف إرسال صقيحباهت تػاطؾف  .3

 باتخاذ لعب تؾعب هبا زوجتف الصغقرة. إقراره  .4

                                                                                                               

 [.6287/8/15/204، مسؾؿ 6130/10/543أصرافف: ] (1)

)صقاحب( جؿع صاحبة، وكـ جقاري صغقرات مـ أقراهنا يف السـ. تعؾقؼ مصطػك  (2)

 (.8/31البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.10/543) )يؾعبـ معل( أي: مـ أقراهنا. الػتح (3)

)يتؼؿعـ مـف( ومعـاه: أهنـ يتغقبـ مـف، ويدخؾـ مـ وراء السرت، وأصؾف مـ قؿع  (4)

 (.10/543أي:يدخؾـ يف السرت، كؿا يدخؾـ التؿرة يف قؿعفا. الػتح ) ،التؿرة

)فقسرهبـ إلل( يرسؾفـ واحدة بعد إخرى. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (8/31البخاري )

 (.2/513اري )صحقح البخ (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(1)وصقيحباهتا حسـ معاشرتف مع طائشة و ،سؿق خؾؼفو لطػف  .5

 .(2)تدريب الـساء يف صغرهـ ٕمر أكػسفـ وبققهتـ وأوٓدهـ .6

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف8/15/206شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

مـ صحقح مسؾؿ ]كـت ألعب بالبـات يف بقتف، وهـ الؾعب[،  6288لحديث رقؿ:  (2)

 ( بتصرف.8/15/206شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )، 1018ص 
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 (1)ىص احلديث:

  -م6433
ِ
ـْ َأَكٍس، )َأنَّ َجاًرا لَِرُسقِل اهلل َفاِرِسقًّا َكاَن َصقَِّب اْلَؿَرِق،  َط

 
ِ
لَِعائَِشَة، َفَؼاَل:  ،«َوَهِذِه؟»، ُثؿَّ َجاَء َيْدُطقُه، َفَؼاَل: َفَصـََع لَِرُسقِل اهلل

 َٓ(2) 
ِ
 (3)«اَل : »، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
: ، َفَعاَد َيْدُطقُه، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 «َوَهِذِه؟»
ِ
، َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ ، ُثؿَّ َطاَد َيْدُطقُه، َفَؼاَل َرُسقُل «اَل : »، َقاَل: 

 
ِ
َحتَّك َأَتَقا  (4)، َقاَل: َكَعْؿ فِل الثَّالَِثِة، َفَؼاَما َيَتَداَفَعانِ «َوَهِذِه؟: »اهلل

 . (5)َمـِْزَلُف(

                                                                                                               

(1) [5312/7/13/222.] 

أوٓ لؽقن  ولعؾ الػارسل إكؿا لؿ يدع طائشة »: قال الػارسل )ٓ(، قال الـقوي  (2)

. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ «، فلراد تقفقره طؾك رسقل اهلل الطعام كان قؾقاًل 

(7/13/222.) 

( محؿقل طؾك أكف كان هـاك طذر يؿـع وجقب إجابة «ال»: )فؼال رسقل اهلل  (3)

أحد الجائزيـ وهق تركفا: ا بقـ إجابتف وتركفا، فاختار مخقرً  الدطقة، فؽان الـبل 

إٓ أن يلذن لعائشة معف لؿا كان هبا مـ الجقع أو كحقه. شرح الـقوي طؾك صحقح 

 (.7/13/221مسؾؿ )

يؿشل كؾ واحد مـفؿا يف أثر صاحبف. شرح الـقوي طؾك صحقح  :)يتدافعان( معـاه (4)

 (.7/13/222مسؾؿ )

 .780صحقح مسؾؿ، ص  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الىارد يف احلديث: مل الييب تعا

طؾك أن يصطحب  «الؿعروف بطقب الؿرق»جاره لدطقة  إجابتف  .1

 .معف زوجتف طائشة 

أثـاء زيارتف لجاره الػارسل:  طؾك اصطحاب طائشة  إصراره  .2

 يف الؿرة الثالثة.جاره ولذا وافؼ 

 هذا الػارسل  مـزل مع زوجتف يف الذهاب إلك مسارطتف  .3

 بعد إذكف بذلؽ.حقث قاما يتدافعان 

حقث كره   وحؼقق مصاحبتف لزوجتف جؿقؾ معاشرتف  .4

  (1)بالطعام دوهنا آختصاص

 .محبتف لعائشة  إضفاره  .5

 ىائد:فال

 فضؾ الضقافة. .1

 العـاية بالزوجة وتؼديرها. .2

 استئذان الؿضقػ يف اصطحاب مـ لؿ يدطف. .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.7/13/221) شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ (1)
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(1):ىص احلديث
 

ـِ ُطْرَوةُ  -4428 َيُؼقُل فِل َمَرِضِف  َكاَن الـَّبِلُّ ): َقاَل: َقاَلْت َطائَِشُة  َط

ِذي َماَت فِقِف:  الَِّذي َأَكْؾُت بَِخْقَبَر، َفَفَذا  (2)َيا َطائَِشُة َما َأَزاُل َأِجُد َأَلَؿ الطََّعامِ »الَّ

ؿِّ  (4)َوَجْدُت اْكِؼَطاَع َأْبَفرِي (3)َأَوانُ  ـْ َذلَِؽ الس   .(5)(«ِم

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .«طائشة يا»ويـاديفا باسؿفا فقؼقل:   يخاصب زوجتف الرسقل  .1

بلكف ٓ يزال يجد ألؿ الطعام الذي   يخرب أم الؿممـقـ الرسقل  .2

 أكؾف بخقرب.

بلن هذا الطعام الؿسؿقم مـ قِبؾ   ٕم الؿممـقـ إيضاحف  .3

 القفقد الذي أكؾف يف خقرب كتج طـف اكؼطاع أهبره.

 ىائد:فال

 طؾك ما أصابف. صربه  .1

                                                                                                               

 [.4428/7/737أصرافف: ]حديث: (1)

 (.7/737)ما أزال أجد ألؿ الطعام(: أي: أحس إلؿ يف جقيف بسبب الطعام. الػتح ) (2)

 (.7/737)أوان(: بالػتح طؾك الظرفقة. الػتح ) (3)

إهبر طرق مستبطـ يف الظفر متصؾ بالؼؾب إذا اكؼطع مات »)أهبري(: قال أهؾ الؾغة:  (4)

 ( بتصرف.7/737. الػتح )«صاحبف، وهق الشريان الرئقسل

 (.2/137صحقح البخاري ) (5)
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كغقره مـ البشر يصاب بلي ضر، إٓ إذا لؿ يرد اهلل ذلؽ،  أكف  .2

 .(1)فقسؾؿف اهلل

 خبث القفقد حقث قدمقا لف شاة مسؿقمة. .3

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.1/831، )3169كؿا يف صحقح البخاري رقؿ:  (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ،  -خ483 ـْ َأَكِس ْب  )َط
ِ
ْقـَا  َأنَّ َرُسقَل اهلل َغَزا َخْقَبَر، َفَصؾَّ

  (2)ِطـَْدَها َصالََة الَغَداةِ 
ِ
َب َكبِلُّ اهلل

َوَركَِب َأُبق َصْؾَحَة، َوَأَكا  بَِغَؾٍس، َفَركِ

  (3)َرِديُػ َأبِل َصْؾَحَة، َفَلْجَرى
ِ
َخْقَبَر، َوإِنَّ ُرْكَبتِل  (4)فِل ُزَقاِق  َكبِلُّ اهلل

 
ِ
ـْ َفِخِذِه َحتَّك إِكِّل َأْكُظُر إَِلك َلَتَؿسُّ َفِخَذ َكبِلِّ اهلل ، ُثؿَّ َحَسَر اإِلَزاَر َط

 
ِ
ا َدَخَؾ الَؼْرَيَة َقاَل: َبَقاِض َفِخِذ َكبِلِّ اهلل اهَّللُ َأْكَبُر َخرَِبْت »، َفَؾؿَّ

ا  (5) َخْقَبُر إِكَّ

                                                                                                               

، 2235/4/494، 2228/4/489، 947/2/507، 371/1/572أصرافف: ] (1)

2610/2/107 ،2889/6/98 ،2893/6/101 ،2943/6/130 ،2943/ 

6/130 ،2944/6/130 ،2945/6/130 ،2991/6/156 ،3085/6/29 ،

3086/6/223 ،3367/6/469 ،3647/6/732 ،4083/7/436 ،4084/ 

7/437 ،4197/7/534 ،4198/7/534 ،4199/7/534 ،4200/7/536 ،

4211/7/547 ،4212/7/547 ،4213/7/547 ،5085/9/31 ،5159/ 

9/132 ،5169/9/140 ،5387/9/440 ،5425/9/465،5528/9/570 ،

5968/10/412 ،6185/10/584 ،6363/11/177 ،6369/11/182 ،

 [.3497/5/9/227ومسؾؿ ، 7333/13/316

 (.1/573)الغداة( فقف جقاز إصالق ذلؽ طؾك صالة الصبح. الػتح ) (2)

 (.1/573)فلجرى( أي: أجرى مركقبف. الػتح ) (3)

 (.1/83( هق السؽة والطريؼ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))زقاق (4)

 (. 1/83)خربت( فتحت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َقاَلَفا  «[177 ]الصافات: ﴾وئۇئ وئ ەئ﴿َقْقٍم  (1)َكَزْلـَا بَِساَحةِ إَِذا 

ٌد، َقاَل َطْبدُ َثالًَثا، َقاَل: َوَخَرَج الَؼْقُم إَِلك َأْطَؿالِِفْؿ، َفؼَ  الَعِزيِز: اُلقا: ُمَحؿَّ

َقاَل: َفَلَصْبـَاَها َطـَْقًة،  -َيْعـِل الَجْقَش - (2)َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِـَا: َوالَخِؿقُس 

ْبُل، َفَجاَء ِدْحَقُة الَؽْؾبِلُّ  ـَ َفُجِؿَع السَّ
، َأْططِـِل َجاِرَيًة مِ

ِ
، َفَؼاَل: َيا َكبِلَّ اهلل

ْبِل، َقاَل:  ، َفَجاَء َرُجٌؾ إَِلك «اْذَهْب َفُخْذ َجاِرَيةً »السَّ ، َفَلَخَذ َصِػقََّة بِـَْت ُحَقلٍّ

، َسقَِّدَة ُقَرْيَظَة  الـَّبِلِّ  ، َأْطَطْقَت ِدْحَقَة َصِػقََّة بِـَْت ُحَقلٍّ
ِ
َفَؼاَل: َيا َكبِلَّ اهلل

َّٓ َلَؽ، َقاَل:  َٓ َتْصُؾُح إِ ا َكَظَر إَِلْقَفا « اْدُطقُه بَِفا»َوالـَِّضقِر،  َفَجاَء بَِفا، َفَؾؿَّ

ْبِل َغقْ »َقاَل:  الـَّبِلُّ  ـَ السَّ  ، َقاَل: َفَلْطَتَؼَفا الـَّبِلُّ «َرَهاُخْذ َجاِرَيًة ِم

َجَفا، َفَؼاَل َلفُ  َوَتَزوَّ
َثابٌِت: َيا َأَبا َحْؿَزَة، َما َأْصَدَقَفا؟ َقاَل: َكْػَسَفا، َأْطَتَؼَفا  (3)

َزْتَفا َلُف ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ، َفَلْهَدْتَفا ِريِؼ، َجفَّ َجَفا، َحتَّك إَِذا َكاَن بِالطَّ َوَتَزوَّ
ـَ َلُف  (4)

مِ

ْقِؾ، َفَلْصَبَح الـَّبِلُّ 
ـْ َكاَن ِطـَْدُه َشْلٌء َفْؾَقِجْئ بِفِ »َطُروًسا، َفَؼاَل:  الؾَّ  ،«َم

،  ،(5)َوَبَسَط كَِطًعا ـِ ْؿ ُجُؾ َيِجلُء بِالسَّ ُجُؾ َيِجلُء بِالتَّْؿِر، َوَجَعَؾ الرَّ َفَجَعَؾ الرَّ

                                                                                                               

 (.1/83)بساحة( كاحقة وجفة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

وقؾب،  : ٕكف خؿسة أقسام: مؼدمة، وساقة،)الخؿقس يعـل الجقش( سؿل خؿقسا (2)

 (.1/574الػتح )وجـاحان. 

 (.1/574)فؼال لف( أي: ٕكس. الػتح ) (3)

 (.1/574)فلهدهتا( زفتفا. الػتح ) (4)

)كطعا( هق ثقب متخذ مـ جؾد يقضع طؾقف الطعام أو غقره. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (5)

 =          (. 1/83صحقح البخاري )
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ِقيَؼ  َقاَل: َوَأْحِسُبُف َقْد َذَكَر السَّ
، َفَؽاَكْت َولِقَؿَة (2)َل: َفَحاُسقا َحْقًسا، َقا(1)

 
ِ
 .)(3)َرُسقِل اهلل

ـْ َأَكٍس  -خ53:8  َط
ِ
َأَتك َخْقَبَر َلْقاًل، َوَكاَن إَِذا َأَتك  ، َأنَّ َرُسقَل اهلل

ا َأْصَبَح َخَرَجِت الَقُفقُد بَِؿَساِحقِفْؿ،  َقْقًما بَِؾْقٍؾ َلْؿ ُيِغْر بِِفْؿ َحتَّك ُيْصبَِح، َفَؾؿَّ

ٌد َوالَخِؿقُس، َفَؼاَل الـَّبِ  (4)َوَمَؽاتِؾِِفؿْ  ، ُمَحؿَّ
ِ
ٌد َواهلل ا َرَأْوُه َقاُلقا: ُمَحؿَّ لُّ َفَؾؿَّ

 :« ا إَِذا َكَزْلـَا بَِساَحِة َقْقٍم  ﴾وئۇئ ەئ وئ﴿َخرَِبْت َخْقَبُر، إِكَّ

 .(5)«[177 ]الصافات:

ـِ َمالٍِؽ  -خ39:4 ـْ َأَكِس ْب  الـَّبِلَّ ): َط
َبِل َصْؾَحَة:  َأنَّ

ِ
الَتِؿْس »َقاَل ٕ

ـْ ِغْؾَؿاكُِؽْؿ َيْخُدُمـِل َحتَّك َأْخُرَج إَِلك َخْقَبرَ  َفَخَرَج بِل َأُبق َصْؾَحَة  ،«ُغَلًَما ِم

 
ِ
، إَِذا َكَزَل، َفُؽـُْت ُمْرِدفِل، َوَأَكا ُغالٌَم َراَهْؼُت الُحُؾَؿ، َفُؽـُْت َأْخُدُم َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

فتح الـقن وكسرها مع فتح الطاء وإسؽاهنا، فقف أربع لغات مشفقرات »قال الـقوي:  =

. شرح الـقوي طؾك «أفصحفـ كسر الـقن مع فتح الطاء، وجؿعف: كطقع وأكطاع

 (.9/222صحقح مسؾؿ )

 (.1/83)السقيؼ( الدققؼ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.1/574)حقسا( هق خؾقط مـ التؿر والسؿـ وإقط. الػتح ) (2)

 (.1/271صحقح البخاري ) (3)

)ومؽاتؾفؿ(: جؿع مؽتؾ، وهق الؼػة الؽبقرة التل يحقل فقفا الرتاب وغقره. الػتح  (4)

(7/535.) 

 (.2/92صحقح البخاري ) (5)
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ـَ الَفؿِّ َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَؽَسِؾ، »َأْسَؿُعُف َكثِقًرا َيُؼقُل:  الؾَُّفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم

َجالِ  َوالُبْخؾِ  ، َوَغَؾَبِة الرِّ ـِ ْي ، َوَضَؾِع الدَّ ـِ ا َفَتَح اهلُل  ،«َوالُجْب ُثؿَّ َقِدْمـَا َخْقَبَر َفَؾؿَّ

، ُذكَِر َلُف َجَؿاُل َصِػقَّةَ  ـَ َطَؾْقِف الِحْص
ـِ َأْخَطَب، َوَقْد ُقتَِؾ َزْوُجَفا،  (1) بِـِْت ُحَقلِّ ْب

 َوَكاَكْت َطُروًسا، َفاْصَطَػاَها َرُسقُل ا
ِ
لِـَْػِسِف، َفَخَرَج بَِفا َحتَّك َبَؾْغـَا َسدَّ  هلل

ْفَباءِ  الصَّ
َفَبـَك بَِفا، ُثؿَّ َصـََع َحْقًسا فِل كَِطٍع َصِغقٍر، ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل  (3)، َحؾَّْت (2)

 
ِ
ـْ َحْقَلَؽ : »اهلل  «. آِذْن َم

ِ
، ُثؿَّ قَّةَ َطَؾك َصػِ  َفَؽاَكْت تِْؾَؽ َولِقَؿَة َرُسقِل اهلل

 َخَرْجـَا إَِلك ال
ِ
ي َلَفا ؿِديـَِة َقاَل: َفَرَأْيُت َرُسقَل اهلل ُيَحقِّ

َوَراَءُه بَِعَباَءٍة، ُثؿَّ  (4)

َيْجؾُِس ِطـَْد َبِعقِرِه، َفَقَضُع ُرْكَبَتُف، َفَتَضُع َصِػقَُّة ِرْجَؾَفا َطَؾك ُرْكَبتِِف َحتَّك َتْرَكَب، 

َهَذا َجَبٌؾ ُيِحبُّـَا »َفِسْرَكا َحتَّك إَِذا َأْشَرْفـَا َطَؾك الؿِديـَِة َكَظَر إَِلك ُأُحٍد َفَؼاَل: 

                                                                                                               

)صػقة(: صػقة هل بـت حقل بـ أخطب بـ سعقة، مـ ذرية هارون بـ طؿران أخل  (1)

تحت سالم بـ مشؽؿ ، وأمفا برة بـت شؿقال مـ بـل قريظة، وكاكت مقسك 

الؼرضل ثؿ فارقفا، فتزوجفا كـاكة بـ الربقع بـ أبل الحؼقؼ الـضقري، فؼتؾ طـفا يقم 

 (.7/536خقرب. الػتح )

 (.7/548)الصفباء(: وهل طؾك بريد مـ خقرب، قالف بـ سعد وغقره. الػتح ) (2)

 وأما»: بـ حجر ا(، قال الحافظ 7/548)حؾت(: أي: صفرت مـ الحقض. الػتح ) (3)

ترك صػقة طـد أم سؾقؿ حتك اكؼضت  ما رواه مسؾؿ مـ صريؼ ثابت طـ أكس أكف 

 فتحؿؾ العدة طؾك صفرها مـ الؿحقض وهق وٓ كؼؾقا أهنا كاكت حاماًل  .....طدهتا .

 (4/494. الػتح )«الؿطؾقب

)يحقي لفا(: أي: يجعؾ لفا حقية، وهل كساء محشقة تدار حقل الراكب. الػتح  (4)

(7/549.) 
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ـَِة َفَؼاَل: ُثؿَّ َكَظَر إَِلك ال (1)«فُ َوُكِحبُّ  ـَ الََبَتْقَفا بِِؿْثِؾ َما »ؿِدي ُم َما َبْق الؾَُّفؿَّ إِكِّل ُأَحرِّ

ِهْؿ َوَصاِطِفؿْ  َة، الؾَُّفؿَّ َباِرْك َلُفْؿ فِل ُمدِّ َم إِْبَراِهقُؿ َمؽَّ  .(2)«َحرَّ

ـِ َمالٍِؽ:  -خ7396 ـْ َأَكِس ْب ، َوَمَع َأكَُّف َأْقبََؾ ُهَق َوَأُبق َصْؾَحَة َمَع الـَّبِلِّ )َط

ا َكاُكقا بَِبْعِض الطَِّريِؼ َطَثَرِت الـَّاَقُة،  الـَّبِلِّ  َصِػقَُّة، ُمْرِدُفَفا َطَؾك َراِحَؾتِِف، َفَؾؿَّ

ـْ َبِعقِرِه، َفَلَتك  -َقاَل: َأْحِسُب -َأُة، َوَأنَّ َأَبا َصْؾَحَة ؿْر َوال َفُصِرَع الـَّبِلُّ  اْقَتَحَؿ َط

 
ِ
ـْ َشْلٍء؟ َقاَل:  َرُسقَل اهلل

 َجَعَؾـِل اهلُل فَِداَك، َهْؾ َأَصاَبَؽ مِ
ِ
َفَؼاَل: َيا َكبِلَّ اهلل

ـْ َطَؾْقَؽ بِال»
َفَلْلَؼك َأُبق َصْؾَحَة َثْقَبُف َطَؾك َوْجِفِف َفَؼَصَد َقْصَدَها،  ،«ؿْرَأةِ الَ، َوَلؽِ

ؿْرَأُة، َفَشدَّ َلُفَؿا َطَؾك َراِحَؾتِِفَؿا َفَركَِبا، َفَساُروا َحتَّك ْقَبُف َطَؾْقَفا، َفَؼاَمِت الْلَؼك ثَ َفلَ 

آيُِبقَن : »َقاَل الـَّبِلُّ  -: َأْشَرُفقا َطَؾك الؿِديـَةِ َأْو َقاَل -ا بَِظْفِر الؿِديـَِة إَِذا َكاُكق

 .(3)ؿِديـََة(ْل َيُؼقُلَفا َحتَّك َدَخَؾ الَفَؾْؿ َيزَ  ،«ُدونَ َتائِبُقَن َطابُِدوَن، لَِربِّـَا َحامِ 

ـْ َأَكٍس، َقاَل:  -خ :636 ـَ  َأَقاَم الـَّبِلُّ )َط ؿِديـَِة َثالًَثا، ُيْبـَك َخْقَبَر َوال َبْق

) ... َطَؾْقِف بَِصِػقََّة بِـِْت ُحَقلٍّ
(4).  

                                                                                                               

هق طؾك الحؼقؼة، وٓ ماكع مـ وققع مثؾ ذلؽ بلن يخؾؼ  :)هذا جبؾ يحبـا وكحبف( ققؾ (1)

اهلل الؿحبة يف بعض الجؿادات، وققؾ: هق طؾك الؿجاز، والؿراد: أهؾ أحد طؾك حد 

ولالستزادة  .(103-6/102. الػتح )[82]يقسػ:  ﴾ڱ ڱ﴿ققلف تعالك: 

 (.7/437يرجع الػتح )

 (.1/774صحقح البخاري ) (2)

 (.2/523صحقح البخاري ) (3)

 (.2/343صحقح البخاري ) (4)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 قبؾ الزواج هبا.  إلك صػقة كظره  .1

 ، وزواجف هبا. لصػقة ف اقطتإ .2

يف قتالف لؾؿشركقـ يؼاتؾ الُؿؼاتؾة فؼط، وأما الـساء والذراري  أكف  .3

 .(1)فقسبقن

 ٕم سؾقؿ بتجفقز صػقة لف. إقراره  .4

 لقالً.  طؾك صػقة دخقلف  .5

طؾك تطبقؼ السـة ولق كان يف السػر: فؼد أقام مع صػقة  حرصف  .6

 (2)ثالًثا. 

 .ولقؿة بعد زواجف بصػقة  إقامتف  .7

 ، ضفر ذلؽ يف:بزوجتف صػقة واهتؿامف  اطتـاؤه  .8

 لصػقة حتك تضع رجؾفا لرتكب. وضع ركبتف  .أ 

 طـدما طثرت الـاقة.  بزوجتف اهتؿامف  .ب 

 ٕبل صؾحة بالعـاية بصػقة طـدما سؼطت. أمره  .ج 

 ىائد:فال

حرمة  الؾحرمات، فؼد أخرب صحابتف بلن الؿديـة لف تعظقؿف  .1

 كتحريؿ إبراهقؿ مؽة، ودطا لفؿ يف صعامفؿ.

                                                                                                               

 (.172-6/171لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (1)

 (.9/132الػتح ) (2)
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كف سؿع الـبل : إبالدطاء، واإلكثار مـف بدلقؾ ققل أكس  طـايتف  .2

  :الؾفؿ إين أطقذ بؽ مـ الفؿ والحزن، والعجز والؽسؾ، »يؽثر مـ ققل

 . «والجبـ والبخؾ، وضؾع الديـ، وغؾبة الرجال

 .«اهَّلل أكبر»لربف سبحاكف طـدما قال:  تعظقؿف  .3

يف هذه القلقؿة كٌؾ بؿا معف، فؿـفؿ مـ  صحابتف   تفمشارك .4

 السقيؼ.مـ جاء بالسؿـ، ومـفؿ ب مـ جاء جاء بالتؿر، ومـفؿ

 فضؾ الؿديـة وحرمتفا. .5

 أهؿقة الدطاء لؾؿسافر. .6
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 (1)ىص احلديث:

ـِ  -خ3046 ـُ الُحَسْق ، َقاَل: َأْخَبَركِل َطؾِلُّ ْب ْهِريِّ  الزُّ
ـِ َأنَّ َصِػقَّةَ ): َط

(2) 

  -َزْوَج الـَّبِلِّ -
ِ
َتُزوُرُه فِل اْطتَِؽافِِف فِل  َأْخَبَرْتُف َأكََّفا َجاَءْت إَِلك َرُسقِل اهلل

َثْت ِطـَْدُه َساَطةً  ـْ َرَمَضاَن، َفَتَحدَّ
، ُثؿَّ َقاَمْت (3)الؿْسِجِد فِل الَعْشِر إََواِخِر مِ

َمَعَفا َيْؼؾُِبَفا، َحتَّك إَِذا َبَؾَغْت َباَب الؿْسِجِد ِطـَْد َباِب ُأمِّ  ، َفَؼاَم الـَّبِلُّ (4)َتـَْؼؾُِب 

، َمرَّ َرُجالَنِ (5)َسَؾَؿةَ 
(6)  

ِ
ـَ إَْكَصاِر، َفَسؾََّؿا َطَؾك َرُسقِل اهلل

، َفَؼاَل َلُفَؿا مِ

َؿا ِهَل َصِػقَُّة بِـُْت ُحَقلٍّ (7)َطَؾك ِرْسِؾُؽَؿا: »الـَّبِلُّ   َيا «، إِكَّ
ِ
َٓ: ُسْبَحاَن اهلل ، َفَؼا

                                                                                                               

، 3101/6/243، 2039/4/131، 2038/4/330، 2035/4/326أصرافف: ] (1)

 [.14/164 /5680/7، مسؾؿ 7171/13/169، 6219/10/613، 3281/6/388

 (.4/326صػقة بـت حقل، كان أبقها رئقس خقرب، وكاكت تؽـك أم يحقك. الػتح ))صػقة(  (2)

 (.3/49)ساطة( فرتة مـ الزمـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (. 4/327)تـؼؾب( أي: يردها إلك مـزلفا. الػتح ) (4)

مؽان بقت صػقة.  إلتقان :الؿؽان الذي لؼقف الرجالن فقف :)باب أم سؾؿة( الؿراد هبذا (5)

 (.4/327الػتح )

. «لؿ أقػ طؾك تسؿقتفؿا يف شلء مـ كتب الحديث»: )رجالن( قال الحافظ ابـ حجر  (6)

 (.4/327الػتح )

)طؾك رسؾؽؿا( بؽسر الراء ويجقز فتحفا، أي: طؾك هقـتؽؿا فؾقس هـا شلء تؽرهاكف.  (7)

(4/327.) 



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
138 

، َوَكُبَر َطَؾْقِفَؿا
ِ
ـَ اإِلْكَساِن : »بِلُّ ، َفَؼاَل الـَّ(1)َرُسقَل اهلل ْقَطاَن َيْبُؾُغ ِم إِنَّ الشَّ

مِ  َمْبَؾَغ الدَّ
 .(5)«((4)فِل ُقُؾقبُِؽَؿا َشْقًئا (3)َوإِكِّل َخِشقُت َأْن َيْؼِذَف ، (2)

:  -خ3049 ـِ ـِ الُحَسْق ـْ َطؾِلِّ ْب فِل الؿْسِجِد َوِطـَْدُه  َكاَن الـَّبِلُّ )َط

ـَ  َٓ َتْعَجؾِل َحتَّك َأْكَصِرَف َمَعِؽ، ، (6)َأْزَواُجُف َفُرْح َفَؼاَل لَِصِػقََّة بِـِْت ُحَقلٍّ 

ـَ إَْكَصاِر  ، َفَخَرَج الـَّبِلُّ (7)َوَكاَن َبْقُتَفا فِل َداِر ُأَساَمةَ 
َمَعَفا، َفَؾِؼَقُف َرُجالَِن مِ

                                                                                                               

 (.3/49مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ). تعؾقؼ )كرب طؾقفؿا( شؼ طؾقفؿا ما قالف  (1)

)مبؾغ الدم( كؿا يبؾغ الدم، ووجف الشبف بقـ الشقطان والدم شدة آتصال وطدم  (2)

 (.3/49الؿػارقة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.3/49)يؼذف( يؾؼل ويرمل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

أي: سقءًا، وققؾ:  شقئا،»روايات كثقرة يف هذا، فؼال:  )شقئا( ذكر الحافظ ابـ حجر  (4)

لؿ يـسبفؿا إلك أهنؿا  : والؿحصؾ مـ هذه الروايات: أن الـبل شرًا، ثؿ قال 

يظـان بف سقءا: لؿا تؼرر طـده مـ صدق إيؿاهنؿا، ولؽـ خشل طؾقفؿا أن يقسقس 

لفؿا الشقطان: ذلؽ ٕهنؿا غقر معصقمقـ، فؼد يػضل هبؿا ذلؽ إلك الفالك، فبادر 

ع لف مثؾ ذلؽ، كؿا قالف إلك إطالمفؿا، حسؿا لؾؿادة، وتعؾقؿا لؿـ بعدهؿا إذا وق

 (.4/328. الػتح )«كتعال الشافعل 

 (.1/589صحقح البخاري ) (5)

)فرحـ( أي: أزواجف مـ الرواح، وهق الرجقع آخر الـفار. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.3/50صحقح البخاري )

أي الدار التل صارت بعد ذلؽ ٕسامة بـ زيد: ٕن أسامة  ،)وكان بقتفا يف دار أسامة( (7)

 إذ ذاك لؿ يؽـ لف دار مستؼؾة بحقث تسؽـ فقفا صػقة، وكاكت بققت أزواج الـبل 

 (.4/327حقالل أبقاب الؿسجد. الػتح )
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، ُثؿَّ َأَجاَزاَفـََظَرا إَِلك الـَّبِلِّ 
َفا َصِػقَُّة : »بِلُّ ، َوَقاَل َلُفَؿا الـَّ(1) َتَعاَلَقا إِكَّ

، َقاَل: «ُحَقلٍّ 
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َٓ: ُسْبَحاَن اهلل ـَ اإِلْكَساِن »، َقا ْقَطاَن َيْجرِي ِم إِنَّ الشَّ

ِم، َوإِكِّل َخِشقُت َأْن ُيْؾِؼَل فِل َأْكُػِسُؽَؿا َشْقًئا  .(2)«َمْجَرى الدَّ

 يف احلديث:الىارد  تعامل الييب 

لؿـ يزوره وهق معتؽػ، فؼد استؼبؾ بعض زوجاتف  استؼبالف  .1

(3). 

ساطة مـ الققت وهق   يف حديثف مع زوجتف حسـ طشرتف  .2

 معتؽػ.

بلن ٓتعجؾ يف آكصراف حتك   لزوجتف صػقة تقجقفف  .3

 يـصرف هق معفا.

 ولذا خرج معفا مـ معتؽػف. : طؾك سالمة زوجتف حرصف  .4

زوجتف بؾ الؿرأة ببقان الحؼائؼ ودفع الشبفات بلن هذه  إيضاحف  .5

 .«بـت حقل ةإكفا صػق» :فؼال ،وضح اسؿفا

ًٓ وكساء مـ أن يقسقس لفؿ  خقفف  .6 وشػؼتف طؾك صحابتف رجا

 الشقطان ضـ السقء فتحبط أطؿالفؿ.

                                                                                                               

 (.3/50)أجازا( مضقا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.1/590صحقح البخاري ) (2)

 .«بتصرف»( 4/329تح )الػ (3)
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يف تعامؾف مع صحابتف، حقث لؿ يؼؾ بلين كبل، بؾ بقـ  تقاضعف  .7

 لصحابتف أن هذه زوجتف. 

،  ومعف زوجتف صػقة لؾصحابققـ الؾذيـ رأيا الـبل  مـاداتف  .8

 . وإيضاح مايدفع طـفؿا وساوس الشقطان

 ىائد:فال

  .(1)طؾك أمتف وإرشادهؿ إلك ما يدفع طـفؿ اإلثؿ شػؼتف  .1

 لألمقر التل قد يدخؾ مـفا الشقطان. بقاكف  .2

 فبدفع الشبف، وإضفار الحؼائؼ، قبؾ أن يطؾب مـ مبادرتف  .3

 .(2)الشخص بقاهنا

لدرجة أكف يجري مـ اإلكسان  :لخطقرة هذا العدو الؿبقـ بقاكف  .4

 مجرى الدم.

طتذار .5 ـ كقد الشقطان وٓا حتػاظ م ـ وٓا ـ التعرض لسقء الظ  . (3)التحرز م

 .(5()4)إلقفـ إضافة بققت أزواج الـبل  .6

 
  

                                                                                                               

 (.4/329الػتح ) (1)

 ( بتصرف. 4/328الػتح ) (2)

 (.4/329الػتح ) (3)

 (.4/329الػتح ) (4)

 (.4/329( ومـ أراد آستزادة يرجع إلك الػتح )4/329الػتح ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
141 



 (1)ىص احلديث:

ـْ  -خ7420 ـُ َحاِرَثَة َيْشُؽق)َأَكٍس، َقاَل: ثابت طـ ط َجاَء َزْيُد ْب
، َفَجَعَؾ (2)

ِؼ اهَّللَ، َوَأْمِسْؽ َطَؾْقَؽ َزْوَجَؽ »َيُؼقُل:  الـَّبِلُّ  ، َقاَل َأَكٌس: َلْق َكاَن َرُسقُل «اتَّ

 
ِ
َتْػَخُر َطَؾك َأْزَواِج  (5)، َقاَل: َفَؽاَكْت َزْيـَُب (4)َلَؽَتَؿ َهِذهِ  (3)َكاتًِؿا َشْقًئا اهلل

َـّ  الـَّبِلِّ  َـّ َأَهالِقُؽ َجُؽ َتُؼقُل: َزوَّ
ـْ َفْقِق َسْبِع (6)

َجـِل اهلُل َتَعاَلك مِ ، َوَزوَّ

                                                                                                               

 [.7420/13/415، 4787/8/393أصرافف: ] (1)

)يشؽق( أي: سقء خؾؼ زوجتف معف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(9/124.) 

ا( مخػقا شقئا مـ وحل اهلل تعالك ٓ يبؾغف لؾـاس. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك )كاتؿا شقئً  (3)

 (.9/124صحقح البخاري )

تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  .)هذه( أي: هذه أية لؿا فقفا مـ العتاب لف  (4)

 (.9/124البخاري )

. )زيـب( يعـل: زيـب بـت جحش، وأمفا أمقؿة بـت طبدالؿطؾب، طؿة رسقل اهلل  (5)

 (.8/394الػتح )

روى أحؿد ومسؾؿ والـسائل مـ صريؼ »: )زوجؽـ أهالقؽـ( قال ابـ حجر  (6)

قال رسقل اهلل  ،لؿا اكؼضت طدة زيـب :طـ أكس قال ،سؾقؿان بـ الؿغقرة طـ ثابت

  :فؼؾت: يا زيـب أبشري أرسؾ رسقل اهلل  ،، قال: فاكطؾؼت«اذكرها طؾل»لزيد 

ا حتك أؤامر ربل، فؼامت إلك مسجدها، وكزل يذكرك، فؼالت: ما أكا بصاكعة شقئً 

 (.8/395. الػتح )«حتك دخؾ طؾقفا بغقر إذن الؼرآن، وجاء رسقل اهلل 
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ـْ َثابٍِت  َسَؿَقاٍت، َوَط
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿:(1)

ـِ َحاِرَثةَ »، [37]إحزاب:  ﴾ڍڌ ڍ  .(2)«(َكَزَلْت فِل َشْلِن َزْيـََب َوَزْيِد ْب

ـْ َأَكٍس، َقاَل:  -م4603  )َط
ِ
ُة َزْيـََب، َقاَل َرُسقُل اهلل ا اْكَؼَضْت ِطدَّ  َلؿَّ

ُر َطِجقـََفا، َقاَل: «َفاْذُكْرَها َطَؾلَّ »لَِزْيٍد:  ، َقاَل: َفاْكَطَؾَؼ َزْيٌد َحتَّك َأَتاَها َوِهَل ُتَخؿِّ

ا َرَأْيُتَفا َطُظَؿْت فِل َصْدِري َفَؾؿَّ
َأْسَتطِقُع َأْن َأْكُظَر إَِلْقَفا، َأنَّ َرُسقَل  ، َحتَّك َما(3)

 
ِ
ْقُتَفا َضْفِري، َوَكَؽْصُت َطَؾك َطِؼبِل، َفُؼْؾُت: َيا َزْيـَُب: َأْرَسَؾ  اهلل َذَكَرَها، َفَقلَّ

 
ِ
إَِلك َيْذُكُرِك، َقاَلْت: َما َأَكا بَِصاكَِعٍة َشْقًئا َحتَّك ُأَوامَِر َربِّل، َفَؼاَمْت  َرُسقُل اهلل

 
ِ
، َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا بَِغْقِر إِْذٍن، َقاَل، َمْسِجِدَها، َوَكَزَل اْلُؼْرآُن، َوَجاَء َرُسقُل اهلل

 
ِ
ـَ اْمَتدَّ الـََّفاُر،  َفَؼاَل: َوَلَؼْد َرَأْيُتـَا َأنَّ َرُسقَل اهلل َأْصَعَؿـَا اْلُخْبَز َوالؾَّْحَؿ ِحق

 َفَخَرَج الـَّاُس َوَبِؼَل ِرَجاٌل 
ِ
ُثقَن فِل اْلَبْقِت َبْعَد الطََّعاِم، َفَخَرَج َرُسقُل اهلل َيَتَحدَّ

                                                                                                               

هق إخبار اهلل إياه أهنا ، والحاصؾ أن الذي كان يخػقف الـبل »: قال ابـ حجر  (1)

خشقة ققل الـاس تزوج امرأة  :ستصقر زوجتف، والذي كان يحؿؾف طؾك إخػاء ذلؽ

ابـف، وأراد اهلل إبطال ما كان أهؾ الجاهؾقة طؾقف مـ أحؽام التبـل بلمر ٓ أبؾغ يف 

ووققع ذلؽ مـ إمام الؿسؾؿقـ:  ،ذي يدطك ابـااإلبطال مـف، وهق تزوج امرأة ال

 (.8/394. الػتح )«لقؽقن أدطك لؼبقلفؿ

 (.2/751صحقح البخاري ) (2)

تزوجفا  عـاه: أكف هاهبا واستجؾفا مـ أجؾ إرادة الـبل )طظؿت يف صدري( م (3)

يف اإلطظام واإلجالل. شرح الـقوي طؾك صحقح  فعامؾفا معامؾة مـ تزوجفا 

 (.5/9/236مسؾؿ )
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  ،
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل ـَ ، َوَيُؼْؾ َـّ ُؿ َطَؾْقِف ِف ُيَسؾِّ

َبْعُتُف، َفَجَعَؾ َيَتَتبَُّع ُحَجَر كَِسائِ َواتَّ

َؼْقَم َقْد َخَرُجقا َأْو َكْقَػ َوَجْدَت َأْهَؾَؽ؟ َقاَل: َفَؿا َأْدِري َأَكا َأْخَبْرُتُف َأنَّ الْ 

ْتَر  َأْخَبَركِل، َقاَل: َفاْكَطَؾَؼ َحتَّك َدَخَؾ اْلَبْقَت، َفَذَهْبُت َأْدُخُؾ َمَعُف، َفَلْلَؼك السِّ

 .(1)َبْقـِل َوَبْقـَُف، َوَكَزَل اْلِحَجاُب، َقاَل: َوُوِطَظ اْلَؼْقُم بَِؿا ُوِطُظقا بِِف(

ـْ َأَكٍس  -(2)خ 58:4 بَِزْيـََب بِـِْت َجْحٍش  ُبـَِل َطَؾك الـَّبِلِّ )، َقاَل: َط

بُِخْبٍز َوَلْحٍؿ، َفُلْرِسْؾُت َطَؾك الطََّعاِم َداِطًقا َفَقِجلُء َقْقٌم َفقَْلُكُؾقَن َوَيْخُرُجقَن، ُثؿَّ 

ْؾُت: َيا َكبِلَّ َيِجلُء َقْقٌم َفَقْلُكُؾقَن َوَيْخُرُجقَن، َفَدَطْقُت َحتَّك َما َأِجُد َأَحًدا َأْدُطق، َفؼُ 

 َما َأِجُد َأَحًدا َأْدُطقُه، َقاَل: 
ِ
ُثقَن فِل  ،«اْرَفُعقا َصَعاَمُؽؿْ »اهلل َوَبِؼَل َثالََثُة َرْهٍط َيتََحدَّ

َلَُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ »َفاْكَطَؾَؼ إَِلك ُحْجَرِة َطائَِشَة َفَؼاَل:  الَبْقِت، َفَخَرَج الـَّبِلُّ  السَّ

، َكْقَػ َوَجْدَت َأْهَؾَؽ «َؿُة اهَّللِ الَبْقِت َوَرْح 
ِ
الَُم َوَرْحَؿُة اهلل ، َفَؼاَلْت: َوَطَؾْقَؽ السَّ

ى بَاَرَك اهلُل َلَؽ، َفَتَؼرَّ
ـَ  (3) َـّ َكَؿا َيُؼقُل لَِعائَِشَة، َوَيُؼْؾ ، َيُؼقُل َلُف َـّ ِف ُحَجَر كَِسائِِف ُكؾِّ

                                                                                                               

 .584صحقح مسؾؿ، ص  (1)

 4794/8/398، 4793/8/398، 4792/8/398، 4791/8/397]أصرافف:  (2)

5154/9/129 ،5163/9/134 ،5166/9/137 ،5168/9/139 ،5170/9/ 

140 ،5171/9/146 ،5466/9/499 ،6238/11/24 ،6239/11/24 ،6271/ 

 ،9/237 /3504/5، 3502/5/9/235ومسؾؿ  [.7421/13/415، 11/67

3505/5/9/238 ،3506/5/9/238 ،3507/5/9/238 ،3508/5/9/240.] 

)فتؼرى( بػتح الؼاف وتشديد الراء بصقغة الػعؾ الؿاضل، أي: تتبع الحجرات واحدة  (3)

واحدة، يؼال مـف: قريت إرض إذا تتبعتفا أرضا بعد أرض وكاسا بعد كاس. الػتح 

(8/400.) 
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ُثقَن،  لـَّبِلُّ َلُف َكَؿا َقاَلْت َطائَِشُة، ُثؿَّ َرَجَع ا ـْ َرْهٍط فِل الَبْقِت َيَتَحدَّ
َفنَِذا َثالََثٌة مِ

َشِديَد الَحقَاِء، َفَخَرَج ُمـَْطؾًِؼا َكْحَق ُحْجَرِة َطائَِشَة َفَؿا َأْدِري آْخَبْرُتُف  َوَكاَن الـَّبِلُّ 

ةِ َأْو ُأْخبَِر َأنَّ الَؼْقَم َخَرُجقا َفَرَجَع، َحتَّك إَِذا َوَضَع ِرْج  الَباِب  (1)َؾُف فِل ُأْسُؽػَّ

تَْر َبْقـِل َوَبْقـَُف، َوُأْكِزَلْت آَيُة الِحَجاِب   . (3()2)(َداِخَؾًة، َوُأْخَرى َخاِرَجًة َأْرَخك السِّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لقعؾؿ أن  : لقخطب لف مـ زيـب بـت جحش  لزيد إرسالف  .1

 .(4)ذلؽ وقع برضاه

  ، ودطا صحابتف لذلؽ.الخبز والؾحؿ أولؿ لزواجف بزيـب  أكف  .2

                                                                                                               

 (.2/246حاشقة صحقح البخاري ))أسؽػة(: أي: يف طتبة الباب.  (1)

 (.2/246صحقح البخاري ) (2)

أن  أن الذيـ حضروا القلقؿة جؾسقا يتحدثقن، واستحقل الـبل  :لؼصةومحصؾ ا (3)

يلمرهؿ بالخروج، فتفقل لؾؼقام لقػطـقا لؿراده فقؼقمقا بؼقامف، فؾؿا ألفاهؿ الحديث 

طـ ذلؽ، قام وخرج فخرجقا بخروجف إٓ الثالثة الذيـ لؿ يػطـقا لذلؽ: لشدة شغؾ 

يريد أن يؼقمقا مـ  ذلؽ كان الـبل بالفؿ بؿا كاكقا فقف مـ الحديث، ويف غضقن 

غقر مقاجفتفؿ بإمر بالخروج لشدة حقائف، فقطقؾ الغقبة طـفؿ بالتشاغؾ بالسالم 

طؾك كسائف وهؿ يف شغؾ بالفؿ، وكان أحدهؿ يف أثـاء ذلؽ أفاق مـ غػؾتف، فخرج 

إلك مـزلف فرآهؿا فرجع فرأياه لؿا  وبؼل آثـان، فؾؿا صال ذلؽ ووصؾ الـبل 

وأكزلت أية، فلرخك السرت بقـف وبقـ  ع، فحقـئذ فطـا فخرجا، فدخؾ الـبل رج

 (.8/401أكس خادمف أيضا، ولؿ يؽـ لف طفد بذلؽ. الػتح )

 (.8/395الػتح ) (4)
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، ، وزيارهتـ، وسالمف طؾقفـ  طؾك زوجاتف مروره  .3

كقػ وجدت أهؾؽ.حقث لؿ يشغؾف زواجف  :لف ـواستؿاطف إلك سمالف

 بزيـب مـ الؿرور والسالم طؾقفـ.

 .(1)، ودطاؤهـ لفلفـ ه دطاؤ .4

 بعد كزول الؼرآن طؾك زيـب بغقر إذن. دخقلف  .5

 وإلؼاؤه السرت.  بعد خروج صحابتف  طؾك زوجتف دخقلف  .6

 ىائد:فال

 لشؽقى أحد صحابتف مـ زوجتف. استؿاطف  .1

بالتؼقى وإمساك   لفذا الصحابل وهق زيد بـ حارثة تقجقفف  .2

 زوجتف، وطدم آستعجال والتلين يف اتخاذ الؼرار والؿػارقة.

 يف الزواج مـ غقر طؼد وٓ إذن. خصقصقة الـبل  .3

لصحابتف حقث امتألت قؾقهبؿ محبة  حسـ تربقة رسقل اهلل  .4

، ومع أكف كظر إلقفا وطظؿت يف صدره إٓ أن ذكر الرسقل وإجالٓ لؾـبل 

 وقام بنيصال الرسالة لفا. ،لفا جعؾف يقلقفا ضفره 

 .(2)كفأكف ٓ يـبغل ٕحد أن يدخؾ بقت غقره إٓ بنذ .5

لئال يمذي  :أن الؿلذون لف ٓ يطقؾ الجؾقس بعد تؿام ما أذن لف فقف .6

                                                                                                               

 (.2/343، )5154حديث البخاري برقؿ: يف  اكؿ (1)

 (.11/67الػتح ) (2)



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
146 

  .(1)أصحاب الؿـزل ويؿـعفؿ مـ التصرف يف حقائجفؿ

ن لصاحب الؿـزل فنأن مـ فعؾ ذلؽ حتك تضرر بف صاحب الؿـزل   .7

 .(2)وأن يؼقم بغقر إذن حتك يتػطـ لف ،أن يظفر التثاقؾ بف

مـزلف لؿ يؽـ لؾؿلذون لف يف الدخقل أن صاحب الؿـزل إذا خرج مـ  .8

 .(3)أن يؼقؿ إٓ بنذن جديد

ولق حتك فقؿا يخرب بف طـ ربف سبحاكف فؾؿ يؽتؿ شقئا،  صدقف  .9

 .ٓ يريد أن يطؾع طؾقف أحد هذا الخرب أمر كان يف

 وأدبف مع ربف سبحاكف.  حسـ تعامؾف .10

حقث جؾسقا بعد إكؾ ولؿ  يف تعامؾف مع صحابتف  حقاؤه  .11

 .اشقئً يؼؾ 

 .(4)استحباب فعؾ الؿرأة آستخارة، ودطائفا طـد الخطبة قبؾ اإلجابة .12

يسر اهلل لف ما هق إحظ لف وإكػع دكقا  ،أن مـ وكؾ أمره إلك اهلل .13

  .(5)وأخرى

 .، ومتابعتف لؾرسقل أدب خادمف أكس  .14

 
  

                                                                                                               

 (.11/67الػتح ) (1)

 (.11/67الػتح ) (2)

 (.11/67الػتح ) (3)

 (.8/395الػتح ) (4)

 (.8/395الػتح ) (5)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطْبدِ  -م4733 ـِ َطْبدِ اْلَؿؾِِؽ بْ َط ، ـِ َأبِل َبْؽِر ْب ـِ ْحَؿ  )الرَّ
ِ
 َأنَّ َرُسقَل اهلل

َج ُأمَّ َسَؾَؿَة، َوَأْصَبَحْت ِطـَْدُه، َقاَل َلَفا:  ـَ َتَزوَّ ، (2)َلْقَس بِِؽ َطَؾك َأْهِؾِؽ َهَقانٌ »ِحق

ْثُت، ُثؿَّ ُدْرُت إِْن ِشْئِت َسبَّْعُت ِطـَْدِك،   .(3)(، َقاَلْت: َثؾِّْث «َوإِْن ِشْئِت َثؾَّ

،  -م4734 ـِ ْحَؿ ـِ َطْبِد الرَّ ـْ َأبِل َبْؽِر ْب  )َط
ِ
َج ُأمَّ  َأنَّ َرُسقَل اهلل ـَ َتَزوَّ ِحق

 
ِ
إِْن » :َسَؾَؿَة، َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا، َفَلَراَد َأْن َيْخُرَج َأَخَذْت بَِثْقبِِف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 .(4)«ِشْئِت ِزْدُتِؽ، َوَحاَسْبُتِؽ بِِف، لِْؾبِْؽرِ َسْبٌع، َولِؾثَّقِِّب َثََلٌث 

                                                                                                               

 /3625، 3623/5/10/46، 3622/5/10/45، 3621/5/10/45أصرافف: ] (1)

5/10/47.] 

)لقس بؽ طؾك أهؾؽ هقان( فؿعـاه: ٓ يؾحؼؽ هقان وٓ يضقع مـ حؼؽ شلء، بؾ  (2)

حؼفا، وأهنا مخقرة بقـ ثالث بال قضاء، وبقـ سبع ويؼضل  تلخذيـف كامال ثؿ بقـ 

لباقل كسائف: ٕن يف الثالث مزية بعدم الؼضاء، ويف السبع مزية لفا بتقالقفا وكؿال 

فنكف يطقف  ،إكس فقفا، فاختارت الثالث: لؽقهنا ٓ تؼضك ولقؼرب طقده إلقفا

ولق أخذت سبعا صاف بعد ذلؽ طؾقفـ سبعا سبعا فطالت  ،طؾقفـ لقؾة لقؾة ثؿ يلتقفا

، أي: ٓ أفعؾ فعال بف هقاكؽ غقبتف طـفا. قال الؼاضل: الؿراد )بلهؾؽ( هـا كػسف 

 (.5/10/46طؾل. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 . 601صحقح مسؾؿ، ص (3)

 .601صحقح مسؾؿ، ص (4)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . (1) بقـ زوجاتف طدلف  .1

 . (2)ٕهؾف مالصػتف  .2

 . (3)والؿؼصقد لرتجع إلقف  الحؼ لزوجتف تؼريبف  .3

ا طـدما صؾبت بؼاءه سبعً   بالؽالم الجؿقؾ مع زوجتف مبادرتف  .4

 بلين ٓ أفعؾ فعال بف هقاكؽ طؾل.

جعؾفا تؿسؽ ثقبف طـدما أراد الخروج،  مـ حسـ طشرتف  .5

سبحان مـ جعؾ يف قؾقهبـ محبتف وإكس بف مـذ أول وهؾة، كقػ ٓ وهق 

 [4]الؼؾؿ: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ طـف: ربف الذي قال 

:  الـقوييؼقل اإلمام ) ،وهل ثقب  لزوجتف تخققره  .6

ا إن حؼ الزفاف ثابت لؾؿزفقفة، ويؼدم بف طؾك غقرها، فنن كاكت بؽرً »

ا كان لفا الخقار إن كان لفا سبع لقال بليامفا بال قضاء، وإن كاكت ثقبً 

شاءت سبعا، ويؼضك السبع لباقل الـساء، وإن شاءت ثالثا وٓ 

 .(4)(«يؼضل

                                                                                                               

 (.5/10/46شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.5/10/46شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 (. بتصرف5/10/46شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

 (.5/10/46شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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 الفىائد:

 وجقب العدل بقـ الزوجات. .1

 الحسـة وأثرها طؾك الـػقس.فضؾ الؿعاشرة  .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل ُطْثَؿاَن،  -خ5:90  ِجْبِريَؾ، َأَتك الـَّبِلَّ )َقاَل: َط
َوِطـَْدُه  ُأْكبِْئُت َأنَّ

ُث، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ُمِّ َسَؾَؿَة:  ُأمُّ َسَؾَؿَة، َفَجَعَؾ َيَتَحدَّ
ِ
ـْ َهَذا؟»ٕ َأْو َكَؿا  ،«َم

ا َقامَ (2)َقاَل، َقاَلْت: َهَذا ِدْحَقةُ  ، َفَؾؿَّ
اهُ (3) َّٓ إِيَّ  َما َحِسْبُتُف إِ

ِ
، َحتَّك (4)، َقاَلْت: َواهلل

 .(5)ُيْخبُِر َخَبَر ِجْبِريَؾ، َأْو َكَؿا َقاَل(  َسِؿْعُت ُخْطَبَة الـَّبِلِّ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .مع زوجتف أم سؾؿة  جؾقسف  .1

 طـ الذي جاء وتحدث، واستؿاطف  لزوجتف  سمالف  .2

 . إلجابة زوجتف

اكتػاؤه بلن الذي كان طـده جربيؾ، و أم سؾؿة   طدم إخباره .3

 .طـ جربيؾ  تفخطبمـ  أم سؾؿة  سؿعتبؿا 

 

 
  

                                                                                                               

 [.6315/8/16/7، ومسؾؿ 4980/8/633، 3633/6/728أصرافف: ] (1)

 (.8/633)دحقة( أي: ابـ خؾقػة الؽؾبل. الػتح ) (2)

 (.8/634قام ذاهبًا إلك الؿسجد. الػتح ) )فؾؿا قام( أي: الـبل  (3)

 (.8/634. الػتح )هذا مـ كالم أم سؾؿة  (4)

 (.2/310صحقح البخاري ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ُطْرَوَة، َأكَُّف ُسئَِؾ َأَتْخُدُمـِل ا -خ 3:7 ؿْرَأُة َوِهَل لَحائُِض َأْو َتْدُكق مِـِّل الَط

، َوُكؾُّ َذلَِؽ  ـٌ  َذلَِؽ َطَؾلَّ َهقِّ
َتْخُدُمـِل َوَلْقَس َطَؾك َأَحٍد ُجـٌُب؟ َفَؼاَل ُطْرَوُة: ُكؾُّ

 »َأْخَبَرْتـِل َطائَِشُة:  ،فِل َذلَِؽ َبْلٌس 
ِ
ُؾ، َتْعـِل َرْأَس َرُسقِل اهلل َأكََّفا َكاَكْت ُتَرجِّ

 
ِ
فِل الؿْسِجِد، ُيْدكِل َلَفا  (2)ِحقـَئٍِذ ُمَجاِورٌ  ، َوِهَل َحائٌِض، َوَرُسقُل اهلل

ُؾفُ َرْأَسُف، َوِهَل فِل ُحْجرَ  تَِفا، َفُتَرجِّ
 .(4)«َوِهَل َحائٌِض  (3)

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب  

 وهل حائض، ففق   مع زوجتف حسـ طشرتف  .1

 ففؾ يعل مـ يلكػ مثؾ هذا التعامؾ؟! .رأسف فاويـاول ،معتؽػ يف الؿسجد

 ىائد:فال

 .(5)صفارة بدن الحائض وطرقفا .1

                                                                                                               

، 2028/4/320، 301/1/481، 296/1/478، 295/1/478أصرافف: ] (1)

، ومسؾؿ 5925/10/380، 2046/4/335، 2031/4/321، 2029/4/320

684/2/3/211 ،285/2/3/212 ،686/2/3/213 ،687/2/3/213 ،

688/2/3/213.] 

 (.1/478كاكت مالصؼة لؾؿسجد. الػتح ) )مجاور( أي: معتؽػ، وحجرة طائشة  (2)

  (.1/254جقؾ الشعر: تسريحف. حاشقة صحقح البخاري، ))فرتجؾف( تر (3)

 (.1/254صحقح البخاري ) (4)

 (.1/479الػتح ) (5)
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 .(1)ومؼدماتفأن الؿباشرة الؿؿـقطة لؾؿعتؽػ الجؿاع  .2

 .(2)أن الحائض ٓ تدخؾ الؿسجد .3

 .(3)بالرتجؾ اجقاز التـظػ والتطقب والغسؾ والحؾؼ والتزيقـ إلحاقً  .4

 مشروطقة آطتؽاف. .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/479الػتح ) (1)

 (.1/479الػتح ) (2)

 (.4/321الػتح ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل:  -م 7:3  )َط
ِ
 :فِل الؿْسِجِد، َفَؼاَل  َبْقـََؿا َرُسقُل اهلل

إِنَّ َحْقَضَتِؽ َلْقَسْت »َفَؼاَلْت: إِكِّل َحائٌِض، َفَؼاَل:  ،«َيا َطائَِشُة: َكاِولِقـِل الثَّْقَب »

 .(2)(َفـَاَوَلْتفُ  ،«فِل َيِدكِ 

ـْ َطائَِشَة َقاَلْت:  -م7:3 ٌض، ُثؿَّ ُأَكاِوُلُف الـَّبِلَّ )َط
 ُكـُْت َأْشَرُب َوَأَكا َحائِ

ٌض، ُثؿَّ ُأَكاِوُلُف 
ُق اْلَعْرَق َوَأَكا َحائِ ، َفَقْشَرُب، َوَأَتَعرَّ َفَقَضُع َفاُه َطَؾك َمْقِضِع فِلَّ

 .(3)(َضُع َفاُه َطَؾك َمْقِضِع فِلَّ َفقَ  الـَّبِلَّ 

ـْ َأَكٍس  -م7:5 ؿْرَأُة فِقِفْؿ َلْؿ ُيَماكُِؾقَها، ُفقَد َكاُكقا إَِذا َحاَضِت الَأنَّ اْلقَ )َط

َـّ فِل اْلُبُققِت  َفَلْكَزَل اهلُل  الـَّبِلَّ  َفَسَلَل َأْصَحاُب الـَّبِلِّ  ،َوَلْؿ ُيَجامُِعقُه

البؼرة: ] ﴾ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿ :َتَعاَلك

222 
ِ
َيِة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ْٔ  ،«اْصـَُعقا ُكؾَّ َشْلٍء إاِلَّ الـَِّؽاَح : »[ إَِلك آِخِر ا

َّٓ َخاَلَػـَا  ـْ َأْمِرَكا َشْقًئا إِ
ُجُؾ َأْن َيَدَع مِ َفَبَؾَغ َذلَِؽ اْلَقُفقَد، َفَؼاُلقا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

ـُ ُحَضْقٍر، َوطَ  َٓ فِقِف، َفَجاَء ُأَسْقُد ْب ـُ بِْشٍر َفَؼا ، إِنَّ اْلَقُفقَد َتُؼقُل  :بَّاُد ْب
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

 /692/2، 691/2/3/214، 690/2/3/213، 689/2/3/213أصرافف: ] (1)

3/214 ،693/2/3/215 ،694/2/3/215 ،688/2/3/213.] 

 .176صحقح مسؾؿ، ص (2)

 .176صحقح مسؾؿ، ص (3)
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ِ
؟ َفَتَغقََّر َوْجُف َرُسقِل اهلل َـّ َحتَّك َضـَـَّا َأْن َقْد َوَجَد  َكَذا َوَكَذا، َفاَل ُكَجامُِعُف

 إَِلك الـَّبِلِّ 
ـٍ ـْ َلَب

ٌة مِ ، َفَلْرَسَؾ فِل آَثاِرِهَؿا  َطَؾْقِفَؿا، َفَخَرَجا َفاْسَتْؼَبَؾُفَؿا َهِديَّ

 .(1) َفَسَؼاُهَؿا، َفَعَرَفا َأْن َلْؿ َيِجْد َطَؾْقِفَؿا(

 الـَّبِلَّ  -خ 3:8
َثْتَفا َأنَّ َثْتُف َأنَّ َطائَِشَة َحدَّ ُف، َحدَّ ـِ َصِػقََّة، َأنَّ ُأمَّ ـْ َمـُْصقِر ْب َط

« : ٌَّض، ُثؿ
 .(2)«َيْؼَرُأ الُؼْرآنَ  َكاَن َيتَّؽُِ  فِل َحْجِري َوَأَكا َحائِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 مـاولتف ثقبف. مـ زوجتف طائشة  صؾبف  .1

واطتذارها طـ تؾبقة الطؾب  لجقاب زوجتف طائشة  استؿاطف  .2

 .ابؽقهنا حائًض 

 فا لقست يف يدها.تبلن حقض وتعؾقؿف لزوجتف طائشة  تقجقفف  .3

الؿقضع الذي ، حقث شرب مـ  لزوجتف حسـ طشرتف  .4

ضع فاه طؾك مقضع فقفا، وهل وشربت مـف وهل حائض، وتـاول العرق و

 الحالتقـ حائض. تايف كؾ

 وهل حائض.  لؾؼرآن وهق متؽ  يف حجر طائشة قراءتف  .5

لؾقفقد مخالػة متؿقزة ومعؾـة يف تعامؾفؿ مع الؿرأة  مخالػتف  .6

 وهل حائض.

                                                                                                               

 .177صحقح مسؾؿ، ص (1)

 (.1/254لبخاري )صحقح ا (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ىائد:فال

 ا.ا وتؼديرً ؽاكة راققة واحرتامً الؿرأة الحائض يف اإلسالم م أططك  .1

جؿقع التعامالت مع الؿرأة الحائض مـ أكؾ وشرب  أباح  .2

 وجؾقس وغقره ماطدا الجؿاع يف الػرج.

 أهؿقة حسـ العشرة مع الزوجة، وإدخال السرور طؾقفا. .3
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطْبدِ  -خ444 اٍد، َقاَل: َط ـِ َشدَّ  ْب
ِ
َزْوَج   َسِؿْعُت َخاَلتِل َمْقُؿقَكةَ )اهلل

َٓ ُتَصؾِّل َوِهَل ُمْػَتِرَشةٌ الـَّبِلِّ  ، َأكََّفا َكاَكْت َتُؽقُن َحائًِضا، 
بِِحَذاِء َمْسِجِد  (2)

 
ِ
 .(5)إَِذا َسَجَد َأَصاَبـِل َبْعُض َثْقبِِف( (4)، َوُهَق ُيَصؾِّل َطَؾك ُخْؿَرتِفِ (3)َرُسقِل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

وهل حائض حتك ولق أصاب ثقبف   بجاكب زوجتف صالتف  .1

 بدهنا إذا سجد.

  .(6)ن الؿرأة الحائض صاهربدلؾـاس أن  بقاكف  .2

 ولق كاكت حائضا. وقربف مـ زوجتف  حسـ تعامؾف  .3

                                                                                                               

، 705/ 517/1، 381/1/586، 379/1/582، 333/1/512أصرافف: ] (1)

 [.1146/2/4/239، ومسؾؿ 518/1/705

 (.1/73)مػرتشة( مـبسطة طؾك إرض. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

)بحذاء( بؽسر الحاء الؿفؿؾة بعدها ذال معجؿة ومدة أي: بجـب مسجد، والؿراد  (3)

 (.1/513الػتح ) بالؿسجد: مؽان سجقده.

هق مصؾك »)خؿرتف( والخؿرة بضؿ الخاء الؿعجؿة وسؽقن الؿقؿ، قال الطربي:  (4)

صغقر يعؿؾ مـ سعػ الـخؾ، سؿقت بذلؽ: لسرتها القجف والؽػقـ مـ حر إرض 

 (.1/513. الػتح )«اوبردها، فنن كاكت كبقرة سؿقت حصقرً 

 (.1/261صحقح البخاري ) (5)

 ( بتصرف.1/582الػتح ) (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ىائد:فال

 اتػسد الصالة، ولق كان متؾبًس  ف ٓالطاهر، وثقابأن مالقاة بدن  .1

 .(1)ةقبـجاسة حؽؿ

 . االؼرب مـ الزوجة والتؾطػ معفا ولق كاكت حائًض  .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/582الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل َسَؾَؿَة،  -خ3:9 َثْتُف َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿَة )َط َأنَّ َزْيـََب بِـَْت ُأمِّ َسَؾَؿَة، َحدَّ

َثْتَفا َقاَلْت: َبْقـَا َأَكا َمَع الـَّبِلِّ  إِْذ ِحْضُت،  ،(2)، ُمْضَطِجَعٌة فِل َخِؿقَصةٍ َحدَّ

ُقْؾُت: َكَعْؿ،  (5)«؟َأُكِػْسِت »، َقاَل: (4)، َفَلَخْذُت ثَِقاَب ِحقَضتِل(3)َفاْكَسَؾْؾُت 

 .(7)((6)َفَدَطاكِل، َفاْضَطَجْعُت َمَعُف فِل الَخِؿقَؾةِ 

َفا  -خ:3:3 ـْ ُأمِّ ـْ َزْيـََب اْبـَِة ُأمِّ َسَؾَؿَة، َط َبْقـََؿا َأَكا َمَع )، َقاَلْت: َط

 
ِ
فِل الَخِؿقَؾِة، إِْذ ِحْضُت َفاْكَسَؾْؾُت، َفَلَخْذُت ثَِقاَب ِحقَضتِل،  َرُسقِل اهلل

َوَكاَكْت ِهَل »، ، ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَدَخْؾُت َمَعُف فِل الَخِؿقَؾةِ «َما َلِؽ َأَكِػْسِت؟»َفَؼاَل 

                                                                                                               

، 1929/4/180، 1323/1/503، 322/1/503، 298/1/480أصرافف: ] (1)

 [.683/2/3/210مسؾؿ 

)خؿقصة( ثقب مربع مـ خز أو صقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(1/67.) 

 (.2/3/210)فاكسؾؾت( ذهبت يف خػقة. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

)ثقاب حقضتل( أخذت الثقاب الؿعدة لزمـ الحقض. شرح الـقوي طؾك صحقح  (4)

 (.2/3/210مسؾؿ )

)كػست( بػتح الـقن وكسر الػاء، معـاه: حاضت، وأما يف القٓدة فقؼال: كػست بضؿ  (5)

 (.2/3/210الـقن وكسر الػاء. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

الؼطقػة وكؾ ثقب لف خؿؾ مـ أي شلء كان. شرح الـقوي طؾك  :)الخؿقؾة( هل (6)

 (.2/3/210صحقح مسؾؿ )

 (.1/254صحقح البخاري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ِ
ـْ إَِكاٍء َواِحدٍ  َوَرُسقُل اهلل

 .(1)(«َق َصائِؿٌ َوَكاَن ُيَؼبُِّؾَفا َوهُ »، «َيْغَتِسالَِن مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .واحدة يف خؿقصة  مع زوجتف اضطجاطف  .1

 طـدما خرجت مـ فراشفا.  مـ حال زوجتف تثبتف  .2

 يف صقغة سمالف لفا. حسـ أسؾقبف  .3

وقد كاكت معف يف  ،، طـدما حاضت خاصر زوجتفل جربه  .4

لحاف واحد، ثؿ قامت ولبست ثقاب الحقض، ومع هذا دطاها لتضطجع 

 . لذلؽ معف يف الخؿقؾة دون كراهقة مـف 

أروع إمثؾة يف حسـ التعامؾ مع الزوجات الذي كػتؼده  ضربف  .5

 هذا الزمـ إٓ مـ شاء اهلل. مـ بعض الرجال

، واحدمـ إكاء  اغتسالف هق وزوجتف  يف حسـ طشرتف  .6

 ا.إياه ومالصػتف لزوجتف وتؼبقؾف

 ىائد:فال

فعـدما طؾؿت بالحقض  لف، ومعامؾتفـ  معف حسـ خؾؼ زوجاتف .1

 اكسؾت مـف برفؼ.

 جقاز اغتسال الزوجقـ يف مؽان واحد، وإكاء واحد. .2

 
  

                                                                                                               

 (.1/254صحقح البخاري ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل ُأَسْقٍد  -خ6366  َحتَّك اْكَطَؾْؼـَا  َخَرْجـَا َمَع الـَّبِلِّ )، َقاَل: َط

ْقطُ  ، َفَجَؾْسـَا َبْقـَُفَؿا، َفَؼاَل (2)إَِلك َحائٍِط ُيَؼاُل: َلُف الشَّ ـِ ، َحتَّك اْكَتَفْقـَا إَِلك َحائَِطْق

، َوَقْد ُأتَِل بِاْلَجْقكِقَّةِ (3)َوَدَخَؾ  ،«ُفـَااْجِؾُسقا هٰ : »الـَّبِلُّ 
َفُلْكِزَلْت فِل َبْقٍت ، (4)

ـِ َشَراِحقَؾ، َوَمَعَفا َداَيُتَفا َحاِضـٌَة  (5)فِل َكْخٍؾ فِل َبْقِت ُأَمْقَؿَة بِـِْت الـُّْعَؿاِن ْب

ا َدَخَؾ َطَؾْقَفا الـَّبِلُّ  َقاَلْت: َوَهْؾ َتَفُب  ،«َهبِل َكْػَسِؽ لِل»َقاَل:  َلَفا، َفَؾؿَّ

ققَ  ،  (7)َقاَل: َفَلْهَقى ،(6)ِة؟الَؿؾَِؽُة َكْػَسَفا لِؾسُّ ـَ بَِقِدِه َيَضُع َيَدُه َطَؾْقَفا لَِتْسُؽ

                                                                                                               

، ومسؾؿ 5637، 5257/9/268، 5256/9/268، 5255/9/268أصرافف: ] (1)

5236/7/13/188.] [5254/9/268]. 

 (.9/270)الشقط( هق بستان يف الؿديـة معروف. الػتح ) (2)

 (.9/270)دخؾ( أي:إلك الحائط. الػتح ) (3)

 (.9/263)بالجقكقة( والصحقح أن اسؿفا أمقؿة بـت الـعؿان بـ شراحقؾ. الػتح ) (4)

 (.9/271)دايتفا( الداية: الظئر الؿرضع وهل معربة. الػتح ) (5)

 :)لؾسققة( السققة بضؿ السقـ الؿفؿؾة، يؼال لؾقاحد مـ الرطقة والجؿع، ققؾ لفؿ ذلؽ (6)

ٕن الؿؾؽ يسققفؿ، فقساققن إلقف ويصرففؿ طؾك مراده. وأما أهؾ السقق فالقاحد 

هذا مـ بؼقة ما كان فقفا مـ الجاهؾقة، والسققة طـدهؿ مـ »مـفؿ سققل، قال ابـ الؿـقر: 

 وكان  ،فؽلهنا استبعدت أن يتزوج الؿؾؽة مـ لقس بؿؾؽ لقس بؿؾؽ كائـا مـ كان،

لربف، ولؿ يماخذها  تقاضعا مـف  ،قد خقر أن يؽقن مؾؽا كبقا، فاختار أن يؽقن طبدا كبقا

 (.9/271. الػتح )«بؽالمفا معذرة لفا: لؼرب طفدها بجاهؾقتفا الـبل 

 (.9/272)فلهقى( أي: أمالفا إلقف. الػتح ) (7)
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 مِـَْؽ، َفَؼاَل: 
ِ
َيا »َفَؼاَل:  ،ُثؿَّ َخَرَج َطَؾْقـَا« (1)َقْد ُطْذِت بَِؿَعاذٍ »َفَؼاَلْت: َأُطقُذ بِاهلل

، ـِ َتْق قَّ
 .(3)(«َوَأْلِحْؼَفا بَِلْهؾَِفا (2)َأَبا ُأَسْقٍد، اْكُسَفا َراِزقِ

ـِ َسْعٍد  -خ6748 ـْ َسْفِؾ ْب ـَ الَعَرِب،  ُذكَِر لِؾـَّبِلِّ )، َقاَل: َط
اْمَرَأٌة مِ

اِطِديَّ َأْن ُيْرِسَؾ إَِلْقَفا، َفَلْرَسَؾ إَِلْقَفا َفَؼِدَمْت، َفـََزَلْت فِل ُأُجِؿ  َفَلَمَر َأَبا ُأَسْقٍد السَّ

َسٌة  َبـِل َساِطَدَة، َفَخَرَج الـَّبِلُّ  َحتَّك َجاَءَها، َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َفنَِذا اْمَرَأٌة ُمـَؽِّ

َؿَفا الـَّبِلُّ 
ا َكؾَّ  مِـَْؽ، َفَؼاَل:  َرْأَسَفا، َفَؾؿَّ

ِ
 ،«َقْد َأَطْذُتِؽ ِمـِّل»َقاَلْت: َأُطقُذ بِاهلل

َٓ، َقاُلقا: َهَذا َرُسق ـْ َهَذا؟ َقاَلْت:  ـَ َم  َفَؼاُلقا َلَفا: َأَتْدِري
ِ
َجاَء  ُل اهلل

ـْ َذلَِؽ، َفَلْقَبَؾ الـَّبِلُّ 
َيْقَمئٍِذ َحتَّك َجَؾَس  لَِقْخُطَبِؽ، َقاَلْت: ُكـُْت َأَكا َأْشَؼك مِ

َفَخَرْجُت َلُفْؿ  ،«اْسِؼـَا َيا َسْفُؾ »فِل َسِؼقَػِة َبـِل َساِطَدَة ُهَق َوَأْصَحاُبُف، ُثؿَّ َقاَل: 

ُتُفْؿ فِقِف، َفَلْخَرَج َلـَا َسْفٌؾ َذلَِؽ الَؼَدَح َفَشِرْبـَا مِـُْف َقاَل: ُثؿَّ بَِفَذا الَؼَدِح َفَلْسَؼقْ 

ـُ َطْبدِ ا  .(4)الَعِزيِز َبْعَد َذلَِؽ َفَقَهَبُف َلُف(ْسَتْقَهَبُف ُطَؿُر ْب

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 كػسفا لف. هتببلن   لزوجتف مخاصبتف   .1

                                                                                                               

والتـقيـ فقف لؾتعظقؿ. الػتح  ،)بؿعاذ( هق بػتح الؿقؿ، ما يستعاذ بف أو اسؿ مؽان العقذ (1)

(9/272.) 

وقال غقره: يؽقن يف داخؾ  ،قالف أبق طبقدة ،)رازققتقـ( ثقاب مـ كتان بقض صقال (2)

 (.9/272بقاضفا زرقة. الػتح )

 (.2/385صحقح البخاري ) (3)

 (.2/385صحقح البخاري ) (4)
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 يف صؾبف التفقم لف دون مػاجلة الؿرأة هبذا. جؿال أسؾقبف  .2

 يؽرهف. قئًاوكلكف لؿ يسؿع مـفا ش ،طـ ردها لف تغافؾف  .3

 بقضع يده طؾقفا لتسؽـ. مع زوجتف  حسـ طشرتف  .4

طؾك ما سؿعف مـفا مـ آستعاذة مـف، فؾؿ يعاقبفا  صربه وحؾؿف  .5

 أو يعـػفا.

 بػراقفا. هذه الؿرأة  ذبعد تعق مبادرتف  .6

 .تقـ مع ما صدر مـفاققبلن كساها براز  كرمف .7

 بلهؾفا. هذه الؿرأة ٕسقد أن يؾحؼ أمره  .8

 ىائد:فال

 بلن تركفا. بف لربف سبحاكف فاستجاب لتعقذها  تعظقؿف  .1

يصدر مـؽ  الرتيث يف الؽالم قبؾ الـطؼ بف مطؾب مفؿ جدًا حتك ٓ .2

 تـدم طؾقف إلك إبد. ما
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة َقاَلْت:  -خ 360 ـْ إَِكاٍء َواِحٍد،  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوالـَّبِلُّ »َط
مِ

ـْ َقَدٍح ُيَؼاُل َلُف الَػَرُق 
 .(3)«(2)مِ

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ 373 ـْ إَِكاٍء َواِحٍد،  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوالـَّبِلُّ »َط
مِ

 .(4)«َتْخَتؾُِػ َأْيِديـَا فِقفِ 

ـْ َطائَِشَة َقاَلْت:  -خ299 ـْ إَِكاٍء َواِحٍد  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوالـَّبِلُّ »َط
مِ

 .(5)«كِالََكا ُجـٌُب 

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -م843  »َط
ِ
ـْ إَِكاٍء بَ  ُكـُْت َأْغَتِسُؾ َأَكا َوَرُسقُل اهلل

ْقـِل مِ

 .(6)«َوَبْقـَُف َواِحٍد، َفُقَباِدُركِل َحتَّك َأُققَل: َدْع لِل، َدْع لِل. َقاَلْت: َوُهَؿا ُجـَُبانِ 

                                                                                                               

 /299، 273/1/455، 236/1/445، 261/1/444، 250/1/433صرافف: ]أ (1)

 ، مسؾؿ727/2/4/3، مسؾؿ 7339/13/317، 5956/10/400، 1/481

732/2/4/6.] 

قال سػقان: هق ثالثة آصع، وهق بػتح الػاء والراء » :)الػرق(: قال اإلمام الـقوي (2)

. شرح «والػتح أفصح وأشفر ،وإسؽاهنا. لغتان حؽاها ابـ دريد وجؿاطة وغقره

 (.2/4/4الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 (.1/246صحقح البخاري ) (3)

 (.1/248صحقح البخاري ) (4)

 (.1/254صحقح البخاري ) (5)

 .182صحقح مسؾؿ، ص  (6)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .مـ إكاء واحد  هق وزوجتف اغتسالف  .1

وتارة  ،حقـ كاكت تغرتف قبؾف ، مع زوجتف حسـ طشرتف  .2

 .(1)يغرتف قبؾفا

مع  بؾ اشرتك  ،حقث لؿ يختص بنكاء أو مؽان تقاضعف  .3

 .يف هذا كؾف  زوجتف

 ىائد:فال

 طدم اإلسراف يف الغسؾ حقث إن هذا اإلكاء سعتف ثالثة آصع لف  .1

 . وزوجتف

 جقاز اغتسال الرجؾ مع زوجتف مـ إكاء واحد مـ الجـابة أو غقرها. .2

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.1/445الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطْبدِ  -خ63:3 ـِ َطبَّاٍس َط  ْب
ِ
َلْؿ َأَزْل َحِريًصا َطَؾك َأْن )، َقاَل: اهلل

ـْ َأْزَواِج الـَّبِلِّ 
ـِ مِ ـِ الَؿْرَأَتْق ـَ الَخطَّاِب، َط ـِ َقاَل اهلُل َأْسَلَل ُطَؿَر ْب َتْق ، الؾَّ

َحتَّك َحجَّ َوَحَجْجُت  ،[4]التحريؿ:  ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک﴿َتَعاَلك: 

زَ  (2)َمَعُف، َوَطَدَل  َوَطَدْلُت َمَعُف بِنَِداَوٍة َفَتَبرَّ
، ُثؿَّ َجاَء َفَسَؽْبُت َطَؾك َيَدْيِف مِـَْفا (3)

ـْ َأْزَواِج الـَّبِلِّ 
ـِ الَؿْرَأَتاِن مِ ـَ َم َل، َفُؼْؾُت َلُف: َيا َأمِقَر الُؿْممِـِق َتاِن َفَتَقضَّ ، الؾَّ

ـَ (4)﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک﴿َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  ؟ َقاَل: َواَطَجًبا َلَؽ َيا اْب

َشُة َوَحْػَصُة، ُثؿَّ اْسَتْؼَبَؾ ُطَؿُر الَحِديَث َيُسقُقفُ 
َقاَل: ُكـُْت  ،َطبَّاٍس، ُهَؿا َطائِ

                                                                                                               

، 4914/8/538، 4913/8/536، 2468/5/137، 89/1/223أصرافف: ] (1)

4915/8/538 ،5191/9/187 ،5218/9/228 ،5843/10/314 ،

7256/13/251 ،7263/13/254.] 

)وطدل(: أي: طـ الطريؼ الجادة الؿسؾقكة إلك صريؼ ٓ يسؾؽ غالبا: لقؼضل حاجتف.  (2)

 (.9/189الػتح )

 (.9/189)فتربز(: أي: قضك حاجتف. الػتح ) (3)

مـ  ﴾ک ک﴿: أي: قال اهلل تعالك لفؿا: ﴾ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿قال اهلل تعالك:  (4)

أي: تتعاوكا،  ،﴾ڳ ڳ ڱ﴿، ويدل طؾقف ققلف بعد: التعاون طؾك رسقل اهلل 

طؾك كػسف ما حّرم. الػتح  ومعـك تظاهرهؿا: أهنؿا تعاوكتا حتك حّرم رسقل اهلل 

(9/190.) 
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ـَ إَْكَصاِر فِل َبـِل ُأَمقَّةَ 
ـْ َطَقالِل الؿِديـَةِ  (1)َأَكا َوَجاٌر لِل مِ

ـِ َزْيٍد، َوُهْؿ مِ ، (2)ْب

، َفَقـِْزُل َيْقًما َوَأْكِزُل َيْقًما، َفنَِذا َكَزْلُت ِجْئُتُف َوُكـَّا َكَتـَاَوُب الـُُّزوَل َطَؾك الـَّبِلِّ 

ـَ الَقْحِل 
ـْ َخَبِر َذلَِؽ الَقْقِم مِ

(3)بَِؿا َحَدَث مِ
َعَؾ مِْثَؾ َذلَِؽ، َأْو َغْقِرِه، َوإَِذا َكَزَل فَ  

ا َقِدْمـَا َطَؾك إَْكَصاِر إَِذا َقْقٌم َتْغؾُِبُفْؿ  (4)َوُكـَّا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َكْغؾُِب الـَِّساَء، َفَؾؿَّ

ـْ َأَدِب كَِساِء إَْكَصاِر، (5)كَِساُؤُهْؿ، َفَطِػَؼ 
 َطَؾك (7)َفَصِخْبُت  (6)كَِساُؤَكا َيْلُخْذَن مِ

                                                                                                               

 (.9/190)يف بـل أمقة(: أي: كاحقة بـل أمقة سؿقت البؼعة باسؿ مـ كزلفا. الػتح ) (1)

وهل قرى بؼرب  ،)وهؿ مـ طقالل الؿديـة(: أي: السؽان، والعقالل جؿع طالقة (2)

لجار الؿذكقر أوس بـ واسؿ ا ،وكاكت مـازل إوس ،الؿديـة مؿا يؾل الؿشرق

سؿاه ابـ سعد مـ وجف آخر: طـ الزهري  ،اهلل بـ الحارث إكصاريخقلل بـ طبد

وكان طؿر مماخقا أوس بـ خقلل ٓ يسؿع  :وفقف ،اطـ طروة طـ طائشة فذكر حديثً 

 (.9/190ففذا هق الؿعتؿد. الػتح ) ،ا إٓ حدثفوٓ يسؿع طؿر شقئً  ،شقئا إٓ حدثف

ائـة أي: مـ الحقادث الؽ ،)جئتف بؿا حدث مـ خرب ذلؽ الققم مـ القحل أو غقره( (3)

 (.9/191. الػتح )طـد الـبل 

أي: كحؽؿ طؾقفـ وٓ يحؽؿـ طؾقـا، بخالف  ه)وكـا معشر قريش كغؾب الـساء( (4)

 (.9/191فؽاكقا بالعؽس مـ ذلؽ. ) ،إكصار

)فطػؼ(: بؽسر الػاء وقد تػتح، أي: جعؾ أو أخذ، والؿعـك: أهنـ أخذن يف تعؾؿ ذلؽ.  (5)

 (.9/191الػتح )

 (.9/191أي: مـ سقرهتـ وصريؼتفـ. الػتح ) ،)مـ أدب كساء إكصار( (6)

قاح. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (7) ّخب وهق الصُّ )فصخبت( مـ الصَّ

(7/28.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
167 

َقاَلْت: َولَِؿ ُتـْؽُِر َأْن ُأَراِجَعَؽ؟  ،(1)َعْتـِل، َفَلْكَؽْرُت َأْن ُتَراِجَعـِلاْمَرَأتِل َفَراَج 

 َأْزَواَج الـَّبِلِّ 
 إِنَّ
ِ
ْقِؾ،  َفَقاهلل َـّ َلَتْفُجُرُه الَقْقَم َحتَّك الؾَّ َلُقَراِجْعـَُف، َوإِنَّ إِْحَداُه

، ُثؿَّ َجَؿْعُت َطَؾلَّ  َـّ ـْ َفَعَؾ َذلِِؽ مِـُْف َفَلْفَزَطـِل َذلَِؽ َوُقْؾُت َلَفا: َقْد َخاَب َم

(3)َفـََزْلُت َفَدَخْؾُت َطَؾك َحْػَصةَ  (2)ثَِقابِل،
ْػَصُة، َأُتَغاِضُب َفُؼْؾُت َلَفا: َأْي َح  

َـّ الـَّبِلَّ  ْقِؾ؟ َقاَلْت: َكَعْؿ، َفُؼْؾُت: َقْد ِخْبِت  إِْحَداُك الَقْقَم َحتَّك الؾَّ

ـَ َأْن َيْغَضَب اهلُل لَِغَضِب َرُسقلِِف  َٓ  َوَخِسْرِت، َأَفَتْلَمـِق َفَتْفؾِؽِل؟ 

َٓ ُتَراِجِعقِف فِل َشْل  الـَّبِلَّ  (4)َتْسَتْؽثِِري َٓ َتْفُجِريفِ  (5)ءٍ َو َوَسؾِقـِل َما  ،(6)َو

كَِّؽ َأْن َكاَكْت َجاَرُتِؽ (7)َبَدا َلِؽ  َٓ َيُغرَّ ، َو
مِـِْؽ َوَأَحبَّ إَِلك  (9)َأْوَضلَ  (8)

                                                                                                               

 (.9/191أي: تراددين يف الؼقل وتـاضرين فقف. الػتح ) ،)فلكؽرت أن تراجعـل( (1)

أي: لبستفا جؿقعفا، فقف إيؿاء إلك أن العادة: أن الشخص  ،)ثؿ جؿعت طؾل ثقابل( (2)

 (.9/192يضع يف البقت بعض ثقابف، فنذا خرج إلك الـاس لبسفا. الػتح )

 (.9/192يعـل: ابـتف. الػتح ) ،)فدخؾت طؾك حػصة( (3)

 (.9/192أي: ٓ تطؾبل مـف الؽثقر. الػتح ) ،()ٓ تستؽثري الـبل  (4)

أي: ٓ ترادديف يف الؽالم وٓ تردي طؾقف ققلف. الػتح  ،)وٓ تراجعقف يف شلء( (5)

(9/192.) 

 (.9/192أي: ولق هجرك. الػتح ) ،)وٓ هتجريف( (6)

 (.9/192أي: ضفر لؽ. الػتح ) ،)ما بدا لؽ( (7)

 (.9/193أي: ضرتؽ. الػتح ) ،)جارتؽ( (8)

 (.9/193)أوضل(: مـ القضاءة، والؿراد: أجؿؾ. الػتح ) (9)
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الـَّبِلِّ 
(1) - َاَن ُتـِْعُؾ  -ُيِريُد َطائَِشة ْثـَا َأنَّ َغسَّ َقاَل ُطَؿُر: َوُكـَّا َقْد َتَحدَّ

 (2)الَخْقَؾ  

لَِغْزِوَكا، َفـََزَل َصاِحبِل إَْكَصاِريُّ َيْقَم َكْقَبتِِف، َفَرَجَع إَِلْقـَا ِطَشاًء َفَضَرَب َبابِل 

َضْرًبا َشِديًدا، َوَقاَل: َأَثؿَّ ُهَق؟
َفَخَرْجُت إَِلْقِف، َفَؼاَل: َقْد َحَدَث  (4)َفَػِزْطُت  (3)

ـْ َذلَِؽ الَقْقَم َأْمٌر َطظِقٌؿ، ُقْؾُت: َما ُهَق، َأَج 
َٓ، َبْؾ َأْطَظُؿ مِ اُن؟ َقاَل:  اَء َغسَّ

َؼ الـَّبِلُّ  (5)َوَأْهَقُل،
: َس -كَِساَءُه،  َصؾَّ ـٍ ـُ ُحـَْق ـْ َوَقاَل ُطَبْقُد ْب ـَ َطبَّاٍس َط ِؿَع اْب

 ،(7)َحْػَصُة َوَخِسَرْت  َفُؼْؾُت: َخاَبْت  ،َأْزَواَجفُ  اْطَتَزَل الـَّبِلُّ  (6)َفَؼاَل: -ُطَؿرَ 

                                                                                                               

ٓ تغرتّي بؽقن طائشة تػعؾ ما هنقتؽ طـف فال  :الؿعـك ،()وأحب إلك الـبل  (1)

فقفا، فال تغرتّي أكت بذلؽ:  يماخذها بذلؽ، فنهنا ُتِدلُّ بجؿالفا ومحبة الـبل 

مـ اإلدٓل مثؾ الذي لفا. ٓحتؿال أن ٓ تؽقين طـده يف تؾؽ الؿـزلة، فال يؽقن لؽ 

 (.9/193الػتح )

أي: تضرهبا وتسقيفا، يف )الؿظالؿ( بؾػظ:  ،)وكـا قد تحدثـا أن غسان تـعؾ الخقؾ( (2)

 (.9/194تـعؾ الـعال، أي: تستعؿؾ الـعال، وهل كعال الخقؾ. الػتح )

شديدا، بل ضربا )فـزل صاحبل إكصاري يقم كقبتف، فرجع إلقـا طشاء، فضرب با (3)

أي: يف البقت: وذلؽ لبطء إجابتفؿ لف، فظـ أكف خرج مـ البقت.  ،وقال: ّأَثّؿ هق(

 (.9/194الػتح )

 (.9/194أي: خػت مـ شدة ضرب الباب بخالف العادة. الػتح ) ،)فػزطت( (4)

هق بالـسبة إلك طؿر: لؽقن حػصة بـتف مـفـ. الػتح  ،)ٓ بؾ أطظؿ مـ ذلؽ وأهقل( (5)

(9/195.) 

 (.9/195)فؼال(: يعـل إكصاري. الػتح ) (6)

ولؽقكف كان  ،لؿؽاكتفا مـف لؽقهنا بـتف :)خابت حػصة وخسرت(: إكؿا خصفا بالذكر (7)

 (.9/195قريب العفد بتحذيرها مـ وققع ذلؽ. الػتح )
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ْقُت َصالََة  ُـّ َهَذا ُيقِشُؽ َأْن َيُؽقَن، َفَجَؿْعُت َطَؾلَّ ثَِقابِل، َفَصؾَّ َقْد ُكـُْت َأُض

َلُف َفاْطَتَزَل فِقَفا، َوَدَخْؾُت َطَؾك  (1)َمْشُرَبةً  ، َفَدَخَؾ الـَّبِلُّ الَػْجِر َمَع الـَّبِلِّ 

َـّ َحْػَصَة َفنَِذا ِهَل َتْبؽِل، َفُؼْؾُت: َما ُيْبؽِق َؼُؽ ْرُتِؽ َهَذا، َأَصؾَّ ـْ َحذَّ ِؽ َأَلْؿ َأُك

َٓ َأْدِري، َها ُهَق َذا ُمْعَتِزٌل فِل الؿْشُرَبِة، َفَخَرْجُت َفِجْئُت الـَّبِلُّ  ؟ َقاَلْت: 

قاًل، ُثؿَّ َغَؾَبـِ  ،(2)إَِلك الِؿـَْبِر، َفنَِذا َحْقَلُف َرْهٌط َيْبؽِل َبْعُضُفؿْ 
ل َفَجَؾْسُت َمَعُفْؿ َقؾِ

تِل فِقَفا الـَّبِلُّ 
اْسَتْلِذْن  (3)، َفُؼْؾُت لُِغالٍَم َلُف َأْسَقَد:َما َأِجُد، َفِجْئُت الؿْشُرَبَة الَّ

َؿ الـَّبِلَّ 
ْؿُت الـَّبِلَّ  لُِعَؿَر، َفَدَخَؾ الُغالَُم َفَؽؾَّ

 ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل: َكؾَّ

ـَ ِطـَْد الِؿـَْبِر، َفَصَؿَت، َفاْكَصَرْفُت َح  ،َوَذَكْرُتَؽ َلفُ  ِذي ْهِط الَّ تَّك َجَؾْسُت َمَع الرَّ

ُثؿَّ َغَؾَبـِل َما َأِجدُ 
َفِجْئُت َفُؼْؾُت لِْؾُغالَِم: اْسَتْلِذْن لُِعَؿَر، َفَدَخَؾ ُثؿَّ َرَجَع،  (4)

ـَ ِطـْ  ِذي ْهِط الَّ َد الِؿـَْبِر، َفَؼاَل: َقْد َذَكْرُتَؽ َلُف َفَصَؿَت، َفَرَجْعُت َفَجَؾْسُت َمَع الرَّ

                                                                                                               

 (.1/681)بالؿشربة(: الغرفة الؿرتػعة. حاشقة صحقح البخاري ) (1)

قال الحافظ ابـ حجر  .يبؽل بعضفؿ()فخرجت فجئت إلك الؿـرب فنذا حقلف رهط  (2)

 :«(.9/197الػتح ) .«لؿ أقػ طؾك تسؿقتفؿ 

وأن ذلؽ ٓ  ،كساءه )ثؿ غؾبـل ما أجد( أي: مـ شغؾ قؾبف بؿا بؾغف مـ اطتزال الـبل  (3)

ومـ جؿؾتفـ:  ،يؽقن إٓ طـ غضب مـف، وٓحتؿال صحة ما أشقع مـ تطؾقؼ كسائف

، فتـؼطع القصؾة بقـفؿا، ويف ذلؽ مـ الؿشؼة طؾقف ما ٓ يخػك.  حػصة بـت طؿر

 (.9/197الػتح )

رباح، بػتح الراء وتخػقػ الؿقحدة، سؿاه سؿاك.  سؿف:)فؼؾت لغالم لف أسقد( ا (4)

 (.9/197الػتح )
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ُثؿَّ َغَؾَبـِل َما َأِجُد، َفِجْئُت الُغالََم َفُؼْؾُت: اْسَتْلِذْن لُِعَؿَر، َفَدَخَؾ ُثؿَّ َرَجَع إَِللَّ 

ْقُت ُمـَْصِرًفا، َقاَل: إَِذا الُغالَُم َيْدُطقكِل،  ا َولَّ َفَؼاَل: َقْد َذَكْرُتَؽ َلُف َفَصَؿَت، َفَؾؿَّ

 الـَّبِلُّ  َفَؼاَل: َقْد َأِذَن َلَؽ 
ِ
َفنَِذا ُهَق ُمْضَطِجٌع  ، َفَدَخْؾُت َطَؾك َرُسقِل اهلل

َماُل بَِجـْبِِف، ُمتَّؽًِئا َطَؾك  (1)َطَؾك ِرَمالِ  َر الرِّ َحِصقٍر، َلْقَس َبْقـَُف َوَبْقـَُف فَِراٌش، َقْد َأثَّ

ْؿُت َطَؾْقِف، ُثؿَّ  ـْ َأَدٍم َحْشُقَها لِقٌػ، َفَسؾَّ
، ِوَساَدٍة مِ

ِ
ُقْؾُت َوَأَكا َقائٌِؿ: َيا َرُسقَل اهلل

ْؼَت كَِساَءَك؟ َفَرَفَع إَِللَّ َبَصَرهُ 
َوَأَكا -َفُؼْؾُت: اهلُل َأْكَبُر، ُثؿَّ ُقْؾُت  ،«الَ »َفَؼاَل:  ،َأَصؾَّ

، َلْق َرَأْيَتـِل َوُكـَّا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َكغْ -(2)َقائٌِؿ َأْسَتْلكُِس 
ِ
ؾُِب الـَِّساَء، : َيا َرُسقَل اهلل

َؿ الـَّبِلُّ  ا َقِدْمـَا الؿِديـََة إَِذا َقْقٌم َتْغؾُِبُفْؿ كَِساُؤُهْؿ، َفَتَبسَّ ، ُثؿَّ ُقْؾُت: َيا َفَؾؿَّ

كَِّؽ َأْن َكاَكْت  َٓ َيُغرَّ  َلْق َرَأْيَتـِل َوَدَخْؾُت َطَؾك َحْػَصَة َفُؼْؾُت َلَفا: 
ِ
َرُسقَل اهلل

َؿ الـَّبِلُّ  -ُيِريُد َطائَِشةَ - ـِْؽ، َوَأَحبَّ إَِلك الـَّبِلِّ َجاَرُتِؽ َأْوَضَل مِ   َفَتَبسَّ

 َما 
ِ
َؿ، َفَرَفْعُت َبَصِري فِل َبْقتِِف، َفَقاهلل ـَ َرَأْيُتُف َتَبسَّ َؿًة ُأْخَرى، َفَجَؾْسُت ِحق َتَبسُّ

َرَأْيُت فِل َبْقتِِف َشْقًئا َيُردُّ الَبَصَر، َغْقَر َأَهَبةٍ 
 اْدُع اهلَل  (3)

ِ
َثالََثٍة، َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

مقٓ بؿا يرمؾ بف )طؾك رمال(: بؽسر الراء، وقد تضؿ، والؿراد هـا: أن سريره كان مر (1)

ثقر يف 9/198الحصقر. الػتح ) والؿراد أكف كان السرير قد كسخ »: «الـفاية»(، قال ابـ ٕا

ثقر )«وجفف بالسعػ ولؿ يؽـ طؾك السرير وصاء سقى الحصقر  (.2/265. الـفاية ٓبـ ٕا

أن يؽقن ققلف استػفامًا بطريؼ آستئذان،  :يحتؿؾ .)فؼؾت وأكا قائؿ أستلكس( (2)

 (.9/198ويحتؿؾ: أن يؽقن حآ مـ الؼقل الؿذكقر بعده. الػتح )

)أهبة( بػتح الفؿزة والفاء، وبضؿفا أيضا، بؿعـك: إهب، والفاء فقف لؾؿبالغة، وهق  (3)

 (.9/199وهق الجؾد قبؾ الدباغ. الػتح ) ،جؿع إهاب طؾك غقر ققاس
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ْكَقا، َوُهْؿ  َع َطَؾْقِفْؿ َوُأْطُطقا الدُّ وَم َقْد ُوسِّ تَِؽ، َفنِنَّ َفاِرَس َوالرُّ ْع َطَؾك ُأمَّ َفْؾُقَقسِّ

ـَ  (1)ا َأْكَت َأَوفِل َهَذ »َوَكاَن ُمتَّؽًِئا، َفَؼاَل:  َٓ َيْعُبُدوَن اهلَل، َفَجَؾَس الـَّبِلُّ  َيا اْب

ْكَقا ُؾقا َصقَِّباتِِفْؿ فِل الَحَقاِة الد  َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل  ،«الَخطَّاِب، إِنَّ ُأوَلئَِؽ َقْقٌم ُطجِّ

 اْسَتْغِػْر لِل، َفاْطَتَزَل الـَّبِلُّ 
ِ
ـَ َأْفَشْتُف  اهلل ـْ َأْجِؾ َذلَِؽ الَحِديِث ِحق

كَِساَءُه مِ

ـَ َلْقَؾًة، َوَكاَن َقاَل: َحْػَصُة إَِلك َطا َـّ »ئَِشَة تِْسًعا َوِطْشِري َما َأَكا بَِداِخٍؾ َطَؾْقِف

ِة َمْقِجَدتِفِ « َشْفًرا ـْ ِشدَّ
ا َمَضْت تِْسٌع َوِطْشُروَن  (2)مِ ـَ َطاَتَبُف اهلُل، َفَؾؿَّ َـّ ِحق َطَؾْقِف

، إِكََّؽ ُكـَْت َقْد  َلْقَؾًة َدَخَؾ َطَؾك َطائَِشَة َفَبَدَأ بَِفا، َفَؼاَلْت َلفُ 
ِ
َطائَِشُة: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ َلْقَؾًة  ـْ تِْسٍع َوِطْشِري
َٓ َتْدُخَؾ َطَؾْقـَا َشْفًرا، َوإِكََّؿا َأْصَبْحَت مِ َأْقَسْؿَت َأْن 

ا، َفَؼاَل:  َها َطدًّ ْفُر تِْسٌع َوِطْشُروَن َلْقَؾةً »َأُطدُّ ْفُر تِْسعً  ،«الشَّ ا َفَؽاَن َذلَِؽ الشَّ

َل اْمَرَأٍة  ـَ َلْقَؾًة، َقاَلْت َطائَِشُة: ُثؿَّ َأْكَزَل اهلُل َتَعاَلك آَيَة التََّخقُِّر، َفَبَدَأ بِل َأوَّ َوِطْشِري

َـّ  ُف ِف َفاْخَتْرُتُف، ُثؿَّ َخقََّر كَِساَءُه ُكؾَّ
ـْ كَِسائِ

ـَ مِْثَؾ َما َقاَلْت َطائَِشةُ  ،مِ  .(3)(َفُؼْؾ

ـِ  -(4)خ5897 ـْ اْب ،  َط ـِ ْحَؿ ـُ َطْبِد الرَّ ِشَفاٍب، َقاَل: َأْخَبَركِل َأُبق َسَؾَؿَة ْب

                                                                                                               

أأكت يف هذه الحال مـ استعظام زخارف الدكقا وزيـتفا واستعجالفا.  .«أكت أويف هذا» (1)

وكذلؽ ذكرها  ،«أو يف شؽ أكت يا ابـ الخطاب» :ويف رواية معؿر طـد مسؾؿ

الؿصـػ يف رواية طؼقؾ يف كتاب الؿظالؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري 

(7/28.) 

 (. 9/201)مقجدتف( أي: غضبتف. الػتح ) (2)

 (.2/351صحقح البخاري ) (3)

 [.5/10/81/ 3681، مسؾؿ 4786/8/390، 4785/8/389أصرافف: ] (4)
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 َطائَِشَة َزْوَج الـَّبِلِّ )
 َأنَّ

ِ
ا ُأمَِر َرُسقُل اهلل بَِتْخقِقِر َأْزَواِجِف َبَدَأ  ، َقاَلْت َلؿَّ

 ،«َحتَّك َتْسَتْلِمرِي َأَبَقْيِؽ إِكِّل َذاكٌِر َلِؽ َأْمًرا َفَلَ َطَؾْقِؽ َأْن الَ َتْعَجِؾل »بِل، َفَؼاَل: 

ِف، َقاَلْت: ُثؿَّ َقاَل: َقاَلْت: َوَقْد َطؾَِؿ َأنَّ َأَبَقيَّ َلْؿ َيُؽقَكا َيْلُمَراكِل بِِػرَ 
إِنَّ اهَّللَ َجؾَّ »اقِ

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿َثـَاُؤُه َقاَل: 

َفِػل َأيِّ َقاَلْت: َفُؼْؾُت: ) [29]إحزاب:  ﴾ىائ ى﴿إَِلك  [28]إحزاب: 

اَر أِخَرَة، َقاَلْت: ُثؿَّ َفَعَؾ  ، َفنِكِّل ُأِريُد اهلَل َوَرُسقَلُف َوالدَّ َهَذا َأْسَتْلمُِر َأَبَقيَّ

 .(1)مِْثَؾ َما َفَعْؾُت( َأْزَواُج الـَّبِلِّ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(2)يف سمالف طـ بعض أمقر أهؾف سعة صدره  .1

فؼد أخذ بسقرة إكصار يف  ، يف تعامؾف مع زوجاتف تسامحف  .2

 .(3)ةحقث إن شدة القصلة طؾك الـساء مذمقم :وترك سقرة ققمف ،كسائفؿ

، وطؾك مايصدر ، واإلغضاء طـ خطاهبـ طؾك زوجاتف صربه  .3

 .(4)مـفـ مـ إدٓل وغقره مؿا تبعثفـ طؾقف الغقرة

 مـ زلؾ يف حؼ الؿرء دون ما  طؿا يؼع مـ زوجاتف صػحف  .4

                                                                                                               

 (.2/244صحقح البخاري ) (1)

 ( بتصرف.9/202الػتح ) (2)

 (.9/202الػتح ) (3)

 ( بتصرف.9/202الػتح ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(1)يؽقن مـ حؼ اهلل تعالك

وقد  ،طـ أكف حؾػ أٓ يدخؾ شفرا لسمال طائشة  استؿاطف  .5

 دخؾ بعد تسعة وطشريـ يقما، وإجابتف وتقضقحف لفا.

 بلسؾقب هادئ، لؿقضقع بالغ إهؿقة. لزوجتف طائشة  سمالف  .6

 أن ٓ تتعجؾ يف اتخاذ الؼرار واإلجابة. لزوجتف تقجقفف  .7

 أن تستشقر أبقيفا يف اتخاذ الؼرار. طؾك زوجتف طائشة  طرضف  .8

أن  لقست بحاجة، وأهنا لجقاب زوجتف طائشة  استؿاطف  .9

 ا.بتاتتستشقر أبقيفا يف هذا الؿقضقع 

 .(2)يف السمال، وهذا يدل طؾك فضؾفا لعائشة  تؼديؿف  .10

، جعؾفـ مع زوجاتف أمفات الؿممـقـ  حسـ خؾؼف وتعامؾف  .11

 .كؾفـ يخرتن البؼاء معف 

 طؾقفـ كؾفـ.التخققر بعرضف   بقـ زوجاتف طدلف  .12

 ىائد:فال

 يف إمقر الؿفؿة مـ آتؽاء إلك الجؾقس. تعديؾ جؾستف  .1

أولئؽ ققم طجؾقا صقباتفؿ يف الحقاة »لؾؽػار بؼقلف:  وصػف  .2

 ولؿ يزد طؾك ذلؽ.  ...،«الدكقا

                                                                                                               

 ( بتصرف.9/202الػتح ) (1)

 (.8/392الػتح ) (2)
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وهذا مـ تعامؾف مع  ،فئومبادرتف ٕمر ربف بتخققر كسا استجابتف  .3

 .(1)ربف سبحاكف

مـ  بقان تقلل اهلل لف حقث أمره ربف بتخققر كسائف صقاكة لؼؾبف  .4

آكشغال بؿطالبفـ ]فنن اهلل هق مقٓه[ ففق سبحاكف معف، وكاصره حتك فقؿا 

 يؼع بقـف وبقـ أهؾف.

 .(2)فقفا لؾؿقطقد العظقؿ يف أخرةالزهد يف الدكقا وما  إيثاره  .5

 حقث اخرتن اهلل ورسقلف والدار أخرة.  فضؾ أمفات الؿممـقـ .6

ويحزن وهق مع  ،بشر يغضب هذه الحادثة تثبت أن الرسقل  .7

 ذلؽ مميد بالقحل، والرسالة.

، وبقان كؿال طؼؾفا، وصحة  يف الحديث مـؼبة طظقؿة لعائشة .8

 . (3)رأيفا مع صغر سـفا

 

 
  

                                                                                                               

 (.9/204الػتح ) (1)

(، شرح الـقوي طؾك صحقح 9/2022مـ أراد التقسع يف الػقائد فؾقرجع إلك الػتح ) (2)

 (.5/10/95مسؾؿ )

 (.8/393الػتح ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ا َثُؼَؾ )َأنَّ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ 3:9 َلؿَّ
َواْشَتدَّ بِِف َوَجُعُف،  الـَّبِلُّ  (2)

 َلُف، َفَخَرَج الـَّبِلُّ 
َض فِل َبْقتِل، َفَلِذنَّ ـَ  اْسَتْلَذَن َأْزَواَجُف فِل َأْن ُيَؿرَّ َبْق

ـَ َطبَّاسٍ  ، َتُخطُّ ِرْجالَُه فِل إَْرِض، َبْق ـِ :  َرُجَؾْق
ِ
َوَرُجٍؾ آَخَر. َقاَل ُطَبْقُداهلل

ـَ َطبَّاٍس َفَؼاَل: َفَلْخَبْرُت َطْبدَ   ْب
ِ
ُجُؾ اآلَخُر؟»اهلل ـِ الرَّ َٓ.  ،«َأَتْدِري َم ُقْؾُت: 

ـُ َأبِل َصالٍِب »َقاَل:  لُّ بْ
 الـَّبِلَّ  كَْت َطائَِشُة َوَكا ،«ُهَق َطؾِ

نَّ ُث: أَ  ُتَحدِّ

  :ـْ َسبِْع قَِرٍب »َقاَل َبْعَدَما َدَخَؾ َبْقتَُف َواْشَتدَّ َوَجُعُف يُؼقا َطَؾلَّ ِم
 ،(3)َهرِ

َـّ  لَؿْ  َقُتُف
َوُأْجؾَِس فِل مِْخَضٍب  ،«َلَعؾِّل َأْطَفُد إَِلك الـَّاسِ  ،(4)ُتْحَؾْؾ َأْوكِ

                                                                                                               

، 712/2/238، 682/2/1932، 665/2/178، 198/2/362أصرافف: ] (1)

2588/5/256 ،4442/7/747 ،664/2/178 ،683/2/195 ،713/ 

2/239 ،3099/6/242 ،4445/7/747 ،679/2/792 ،687/2/203 ،

مسؾؿ و، 7303/13/290، 5714/10/176، 3384/6/481، 716/2/241

938/2/4/143 ،4440/7/745 ،5764/10/133 ،678/2/192-3385 

 [.948/2/4/141مسؾؿ 

 (.1/50)ثؼؾ( اشتد بف مرضف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

وهل: ما يستؼك بف الؿاء. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  ،)قرب( جؿع قربة (3)

 (.1/50البخاري )

)أوكقتفـ( جؿع وكاء، وهق ما يشد بف فؿ الؼربة، والغرض مـ أهنا لؿ تحؾؾ أوكقتفـ  (4)

 (.1/50الؿبالغة يف كقهنا صاهرة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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، ُثؿَّ َصِػْؼـَاالـَّبِلِّ  ، َزْوِج (1)لَِحْػَصةَ 
َكُصبُّ َطَؾْقِف تِْؾَؽ، َحتَّك َصِػَؼ ُيِشقُر  (2)

َـّ »إَِلْقـَا:   .(3)(ُثؿَّ َخَرَج إَِلك الـَّاسِ «. َأْن َقْد َفَعْؾُت

ـِ إَْسَقِد، َقاَل:  -خ775 ، َفَذَكْرَكا الُؿَقاَضَبَة َطَؾك ُكـَّا ِطـَْد َطائَِشَة )َط

 
ِ
ا َمِرَض َرُسقُل اهلل الَِة َوالتَّْعظِقَؿ َلَفا، َقاَلْت: َلؿَّ ِذي َماَت فِقِف،  الصَّ َمَرَضُف الَّ

َن َفَؼاَل:  الَُة، َفُلذِّ َفِؼقَؾ َلُف: إِنَّ َأَبا  ،«ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ »َفَحَضَرِت الصَّ

َل بِالـَّاِس، َوَأَطاَد  (4)ٍر َرُجٌؾ َأِسقٌػ َبؽْ  إَِذا َقاَم فِل َمَؼامَِؽ َلْؿ َيْسَتطِْع َأْن ُيَصؾِّ

َـّ َصَقاِحُب ُيقُسَػ »َفَلَطاُدوا َلُف، َفَلَطاَد الثَّالَِثَة، َفَؼاَل:  ُؽ إِكَّ
ُمُروا َأَبا َبْؽرٍ  (5)

ًة،  ك َفَقَجَد الـَّبِلُّ ، َفَخَرَج َأُبق َبْؽٍر َفَصؾَّ «َفْؾُقَصؾِّ بِالـَّاسِ  ـْ َكْػِسِف ِخػَّ
مِ

ـَ الَقَجِع، َفَلَراَد َأُبق َبْؽٍر 
، َكَلكِّل َأْكُظُر ِرْجَؾْقِف َتُخطَّاِن مِ ـِ ـَ َرُجَؾْق َفَخَرَج ُيَفاَدى َبْق

َر، َفَلْوَمَل إَِلْقِف الـَّبِلُّ 
 (.َجَؾَس إَِلك َجـْبِفِ َأْن َمَؽاَكَؽ، ُثؿَّ ُأتَِل بِِف َحتَّك  َأْن َيَتَلخَّ

ُيَصؾِّل َوَأُبق َبْؽٍر ُيَصؾِّل بَِصالَتِِف، َوالـَّاُس  َوَكاَن الـَّبِلُّ )قِقَؾ لأِْلَْطَؿِش: 

                                                                                                               

حجر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك الؿخضب: وطاء مـ خشب أو مخضب لحػصة( ) (1)

 (.1/138صحقح البخاري )

 (.1/50)صػؼـا( شرطـا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.1/237صحقح البخاري ) (3)

)أسقػ( مـ إسػ، وهق شدة الحزن، والؿراد أكف رققؼ الؼؾب سريع البؽاء. تعؾقؼ  (4)

 (.1/133مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)صقاحب يقسػ( أي: مثؾ صقاحبف يف التظاهر وآتػاق طؾك ما يردن مـ كثرة  (5)

  (.1/133اإللحاح فقؿا يؿؽـ أن يؽقن. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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ـِ  ،ُيَصؾُّقَن بَِصالَِة َأبِل َبْؽٍر، َفَؼاَل: بَِرْأِسِف َكَعؿْ  ـْ ُشْعَبَة، َط َرَواُه َأُبق َداُوَد، َط

ـْ َيَساِر َأبِل َبْؽٍر، َفَؽاَن َأُبق َبْؽٍر  إَْطَؿِش َبْعَضُف، َوَزادَ  َأُبق ُمَعاِوَيَة َجَؾَس َط

 .(1)(ُيَصؾِّل َقائًِؿا

ـْ ُطَبْقدِ  -خ798 ـِ ُطْتَبَة، َقاَل: َط  ْب
ِ
ـِ َطْبِداهلل  ْب

ِ
َدَخْؾُت َطَؾك َطائَِشَة )اهلل

 
ِ
ـْ َمَرِض َرُسقِل اهلل قـِل َط

ثِ َٓ ُتَحدِّ  الـَّبِلُّ  (2)؟ َقاَلْت: َبَؾك، َثُؼؾ َفُؼْؾُت: َأ

َٓ، ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ، َقاَل: « َأَصؾَّك الـَّاُس؟»َفَؼاَل:  َضُعقا لِل َماًء فِل »ُقْؾـَا: 

َفُلْغِؿَل َطَؾْقِف، ُثؿَّ َأَفاَق،  (3)َقاَلْت: َفَػَعْؾـَا، َفاْغَتَسَؾ، َفَذَهَب لَِقـُقءَ «. الِؿْخَضِب 

، َقاَل: « َصؾَّك الـَّاُس؟أَ : »َفَؼاَل 
ِ
َٓ، ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ َيا َرُسقَل اهلل ُقْؾـَا: 

َقاَلْت: َفَؼَعَد َفاْغَتَسَؾ، ُثؿَّ َذَهَب لَِقـُقَء َفُلْغِؿَل « َضُعقا لِل َماًء فِل الِؿْخَضِب »

َٓ، ُهْؿ يَ « َأَصؾَّك الـَّاُس؟»َطَؾْقِف، ُثؿَّ َأَفاَق، َفَؼاَل:  ، ُقْؾـَا: 
ِ
ـَْتظُِروَكَؽ َيا َرُسقَل اهلل

، َفَؼَعَد، َفاْغَتَسَؾ، ُثؿَّ َذَهَب لَِقـُقَء َفُلْغِؿَل «َضُعقا لِل َماًء فِل الِؿْخَضِب »َفَؼاَل: 

، « َأَصؾَّك الـَّاُس؟»َطَؾْقِف، ُثؿَّ َأَفاَق َفَؼاَل: 
ِ
َٓ، ُهْؿ َيـَْتظُِروَكَؽ َيا َرُسقَل اهلل َفُؼْؾـَا: 

لَِصالَِة الِعَشاِء أِخَرِة،  فِل الؿْسِجِد، َيـَْتظُِروَن الـَّبِلَّ  (4)ُس ُطُؽقٌف َوالـَّا

ُسقُل َفَؼاَل: إِنَّ  َفَلْرَسَؾ الـَّبِلُّ  َل بِالـَّاِس، َفَلَتاُه الرَّ إَِلك َأبِل َبْؽٍر بَِلْن ُيَصؾِّ

                                                                                                               

 (.1/322صحقح البخاري ) (1)

 (.1/138)ثؼؾ( اشتد مرضف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.1/138)لقـقء( لقـفض بجفد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)طؽقف( مجتؿعقن جؿع طاكػ، وأصؾ العؽقف الؾبث. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (4)

 (.1/138صحقح البخاري )
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ِ
: َيا -َوَكاَن َرُجاًل َرقِقًؼا-َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر لـَّاِس، َيْلُمُرَك َأْن ُتَصؾَِّل بِا َرُسقَل اهلل

اَم،  ُطَؿُر َصؾِّ بِالـَّاِس، َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َأْكَت َأَحؼُّ بَِذلَِؽ، َفَصؾَّك َأُبق َبْؽٍر تِْؾَؽ إَيَّ

 الـَّبِلَّ 
ـِ َأَحُدُهؿَ  ُثؿَّ إِنَّ ـَ َرُجَؾْق ًة، َفَخَرَج َبْق ـْ َكْػِسِف ِخػَّ

ا الَعبَّاُس َوَجَد مِ

َر، َفَلْوَمَل إَِلْقفِ  ا َرآُه َأُبق َبْؽٍر َذَهَب لَِقَتَلخَّ  لَِصالَِة الظُّْفِر َوَأُبق َبْؽٍر ُيَصؾِّل بِالـَّاِس، َفَؾؿَّ

َر، َقاَل:  الـَّبِلُّ  َٓ َيَتَلخَّ ، َفَلْجَؾَساُه إَِلك َجـِْب َأبِل «َأْجِؾَساكِل إَِلك َجـْبِفِ »بَِلْن 

ل َوُهَق َيْلَتؿُّ بَِصالَِة الـَّبِلِّ َبْؽٍر، 
، َوالـَّاُس بَِصالَِة َقاَل: َفَجَعَؾ َأُبق َبْؽٍر ُيَصؾِّ

: َفَدَخْؾُت َطَؾك َطْبدِ ا، َقاَل ُطَبْقدُ َقاِطدٌ  َأبِل َبْؽٍر، َوالـَّبِلُّ 
ِ
ـِ َطبَّاٍس َفُؼْؾُت هلل  ْب

ِ
اهلل

ثَ  َٓ َأْطِرُض َطَؾْقَؽ َما َحدَّ ـْ َمَرِض الـَّبِلِّ َلُف: َأ ، َقاَل: َهاِت، ْتـِل َطائَِشُة َط

ِذي  ُجَؾ الَّ ْت َلَؽ الرَّ َفَعَرْضُت َطَؾْقِف َحِديَثَفا، َفَؿا َأْكَؽَر مِـُْف َشْقًئا َغْقَر َأكَُّف َقاَل: َأَسؿَّ

ـُ َأبِل َصالٍِب  ؟َكاَن َمَع الَعبَّاسِ  ، َقاَل: ُهَق َطؾِلُّ ْب
َٓ  .)(1)ُقْؾُت: 

 الىارد يف احلديث: عامل الييب ت

وذلؽ أكف  ،حتك يف أصعب الؿقاقػ بقـ زوجاتف  طدلف  .1

 . ض يف بقت طائشة ؿرّ استلذهنـ أن يُ 

 .(2)طائشة  اوخصقًص   ٕزواجف مالصػة الـبل  .2

 والتخؾؼ بلخالقف فقفـ. زرع حبف  لزوجاتف   حسـ معامؾتف .3

فؼد أسـد إلك أم الؿممـقـ طائشة  ،وهق يف مرضف حسـ طشرتف  .4

 .ضفره 

                                                                                                               

 (.1/324صحقح البخاري ) (1)

 (.2/183الػتح ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 رب.بـ طؾقف الؿاء مـ سبع قِ أن يصبُ   فئلـسا أمره  .5

 لؿا صؾب، وإشارتف إلقفـ بلكؽـ قد فعؾتـ. استجابة زوجاتف  .6

مروا أبا بؽر »:  طـدما قال ،زوجتف طائشة ؼقل ل استؿاطف  .7

مروا أبا بؽر »ن أبا بؽر رجؾ أسقػ، وإجابتف لفا بؼقلف: إ :«فؾقصؾ بالـاس

 .«فؾقصؾ بالـاس

طـدما رأى وسؿع ققلفـ بلن يمم الؿصؾقـ   لزوجاتف إجابتف  .8

بلكؽـ صقاحب يقسػ، ثؿ أكد مرة أخرى بلن يمم   أبل بؽر أحد غقر

 .بؽر  قالـاس أب

يف تؽرار الطؾب طؾقف بلن   مع زوجاتف وحؾؿف سعة صدره  .9

 .  يعدل طـ اختقاره ٕبل بؽر

 ىائد:فال

 .(1)يف القجف لؿـ أمـ طؾقف اإلطجاب ثـاؤه  .1

 يف شػائف وكشاصف. ابإسباب التل قد تؽقن سببً  طؿؾف  .2

 طؾك الؿرض الذي أصابف وما يعرتيف مـ إغؿاء. صربه  .3

َلْعـَُة » بشلن التقحقد وسد ذرائع الشرك يف ققلف: طـايتف واهتؿامف  .4

  .(2)«اهَّللِ َطَؾك الَقُفقِد، َوالـََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقائِِفْؿ َمَساِجَد 

                                                                                                               

 ( بتصرف.2/183الػتح ) (1)

 .(2/140)، 4443حقح البخاري رقؿ: ص (2)
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 وفرحف بؿا رأى مـ اجتؿاع صحابتف طؾك الصالة واتباطفؿ تبسؿف  .5

  .(1)إلمامفؿ وإقامتفؿ شريعتف، واتػاق كؾؿتفؿ واجتؿاع قؾقهبؿ

ا يف حرصف الشديد طؾك أوامر ربف سبحاكف، ضفر ذلؽ جؾقًّ  محافظتف  .6

أصؾك » :واهتؿامف البالغ بشلن الصالة فؽؾؿا أفاق، كان سمالف القحقد

 بالصالة؟. ، وكان ذلؽ أكثر مـ مرة ففؾ يعل ذلؽ مـ يتفاون«الـاس؟!

طؾك الصالة مع الجؿاطة، وآهتؿام هبا فؼد جاء إلك  حرصف  .7

وهؿا  نبؾ قد حؿؾف رجال ،وٓ يستطقع الؿشل بؿػرده ،مريض الؿسجد وهق

 . عباس وطؾل لا

وشػؼتف طؾقفؿ وهق يف هذا الؿرض   فصحابٕ محبتف  .8

 فؼد صؾب أن يصب طؾقف الؿاء مـ أجؾ أن يعفد إلك الـاس.  ،الشديد

طؾك أن  إصراره ، وباختقار مـ يمم الؿصؾقـ اهتؿامف وطـايتف  .9

 يمم الـاس أخقرهؿ.

ًٓ طـف   يف إمامة الصحابة أن يف إكابة أبل بؽر الصديؼ  .10  بد

 إشارة إلك أكف صاحب اإلمامة الؽربى بعده.

 
  

                                                                                                               

َؿ َيْضَحُؽ »كؿا يف حديث البخاري،  (1)  680رقؿ: «َأنَّ َأَبا َبْؽٍر َكاَن ُيَصؾِّل ..... ُثؿَّ َتَبسَّ

 (.2/4/148شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )(، ويـظر: 1/325)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة،  -خ6333  الـَّبِلَّ )َط
ـَ كَِسائِِف،  َأنَّ َكاَن إَِذا َخَرَج َأْقَرَع َبْق

إَِذا َكاَن بِالؾَّقِْؾ َساَر َمَع َطائَِشَة  الُؼْرَطُة لَِعائَِشَة َوَحْػَصَة، َوَكاَن الـَّبِلُّ  (2)َفَطاَرِت 

ُث، َفَؼاَلْت َحْػَصةُ  َيتََحدَّ
ـَ (3) ْقَؾَة َبِعقِري َوَأْرَكُب َبِعقَرِك، َتـُْظِري ـَ الؾَّ َٓ َتْرَكبِق : َأ

إَِلك َجَؿِؾ َطائَِشَة َوَطَؾْقِف َحْػَصُة،  َفَجاَء الـَّبِلُّ ؟ َفَؼاَلْت: َبَؾك، َفَركَِبْت، (4)َوَأْكُظُر 

َفَسؾََّؿ َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َساَر َحتَّك كََزُلقا، َواْفَتَؼَدْتفُ 
ا َكَزُلقا (5) َطائَِشُة، َفَؾؿَّ

َجَعَؾْت  (6)

ـَ اإِلْذِخرِ  ِرْجَؾْقَفا َبْق
ْط َطَؾلَّ َطْؼَربًا (7)

َحقًَّة َتْؾَدُغـِل َأوْ ، َوَتُؼقُل: َيا َربِّ َسؾِّ
(8) َٓ ، َو

                                                                                                               

 [.6298/8/15/209، ومسؾؿ5211/9/220أصرافف: ] (1)

أي: حصؾت. الػتح  ،ا صار)فطارت( أي: يف سػرة مـ السػرات، والؿراد بؼقلف (2)

(9/221.) 

 (.9/221أي: لعائشة. الػتح ) (3)

وتريـ أكت ما لؿ تريـف مـ قبؾ.  ،فلرى أكا ما لؿ أكـ أراه ،)تـظريـ وأكظر( ماذا يحدث (4)

 (.7/33تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (9/222)افتؼدتف( أي: حالة الؿسايرة: ٕن قطع الؿللقف صعب. الػتح ) (5)

 (.7/33)كزلقا( يف مؽان لالسرتاحة أو الـقم. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

 (9/222)اإلذخر( كبت معروف تقجد فقف الفقام غالبًا يف الربية. الػتح ) (7)

ا طؾك ما ضرب العؼرب، وقالت ذلؽ كدمً  )تؾدغـل( مـ الؾدغ وهق طض الحقة أو (8)

لطؾبفا، وطرفت أهنا هل التل جـت طؾك كػسفا..  فعؾتف، حقث أجابت حػصة 

 (.7/33تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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 .(2)َشْقًئا( (1)َأْسَتطِقُع َأْن َأُققَل َلفُ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يف إجراء الؼرطة بقـفـ إذا أراد السػر.  بقـ زوجاتف طدلف  .1

 بالتحدث مع زوجتف وهق يسقر لقالً. حسـ طشرتف  .2

 .قبؾ الحديث معفازوجتف لسالم طؾك با بدؤه  .3

طـ مبادلة زوجتقف اإلبؾ ولؿ يذكرهـ بذلؽ، ولؿ يسلل  تغافؾف  .4

 طـف وهذا مـ الصػح الؽريؿ.

 ىائد:فال

 صبقعة الغقرة بقـ الزوجات. .1

 حتك دطت طؾك كػسفا. شدة الغقرة طـد أم الؿممـقـ طائشة  .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.7/33)أققل لف( أققل يف حؼف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.2/355صحقح البخاري ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأَكٍس، َقاَل: )َكاَن لِؾـَّبِلِّ  -م4739 ، َفَؽاَن إَِذا َقَسَؿ (2)تِْسُع كِْسَقةٍ  َط

َّٓ فِل تِْسعٍ  ُوَلك إِ ْٕ َٓ َيـَْتِفل إَِلك اْلَؿْرَأِة ا  ، َـّ َبْقـَُف
ـَ ُكؾَّ َلْقَؾٍة فِل (3) َـّ َيْجتَِؿْع ، َفُؽ

تِل َيْلتِقَفا، َفَؽاَن فِل َبقِْت َطائَِشَة،  َفَجاَءْت َزْيـَُب، َفَؿدَّ َيَدُه إَِلْقَفاَبقِْت الَّ
، َفَؼاَلْت: (4)

َيَدُه، َفَتَؼاَوَلَتا َحتَّك اْستََخَبَتا َهِذِه َزْيـَُب، َفَؽػَّ الـَّبِلُّ 
اَلُة، َفَؿرَّ (5) ، َوُأقِقَؿِت الصَّ

اَلِة،  َأُبق َبْؽٍر َطَؾك َذلَِؽ، َفَسِؿَع َأْصَقاَتُفَؿا، َفَؼاَل: اْخُرْج َيا َرُسقَل   إَِلك الصَّ
ِ
اهلل

َـّ التَُّراَب  َواْحُث فِل َأْفَقاِهِف
َن َيْؼِضل ، َفَخَرَج الـَّبِلُّ (6) ْٔ ، َفَؼاَلْت َطائَِشُة: ا

ا َقَضك الـَّبِلُّ  الـَّبِلُّ   َصاَلَتُف، َفَقِجلُء َأُبق َبْؽٍر َفَقْػَعُؾ بِل َوَيْػَعُؾ، َفَؾؿَّ
                                                                                                               

(1) [3628/5/10/49.] 

وهـ طائشة وحػصة وسقدة وزيـب وأم سؾؿة  )تسع كسقة( ففـ الاليت تقيف طـفـ  (2)

 (.5/10/49. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )وأم حبقبة ومقؿقكة وجقيرية وصػقة 

 .(5/10/49)إٓ يف تسع( فؿعـاه بعد اكؼضاء التسع. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

فؼقؾ: إكف لؿ يؽـ طؿدا،  ،«هذه زيـب»وققل طائشة:  ،إلك زيـب عـل:)فؿد يده إلقفا( ي (4)

بؾ ضـفا طائشة صاحبة الـقبة: ٕكف كان يف الؾقؾ ولقس يف البققت مصابقح، وققؾ: كان 

 (.5/10/49مثؾ هذا برضاهـ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

ب )استخبتا( مـ السخب وهق اختالط إصقات وارتػاطفا، ويؼال أيضا: صخ (5)

استخبثتا بثاء مثؾثة، أي: قالتا الؽالم الرديء. شرح الـقوي  :بالصاد، ويف بعض الـسخ

 (.5/10/49طؾك صحقح مسؾؿ )

)أفقاهفـ الرتاب( الؿبالغة يف زجرها وقطع خصامفـ. شرح الـقوي طؾك صحقح  (6)

 ( 5/10/49مسؾؿ )



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
184 

ـَ َهَذاَصاَلَتُف، َأَتاَها َأُبق بَ  ًٓ َشِديًدا، َوَقاَل: َأَتْصـَِعق  .(1)(ْؽٍر، َفَؼاَل َلَفا َقْق

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 كؾفـ كؾ يقم  طؾك آجتؿاع بزوجاتف حرصف   .1

 إلك اجتؿاطفـ كؾفـ يف بقت واحدة مـفـ يحؼؼ التآلػ. دطقتف  .2

ـ ؿا فق سعة صدره و حؾؿف وصربه  .3 ـ أيقاجفف م  . زوجاتفخطاء بق

 . (2)ومالصػة الجؿقع  مع زوجاتف حسـ خؾؼف  .4

طـدما   إذا طرف الحؼ، فؼد كػ يده طـ زيـب سرطة رجقطف  .5

 .ذكرتف طائشة 

 ىائد:فال

. ولذا رجع إلقفا بتقجقف وكصح ابـتف طائشة  بؽر  لطـاية أب .1

ًٓ شديدًا.  بعد الصالة، وقال لفا قق

زوجفا بعد زواجفا، وزجرها طؿا تػؼد الرجؾ الصالح حال ابـتف مع  .2

 فقف إيذاء لؾزوج.

 العـاية وآهتؿام بلمر الصالة، والؿبادرة بالذهاب إلقفا. .3

استحضار الصرب طؾك مايصدر مـ الزوجات، وٓسقؿا إذا كـ أكثر  .4

 مـ واحدة.

 
                                                                                                               

 .602صحقح مسؾؿ ص  (1)

 (.5/10/50شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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 (1)احلديث:ىص 

ـْ َطائَِشَة  -خ4938 َما ِغْرُت َطَؾك اْمَرَأٍة َما ِغْرُت َطَؾك َخِديَجَة »، َقاَلْت: َط

 
ِ
ـْ َكثَْرِة ِذْكِر َرُسقِل اهلل

، »، َقاَلْت: «إِيَّاَها مِ ـَ َجـِل َبْعَدَها بَِثالَِث ِسـِق َوَتَزوَّ

ـْ َقَصٍب  َأْو ِجْبِريُؾ  َوَأَمَرُه َربُُّف 
َـِّة مِ َرَها بَِبْقٍت فِل الَج  .(3)«(2)َأْن ُيَبشِّ

ـْ َطائَِشَة  -خ 4939 ـْ كَِساِء الـَّبِلِّ  (4)َما ِغْرُت )َقاَلْت: ، َط
َطَؾك َأَحٍد مِ

 ُّـْ َكاَن الـَّبِل
ُيْؽثُِر ِذْكَرَها،  ، َما ِغْرُت َطَؾك َخِديَجَة، َوَما َرَأْيُتَفا، َوَلؽِ

ُعَفا َأْطَضاًء، ُثؿَّ َيْبَعُثَفا فِل َصَدائِِؼ  اَة ُثؿَّ ُيَؼطِّ َوُربََّؿا َذَبَح الشَّ
َخِديَجَة، َفُربََّؿا  (5)

َّٓ َخِديَجُة، َفَقُؼقُل  ْكَقا اْمَرَأٌة إِ ـْ فِل الدُّ َفا َكاَكْت، » :ُقْؾُت َلُف: َكَلكَُّف َلْؿ َيُؽ إِكَّ

 .(7)(«َوَكاَن لِل ِمـَْفا َوَلٌد  ،(6)َوَكاَكْت 

                                                                                                               

، 5229/9/237، 3818/7/165، 3817/7/162، 3816/7/162أصرافف: ] (1)

 [.6277/8/15/201، و مسؾؿ 7484/13/462 ،6004/10/249

بـ التقـ: الؿراد بف لملمة ا)مـ قصب( بػتح الؼاف والؿفؿؾة بعدها مقحدة، قال  (2)

 (.7/168مجقفة واسعة كالؼصر الؿـقػ. الػتح )

 (.2/12صحقح البخاري ) (3)

وأصؾ غقرة الؿرأة مـ تخقؾ محبة غقرها »: قال ابـ حجر  .)ما غرت طؾك خديجة( (4)

 (.7/166. الػتح )«أكثر مـفا، وكثرة الذكر تدل طؾك كثرة الؿحبة

 (.5/38)صدائؼ( جؿع صديؼة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.7/167)كاكت وكاكت( أي: كاكت فاضؾة، وكاكت طاقؾة وكحق ذلؽ. الػتح ) (6)

 (.2/12صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .طؾقفا فئوثـا زوجتف خديجة بعد وفاهتا ل كثرة ذكره  .1

 وذلؽ بلن يذبح الشاة ثؿ يؼطع :لزوجتف خديجة  وفاؤه  .2

 ثؿ يبعثفا لصديؼاهتا. ،قطًعاها أطضاء

  (1).اا ومقتً لحرمة الصاحب والؿعاشر حقًّ  رطايتف  .3

 . جؿقع زوجاتفمحبتف لفاق  لزوجتف خديجة  حبف  .4

 .(2) وحػظ القد لزوجتف خديجة ،بحسـ العفد اهتؿامف وطـايتف  .5

 الفا مقضحً  ، وإجابتف طـ خديجة  لؽالم طائشة  استؿاطف  .6

إهنا » :طـفا  ققلف أن مؿا تؿقزت بف  ، وسبب هذه الؿؽاكة لخديجة 

 .«كاكت، وكاكت، وكاكت

 ، وطدم مماخذتف لفا.لغقرة طائشة  تؼبؾف  .7

 ىائد:فال

 ٕمر ربف ببشارهتا ببقت يف الجـة. استجابتف  .1

 مشروطقة حسـ العفد لؾزوجة. .2

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.7/169تح )الػ (1)

 ( بتصرف.7/168الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ4933 اْسَتْلَذَكْت َهاَلُة بِـُْت ُخَقْيؾٍِد، ُأْخُت )، َقاَلْت: َط

 
ِ
، (3)َفاْرَتاَع لَِذلَِؽ  (2)، َفَعَرَف اْستِْئَذاَن َخِديَجةَ َخِديَجَة، َطَؾك َرُسقِل اهلل

ُفؿَّ َهاَلةَ »َفَؼاَل:  الؾَّ
ـْ َطَجائِِز «. (4)

ـْ َطُجقٍز مِ
َقاَلْت: َفِغْرُت، َفُؼْؾُت: َما َتْذُكُر مِ

ـِ  ُقَرْيٍش، ْدَقْق ْهرِ (5)َحْؿَراِء الشِّ ، َهَؾَؽْت فِل الدَّ
 .(7)(مِـَْفا  َخْقًرا، َقْد َأْبَدَلَؽ اهللُ (6)

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 بالدخقل. أخت خديجة فالة ل ف إذك .1

                                                                                                               

 [.6282/8/15/202، مسؾؿ 3821/7/163أصرافف: ] (1)

)فعرف استئذان خديجة( أي: صػتف لشبف صقهتا بصقت أختفا فتذكر خديجة بذلؽ.  (2)

 (.7/171الػتح )

)فارتاع لذلؽ( مـ الروع بػتح الراء، أي: فزع، والؿراد: مـ الػزع ٓزمف، وهق التغقر.  (3)

 (.7/171الػتح )

 (.7/171)الؾفؿ هالة( فقف حذف، تؼديره: اجعؾفا هالة. الػتح ) (4)

والذي يتبادر أن الؿراد بالشدققـ ما يف باصـ »: اء الشدققـ( قال ابـ حجر )حؿر (5)

الػؿ، فؽـت بذلؽ طـ سؼقط أسـاهنا حتك ٓ يبؼك داخؾ فؿفا إٓ الؾحؿ إحؿر مـ 

 (.7/171. الػتح )«الؾثة وغقرها

)هؾؽت يف الدهر( ماتت وذهبت يف غابر إيام، ولؿ يبؼ لفا وجقد. تعؾقؼ مصطػك  (6)

 (.5/39ا طؾك صحقح البخاري )البغ

 (.2/12صحقح البخاري ) (7)
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 .حتك بعد وفاهتا لزوجتف خديجة  محبتف  .2

 وغقرة بعضفـ.  يف تعامؾف مع زوجاتف سعة صدره  .3

، محبتف لؿا سؿع صقت هالة أخت خديجة و أكسف وفرحف  .4

 .بؾ قال: الؾفؿ هالة، وهذا مـ وفائف 

 .محبة كابعة مـ قؾبف  لؾؿأل محبتف لخديجة  إضفاره  .5

،  يف كالمفا طـ خديجة  لزوجتف طائشة طدم مماخذتف  .6

 . (1)ومراطاة ذلؽ لصغر سـفا، ولؾغقرة ولؾشباب واإلدٓل

 ىائد:فال

 إكرام قريبة الزوجة. .1

 مشروطقة الصرب طؾك غقرة الـساء. .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.7/171الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:  -خ:639 َجَؾَس إِْحَدى َطْشَرَة اْمَرَأًة، َفَتَعاَهْدَن )َط

َـّ َشْقًئا، َقاَلِت إُوَلك: َزْوِجل  (2)َوَتَعاَقْدنَ  ـْ َأْخَباِر َأْزَواِجِف
ـَ مِ َٓ َيْؽُتْؿ َأْن 

ـٍ َفُقـَْتَؼُؾ (3)َلْحُؿ َجَؿٍؾ َغثٍّ  َٓ َسِؿق َٓ َسْفٍؾ َفُقْرَتَؼك َو  .(4)، َطَؾك َرْأِس َجَبٍؾ: 

َٓ َأُبثُّ  َٓ َأَذَرهُ َخَبَرُه، إِكِّل َأَخاُف أَ  (5)َقاَلِت الثَّاكَِقُة: َزْوِجل  ، إِْن َأْذُكْرُه (6)ْن 

 .(7)َأْذُكْر ُطَجَرُه َوُبَجَرهُ 

                                                                                                               

 [.6305/8/15/208، ومسؾؿ 5189/9/163أصرافف: ] (1)

)تعاقدن( أخذن طؾك أكػسفـ أن يصدقـ، وتقاثؼـ طؾك ذلؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا  (2)

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27)غث( شديد الفزال. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)فقـتؼؾ( ٓ يـؼؾف الـاس إلك بققهتؿ لفزالف، وتعـل هبذا: قؾة خقره وبخؾف، وهق مع ذلؽ  (4)

شامخ بلكػ شرس يف خؾؼف متؽرب متعجرف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح 

 (.7/27البخاري )

طقيؾ الذي ٓ خقر فقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح )أبث( أشقع وأضفر حديثف ال (5)

 (.7/27البخاري )

)ٓ أذره( ٓ أتركف لطقلف ولؽثرتف فال أستطقع استقػاءه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.7/27صحقح البخاري )

)طجره بجره( طققبف الظاهرة وأسراره الؽامـة، أو ضاهره الؿستقر الحال وباصـف  (7)

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) الرديء. تعؾقؼ
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ْؼ (1)َقاَلِت الثَّالَِثُة: َزْوِجَل الَعَشـَُّؼ  ْؼ َوإِْن َأْسُؽْت ُأَطؾَّ  .(2)، إِْن َأْكطِْؼ ُأَصؾَّ

ابَِعُة: َزْوِجل َكَؾقِْؾ تَِفاَمةَ  َقاَلِت الرَّ
َٓ َحرٌّ َوَٓ ُقرٌّ (3)  ،

 .(5)َمَخاَفَة َوَٓ َسآَمةَ ، َوَٓ (4)

َٓ َيْسَلُل (7)، َوإِْن َخَرَج َأِسدَ (6)َقاَلِت الَخامَِسُة: َزْوِجل إِْن َدَخَؾ َفِفدَ  ، َو

ا َطِفدَ  َطؿَّ
(8). 

                                                                                                               

)العشـؼ( السلء الخؾؼ أو الطقيؾ الؿذمقم. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (1)

 (.7/27البخاري )

وٓ ذات زوج فلكتػع بف. تعؾقؼ مصطػك  ،)أطؾؼ( أبؼك معؾؼة، ٓ مطؾؼة فلتزوج غقره (2)

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري )

مؽة، تريد أن لقس فقف أذى، بؾ فقف  :ركقد الريح، أو الؿراد: وهل ،)هتامة( مـ التفؿ (3)

راحة ولذة طقش، كؾقؾ هتامة معتدل، لقس فقف حر مػرط وٓ برد قارص. تعؾقؼ 

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27)قر( برد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (.7/27)سآمة( مؾؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

)ففد( كالػفد، وهق: حققان شديد القثقب، تعـل: أكف كثقر الـقم، فال يـتبف إلك ما  (6)

أي: يبادر  ،وققؾ: تعـل أكف يثب طؾقفا وثقب الػفد ،يؾزمفا إصالحف مـ معايب البقت

ا إذا رآها. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك إلك جؿاطفا مـ شدة حبف لفا، ففق ٓ يصرب طـف

 (.7/27صحقح البخاري )

)أسد( تعـل: أكف إذا صار بقـ الـاس كان كإسد يف الشجاطة. تعؾقؼ مصطػك البغا  (7)

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

وققؾ: الؿراد أن يعامؾفا معامؾة  ،ٓ يتػؼد مالف وغقره لؽرمف .طفد(وٓ يسلل طؿا ) (8)

وهق بقـ الـاس أشد قسقة، وٓ يسلل طـ حالفا وٓ يؽرتث هبا. تعؾقؼ  ،وحشقة

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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اِدَسُة: َزْوِجل إِْن َأَكَؾ َلػَّ  َقاَلِت السَّ
، َوإِِن (2)، َوإِْن َشِرَب اْشَتػَّ (1)

َٓ (3)اْضَطَجَع الَتػَّ   . (5)لَِقْعَؾَؿ الَبثَّ  (4)ُيقلُِج الَؽػَّ ، َو

ابَِعُة: َزْوِجل َغقَاَياءُ  َقاَلِت السَّ
 ،(9)، ُكؾُّ َداٍء َلُف َداءٌ (8)َصَباَقاءُ  -(7)َأْو َطَقاَياءُ - (6)

                                                                                                               

)لػ( أكثر مـ إكؾ مع التخؾقط يف صـقف الطعام بحقث ٓ يبؼل شقئا. تعؾقؼ  (1)

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري ))اشتػ( استؼصك ما يف اإلكاء. تعؾقؼ مصطػك  (2)

)التػ( بثقبف وتـحك طـفا فال يعاشرها. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

(7/27.) 

يدخؾ، أي: ٓ يؿد يده إلقفا، لقعؾؿ حزهنا وسقء حالفا. تعؾقؼ  :)ٓ يقلج الؽػ( يقلج (4)

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27)البث( الحزن الشديد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

)غقاياء( ٓ يفتدي لؿسؾؽ يسؾؽف لؿصالحف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (6)

 (.7/27البخاري )

)طقاياء( ٓ يستطقع إتقان الـساء مـ العل وهق الضعػ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (7)

 (.7/27صحقح البخاري )

وققؾ: يطبؼ صدره طـد الجؿاع طؾك صدرها،  ،اقاء( أحؿؼ تطبؼ طؾقف إمقر)صب (8)

فقثؼؾ طؾقفا وٓ تستؿتع بف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  ،فقرتػع طـفا أسػؾف

 (.7/27البخاري )

)كؾ داء لف داء( ما تػرق يف الـاس مـ العققب مقجقد لديف ومجتؿع فقف، والداء:  (9)

 (.7/27غا طؾك صحقح البخاري )الؿرض. تعؾقؼ مصطػك الب
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ِؽ  َشجَّ
 .(3)َأْو َجَؿَع ُكالًّ َلِؽ  (2)َأْو َفؾَِّؽ  (1)

يُح ِريُح َزْرَكٍب (4)َأْرَكٍب سُّ َمسُّ َقاَلِت الثَّامِـَُة: َزْوِجل الؿَ  ، َوالرِّ
(5). 

َقاَلِت التَّاِسَعُة: َزْوِجل َرفِقُع الِعَؿادِ 
َمادِ (7)، َصِقيُؾ الـَِّجادِ (6) ، َطظِقُؿ الرَّ

(8) ،

ـَ الـَّادِ 
 .(9)َقِريُب الَبْقِت مِ

                                                                                                               

 (.7/27)شجؽ( جرحؽ يف رأسؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

ـ بدكؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)  (.7/27)فؾؽ( جرحؽ يف أي جزء م

)جؿع كال لؽ( الشج والجرح، وتعـل: أكف كثقر الضرب وشديد فقف، ٓ يبالل ماذا  (3)

 (.7/27أصاب بف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

ركب إذا وضعت يدك طؾك  (4) )الؿس مس أركب( أي: حسـ الخؾؼ ولقـ الجاكب، كؿس ٕا

 (.7/27فنكؽ تحس بالـعقمة والؾقـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) ،ضفره

)ريح زركب( هق: كبت صقب الرائحة، تعـل: أكف صقب رائحة العرق: لـظافتف وكثرة  (5)

 (.7/27استعؿالف الطقب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

وهق كـاية طـ الرفعة  ،ويدطؿ بف)رفقع العؿاد( هق: العؿقد الذي يرفع طؾقف البقت  (6)

 (.7/27والشرف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

وهق: كـاية طـ صقل قامتف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  ،)صقيؾ الـجاد( حؿائؾ السقػ (7)

 (.7/27صحقح البخاري )

ف. )طظقؿ الرماد( أي: لؽثرة ما يققد مـ الـار، وهق كـاية طـ الؽرم وكثرة الضقق (8)

 (.7/27تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)الـاد( هق كـاية طـ الؽرم والسمدد: ٕن الـادي مجؾس الؼقم ومتحدثفؿ، فال يؼرب  (9)

مـف إٓ مـ كان كذلؽ: ٕكف يتعرض لؽثرة الضققف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك 

 (.7/27صحقح البخاري )
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ـْ َذلِِؽ (1)َقاَلِت الَعاِشَرُة: َزْوِجل َمالٌِؽ َوَما َمالٌِؽ 
، َلُف إِبٌِؾ (2)، َمالٌِؽ َخْقٌر مِ

ـَ َصْقَت الِؿْزَهرِ (4)، َقؾِقالَُت الَؿَساِرِح (3)َكثِقَراُت الؿَباِركِ  ، َوإَِذا َسِؿْع
(5) ،

َـّ َهَقالُِؽ  َـّ َأكَُّف َأْيَؼ
(6). 

يَ هاَلِت الحَ هقَ  ـْ هاَس مِ هق َزْرٍع، َأكَ ها َأبُ هق َزْرٍع، َومَ هل َأبُ هَرَة: َزْوجِ هَة َطْش هادِ

لٍّ هُح 
لَّ هُأُذكَ  ؾِ

َديَّ هٍؿ َطُض هـْ َشحْ هأَلَ مِ ه، َومَ (7)
َحْت إَِللَّ هَحـِل َفَبجِ ه، َوَبجَّ (8)

                                                                                                               

تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )مالؽ وما مالؽ( أي: ما أطظؿ ما يؿؾؽ.  (1)

(7/27.) 

)مالؽ خقر مـ ذلؽ( طـده مـ الصػات ما هق خقر مـ كؾ ما ذكرتـ. تعؾقؼ مصطػك  (2)

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري )

)كثقرات الؿبارك( تربك كثقرا لتحؾب ويسؼك حؾقبفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (3)

 (.7/27صحقح البخاري )

)قؾقالت الؿسارح( ٓ يرتكفا تسرح لؾرطل إٓ قؾقال حتك يبؼك مستعدا لؾضققف.  (4)

 (.7/27تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)صقت الؿزهر( الدف الذي يضرب طـد مجلء الضقػان. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (5)

 (.7/27صحقح البخاري )

ب الدف صربا بالضققف ثؿ ٕكف قد جرت طادتف بذلؽ يضر :)هقالؽ( مذبقحات (6)

يذبح لفؿ اإلبؾ، فاإلبؾ قد اطتادت طؾك هذا وأصبحت تشعر بف. تعؾقؼ مصطػك البغا 

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

)أكاس مـ حؾل أذين( حركفؿا بؿا مألهؿا مـ ذهب ولملم. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (7)

 (.7/27صحقح البخاري )

)مأل مـ شحؿ طضدي( سؿــل ومأل بدين شحؿا بؽثرة إكرامف، وسؿـ العضديـ دلقؾ  (8)

 (.7/27سؿـ البدن. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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 (3)، َفَجَعَؾـِل فِل َأْهِؾ َصِفقؾٍ (2)بِِشؼٍّ  َوَجَدكِل فِل َأْهِؾ ُغـَْقَؿةٍ  ،(1)ِسلهَكػْ 

ُد ه، َوَأْرقُ (7)ُح تالَ ُأَقبَّ هقُل فَ هَدُه َأقُ ه، َفِعـْ(6)ؼٍّ هَوُمـَ ،(5)سٍ ه، َوَدائِ (4)طٍ هَوَأصِق

َفَلَتَصبَُّح 
، ُأمُّ َأبِل َزْرٍع، َفَؿا ُأمُّ َأبِل َزْرٍع، ُطُؽقُمَفا(9)َوَأْشَرُب َفَلَتَؼـَُّح  ،(8)

(10) 

                                                                                                               

)بجحـل( طظؿـل وفرحـل )فبجحت إلك كػسل( طظؿت طـدي. تعؾقؼ مصطػك البغا  (1)

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27ػك البغا طؾك صحقح البخاري ))بشؼ( مشؼة وضقؼ طقش. تعؾقؼ مصط (2)

 (.7/27)صفقؾ( صقت الخقؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

أي: أصحاب خقؾ وإبؾ، ووجقدهؿا دلقؾ السعة والشرف.  ،)أصقط( صقت اإلبؾ (4)

 (.7/27تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)دائس( يدوس الزرع لقخرج مـف الحب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (5)

(7/27.) 

)مـؼ( يزيؾ ما يخؾط بف مـ قشر وكحقه، وتعـل: أكف ذو زرع إلك جاكب ما ذكرت مـ  (6)

 (.7/27كعؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح )أقبح( ٓ يرد ققلل وٓ يؼبحف بؾ يؼبؾف ويستظرفف.  (7)

 (.7/27البخاري )

)أرقد فلتصبح( أكام حتك الصبقحة، وهل أول الـفار، وتعـل: أهنا ذات خدم يؽػقهنا  (8)

 (.7/27الؿموكة والعؿؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 )فلتؼـح( أي: ٓ أتؼؾؾ مـ مشروبل وٓ يؼطعف طؾل شلء حتك أرتقي، ويف رواية (9)

)فلتؼؿح( أي: أشرب حتك أرتقي وأصبح ٓ أرغب يف الشراب. تعؾقؼ مصطػك البغا 

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

وهق: القطاء الذي تجؿع فقف إمتعة وكحقها. تعؾقؼ مصطػك  ،)طؽقمفا( جؿع طؽؿ (10)

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري )
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ـُ َأبِل َزْرٍع، َمْضَجُعفُ (2)، َوَبْقُتَفا َفَساٌح (1)َرَداٌح  ـُ َأبِل َزْرٍع، َفَؿا اْب ، اْب
َكَؿَسؾِّ  (3)

، بِـُْت َأبِل َزْرٍع، َفَؿا بِـُْت َأبِل َزْرٍع، َصْقُع (5)ِذَراُع الَجْػَرةِ ، َوُيْشبُِعُف (4)َشْطَبةٍ 

َفا، َومِْؾُء ِكَسائَِفا َأبِقَفا، َوَصْقُع ُأمِّ
، َجاِرَيُة َأبِل َزْرٍع، َفَؿا (7)، َوَغْقُظ َجاَرتَِفا(6)

َٓ َتُبثُّ  َٓ (9)َحِديَثـَا َتْبثِقًثا (8)َجاِرَيُة َأبِل َزْرٍع،  ُث ، َو َتـِْؼقًثا،  (11)مِقَرَتـَا (10)ُتـَؼِّ

                                                                                                               

 (.7/27البخاري ))رداح( كبقرة وطظقؿة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (1)

)فساح( واسع كبقر، وهق دلقؾ سعة الثروة والـعؿة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (2)

 (.7/27البخاري )

 (.7/27)مضجعف( مقضع كقمف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

أي: هق مفػفػ كالسقػ  ،)كؿسؾ شطبة( صغقر يشبف الجريد الؿشطقب مـ قشره (4)

 (.7/27الؿسؾقل مـ غؿده. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)الجػرة( إكثك مـ الؿعز إذا بؾغت أربعة أشفر، وفصؾت طـ أمفا. تعؾقؼ مصطػك  (5)

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري )

)مؾء كسائفا( أي: تؿأل ثقهبا ٓمتالء جسؿفا وسؿـتفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.7/27صحقح البخاري )

)غقظ جارهتا( تغقظ ضرهتا لجؿالفا وأدهبا وطػتفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (7)

 (.7/27البخاري )

 (.7/27)تبث( تذيع وتػشل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (8)

 (.7/27)تبثقثا( مصدر بثث، تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (9)

 (.7/27)تـػث( تػسد وتذهب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (10)

 (.7/27)مقرتـا( صعامـا وزادكا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (11)
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َٓ َتْؿأَلُ َبْقتَـَا َتْعِشقًشا  ، َفَؾِؼَل (3)ُتْؿَخُض  (2)، َقاَلْت: َخَرَج َأبُق َزْرٍع َوإَْوَصاُب (1)َو

ـِ  ـْ َتْحِت َخْصِرَها(4)اْمَرَأًة َمَعَفا َوَلَداِن َلَفا َكالَػْفَدْي
ـِ  (5)، َيْؾَعَباِن مِ اَكَتْق بُِرمَّ

(6) ،

َفَطؾََّؼـِل َوَكَؽَحَفا، َفـََؽْحُت َبْعَدُه َرُجاًل َسِريًّا
، َركَِب َشِريًّا(7)

قًّا(8) ، َوَأَخَذ َخطِّ
(9)، 

                                                                                                               

قر، وققؾ: هق كـاية طـ طػتفا )تعشقشا( ٓ ترتك الؼؿامة مػرقة يف البقت كلطشاش الطق (1)

ويف رواية . سخا بلخداهنا وأصػالفا مـ الزكاوحػظ فرجفا، ففل ٓ تؿأل البقت و

)تغشقشا( مـ الغش، أي: ٓ تؿؾمها بالخقاكة، بؾ هل مالزمة لؾـصح فقؿا هل فقف. 

 (.7/27تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)إوصاب( جؿع وصب، وهق وطاء الؾبـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(7/27.) 

)تؿخض( تحرك ٓستخراج الزبد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (3)

(7/27.) 

 (.7/27)كالػفديـ( يف القثقب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (.7/27بغا طؾك صحقح البخاري ))خصرها( وسطفا. تعؾقؼ مصطػك ال (5)

)برماكتقـ( ثديقـ صغقريـ حسـقـ، كالرماكتقـ مـ حقث الرأس وآستدارة فقفؿا كقع  (6)

بحقث إذا كامت قربا مـ وسطفا حقث يجؾس القلدان. تعؾقؼ مصطػك البغا  ،صقل

 (. 7/27طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27صحقح البخاري ))سريا( شريػا، وققؾ: سخقا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (7)

)شريا( جقدا يستشري يف سقره، أي: يؿضل فقف بال فتقر وٓ اكؼطاع. تعؾقؼ مصطػك  (8)

 (.7/27البغا طؾك صحقح البخاري )

)خطقا( مـسقبا إلك الخط، وهق: مقضع بـقاحل البحريـ تجؾب مـف الرماح. تعؾقؼ  (9)

 (.7/27مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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َطَؾلَّ َكَعًؿا (1)َوَأَراَح 
ا (2) َثِريًّ

ـْ ُكؾِّ َرائَِحةٍ (3)
، َوَقاَل: (5)َزْوًجا (4)، َوَأْطَطاكِل مِ

ُكؾِل ُأمَّ َزْرٍع َومِقِري َأْهَؾِؽ 
َقاَلْت: َفَؾْق َجَؿْعُت ُكؾَّ َشْلٍء َأْطَطاكِقِف، َما َبَؾَغ ، (6)

 .(7)َأْصَغَر آكَِقِة َأبِل َزْرعٍ 

 
ِ
 .(9)(«َكَلبِل َزْرٍع أِلُمِّ َزْرعٍ  (8)ُكـُْت َلِؽ : »َقاَلْت َطائَِشُة: َقاَل َرُسقُل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب  

طـ همٓء الـسقة يف حديثفـ طـ   لؿا ذكرتف زوجتف استؿاطف  .1

 أزواجفـ.

                                                                                                               

)أراح( مـ الراحة، وهق اإلتقان إلك مقضع البقت بعد الزوال. تعؾقؼ مصطػك البغا  (1)

 (.7/27طؾك صحقح البخاري )

 (.7/27)كعؿا( إبال وكحقها. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (7/27)ثريا( كثقرا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.7/27مـ كؾ شلء يلتقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)مـ كؾ رائحة( (4)

 (.7/27)زوجا( اثـقـ أو صـػا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

صؾقفؿ وأوسعل طؾقفؿ مـ الطعام. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  .)مقري أهؾؽ( (6)

 (.7/27البخاري )

)ما بؾغ أصغر آكقة أبل زرع( ٓ يؿؾمها، وهق مبالغة، أي:كؾ ما أكرمـل بف ٓ يساوي  (7)

 (.7/27شقئا مـ إكرام أبل ذرع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 ،«إٓ أكف صؾؼفا وإين ٓ أصؾؼؽ»)كـت لؽ( كاكت سقريت معؽ، وزاد الزبقر يف آخره  (8)

يا »: ومثؾف يف رواية لؾطرباين، وزاد الـسائل يف رواية لف والطرباين، قالت طائشة 

 (9/185. الػتح )«رسقل اهلل بؾ أكت خقر مـ أبل زرع

 (.2/348صحقح البخاري ) (9)
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ٕهؾف وإطالمف بؿحبتف لفا ما لؿ يمد ذلؽ إلك مػسدة  مداطبتف  .2

 .(1)ترتتب طؾك ذلؽ مـ تجـقفا طؾقف وإطراضفا طـف

طؿقم  إلهبام فعف د، وصؿلكتف لؼؾبفا، ولخاصر زوجتف  تطققبف  .3

 .(2)الـساء سقى ذلؽف ؿإذ لؿ يؽـ فقف ماتذم :التشبقف بجؿؾة أحقال أبل زرع

بإمقر الؿباحة مالؿ  والؿحادثة ،أهؾف بالتلكقس حسـ طشرتف  .4

 .(3)يػِض ذلؽ إلك مايؿـع

 ىائد:فال

 .(4)مـع الػخر بالؿال .1

 .(5)بالديـ ضؾ بلمقرجقاز ذكر الػ .2

 .(6)ذكر الؿرأة إحسان زوجفا .3

والشؽر  ؿحض الـساء طؾك القفاء لبعقلتفـ، وقصر الطرف طؾقف .4

 .(7)ؿلجؿقؾف

                                                                                                               

 ( بتصرف.9/186الػتح ) (1)

 ( بتصرف.9/185الػتح ) (2)

 .(9/185الػتح ) (3)

 (.9/186الػتح ) (4)

 (.9/186الػتح ) (5)

 (.9/186الػتح ) (6)

 (.9/186الػتح ) (7)
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 خبار، ومستطابات الـقادر، تـشقًطاجقاز آكبساط بذكر صرف إ .5

 .(2()1)لؾـػقس

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.9/186الػتح ) (1)

 (.187-9/185لالستزادة يف الػقائد الرجقع إلك الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

  -م6855
ِ
ـْ َجابٍِر، )َأنَّ ُأمَّ َسَؾَؿَة اْسَتْلَذَكْت َرُسقَل اهلل فِل اْلِحَجاَمِة  َط

ـَ « َأَبا َصْقَبَة َأْن َيْحُجَؿَفا َفَلَمَر الـَّبِلُّ »
َقاَل: َحِسْبُت َأكَُّف َقاَل: َكاَن َأَخاَها مِ

َضاَطِة، َأْو ُغاَلًما َلْؿ َيْحَتؾِؿْ   .(2)(الرَّ

 ىارد يف احلديث:ال تعامل الييب 

 لفا اإلذن ب زوجتف أم الؿممـقـ أم سؾؿة لطؾ استؿاطف  .1

 بالحجامة.

 . وأمره ٕبل صقبة أن يحجؿ زوجتف تقجقفف  .2

 استئذاهنا لف يف الحجامة. لزوجتف  مـ حسـ تربقتف  .3

 ىائد:فال

 ا مـ الرضاطة، أو غالم لؿ يحتؾؿ.قهأن الذي قام بالحجامة أخ .1

 احتاج إلقفا.جقاز الحجامة لؿـ  .2

 

 
  

                                                                                                               

(1) [5744/7/14/202.] 

 .933صحقح مسؾؿ، ص  (2)
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 (1)ىص احلديث:

  -خ575
ِ
ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة، )َقاَلْت: َشَؽْقُت إَِلك َرُسقِل اهلل َأكِّل َأْشَتؽِل َط

(2) 

ـْ َوَراِء الـَّاِس َوَأْكِت َراكَِبةٌ »َقاَل:  ُصقفِل ِم
(3) » 

ِ
ُيَصؾِّل  َفُطْػُت َوَرُسقُل اهلل

 . (4)(﴾ںںڻ ڻڻ﴿هإَِلك َجـِْب الَبْقِت َيْؼَرُأ بِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .لشؽقى أم الؿممـقـ أم سؾؿة  استؿاطف  .1

 لفا بلن تطقف وراء الـاس، وهل راكبة طؾك بعقرها. إجابتف  .2

ًٓ  الضعػةبالؿرضك و رحؿتف  .3 ومراطاة ذلؽ حتك يف  وكساء رجا

 العبادات.

 وتقسقره طؾك الـاس رجآ وكساء. تسفقؾف  .4

الققت الذي يؽقن الـاس مـشغؾقـ   ٕم الؿممـقـ اختقاره  .5

 .لؾطقاف وقًتا بالصالة

                                                                                                               

/ 1633/3/573، 1626/3/568، 1619/3/560، 464/1/664أصرافف: ] (1)

 [.3078/5/9/23، ومسؾؿ 4853/8/479

 (.1/228حقح البخاري )ص (2)

 (.3/563أين أشتؽل( أي: إهنا ضعقػة. الػتح )) (3)

 (.3/563أي: وأكت راكبة طؾك بعقرك. الػتح ))وأكت راكبة(  (4)
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 ىائد:فال

اء الـاس، فال لؾصػقف فؼد أمرها بلن تطقف مـ ور مراطاتف  .1

 .(1)لئال يتلذون بدابتفا اتؼطع صػقففؿ، وأيًض 

 .(2)جقاز صقاف الراكب إذا كان لعذر .2

 .(3)أن سـة الـساء التباطد طـ الرجال يف الطقاف .3

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.3/563الػتح ) (1)

 (.3/563الػتح ) (2)

 (.5/9/23شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ3053  َط
ِ
َيْعَتؽُِػ فِل ُكؾِّ  ، َقاَلْت: )َكاَن َرُسقُل اهلل

ِذي اْطَتَؽَػ فِقِف، َقاَل: َفاْسَتْلَذَكْتُف  َرَمَضاٍن، َوإَِذا َصؾَّك الَغَداَة َدَخَؾ َمَؽاَكُف الَّ

َػ، َفَلِذَن َلَفا، َفَضَرَبْت فِقِف ُقبًَّة، َفَسِؿَعْت بَِفا َحْػَصُة، َفَضَرَبْت 
َطائَِشُة َأْن َتْعَتؽِ

 ُقبًَّة، َوَسِؿَعْت َزيْ 
ِ
ا اْكَصَرَف َرُسقُل اهلل ـَ  ـَُب بَِفا، َفَضَرَبْت ُقبًَّة ُأْخَرى، َفَؾؿَّ

مِ

، َفَؼاَل: «َما َهَذا؟»الَغَداِة َأْبَصَر َأْرَبَع قَِباٍب، َفَؼاَل:  َـّ َـّ »، َفُلْخبَِر َخَبَرُه َما َحَؿَؾُف

؟ اْكِزُطقَها َفَلَ َأَراَها َفَؾْؿ َيْعَتؽِْػ فِل رَمَضاَن َحتَّك ، َفـُِزَطْت، «َطَؾك َهَذا؟ آْلبِر 

اٍل( ـْ َشقَّ
 . (2)اْطَتَؽَػ فِل آِخِر الَعْشِر مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

واستجابتف  بآطتؽاف، ذن مـ زوجتف طائشة لطؾب اإل استؿاطف  .1

 .باإلذن لفا 

مـ أي فعؾ أو ققل لؿ يعؾؿ بف، وذلؽ طـدما رأى هذه  تثبتف  .2

 .«ماهذا؟»فؼال:  ،الؼباب إربع

 طؾك سرت الؿرأة. حرصف  .3

                                                                                                               

، 2045/4/335، 2041/4/332، 2034/4/325، 2033/4/323أصرافف: ] (1)

 [.2785/4/8/72مسؾؿ 

 (.1/501صحقح البخاري ) (2)
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 كؾفـ حقث أمر بـزع إخبقة كؾفا.  بقـ زوجاتف طدلف  .4

 هذا لقس مـ الرب. فـبلن طؿؾ  لزوجاتف خباره إ .5

 ىائد:فال

 فقف.باغتـام شفر رمضان الؿبارك بآطتؽاف  مبادرتف  .1

 . (1)ن آطتؽاف ٓ يؽقن إٓ يف الؿسجدأ .2

، الؿباهاة ضرب الؼبابخشل أن يؽقن الحامؾ لفـ طؾك  أكف  .3

ا طؾك الؼرب مـف خاصة، فقخرج حرًص  :والتـافس الـاشكء طـ الغقرة

لؿا أذن لعائشة وحػصة أوٓ كان ذلؽ خػقػا أكف آطتؽاف طـ مقضقطف، أو 

مـ تقارد بؼقة الـسقة طؾك ذلؽ فقضقؼ بالـسبة إلك ما يػضل إلقف إمر 

الؿسجد طؾك الؿصؾقـ، أو بالـسبة إلك أن اجتؿاع الـسقة طـده يصقره 

كالجالس يف بقتف، وربؿا شغؾـف طـ التخؾل لؿا قصد مـ العبادة فقػقت 

 .(2)مؼصقد آطتؽاف

 . (3)راجحة مصؾحة تركف ترك إفضؾ إذا كان يف .4

 .(4)فبآطتؽا  لطؾب زوجتف مقافؼتف  .5

 
  

                                                                                                               

 (.4/325الػتح ) (1)

 ( بتصرف.4/324الػتح ) (2)

 ( بتصرف.4/325الػتح ) (3)

 (.4/325لالستزادة مـ الػقائد الرجقع إلك الػتح ) (4)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ3793  َكَزْلـَا الُؿْزَدلَِػَة َفاْسَتْلَذَكِت الـَّبِلَّ »َقاَلْت:  َط

، َفَلِذَن َلَفا، (4)َبطِقَئةً ، َوَكاَكِت اْمَرَأًة (3)، َأْن َتْدَفَع َقْبَؾ َحْطَؿِة الـَّاسِ (2)َسْقَدةُ 

، ُثؿَّ َدَفْعـَا بَِدْفِعِف،  ـُ َفَدَفَعْت َقْبَؾ َحْطَؿِة الـَّاِس، َوَأَقْؿـَا َحتَّك َأْصَبْحـَا َكْح

 
ِ
ـْ  َفأَلَْن َأُكقَن اْسَتْلَذْكُت َرُسقَل اهلل

َكَؿا اْسَتْلَذَكْت َسْقَدُة، َأَحبُّ إَِللَّ مِ

 .(6)«(5)َمْػُروٍح بِفِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

يف اإلذن لفا بآكصراف مـ مزدلػة   لطؾب زوجتف استؿاطف  .1

 طؾك صؾبفا رأفة بحالفا. قبؾ الػجر، ومقافؼتف 

                                                                                                               

( 3118، )3121/5/9/41، مسؾؿ 1681/3/615، 1680/3/615أصرافف: ] (1)

3119/5/9/41،3120/5/9/42.] 

 (.3/618)سقدة( بـت زمعة أم الؿممـقـ. الػتح ) (2)

)حطؿة الـاس( والحطؿة: بػتح الحاء وسؽقن الطاء الؿفؿؾتقـ، الزحؿة. الػتح  (3)

(3/619.) 

 (.3/618بإرض، أي: تشبث هبا. الػتح ))بطقئة( أي: بطقئة الحركة كلهنا تثبط  (4)

 (.3/619)مػروح( أي: ما يػرح بف مـ كؾ شلء. الػتح ) (5)

 (.1/522صحقح البخاري ) (6)
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دون التصرف  صؾب اإلذن مـف   لزوجاتف مـ حسـ تربقتف  .2

 .ـكػسفأمـ تؾؼاء 

 . ورحؿتف ٕحقال أمفات الؿممـقـ مراطاتف  .3

 ىائد:فال

 .(1)جقاز كػرة الضعػة مـ مزدلػة بعد مـتصػ الؾقؾ أو معظؿف .1

 مشروطقة الرفؼ بالضعػاء. .2

 بالدفع يف هذا الققت. حقـ استلذكت مـ الـبل  فؼف سقدة  .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.5/9/43رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )ش (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة،  -خ357 ْزَن إَِلك  َأنَّ َأْزَواَج الـَّبِّل )َط ـَ بِالؾَّقِْؾ إَِذا َتبَرَّ َـّ َيْخُرْج ُك

: اْحُجْب كَِساَءَك، َفَؽاَن ُطَؿُر َيُؼقُل لِؾـَّبِلِّ ، )(3)َوُهَق َصِعقٌد َأْفَقُح  (2)الَؿـَاِصعِ 

 
ِ
ـْ َرُسقُل اهلل َلْقَؾًة  ، َفَخَرَجْت َسْقَدُة بِـُْت َزْمَعَة، َزْوُج الـَّبِلِّ (َيْػَعُؾ  َفَؾْؿ َيُؽ

َٓ َقْد َطَرْفـَاِك َيا َسْقَدُة،  َقالِل ِطَشاًء، َوَكاَكِت اْمَرَأًة َصِقيَؾًة، َفـَاَداَها ُطَؿُر: َأ ـَ الؾَّ
مِ

 .((4)َفَلْكَزَل اهلُل آَيَة الِحَجاِب  :اُب ِحْرًصا َطَؾك َأْن َيـِْزَل الِحجَ 

                                                                                                               

، 5237/9/249، 4795/8/398، 147/1/300، 146/1/299أصرافف: ] (1)

 [.5671/7/14/157ومسؾؿ  6240/11/24

)الؿـاصع( جؿع مـصع، وهق الؿقضع الذي يتخؾك فقف لؼضاء الحاجة، وهل هـا  (2)

أماكـ كاكت معروفة مـ كاحقة البؼقع سؿقت بذلؽ: ٕن اإلكسان يـصع فقفا، أي: 

يخؾص، مـ الـصقع، وهق الخؾقص، والـاصع: الخالص. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك 

 (.1/41صحقح البخاري )

إرض، وإفقح القاسع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  )صعقد أفقح( الصعقد وجف (3)

 (.1/41صحقح البخاري )

 (. 1/226صحقح البخاري ) (4)

گ ڳ ڳ ﴿ :)آية الحجاب( أي: آيات الحجاب وحؽؿف، ومـفا ققلف تعالكو

 . [53 :إحزاب] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ﴿ :ومـفا ققلف

 =      [.59 :إحزاب] ﴾ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴
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ـْ َطائَِشَة  -خ58:6  (1)َبْعَدَما ُضِرَب َخَرَجْت َسْقَدُة )، َقاَلْت: َط

ـْ َيْعِرُفَفا، َفَرآَها  َٓ َتْخَػك َطَؾك َم الِحَجاُب لَِحاَجتَِفا، َوَكاَكِت اْمَرَأًة َجِسقَؿًة 

ـَ َطَؾْقـَا، َفاْكُظِري َكْقَػ   َما َتْخَػْق
ِ
ـُ الَخطَّاِب َفَؼاَل: َيا َسْقَدُة، َأَما َواهلل ُطَؿُر ْب

، َقاَلْت: َفاْكَؽَػَلْت  ـَ َتْخُرِجق
 َراِجَعًة،  (2)

ِ
ك  َوَرُسقُل اهلل فِل َبْقتِل، َوإِكَُّف َلَقَتَعشَّ

، إِكِّل َخَرْجُت لَِبْعِض (3)َوفِل َيِدِه َطْرٌق 
ِ
، َفَدَخَؾْت َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 َحاَجتِل، َفَؼاَل لِل ُطَؿُر َكَذا َوَكَذا، َقاَلْت: َفَلْوَحك اهلُل إَِلْقِف ُثؿَّ ُرفَِع َطـُْف، َوإِنَّ 

َـّ »الَعْرَق فِل َيِدِه َما َوَضَعُف، َفَؼاَل:  ـَ لَِحاَجتُِؽ َـّ َأْن َتْخُرْج ُف َقْد ُأِذَن َلُؽ  .(4)«(إِكَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

جرى بقـفا وبقـ  بؿا ، وإخباره  لسمال زوجتف استؿاطف  .1

 . طؿر
                                                                                                               

جؿع جؾباب، وهق ما ، ﴾ہہ﴿يرخقـ ويغطقـ القجقه بالؿعاصػ.  :﴾ۀ﴿ =

أي: هذا السرت أولك وأجقد  ،﴾ہ ھ﴿تتغطك بف الؿرأة ويسرت مـ فقق إلك أسػؾ. 

لؾعػقػات الشريػات، حتك يعرفـ بف ويتؿقزن طـ الػاجرات الساقطات فقفاهبـ 

الػساق فال يتعرض لفـ أحد مـفؿ بلذى أو مؽروه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح 

 (.1/41البخاري )

 (.6/120)ضرب( فرض. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.6/120)فاكؽػلت( مؾت ورجعت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

)طرق( هق العظؿ الذي أخذ طـف أكثر الؾحؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (3)

 (.6/120البخاري )

 (.2/246صحقح البخاري ) (4)
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لطؾبفا وإخبارها بلن اهلل قد أذن لفـ بالخروج لؼضاء  إجابتف  .2

 .حاجتفـ

وهق يتعشك ويف يده طرق وهق  يف إجابتف لزوجتف  مبادرتف  .3

 ؾحؿ.أخذ طـف أكثر الالعظؿ الذي 

 ىائد:فال

طؾك السرت، حقث ٓيقجد يف البققت   حرص أمفات الؿممـقـ .1

آكذاك ُكـُػ )حؿامات( فالبد أن يخرجـ لؼضاء الحاجة، ومع ذلؽ 

 ٓيخرجـ إٓ لقالً، حرصًا طؾك السرت، ويطؾبـ اإلذن بذلؽ.

 وحرصف طؾك سرت أمفات الؿممـقـ فطـة طؿر بـ الخطاب  .2

 فؽان يطؾب مـ الـبل ،  أن يلمرهـ بالحجاب قبؾ كزول آية

 ب، ثؿ أكزل اهلل آية الحجاب.الحجا

  وجقب الحجاب. .3

لؿ يلمر زوجاتف  ولفذاكان يـتظر القحل يف إمقر الشرطقة:  أكف  .4

 (1)الحاجة إلقف حتك كزلت أية جقدبالحجاب مع و. 

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/301لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

  -خ7096
ِ
ـُ الَخطَّاِب َطَؾك َرُسقِل اهلل ـْ اْسَتْلَذَن ُطَؿُر ْب

، َوِطـَْدُه كِْسَقٌة مِ

ْؿـَُف َوَيْسَتْؽثِْرَكفُ  (2)ُقَرْيشٍ  َـّ (3)ُيَؽؾِّ ، َطالَِقًة َأْصَقاُتُف
ا اْسَتْلَذَن  (4) َطَؾك َصْقتِِف، َفَؾؿَّ

ـَ َفَباَدْرَن الِحَجاَب  ـُ الَخطَّاِب ُقْؿ ُطَؿُر ْب
(5) ، 

ِ
َفَدَخَؾ  َفَلِذَن َلُف َرُسقُل اهلل

 
ِ
،  (6)َيْضَحُؽ، َفَؼاَل ُطَؿُر: َأْضَحَؽ اهللُ  ُطَؿُر َوَرُسقُل اهلل

ِ
ِسـََّؽ َيا َرُسقَل اهلل

ـَ َصْقَتَؽ : »َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ا َسِؿْع َـّ ِطـِْدي، َفَؾؿَّ تِل ُك ـْ َهُمالَِء الَلَّ َطِجْبُت ِم

                                                                                                               

 /6202، مسؾؿ 6085/10/518، 3683/7/49، 3294/6/390أصرافف: ] (1)

8/15/167.] 

 (.7/56)قريش( هـ مـ أزواجف، ويحتؿؾ أن يؽقن معفـ مـ غقرهـ. الػتح ) (2)

)يستؽثركف( الؿراد أهنـ يطؾبـ أكثر مؿا يعطقفـ، كؿا يف حديث جابر طـد مسؾؿ أهنـ  (3)

 (.7/56يطؾبـ الـػؼة. الػتح )

يحتؿؾ أن يؽقن ذلؽ قبؾ كزول  :التقـ قال ابـ»: )طالقة أصقاهتـ( قال ابـ حجر  (4)

الـفل طـ رفع الصقت طؾك صقتف، أو كان ذلؽ صبعفـ اكتفك. وقال غقره: يحتؿؾ أن 

يؽقن الرفع حصؾ مـ مجؿقطفـ ٓ أن كؾ واحدة مـفـ كان صقهتا أرفع مـ صقتف، 

 (.7/56. الػتح )«وفقف كظر

 (.1/855أي: تسارطـ إلقف. حاشقة صحقح البخاري ))فبادرن(  (5)

)أضحؽ اهلل( لؿ يرد بف الدطاء بؽثرة الضحؽ، بؾ ٓزمف وهق السرور، أو كػل ضد  (6)

 (.7/57ٓزمف وهق الحزن. الػتح )
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، ُثؿَّ َقاَل ُطَؿُر:  ،«ِحَجاَب اْبَتَدْرَن ال
ِ
ـَ َيا َرُسقَل اهلل َفَؼاَل ُطَؿُر: َفَلْكَت َأَحؼُّ َأْن َيَفْب

َـّ َأَتَفْبـَـِل اِت َأْكُػِسِف َيا َطُدوَّ
(1)  

ِ
ـَ َرُسقَل اهلل َٓ َتَفْب : َكَعْؿ، َأْكَت َأَفظُّ  َو ـَ ؟ َفُؼْؾ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهلل

  ، َفَؼاَل (2)َوَأْغَؾُظ مِ
ِ
ـَ الَخطَّاِب،  (3)إِيًفا: »َرُسقُل اهلل َيا اْب

ا ًؽا َفجًّ
قْطَاُن َسالِ ِؼقََؽ الشَّ  َما لَ

َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدهِ
ا  (4) ، إِالَّ َسَؾَؽ َفجًّ َقط 

َؽ  َغقْرَ   .(5)«َفجِّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 واستؿاطف ٕسئؾتفـ. ،لؾـساء ه راحق .1

 طؾك ما يؾؼاه مـ الـساء مـ رفع الصقت. صربه  .2

                                                                                                               

 (.7/57الػتح ))أهتبــل( مـ الفقبة أي: تققركـل.  (1)

( بالؿعجؿتقـ بصقغة أفعؾ التػضقؾ مـ )فؼؾـ إكؽ أفظ وأغؾظ مـ رسقل اهلل  (2)

ٺ ﴿الػظاضة والغؾظة، وهق يؼتضل الشركة يف أصؾ الػعؾ، ويعارضف ققلف تعالك: 

فنكف يؼتضل أكف لؿ يؽـ فظا  [،159]آل طؿران:  ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

وٓ غؾقظا، والجقاب: أن الذي يف أية يؼتضل كػل وجقد ذلؽ لف صػة ٓزمة، فال 

يستؾزم ما يف الحديث ذلؽ، بؾ مجرد وجقد الصػة لف يف بعض إحقال، وهق طـد 

 (.7/57إكؽار الؿـؽر مثال واهلل أطؾؿ. الػتح )

أيفا بالػتح والتـقيـ معـاها: ٓتبتدئـا : قال أهؾ الؾغة»: )إيفا( قال ابـ حجر  (3)

بحديث، وبغقر تـقيـ كػ مـ حديث طفدكاه، وإيٍف بالؽسر والتـقيـ معـاها: حدثـا ما 

 (.7/57. الػتح )«شئت، وبغقر التـقيـ زدكا مؿا حدثتـا

 (.7/57)فجا( أي: صريؼًا واسعًا. الػتح ) (4)

 (.2/506صحقح البخاري ) (5)
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الحجاب طـد دخقل يبتدرن طـدما رأى همٓء الـسقة  ضحؽف  .3

 .طؿر 

 . طؾك إكؽار طؿر  إلجابة همٓء الـسقة  استؿاطف  .4

 ىائد:فال

 يف استئذاهنؿ طـد الدخقل طؾك رسقل اهلل  أدب صحابتف  .1

 حتك ولق كان مـ الؿؼربقـ.

طـدما دخؾ والرسقل  الـساء بالحجابابتدار مـ  تعجب طؿر  .2

  ًا، حقث لؿ يغرت هبذا الؿققػ بؾ أكؽر طؾقفـ.كان مقجقد 

إيف يا ابـ »:  ومـزلتف العالقة، كؿا يدل طؾقف ققلف فضؾ طؿر  .3

 .«...الخطاب، والذي كػسل بقده ما لؼقؽ الشقطان
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 (1)ىص احلديث:

َٓ  -م3367 ؾِِب، َأكَُّف َقاَل َيْقًما: َأ ـِ اْلُؿطَّ ـِ َمْخَرَمَة ْب ـِ َقْقِس ْب ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ َط

تِل َوَلَدْتُف، َقاَل:  ُف الَّ ل َقاَل: َفَظـَـَّا َأكَُّف ُيِريُد ُأمَّ ـْ ُأمِّ ُثُؽْؿ َطـِّل َوَط َقاَلْت )ُأَحدِّ

ـْ َرُسقلِ  ُثُؽْؿ َطـِّل َوَط َٓ ُأَحدِّ   َطائَِشُة: َأ
ِ
ا  اهلل ُقْؾـَا: َبَؾك، َقاَل: َقاَلْت: َلؿَّ

تِل َكاَن الـَّبِلُّ 
فِقَفا ِطـِْدي، اْكَؼَؾَب َفَقَضَع ِرَداَءُه، َوَخَؾَع  َكاَكْت َلْقَؾتِل الَّ

 َكْعَؾْقِف، َفَقَضَعُفَؿا ِطـَْد ِرْجَؾْقِف، َوَبَسَط َصَرَف إَِزاِرِه َطَؾك فَِراِشِف، َفاْضَطَجَع، َفَؾؿْ 

َّٓ َرْيَثَؿا َـّ َأْن َقْد َرَقْدُت، َفَلَخَذ ِرَداَءُه ُرَوْيًدا (2)َيْؾَبْث إِ َض
، َواْكَتَعَؾ ُرَوْيًدا، (3)

َوَفَتَح اْلَباَب َفَخَرَج، ُثؿَّ َأَجاَفُف ُرَوْيًدا
، َفَجَعْؾُت ِدْرِطل فِل َرْأِسل، (4)

اْكَطَؾْؼُت َطَؾك إِْثِرِه، َحتَّك َجاَء اْلَبِؼقَع َفَؼاَم، َواْخَتَؿْرُت، َوَتَؼـَّْعُت إَِزاِري، ُثؿَّ 

                                                                                                               

(1) [2256/4/7/46.] 

رح الـقوي طؾك شهق بػتح الراء وإسؽان القاء، أي: قدر ما.  .)فؾؿ يؾبث إٓ ريثؿا( (2)

 (4/7/48صحقح مسؾؿ )

رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ش)فلخذ رداءه رويدا( أي: قؾقال لطقػا لئال يـبففا.  (3)

(4/7/48.) 

ويخرج طـفا  يف خػقة لئال يققظفا )ثؿ أجافف( بالجقؿ، أي: أغؾؼف وإكؿا فعؾ ذلؽ  (4)

رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ شفربؿا لحؼفا وحشة يف اكػرادها يف ضؾؿة الؾقؾ. 

(4/7/48.) 
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اٍت، ُثؿَّ اْكَحَرَف َفاْكَحَرْفُت، َفَلْسَرَع  َفَلَصاَل اْلِؼَقاَم، ُثؿَّ َرَفَع َيَدْيِف َثاَلَث َمرَّ

َفَؾْقَس  ، َفَسَبْؼُتُف َفَدَخْؾُت،(1)َفَلْسَرْطُت، َفَفْرَوَل َفَفْرَوْلُت، َفَلْحَضَر َفَلْحَضْرُت 

َّٓ َأِن اْضَطَجْعُت َفَدَخَؾ، َفَؼاَل:  َقاَلْت: « (2)َما َلِؽ؟ َيا َطائُِش، َحْشَقا َرابَِقةً »إِ

َٓ َشْلَء، َقاَل:  َقاَلْت: ُقْؾُت: َيا « َلُتْخبِرِيـِل َأْو َلُقْخبَِركِّل الؾَّطِقُػ اْلَخبِقرُ »ُقْؾُت: 

ل، فَ  ، بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ
ِ
َقادُ »َلْخَبْرُتُف، َقاَل: َرُسقَل اهلل الَِّذي َرَأْيُت  (3)َفَلْكِت السَّ

َأَضـَـِْت »فِل َصْدِري َلْفَدًة َأْوَجَعْتـِل، ُثؿَّ َقاَل:  (4)ُقْؾُت: َكَعْؿ، َفَؾَفَدكِل« َأَماِمل؟

، َكَعْؿ، (5)َقاَلْت: َمْفَؿا َيْؽُتِؿ الـَّاُس َيْعَؾْؿُف اهللُ « َأْن َيِحقَػ اهَّللُ َطَؾْقِؽ َوَرُسقُلُف؟

ـَ َرَأْيِت، َفـَاَداكِل، َفَلْخَػاُه ِمـِْؽ، َفَلَجْبُتُف، َفَلْخَػْقُتُف »َقاَل:  َفنِنَّ ِجْبرِيَؾ َأَتاكِل ِحق

                                                                                                               

اإلحضار العدو. وحشقا بػتح الحاء الؿفؿؾة وإسؽان الشقـ  .)فلحضر فلحضرت( (1)

الؿعجؿة مؼصقر، معـاه: وقد وقع طؾقؽ الحشا، وهق الربق والتفقج، الذي يعرض 

رح الـقوي طؾك شلؾؿسرع يف مشقف، والؿحتد يف كالمف مـ ارتػاع الـػس وتقاتره. 

 (. 4/7/48صحقح مسؾؿ )

 (. 4/7/49قوي طؾك صحقح مسؾؿ )رح الـ. ش)رابقة( أي: مرتػعة البطـ (2)

 (. 4/7/49رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )شأي: الشخص.  .)فلكت السقاد( (3)

قال أهؾ الؾغة: لفده ولفده بتخػقػ الفاء وتشديدها، أي: دفعف، ويؼال:  .)فؾفدين( (4)

رح الـقوي طؾك ش لفزه إذا ضربف بجؿع كػف يف صدره، ويؼرب مـفؿا لؽزه ووكزه.

 (. 4/7/49)صحقح مسؾؿ 

هؽذا هق يف إصقل، وهق صحقح،  .ققلف )قالت مفؿا يؽتؿ الـاس يعؾؿف اهلل كعؿ( (5)

رح شوكلهنا لؿا قالت: مفؿا يؽتؿ الـاس يعؾؿف اهلل، صدقت كػسفا، فؼالت: كعؿ. 

 (.4/7/49الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
223 

ـْ َيْدُخُؾ َطَؾْقِؽ َوَقْد َوَضْعِت ثَِقاَبِؽ، َوَضـَـُْت َأْن َقْد َرَقْدِت،  ِمـِْؽ، َوَلْؿ َيُؽ

َخِشقُت َأْن َتْسَتْقِحِشل، َفَؼاَل: إِنَّ َربََّؽ َيْلُمُرَك َأْن َتْلتَِل َفَؽرِْهُت َأْن ُأوقَِظِؽ، وَ 

؟ َقاَل «َأْهَؾ اْلَبِؼقِع َفَتْسَتْغِػَر َلُفؿْ 
ِ
 :، َقاَلْت: ُقْؾُت: َكْقَػ َأُققُل َلُفْؿ َيا َرُسقَل اهلل

ـَ َواْلُؿْس » ـَ اْلُؿْمِمـِق َياِر ِم ََلُم َطَؾك َأْهِؾ الدِّ ، َوَيْرَحُؿ اهَّللُ ُققلِل: السَّ ـَ ِؾِؿق

ا إِْن َشاَء اهَّللُ بُِؽْؿ َلََلِحُؼقنَ  ، َوإِكَّ ـَ ـَ ِمـَّا َواْلُؿْسَتْلِخرِي  .(1)(«اْلُؿْسَتْؼِدِمق

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

يف تحؼقؼ صؿلكقـتفا، ، لزوجتف أم الؿممـقـ طائشة  مراطاتف  .1

 ضفر ذلؽ فقؿا يؾل: وطدم إزطاجفا،

ا وفتح الباب فخرج، ثؿ ا، واكتعؾ رويدً ا رويدً رويدً  أخذ رداءه  -أ 

 ا.ا رويدً أجافف رويدً 

 أهنا قد وضعت ثقاهبا ضـ أهنا قد رقدت فؽره أن يققظفا. طـدما رأى  -ب 

 بلكف خشل أن تستقحش. ٕمـ روطفا، فؼد صرح  مراطاتف  -ج 

 وسمالف لفا. طائشة  لزوجتف تػؼده  .2

 .«يا طائش» :بؼقلف تف لزوجتف طائشة يف مـادا تؾطػف  .3

لتخربه بالحؼقؼة، وإٓ فسقخربه الؾطقػ   مـ زوجتف صؾبف  .4

 الخبقر.

 ؟فأمامالسقاد الذي رأى هؾ هل بلهنا   لزوجتف سمالف  .5

                                                                                                               

 .397صحقح مسؾؿ، ص (1)
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أضــت أن يحقػ اهَّلل » :وقال لفا ،يف صدرها لزوجتف   هدفل .6

 ؟!«طؾقؽ ورسقلف

 .بؿا جرى بقـف وبقـ جربيؾ  لزوجتف  إخباره  .7

بؽقػقة خروجف مـ البقت، وبسطف يف الؽالم،   لزوجتف إخباره  .8

 .ومراطاتف لفا

 فؾؿ يبؼ يف كػسف شلء بعد هذا الحدث.  طـ زوجتف طػقه  .9

إِنَّ َربََّؽ : أتاين جبريؾإن » لفا: ، طـدما قاللسمالفا  استؿاطف  .10

رسقل اهلل؟  كقػ أققل لفؿ يا ...«اْلَبِؼقِع َفَتْسَتْغِػَر َلُفؿْ َيْلُمُرَك َأْن َتْلتَِل َأْهَؾ 

ـَ »لسمالفا بؼقلف ققلل:  إجابتف و ـَ اْلُؿْمِمـِق َياِر ِم ََلُم َطَؾك َأْهِؾ الدِّ السَّ

ا إِْن َشاَء  ، َوإِكَّ ـَ ـَ ِمـَّا َواْلُؿْسَتْلِخرِي ، َوَيْرَحُؿ اهَّللُ اْلُؿْسَتْؼِدِمق ـَ اهَّللُ بُِؽْؿ َواْلُؿْسِؾِؿق

 .«َلََلِحُؼقنَ 

 .وحؾؿف، يف تعامؾف مع أم الؿممـقـ طائشة  سعة صدره  .11

 ىائد:فال

 ا، وإصالتف الؼقام.ٕهؾ البؼقع ثالثً  دطاؤه  .1

 طؾك التعؾؿ. حرص أم الؿممـقـ طائشة  .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأَكٍس، َقاَل:  -خ6336 ِطـَْد َبْعِض كَِسائِِف، َفَلْرَسَؾْت  َكاَن الـَّبِلُّ )َط

ـَ بَِصْحَػةٍ  َفاِت الُؿْممِـِق إِْحَدى ُأمَّ
تِل الـَّبِلُّ  (2)

فِل  فِقَفا َصَعاٌم، َفَضَرَبِت الَّ

ْحَػُة َفاْكَػَؾَؼْت  (3)َبْقتَِفا َيَد الَخاِدِم، َفَسَؼَطِت الصَّ
 (5)فَِؾَؼ  ، َفَجَؿَع الـَّبِلُّ (4)

ْحَػِة، َوَيُؼقُل:  ِذي َكاَن فِل الصَّ َعاَم الَّ ْحَػِة، ُثؿَّ َجَعَؾ َيْجَؿُع فِقَفا الطَّ الصَّ

ُؽؿْ » تِل ُهَق فِل َبْقتَِفا،  ،«َغاَرْت ُأم  ـْ ِطـِْد الَّ
ُثؿَّ َحَبَس الَخاِدَم َحتَّك ُأتَِل بَِصْحَػٍة مِ

تِل كُ  ِحقَحَة إَِلك الَّ ْحَػَة الصَّ ِسَرْت َصْحَػُتَفا، َوَأْمَسَؽ الؿْؽُسقَرَة فِل َفَدَفَع الصَّ

تِل َكَسَرْت(  .(6)َبْقِت الَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يف الؿبقت. بقـ كسائف  طدلف  .1

 . الطعام الذي أهدي لف مـ إحدى زوجاتف استؼبالف  .2
                                                                                                               

 [.5225/9/230، 2481/5/148أصرافف: ] (1)

 (.7/36)بصحػة( إكاء كالؼصعة الؿبسقصة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

وققؾ غقر ذلؽ. الػتح  ،طائشة، والتل أرسؾت الطعام زيـب بـت جحش :)يف بقتفا( أي (3)

(9/236.) 

 (.7/36)فاكػؾؼت( تؽسرت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (.7/36)فؾؼ( قطع جؿع فؾؼة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.2/357صحقح البخاري ) (6)
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 .(1) وإكصافف وحؾؿف مع زوجاتف حسـ خؾؼف  .3

بؾ  ،لئال يحؿؾ صـقعفا طؾك ما يذم:  لتصرف زوجتف اطتذاره  .4

فنهنا مركبة يف الـػس بحقث ٓ يؼدر  ،يجري طؾك طادة الضرائر مـ الغقرة

 .(2)طؾك دفعفا

لؾجقاكب الـػسقة الطبقعقة يف تصرفات الـساء مع  مراطاتف  .5

 بعضفـ، ومعالجة ذلؽ بحؽؿة.

 بنرسال صحػة أخرى بدل التل اكؽسرت إلك زوجتف  مبادرتف  .6

 أرسؾت الطعام.التل 

حتك أيت بصحػة مـ طـد التل هق يف بقتفا، فدفع  لؾرسقل حبسف  .7

 الصحػة الصحقحة إلك التل كسرت صحػتفا تحؼقؼًا لؾعدل.

 ىائد:فال

 ة.ػاكؽسرت الصحأن لطعام وجؿعف لف بعد طؾك ا محافظتف  .1

 . لؿا يطرأ بقـ زوجاتف حسـ معالجتف  .2

 

 
  

                                                                                                               

 (.5/150الػتح ) (1)

 (.5/150الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ3693  ): َط
ِ
ـِ  َأنَّ كَِساَء َرُسقِل اهلل َـّ ِحْزَبْق ُك

(2) 

َشُة َوَحْػَصُة َوَصِػقَُّة َوَسْقَدُة، َوالِحْزُب أَخُر ُأمُّ َسَؾَؿَة 
َفِحْزٌب فِقِف َطائِ

 
ِ
 َوَسائُِر كَِساِء َرُسقِل اهلل

ِ
ُؿقَن َقْد َطؾُِؿقا ُحبَّ َرُسقِل اهلل

 ، َوَكاَن الُؿْسؾِ

 
ِ
ٌة ُيِريُد َأْن ُيْفِدَيَفا إَِلك َرُسقِل اهلل َشَة، َفنَِذا َكاَكْت ِطـَْد َأَحِدِهْؿ َهِديَّ

، َطائِ

 
ِ
َرَها َحتَّك إَِذا َكاَن َرُسقُل اهلل ِة فِل َبْقِت َطائَِشَة، َبَعَث َصاِحُب الفَ  َأخَّ ِديَّ

 
ِ
َؿ ِحْزُب ُأمِّ َسَؾَؿةَ  بَِفا إَِلك َرُسقِل اهلل َشَة، َفَؽؾَّ

ـَ َلَفا:  ؟فِل َبْقِت َطائِ َفُؼْؾ

 
ِ
  َكؾِِّؿل َرُسقَل اهلل

ِ
ـْ َأَراَد َأْن ُيْفِدَي إَِلك َرُسقِل اهلل ُؿ الـَّاَس، َفَقُؼقُل: َم ُيَؽؾِّ

  َؿْتُف ُأمُّ َسَؾَؿَة بَِؿا ِف، َفَؽؾَّ
ـْ ُبُققِت كَِسائِ

ًة، َفْؾُقْفِدِه إَِلْقِف َحْقُث َكاَن مِ َهِديَّ

ـَ َلَفا،  ، َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقًئا، َفَسَلْلـََفا، َفَؼاَلْت: َما َقاَل لِل َشْقًئا، َفُؼْؾ ـَ ُقْؾ

ـَ َداَر  َؿْتُف ِحق ِؿقِف َقاَلْت: َفَؽؾَّ إَِلْقَفا َأْيًضا، َفَؾْؿ َيُؼْؾ َلَفا َشْقًئا، َفَسَلْلـََفا، َفَؽؾِّ

َؿْتُف،  َؿِؽ، َفَداَر إَِلْقَفا َفَؽؾَّ ِؿقِف َحتَّك ُيَؽؾِّ ـَ َلَفا: َكؾِّ َفَؼاَلْت: َما َقاَل لِل َشْقًئا، َفُؼْؾ

َشَة َفنِنَّ الَقْحَل َلْؿ َيْلتِـِل وَ »َفَؼاَل َلَفا: 
َأَكا فِل َثْقِب اْمَرَأةٍ، إاِلَّ الَ ُتْمذِيـِل فِل َطائِ

َـّ «َطائَِشةَ  ُف ، ُثؿَّ إِكَّ
ِ
ـْ َأَذاَك َيا َرُسقَل اهلل

 مِ
ِ
، َقاَلْت: َفَؼاَلْت: َأُتقُب إَِلك اهلل

                                                                                                               

، 3775/7/132، 2581/5/243، 2580/5/243، 2574/5/240أصرافف: ] (1)

 [.6290/8/15/205، 6289/8/15/205مسؾؿ 

)حزبقـ( تثـقة حزب، وهق الطائػة والجؿاطة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (2)

 (.3/156البخاري )
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ِ
 َدَطْقَن َفاصَِؿَة بِـَْت َرُسقِل اهلل

ِ
َتُؼقُل: إِنَّ  ، َفَلْرَسَؾْت إَِلك َرُسقِل اهلل

َؿْتُف َفَؼاَل:  (1)َؽ اهلَل الَعْدَل كَِساَءَك َيـُْشْدكَ  َيا ُبـَقَُّة َأالَ »فِل بِـِْت َأبِل َبْؽٍر، َفَؽؾَّ

؟ ـَ َما ُأِحب  ق : اْرِجِعل «ُتِحبِّ ـَ ، َفُؼْؾ َـّ ، َفَلْخَبَرْتُف َـّ ، َقاَلْت: َبَؾك، َفَرَجَعْت إَِلْقِف

ـَ َزْيـََب بِـْ َت َجْحٍش، َفَلَتْتُف، َفَلْغَؾَظْت، َوَقاَلْت: إَِلْقِف، َفَلَبْت َأْن َتْرِجَع، َفَلْرَسْؾ

ـِ َأبِل ُقَحاَفَة، َفَرَفَعْت َصْقَتَفا َحتَّك  إِنَّ كَِساَءَك َيـُْشْدَكَؽ اهلَل الَعْدَل فِل بِـِْت اْب

ْتَفا (2)َتـَاَوَلْت َطائَِشةَ  َوِهَل َقاِطَدٌة َفَسبَّ
(3) 

ِ
إَِلك  َلَقـُْظرُ  ، َحتَّك إِنَّ َرُسقَل اهلل

َشُة َتُردُّ َطَؾك َزْيـََب َحتَّك َأْسَؽَتْتَفا،
َؿْت َطائِ ُؿ، َقاَل: َفَتَؽؾَّ  َطائَِشَة، َهْؾ َتَؽؾَّ

                                                                                                               

ففـ قد صؾبـ فقق  حسب ضـفـ،بيسللـؽ باهلل العدل، وهذا  .)يـشدكؽ اهلل العدل( (1)

 . وهق العدل، وهق هدايا الـاس وهذا حؽؿف مثؾ مايف الؼؾب ٓيؽؾػ الؿرء بف

قف العدل فقف كالؿبقت والـػؼة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك أطدل الخؾؼ فقؿا يجب طؾ

  ( بتصرف.3/156صحقح البخاري )

يسللـؽ التسقية بقـفـ يف محبة الؼؾب،  :يـشدك اهلل العدل» :وقال اإلمام الـقوي 

يسقي بقـفـ يف إفعال والؿبقت وكحقه، وأما محبة الؼؾب فؽان يحب  وكان 

طائشة أكثر مـفـ، وأجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن محبتفـ ٓ تؽؾقػ فقفا، وٓ يؾزمف 

 .«، وإكؿا يممر بالعدل يف إفعالالتسقية فقفا: ٕكف ٓقدرة ٕحد طؾقفا إٓ اهلل 

 (.8/15/206شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

)تـاولت طائشة( تعرضت لفا بالؼقل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(3/156.) 

)فسبتفا( كالتفا بالؽالم ضؿـ الحدود الشرطقة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (3)

 (.3/156البخاري )
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َفا بِـُْت َأبِل َبْؽرٍ »إَِلك َطائَِشَة، َوَقاَل:  َقاَلْت: َفـََظَر الـَّبِلُّ  إِكَّ
(1))»(2). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . وحؾؿف يف تعامؾف مع زوجاتف سعة صدره  .1

طـد ما كؾؿتف أكثر   وصربه وحؾؿف مع أم سؾؿة حسـ أدبف  .2

 مـ مرة.

ال » :فؼال ،طـدما كؾؿتف مرة أخرى  طؾك أم سؾؿة حسـ رده  .3

 .«، فنن القحل لؿ يلتـل وأكا يف ثقب امرأة إال طائشة تمذيـل يف طائشة

وهل تقصؾ   فال استؿاطف و ،ٓبـتف فاصؿة  استؼبالف  .4

 .ـإلقف يف شؽقاه  رسالة زوجاتف

بسمال يغـل  طـ مققػف مـ طائشة  ٓبـتف فاصؿة  إجابتف  .5

 طـ الجقاب.

 .طـدما رفعت صقهتا طـد رسقل اهلل   طؾك زيـب صربه  .6

طـدما تطاولت بالرد  يف إذكف لعائشة   بقـ زوجاتف طدلف  .7

 .ورفعت صقهتا زيـب 

 بؿا قؾـف، وبؿا يطالبـ بف.  لزوجاتف طدم مماخذتف  .8

 .«إكفا بـت أبل بؽر»بؼقلف:  طؾك طائشة  ثـاؤه  .9

                                                                                                               

إهنا شريػة طاقؾة طارفة كلبقفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  .«إكفا بـت أبل بؽر» (1)

 (.3/156اري )البخ

 (.1/703صحقح البخاري ) (2)
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 ىائد:فال

 ،يف سرطة رجقطفا إلك الحؼ أم سؾؿة  حسـ أدب زوجتف  .1

  (1)ك يا رسقل اهللاذأحقث قالت: أتقب إلك اهلل مـ 

لؿا   إذا كان طـد طائشة إلك الرسقل  إهداء الصحابة  .2

 .تؿقزت بف

بالتققػ والسؽقت طـدما طؾؿت  حسـ أدب وخؾؼ فاصؿة  .3

 .لعائشة  بؿحبة الـبل 

يف حسـ طشرتف  مـ كان طـده طدة زوجات فعؾقف آقتداء بالـبل  .4

 يحصؾ مـفـ بحؽؿة وطدل. لفـ، والصرب طؾقفـ، والعدل بقـفـ، ومعالجة ما

 بقان أن الؿقؾ الؼؾبل ٓيعارض العدل. .5

 

 
  

                                                                                                               

 (5/246لالستزادة مـ الػقائد يرجع إلك الػتح ) (1)
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  (1):ىص احلديث

ـِ وَ  -خ3773 ـِ الُؿَسقِِّب، َوَطْؾَؼَؿَة ْب َبْقِر، َوَسِعقِد ْب ـِ الزُّ ـْ ُطْرَوَة ْب قَّاٍص َط

ـِ َطْبدِ   ْب
ِ
، َوُطَبْقِداهلل ْقثِلِّ

ـْ َطائَِشةَ الؾَّ ـِ ُطْتَبَة، َط  ْب
ِ
ـَ َقاَل  َزْوِج الـَّبِلِّ  (2)اهلل ِحق

َثـِل َصائَِػةً  ُفْؿ َحدَّ : َوُكؾُّ ْهِريُّ َأَها اهلُل مِـُْف، َقاَل الزُّ َلَفا َأْهُؾ اإِلْفِؽ َما َقاُلقا، َفَبرَّ
(3) 

ـْ َحِديثَِفا، َوَبْعُضُفْؿ َأْوَطك
ـْ َبْعٍض، َوَأْثَبُت َلُف اْقتَِصاًصا (4)مِ

، َوَقْد َوَطْقُت (5)مِ

ـْ ُكؾِّ َواِحٍد  ُق َط ـْ َطائَِشَة، َوَبْعُض َحِديثِِفْؿ ُيَصدِّ َثـِل َط ِذي َحدَّ مِـُْفُؿ الَحِديَث الَّ

  (6)َبْعًضا َزَطُؿقا
ِ
، إَِذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َسَػًرا َأنَّ َطائَِشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

                                                                                                               

، 2688/5/346، 2661/5/319، 2637/5/294، 2593/5/258أصرافف: ] (1)

2879/6/91 ،4025/7/375 ،4141/7/496 ،4690/8/220 ،4749/ 

8/316 ،4750/8/316 ،4757/8/355 ،5212/9/223 ،6662/11/ 

555 ،6679/11/573 ،7369/13/348 ،7370/13/348 ،7500/13/ 

 [.3629/5/10/50، مسؾؿ 7545/13/527، 473

لقس الؿراد أن طائشة تروي طـ كػسفا، بؾ معـك ققلف: )طـ طائشة( أي: طـ حديث  (2)

 (.8/321الػتح )طائشة يف قصة اإلفؽ. 

 (.3/173)صائػة( قطعة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)أوطك( أحػظ وأحسـ إيرادا وسردا لؾحديث. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (4)

 (.3/173البخاري )

 (.3/173ا وتتبعا ٕجزائف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))اقتصاصا( حػظً  (5)

وقد يراد بف غقر ذلؽ. تعؾقؼ  ،)زطؿقا( قالقا: والزطؿ قد يراد بف الؼقل الؿحؼؼ الصريح (6)

 (.3/173مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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َـّ َخَرَج َسْفُؿَفا، َخ  ُتُف ـَ َأْزَواِجِف، َفَليَّ  (1)َرَج بَِفا َمَعُف، َفَلْقَرَع َبْقـَـَا فِل َغَزاةٍ َأْقَرَع َبْق

، َفَلَكا ُأْحَؿُؾ فِل (2)َغَزاَها، َفَخَرَج َسْفِؿل، َفَخَرْجُت َمَعُف َبْعَد َما ُأْكِزَل الِحَجاُب 

 (3)َهْقَدٍج 
ِ
ـْ َغْزَوتِِف تِْؾَؽ  ، َوُأْكَزُل فِقِف، َفِسْرَكا َحتَّك إَِذا َفَرَغ َرُسقُل اهلل

، مِ

ـَ الؿِديـَِة آَذنَ  (4)َوَقَػَؾ 
ِحقِؾ،  (5)َوَدَكْقَكا مِ ـَ آَذُكقا بِالرَّ ِحقِؾ، َفُؼْؿُت ِحق َلْقَؾًة بِالرَّ

َفَؿَشْقُت َحتَّك َجاَوْزُت الَجْقَش 
ا َقَضْقُت َشْلكِل(6) ، َفَؾؿَّ

ْحؾِ  (7) َأْقَبْؾُت إَِلك الرَّ
(8) ،

ـْ َجْزِع َأْضَػارٍ لِل مِ  (9)َفَؾَؿْسُت َصْدِري، َفنَِذا ِطْؼدٌ 
َقِد اْكَؼَطَع، َفَرَجْعُت،  (10)

                                                                                                               

 (.8/321)غزاها( هل غزوة بـل الؿصطؾؼ. الػتح ) (1)

وطؾك  )أكزل الحجاب( أكزلت أيات التل تػرض الحجاب طؾك زوجات الـبل  (2)

 (.3/173الـساء الؿممـات. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

محؿؾ لف قبة تسرت بالثقاب وكحقه، يقضع طؾك ضفر البعقر يركب طؾقف الـساء:  )هقدج( (3)

 (.8/322لقؽقن أسرت لفـ. الػتح )

 (.8/322)قػؾ( أي: رجع مـ غزوتف. الػتح ) (4)

 (.8/322)آذن( أطؾؿ بالرحقؾ. الػتح ) (5)

)جاوزت الجقش( خرجت مـ معسؽرهؿ وابتعدت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.3/173صحقح البخاري )

)شلين( حاجتل التل خرجت مـ أجؾفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (7)

(3/173.) 

 (.8/323أي: رجعت إلك الؿؽان الذي كـت كازلة فقف. الػتح ) (8)

 (.8/323يف العـؼ لؾتزيقـ هبا. الػتح ) )طؼد( بؽسر العقـ، قالدة تعؾؼ (9)

كسبة إلك بؾدة بالقؿـ يمتك بف مـفا.  ،)جزع أضػار( خرز يف سقاده بقاض كالعروق (10)

 (.3/173تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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ـَ َيْرَحُؾقَن لِل، َفاْحَتَؿُؾقا (2)ِطْؼِدي، َفَحَبَسـِل اْبتَِغاُؤهُ  (1)َفاْلَتَؿْسُت  ِذي ، َفَلْقَبَؾ الَّ

ِذي ُكـُْت َأْرَكُب َوُهْؿ َيْحِسُبقَن َأكِّل فِقِف،  َوَكاَن َهْقَدِجل، َفَرَحُؾقُه َطَؾك َبِعقِري الَّ

َـّ الؾَّْحؿُ  ـَ َوَلْؿ َيْغَشُف الـَِّساُء إِْذ َذاَك ِخَػاًفا َلْؿ َيْثُؼْؾ
ـَ الُعْؾَؼةَ (3) ، َوإِكََّؿا َيْلُكْؾ

ـَ  (4)
مِ

َعاِم، َفَؾْؿ َيْسَتـْؽِِر الَؼْقمُ  ـَ َرَفُعقُه ثَِؼَؾ الَفْقَدِج، َفاْحَتَؿُؾقُه َوُكـُْت  (5)الطَّ ِحق

،َحِديَثَة السِّ  َجاِرَيةً  ِـّ
َفَبَعُثقا الَجَؿَؾ َوَساُروا، َفَقَجْدُت ِطْؼِدي َبْعَد َما  (6)

اْسَتَؿرَّ 
ِذي  (8)الَجْقُش، َفِجْئُت َمـِْزَلُفْؿ َوَلْقَس فِقِف َأَحٌد، َفَلَمْؿُت َمـِْزلِل (7) الَّ

                                                                                                               

 (.3/173)فالتؿست( صؾبت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

والبحث طـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح )فحبسـل ابتغاؤه( أخرين صؾبف  (2)

 (.3/173البخاري )

)لؿ يغشفـ الؾحؿ( لؿ يغط جسؿفـ، أي: لؿ يؽـ سؿقـات. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (3)

 (.3/173صحقح البخاري )

)العؾؼة( الؼؾقؾ مـ الطعام الذي يسد الجقع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (4)

 (.3/173البخاري )

)فؾؿ يستـؽر الؼقم( لؿ يشعروا بخػة القزن، ولؿ يختؾػ طؾقفؿ وجقدها فقف وطدمف.  (5)

 (.3/173تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

بعد الفجرة يف شقال، ولفا تسع سـقـ،  )حديثة السـ(: ٕهنا أدخؾت طؾك الـبل  (6)

يف شعبان سـة ست، وأكثر ما ققؾ يف الؿريسقع كؿا سقليت أهنا طـد ابـ إسحاق كاكت 

 (.8/325فتؽقن لؿ تؽؿؾ خؿس طشرة. ولالستزادة يرجع إلك الػتح )

 (.3/173)استؿر( ذهب ومضك. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (7)

)فلمؿت مـزلل( قصدت مؽاين الذي كـت فقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (8)

 (.3/173البخاري )
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، َفَبْقـَا  َأَكا َجالَِسٌة َغَؾَبْتـِل ُكـُْت بِِف، َفَظـَـُْت َأكَُّفْؿ َسَقْػِؼُدوَكـِل، َفَقْرِجُعقَن إَِللَّ

ْكَقاكِلُّ 
َؾِؿلُّ ُثؿَّ الذَّ ِؾ السُّ

ـُ الُؿَعطَّ َطْقـَاَي، َفـِْؿُت َوَكاَن َصْػَقاُن ْب
ـْ َوَراِء  (1)

مِ

الَجْقِش، َفَلْصَبَح ِطـَْد َمـِْزلِل، َفَرَأى َسَقاَد إِْكَساٍن َكائٍِؿ، َفَلَتاكِل َوَكاَن َيَراكِل 

ـَ َأَكاَخ َراِحَؾَتُف َفَقصَِ  َيَدَها (2)اْسَتْقَؼْظُت بِاْستِْرَجاِطفِ َقْبَؾ الِحَجاِب، فَ  ِحق
(3) ،

اِحَؾَة َحتَّك َأَتْقـَا الَجْقَش َبْعَد َما َكَزُلقا  ْبُتَفا، َفاْكَطَؾَؼ َيُؼقُد بِل الرَّ
َفَركِ

ـَ  ِسق ُمَعرِّ
ِفقَرةِ  (4) ـْ َهَؾَؽ (5)فِل َكْحِر الظَّ ، َفَفَؾَؽ َم

ك (6) ِذي َتَقلَّ ، َوَكاَن الَّ

                                                                                                               

)صػقان بـ الؿعطؾ( صحابل فاضؾ، أول مشاهده طـد القاقدي الخـدق، قالت  (1)

ا يف سبقؾ اهلل، وقد ذكر ابـ اسحاق أكف: استشفد يف : إكف قتؾ شفقدً طـف طائشة 

غهزاة أرمقـقهة يف خالفههة طؿهر سهـة تسههع طشهرة، وققههؾ: بهؾ طهاش إلههك سهـة أربههع 

سـة أربع وخؿسقـ. الػتح  فاستشفد بلرض الروم يف خالفة معاوية  وخؿسقـ

(8/326.) 

 (8/327. الػتح )«إكا هلل وإكا إلقف راجعقن»: )باسرتجاطف( بؼقلف (2)

)فقص  يدها( أي: لقؽقن أسفؾ لركقهبا، وٓيحتاج إلك مسفا طـد ركقهبا. الػتح  (3)

(8/328.) 

ويغؾب طؾك الـزول يف آخر الؾقؾ. تعؾقؼ  ،وهق: الـزول ،)معرسقـ( مـ التعريس (4)

 (.3/173مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)كحر الظفقرة( الـحر أطؾك الصدر أو أولف وكحر كؾ شلء أولف أو أطاله، والؿراد بـحر  (5)

الظفقرة: وقت اشتداد الحر وبؾقغ الشؿس مـتفاها يف آرتػاع. تعؾقؼ مصطػك البغا 

 (.3/173طؾك صحقح البخاري )

)ففؾؽ مـ هؾؽ( تسبب بالفالك لـػسف وبالحديث يف شلين. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (6)

 (.3/173صحقح البخاري )
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ـُ َسُؾقَل، َفَؼِدْمـَا الؿِديـََة، َفاْشَتَؽْقُت  (1)اإِلْفَؽ  ـُ ُأَبلٍّ اْب  ْب
ِ
بَِفا َشْفًرا  (2)َطْبُد اهلل

ـْ َقْقِل َأْصَحاِب اإِلْفِؽ، َوَيِريُبـِل (3)َوالـَّاُس ُيِػقُضقنَ 
َٓ  (4)مِ فِل َوَجِعل، َأكِّل 

ـَ الـَّبِلِّ 
ـَ َأْمَرُض، إِكََّؿا َيْدُخُؾ  َأَرى مِ ِذي ُكـُْت َأَرى مِـُْف ِحق الؾُّْطَػ الَّ

ُؿ، ُثؿَّ َيُؼقُل:  ـْ َذلَِؽ « (5)َكْقَػ تِقُؽؿْ »َفُقَسؾِّ
َٓ َأْشُعُر بَِشْلٍء مِ َحتَّك  (6)، 

، َفَخَرْجُت َأَكا َوُأمُّ مِْسَطٍح قَِبَؾ الؿـَاِصعِ (7)َكَؼْفُت 
ُزَكا (8) ُمَتَبرَّ

(9)  َّٓ َٓ َكْخُرُج إِ

                                                                                                               

)تقلك اإلفؽ( تصدى لف وتصدر الحديث طـف، واإلفؽ: البفتان والؽذب، والؿراد:  (1)

القققع يف الػاحشة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  افرتاؤهؿ طؾك أم الؿممـقـ 

 (.3/173البخاري )

 (.3/173)فاشتؽقت( مرضت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (2)

 (.8/329)يػقضقن( بضؿ أولف، أي: يخقضقن مـ أفاض يف ققل إذا أكثر مـف. الػتح ) (3)

البغا طؾك صحقح البخاري )يريبـل( يشؽؽـل ويقهؿـل حصقل أمر. تعؾقؼ مصطػك  (4)

(3/173.) 

 (.3/173)تقؽؿ( إشارة لؾؿمكث. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

)بشلء مـ ذلؽ( الذي يؼقلف أهؾ اإلفؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (6)

(3/173.) 

اق مـ والـاقف بؽسر الؼاف الذي أف .)كؼفت( بػتح الؼاف وقد تؽسر، وإول أشفر (7)

 (.8/330مرضف ولؿ تتؽامؾ صحتف. الػتح )

)الؿـاصع( مقاضع خارج الؿديـة كاكقا يخرجقن إلقفا لؼضاء حاجتفؿ. تعؾقؼ  (8)

 (.3/173مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)متربزكا( الؿقضع الذي كتربز فقف، مـ الرباز، وهق اسؿ لؿا يخرج مـ اإلكسان مـ  (9)

ضع الذي يتربز فقف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح فضالت، وقد يطؾؼ طؾك الؿق

 (.3/173البخاري )
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َلْقاًل إَِلك َلْقٍؾ، َوَذلَِؽ َقْبَؾ َأْن َكتَِّخَذ الُؽـَُػ 
ـْ ُبُققتِـَا، َوَأْمُرَكا َأْمُر  (1)

َقِريًبا مِ

ةِ  يَّ الَعَرِب إَُوِل فِل الَبرِّ
هِ  (2) َأْو فِل التَّـَزُّ

، َفَلْقَبْؾُت َأَكا َوُأمُّ مِْسَطٍح (3)
بِـُْت َأبِل  (4)

مِْسَطٌح، َفُؼْؾُت َلَفا: بِْئَس  (6)، َفَؼاَلْت: َتِعَس (5)ْؿِشل، َفَعَثَرْت فِل مِْرصَِفاُرْهٍؿ كَ 

ـَ َرُجاًل َشِفَد َبْدًرا، َفَؼاَلْت: َيا َهـَْتاهْ  َما ُقْؾِت، َأَتُسبِّق
، َأَلْؿ َتْسَؿِعل َما َقاُلقا؟ (7)

ا َرَجْعُت إَِلك َفَلْخَبَرْتـِل بَِؼْقِل َأْهِؾ اإِلْفِؽ، َفاْزَدْدُت َمرَ  ًضا َطَؾك َمَرِضل، َفَؾؿَّ

 
ِ
 ، َفُؼْؾُت: اْئَذْن لِل«؟َكْقَػ تِقُؽؿْ »َفَؼاَل:  ،، َفَسؾَّؿَ َبْقتِل َدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل

                                                                                                               

)الؽـػ( جؿع كـقػ، وهق الساتر سؿل بف الؿؽان الؿتخذ لؼضاء الحاجة: ٕن قاضل  (1)

 (.3/173الحاجة يسترت بف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)الربية( الصحراء خارج الؿديـة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(3/173.) 

)التـزه( صؾب الـزاهة أي: البعد طـ البققت إللؼاء الػضالت. تعؾقؼ مصطػك البغا  (3)

 (.3/173طؾك صحقح البخاري )

)مسطح بـ أثاثة( بضؿ الفؿزة، والؿسطح طقد مـ أطقاد الخباء، وهق لؼب،  (4)

وإول هق الؿعتؿد، وكان هق وأمف مـ الؿفاجريـ  ،طقف، وققؾ: طامر واسؿف

إولقـ، وكان أبقه مات وهق صغقر فؽػؾف أبق بؽر لؼرابة أم مسطح مـف. الػتح 

(8/331.) 

)مرصفا( كساء مـ صقف أو غقره يؾتحػ بف أو يمتزر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (5)

 (.3/173صحقح البخاري )

 (.8/331لقجفف أو هؾؽ ولزمف الشر أو بعد. الػتح ))تعس( أي: كب  (6)

)يا هـتاه( يا هذه كداء لؾبعقد، خاصبتفا بذلؽ لبعدها طؿا يخقض فقف الـاس. تعؾقؼ  (7)

 (.3/173مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )
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إَِلك َأَبَقيَّ 
ـَ الَخَبرَ (1) ٍذ ُأِريُد َأْن َأْسَتْقِؼ

ـْ قَِبؾِِفَؿا، َفَلِذنَ  (2)، َقاَلْت: َوَأَكا ِحقـَئِ
لِل  مِ

 
ِ
ُث بِِف الـَّاُس؟ َفَؼاَلْت: َيا َرُسقُل اهلل ل: َما َيَتَحدَّ ُمِّ

ِ
، َفَلَتْقُت َأَبَقيَّ َفُؼْؾُت ٕ

َؿا َكاَكِت اْمَرَأٌة َقطُّ َوِضقَئةٌ   َلَؼؾَّ
ِ
ْلَن، َفَقاهلل كِل َطَؾك َكْػِسِؽ الشَّ ُبـَقَُّة َهقِّ

ِطـَْد  (3)

َّٓ َأْكَثْرَن َطَؾْقَفا(4)رُ َرُجٍؾ ُيِحبَُّفا َوَلَفا َضَرائِ  ، َوَلَؼْد (5)، إِ
ِ
، َفُؼْؾُت: ُسْبَحاَن اهلل

َٓ َيْرَقلُ  ْقَؾَة َحتَّك َأْصَبْحُت  ُث الـَّاُس بَِفَذا، َقاَلْت: َفبِتُّ تِْؾَؽ الؾَّ َيَتَحدَّ
لِل  (6)

َٓ َأْكَتِحُؾ بِـَْقمٍ   (7)َدْمٌع، َو
ِ
ـَ َأبِل  ، ُثؿَّ َأْصَبْحُت، َفَدَطا َرُسقُل اهلل َطؾِلَّ ْب

ـَ اْسَتْؾَبَث الَقْحُل  ـَ َزْيٍد ِحق َصالٍِب، َوُأَساَمَة ْب
، َيْسَتِشقُرُهَؿا فِل فَِراِق َأْهؾِِف، (8)

                                                                                                               

 (.3/173)إلك أبقي( أن آيت أبقي. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

)أستقؼـ الخرب( أحصؾ طؾك حؼقؼتف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(3/173.) 

)وضقئة( جؿقؾة حسـة مـ القضاءة، وهل الحسـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (3)

 (.3/173البخاري )

)ضرائر( جؿع ضرة، وهل مـ كاكت تشاركفا يف زوجفا أخرى أو زوجات، سؿقت  (4)

غقرها بالغقرة والؼسؿ وكحق ذلؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك بذلؽ: ٕهنا تتضرر ب

 (.3/173صحقح البخاري )

)أكثرن طؾقفا( الؼقل يف طقبفا وكؼصفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (5)

(3/173.) 

 (.3/173)يرقل( يتؼطع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

لـقم مـ كثرة الفؿ والحزن. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك )ٓ أكتحؾ بـقم( استعارة لعدم ا (7)

 (.3/173صحقح البخاري )

 (.3/173)استؾبث القحل( أبطل كزولف وتلخر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (8)
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ـَ الُقدِّ 
ِذي َيْعَؾُؿ فِل َكْػِسِف مِ ا ُأَساَمُة، َفَلَشاَر َطَؾْقِف بِالَّ َفَلمَّ

ُفْؿ، َفَؼاَل ُأَساَمُة: لَ  (1)

ـُ َأبِل َصالٍِب َفَؼاَل:  ا َطؾِلُّ ْب  َخْقًرا، َوَأمَّ
َّٓ  إِ
ِ
َٓ َكْعَؾُؿ َواهلل ، َو

ِ
َأْهُؾَؽ َيا َرُسقَل اهلل

، َلْؿ ُيَضقِِّؼ اهلُل َطَؾْقَؽ، َوالـَِّساُء ِسَقاَها َكثِقٌر، َوَسِؾ الَجاِرَيَة 
ِ
َيا َرُسقَل اهلل

 َتْصُدْقَؽ 
ِ
َيا َبرِيَرُة َهْؾ َرَأْيِت فِقَفا َشْقًئا »َبِريَرَة، َفَؼاَل:  ، َفَدَطا َرُسقُل اهلل

، إِْن َرَأْيُت مِـَْفا َأْمًرا َأْغِؿُصُف «َيرِيُبِؽ؟ ِذي َبَعَثَؽ بِالَحؼِّ َٓ َوالَّ ، َفَؼاَلْت َبِريَرُة: 

ـْ َأكََّفا َجاِرَيٌة َحِدي
، َأْكَثَر مِ ـُ َطَؾْقَفا َقطُّ اِج ، َفَتْلتِل الدَّ ـِ ـِ الَعِجق ، َتـَاُم َط ِـّ َثُة السِّ

 
ِ
ـْ َيقْ  َفَتْلُكُؾُف، َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

ـْ َطْبدِ مِ
ـِ َسُؾقَل، مِِف، َفاْسَتْعَذَر مِ  ُأَبلٍّ اْب

ـِ  ْب
ِ
اهلل

 
ِ
ـْ َرُجٍؾ َبَؾَغـِل َأَذاُه فِل أَ : »َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـْ َيْعُذُركِل ِم ْهِؾل، َفَقاهَّللِ َما َم

َطِؾْؿُت َطَؾك َأْهِؾل إاِلَّ َخْقًرا، َوَقْد َذَكُروا َرُجًَل َما َطِؾْؿُت َطَؾْقِف إاِلَّ َخْقًرا، َوَما 

، َأَكا «َكاَن َيْدُخُؾ َطَؾك َأْهِؾل إاِلَّ َمِعل
ِ
ـُ ُمَعاٍذ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل ، َفَؼاَم َسْعُد ْب

 َأْطذُ 
ِ
ـَ َواهلل

ـْ إِْخَقاكِـَا مِ
ـَ إَْوِس َضَرْبـَا ُطـَُؼُف، َوإِْن َكاَن مِ

ُرَك مِـُْف إِْن َكاَن مِ

ـُ ُطَباَدَة الَخْزَرِج َأَمْرَتـَا، َفَػَعْؾـَا فِقِف َأْمَرَك،  َوُهَق َسقُِّد الَخْزَرِج، -َفَؼاَم َسْعُد ْب

ـِ اْح  (2)َوَكاَن َقْبَؾ َذلَِؽ  َتَؿَؾْتُف الَحِؿقَّةُ َرُجاًل َصالًِحا َوَلؽِ
َفَؼاَل: َكَذْبَت  -(3)

                                                                                                               

)القد( الثؼة هبؿ والؿحبة لفؿ وحسـ الصؾة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (1)

 (.3/173البخاري )

)قبؾ ذلؽ( قبؾ أن يؼقل ما قالف أن، وٓ تعـل كػل الصالح طـف بعده، وإكؿا تعـل أكف  (2)

لؿ يسبؼ مـف مققػ يتعؾؼ بالحؿقة لؼقمف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري 

(3/173.) 

)احتؿؾتف الحؿقة( أغضبف التعصب لؼقمف وحؿؾف طؾك الجفالة. تعؾقؼ مصطػك البغا  (3)

 (.3/173ي )طؾك صحقح البخار
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ـُ ُحَضْقٍر َفَؼاَل: َكَذْبَت  َٓ َتْؼِدُر َطَؾك َذلَِؽ، َفَؼاَم ُأَسْقُد ْب َٓ َتْؼُتُؾُف، َو  ،
ِ
َلَعْؿُر اهلل

، فَ  ـَ ـِ الُؿـَافِِؼق  َلـَْؼُتَؾـَُّف، َفنِكََّؽ ُمـَافٌِؼ ُتَجاِدُل َط
ِ
، َواهلل

ِ
َثاَر الَحقَّاِن َلَعْؿُر اهلل

قا  (1)إَْوُس، َوالَخْزَرُج َحتَّك َهؿُّ
ِ
َطَؾك الِؿـَْبِر، َفـََزَل،  ، َوَرُسقُل اهلل

َضُفؿْ  َٓ َأْكَتِحُؾ  (2)َفَخػَّ َٓ َيْرَقُل لِل َدْمٌع، َو َحتَّك َسَؽُتقا، َوَسَؽَت َوَبَؽْقُت َيْقمِل 

ُـّ َأنَّ الُبَؽاَء  بِـَْقٍم، َفَلْصَبَح ِطـِْدي َأَبَقاَي، َوَقدْ  ـِ َوَيْقًما َحتَّك َأُض َبَؽْقُت َلْقَؾَتْق

َكبِِدي، َقاَلْت: َفَبْقـَا ُهَؿا َجالَِساِن ِطـِْدي، َوَأَكا َأْبؽِل، إِِذ اْسَتْلَذَكِت اْمَرَأٌة  (3)َفالٌِؼ 

ـُ كَ  ـَ إَْكَصاِر، َفَلِذْكُت َلَفا، َفَجَؾَسْت َتْبؽِل َمِعل، َفَبْقـَا َكْح
َذلَِؽ إِْذ َدَخَؾ مِ

 
ِ
ـْ َيْقِم قِقَؾ فِلَّ َما قِقَؾ َقْبَؾَفا، َوَقْد َرُسقُل اهلل

، َفَجَؾَس َوَلْؿ َيْجؾِْس ِطـِْدي مِ

َٓ ُيقَحك إَِلْقِف فِل َشْلكِل َشْلءٌ  َد ُثؿَّ َقاَل: (4)َمَؽَث َشْفًرا  َيا »، َقاَلْت: َفَتَشفَّ

ُئِؽ اهَّللُ، َوإِْن  ُف َبَؾَغـِل َطـِْؽ َكَذا َوَكَذا، َفنِْن ُكـِْت َبرِيَئًة، َفَسُقَبرِّ َطائَِشُة، َفنِكَّ

                                                                                                               

)هؿقا( تـاهضقا لؾـزاع وقصدوا الؿحاربة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (1)

(3/173.) 

)فخػضفؿ( تؾطػ هبؿ حتك سؽتقا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (2)

(3/173.) 

 (.3/173)فالؼ( مـ فؾؼ إذا شؼ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

حؽك »: )وقد مؽث شفرا ٓيقحك إلقف يف شلين شلء( قال الحافظ ابـ حجر  (4)

السفقؾل أن بعض الؿػسريـ ذكر أن الؿدة كاكت سبعة وثالثقـ يقما، فللغك الؽسر يف 

ويجؿع بلهنا الؿدة  ،هذه الرواية، وطـد ابـ حزم أن الؿدة كاكت خؿسقـ يقما أو أزيد

الؼرآن يف قصة اإلفؽ، وأما التؼققد بالشفر ففق التل كاكت بقـ قدومفؿ الؿديـة وكزول 

 (.8/341. الػتح )«الؿدة التل أولفا إتقان طائشة إلك بقت أبقيفا حقـ بؾغفا الخرب
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ُكـِْت َأْلَؿْؿِت 
بَِذْكٍب، َفاْسَتْغِػرِي اهَّللَ َوُتقبِل إَِلْقِف، َفنِنَّ الَعْبَد إَِذا اْطَتَرَف  (1)

 «َؾْقفِ بَِذْكبِِف، ُثؿَّ َتاَب َتاَب اهَّللُ طَ 
ِ
ا َقَضك َرُسقُل اهلل  (2)َمَؼاَلَتُف، َقَؾَص  ، َفَؾؿَّ

 
ِ
َبِل: َأِجْب َطـِّل َرُسقَل اهلل

ِ
، َدْمِعل َحتَّك َما ُأِحسُّ مِـُْف َقْطَرًة، َوُقْؾُت ٕ

 
ِ
 َما َأْدِري َما َأُققُل لَِرُسقِل اهلل

ِ
ل: َأِجقبِل َطـِّلَقاَل: َواهلل ُمِّ

ِ
 ، َفُؼْؾُت ٕ

 
ِ
  َرُسقَل اهلل

ِ
 َما َأْدِري َما َأُققُل لَِرُسقِل اهلل

ِ
، فِقَؿا َقاَل، َقاَلْت: َواهلل

 
ِ
ـَ الُؼْرآِن، َفُؼْؾُت: إِكِّل َواهلل

َٓ َأْقَرُأ َكثِقًرا مِ  ، ِـّ َقاَلْت: َوَأَكا َجاِرَيٌة َحِديَثُة السِّ

ُث بِِف الـَّاُس، َوَوَقرَ َلَؼْد َطؾِْؿُت َأكَُّؽْؿ َسِؿْعُتْؿ َما َيَتحَ  دَّ
فِل َأْكُػِسُؽْؿ  (3)

ُققكِل  َٓ ُتَصدِّ ـْ ُقْؾُت َلُؽْؿ إِكِّل َبِريَئٌة، َواهلُل َيْعَؾُؿ إِكِّل َلَبِريَئٌة 
ْقُتْؿ بِِف، َوَلئِ َوَصدَّ

ـِ اْطَتَرْفُت َلُؽْؿ بَِلْمٍر، َواهلُل َيْعَؾُؿ َأكِّل َبِريَئٌة َلُتَص   َما بَِذلَِؽ، َوَلئِ
ِ
ُقـِّل، َواهلل دِّ

َّٓ َأَبا ُيقُسَػ إِْذ َقاَل:   ک ک ک ڑ ژڑ ژ ﴿َأِجُد لِل َوَلُؽْؿ َمَثاًل، إِ

 کگ
َئـِل [18]يقسػ:  ﴾(4) ْلُت َطَؾك فَِراِشل َوَأَكا َأْرُجق َأْن ُيَبرِّ ، ُثؿَّ َتَحقَّ

 َما َضـَـُْت َأْن ُيـِْزَل فِل َشْلكِل
ِ
ـْ َواهلل

ـْ  اهلُل، َوَلؽِ
ََكا َأْحَؼُر فِل َكْػِسل مِ َٕ َوْحًقا، َو

َؿ بِالُؼْرآِن فِل َأْمِري، َوَلؽِـِّل ُكـُْت    َأْن ُيَتَؽؾَّ
ِ
فِل  َأْرُجق َأْن َيَرى َرُسقُل اهلل

                                                                                                               

)ألؿؿت( فعؾت ذكبا لقس مـ طادتؽ، مـ اإللؿام، وهق:الـزول الـادر غقر الؿتؽرر.  (1)

 (.3/173تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

كؼبض وارتػع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )قؾص( ا (2)

(3/173.) 

 (.3/173)وقر( ثبت واستؼر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)ما تصػقن( ما تذكرون طـل مؿا يعؾؿ اهلل تعالك براءيت طـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (4)

 (.3/173صحقح البخاري )
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 َما َراَم َمْجؾَِسفُ 
ِ
ُئـِل اهلُل، َفَقاهلل الـَّْقِم ُرْؤَيا ُيَبرِّ

ـْ َأْهِؾ الَبْقِت،  (1)
َٓ َخَرَج َأَحٌد مِ َو

ـَ الُبَرَحاءِ 
َحتَّك ُأْكِزَل َطَؾْقِف الَقْحُل، َفَلَخَذُه َما َكاَن َيْلُخُذُه مِ

، َحتَّك إِكَُّف (2)

رُ  َلَقَتَحدَّ
َي  (4)مِـُْف مِْثُؾ الُجَؿانِ  (3) ا ُسرِّ ـَ الَعَرِق فِل َيْقٍم َشاٍت، َفَؾؿَّ

ـْ  (5)مِ َط

 َرُسقِل ا
ِ
َؿ بَِفا، َأْن َقاَل لِل:  هلل َل َكؾَِؿٍة َتَؽؾَّ َيا َطائَِشُة »َوُهَق َيْضَحُؽ، َفَؽاَن َأوَّ

َأِك اهَّللُ   «اْحَؿِدي اهَّللَ، َفَؼْد َبرَّ
ِ
ل: ُققمِل إَِلك َرُسقِل اهلل ، ، َفَؼاَلْت لِل ُأمِّ

َٓ َأْحؿَ  َٓ َأُققُم إَِلْقِف، َو  ،
ِ
َٓ َواهلل َّٓ اهللَ َفُؼْؾُت:   ٻ ٱ ﴿َفَلْكَزَل اهلُل َتَعاَلك:  :ُد إِ

ا َأْكَزَل اهلُل َهَذا فِل َبَراَءتِل،  ،[11]الـقر:  ﴾پپ(6)ٻ ٻ ٻ أَياِت، َفَؾؿَّ

يُؼ  دِّ َٓ  َقاَل َأُبق َبْؽٍر الصِّ  
ِ
ـِ ُأَثاَثَة لَِؼَراَبتِِف مِـُْف: َواهلل َوَكاَن ُيـِْػُؼ َطَؾك مِْسَطِح ْب

 (7)ڃ ڃ﴿ َفَلْكَزَل اهلُل َتَعاَلك: :ا َبْعَد َما َقاَل لَِعائَِشةَ ُأْكِػُؼ َطَؾك مِْسَطٍح َشْقًئا َأَبدً 

                                                                                                               

ما فارقف وٓ قام مـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)ما رام مجؾسف( (1)

(3/173.) 

وهق شدة الحر أو الؽرب أو غقر ذلؽ مـ  ،العرق الشديد مـ الربح .)الربحاء( (2)

 (.3/173الشدائد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.3/173)لقتحدر( يـزل ويؼطر. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 )الجؿان( الؾملمة، واحده جؿاكة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري (4)

(3/173.) 

 (.3/173)سري( كشػ وأزيؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

. تعؾقؼ مصطػك 20 - 11)طصبة( جؿاطة مـ العشرة إلك إربعقـ. )أيات( الـقر  (6)

 (.3/173البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.3/173يحؾػ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) :﴾ڃ ﴿ (7)
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 ،[22الـقر: ] ﴾گگ گ﴿إَِلك َقْقلِِف  ﴾ڇ ڇ (2)چ چ (1)چ چ

ِذي  ُِحبُّ َأْن َيْغِػَر اهلُل لِل، َفَرَجَع إَِلك مِْسَطٍح الَّ َٕ  إِكِّل 
ِ
َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َبَؾك َواهلل

 
ِ
ـْ َأْمِري،  َكاَن ُيْجِري َطَؾْقِف، َوَكاَن َرُسقُل اهلل َيْسَلُل َزْيـََب بِـَْت َجْحٍش َط

، َأْحِؿل َسْؿِعل «ْيِت َيا َزْيـَُب، َما َطِؾْؿِت َما َرأَ »َفَؼاَل: 
ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

تِل َكاَكْت ُتَسامِقـِل َّٓ َخْقًرا، َقاَلْت: َوِهَل الَّ  َما َطؾِْؿُت َطَؾْقَفا إِ
ِ
، (3)َوَبَصِري، َواهلل

 .(6)((5)اهلُل بِالَقَرعِ  (4)َفَعَصَؿَفا

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(7)ـفنذا أراد السػر أقرع بقـف  بقـ زوجاتف طدلف  .1

                                                                                                               

أصحاب اإلحسان والصدقة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  :﴾چ چ﴿ (1)

 (.3/173البخاري )

البحبقحة يف العقش والؿال. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  :﴾چ﴿ (2)

(3/173.) 

، مـ السؿق. وهق: العؾق تضاهقـل بجؿالفا ومؽاكتفا طـد الـبل  :)تسامقـل( (3)

 (.3/173وآرتػاع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

حػظفا ومـعفا مـ الخقض يف الباصؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  :)فعصؿفا( (4)

 (.3/173البخاري )

شدة الؿحافظة طؾك الديـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  :)القرع( (5)

(3/173.) 

 (.1/719صحقح البخاري ) (6)

 (.8/347الػتح ) (7)
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وحسـ معاشرهتا والتؼصقر مـ ذلؽ طـد   لزوجتف مالصػتف  .2

وفائدة ذلؽ أن تتػطـ لتغققر الحال ، إشاطة ما يؼتضل الـؼص وإن لؿ يتحؼؼ

 .(1)فتعتذر أو تعرتف

يف الفجران بالؽالم والؿالصػة، فنذا كان   مع زوجتف تدرجف  .3

وإن كان مظـقكا فقخػػ، وإن كان مشؽقكا فقف ا فقرتك أصال، السبب محؼؼً 

 .(2)أو محتؿال فقحسـ التؼؾقؾ مـف

والتعرف طؾك  ،إذا أشقع  طـ إمر الؼبقح طـ زوجتف تثبتف  .4

أو  ،هؾ وقع مـف قبؾ ذلؽ ما يشبفف ،صحتف وفساده بالتـؼقب طؾك مـ ققؾ فقف

 .(3)يؼرب مـف

يف مقضقع أهؾف، أهؾ بطاكتف مؿـ يؾقذ بف بؼرابة  استشارتف  .5

 .(4)وغقرها

 .(5)يف مقضقع أهؾف، بإخصاء طؾك إجاكب استـصاره  .6

 وسمالف طـفا.  لزوجتف زيارتف  .7

 يف حادثة اإلفؽ.  بالسالم أثـاء زيارتف لزوجتف ابتداؤه  .8

                                                                                                               

 (.8/347الػتح ) (1)

 ( بتصرف.8/347الػتح ) (2)

 ( بتصرف.8/347الػتح ) (3)

 ( بتصرف.8/347الػتح ) (4)

 (.8/347الػتح ) (5)
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 .«؟كقػ تقؽؿ» :بؼقلف  طـ صحة زوجتف سمالف  .9

 أن تذهب إلك أبقيفا وإذكف لفا.  لطؾب زوجتف استؿاطف  .10

وحسـ ضـف هبذا الصحابل  ،واكشراح صدره بثؼتف يف أهؾف اقتـاطف  .11

 . وهق صػقان

رأس الـػاق يف هذا آبتالء العظقؿ الذي تقلك كربه  صربه وثباتف  .12

 .طبداهلل بـ أبل بـ سؾقل

أو  ،لؿـ تجددت لف كعؿةوهق مستحب  ، لزوجتف تبشقره  .13

 .(1)اكدفعت طـف كؼؿة

 .(2)وفرحف واستبشاره برباءة طائشة  ضحؽف  .14

لئال يفجؿ طؾك قؾبف  :لؿـ وقع يف مصقبة فزالت طـف تدرجف  .15

بعد كزول  الػرح مـ أول وهؾة فقفؾؽف، ويمخذ ذلؽ مـ ابتداء الـبل 

القحل برباءة طائشة بالضحؽ، ثؿ تبشقرها، ثؿ إطالمفا برباءهتا مجؿؾة، ثؿ 

 .(3)تالوتف أيات طؾك وجففا

  .(4)طـدما لؿ تؼؿ إلقف بعد براءهتا  لزوجتف طدم مماخذتف  .16

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/348الػتح ) (1)

 (.8/348الػتح ) (2)

 ( بتصرف.8/348الػتح ) (3)

 (.8/347لالستزادة يرجع إلك الػتح ) (4)
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 ىائد:فال

كاكت  فؼد ،مع صغر سـفا أم الؿمكقـ طائشة زوجتف  خؾؼحسـ  .1

 يف أرقك مراتب إدب، وحسـ الخؾؼ، وجؿقؾ الخطاب.

 .(1)جقاز تحؾل الؿرأة يف السػر بالؼالدة وكحقها .2

فؾؿ يجزم يف الؼصة  ،لـػسف إٓ بعد كزول القحل طدم حؽؿف  .3

 .(2)بشلء قبؾ كزول القحل

 مع ربف سبحاكف وثؼتف بف سبحاكف. حسـ أدبف  .4

 بلكف ٓيعؾؿ طـف إٓ خقرًا.  لفذا الصحابل صػقان تزكقتف  .5

، ففؾ يعل ذلؽ مـ تؽشػ (3)تغطقة الؿرأة وجففا طـ كظر إجـبل .6

 .-هداها اهلل–وجففا لؾرجال إجاكب 

 .(4)إمر الؿفؿ بالتشفد والحؿد والثـاء وققل أما بعد ابتداؤه  .7

أهؿقة التقبة ومشروطقتفا وأهنا تؼبؾ مـ الؿعرتف الؿؼؾع  بقاكف  .8

 .(5)الؿخؾص

                                                                                                               

 (.8/347الػتح ) (1)

 (.8/347الػتح ) (2)

 (.8/347الػتح ) (3)

 (.8/348الػتح ) (4)

 (.8/348تح )الػ (5)
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يف إمقر، فؾؿ يـؼؾ طـف يف هذه  ثبقت اهلل ٕبل بؽر الصديؼ ت .9

 .(1)الؼصة مع تؿادي الحال فقفا شفرًا كؾؿة فؿا فققفا

 .(2)أن الشدة إذا اشتدت أطؼبفا الػرج .10

، ومـ شؽ يف ذلؽ فؼد كػر: (3)تحريؿ الشؽ يف براءة طائشة  .11

 لتؽذيبف الؼرآن.

ولق كان إلك بقت  تققػ خروج الؿرأة مـ بقتفا طؾك إذن زوجفا .12

 .(4)أبقيفا

 .(5)أن الصرب مع تؼقى اهلل تحؿد طاقبتف، ويغبط صاحبف .13

 إذا أكزل اهلل قرآكا يتؾك يف شلهنا. فضؾ أم الؿممـقـ طائشة  .14

 وسرطة استجابتف لؾعػق: لؾػقز بؿغػرة اهلل. ،فضؾ أبل بؽر  .15

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/348الػتح ) (1)

 (.8/349الػتح ) (2)

 (.8/349الػتح ) (3)

 (.8/348الػتح ) (4)

 ( بتصرف.8/348الػتح ) (5)
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 (1)ىص احلديث:

ـَ ُطَؿْقٍر،  -خ6378 ـِ ُجَرْيٍج، َقاَل: َزَطَؿ َطَطاٌء، َأكَُّف َسِؿَع ُطَبْقَد ْب ـِ اْب َط

 الـَّبِلَّ ): َيُؼقُل: َسِؿْعُت َطائَِشَة 
َكاَن َيْؿُؽُث ِطـَْد َزْيـََب بِـِْت َجْحٍش،  َأنَّ

َتـَا َدَخَؾ َطَؾْقَفا الـَّبِلُّ   َأيَّ
 َوَيْشَرُب ِطـَْدَها َطَساًل، َفَتَقاَصْقُت َأَكا َوَحْػَصُة: َأنَّ

َفْؾَتُؼْؾ: إِكِّل َأِجُد مِـَْؽ ِريَح َمَغافِقَر، َأَكْؾَت َمَغافِقَر، َفَدَخَؾ َطَؾك إِْحَداُهَؿا
(2) ،

ـْ »َفَؼاَلْت َلُف َذلَِؽ، َفَؼاَل:  الَ، َبْؾ َشرِْبُت َطَسًَل ِطـَْد َزْيـََب بِـِْت َجْحٍش، َوَل

 ک ﴿ :-إَِلك- [1]التحريؿ:  ﴾پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿َفـََزَلْت: « َأُطقَد َلفُ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿لَِعائَِشَة َوَحْػَصَة:  [4]التحريؿ:  ﴾گ گ ک

 .(3)(«َبْؾ َشرِْبُت َطَسًَل »لَِؼْقلِِف:  [3]التحريؿ: 

ـْ َطائَِشَة  -خ6379  )، َقاَلْت: َط
ِ
ُيِحبُّ الَعَسَؾ  َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ 
ـَ الَعْصِر َدَخَؾ َطَؾك كَِسائِِف، َفَقْدُكق مِ

َوالَحْؾَقاَء، َوَكاَن إَِذا اْكَصَرَف مِ

، َفَدَخَؾ َطَؾك َحْػَصَة بِـِْت ُطَؿَر، َفاْحَتَبَس  َـّ إِْحَداُه
َأْكَثَر َما َكاَن َيْحَتبُِس،  (4)

                                                                                                               

، 5268/9/287، 5267/9/287، 5216/9/227، 4912/8/535أصرافف: ] (1)

5431/9/468 ،5599/10/65 ،5614/10/81 ،5682/10/146 ،

 [.3678/5/10/77، مسؾؿ 6972/12/359، 6691/11/582

 (.9/290. الػتح )«لؿ أقػ طؾك اسؿفا، وأضـفا حػصة»: )إحداهؿا( قال ابـ حجر  (2)

 (.2/365صحقح البخاري ) (3)

 (.9/292)فاحتبس( أي: أقام. الػتح ) (4)
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ـْ َذلَِؽ، َفِؼقَؾ لِل:  ةَفِغْرُت، َفَسَلْلُت َط ـْ َقْقمَِفا ُطؽَّ
ـْ  (1)َأْهَدْت َلَفا اْمَرَأٌة مِ

مِ

َـّ َلُف، َفُؼْؾُت  َطَسٍؾ، َفَسَؼِت الـَّبِلَّ   َلـَْحَتاَل
ِ
مِـُْف َشْرَبًة، َفُؼْؾُت: َأَما َواهلل

، (2)افِقرَ لَِسْقَدَة بِـِْت َزْمَعَة: إِكَُّف َسَقْدُكق مِـِْؽ، َفنَِذا َدَكا مِـِْؽ َفُؼقلِل: َأَكْؾَت َمغَ 

تِل َأِجُد مِـَْؽ  يُح الَّ َٓ، َفُؼقلِل َلُف: َما َهِذِه الرِّ َفنِكَُّف َسَقُؼقُل ؟ َفنِكَُّف َسَقُؼقُل َلِؽ: 

، (4)َكْحُؾُف الُعْرُفطَ  (3)َلِؽ: َسَؼْتـِل َحْػَصُة َشْرَبَة َطَسٍؾ، َفُؼقلِل َلُف: َجَرَسْت 

 َما ُهَق َوَسَلُققُل َذلِِؽ، َوُققلِل َأْكِت َيا َصػِ 
ِ
قَُّة َذاِك، َقاَلْت: َتُؼقُل َسْقَدُة: َفَقاهلل

َّٓ َأْن َقاَم َطَؾك الَباِب، َفَلَرْدُت َأْن ُأَباِدَيفُ  ا  (6)بَِؿا َأَمْرتِـِل بِِف َفَرًقا (5)إِ مِـِْؽ، َفَؾؿَّ

، َأَكْؾَت َمَغافِقَر؟ ،َدَكا مِـَْفا
ِ
َقاَلْت:  ،«الَ »َقاَل:  َقاَلْت َلُف َسْقَدُة: َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

)طؽة( وطاء صغقر يقضع فقف السؿـ أو العسؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (1)

 (.7/44البخاري )

قال ابـ قتقبة: والؿغػقر، وذكر البخاري أن الؿغػقر شبقف »: )مغافقر( قال ابـ حجر  (2)

. «اإلبؾ، وهق مـ الحؿض بالصؿغ، يؽقن يف الرمث، وهق مـ الشجر التل ترطاها

 ( بتصرف.9/290الػتح )

)جرست( بػتح الجقؿ والراء بعدها مفؿؾة، أي: رطت كحؾ هذا العسؾ الذي شربتف  (3)

 (.9/292الشجر الؿعروف بالعرفط، وأصؾ الجرس الصقت الخػل. الػتح )

الذي  هق: الشجر ،)العرفط( بضؿ الؿفؿؾة والػاء بقـفؿا راء ساكـة وآخره صاء مفؿؾة (4)

 صؿغف الؿغافقر، قال ابـ قتقبة: هق كبات مر لف ورقة طريضة تػرش بإرض، ولف شقكة

 (.9/292كالؼطـ مثؾ زر الؼؿقص، وهق خبقث الرائحة. الػتح ) ،وثؿرة بقضاء

 (.7/44)أباديف( أبتدئف ببقان ما قؾت لل. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.9/292)فرقا( أي: خقفا. الػتح ) (6)
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تِل َأِجُد مِـَْؽ؟ َقاَل:  يُح الَّ َفَؼاَلْت:  ،«َسَؼْتـِل َحْػَصُة َشْرَبَة َطَسؾٍ »َفَؿا َهِذِه الرِّ

ا َداَر إَِلك َصِػقََّة  ا َداَر إَِللَّ ُقْؾُت َلُف َكْحَق َذلَِؽ، َفَؾؿَّ َجَرَسْت َكْحُؾُف الُعْرُفَط، َفَؾؿَّ

ا َداَر إَِلك َحْػَصةَ  َقاَلْت َلُف مِْثَؾ َذلَِؽ، َفَؾؿَّ
َٓ َأْسِؼقَؽ  (1) ، َأ

ِ
َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 َلَؼْد َحَرْمـَاهُ  ،«لِل فِقفِ  الَ َحاَجةَ »مِـُْف؟ َقاَل: 
ِ
، (2)َقاَلْت: َتُؼقُل َسْقَدُة: َواهلل

 .(3)ُقْؾُت َلَفا: اْسُؽتِل(

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . فئطؾك العدل بقـ كسا حرصف  .1

، وجؾقسف ولق يف غقر أيامفـ لفـ بزيارتف   لزوجاتف مماكستف  .2

ولقس ذلؽ يف الؾقؾ فؼط، وإذا كان هق معفـ بعد العصر، والحديث معفـ، 

 إزواجمـ مفام كثقرة، فؽقػ بحال بعض  مع ما أكقط بف  مـفجف وسقرتف

، وكسقا إثر الذيـ فرصقا يف هذا الجاكب كثقراً  -هداهؿ اهلل-يف هذا الزمـ 

 الطقب الذي يثؿر طـف الجؾقس مع الزوجات والحديث معفـ.

 يف حقاتف الزوجقة.لؿا قد يطرأ طؾقف  حسـ معالجتف  .3

 . فئورفؼف يف تعامؾف مع كسا حؾؿف  .4

 .ف ئطؾك أخطاء كسا صربه  .5
                                                                                                               

 (. 9/293)فؾؿا دار إلك حػصة( أي: يف الققم الثاين. الػتح ) (1)

 (.9/293)حرمـاه( أي: مـعـاه. الػتح ) (2)

 (.2/365صحقح البخاري ) (3)
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 ىائد:فال

بالحزم يف إمقر، وترك مايشتبف إمر فقف مـ الؿباح  أخذه  .1

 . (1)خشقة مـ القققع يف الؿحذور

فقدكق » :لؼقلف يف الحديث :استعؿال الؽـايات فقؿا يستحل مـ ذكره .2

 . (2)فقؼبؾ وكحق ذلؽ :، والؿراد«مـفـ

  .(3)جقاز اتخاذ إصعؿة مـ أكقاع شتك .3

 العسؾ يذكر ويمكث، وأسؿاؤه تزيد طؾك الؿائة وفقف مـ الؿـافع ما .4

 .(5()4)لخصف الؿقفؼ البغدادي وغقره

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.9/293الػتح ) (1)

 (.9/293الػتح ) (2)

 (.9/468الػتح ) (3)

 (.9/293الػتح ) (4)

 (.10/146لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (5)
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 فاطمة   (1)


 (1):ىص احلديث

ـُ َس  -خ 553 َثـَا ُقَتْقَبُة ْب َثـَا َطْبدُ َحدَّ ـْ ِعقٍد، َقاَل: َحدَّ ـُ َأبِل َحاِزٍم، َط الَعِزيِز ْب

ـِ َسْعٍد، َقاَل:  ـْ َسْفِؾ ْب  )َأبِل َحاِزٍم، َط
ِ
َبْقَت َفاصَِؿَة َفَؾْؿ َيِجْد  َجاَء َرُسقُل اهلل

قًّا
ِؽ؟»فِل الَبْقِت، َفَؼاَل:  (2)َطؾِ ـُ َطؿِّ ـَ اْب َقاَلْت: َكاَن َبْقـِل َوَبْقـَُف َشْلٌء، « َأْي

  ،ِطـِْدي(3)َفَغاَضَبـِل، َفَخَرَج، َفَؾْؿ َيِؼْؾ 
ِ
ْكَسانٍ  َفَؼاَل َرُسقُل اهلل اْكُظْر : »(4)إِلِ

ـَ ُهَق؟ ، ُهَق فِل الَؿْسِجِد َراقِدٌ َفَجاَء  ،«َأْي
ِ
، َفَجاَء َرُسقُل (5)َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

 /6229/8، مسؾؿ 6280/11/72، 3703/7/87، 441/1/638أصرافف: ] (1)

15/182.] 

بـ طبد الؿطؾب الؼرشل الفاشؿل أبق الحسـ، وهق ابـ اأي: . )طؾل بـ أبل صالب( (2)

شؼقؼ أبقف، واسؿف طبد مـاف طؾك الصحقح، ولد قبؾ البعثة بعشر  طؿ رسقل اهلل 

مـ صغره لؼصة مذكقرة يف السقرة الـبقية،  سـقـ طؾك الراجح، وكان قد رباه الـبل 

فالزمف مـ صغره فؾؿ يػارقف إلك أن مات، وأمف فاصؿة بـت أسد بـ هاشؿ، وكاكت ابـة 

طؿة أبقف، وهل أول هاشؿقة ولدت لفاشؿل، وقد أسؾؿت وصحبت وماتت يف حقاة 

، وققؾ: أسؾؿ وهق ابـ ثؿان سـقـ، وققؾ طشر سـقـ، وهذا أرجحفا، وقال الـبل 

 (.7/88. الػتح )«أكت مـل وأكا مـؽ»: الـبل 

 (.1/638)يؼؾ( مـ الؼقؾقلة، وهق كقم كصػ الـفار. الػتح ) (3)

يظفر لل أكف سفؾ راوي الحديث: ٕكف لؿ يذكر أكف »: «فتح الباري»)إلكسان( قال يف  (4)

 (.1/96. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )«غقره ـبل كان مع ال

 (.1/96)راقد( كائؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)
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ِ
فِ  اهلل ـْ ِشؼِّ َوُهَق ُمْضَطِجٌع، َقْد َسَؼَط ِرَداُؤُه َط

، َوَأَصاَبُف ُتَراٌب، َفَجَعَؾ (1)

 
ِ
 .(2)«(ُتَراٍب ُقْؿ َأَبا ُتَراٍب، ُقْؿ َأَبا »َيْؿَسُحُف َطـُْف، َوَيُؼقُل:  َرُسقُل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 :«طؿؽ؟ أيـ ابـ» :طـدما سللفا إلك زوجفا لؼؾب ابـتف  استؿالتف  .1

 .(3)لؿا فقف مـ آستعطاف بذكر الؼرابة

الشديدة بنصالح واستؿرار العالقة الزوجقة بقـ ابـتف  طـايتف  .2

 . وزوجفا

 ومبادرتف بنصالح مايدور بقـ ابـتف فاصؿة وزوجفا  مسارطتف  .3

 .يف الحال مـ يؼقم بالبحث طـ طؾل  أمر ولذا  :مـ خالف

طـدما طؾؿ أكف  حقث ذهب بـػسف إلك زوج ابـتف طؾل  تقاضعف  .4

 يف الؿسجد.

 .(4)لؾصفر وتسؽقـف مـ غضبف تف امدار .5

طـدما الؿغضب بؿا ٓ يغضب مـف، بؾ يحصؾ تلكقسف  مؿازحتف  .6

 .(5)«قؿ أبا تراب» لزوج ابـتف: قال

                                                                                                               

 (.1/96)شؼف( جاكبف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.1/283صحقح البخاري ) (2)

 ( بتصرف.1/638الػتح ) (3)

 (.1/638الػتح ) (4)

 (.1/638الػتح ) (5)
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ؿسح بوحسـ مالصػتف وتقاضعف حقـ قام بـػسف   كرم خؾؼف .7

 .الرتاب طـ زوج ابـتف

 لبقت ابـتف بعد زواجفا. تػؼده  .8

 ىائد:فال

 . (1)جقاز التؽـقة بغقر القلد .1

 .(2)جقاز التؽـقة لؿـ لف كـقة .2

 .(3)جقاز التؾؼقب بالؽـقة لؿـ ٓ يغضب .3

 جقاز دخقل القالد بقت ابـتف بغقر إذن زوجفا حقـ يعؾؿ رضاه.  .4

 . (4)ٓ بلس بنبداء الؿـؽبقـ يف غقر الصالة .5

 بـ طؿفا.ا بقفا ٓإٔكف ابـ طؿ  :جقاز إصالق ابـ العؿ طؾك أقارب إب .6

 .إذا كاكت ترجق أن يصؾح بقـفؿا بقـ الزوجقـ لألبيؼع جقاز إبداء ما  .7

ـد الغضب قد يؽقن حالً وتخػقػًا أن خروج الزوج مـ البقت ط .8

 لحدة الغضب.

 جقاز الؼقؾقلة يف الؿسجد. .9

                                                                                                               

 (.1/638الػتح ) (1)

 (.1/638الػتح ) (2)

 (.1/638الػتح ) (3)

 (.1/638الػتح ) (4)
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يف هذا درس طظقؿ لمباء يف أن يؽقكقا مبادريـ باإلصالح حال  .10

وققع كزاع بقـ بـاهتؿ وأزواجفـ، وٓيؽقكقا مـحازيـ مع ابـتفؿ، ممججقـ 

هدم بققت ا يف مـ كان سببً  -هداهؿ اهلل-ر الػتـة، فؿـ أباء أو إمفات لـا

بـاهتؿ: بسبب آكحقاز وطدم القققف بقـفؿا مققػ الؿصؾح الحريص طؾك 

 الخقر لفؿا.
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َصِػقََّة بِـِْت َشْقَبَة، َقاَلْت: َقاَلْت َطائَِشُة:  -م7373  َخَرَج الـَّبِلُّ )َط

ٌؾ َغَداًة َوَطَؾْقِف  مِْرٌط ُمَرحَّ
لٍّ َفَلْدَخَؾُف،(2)

ـُ َطؾِ ـُ ْب ـْ َشْعٍر َأْسَقَد، َفَجاَء اْلَحَس
 ، مِ

ـُ َفَدَخَؾ َمَعُف، ُثؿَّ َجاَءْت َفاصَِؿُة َفَلْدَخَؾَفا، ُثؿَّ َجاَء َطؾِلٌّ  ُثؿَّ َجاَء اْلُحَسْق

ُثؿَّ َقاَل: َفَلْدَخَؾُف،
 ک ک ڑ (3)ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ 

 .(4)([33]إحزاب: ﴾کک

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

، ، وٕمفؿ فاصؿة لؾحسـ والحسقـ أبـاء طؾل  استؼبالف  .1

 .يف الؿرط وإدخالفؿ جؿقعًا وزوجفا طؾل بـ أبل صالب 

 . فؿا وحدهؿئبـاأبابـتف فاصؿة وزوجفا و اجتؿاطف  .2
                                                                                                               

(1) [6261/8/15/195.] 

 :والؿرحؾ بالحاء، هق الؿقشّل الؿـؼقش طؾقف صقر رجال اإلبؾ، أي .)مرط مرحؾ( (2)

صقرة لؾؽقر الذي يقضع فقق اإلبؾ، وبالجقؿ طؾقف صقر الؿراجؾ وهل الؼدور، 

وأما الؿرط: فبؽسر الؿقؿ، وهق كساء جؿعف مروط. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ 

(8/15/194.) 

 اسؿ لؽؾ مستؼذر مـ طؿؾ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ .)الرجس( (3)

(8/15/194.) 

 .1014صحقح مسؾؿ، ص  (4)
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بشههفادتف بؿهها تضههؿـتف  ٓبـتههف وزوجفهها وأبـائفؿهها  إكرامههف  .3

 أية. هذه

 ٔل بقتف. حبف  .4

 ىائد:فال

 ٕفراد هذا البقت الؿبارك. حسـ ترتقبف  .1

 .مؽاكة آل بقتف  .2

 تخصقص إهؾ وإقارب بؿزيد مـ العـاية وحسـ آستؼبال. .3
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 (1)ىص احلديث:

ـِ ُطَؿَر  -خ3734 ـِ اْب َبقَْت َفاصَِؿَة، َفَؾْؿ َيْدُخْؾ  َأَتك الـَّبِلُّ )، َقاَل: َط

، َفَذَكَرْت َلُف َذلَِؽ  َطَؾقَْفا، َوَجاَء َطؾِلٌّ
إِكِّل َرَأْيُت َطَؾك »، َقاَل:  (3)، َفَذَكَرُه لِؾـَّبِلِّ (2)

بَابَِفا ِستًْرا َمْقِشقًّا
ْكقَا»َفَؼاَل:  ،«(4) ، َفَذَكَر َذلَِؽ َلفَ « َما لِل َولِؾد  ا، َفَؼاَلْت: َفَلَتاَها َطؾِلٌّ

 .(5)(«ُتْرِسُؾ بِِف إَِلك ُفَلٍَن، َأْهِؾ َبْقٍت بِِفْؿ َحاَجةٌ »لَِقْلُمْركِل فِقِف بَِؿا َشاَء، َقاَل: 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يف بقتفا.  ٓبـتف فاصؿة زيارتف  .1

وذلؽ طـدما رأى طؾك  ، ابـتف فاصؿةبقت طـ دخقل  امتـاطف  .2

 .قشًقاباهبا سرتًا م

                                                                                                               

 [.3569/6/670، 2013/4/295، 1147/3/40أصرافف: ] (1)

. الػتح «فجاء طؾل فرآها مفتؿة»فذكرت ذلؽ لف: قال ابـ حجر: زاد يف رواية ابـ كؿقر  (2)

(5/271) 

ن فاصؿة رسقل اهلل إ يا»ويف رواية ابـ كؿقر، فؼال: »، قال ابـ حجر: فذكر لؾـبل  (3)

 (5/271الػتح ). «تد طؾقفا أكؽ جئت فؾؿ تدخؾ طؾقفااش

 :قال ابـ حجر .ن القاو وبعدها معجؿة ثؿ تحتاكقةسرتَا مقشقا: بضؿ الؿقؿ وسؽق (4)

وقال الطرزي: القشل خؾط لقن بؾقن، ومـف: َوَشل الثقب إذا رقؿف وكؼشف، وقال ابـ »

 (5/271. الػتح )«الجقزي: الؿقشك الؿخطط بللقان شتك

 (1/709صحقح البخاري ) (5)
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مـ  يف امتـاطف  ر فاصؿة طـ تلثُّ  لؽالم طؾل  استؿاطف  .3

 . بذلؽ ، وإخباره دخقل بقتفا

 .ًاقمقش ى طؾك باهبا سرتاً أبلكف ر إجابتف  .4

 ، طـدما ذكر لف مققػ فاصؿة  خرى لعؾلأمرة  استؿاطف  .5

 بؿا شاء. مرينللق :هنا تؼقلأو

 هؾ بقت هبؿ حاجة.ألك فالن إن ترسؾف لب  ٓبـتف فاصؿة تقجقفف  .6

 .(1)كرهف لـػسف مـ تعجقؾ الطقبات يف الدكقا ما  ٓبـتف كره الـبل  .7

 ىائد:فال

 .، وآقتداء بالؿصطػك يف هذه الدكقامشروطقة الزهد  .1

 وخقفف مـ آفتتان هبذه الدكقا. حرصف  .2

ؾ أكف رأى مـ أج  امتـع مـ دخقل بقت ابـتف فاصؿة إذا كان الـبل  .3

فؽقػ بؿا  ، وهق الؿخطط بللقان شتك، أو خؾط لقن بؾقنباهبا سرتًا مقشقًا طؾك

 مـ الزخارف وغقرها. -هداهؿ اهلل-يػعؾف بعض الـاس يف هذا الزمان 

طـدما طؾؿت أن هذا السرت الؿخطط  سرطة استجابة فاصؿة  .4

 .«مرين فقف بؿا شاءقلل» :لك بقتفا بؼقلفاإ بللقان مـع دخقل الـبل 

 
  

                                                                                                               

 (.5/271الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

َثُف:  -خ4330  ، َحدَّ ـٍ ـَ ُحَسْق  َطؾِلَّ ْب
َثُف َأنَّ ـَ ِشَفاٍب، َحدَّ ـَ )َأنَّ اْب َأكَُّفْؿ ِحق

 
ِ
 َطؾِلٍّ َرْحَؿُة اهلل

ـِ ـِ ْب ـِ ُمَعاِوَيَة َمْؼَتَؾ ُحَسْق ـْ ِطـِْد َيِزيَد ْب
َطَؾْقِف، َقِدُمقا الَؿِديـََة مِ

ـْ َحاَجٍة َتْلُمُركِل بَِفا؟ َفُؼْؾُت 
ـُ َمْخَرَمَة، َفَؼاَل َلُف: َهْؾ َلَؽ إَِللَّ مِ َلِؼَقُف الِؿْسَقُر ْب

، َفَؼاَل َلُف: َفَفْؾ َأْكَت ُمْعطِلَّ َسْقَػ 
َٓ   (2)َلُف: 

ِ
َفنِكِّل َأَخاُف َأْن ؟ َرُسقِل اهلل

َٓ ُيْخَؾُص إَِلْقِفْؿ َأَبًدا َحتَّك ُتْبَؾَغ  َيْغؾَِبَؽ الَؼْقُم َطَؾْقِف، َواْيؿُ  ـْ َأْطَطْقَتـِقِف، 
 َلئِ
ِ
اهلل

ـَ َأبِل َصالٍِب َخَطَب اْبـََة َأبِل َجْفؾٍ   َطؾِلَّ ْب
، َطَؾك َفاصَِؿَة  (3)َكْػِسل، إِنَّ

 
ِ
َأَكا َيْقَمئٍِذ َيْخُطُب الـَّاَس فِل َذلَِؽ َطَؾك مِـَْبِرِه َهَذا وَ  َفَسِؿْعُت َرُسقَل اهلل

ـَ فِل دِيـَِفا»ُمْحَتؾٌِؿ، َفَؼاَل:  ُف َأْن ُتْػَت ُثؿَّ َذَكَر  ،«إِنَّ َفاصَِؿَة ِمـِّل، َوَأَكا َأَتَخقَّ

اُه، َقاَل:  (4)ِصْفًرا ـْ َبـِل َطْبِد َشْؿٍس، َفَلْثـَك َطَؾْقِف فِل ُمَصاَهَرتِِف إِيَّ
َثـِل، »َلُف مِ َحدَّ

                                                                                                               

، 3729/7/105، 3714/7/96، 3110/6/245، 926/2/469أصرافف: ] (1)

 [.6310/8/16/4، ومسؾؿ 5278/9/314، 5230/9/238، 3767/7/129

)الؿراد بالسقػ(: الؿراد بالسقػ الؿذكقر ذو الػؼار الذي تـػؾف يقم بدر ورأى مـف  (2)

 (6/247الرؤيا يقم أحد. الػتح)

اسؿفا جقيرية، ويؼال: العقراء، ويؼال: جؿقؾة، كاكت مسؾؿة  .ل جفؾ()خطب بـت أب (3)

أطرض طـ الخطبة، فقؼال: تزوجفا طؼاب بـ  حسـة اإلسالم، فؾؿا أكؽر الـبل 

 (.9/242أسقد. الػتح )

)أصفار(: والصفر يطؾؼ طؾك جؿقع أقارب الؿرأة والرجؾ، ومـفؿ مـ يخصف بلقارب  (4)

 (7/105الؿرأة. الػتح ) 
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ـْ َفَصَدَقـِل َوَوَطَدكِ 
ُم َحَلاًَل، َوالَ ُأِحؾ  َحَراًما، َوَلؽِ ل َفَقَفك لِل، َوإِكِّل َلْسُت ُأَحرِّ

 .(1)«، َوبِـُْت َطُدوِّ اهَّللِ َأَبًدا َواهَّللِ الَ َتْجَتِؿُع بِـُْت َرُسقِل اهَّللِ 

  -خ4835
ِ
ـِ َمْخَرَمَة، َأنَّ َرُسقَل اهلل ـِ الِؿْسَقِر ْب َبْضَعٌة َفاصَِؿُة »َقاَل:  َط

ـْ َأْغَضَبَفا َأْغَضَبـِل  . (2)«ِمـِّل، َفَؿ

ـَ َمْخَرَمَة، َقاَل:  -خ:483 إِنَّ َطؾِقًّا َخَطَب بِـَْت َأبِل َجْفٍؾ )طـ الِؿْسَقَر ْب

  ،َفَسِؿَعْت بَِذلَِؽ َفاصَِؿةُ 
ِ
َٓ َفَلَتْت َرُسقَل اهلل ، َفَؼاَلْت: َيْزُطُؿ َقْقُمَؽ َأكََّؽ 

 
ِ
، َفَسِؿْعُتُف َتْغَضُب لَِبـَاتَِؽ، َوَهَذا َطؾِلٌّ َكاكٌِح بِـَْت َأبِل َجْفٍؾ، َفَؼاَم َرُسقُل اهلل

َد، َيُؼقُل:  ـَ َتَشفَّ ا َبْعُد »ِحق َأمَّ
بِقعِ  (3) ـَ الرَّ َثـِل (4)َأْكَؽْحُت َأَبا الَعاِص ْب ، َفَحدَّ

َدَقـِل، َوإِنَّ َفاصَِؿَة َبْضَعةٌ َوَص 
 الَ َتْجَتِؿُع  ،ِمـِّل (5)

َوإِكِّل َأْكَرُه َأْن َيُسقَءَها، َواهَّللِ

                                                                                                               

 (.1/817صحقح البخاري ) (1)

 (.1/946صحقح البخاري ) (2)

لقشقع الحؽؿ الؿذكقر بقـ  وإكؿا خطب الـبل  .فسؿعتف حقـ تشفد، يؼقل: أما بعد() (3)

 .(7/106الـاس، ويلخذوا بف إما طؾك سبقؾ اإليجاب، وإما طؾك سبقؾ إولقية. الػتح )

)أبق العاص بـ الربقع(: وهق مشفقر بؽـقتف، واختؾػ يف اسؿف طؾك أققال، أثبتفا طـد  (4)

 الزبقر مؼسؿ، وأمف هالة بـت خقيؾد أخت خديجة بـت خقيؾد فؽان ابـ أختفا. الػتح

، قبؾ البعثة، وهل أكرب بـات الـبل  (، وتزوج زيـب بـت رسقل اهلل 7/105)

 (7/105)هه. الػتح 12ومات أبق العاص سـة 

تؼدم يف الؿـاقب أهنا كاكت  والسبب فقف ما. (7/130الػتح ) .)بضعة(: أي: قطعة لحؿ (5)

أصقبت بلمفا ثؿ بلخقاهتا واحدة بعد واحدة، فؾؿ يبؼ لفا مـ تستلكس بف مؿـ يخػػ 

 (.9/240طؾقفا إمر مؿـ تػضل إلقفا بسرها إذا حصؾت لفا الغقرة. الػتح )
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 .(َفَتَرَك َطؾِلٌّ الِخْطَبةَ  ،«َوبِـُْت َطُدوِّ اهَّللِ، ِطـَْد َرُجٍؾ َواِحدٍ  بِـُْت َرُسقِل اهَّللِ 

ـِ َحْؾَحؾَ  ـُ َطْؿِرو ْب ُد ْب ـْ َوَزاَد ُمَحؿَّ ، َط ـِ ـِ الُحَسْق ـْ َطؾِلِّ ْب  ِشَفاٍب، َط
ـِ ـْ اْب َة، َط

ـْ َبـِل َطْبِد َشْؿٍس َفَلْثـَك َطَؾْقِف فِل  َسِؿْعُت الـَّبِلَّ )مِْسَقٍر 
َوَذَكَر ِصْفًرا َلُف مِ

، َقاَل:  ـَ اُه َفَلْحَس َثـِل َفَصَدَقـِل، َوَوَطَدكِل َفَقَفك لِل»ُمَصاَهَرتِِف، إِيَّ  .(1)(«َحدَّ

  -خ6340
ِ
ـِ َمْخَرَمَة، َقاَل: َسِؿْعُت َرُسقَل اهلل ـِ الِؿْسَقِر ْب َيُؼقُل  َط

ـِ الُؿِغقَرِة اْسَتْلَذُكقا فِل َأْن ُيـْؽُِحقا اْبـََتُفْؿ »َوُهَق َطَؾك الِؿـَْبِر:  إِنَّ َبـِل ِهَشاِم ْب

ـَ َأبِل َصالٍِب، َفَلَ آَذُن، ُثؿَّ الَ آَذُن،  ـُ َأبِل َصالٍِب َطِؾلَّ ْب ُثؿَّ الَ آَذُن، إاِلَّ َأْن ُيرِيَد اْب

َؿا ِهَل َبْضَعٌة ِمـِّل، ُيرِيُبـِل َؼ اْبـَتِل َوَيـْؽَِح اْبـََتُفْؿ، َفنِكَّ َما َأَراَبَفا،  (2)َأْن ُيَطؾِّ

 .(3)َهَؽَذا َقاَل  ،«َوُيْمِذيـِل َما آَذاَها

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

يزطؿ » :واستؿاطف لشؽقاها بؼقلفا ٓبـتف فاصؿة  استؼبالف  .1

 .«وهذا طؾل كاكح بـت أبل جفؾ ،ققمؽ أكؽ ٓ تغضب لبـاتؽ

                                                                                                               

 (.1/948صحقح البخاري ) (1)

صحقح البخاري  .«وأكا أتخقف أن تػتـ يف ديـفا» :ويف رواية .«يرببـل ما أرابفا» (2)

 «ما رابفا»(، وهل بؿعـك أن تػتـ. كذا هـا مـ أراب رباطقا، ويف رواية مسؾؿ 1/817)

يعـل أهنا ٓ  ،«وأكا أتخقف أن تػتـ يف ديـفا» :ب ثالثقا، وزاد يف رواية الزهريمـ را

تصرب طؾك الغقرة فقؼع مـفا يف حؼ زوجفا يف حال الغضب ما ٓ يؾقؼ بحالفا يف الديـ، 

 (9/240وهل بؿعـك أن تػتـ. الػتح ) ،«أن يػتـقها»ويف رواية مسؾؿ مـ هذا القجف 

 (.2/358صحقح البخاري ) (3)
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وإخباره بلن  ،وذلؽ بصعقده الؿـرب ،بؿعالجتف الؿقضقع مبادرتف  .2

 فا.غضبي يغضبف الذيبضعة مـف وأكف   فاصؿة

 طدو اهلل طـد رجؾ واحد. ةمع ابـ بلن ٓ تجتؿع ابـتف  حؾػف  .3

فؼد  ،حقث ٓ يقجد أحد يماكسفا لحال ابـتف فاصؿة  مراطاتف  .4

 تؾق إخرى. ةا واحدهتخقاأفؼدت أمفا ثؿ 

 وتطققب خاصرها. ،طؾك إرضاء فاصؿة  حرصف  .5

لبـل هشام بـ الؿغقرة وهق طؾك الؿـرب طـدما استلذكقا  إبالغف  .6

 بلكف ٓ يلذن يف ذلؽ وكرره ثالثا.  يف إكؽاح ابـتفؿ لعؾل الـبل 

 ىائد:فال

مـاسبة ذكر الؿسقر لؼصة خطبة بـت أبل جفؾ طـد صؾبف لؾسقػ »  .1

كان يحرتز طؿا يقجب وققع التؽدير بقـ  مـ جفة أن رسقل اهلل 

فؽذلؽ يـبغل أن تعطقـل السقػ حتك ٓ يحصؾ بقـؽ وبقـ  :أي ،إقرباء

طل جاكب بـل طؿف كان يرا أو كؿا أن رسقل اهلل  ،أقربائؽ كدورة بسببف

-ٕن الؿسقر  :راع جاكب بـل طؿؽ الـقفؾققـ -اأيًض - العبشؿققـ فلكت

 أو كؿا أن رسقل اهلل  :قال -والؿسقر زهري ٓ كقفؾل ،كذا قال ،كقفؾل

لؽقكؽ  :ا أحب رفاهقة خاصركفلكا أيًض  ،كان يحب رفاهقة خاصر فاصؿة 

  .(1)«السقػ حتك أحػظف لؽبـ ابـفا فلططـل ا

                                                                                                               

 (.6/247الػتح ) (1)
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وكاكت  ،مبالغة يف رضا فاصؿة   ابؿعاتبتف طؾقًّ  جفر الرسقل  .2

 ،غقرها ولؿ يؽـ حقـئذ تلخر مـ بـات الـبل  ،هذه القاقعة بعد فتح مؽة

 .(1)فؽان إدخال الغقرة طؾقفا مؿا يزيد حزهنا ،وكاكت أصقبت بعد أمفا بنخقهتا

 .(2)بتلذيف تحريؿ أذية مـ يتلذى الـبل  .3

 .«اوال أحؾ حرامً  ،حرم حَلاًل أإين لست »مع ربف حقث قال:  أدبف  .4

 

 
  

                                                                                                               

 (.7/106الػتح ) (1)

 (.9/240الػتح ) (2)
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 (1):ىص احلديث

ـْ َأَكسٍ  -خ5573 ا َثُؼَؾ الـَّبِلُّ )، َقاَل:  َط اُه، َفَؼاَلْت  َلؿَّ َجَعَؾ َيَتَغشَّ

ا  ،«(2)َلْقَس َطَؾك َأبِقِؽ َكْرٌب َبْعَد الَقْقمِ »َكْرَب َأَباُه، َفَؼاَل َلَفا: : َواَفاصَِؿُة  َفَؾؿَّ

ـْ َجـَُّة الِػْرَدْوِس َمْلَواهْ  َيا  ،َماَت َقاَلْت: َيا َأَبَتاُه، َأَجاَب َربًّا َدَطاُه، َيا َأَبَتاْه، َم

، َقاَلْت َفاصَِؿُة  ،َأَبَتاهْ  ـَ
ا ُدفِ َصاَبْت َأْكُػُسُؽْؿ : َيا َأَكُس أَ إَِلك ِجْبِريَؾ َكـَْعاْه، َفَؾؿَّ

 
ِ
 .(4()3)(التَُّراَب  َأْن َتْحُثقا َطَؾك َرُسقِل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

وهق يف مرضف إخقر طـدما رأت  لؽالم ابـتف فاصؿة  استؿاطف  .1

 الؿقت يتغشاه وهل تؼقل: واكرب أبتاه.

أبقؽ كرب لقس طؾك »طؿقـف ومقاساتف لفا بؼقلف لفا: وت إجابتف  .2

 .«بعد الققم

                                                                                                               

 [.4462/7/755 صرافف: ]حديث:أ (1)

الؿراد بالؽرب: ما كان يجده مـ شدة الؿقت،  .«لقس طؾك أبقؽ كرب بعد الققم» (2)

 (. 7/756وكان فقؿا يصقب جسده مـ أٔم كالبشر يتضاطػ لف إجر. الػتح )

وسؽت أكس طـ جقاهبا رطاية  .)أصابت أكػسؽؿ أن تحثقا طؾك رسقل اهلل الرتاب( (3)

لفا، ولسان حالف يؼقل: لؿ تطب أكػسـا بذلؽ إٓ أكا قفركاها طؾك فعؾف امتثآ ٕمره. 

 (.6/756الػتح )

 (.7/755صحقح البخاري ) (4)
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 ىائد:فال

واكرب »: جقاز التقجع لؾؿقت طـد احتضاره بؿثؾ ققل فاصؿة  .1

 .(1)أقرها طؾك ذلؽ وأكف لقس مـ الـقاحة: ٕكف  ،«أباه

لفذا الحدث الجؾقؾ وهق وفاة أبقفا، وهق سقد  استسالم فاصؿة  .2

فؾؿ يظفر مـفا ماهق مخالػ لفدي  البشر وخاتؿ الـبققـ والؿرسؾقـ 

  .الـبل 

 

 
  

                                                                                                               

 (.7/756الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

، َقاَلْت:  -خ7396 ـَ َثْتـِل َطائَِشُة ُأمُّ الُؿْممِـِقِ ـْ َمْسُروٍق، َحدَّ إِكَّا ُكـَّا )َط

َتْؿِشل،  ِطـَْدُه َجِؿقًعا، َلْؿ ُتَغاَدْر مِـَّا َواِحَدٌة، َفَلْقَبَؾْت َفاصَِؿُة  َأْزَواَج الـَّبِلِّ 

 َما َتْخَػك مِْشَقُتَفا
ِ
  (2)َٓ َواهلل

ِ
ـْ مِْشَقِة َرُسقِل اهلل

َب َقاَل: مِ ا َرآَها َرحَّ ، َفَؾؿَّ

َها، َفَبَؽْت ُبَؽاًء  ،«َمْرَحًبا بِاْبـَتِل» ـْ ِشَؿالِِف، ُثؿَّ َسارَّ ـْ َيِؿقـِِف َأْو َط ُثؿَّ َأْجَؾَسَفا َط

ـْ 
َها الثَّاكَِقَة، َفنَِذا ِهَل َتْضَحُؽ، َفُؼْؾُت َلَفا َأَكا مِ ا َرَأى ُحْزَكَفا َسارَّ َشِديًدا، َفَؾؿَّ

 
ِ
ِؽ َرُسقُل اهلل ِف: َخصَّ

ـِ كَِسائِ ـْ  َبْق رِّ مِ ا َقاَم  بِالسِّ ، َفَؾؿَّ ـَ ق
َبْقـِـَا، ُثؿَّ َأْكِت َتْبؽِ

 
ِ
  َرُسقُل اهلل

ِ
ُْفِشَل َطَؾك َرُسقِل اهلل

ِ
ِك؟ َقاَلْت: َما ُكـُْت ٕ ا َسارَّ َسَلْلُتَفا: َطؿَّ

  ا ـَ الَحؼِّ َلؿَّ
ا ُتُقفَِّل، ُقْؾُت َلَفا: َطَزْمُت َطَؾْقِؽ بَِؿا لِل َطَؾْقِؽ مِ ُه، َفَؾؿَّ ِسرَّ

كِل فِل إَْمِر أَ  ـَ َسارَّ ا ِحق ا أَن َفـََعْؿ، َفَلْخَبَرْتـِل، َقاَلْت: َأمَّ ْخَبْرتِـِل، َقاَلْت: َأمَّ

ِل، َفنِكَُّف َأْخَبَركِل:  ُف َقْد »إَوَّ ًة، َوإِكَّ َأنَّ ِجْبرِيَؾ َكاَن ُيَعاِرُضُف بِالُؼْرآِن ُكؾَّ َسـٍَة َمرَّ

تَ  ، َوالَ َأَرى األََجَؾ إاِلَّ َقِد اْقَتَرَب، َفاتَِّؼل اهَّللَ َواْصبِرِي، َطاَرَضـِل بِِف الَعاَم َمرَّ ـِ ْق

َؾُػ َأَكا َلِؽ  َفنِكِّل كِْعَؿ السَّ
ا َرَأى « (3) ِذي َرَأْيِت، َفَؾؿَّ َقاَلْت: َفَبَؽْقُت ُبَؽائِل الَّ

                                                                                                               

 /4434/7-4433، 3715/7/96، 3625/6/726، 3623/6/726أصرافف: ] (1)

، 6313/8/16/5، مسؾؿ 6312/8/16/5، مسؾؿ 6285/11/82، 742

6314/8/16/6.] 

 (.7/742هق بؽسر الؿقؿ: ٕن الؿراد الفقئة. الػتح ) .) كلن مشقتفا( (2)

َؾُػ َأَكا َلِؽ » (3)   = أرى بضؿ .«الَ َأَرى األََجَؾ إاِلَّ َقِد اْقَتَرَب، َفاتَِّؼل اهَّللَ َواْصبِرِي، َفنِكِّل كِْعَؿ السَّ
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كِل الثَّاكَِقَة، َقاَل:  ـَ أَ »َجَزِطل َسارَّ َٓ َتْرَضْق ْن َتُؽقكِل َسقَِّدَة كَِساِء َيا َفاصَِؿُة، َأ

ةِ  ، َأْو َسقَِّدَة كَِساِء َهِذِه إُمَّ ـَ  .(1)(«الُؿْممِـِق

:  -خ 4735 إِنَّ ِجْبرِيَؾ َكاَن ُيَعاِرُضـِل الُؼْرآَن ُكؾَّ َسـٍَة »َفَؼاَلْت: َأَسرَّ إَِللَّ

، َوالَ ُأَراُه إاِلَّ  ـِ َتْق ُف َطاَرَضـِل الَعاَم َمرَّ ًة، َوإِكَّ ُل َأْهِؾ َمرَّ  َحَضَر َأَجِؾل، َوإِكَِّؽ َأوَّ

ـَ َأْن َتُؽقكِل َسقَِّدَة كَِساِء َأْهِؾ »َفَبَؽْقُت، َفَؼاَل: «. (2)َبْقتِل َلَحاًقا بِل َأَما َتْرَضْق

ـَ   .(4)لَِذلَِؽ  (3)َفَضِحْؽُت  ،«الَجـَِّة، َأْو كَِساِء الُؿْمِمـِق

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .«ا بابـتلمرحبً » :مـذ أن رآها بؼقلف   بابـتف ترحقبف  .1

 طـدما أجؾسفا طـ يؿقـف أو شؿالف.  واحتػاؤه بابـتف إكرامف  .2

، فعـدما رأى حزهنا وبؽاءها الشديد، بعدما أسر  ٓبـتف مراطاتف  .3

 إلقفا بدكق أجؾف، سارها مرة أخرى ببشارتف لفا بلهنا سقدة كساء أهؾ الجـة.

                                                                                                               

والسؾػ الؿتؼدم، ومعـاه: أكا متؼدم قدامؽ فرتديـ طؾَل. شرح  الفؿزة أي أضـ، =

 (.8/16/7الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 (.1/541صحقح البخاري ) (1)

، بؾ معجزتان فلخرب ببؼائفا هذه معجزة ضاهرة لف  .)فلخربين أين أول مـ يؾحؼ بف( (2)

 (. 8/16/7ا بف. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )بعده، وبلهنا أول أهؾف لحاقً 

ا بسرطة لحاقفا، وبلهنا سقدة كساء الؿممـقـ، أو سقدة كساء أهؾ سرورً  .)فضحؽت( (3)

 ( بتصرف.8/16/7(، شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )7/742الجـة. الػتح )

 (.1/927صحقح البخاري ) (4)
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 بتؼقى اهلل والصرب.  ٓبـتف أمره  .4

 . باسؿفا: يا فاصؿة مـاداتف  .5

 ،«...أما ترضقـ»بؼقلف:  أثـاء بشارتف ٓبـتف  حسـ أسؾقبف  .6

 وهذا أبؾغ يف البشارة.

 ىائد:فال

 أخرة، وسرورها بآكتؼال إلقفا والخالص مـ الدكقا. إيثار فاصؿة  .1

 ، ولقس ذلؽ مـ هنقفف (1)مسارة القاحد بحضرة الجؿاطة جائز .2

 طـ مـاجاة آثـقـ دون القاحد. 

 .(2)ٓيـبغل إفشاء السر إذا كاكت فقف مضرة طؾك الؿسر .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.11/83) الػتح (1)

 (.11/83)  الػتح (2)
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زيهب (2)


 (1)ىص احلديث:

ـْ  -خ 3395 َثـِل: َقاَل  ُطْثَؿاَن، َأبِل َط ـُ  ُأَساَمةُ  َحدَّ  َأْرَسَؾِت ) :َقاَل  ، َزْيدٍ  ْب

الََم، َوَيُؼقُل: (3)لِل ُقبَِض  إِنَّ اْبـًا :إَِلْقفِ  الـَّبِلِّ  (2)اْبـَةُ  ، َفْلتِـَا، َفَلْرَسَؾ ُيْؼِرُئ السَّ

ِف َما َأَخَذ، َوَلُف َما َأْطَطك» إِنَّ لِؾَّ
ك، َفْؾَتْصبِْر،  ،(4) َوُكؾٌّ ِطـَْدُه بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ

ـُ ُطَباَدَة، ا، َفَلْرَسَؾْت إَِلْقِف ُتْؼِسُؿ َطَؾْقِف َلَقْلتَِقـََّفا، َفَؼاَم َوَمَعُف َسْعُد (5)«َوْلَتْحَتِسْب  ْب

 
ِ
ـُ َثابٍِت َوِرَجاٌل، َفُرفَِع إَِلك َرُسقِل اهلل ـُ َكْعٍب، َوَزْيُد ْب ـُ َجَبٍؾ، َوُأَبلُّ ْب َوَمَعاُذ ْب

  ُبِلُّ َوَكْػُسُف َتَتَؼْعَؼع الصَّ
ٌـّ َقاَل - (6) َفَػاَضْت َطْقـَاُه،  -: َحِسْبُتُف َأكَُّف َقاَل َكَلكََّفا َش

                                                                                                               

 /6655/11، 6602/11/502، 5655/10/123، 1284/3/180أصرافف: ] (1)

 [.2135/3/6/234، مسؾؿ 7448/13/443، 549،7377/13/370

 (.3/186. الػتح )هل زيـب  .)ابـة( (2)

 (.2/79قرب أن يؼبض أي: يؿقت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)قبض( (3)

والؿعـك: أن الذي أراد اهلل أن يلخذه هق الذي كان أططاه،  .)هلل ما أخذ ولف ما أططك( (4)

فنن أخذه أخذ ما هق لف، فال يـبغل الجزع: ٕن مستقدع إماكة ٓ يـبغل لف أن يجزع 

أن يؽقن الؿراد باإلططاء إططاء الحقاة لؿـ بؼل بعد  :إذا استعقدت مـف، ويحتؿؾ

 (.3/187. الػتح )الؿقت أو ثقاهبؿ طؾك الؿصقبة أو ما هق أطؿ مـ ذلؽ

)ولتحتسب( أي: تـقي بصربها صؾب الثقاب مـ رهبا لقحسب لفا ذلؽ مـ طؿؾفا  (5)

 (3/187الصالح. الػتح )

)وكػسف تؼعؼع كلهنا يف شـ( الؼعؼعة: حؽاية صقت الشلء القابس إذا حرك، والشـ  (6)

 (.3/187بػتح الؿعجؿة وتشديد الـقن الؼربة الخؾؼة القابسة. الػتح )
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، َما َهَذا؟
ِ
َجَعَؾَفا اهَّللُ فِل ُقُؾقِب  (1)َهِذِه َرْحَؿةٌ »َفَؼاَل:  َفَؼاَل َسْعٌد: َيا َرُسقَل اهلل

َحَؿاءَ  ـْ ِطَباِدِه الر  َؿا َيْرَحُؿ اهَّللُ ِم  .(2)«(ِطَباِدِه، َوإِكَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 واستؿاطف لطؾبفا. لؿرسقل ابـتف زيـب  استؼبالف  .1

ولف ما  ،بلن هَّلل ما أخذ» :، وأخربها«ارجع إلقفا»لفا بؼقلف:  إجابتف  .2

 .«وكؾ شلء طـده بلجؾ مسؿك ،أططك

 بالصرب طؾك هذه الؿصقبة واحتساهبا لألجر.  ا ٓبـتفأيًض  أمره  .3

  أن ابـتف لؿرسقل ابـتف مرة أخرى، وإخباره  استؼبالف  .4

 أقسؿت طؾقف لقلتقـفا.

إلقفا،  هق وبعض صحابتف  ، وذهابف  لطؾب ابـتف تؾبقتف  .5

 لؼسؿ ابـتف. ا إبرارً 

 ىائد:فال

 . (3)السالم قبؾ الؽالم تؼديؿف  .1

                                                                                                               

أي: الدمعة أثر رحؿة، أي: أن الذي يػقض مـ الدمع مـ حزن الؼؾب  .)هذا رحؿة( (1)

بغقر تعؿد مـ صاحبف وٓ استدطاء، ٓ مماخذة طؾقف، وإكؿا الؿـفل طـف: الجزع وطدم 

 (.3/188الصرب. الػتح )

 (.1/439صحقح البخاري ) (2)

 (.3/188الػتح ) (3)
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 هذا يا ما» :يف ققلفؿ يف سمالفؿ لؾـبل  حسـ أدب صحابتف  .2

 .(1)«رسقل اهلل؟

يف الشػؼة طؾك خؾؼ اهلل والرحؿة، والرتهقب مـ قسقة  ترغقبف  .3

 .(2)الؼؾب وجؿقد العقـ

 بلن اهلل إكؿا يرحؿ مـ طباده الرحؿاء. بقاكف  .4

أهؾ الػضؾ ٓ يـبغل أن يؼطعقا الـاس طـ فضؾفؿ ولق ردوا  أنّ  .5

 .(3)مرة أول

، اوٓ مؽروهً  امجرد البؽاء ودمع العقـ لقس محرمً  ٕمتف أنّ  بقاكف  .6

 .(4)وفضقؾة ةبؾ هق رحؿ

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/188الػتح ) (1)

 (.3/188الػتح ) (2)

 (.3/188الػتح ) (3)

(، لالستزادة مـ الػقائد فؾقرجع إلك 3/6/235شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)

 (. 3/188الػتح )
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 (1)ىص احلديث:

ِة  -خ3364 َة إَكَْصاِريَّ قَّ
مِّ َططِ ـْ أُ ـَا َرُسقُل )، َقاَلْت: َط َدَخَؾ َطَؾقْ

 
ِ
َقِت اْبـَُتفُ  اهلل ـَ ُتُقفِّ ِحق

ـْ (3)اْغِسْؾـََفا َثَلًَثا، َأْو َخْؿًسا»، َفَؼاَل: (2) ، َأْو َأْكَثَر ِم

َـّ َذلَِؽ  ـَ فِل اآلِخَرةِ َكاُفقًرا(4)َذلَِؽ إِْن َرَأْيُت ـْ - ، بَِؿاٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْؾ
َأْو َشْقًئا مِ

                                                                                                               

، 1255/3/156، 1254/3/155، 1253/3/150، 167/1/323أصرافف: ] (1)

1256/3/156 ،1257/3/157 ،1258/3/157 ،1259/3/157 ،1260/3/158، 

 [.2176/4/7/6، ومسؾؿ 1263/3/160، 1262/3/160، 1261/3/159

لؿ تؼع يف شلء مـ روايات البخاري مسؿاة، »: ابـ حجر  ظابـتف( قال الحاف) (2)

وهل أكرب بـات الـبل  ،والؿشفقر أهنا زيـب زوج أبل العاص بـ الربقع، والدة أمامة

 وقد وردت مسؿاة يف هذا طـد مسؾؿ مـ صريؼ طاصؿ إحقل طـ حػصة طـ أم ،

. «اغسؾـفا»: قال رسقل اهلل  ططقة، قالت: لؿا ماتت زيـب بـت رسقل اهلل 

وقال بعض أهؾ السقر: إهنا أم كؾثقم، »(. قال الؼاضل طقاض: 3/153الػتح )

 (.4/7/5. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«والصقاب زيـب

والؿراد: اغسؾـفا وترًا ولقؽـ ثالثا، فنن احتجتـ إلك »)ثالثا أو خؿسا( قال الـقوي:  (3)

زيادة طؾقفا لإلكؼاء فؾقؽـ خؿسًا، فنن احتجتـ إلك زيادة اإلكؼاء فؾقؽـ سبعًا، وهؽذا 

أبدا. وحاصؾف: أن اإليتار ملمقر بف، والثالث ملمقر هبا كدبًا، فنن حصؾ اإلكؼاء بثالث 

. شرح الـقوي «اابعة، وإٓ زيد حتك يحصؾ اإلكؼاء، ويـدب كقهنا وترً لؿ تشرع الر

 (.4/7/4طؾك صحقح مسؾؿ )

معـاه: التػقيض إلك اجتفادهـ بحسب الحاجة ٓ التشفل. الػتح  .)إن رأيتـ ذلؽ( (4)

(3/154.) 
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َـّ َفآِذكَّـِل -(1)َكاُفقرٍ  ا َفَرْغـَا آَذكَّاُه، َفَلْطَطاَكا ِحْؼَقهُ «َفنَِذا َفَرْغُت ، َفَؾؿَّ
، َفَؼاَل: (2)

اهُ  َأْشِعْرَكَفا» إِيَّ
 .(4)(إَِزاَرهُ  :َتْعـِل« (3)

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ا أو أكثر.بغسؾفا ثالثً   لؿغسالت ابـتف تقجقفف  .1

ا أو أكثر بحسب الحاجة ٓ لؾؿغسالت بعدد الغسؾ ثالثً  تػقيضف  .2

 التشفل.

 . فبلكف بعد آكتفاء مـ الغسؾ أن يخربك صؾبف  .3
                                                                                                               

مع كقكف -ققؾ: الحؽؿة يف الؽافقر  .)واجعؾـ يف أخرة كافقرا أو شقئا مـ كافقر( (1)

أن فقف تجػقػا  -ب رائحة الؿقضع: ٕجؾ مـ يحضر مـ الؿالئؽة وغقرهؿيطق

وتربيدا، وققة كػقذ، وخاصقة يف تصؾقب بدن الؿقت، وصرد الفقام طـف، وردع ما 

يتحؾؾ مـ الػضالت، ومـع إسراع الػساد إلقف، وهق أققى إرايقح الطقبة يف ذلؽ، 

إولك مثال ٕذهبف الؿاء. الػتح وهذا هق السر يف جعؾف يف إخقرة، إذ لق كان يف 

(3/154.) 

)حؼقه( بػتح الؿفؿؾة ويجقز كسرها، وهل لغة هذيؾ بعدها قاف ساكـة، والؿراد بف  (2)

 (.3/155هـا: اإلزار، والحؼق يف إصؾ معؼد اإلزار. الػتح )

)أشعرهنا إياه( أي: اجعؾـف شعارها، أي: الثقب الذي يؾل جسدها، وققؾ الحؽؿة يف  (3)

تلخقر اإلزار معف إلك أن يػرغـ مـ الغسؾ ولؿ يـاولفـ إياه أوٓ: لقؽقن قريب العفد 

مـ جسده الؽريؿ حتك ٓ يؽقن بقـ اكتؼالف مـ جسده إلك جسدها فاصؾ. الػتح 

(3/155.) 

 (.1/434حقح البخاري )ص (4)
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 .«ا إياهكفأشعر» :وقال لفـ إزاره، إططاؤه  .4

 . بابـتف رحؿتف  .5

 ء، وإكؿا جاافؾؿ يرسؾ أحدً   تغسقؾ ابـتف أمربـػسف  متابعتف  .6

 ، لقخربهـ بؽقػقة الغسؾ.بـػسف 

 .تغسقؾ الؿرأة الؿقتة يف تعؾقؿف يف كقػقة ترتقبف  .7

 ىائد:فال

 وجقب غسؾ الؿقت. .1

 استحباب غسؾف بؿاء وسدر. .2

 خؿسًا وهؽذا.استحباب الغسؾ وترا ثالثًا أو  .3

 .ةإخقرالغسؾة بلن يجعؾ الؽافقر يف  تقجقفف  .4
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رقية( 3)



 (1)ىص احلديث:

ـِ ُطَؿَر  -خ4340 ـِ اْب ـْ َبْدٍر، َفنِكَُّف َكاَكْت )، َقاَل: َط إِكََّؿا َتَغقََّب ُطْثَؿاُن َط

  (2)َتْحَتفُ 
ِ
إِنَّ َلَؽ : »، َوَكاَكْت َمِريَضًة، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ (3)بِـُْت َرُسقِل اهلل

ـْ َشِفَد َبْدًرا َوَسْفَؿفُ   .(4)«(َأْجَر َرُجٍؾ ِمؿَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . طـ بدر لتؿريض زوجتف لتخؾػ طثؿان  إقراره  .1

أجر  عثؿان حقث جعؾ ل ،لصحابتف وجربه بخقاصرهؿ تؼديره  .2

 . : لتؿريض زوجتفوسفؿف اً مـ شفد بدر

 عثؿانل رخصبالـساء واهتؿامف هبـ وتؿريضفـ حقث  طـايتف  .3

 يف تغقبف لحاجة زوجتف . 
                                                                                                               

، 4066/7/421، 3704/7/83، 3699/7/65، 3130/6/271أصرافف: ] (1)

4513/8/32 ،4514/8/32 ،5650/10/166 ،4651/8/166 ،7095/ 

13/49.] 

 (.4/88تحت طثؿان زوجة لف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)تحتف( (2)

 (.4/88البخاري ). تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح هل رققة  .)بـت رسقل اهلل( (3)

 (.1/821صحقح البخاري ) (4)
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 ىائد:فال

، وأكف وإن تغقب طـ بدر، ففق معدود يف أصحاهبا، فضؾ طثؿان  .1

 .«وسفؿف اإن لؽ أجر رجؾ مؿـ شفد بدرً »: وقد قال لف الـبل 

 حسـ العشرة والثقاب طؾقفا. .2
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قريباته


 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل الـَّْض  -خ 468 ـُ َأَكٍس، َط َثـِل َمالُِؽ ْب ـِ ُطَبْقدِ َحدَّ ، ِر َمْقَلك ُطَؿَر ْب
ِ
َأنَّ )اهلل

َة َمْقَلك ُأمِّ َهاكٍِ  بِـِْت َأبِل َصالٍِب، َأْخَبَرُه َأكَُّف َسِؿَع ُأمَّ َهاكٍِ  بِـَْت َأبِل َصالٍِب،  َأَبا ُمرَّ

 
ِ
َطاَم الَػْتِح، َفَقَجْدُتُف َيْغَتِسُؾ َوَفاصَِؿُة اْبـَُتُف َتْستُُرُه،  َتُؼقُل: َذَهْبُت إَِلك َرُسقِل اهلل

ـْ َهِذهِ »ْؿُت َطَؾْقِف، َفَؼاَل: َقاَلْت: َفَسؾَّ  ، َفُؼْؾُت: َأَكا ُأمُّ َهاكٍِ  «؟َم
بِـُْت َأبِل َصالٍِب  (2)

ـْ ُغْسؾِِف، َقاَم َفَصؾَّك َثَؿاكَِل َرَكَعاٍت ُمْؾتَِحًػا «َمْرَحبًا بُِلمِّ َهاكِئٍ »َفَؼاَل: 
ا َفَرَغ مِ ، َفَؾؿَّ

ا اْكَصَرَف  فِل َثْقٍب َواِحٍد، َفَؾؿَّ
، َزَطؿَ ، (3)

ِ
ل (4)ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ـُ ُأمِّ اْب

َأكَُّف  (5)

                                                                                                               

 ،6158/10/566، 3171/6/315، 357/1/559، 280/1/461أصرافف: ] (1)

 [.1669/3/5/237ومسؾؿ 

)أم هاك ( اسؿفا فاختة، وققؾ: فاصؿة، وققؾ: هـد، كـقت بابـفا هاك  بـ هبقرة بـ  (2)

شرح الـقوي طؾك . طؿرو، وهاك  هبؿز آخره، أسؾؿت أم هاك  يف يقم الػتح 

 (.2/4/29صحقح مسؾؿ )

 (.1/80)اكصرف( أي: مـ الصالة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

ا ٓ أطتؼد مقافؼتف فقف، وإكؿا قالت: ابـ أمل مع أكف ابـ أمفا )زطؿ( معـاه: هـا ذكر أمرً  (4)

زمة إم، وهق وأبقفا، لتلكقد الحرمة والؼرابة والؿشاركة يف بطـ واحد، وكثرة مال

. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :مقافؼ لؼقل هارون 

(3/5/237.) 

 (.1/560)ابـ أمل( هق طؾل بـ أبل صالب. الػتح ) (5)
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 ، (1) َقاتٌِؾ َرُجاًل َقْد َأَجْرُتفُ 
ِ
ـَ ُهَبْقَرَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َقْد َأَجْرَكا : »ُفالََن اْب

ـْ َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاكِئٍ  َقاَلْت ُأمُّ َهاكٍِ : َوَذاَك ُضًحك(« َم
(2). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(3)كان مستقر العقرة طـفا وقد ،بحضرة امرأة مـ محارمف اغتسالف  .1

  .(4)«مـ هذه؟» : بعد استئذان أم هاك  سمالف  .2

 .« مرحبا بلم هاكئ» :بلم هاين بؼقلف ترحقبف  .3

 قبؾ الػراغ مـ الغسؾ.   الرتحقب بلم هاك تؼديؿف  .4

 لسمال هذه الؿرأة دون مؼاصعة. حسـ استؿاطف  .5

 . لفذه الؿرأة بؿـاداهتا بلم هاك  حسـ خطابف  .6

 لطؾب هذه الؿرأة فلكرمفا بتحؼقؼ صؾبفا. سرطة استجابتف  .7

 ىائد:فال

 سالم الؿرأة إجـبقة طؾك الرجؾ بحضرة محارمف.جقاز  .1

غتسال والقضقء بالسالم طؾقف بخالف البائؾٓ  .2  .(5)بلس بالؽالم يف حال ٓا

                                                                                                               

مان. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)  (.1/80)أجرتف( أدخؾتف يف جقاري، وهق ٕا

 (.1/268صحقح البخاري ) (2)

 (.3/5/236شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

 (.3/5/236شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)

 =بطفارة إّن مـ قصد إكساكا لحاجة ومطؾقب، فقجده مشتغال»: يؼقل اإلمام الـقوي  (5)
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 ركعات. بعد آغتسال بصالة ثؿاين مبادرتف  .3

حتك فرغ مـ  حقث اكتظرت الرسقل   حسـ خؾؼ أم هاك  .4

 .(1)صالتف

 

 
  

                                                                                                               

شرح  .«وكحقها، لؿ يؼطعفا طؾقف حتك يػرغ، ثؿ يسلل حاجتف إٓ أن يخاف فقهتا =

 (.3/5/237)الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ 

 (.3/5/236شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 وتوجيهه لعموم الهساء تعليمه 


 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ3394 ـْ َأَكِس ْب َتْبؽِل ِطـَْد  (2)بِاْمَرَأةٍ  َمرَّ الـَّبِلُّ )، َقاَل: َط

اتَِّؼل اهَّللَ »َقْبٍر، َفَؼاَل: 
، َفنِكََّؽ َلْؿ ُتَصْب (4)َقاَلْت: إَِلْقَؽ َطـِّل« َواْصبِرِي (3)

، َفَؾْؿ ، َفَلَتْت َباَب الـَّبِلِّ إِكَُّف الـَّبِلُّ  (5)بُِؿِصقَبتِل، َوَلْؿ َتْعِرْفُف، َفِؼقَؾ َلَفا:

، َفَؼاَلْت: َلْؿ َأْطِرْفَؽ، َفَؼاَل:  ـَ ابِق ْبرُ »َتِجْد ِطـَْدُه َبقَّ َؿا الصَّ ْدَمِة  (6)إِكَّ ِطـَْد الصَّ

 .(8)«((7)األُوَلك

                                                                                                               

 /7154/13، 1302/3/205، 1283/3/177، 1252/3/149أصرافف: ] (1)

 [.2140/3/6/237، مسؾؿ 142

لؿ أقػ طؾك اسؿفا، وٓ اسؿ صاحب الؼرب، ويف »: )بامرأة( قال الحافظ ابـ حجر  (2)

 (.3/178الػتح ) .«طؾك صبل لفا تبؽل»رواية لؿسؾؿ ما يشعر بلكف ولدها، ولػظف: 

ولفذا  :الظاهر أكف كان يف بؽائفا قدر زائد مـ كقح أو غقره»قال الؼرصبل:  .)اتؼل اهلل( (3)

 (.3/178. الػتح )«أمرها بالتؼقى

 (.3/178)إلقؽ طـل( هق مـ أسؿاء إفعال، ومعـاها تـّح وابعد. الػتح ) (4)

أي: مـ شدة الؽرب الذي  ،«فلخذها مثؾ الؿقت» :)فؼقؾ لفا( وزاد مسؾؿ يف رواية لف (5)

 (.3/178 مـف ومفابة. الػتح )خجاًل  أصاهبا لؿا طرفت أكف رسقل اهلل 

 (.2/79الؽامؾ إجر والثقاب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)إكؿا الصرب( (6)

والؿعـك: إذا وقع الثبات أول شلء يفجؿ طؾك الؼؾب مـ  .)الصدمة إولك( (7)

مؼتضقات الجزع، فذلؽ هق الصرب الؽامؾ الذي يرتتب طؾقف إجر، وأصؾ الصدم: 

 (.3/179ضرب الشلء الصؾب بؿثؾف، فاستعقر لؾؿصقبة القاردة طؾك الؼؾب. الػتح )

 (.1/439صحقح البخاري ) (8)
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ـْ َأَكِس  -م3350 ـِ َمالٍِؽ َط  )،  ْب
ِ
َأَتك َطَؾك اْمَرَأٍة َتْبِؽل  َأنَّ َرُسقَل اهلل

، َفَؼاَلْت: َوَما ُتَبالِل بُِؿِصقَبتِل «اتَِّؼل اهَّللَ َواْصبِرِي»َطَؾك َصبِلٍّ َلَفا، َفَؼاَل َلَفا: 

 
ِ
ا َذَهَب، قِقَؾ َلَفا: إِكَُّف َرُسقُل اهلل َفَلَتْت َباَبُف، َفَؾْؿ ، َفَلَخَذَها مِْثُؾ الؿْقِت، َفَؾؿَّ

 َلْؿ َأْطِرْفَؽ، َفَؼاَل: 
ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل ـَ ابِق ْبُر »َتِجْد َطَؾك َبابِِف َبقَّ َؿا الصَّ إِكَّ

ِل َصْدَمةٍ  ْدَمةِ »، َأْو َقاَل: «ِطـَْد َأوَّ ِل الصَّ  .(1)(«ِطـَْد َأوَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . (2)الؿرأة إجـبقة لؾؿصالح الديـقة مخاصبتف  .1

 . (3)والرفؼ بالجاهؾ ،مع هذه الؿرأة تقاضعف  .2

 بالتؼقى والصرب. ةلؿصابفذه الؿرأة ال تقجقفف  .3

 . (4)وقبقل اطتذارها ،لفذه الؿرأة الؿصابة استؿاطف  .4

 .لؾؿرأة طـدما جاءت إلك بقتف  استؼبالف  .5

 لفذه الؿرأة وغقرها، بلن الصرب طـد الصدمة إولك. بقاكف  .6

 بلمتف ورحؿتف هبؿ. رفؼف ولطػف  .7

 ىائد:فال

 . (5)وهنقف طـ الؿـؽر ،بالؿعروف أمره  .1
                                                                                                               

 .381سؾؿ، صصحقح م (1)

 ( بتصرف.3/150الػتح ) (2)

 ( بتصرف.3/179الػتح ) (3)

 ( بتصرف.3/179الػتح ) (4)

 ( بتصرف.3/179الػتح ) (5)
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 . (1)يف طدم اتخاذ حاجب لؾدخقل طؾقف تقاضعف  .2

 .(2)الرتغقب يف احتؿال إذى طـد بذل الـصقحة وكشر الؿقطظة .3

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/179الػتح ) (1)

 (.3/179الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ِة،  -خ6349 ـْ َخـَْساَء بِـِْت ِخَذاٍم إَْكَصاِريَّ َجَفا َوْهَل َثقٌِّب )َط َأنَّ َأَباَها َزوَّ

 (2)َفَؽِرَهْت َذلَِؽ 
ِ
َفَردَّ كَِؽاَحفُ » ، َفَلَتْت َرُسقَل اهلل

(3))»(4). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

وهل ثقب  ،استؿاطف لفذه الؿرأة وشؽقاها بلن والدها زّوجفاو قبقلف  .1

 لطؾبفا يف فسخ كؽاحفا حقث إن العؼد بغقر رضاها. بغقر رضاها، وإجابتف 

 طؾك تحؼقؼ استؼرار الحقاة الزوجقة مـذ البداية حرصف  .2

 برضا الؿرأة يف الـؽاح، وأكف أساس يف قبقل الـؽاح. طـايتف  .3

 ىائد:فال

صقر الـؽاح التل يصح فقفا صؾب الػسخ: الـؽاح بدون رضك مـ  .1

 الزوجة.

 طدم جقاز إجبار البـت طؾك الزواج بؿـ ٓ ترتضقف. .2

 
  

                                                                                                               

 /6969، 6945/12/333، 5139/9/101، 5138/9/101أصرافف: ] (1)

12/356.] 

)فؽرهت ذلؽ( أي: ذلؽ الزواج مؿـ زوجفا إياه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (2)

 (.7/18البخاري )

 (.7/18)فرد كؽاحفا( فسخف وفرق بقـفؿا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.2/340صحقح البخاري ) (4)
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 (1)ىص احلديث:

  -م7680 
ِ
، )َأنَّ َرُسقَل اهلل

ِ
اِئِب َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ  طـ َجابِر ْبـ َطْبِد اهلل السَّ

؟»َأْو ُأمِّ اْلُؿَسقِِّب َفَؼاَل:  ـَ ائِِب َأْو َيا ُأمَّ اْلُؿَسقِِّب ُتَزْفِزفِق « (2)َما َلِؽ؟ َيا ُأمَّ السَّ

َٓ َباَرَك اهلُل فِقَفا، َفَؼاَل:  ك،  َفا ُتْذِهُب َخَطاَيا »َقاَلْت: اْلُحؿَّ ك، َفنِكَّ اَل َتُسبِّل اْلُحؿَّ

 .(3)«ُب اْلؽِقُر َخَبَث اْلَحِديدِ َبـِل آَدَم، َكَؿا ُيْذهِ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ؟.«مالؽ تزفزفقـ» :طـدما رآها ترتعد  ٕم السائب سمالف  .1

ثؿ أتبعت  الحؿك، ب ذلؽ هقسبأن إلجابتفا الؿتضؿـة  سؿاطف  .2

 .«ٓ بارك اهلل فقفا» :ؼقلفاب ذلؽ

 لفذه الؿرأة بلن ٓ تسب الحؿك.  تقجقفف  .3

 كؿا يذهب الؽقر خبث الحديد. ،تذهب الخطايا أن الحؿك بقاكف  .4

 صحابتف رجآ وكساء.ققال وأطؿال ٕ تػؼده  .5

 هذه الؿرأة مـ كالم ٓيؾقؼ.لؿا صدر مـ  حسـ معالجتف  .6

                                                                                                               

 [.6570/8/16/132أصرافف: ] (1)

: ترطديـ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )تزفزفقـ( تتحركقـ حركة شديدة، أي (2)

(8/16/133.) 

 .1072صحقح مسؾؿ، ص  (3)
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 ىائد:فال

 الـفل طـ سب الحؿك. .1

 طظؿ أجر وثقاب مـ أصقب بالحؿك إذا صرب واحتسب. .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َجابٍِر،  -م:4:7  الـَّبِلَّ )َط
ِة فِل َكْخٍؾ  َأنَّ َْكَصاِريَّ ْٕ ٍر ا َدَخَؾ َطَؾك ُأمِّ ُمَبشِّ

ـْ َغَرَس َهَذا الـَّْخَؾ؟ َأُمْسِؾٌؿ َأْم َكافٌِر؟: »َلَفا، َفَؼاَل َلَفا الـَّبِلُّ  َفَؼاَلْت:  ،«َم

اَل َيْغرُِس ُمْسِؾٌؿ َغْرًسا، َواَل َيْزَرُع َزْرًطا، َفَقْلُكَؾ ِمـُْف إِْكَساٌن، »َبْؾ ُمْسؾٌِؿ، َفَؼاَل: 

 .(2)«(َواَل َدابٌَّة، َواَل َشْلٌء، إاِلَّ َكاَكْت َلُف َصَدَقةً 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . يف كخؾ أم مبشر إكصارية دخقلف  .1

 واستؿاطف «مسؾؿ أم كافر؟أ الـخؾ؟ َس َر مـ غَ » :لفذه الؿرأة الف سم .2

 إلجابتفا بلكف مسؾؿ.

يغرس  ، وأكف ٓذكرا كان أو أكثك فضؾ غرس الؿسؾؿ طـ غقره بقاكف  .3

 وٓيزرع زرطًا فقلكؾ مـف إكسان، وٓ دابة وٓشلء إٓ كاكت لف صدقة. اغرًس 

 ىائد:فال

، ويف الحصقل مقز الؿسؾؿ طـ غقره حتك يف الغرس والزرع اإلسالم .1

طؾك الػضؾ وإجر يف الدكقا وأخرة، فالحؿدهلل طؾك كعؿة اإلسالم وهذا 

 الػضؾ العظقؿ.

 فضؾ الغرس والزرع. .2

 
  

                                                                                                               

 [.3969/5/10/213أصرافف: ] (1)

 .654صحقح مسؾؿ، ص  (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأَكٍس،  -م5790 ـٍ ِخـَْجًرا، َفَؽاَن َمَعَفا، )َط َأنَّ ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ اتََّخَذْت َيْقَم ُحـَْق

، َهِذِه ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ َمَعَفا ِخـَْجٌر، َفَؼاَل َلَفا 
ِ
َفَرآَها َأُبق َصْؾَحَة، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
ـَ َقاَلْت: اتََّخْذُتُف إِْن َدكَ  ،«َما َهَذا اْلِخـَْجُر؟: »َرُسقُل اهلل

ا مِـِّل َأَحٌد مِ

، َبَؼْرُت بِِف َبْطـَفُ  ـَ ق
 (2)اْلُؿْشِركِ

ِ
َيْضَحُؽ، َقاَلْت: َيا َرُسقَل  ، َفَجَعَؾ َرُسقُل اهلل

َؾَؼاءِ  ـَ الطُّ
ـْ َبْعَدَكا مِ ، اْقُتْؾ َم

ِ
  (3)اهلل

ِ
َيا ُأمَّ : »اْكَفَزُمقا بَِؽ؟ َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـَ ُسَؾْقٍؿ، إِنَّ اهَّللَ َقْد َكػَ   .(4)«(ك َوَأْحَس

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .ف تٕبل صؾحة وزوج استؼبالف  .1

 لؽالم أبل صؾحة وإخباره بلن زوجتف معفا خـجر. استؿاطف  .2

 .«ما هذا الخـجر؟»بؼقلف:  ٕم سؾقؿ  سمالف  .3

                                                                                                               

 [.4680/6/12/197]شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ  (1)

 (. 6/12/197)بؼرت بطـف( أي: شؼؼتف. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

)اقتؾ مـ بعدكا مـ الطؾؼاء( هق بضؿ الطاء وفتح الالم، وهؿ الذيـ أسؾؿقا مـ أهؾ  (3)

َـّ طؾقفؿ وأصؾؼفؿ، وكان يف إسالمفؿ  مؽة يقم الػتح، سؿقا بذلؽ: ٕن الـبل  م

ضعػ، فاطتؼدت أم سؾقؿ أهنؿ مـافؼقن، وأهنؿ استحؼقا الؼتؾ باهنزامفؿ وغقره، 

 (.6/12/197الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) وققلفا مـ بعدكا أي: مـ سقاكا. شرح

 .781صحقح مسؾؿ، ص (4)
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 أكف إن اطتدى أحد مـ الؿشركقـ مـف إلجابتفا وأن الغرض استؿاطف  .4

 طؾقفا فستبؼر بطـف.

 مـ مققػفا وشجاطتفا. ضحؽف  .5

 .إلضافتفا يف الؽالم أن تؼتؾ مـ بعدها مـ الطؾؼاء استؿاطف  .6

 . ٕم سؾقؿ حسـ جقابف  .7

 بؽـقتفا.  يف خطابف ٕم سؾقؿ مـاداتف  .8

 ىائد:فال

بلن اهَّلل هق »حقث قال:  مع ربف وشؽره لف سبحاكف  حسـ أدبف .1

 .«الذي كػك وأحسـ

 طؿـ أساء إلقف. طػقه  .2
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 (1)ىص احلديث:

ـَ َطبَّاٍس  -خ3893 ـْ َطَطاٍء، َقاَل: َسِؿْعُت اْب ، ُيْخبُِرَكا َيُؼقُل: )َقاَل َط

 
ِ
ـَ إَْكَصارِ  َرُسقُل اهلل

ْمَرَأٍة مِ
ِ
اَها ابْ -، (2)ٓ : -ـُ َطبَّاٍس َفـَِسقُت اْسَؿَفاَسؿَّ

ـَ َمَعـَا؟» ق ، َفَركَِبُف َأُبق ُفالٍَن (3)، َقاَلْت: َكاَن َلـَا َكاِضٌح «َما َمـََعِؽ َأْن َتُحجِّ

َفنَِذا َكاَن َرَمَضاُن »، لَِزْوِجَفا َواْبـَِفا، َوَتَرَك َكاِضًحا َكـَْضُح َطَؾْقِف، َقاَل: (4)َواْبـُفُ 

ةٌ اْطَتِؿرِي فِقِف، َفنِنَّ ُطْؿَرًة فِل  ا َقاَل(« (5)َرَمَضاَن َحجَّ َأْو َكْحًقا مِؿَّ
(6). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .لفذه الؿرأة طـ سبب طدم حجفا مع الـبل  سمالف  .1
                                                                                                               

 [.3038/5/9/3، ومسؾؿ 1863/4/86، 1782/3/705أصرافف: ] (1)

)امرأة مـ إكصار( ققؾ: إهنا أم سـان إكصارية، وققؾ: إهنا أم سؾقؿ زوجة أبل صؾحة.  (2)

 (.3/706الػتح )

لبعقر، أو الثقر، أو الحؿار الذي يستؼك الـاضح: ا«)كاضح( أي: بعقر، قال ابـ بطال:  (3)

 (.3/707الػتح ) .«طؾقف، لؽـ الؿراد بف هـا: البعقر

)وابـف( إن كاكت هل أم سـان، فقحتؿؾ أن يؽقن اسؿ ابـفا سـاكا، وإن كاكت هل أم  (4)

سؾقؿ فؾؿ يؽـ لفا يقمئذ ابـ يؿؽـ أن يحج سقى أكس، وطؾك هذا فـسبتف إلك أبل 

 (.3/707صؾحة بؽقكف ابـف مجازا. الػتح )

جة يف )طؿرة يف رمضان حجة( فالحاصؾ أكف أطؾؿفا أن العؿرة يف رمضان تعدل الح (5)

الثقاب، ٓ أهنا تؼقم مؼامفا يف إسؼاط الػرض: لإلجؿاع طؾك أن آطتؿار ٓ يجزئ 

 (.3/707طـ حج الػرض. الػتح )

 (.1/539صحقح البخاري ) (6)
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َكاَن َلـَا َكاِضٌح، َفَركَِبُف َأُبق ُفالٍَن َواْبـُُف، »إلجابتفا، بؼقلفا:  استؿاطف  .2

 .«ًحا َكـَْضُح َطَؾْقفِ لَِزْوِجَفا َواْبـَِفا، َوَتَرَك َكاِض 

لؿا  :لفذه الؿرأة بعدما طؾؿ بعذرها بلن تعتؿر يف رمضان تقجقفف  .3

 .مـ الػضؾ ؾعؿرة فقفل

 جد هذه الؿرأة حاجة معفؿ.يلصحابتف طـدما لؿ  تػؼده  .4

 طؾك دٓلة أمتف طؾك الخقر رجآ وكساء. حرصف  .5

 ىائد:فال

 .(1)إٓ يف أشفر الحج لؿ يعتؿر الـبل   .1

 مشروطقة الؿبادرة بالحج. .2

 

 
  

                                                                                                               

كان يشتغؾ يف رمضان مـ العبادة بؿا هق أهؿ مـ العؿرة، وخشل مـ  يحتؿؾ أكف  (1)

وا إلك ذلؽ مع ما هؿ طؾقف مـ الؿشؼة الؿشؼة طؾك أمتف: إذ لق اطتؿر يف رمضان، لبادر

يف الجؿع بقـ العؿرة والصقم، وقد كان يرتك العؿؾ وهق يحب أن يعؿؾف خشقة أن 

 (.3/708الػتح )يػرض طؾك أمتف وخقفا مـ الؿشؼة طؾقفؿ. 
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل َسِعقدٍ  -خ8430  ): قال  َط
ِ
 َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلك َرُسقِل اهلل

َجاُل بَِحِديثَِؽ  ، َذَهَب الرِّ
ِ
ـْ َكْػِسَؽ  (3)، َفاْجَعْؾ َلـَا(2)َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

مِ

ا َطؾََّؿَؽ اهلُل، َفَؼاَل:  ُؿـَا مِؿَّ ـَ فِل َيْقِم َكَذا َوَكَذا فِل »َيْقًما َكْلتِقَؽ فِقِف ُتَعؾِّ اْجَتِؿْع

 «َمَؽاِن َكَذا َوَكَذا
ِ
َـّ َرُسقُل اهلل ، َفَلَتاُه ـَ َؿُف اهلُل، ، َفاْجَتَؿْع ا َطؾَّ َـّ مِؿَّ َؿُف ، َفَعؾَّ

ـَ َيَدْيَفامَ »ُثؿَّ َقاَل:  ُم َبْق َـّ اْمَرَأٌة ُتَؼدِّ ا ِمـُْؽ
ـْ َوَلِدَها َثَلََثًة، إاِلَّ َكاَن َلَفا (4) ِم

(5) 

ـَ الـَّارِ  ؟ َقاَل:  (6)، َفَؼاَلِت اْمَرَأةٌ «ِحَجاًبا ِم ـِ ، َأِو اْثـَْق
ِ
: َيا َرُسقَل اهلل َـّ مِـُْف

، ُثؿَّ َقاَل:  ـِ َتْق ـِ »َفَلَطاَدْتَفا َمرَّ ـِ  َواْثـَْق ـِ َواْثـَْق  .(7)«َواْثـَْق

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ َقاَلِت الـَِّساُء لِؾـَّبِلِّ  -خ303 َغَؾَبـَا َطَؾْقَؽ ): ط

                                                                                                               

، 7310/13/305، 1249/3/142، 101/1/236،102/1/236أصرافف: ] (1)

 [.6699/8/16/184ومسؾؿ 

استلثروا واختصقا بف دوكـا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  .بحديثؽ()ذهب الرجال  (2)

 (.9/101صحقح البخاري )

 (.1/236)فاجعؾ لـا( أي: طّقـ لـا. الػتح ) (3)

 (.9/101)بقـ يديفا( قدامفا ويف حقاهتا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (. 1/236)لفا( أي: التؼديؿ. الػتح ) (5)

 (.1/236)امرأة( هل أم سؾقؿ، وققؾ غقرها. الػتح ) (6)

 (.2/730صحقح البخاري ) (7)
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َجاُل  الرِّ
ـْ َكْػِسَؽ  (2)، َفاْجَعْؾ َلـَا َيْقًما(1)

َـّ فِقِف،(3)مِ َـّ َيْقًما َلِؼَقُف  ، َفَقَطَدُه

َـّ  َـّ َوَأَمَرُه َفَقَطَظُف
(4) ، : َـّ قَؿا َقاَل َلُف

مُ »َفَؽاَن فِ َـّ اْمَرَأٌة ُتَؼدِّ َما ِمـُْؽ
َثَلََثًة  (5)

ـْ  َوَلِدَها، إاِلَّ َكاَن َلَفا ِحَجاًبا ِم
ـَ الـَّارِ  (6) ؟ َفَؼاَل:  ،«ِم ـِ َفَؼاَلِت اْمَرَأٌة: َواْثـََتْق

ـِ »  .(7)«َواْثـََتْق

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لطؾب هذه الؿرأة يف تخصقص وقت لفـ لتعؾقؿفـ،  استؿاطف  .1

 لفـ: لتحصقؾ العؾؿ مـف. واستجابتف 

لتعؾقؿفـ، وتخصقص وقت لذلؽ، خاص د مؽان يتحدب أمره  .2

 واهتؿامف بالققت. وهذا مـ طـايتف 

 ڍ ڍ﴿لؾـساء، والقطظ لف أهؿقتف وتلثقره، قال تعالك:  وطظف  .3

                                                                                                               

)غؾبـا طؾقؽ الرجال( أفادوا مـؽ أكثر مـا لؿالزمتفؿ لؽ وضعػـا طـ مزاحتؿفؿ.  (1)

 (.1/32تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/32بخاري ))يقما( تعؾؿـا فقف وتخصـا بف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح ال (2)

)مـ كػسؽ( مـ اختقارك أو مـ أوقات فراغؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (3)

 (.1/32البخاري )

 (.1/236)أمرهـ( أي: بالصدقة. الػتح ) (4)

 (.1/32)تؼدم( يؿقت لفا يف حقاهتا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

 (.1/32)حجابا( حاجزا يحجبفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (6)

 (.1/217صحقح البخاري ) (7)
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 ﴾کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[57يقكس:]

 ٕسئؾة الـساء وإجابتف لفـ. استؿاطف  .4

 يف إطادة إسئؾة طؾقف. سعة صدره  .5

 لؾـساء إٓ بعد اجتؿاطفـ. طدم ذهابف  .6

مـ  طـد فؼد إوٓد، وفضؾ لؾـساء طؾك الصرب وآحتساب حثف  .7

لألم مـ الـار إذا هل  االقلد أو اثـقـ، وأكف يؽقن حجابً  فؼدت ثالثة مـ

 .(1)قدمتف صابرة محتسبة، والػضؾ لقس خاصًا بالـساء

 ىائد:فال

، قال كؿا يف «وأمرهـ» :لؾـساء بالصدقة وذلؽ مـ ققلف أمره  .1

 .(2)«فتصدقـ» أن رسقل اهلل  حديث ابـ طباس 

 يف إجابتف بالعدد واثـتقـ أكثر مـ مرة. تلكقده  .2

 لفـ بالصدقة. الؿقطظة لؿا لفا مـ إثر طؾك أمره  تؼديؿف  .3

محبة الـساء لؾتعؾؿ وتطبقؼ ذلؽ يف حقاهتـ وحرصفـ طؾك تطبقؼ  .4

 . (3)السـة

                                                                                                               

 ( بتصرف.1/237الػتح ) (1)

 .979( برقؿ: 2/280حقح البخاري )ص (2)

 (.1/237الػتح ) (3)
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 . (1)أن أصػال الؿسؾؿقـ يف الجـة .5

 .(2)مـ مات لف ولدان حجباه مـ الـار، وٓ اختصاص لذلؽ بالـساء .6

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/237الػتح ) (1)

 (.1/237الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ3363  ـْ َبـِل َأَسٍد، َط
، )َقاَلْت: َكاَكْت ِطـِْدي اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
ـْ َهِذِه؟»، َفَؼاَل: َفَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل ْقِؾ،  ،(2)«َم َٓ َتـَاُم بِالؾَّ ُقْؾُت: ُفالََكُة 

ـْ َصالَتَِفا، َفَؼاَل: 
ـَ األَْطَؿاِل، َفنِنَّ اهَّللَ الَ  (3)َطَؾْقُؽْؿ َما ُتطِقُؼقنَ َمْف »َفُذكَِر مِ ِم

 .(4)«(َيَؿؾ  َحتَّك َتَؿؾ قا

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 طـ الؿرأة التل طـدها. لزوجتف أم الؿممـقـ طائشة  سمالف  .1

طـ هذه الؿرأة وطبادهتا وققامفا  لحديث طائشة  استؿاطف  .2

 الؾقؾ كؾف.

ـَ األَْطَؿاِل، َفنِنَّ »وتقضقحف بؼقلف:  تقجقفف  .3 َطَؾْقُؽْؿ َما ُتطِقُؼقَن ِم

 «.اهَّللَ الَ َيَؿؾ  َحتَّك َتَؿؾ قا

 م طؾقف صاحبف.ودا  ماك اهللأن أحب الديـ إللفذه الؿرأة وغقرها  بقاكف  .4

                                                                                                               

 [.1151/3/43، 43/1/124أصرافف: ] (1)

ققؾ الحقٓء بـت تقيت بـ حبقب بـ »: بـ حجر اقال الحافظ  .مـ هذه؟(ال: )فؼ (2)

 (.1/125. الػتح )«أسد بـ طبد العزى، مـ رهط خديجة أم الؿممـقـ 

أي: اشتغؾقا مـ إطؿال بؿا تستطقعقن الؿداومة طؾقف. الػتح  .«طؾقؽؿ بؿا تطقؼقن» (3)

(1/125.) 

 (1/414صحقح البخاري ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
301 

 ىائد:فال

 ورحؿتف هبذه إمة. شػؼتف  .1

تدوم الطاطة والذكر والؿراقبة، والـقة  مـ العؿؾ دوام الؼؾقؾب أن .2

 .(1)واإلخالص واإلقبال طؾك الخالؼ سبحاكف

 أن الؼؾقؾ الدائؿ مـ العؿؾ الصالح خقر مـ كثقر مـؼطع. .3

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.3/6/74شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

الُؿْممِـَاُت إَِذا َكاَكِت )َقاَلْت:  َزْوج الـَّبِلِّ  طـ َطائَِشَة  -خ6399

َـّ  إَِلك الـَّبِلِّ  (2)َهاَجْرنَ  َيْؿَتِحـُُف
 َتَعاَلك:  (3)

ِ
 ھ ہ ہ ہ﴿بَِؼْقِل اهلل

إَِلك آِخِر أَيِة. َقاَلْت  [10]الؿؿتحـة:  ﴾ےے ھ ھ ھ

ـَ الُؿْممِـَاُت َفَؼْد َأَقرَّ بِاْلِؿْحـَةِ 
ْرِط مِ ـْ َأَقرَّ بَِفَذا الشَّ َطائَِشُة: َفَؿ

، َفَؽاَن َرُسقُل (4)

 
ِ
  اهلل

ِ
َـّ َرُسقُل اهلل ، َقاَل َلُف َـّ ـْ َقْقلِِف

ـَ َفَؼْد : »إَِذا َأْقَرْرَن بَِذلَِؽ مِ اْكَطِؾْؼ

َـّ    ،«َباَيْعُتُؽ
ِ
ْت َيُد َرُسقِل اهلل  َما َمسَّ

ِ
َـّ  َٓ َواهلل ، َغْقَر َأكَُّف َباَيَعُف َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ

 
ِ
 َما َأَخَذ َرُسقُل اهلل

ِ
َـّ  بِالَؽالَِم، َواهلل َّٓ بَِؿا َأَمَرُه اهلُل، َيُؼقُل َلُف َطَؾك الـَِّساِء إِ

 : َـّ َـّ »إَِذا َأَخَذ َطَؾْقِف  .(5)َكالًَما(« َقْد َباَيْعُتُؽ

 ديث:الىارد يف احل تعامل الييب 

  .لؾؿرأة يف إقرارها بشروط البقعة استؿاطف  .1

                                                                                                               

، 4891/8/515، 4182/7/520، 2733/5/381، 2713/5/368أصرافف: ] (1)

 [.4834/7/13/11، مسؾؿ 7214/13/216، 5288/9/330

 (.9/334أي: مـ مؽة إلك الؿديـة، وققؾ: طام الػتح. الػتح ) .)هاجرن( (2)

أي: يختربهـ فقؿا يتعؾؼ باإليؿان فقؿا يرجع إلك ضاهر الحال دون  .)يؿتحـفـ( (3)

 (.9/334آصالع طؾك ما يف الؼؾقب. الػتح )

(، وققؾ: حصؾ لفا آمتحان 9/335يصقر إلك شرط اإليؿان. الػتح ) .)أقر بالؿحـة( (4)

 (.7/49بصدق اإليؿان. تعؾقؼ مصػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.2/371صحقح البخاري ) (5)
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 .ـبايعتؽ قد لؿـ أقرت هبذه الشروط بؼقلف: إجابتف  .2

 وأمره لؾـساء بعد البقعة بآكطالق وطدم البؼاء. تقجقفف  .3

يف  -يف التقثؼ مـ الـساء- حتك يف إمقر الؿفؿة جداً   اكتػاؤه .4

بالؼقل بالؾسان دون الحاجة إلك الؿصافحة، فؾؿ تؿس يده يد امرأة  البقعة

 .، ويف هذا درس طظقؿ لألمةأجـبقة قط

 ىائد:فال

 بايعفـ بالؽالم فؼط. أكف  إيضاح أم الؿممـقـ طائشة  .1

هبذا إمر حتك أقسؿت باهلل، بلكف لؿ  طـاية أم الؿممـقـ طائشة  .2

 يد امرأة قط. تؿس يد رسقل اهلل 

 ، ووضع حدوًدالؿرأة، فشرع أحؽاًماة اإلسالم طـاية طظقؿة باطـاي .3

مـ أجؾ حؿاية الؿرأة، وحػظفا، وسرتها: لتعقش طػقػة كريؿة محتشؿة 

 زكقة.
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 ىص احلديث:

  -م6434
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َقاَل: َخَرَج َرُسقُل اهلل  -َأْو َلْقَؾةٍ -َذاَت َيْقٍم  َط

اَطَة؟»َفنَِذا ُهَق بَِلبِل َبْؽٍر َوُطَؿَر، َفَؼاَل:  ـْ ُبُققتُِؽَؿا َهِذِه السَّ  ،«َما َأْخَرَجُؽَؿا ِم

، َقاَل: 
ِ
: اْلُجقُع َيا َرُسقَل اهلل َٓ َوَأَكا، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، أَلَْخَرَجـِل الَِّذي »َقا

َْكَصاِر َفنَِذا ُهَق َلْقَس فِل «ُمقاَأْخَرَجُؽَؿا، ُقق ْٕ ـَ ا
، َفَؼاُمقا َمَعُف، َفَلَتك َرُجاًل مِ

 
ِ
ا َرَأْتُف اْلَؿْرَأُة، َقاَلْت: َمْرَحًبا َوَأْهاًل، َفَؼاَل َلَفا َرُسقُل اهلل ـَ : »َبْقتِِف، َفَؾؿَّ َأْي

، َفـََظَر إَِلك  (1)َقاَلْت: َذَهَب َيْسَتْعِذُب َلـَا ،«ُفََلٌن؟ َْكَصاِريُّ ْٕ ـَ اْلَؿاِء، إِْذ َجاَء ا
مِ

 
ِ
ِف َما َأَحٌد اْلَقْقَم َأْكَرَم َأْضَقاًفا مِـِّل،  َرُسقِل اهلل َوَصاِحَبْقِف، ُثؿَّ َقاَل: اْلَحْؿُد لِؾَّ

ـْ َهِذِه، َقاَل: َفاْكَطَؾَؼ، َفَجاَءُهْؿ بِِعْذٍق فِقِف ُبْسٌر َوَتْؿٌر َوُرَصٌب، َفَؼاَل: ُكؾُ 
قا مِ

 (2)َوَأَخَذ اْلُؿْدَيةَ 
ِ
إِيَّاَك، َواْلَحُؾقَب : »، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهلل

، َفَذَبَح َلُفْؿ، «(3)

ا َأْن َشبُِعقا َوَرُووا، َقاَل َرُسقُل  ـْ َذلَِؽ اْلِعْذِق َوَشِرُبقا، َفَؾؿَّ
اِة َومِ ـَ الشَّ

َفَلَكُؾقا مِ

 
ِ
َبِل َبْؽٍر، َوُطَؿرَ  اهلل

ِ
ـْ َهَذا الـَِّعقؿِ »: ٕ َـّ َط َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، َلُتْسَلُل

 َيْقمَ  (4)

                                                                                                               

)يستعذب لـا( أي: يلتقـا بؿاء طذب، وهق الطقب. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ  (1)

(7/13/229.) 

)وأخذ الؿدية( بضؿ الؿقؿ وكسرها هل السؽقـ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ  (2)

(7/13/229.) 

 (.7/13/229)والحؾقب( ذات الؾبـ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

الؿراد السمال طـ الؼقام بحؼ شؽره، والذي »قال الؼاضل طقاض:  .)لتسللـ طـ هذا الـعقؿ( (4)

كعتؼده أن السمال هـا سمال تعداد الـعؿ، وإطالم بآمتـان هبا، وإضفار الؽرامة بنسباغفا، ٓ 

 (.7/13/229. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«سمال تقبقخ وتؼريع ومحاسبة
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ُؽُؿ اْلُجقُع، ُثؿَّ لَْؿ َتْرِجُعقا َحتَّك َأَصابَُؽْؿ َهَذا
ـْ ُبقُقتِ ِؼَقاَمِة، َأْخَرَجُؽْؿ ِم  الْ

 .(1)«الـَِّعقؿُ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 فانتقلفذه الؿرأة أيـ فالن، وهق أبق الفقثؿ مالؽ بـ ال سمالف  .1

(2). 

لفذه الؿرأة وإجابتفا طـ زوجفا بلكف ذهب يستعذب لـا  استؿاطف  .2

 مـ الؿاء.

 .(3)لؽالم هذه الؿرأة إجـبقة ومراجعتفا الؽالم لؾحاجة سؿاطف  .3

 ىائد:فال

مـ قبؾ هذا الصحابل طـد حصقل  سبحاكف الحؿدهلل والثـاء طؾقف .1

  .(4)كعؿة ضاهرة

لتسللـ »: لهؿقة الشؽر، وهذا مـ ققلف لؽبار صحابتف ب  تذكقره .2

الؼقام بحؼ »فالسمال الؿراد بف »الؼاضل طقاض: قال  .«طـ هذا الـعقؿ

ا وطدم البطر، الشؽر دائؿً  ةباستحضار كعؿ تـبقفف ٕمتف ويف هذا ، (5)«شؽره

                                                                                                               

 .870صحقح مسؾؿ، ص (1)

  .د الؿثـاة تحت مع كسرهابػتح الؿثـاة فقق وتشدي (2)

 (.7/13/227شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

 ( بتصرف.7/13/228شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)

 ( بتصرف.7/13/230شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (5)
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قد خرجقا مـ بققهتؿ بسبب الجقع ثؿ أكؾقا وشربقا حتك فنذا كان همٓء 

أكعؿ اهلل ، فؽقػ بغقرهؿ مؿـ «لتسللـ طـ هذا الـعقؿ» :ل قؼي ، ثؿشبعقا

 طؾقفؿ، وأسرفقا، ولؿ يشؽروا، وٓحقل وٓققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ.

 الؿتؿؽـة يف قؾقب الـاس ضفر ذلؽ: محبتف  .3

 مرحبا وأهال.: يف ققل هذه الؿرأة لرسقل اهلل  .أ 

الحؿد هلل ما أحد الققم أكرم  : الفقثؿ مالؽ بـ التقفان لققل أب .ب 

 ا مـل.أضقافً 

ٕضقافف هذا العذق الؿشتؿؾ طؾك بسر وتؿر   أبل الفقثؿ تؼديؿ .ج 

 .، ثؿ ذبح الشاةورصب

مـ  ا يف التؼؾؾ مـ الدكقا، حقث خرج ا طظقؿً أمتف درًس  أططك  .4

مـذ قدم الؿديـة  ما شبع آل محؿد » :بقتف مـ شدة الجقع، و تؼقل طائشة 

ودرطف مرهقكة طؾك شعقر  تقيف »، و«ا حتك قبضمـ صعام ثالث لقال تباطً 

 .  ، بؾ أكثر أصحابفصاحبقف  حالوكان هذا ، «استداكف ٕهؾف
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 (1)احلديث:ىص 

  -خ405
ِ
، َقاَل: َخَرَج َرُسقُل اهلل ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ فِل َأْضَحك َأْو  َط

ـَ َفنِكِّل  (2)َيا َمْعَشرَ »فِْطٍر إَِلك الُؿَصؾَّك، َفَؿرَّ َطَؾك الـَِّساِء، َفَؼاَل:  ْق الـَِّساِء َتَصدَّ

َـّ  ُأِريُتُؽ
؟ َقاَل:  ،«َأْكَثَر َأْهِؾ الـَّارِ  (3)

ِ
: َوبَِؿ َيا َرُسقَل اهلل ـَ ـَ »َفُؼْؾ ْع  ،(4)ُتْؽثِْرَن الؾَّ

ـٍ َأْذَهَب  ،(5)َوَتْؽُػْرَن الَعِشقرَ  ـْ َكاقَِصاِت َطْؼٍؾ َوِدي ُجِؾ  (6)َما َرَأْيُت ِم لُِؾبِّ الرَّ

َـّ  ـْ إِْحَداُك : َوَما ُكْؼَصاُن ِديـِـَا َوَطْؼؾِـَا َيا َرُس «الَحاِزِم ِم ـَ ؟ َقاَل: ، ُقْؾ
ِ
قَل اهلل

ُجؾِ » : َبَؾك، َقاَل:  ،(7)«َأَلْقَس َشَفاَدُة الَؿْرَأِة ِمْثَؾ كِْصِػ َشَفاَدِة الرَّ ـَ َفَذلِِؽ »ُقْؾ

                                                                                                               

 /2658، 1951/4/229، 1462/3/381، 956/2، 304/1/483أصرافف: ] (1)

 [.243/1/2/68، 241/1/2/67، ومسؾؿ 5/315

 (.1/484)معشر( الؿعشر كؾ جؿاطة أمرهؿ واحد. الػتح ) (2)

بضؿ الفؿزة وكسر الراء طؾك البـاء لؾؿػعقل، والؿراد: أن اهلل تعالك أراهـ  .«أريتؽـ» (3)

 (.1/484لف لقؾة اإلسراء. الػتح )

أحد، والؾعـ هق الطرد واإلبعاد طـ ا حال الدطاء طؾك تتؾػظـ بف كثقرً  .«تؽثرن الؾعـ» (4)

 (.1/68الخقر والرحؿة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/484تجحدن حؼ الخؾقط وهق الزوج أو أطؿ مـ ذلؽ. الػتح ) .«تؽػرن العشقر» (5)

 (.1/484ا. والؾب أخػك مـ العؼؾ، وهق الخالص مـف. الػتح )أشد إذهابً  .«أذهب لؾب» (6)

 کک ک ک گ گ﴿ :أشار بذلؽ إلك ققلف تعالك .«شفادة الرجؾ كصػ» (7)

. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري [282البؼرة: ] ﴾گ گ ڳ ڳ

(1/68.) 
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ـْ ُكْؼَصاِن َطْؼِؾَفا ِم
: َبَؾك، َقاَل:  ،«َأَلْقَس إَِذا َحاَضْت َلْؿ ُتَصؾِّ َوَلْؿ َتُصؿْ  ،(1) ـَ ُقْؾ

ـْ ُكْؼَصاِن »  .(3)«((2)ِديـَِفاَفَذلِِؽ ِم

ـْ َأبِل َسِعقٍد الُخْدِريِّ  -خ 3573   َط
ِ
فِل َأْضًحك  َخَرَج َرُسقُل اهلل

َدَقِة، َفَؼاَل:  َأْو فِْطٍر إَِلك الُؿَصؾَّك، ُثؿَّ اْكَصَرَف، َفَقَطَظ الـَّاَس، َوَأَمَرُهْؿ بِالصَّ

ُققا» ، »، َفَؼاَل: ، َفَؿرَّ َطَؾك الـَِّساءِ «َأي َفا الـَّاُس، َتَصدَّ ـَ ْق َيا َمْعَشَر الـَِّساِء، َتَصدَّ

َـّ َأْكَثَر َأْهِؾ الـَّارِ  ؟ َقاَل:  ،«َفنِكِّل َرَأْيُتُؽ
ِ
: َوبَِؿ َذلَِؽ َيا َرُسقَل اهلل ـَ ُتْؽثِْرَن »َفُؼْؾ

، َأْذَهَب لِ  ـٍ ـْ َكاقَِصاِت َطْؼٍؾ َوِدي ، َوَتْؽُػْرَن الَعِشقَر، َما َرَأْيُت ِم ـَ ْع ُجِؾ الؾَّ ُؾبِّ الرَّ

، َيا َمْعَشَر الـَِّساءِ  َـّ ـْ إِْحَداُك ا َصاَر إَِلك َمـِْزلِِف،  ،«الَحاِزِم، ِم ُثؿَّ اْكَصَرَف، َفَؾؿَّ

، َهِذِه 
ِ
ـِ َمْسُعقٍد، َتْسَتْلِذُن َطَؾْقِف، َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل َجاَءْت َزْيـَُب، اْمَرَأُة اْب

َياكِِب؟ َأي  »َفَؼاَل:  ،(4) َزْيـَُب  ـِ َمْسُعقٍد، َقاَل: « الزَّ َكَعْؿ، اْئَذُكقا »َفِؼقَؾ: اْمَرَأُة اْب

َدَقِة، َوَكاَن ِطـِْدي  ،«َلَفا ، إِكََّؽ َأَمْرَت الَقْقَم بِالصَّ
ِ
َفُلِذَن َلَفا، َقاَلْت: َيا َكبِلَّ اهلل

ـْ  ـُ َمْسُعقٍد: َأكَُّف َوَوَلَدُه َأَحؼُّ َم َق بِِف، َفَزَطَؿ اْب ُحؾِلٌّ لِل، َفَلَرْدُت َأْن َأَتَصدَّ

                                                                                                               

طالمة كؼصاكف، أي: وجقد الثاكقة معفا لـسقاهنا وقؾة ضبطفا، وهذا  «مـ كؼصان طؼؾفا» (1)

يشعر بـؼص طؼؾفا طـ الرجؾ إجؿآ، وأما تػصقال فؼد تؽقن امرأة أكثر طؼال مـ 

 (.1/68كثقر مـ الرجال. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

ؿ أمقر الديـ أكؼص مؿا )مـ كؼصان ديـفا( أي: إن ما يؼع مـفا مـ العبادة، وهل مـ أه (2)

 (.1/68يؼع مـ الرجؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/255صحقح البخاري ) (3)

 (.3/383. الػتح )الؼائؾ هق بالل  .)هذه زيـب( (4)
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ْقُت بِِف َطَؾْقِفْؿ، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ـُ َمْسُعقدٍ، َزْوُجِؽ َوَوَلُدِك َأَحؼ  : » َتَصدَّ َصَدَق اْب

ْقِت بِِف َطَؾْقِفؿْ  ـْ َتَصدَّ  .(1)«(َم

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ٕسئؾة الـساء دون مؼاصعة، وإجابتف لفـ، وإيضاح  استؿاطف  .1

 ماخػل طؾقفـ.

بلهؿقة تعامؾ الؿرأة مع زوجفا، وأن تؽقن شاكرة لؿا  طـايتف  .2

 ؼدمف لفا.ي

 إلك الـساء لقطظفـ لقحدهـ. ذهابف  .3

 مـ هل التل تستلذن. سمالف  .4

بالدخقل، واستؿاطف لسمالفا،  ٓمرأة ابـ مسعقد  إذكف  .5

 دام محتاجًا. لفا بالصدقة طؾك الزوج ما وإجابتف 

 يف بقان كؼصان طؼؾ الؿرأة وديـفا. تؾطػف  .6

بالخؾؼ العظقؿ والصػح الجؿقؾ، والرفؼ والرأفة مع  اتسامف  .7

 .(2)ـالـساء وغقره

 .(3)لؾـساء مـ الؽالم الؼبقح كالؾعـ والشتؿ تحذيره  .8

                                                                                                               

 (.1/479صحقح البخاري ) (1)

 ( بتصرف1/485الػتح ) (2)

 ( بتصرف.1/485الػتح ) (3)
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 ىائد:فال

 .الـار وبذل إسباب الؿـجقة مـ ،طؾك أبقاب الخقر دٓلتف  .1

 معـاه.  ـفقؿا ٓيظفر لف لف  مراجعة الـساء  .2

 أن الؿرأة كاقصة يف طؼؾفا وديـفا. بقاكف  .3

رأيت أذهب  ما»ؼقلف: دهاء الـساء بلؾرجال أن يـتبفقا ل تقجقفف  .4

 .«مـ إحداكـ لؾب الرجؾ الحازم

 . (1)يف الـصح بؿا يؽقن سببا إلزالة الصػة التل تعاب تغؾقظف  .5

 . (2)أن العؼؾ يؼبؾ الزيادة والـؼصان بقاكف  .6

 . (3)لؾـاس بالصدقة أمره  .7

 . (4)أن الصدقة تدفع العذاب بقاكف  .8

 وتحذيرهؿلرطاياهؿ، وأصحاب القٓيات وكرباء الـاس  اإلمام وطظ .9

 . (5)الؿخالػات، وتحريضفؿ طؾك الطاطات

يقاجف بالـصقحة الشخص الؿعقـ: ٕن يف التعؿقؿ تسفقالً  أن ٓ .10

  .(6)السامع طؾك

                                                                                                               

 (.1/485الػتح ) (1)

 (.1/485الػتح ) (2)

 (.1/485الػتح ) (3)

 (.1/485الػتح ) (4)

 (.1/2/68شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (5)

 (.1/485الػتح ) (6)
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 إبداء مارآه.والعؾؿ  طدم كتؿاكف  .11

  .(1)العقدحضقر الـساء لصالة  .12

 تخصقص مؽان خاص لؾـساء يف آخر الؿسجد أو الؿصؾك. .13

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/485الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ُأمِّ َقْقسٍ  -خ 6834  )َقاَلْت:  َط
ِ
ـٍ لِل َطَؾك َرُسقِل اهلل ، َوَقْد َدَخْؾُت بِاْب

ـَ الُعْذَرةِ  (2)َأْطَؾْؼُت 
َـّ بَِفَذا  (5)َتْدَغْرنَ  (4)َطَؾك َما»، َفَؼاَل: (3)َطَؾْقِف مِ َأْوالََدُك

، َفنِنَّ فِقِف َسْبَعَة َأْشِػَقةٍ  َـّ بَِفَذا الُعقِد الِفـِْديِّ الِعَلَِق، َطَؾْقُؽ
، ِمـَْفا َذاُت (6)

                                                                                                               

 /5718/10، 5715/10/177، 5713/10/176، 5692/10/155أصرافف: ] (1)

 [.5763/7/14/207، ومسؾؿ 181

هق مـ اإلطالق وهق معالجة طذرة الصبل ورفعفا باإلصبع. حاشقة صحقح  .)أطؾؼت( (2)

 (.2/446البخاري )

)العذرة( ففل بضؿ الؿفؿؾة وسؽقن الؿعجؿة، وجع يف الحؾؼ يعرتي الصبقان غالبا.  (3)

 (.10/157الػتح )

 (.10/177)طالم( أي: ٕي شلء. الػتح ) (4)

ؿة والدال الؿفؿؾة، والدغر: غؿز الحؾؼ. )تدغرن( خطاب لؾـسقة، وهق بالغقـ الؿعج (5)

 .(10/177الػتح )

ويف حاشقة صحقح البخاري مـ الدغر، وهق رفع لفاة الؿعذور. حاشقة صحقح 

 (.2/446البخاري )

جؿع شػاء كدواء وأدوية، كذا وقع آقتصار يف الحديث مـ  .)فنن فقف سبعة أشػقة( (6)

ة فاختصره الراوي، أو اقتصر طؾك آثـقـ: السبعة طؾك اثـقـ، فنما أن يؽقن ذكر السبع

لقجقدهؿا حقـئذ دون غقرهؿا، وقد ذكر إصباء مـ مـافع الؼسط أكف يدر الطؿث 

 (.10/157والبقل ويؼتؾ ديدان إمعاء. الػتح )
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ـْ َذاِت الَجـِْب  ـَ الُعْذَرِة، َوُيَؾد  ِم الَجـِْب: ُيْسَعُط ِم
(1)»)(2). 

ْهِريِّ  -خ6839 ـِ الزُّ ـُ َطْبدِ َط  ْب
ِ
: ، َقاَل: َأْخَبَركِل ُطَبْقُداهلل

ِ
َأنَّ ُأمَّ َقْقٍس )اهلل

 
ِ
ـَ َرُسقَل اهلل تِل َباَيْع ـَ اْلُؿَفاِجَراِت إَُوِل الالَّ

، َوَكاَكْت مِ ـٍ ، بِـَْت مِْحَص

 
ِ
َفا َأَتْت َرُسقَل اهلل َرْتُف: َأكَّ ، َأْخبَ ـٍ ـِ مِْحَص اَشَة بْ ـٍ  َوِهَل ُأْخُت ُطؽَّ بِابْ

ِف مِ ههقَ  (3)َلَفا َؼْت َطَؾقْ ُؼقا اهَّللَ، َطَؾك َما َتْدَغُروَن »اَل: ههـَ الُعْذَرةِ، َفؼَ ههْد َطؾَّ اتَّ

ْوالََدُكْؿ بَِفِذهِ اإل َعَة (4)ْطَلَِق أَ قِف َسبْ
، َفنِنَّ فِ  الِفـِْديِّ

ُؽْؿ بَِفَذا الُعقدِ ، َطَؾقْ

ـَْفا ٍة، ِم قَ ْشِػ اُت الَجـِْب  :أَ اَل: ه. قَ (5)ِريُد الُؽْسَت، َيْعـِل الُؼْسطَ هيُ « َذ

 .(6)ُلَغٌة( َوِهَل 

                                                                                                               

هق ورم حار يعرض يف الغشاء الؿستبطـ لألضالع، وقد يطؾؼ طؾك ما  .)ذات الجـب( (1)

يعرض يف كقاحل الجـب مـ رياح غؾقظة، تحتؼـ بقـ الصػاقات والعضؾ التل يف 

الصدر وإضالع، فتحدث وجعا. ولالستزادة مـ طالج الؼسط فؾقرجع إلك الػتح 

(10/182.) 

 (.2/446صحقح البخاري ) (2)

 (10/177. الػتح ))بابـ لفا( آبـ الذي بال يف حجر الـبل  (3)

 (.10/177)واإلطالق( رباطل، وتػسقره: غؿز العذرة وهل الؾفاة بإصبع. الػتح ) (4)

قال أبق بؽر بـ العربل: الؼسط كقطان، هـدي وهق »: قال ابـ حجر  .)الؼسط( (5)

يعـل: أكف  «وهق الؽست»لف: ض، والفـدي أشدهؿا حرارة. ققأسقد، وبحري وهق أبق

يؼال بالؼاف وبالؽاف، ويؼال بالطاء وبالؿثـاة: وذلؽ لؼرب كؾ مـ الؿخرجقـ 

 (.10/156. الػتح )«بأخر

 (.2/447صحقح البخاري ) (6)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(1)هذه الؿرأة مع صبل لفا مريض لؿ يلكؾ الطعام لدخقل لف ققب .1

بؼقلف:  صريؼة طالجفـ أوٓدهـ بالدغر لـساءطؾك ا استـؽاره   .2

 .«طَلقفذا اإلبتدغرون أوالدكـ  امك طؾ»

 وأمره لؾـساء بآستطباب بالعقد الفـدي، وإيضاحف  تقجقفف  .3

 لفـ بلن فقف سبعة أشػقة.

 ىائد:فال

 .(2)أن العقد الفـدي فقف طالج مـ ذات الجـب، وأدواء كثقرة .1

 قبؾ كؾ شلء بتؼقى اهلل، وما أطظؿفا مـ وصقة. أمره  .2

 

 
  

                                                                                                               

 .936، ص5764كؿا يف حديث صحقح مسؾؿ، برقؿ:  (1)

 (.182، 10/157الػتح ) (2)
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 (1):ىص احلديث

ـِ َسْعدٍ  -خ6040 ـْ َسْفِؾ ْب   (2)َأنَّ اْمَرَأةً ):  َط
ِ
، َجاَءْت َرُسقَل اهلل

 
ِ
ََهَب َلَؽ َكْػِسل، َفـََظَر إَِلْقَفا َرُسقُل اهلل

ِ
 ِجْئُت ٕ

ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َبفُ  َد الـََّظَر إَِلْقَفا َوَصقَّ َفَصعَّ
ا َرَأِت الَؿْرَأُة َأكَُّف َلْؿ َيْؼِض (3) ، ُثؿَّ َصْلَصَل َرْأَسُف، َفَؾؿَّ

ـْ  (4)ٌؾ فِقَفا َشْقًئا َجَؾَسْت، َفَؼاَم َرُج   إِْن َلْؿ َيُؽ
ِ
ـْ َأْصَحابِِف، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

مِ

ْجـِقَفا، َفَؼاَل:  ـْ َشْلٍء؟»َلَؽ بَِفا َحاَجٌة َفَزوِّ  َيا  ،«َهْؾ ِطـَْدَك ِم
ِ
َٓ َواهلل َفَؼاَل: 

، َقاَل: 
ِ
َهَب ُثؿَّ َرَجَع َفذَ  ،«اْذَهْب إَِلك َأْهِؾَؽ َفاْكُظْر َهْؾ َتِجُد َشْقًئا؟»َرُسقَل اهلل

 َما َوَجْدُت َشْقًئا، َقاَل: 
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َٓ َواهلل ـْ »َفَؼاَل:  اْكُظْر َوَلْق َخاَتًؿا ِم

ـْ َحِديٍد،  ،«َحِديدٍ 
َٓ َخاَتًؿا مِ  َو

ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
َٓ َواهلل َفَذَهَب ُثؿَّ َرَجَع، َفَؼاَل: 

                                                                                                               

، 5087/9/34، 5030/9/708، 5029/8/704، 2310/4/567أصرافف: ] (1)

5121/9/80 ،5126/9/86 ،5132/9/95 ،5135/9/97 ،5141/9/ 

105 ،5149/9/112 ،5150/9/124 ،5871/10/335 ،7417/13/413 ،

 [.3487/5/9/220ومسؾؿ 

 (.9/113). الػتح «لؿ أقػ طؾك تسؿقتفا»: )أن امرأة( يؼقل الحافظ بـ حجر  (2)

)فصعد الـظر إلقفا وصقبف( والؿراد: أكف كظر أطالها وأسػؾفا، والتشديد إما لؾؿبالغة  (3)

 (. 9/113يف التلمؾ، وإما لؾتؽرير. الػتح )

لؿ أقػ طؾك تسؿقتف. وطـد الطرباين: فؼام »: بـ حجر ا)فؼام رجؾ( يؼقل الحافظ  (4)

 (.9/114. الػتح )«رجؾ أحسبف مـ إكصار
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ـْ َهَذا 
  -َسْفٌؾ: َما َلُف ِرَداءٌ  َقاَل -إَِزاِري َوَلؽِ

ِ
: َفَؾَفا كِْصُػُف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َطَؾْقَؽ » ـْ َطَؾْقَفا ِمـُْف َشْلٌء، َوإِْن َلبَِسْتُف َلْؿ َيُؽ َما َتْصـَُع بِنَِزاِرَك، إِْن َلبِْسَتُف َلْؿ َيُؽ

ُجُؾ َحتَّك َصاَل َمْجؾُِسُف ُثؿَّ َقاَم فَ  ،«َشْلءٌ   َفَجَؾَس الرَّ
ِ
ًقا،  َرآُه َرُسقُل اهلل ُمَقلِّ

ا َجاَء َقاَل:  ـَ الُؼْرآِن؟»َفَلَمَر بِِف َفُدِطَل، َفَؾؿَّ َقاَل: َمِعل ُسقَرُة َكَذا،  ،«َماَذا َمَعَؽ ِم

َها-قَرُة َكَذا، َوُسقَرُة َكَذا َوُس  ـْ َضْفرِ َقْؾبَِؽ؟»َقاَل:  -َطدَّ َـّ َط َقاَل:  ،«َأَتْؼَرُؤُه

ـَ الُؼْرآنِ : »َكَعْؿ، َقاَل  ْؽُتَؽَفا بَِؿا َمَعَؽ ِم  .(2)(«(1)اْذَهْب َفَؼْد َمؾَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .لفذه الؿرأة التل جاءت لتفب كػسفا لف  استؿاطف  .1

 لفا فؼد صعد كظره إلقفا وصقبف. كظره  .2

باإلخبار طـ طدم رغبتف يف الزواج هبذه الؿرأة بطلصلتف  اكتػاؤه  .3

 لرأسف.

 لفذه الؿرأة برجؾ بؿامعف مـ الؼرآن. تزويجف  .4

 ىائد:فال

صاحبف يف العاجؾ بلن قام لف مؼام الؿال  أن فضؾ الؼرآن ضفر طؾك .1

 . (3)وأما كػعف يف أجؾ فظاهر ٓ خػاء بف ،الغرض الذي يتقصؾ بف إلك بؾقغ

                                                                                                               

أن يعؾؿفا ما معف مـ الؼرآن، أو مؼدارا معقـا مـف، ويؽقن ذلؽ  .ؿا معؽ مـ الؼرآن()ب (1)

 (.9/120صداقفا. الػتح )

 (.2/319صحقح البخاري ) (2)

 (.8/708لػتح )ا (3)
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 . (1)جقاز تلمؾ محاسـ الؿرأة إلرادة تزويجفا .2

 . (2)أن الـؽاح ٓبد فقف مـ الصداق .3

 . (3)جقاز الحؾػ بغقر استحالف لؾتلكقد .4

 

 

                                                                                                               

 (.9/118لػتح )ا (1)

 (.9/118لػتح )ا (2)

 (.9/118لػتح )ا (3)
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 (1):ىص احلديث

 ْـ مِ  ةً أَ رَ امْ - (2)ءِ اَل العَ  مَّ أُ  نَّ أَ )، يِّ ارِ َص كْ إَ  دٍ يْ زَ  ـِ ة بْ َج ارِ َخ  ـْ طَ  -خ3798

 فُ ؿُ فْ َس  فُ لَ  ارَ صَ  (3)قنٍ عُ ظْ مَ  ـَ بْ  انَ ؿَ ثْ طُ  نَّ أَ  فُ تْ رَ بَ ْخ ، أَ  لَّ بِ الـَّ ِت عَ ايَ بَ  دْ قَ  -ؿْ فِ ائِ َس كِ 

ـَ رِ اجِ فَ ك الؿُ ـَؽْ ُس  ارُ َص كْ إَ  ْت طَ رَ قْ أَ  ـَ قْ ك، حِ ـَؽْ ل السُّ فِ  : ءِ اَلَ العَ  مُّ أُ  ْت الَ ، قَ ي

 اهُ ـَؾْ عَ َج وَ  َل فِّ قَ ا تُ ذَ ك إِ تَّ َح  اهُ ـَْض رَّ ؿَ ك، فَ ؽَ تَ اْش ، فَ قنٍ عُ ظْ مَ  ـُ بْ  انُ ؿَ ثْ ا طُ كَ دَ ـْطِ  ـَ ؽَ َس فَ 

  ةُ ؿَ ْح : رَ ُت ؾْ ؼُ ، فَ اهلل  قُل ُس ا رَ ـَقْ ؾَ طَ  َؾ َخ ، دَ فِ ابِ قَ ل ثِ فِ 
ِ
، ِب ائِ ا السَّ بَ أَ  َؽ قْ ؾَ طَ  اهلل

 اهَّللَ  نَّ أَ  يَؽ رِ ْد ا يُ مَ وَ : » لُّ بِ ل الـَّال لِ ؼَ ، فَ اهللُ  َؽ مَ رَ كَ أَ  دْ ؼَ لَ  َؽ ؾقْ ل طَ تِ ادَ فَ َش فَ 

َٓ ُت ؾْ ؼُ ، فَ «؟فُ مُ رَ كْ أَ    قَل ُس ا رَ ل يَ مِّ أُ وَ  َت كْ ل أَ بِ لَ ي بِ رِ دْ  أَ : 
ِ
  قُل ُس ال رَ ؼَ ، فَ اهلل

ِ
:  اهلل

ـُ ؼِ القَ  اهَّللِ وَ  هُ اءَ َج  ْد ؼَ ن فَ اُ ؿَ ثْ ا طُ مَّ أَ » ا كَ أَ ي وَ رِ دْ ا أَ مَ  اهَّللِ ، وَ رَ قْ الَخ  فُ ق لَ ُج رْ ل أَلَ كِّ إِ ، وَ ق

 قَ : فَ الْت ، قَ «فِ بِ  ُؾ عَ ػْ ا يُ مَ  اهَّللِ  قُل ُس رَ 
ِ
، َؽ لِ ل ذَ ـِ كَ زَ ْح أَ ا، وَ دً بَ أَ  هُ دَ عْ ا بَ دً َح ل أَ كِّ زَ  أُ َٓ  اهلل

                                                                                                               

 /7003، 3929/7/310، 2687/5/345، 1243/3/137أصرافف: ]حديث: (1)

12/409 ،7004/12/409 ،7018/12/428.] 

هل والدة خارجة بـ زيد بـ ثابت، وهل بـت الحارث بـ ثابت بـ  (:أم العالء) (2)

 (.7/311خارجة إكصارية الخزرجقة. الػتح )

مـ سادة الؿفاجريـ، ومـ أولقاء اهلل الؿتؼقـ،  هق أبق السائب (: طثؿان بـ مظعقن) (3)

الذيـ فازوا بقفاهتؿ يف حقاة كبقفؿ، فصؾك طؾقفؿ. وكان أول مـ دفـ بالبؼقع، أسؾؿ أبق 

، وهاجر الفجرتقـ، وتقيف بعد بدر، وكان طابدا مجتفدا، السائب بعد ثالثة طشر رجاًل 

 وكان مؿـ حرم الخؿر يف الجاهؾقة طؾك كػسف.
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  قلِ ُس ك رَ لَ إِ  ُت ئْ جِ ي، فَ رِ جْ ا تَ ـًقْ ان طَ ؿَ ثْ عُ لِ  يُت رِ لُ ، فَ ُت ؿْ ـِ : فَ ْت الَ قَ 
ِ
 ،فُ تُ ْر بَ ْخ لَ ، فَ  اهلل

 .(1)«فُ ؾُ ؿَ طَ  اكَ ذَ : »اَل ؼَ فَ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

فشفاديت طؾقؽ يعـل » :وهل تؼقل ٕم العالء  استؿاطف  .1

 .«لؼد أكرمؽ اهلل بـ مظعقن اطثؿان 

 بعد سؿاطف ما قالتف طـ طثؿان بـ مظعقن  ٕم العالء سمالف  .2

: «وما يدريؽ أن اهَّلل أكرمف؟». 

 .«فؿـ يؽرمف اهلل؟» :إلجابتفا بسمال استؿاطف  .3

 .«فؿـ يؽرمف اهلل» ا:يف ققلف ء وسعة صدره لؽالم أم العال تؼبؾف  .4

بنجابة فقفا   سمال أم العالءوصرفف لؾجقاب طـ   تقجقفف .5

، «اهَّلل لؼد جاءه القؼقـأما هق فق» :، وهل ققلفمع البسط والتقضقحفائدة 

، ويف «فواهَّلل ما أدري وأكا رسقل اهَّلل ماذا يػعؾ بواهَّلل إين ألرجق لف الخقر، و»

 .(2)«يػعؾ بل ما» :رواية

وإخباره بلهنا رأت يف الؿـام  إلك الرسقل   مجلء أم العالء .6

 لفا بلن ذاك طؿؾف. ا تجري لعثؿان بـ مظعقن وإخباره طقـً

                                                                                                               

 (.2687/1/727صحقح البخاري ) (1)

 (.1243/1/432صحيح البخاري ) (2)
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 ىائد:فال

 بشلنإكصار  عاقرتاضفر يف أثر الؿماخاة بقـ الؿفاجريـ وإكصار  .1

 سؽـ الؿفاجريـ لؿا دخؾقا طؾقفؿ الؿديـة.

سلل  يف كؾ إمقر، وٓسقؿا يف إمقر الغقبقة فالرسقل  تثبتف  .2

 .«يدريؽ؟ وما» :ءأم العال

كار إٓ بؿا  ا بعدم الحؽؿ طؾك معقـ بجـة وٓأمتف درًس  أططك  .3

 .«إين ألرجق لف الخقر» :ويؽتػك بتقجقفف  ،جاء بف وكص

 . ا بف رسقل اهلللؼبقل ما أمره مبادرة أم العالء  .4
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  (1)ىص احلديث:

ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر  -خ:6:8 ل (2)، َقاَلْت: )َقِدَمْت َط ُأمِّ
َوِهَل  (3)

تِِفْؿ إِْذ َطاَهُدوا الـَّبِلَّ  ، َفاْسَتْػَتْقُت (4)، َمَع اْبـَِفاُمْشِرَكٌة، فِل َطْفِد ُقَرْيٍش َوُمدَّ

ل َقِدَمْت، َوِهَل َراِغَبٌة؟ الـَّبِلَّ  َفُؼْؾُت: إِنَّ ُأمِّ
َكَعْؿ، »، َأَفَلِصُؾَفا؟ َقاَل: (5)

ِؽ   . (6)«(ِصِؾل ُأمَّ

                                                                                                               

 /5979/10-5978/10/427-2183/6/324-2620/5/277أصرافف: ] (1)

 [.2325/4/7/97م -427

بؽسر الحاء وسؽقن السقـ -َقدمت قتقؾة بـت طبد العزى بـ سعد مـ بـل مالؽ بـ حسؾ  (2)

 -وكان أبق بؽر صؾؼفا يف الجاهؾقة-طؾك ابـتفا أسؿاء بـت أبل بؽر يف الفدكة،  -الؿفؿؾتقـ

هبدايا زبقب وسؿـ وقرظ: فلبت أسؿاء أن تؼبؾ هديتفا أو تدخؾفا بقتفا، وأرسؾت إلك 

، ووقع طـد الزبقر بـ بؽار: أن اسؿفا ققؾة، «لتدخؾفا»، فؼال:  طائشة: سؾل رسقل اهلل

 .(. بتصرف277-5/276اهلل ابـل أبل بؽر. الػتح )قال الزبقر: أم أسؿاء وطبد

. «اهلل ابـل أبل بؽر ققؾة بـت طبد العزىأم أسؿاء وطبد»قال الزبقر:  .)قدمت أمل( (3)

 (.5/276الػتح )

ذكر الزبقر أن اسؿ ابـفا الؿذكقر الحارث بـ مدرك بـ طبقد بـ طؿرو بـ  .)مع ابـفا( (4)

 (.5/276ا. الػتح )مخزوم، ولؿ أر لف ذكرا يف الصحابة، فؽلكف مات مشركً 

)راغبة(: الؿعـك: أهنا قدمت صالبة لرب ابـتفا لفا، خائػة مـ ردها إياها خائبة، هؽذا  (5)

 (.5/277فسره الجؿفقر. الػتح )

 (.2/489البخاري ) صحقح (6)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ژ ڈ ڈ﴿ ، قال تعالك:بإم ولق كاكت غقر مسؾؿة طـايتف  .1

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

[15 ]لؼؿان: ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں
(1)

. 

 .فا ٕمفا وهل غقر مسؾؿةطـ صؾت لسمال أسؿاء  استؿاطف  .2

، ولؿ «كعؿ صؾل أمؽ»شلن حؼ إم، حقث أجاهبا بؼقلف:  تلكقده  .3

 .«كعؿ»يؽتػ بؼقلف: 

 ىائد:فال

 هذا الديـ ورحؿتف ففق ديـ ترابط وتقاصؾ ورحؿة حتك مع طظؿ .1

، ففق يمكد حؼ التقاصؾ مع القالديـ، داما غقر محاربقـ القالديـ الؽافريـ ما

 ولق كاكا طؾك غقر اإلسالم، فؿا أطظؿف مـ ديـ! فؾؾف الحؿد والؿـة. 

فؼد حؼؼقا القٓء والرباء حتك ولق مع  صحابتف  صدق مقآة .2

 .أقرب إقربقـ

 ، فؼد سللت أسؿاء االسمال طؿا أشؽؾ طؾقفب مبادرة أسؿاء  .3

طؿا يتعؾؼ بلمر ديـفا مـ التعامؾ مع أمفا الؿشركة، وهؽذا  رسقل اهلل 

 .(2)كان بؼقة أصحابف، رضقان اهلل طؾقفؿ

                                                                                                               

 .15سقرة لؼؿان: (1)

، إن اوالتل ستصدر ٓحؼً - «مع الؿستػتقـ تعامؾف »يف وسرتد هذه الؿقاقػ كامؾة  (2)

 .-شاء اهلل
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فؽقػ إذا كان  لقالديـ حتك ولق كاكا غقر مسؾؿقـ:إمر بصؾة ا .4

 القالدان مسؾؿقـ؟!

 .(1)لؿ يجعؾ صؾة إم وهل مشركة، مقققفة طؾك إذن الزوج أكف  .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.10/427الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ِطْؽِرَمةَ  -خ6936 َؼ اْمَرَأَتفُ  َط َجَفا (2): )َأنَّ ِرَفاَطَة َصؾَّ ، َفَتَزوَّ

، َقاَلْت َطائَِشُة: َوَطَؾْقَفا ِخَؿاٌر َأْخَضُر، َفَشَؽْت َطْبدُ  بِقِر الُؼَرضِلُّ ـُ الزَّ  ْب
ـِ ْحَؿ الرَّ

 
ِ
ا َجاَء َرُسقُل اهلل َـّ إَِلْقَفا َوَأَرْتَفا ُخْضَرًة بِِجْؾِدَها، َفَؾؿَّ ، َوالـَِّساُء َيـُْصُر َبْعُضُف

َؾ َما َيْؾَؼك الُؿْممِـَاُت؟ َلِجْؾُدَها َأَشدُّ ُخْضَرًة َبْعًضا، َقاَلْت َطائَِشُة: َما َرَأْيُت مِثْ 

ـْ َثْقبَِفا
. َقاَل: َوَسِؿَع َأكََّفا(3)مِ

(4)  
ِ
، َفَجاَء َوَمَعُف اْبـَاِن َلُف َقْد َأَتْت َرُسقَل اهلل

َّٓ َأنَّ َما َمَعفُ  ـْ َذْكٍب، إِ
 َما لِل إَِلْقِف مِ

ِ
ـْ َغْقِرَها، َقاَلْت: َواهلل

ـْ  مِ
َلْقَس بَِلْغـَك َطـِّل مِ

َْكُػُضَفا  َٕ ، إِكِّل 
ِ
 َيا َرُسقَل اهلل

ِ
ـْ َثْقبَِفا، َفَؼاَل: َكَذَبْت َواهلل

َهِذِه، َوَأَخَذْت ُهْدَبًة مِ

 
ِ
َفنِْن َكاَن َذلِِؽ »: َكْػَض إَِديِؿ، َوَلؽِـََّفا َكاِشٌز، ُتِريُد ِرَفاَطَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ـْ ُطَسْقَؾتِِؽ  -َلْؿ َتْصُؾِحل َلفُ َأْو: -، َتِحؾِّل َلفُ َلْؿ  َقاَل: َوَأْبَصَر  ،«َحتَّك َيُذوَق ِم

                                                                                                               

، 5265/9/284، 5261/9/574، 5260/9/274، 2639/5/295أصرافف: ] (1)

5317/9/374 ،5792/10/276 ،5825/10/293 ،6084/10/518 ،

 [.3526/5/10/3مسؾؿ 

 (.9/374)امرأتف( امرأة مـ بـل قريظة. الػتح ) (2)

قال الؽرماين: خضرة جؾدها، يحتؿؾ: أن تؽقن »: )خضرة مـ ثقهبا( قال ابـ حجر  (3)

 (.10/294. الػتح )«الفا، أو مـ ضرب زوجفا لفالفز

يف رواية وهقب، قال: فسؿع بذلؽ زوجفا. الػتح  .)قال وسؿع أهنا قد أتت( (4)

(10/294.) 
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ـِ َلُف، َفَؼاَل:  ـَ َما »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل:  ،«َبـُقَك َهُمالَءِ »َمَعُف اْبـَْق َهَذا الَِّذي َتْزُطِؿق

ـَ  ـَ (1)َتْزُطِؿق  .(2)«(الُغَراِب بِاْلُغَراِب  ، َفَقاهَّللِ، َلُفْؿ َأْشَبُف بِِف ِم

ـْ َطائَِشَة  -خ7095  ِرَفاَطَة الُؼَرضِلَّ ): َط
َؼ اْمَرَأَتُف َفَبتَّ  (3)َأنَّ َصؾَّ

َجَفا َبعْ  ـِ َدُه َطْبدُ َفَتَزوَّ ْحَؿ بِقِر، َفَجاَءِت الـَّبِلَّ االرَّ ـُ الزَّ َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل  ْب

َجَفا َبْعَدُه َطْبُد  قَؼاٍت، َفَتَزوَّ
َؼَفا آِخَر َثالَِث َتْطؾِ ، إِكََّفا َكاَكْت ِطـَْد ِرَفاَطَة َفَطؾَّ

ِ
اهلل

َّٓ مِْثُؾ َهِذِه الُفْدَبةِ   إِ
ِ
 َما َمَعُف َيا َرُسقَل اهلل

ِ
بِقِر، َوإِكَُّف َواهلل ـُ الزَّ ـِ ْب ْحَؿ الرَّ

(4) ،

ـْ ِجْؾَبابَِفا، َقاَل: َوَأُبق َبْؽٍر َجالٌِس ِطـَْد الـَّبِلِّ لِ 
ـُ َسِعقِد ُفْدَبٍة َأَخَذْتَفا مِ ، َواْب

ـِ الَعاِص َجالٌِس بَِباِب الُحْجَرِة لُِقْمَذَن َلُف، َفَطِػَؼ َخالٌِد ُيـَاِدي َأَبا َبْؽٍر: َيا َأَبا ا ْب

ا َتجْ  َٓ َتْزُجُر َهِذِه َطؿَّ  َبْؽٍر، َأ
ِ
 َفُر بِِف ِطـَْد َرُسقِل اهلل

ِ
 ، َوَما َيِزيُد َرُسقُل اهلل

ؿِ  َطَؾك التََّبسُّ
ـَ َأْن َتْرِجِعل إَِلك ِرَفاَطَة، الَ، َحتَّك »، ُثؿَّ َقاَل: (5) َلَعؾَِّؽ ُترِيِدي

                                                                                                               

 (.10/294كـاية طؿا ادطت طؾقف مـ العـة. الػتح ) .)هذا الذي تزطؿقـ ما تزطؿقـ( (1)

 (.1/466صحقح البخاري ) (2)

 (.9/374هق رفاطة الؼرضل بـ سؿقأل. الػتح ) .)رفاطة الؼرضل( (3)

)الفدبة( بضؿ الفاء وسؽقن الؿفؿؾة بعدها مقحدة مػتقحة، هق صرف الثقب الذي لؿ  (4)

يـسج، ملخقذ مـ هدب العقـ وهق شعر الجػـ، وأرادت أن ذكره يشبف الفدبة يف 

 (.9/375آسرتخاء وطدم آكتشار. الػتح )

الـساء مـ التصريح  لكان تعجبا مـفا إما لتصريحفا بؿا يستحق وتبسؿف  .)التبسؿ( (5)

بف غالبا، وإما لضعػ طؼؾ الـساء: لؽقن الحامؾ لفا طؾك ذلؽ شدة بغضفا لؾزوج 

 (.9/376الثاين ومحبتفا يف الرجقع إلك الزوج إول. الػتح )
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 .(2)«(، َوَيُذوَق ُطَسْقَؾَتِؽ (1)َتُذوقِل ُطَسْقَؾَتفُ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 اتصريحفا بؿا يستحقاستؿاطف لسمال هذه الؿرأة مع و تؼبؾف  .1

 الـساء مـف.

 مع هذه الؿرأة وصراحتفا. حسـ أدبف  .2

 لؿا يف دطقى هذه الؿرأة مـ بعد واكتباهف ٓبـل طبدالرحؿـ فطـتف  .3

 طؾقفا فقؿا ادطت بف. بقـ الزبقر الؼرضل وشبففؿا بلبقفؿ، وإكؽاره 

لؿا مـ التصريح بللػاظ ترد دطقاها، واكتػاؤه باإلشارة  حقاؤه  .4

 .«؟تزطؿقـ هذا الذي تزطؿقـ ما» :أبصر بعقـف أبـاء الزوج الؿدطك طؾقف فؼال لفا

طـد سؿاطف لفذه الؿرأة كان تعجبا مـفا، إما لتصريحفا  تبسؿف  .5

لؽقن  :التصريح بف غالبًا، وإما لضعػ طؼؾ الـساء الـساء مـ قلبؿا يستح

ومحبتفا يف الرجقع إلك  ،ؾزوج الثاينلالحامؾ لفا طؾك ذلؽ شدة بغضفا 

 . (3)الزوج إول

                                                                                                               

وة قال إزهري: الصقاب أن معـك العسقؾة: حال»: )طسقؾتف( قال ابـ حجر  (1)

. الػتح «الجؿاع الذي يحصؾ بتغققب الحشػة يف الػرج، وأكث تشبقفا بؼطعة مـ طسؾ

(9/377.) 

 (.2/506صحقح البخاري ) (2)

 (.9/376الػتح ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
329 

 ىائد:فال

ذي باب التالطب بعؼقد إكؽحة حتك يتحؼؼ الغرض الل  فقطع .1

 مـ أجؾف. شرطت

طؾك  واحقث لؿ يتجرؤ ، مع رسقل اهلل حسـ أدب صحابتف  .2

 .  (1)ؿجؾس الـبل بزجر هذه الؿرأة يف صراحتفا 

، وأكف هق الحري بلن يزجر مؽاكة الصديؼ  معرفة الصحابة  .3

 بف. هذه الؿرأة طؿا تصرح

 

 
  

                                                                                                               

 (.9/376الػتح ) (1)
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 (1):ىص احلديث

ـْ َأْسَؿاَء، َقاَلْت:  -خ338 َفَؼاَلْت: َأَرَأْيَت إِْحَداَكا  َجاَءِت اْمَرَأٌة الـَّبِلَّ )َط

َتُحت ُف، ُثؿَّ َتْؼُرُصفُ »، َكْقَػ َتْصـَُع؟ َقاَل: (2)َتِحقُض فِل الثَّْقِب 
بِاْلَؿاِء،  (3)

(5)«، َوُتَصؾِّل فِقفِ (4)َوَتـَْضُحفُ 
. 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ه الؿرأة إذا أصاب الحقض الثقب كقػ ذلسمال ه استؿاطف  .1

 ؟تصـع

 .وتصؾل فقف ،وتـضحف ،ثؿ تؼرصف بالؿاء ،بلن تحتفلفا  إجابتف  .2

 ىائد:فال

 .(6)مـ ذكره قكستحجقاز سمال الؿرأة طؿا يُ   .1

                                                                                                               

 [.675/2/3/202، ومسؾؿ 307/1/488، 227/1/395أصرافف: ]  (1)

 .(1/395أي: يصؾ دم الحقض إلك الثقب. الػتح ) .)تحقض يف الثقب( (2)

 (.1/395)تحتف( أي: تحؽف. الػتح )

أي: تدلؽ مقضع الدم بلصراف أصابعفا: لقتحؾؾ بذلؽ، ويخرج ماتشربف  .)تؼرصف( (3)

 (.1/395الػتح ) .الثقب مـف

 (.1/395أي: تغسؾف. الػتح ) .)وتـضحف( (4)

 (.1/241صحقح البخاري ) (5)

 (.1/489الػتح )  (6)
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 .(1)اإلفصاح بذكر ما يستؼذر لؾضرورة .2

 .(2)أن دم الحقض كغقره مـ الدماء يف وجقب غسؾف .3

 . (3)بدون غسؾفا فاػركبالـجاسة القابسة  آكتػاء يف إزالة .4

 .(4)الـجاسة ٓ يشرتط فقفا العدد بؾ يؽػل فقفا اإلكؼاء أن إزالة .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/489الػتح ) (1)

 (.1/489الػتح ) (2)

 (.1/489الػتح ) (3)

 (.2/3/203شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشةَ  -خ435 ـَ  َسَلَلِت الـَّبِلَّ  (2))َأنَّ اْمَرَأةً  :َط
ـْ ُغْسؾَِفا مِ َط

ـْ َمْسٍؽ  (3)فِْرَصةً ُخِذي »الؿِحقِض، َفَلَمَرَها َكْقَػ َتْغَتِسُؾ، َقاَل:  ِم
رِي (4) ، َفَتَطفَّ

ُر؟ َقاَل:  ،«بَِفا رِي بَِفا»َقاَلْت: َكْقَػ َأَتَطفَّ ُسْبَحاَن »، َقاَلْت: َكْقَػ؟ َقاَل: «َتَطفَّ

رِي مِ  ،«اهَّللِ، َتَطفَّ ، َفُؼْؾُت: َتَتبَِّعل بَِفا َأَثَر الدَّ َفاْجَتَبْذُتَفا إَِللَّ
(5))(6). 

ـْ َطائَِش  -خ8468  اْمَرَأًة َسَلَلِت الـَّبِلَّ ): َة َط
ـِ الَحْقِض، َكْقَػ  َأنَّ َط

ـَ بَِفا»َتْغَتِسُؾ مِـُْف؟ َقاَل:  ئِق َؽًة َفَتَقضَّ ـَ فِْرَصًة ُمَؿسَّ ُل «َتْلُخِذي ، َقاَلْت: َكْقَػ َأَتَقضَّ

؟ َقاَل الـَّبِلُّ 
ِ
ئِل: »بَِفا َيا َرُسقَل اهلل ُل بَِفا َيا َرُسقَل «َتَقضَّ ، َقاَلْت: َكْقَػ َأَتَقضَّ

؟ َقاَل الـَّبِلُّ 
ِ
ـَ بَِفا: »اهلل ئِق ِذي ُيِريُد َرُسقُل «َتَقضَّ ، َقاَلْت َطائَِشُة: َفَعَرْفُت الَّ

 
ِ
ْؿُتَفا(اهلل ، َفَجَذْبُتَفا إَِللَّ َفَعؾَّ

(7). 

                                                                                                               

، 2/4/14 /784، ومسؾؿ 7357/13/341، 315/1/496، 314/1/494أصرافف: ] (1)

749/2/4/15 ،750/2/4/15 ،751/2/4/16 ،752/2/ 4/16.] 

أسؿاء بـت شؽؾ بالشقـ الؿعجؿة  :وسؿاها مسؾؿ»: )أن امرأة( قال ابـ حجر  (2)

 (.1/494. الػتح )«والؽاف الؿػتقحتقـ ثؿ الالم

  (.1/495)فرصة( بؽسر الػاء قطعة مـ صقف، أو قطـ أو جؾدة طؾقفا صقف. الػتح ) (3)

 (.1/495)مـ مسؽ( بػتح الؿقؿ، والؿراد قطعة جؾد. الػتح ) (4)

 (.1/496: الؿراد طـد العؾؿاء الػرج. الػتح ))أثر الدم( قال الـقوي  (5)

 (.1/257صحقح البخاري ) (6)

 (.2/738صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ذه الؿرأة طـ كقػقة آغتسال طـ الحقض، لسمال ه استؿاطف  .1

 طؾك سمالفا مع التبسقط والتقضقح. وإجابتف 

 .(1)بالتعريض واإلشارة لفذه الؿرأة يف إمقر الؿستفجـة اكتػاؤه  .2

وهل حاضرة طـدما  بقت طؾؿ وتعؾقؿ، ولذا فنن طائشة  أن بقتف  .3

 .(2)جذبتفا إلقفا، وتقلت تعؾقؿفا رأت أن الؿرأة لؿ تعرف ماذا أراد الـبل 

 لفذه الؿرأة. أثـاء تعؾقؿف  صربه  .4

 .(3)يػفؿ أكثك، وإقامة العذر لؿـ ٓ وأبالؿتعؾؿ ذكرا  رفؼف  .5

 .(4)الجقاب إلففام هذه الؿرأة السائؾة تؽراره  .6

 ىائد:فال

  طـد التعجب. تسبقحف  .1

 طؾك التعؾؿ. حرص كساء الصحابة  .2

 .(6()5)وطظقؿ حؾؿف وحقاؤه حسـ خؾؼف  .3

 
  

                                                                                                               

 (.1/496الػتح ) (1)

 (.1/496الػتح ) (2)

 ( بتصرف.1/496الػتح ) (3)

 (.1/496الػتح ) (4)

 (.1/496الػتح ) (5)

 (.1/496لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (6)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة، َقاَلْت:  -خ340  )َط
ِ
 َجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ إَِلك َرُسقِل اهلل

ـَ الَحؼِّ  َفَؼاَلْت:
َٓ َيْسَتْحقِل مِ  إِنَّ اهلَل 

ِ
ـْ ُغْسٍؾ  ،(2)َيا َرُسقَل اهلل

َفَفْؾ َطَؾك الؿْرَأِة مِ

َفَغطَّْت ُأمُّ َسَؾَؿَة، َتْعـِل  ،(4)«إَِذا َرَأِت الؿاءَ : »َقاَل الـَّبِلُّ  (3)إَِذا اْحَتَؾَؿْت؟

 َأَو َتْحَتؾُِؿ الؿْرَأُة؟
ِ
َيِؿقـُِؽ  َكَعْؿ، َترَِبْت »َقاَل:  (5)َوْجَفَفا، َوَقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

(6)، 

                                                                                                               

، 6091/10/519، 3328/6/420، 282/1/462، 130/1/276أصرافف: ] (1)

 /711، 229-710/2/3/224، 709/2/3/223مسؾؿ  ،6121/10/540

2/3/226 ،712/2/3/226 ،713/2/3/227 ،714/2/3/227 ،715/ 

2/3/227.] 

 ( 1/276ٓ يؿتـع مـ بقان الحؼ. الػتح ) .)ٓ يستحقل مـ الحؼ( (2)

رأت يف مـامفا أهنا تجامع. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)احتؾؿت( (3) 

(1/38.) 

رأت طؾك ثقهبا الؿـل إذا استقؼظت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  .)رأت الؿاء( (4)

 (.1/38البخاري )

كؿاء الرجؾ؟. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك أي: يخرج مـفا ماء  .)وتحتؾؿ الؿرأة؟( (5)

 (.1/38صحقح البخاري )

افتؼرت لصؼت بالرتاب، وهل مـ إلػاظ التل تطؾؼ طـد الزجر،  .)تربت يؿقـؽ( (6)

ويؼال هذا مداطبة ٓ طؾك إرادة الؿعـك الظاهر. تعؾقؼ مصطػك  ،وٓيراد هبا ضاهرها

 (.1/38البغا طؾك صحقح البخاري )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(2)«(1)َفبَِؿ ُيْشبُِفَفا َوَلُدَها

ـِ  -م:80  )َمالٍِؽ، َقاَل:  طـ َأَكس ْب
ِ
 َجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ، إَِلك َرُسقِل اهلل

ُجُؾ فِل الؿـَاِم،  ، الؿْرَأُة َتَرى َما َيَرى الرَّ
ِ
َفَؼاَلْت َلُف، َوَطائَِشُة ِطـَْدُه: َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َكْػِسِف، َفَؼاَلْت َطائَِشُة: َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ، َفَض 
ُجُؾ مِ ـْ َكْػِسَفا َما َيَرى الرَّ

ْحِت َفَتَرى مِ

َبْؾ َأْكِت، َفَترَِبْت َيِؿقـُِؽ، َكَعْؿ، َفْؾَتْغَتِسْؾ »الـَِّساَء، َتِرَبْت َيِؿقـُِؽ، َفَؼاَل لَِعائَِشَة: 

 .(3)«َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ، إَِذا َرَأْت َذاكَ 

ـْ َطائَِشَة،  -م836  )َط
ِ
ا : َهْؾ َتْغَتِسُؾ الؿْرَأُة إِذَ َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت لَِرُسقِل اهلل

َفَؼاَلْت َلَفا َطائَِشُة: َتِرَبْت َيَداِك  ،«َكَعؿْ »اْحَتَؾَؿْت َوَأْبَصَرِت الؿاَء؟ َفَؼاَل: 

ْت  (4)َوُألَّ
،  

ِ
ـْ قَِبِؾ : »َقاَلْت: َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َبُف إاِلَّ ِم َدِطقَفا. َوَهْؾ َيُؽقُن الشَّ

ُجِؾ، َأْشَبفَ  ُجِؾ  َذلِِؽ، إَِذا َطََل َماُؤَها َماَء الرَّ اْلَقَلُد َأْخَقاَلُف، َوإَِذا َطََل َماُء الرَّ

 .(5)«َماَءَها َأْشَبَف َأْطَؿاَمفُ 

                                                                                                               

أي: إذا لؿ يؽـ لفا ماء فؿـ أيـ يليت شبف القلد هبا. تعؾقؼ  .)فقؿ يشبففا ولدها( (1)

 (.1/38مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.1/223صحقح البخاري ) (2)

 .178صحقح مسؾؿ، ص  (3)

هق بضؿ الفؿزة وفتح الالم الؿشددة وإسؽان التاء هؽذا الرواية  .)تربت يداك وألت( (4)

رح الـقوي طؾك ش. وهل الحربة ،أصابتفا إلة بػتح الفؿزة وتشديد الالمومعـاه  ،فقف

 (.2/3/229صحقح مسؾؿ )

 .179صحقح مسؾؿ، ص  (5)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .(1)ٓستػتاء الؿرأة بـػسفا إقراره  .1

 لسمال هذه الؿرأة، وإجابتف طـ جؿقع أسئؾتفا. استؿاطف  .2

وإكؿا أكؽر ، بحضرتف   ضحؽ زوجتف أم سؾؿة  طدم إكؽاره .3

 .(2)طؾقفا إكؽارها احتالم الؿرأة

 بآستؿاع إلك مـ يليت ويسلل.  لزوجاتف تربقتف  .4

 وإجابتفا طؾك سمالفا. لسمال أم سؾؿة  استؿاطف  .5

 .لؾـؼاش الذي جرى بقـ أم سؾقؿ وطائشة  استؿاطف  .6

يـؼص  وجقف، وأكف ٓ  بلن سمال أم سؾقؿ لعائشة  تقجقفف  .7

مـ الحقاء، فاإلمساك طـ السمال يف هذه الحال لقس بخقر، وقد قالت طائشة 

 :«(3)«كعؿ الـساء كساء إكصار لؿ يؿـعفـ الحقاء أن يتػؼفـ يف الديـ. 

 ان تسلل مرة أخرى حتك يتضح لفلفذه الؿرأة فرصة ٕ إططاؤه  .8

 الجقاب. 

 ىائد:فال

 . الرباهقـ وإدلة لبقان ما يؼقلف  إقامتف  .1
                                                                                                               

 (.1/464الػتح ) (1)

 (.10/522الػتح ) (2)

 (.2/3/229شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
337 

 وإيضاحف لؿا يسلل طـف إذا تطؾب إمر ذلؽ.  بسطف  .2

 طؾك تعؾؿ العؾؿ، ومعرفة أحؽام الطفارة. حرص كساء الصحابة  .3

لقسلل طؿا  لؿـ يليت إلك رسقل اهلل   استؿاع أمفات الؿممـقـ .4

 أشؽؾ طؾقف.

 بقان حصقل آحتالم لؾـساء كؿا يحدث لؾرجال. .5

 وجقب الغسؾ مـ آحتالم طـد خروج الؿاء. .6

 أن الحقاء ٓيؿـع مـ صؾب العؾؿ ومعرفة الحؼ. .7
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة، َزْوِج الـَّبِلِّ  -م867 َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبةَ ) َط
َخَتـََة -بِـَْت َجْحٍش،  (2)

 
ِ
ـِ َطْقٍف  َرُسقِل اهلل ـِ ْب ْحَؿ .  (3)اْسُتِحقَضْت  -َوَتْحَت َطْبِدالرَّ ـَ َسْبَع ِسـِق

 
ِ
  ،فِل َذلَِؽ  َفاْسَتْػَتْت َرُسقَل اهلل

ِ
إِنَّ َهِذِه َلْقَسْت : »َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َـّ َهَذا ِطْرٌق َفاْغَتِسِؾل َوَصؾِّل
َتِسُؾ فِل َفَؽاَكْت َتغْ َقاَلْت َطائَِشُة:  ،«بِاْلَحْقَضِة َوَلؽِ

ـٍ فِل ُحْجَرِة ُأْختَِفا َزْيـََب بِـِْت َجْحٍش َحتَّك َتعْ  ِم اْلَؿاءَ مِْرَك  .(4)(ُؾَق ُحْؿَرُة الدَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـ أهنا استحقضت   لسمال أم حبقبة بـت جحش استؿاطف  .1

 سبع سـقـ.

إِنَّ َهِذِه َلْقَسْت »بالبسط والتقضقح، بؼقلف:  ذه الؿرأةفل إجابتف  .2

َـّ َهَذا ِطْرٌق َفاْغَتِسِؾل َوَصؾِّل ،بِاْلَحْقَضةِ 
 «.َوَلؽِ

                                                                                                               

 [756/2/4/18، ومسؾؿ 327/1/508أصرافف: ] (1)

، وكاكت زوج هل بـت جحش أخت زيـب بـت جحش أم الؿممـقـ  .)أم حبقبة( (2)

 (.1/508الرحؿـ بـ طقف. الػتح )طبد

وأكف يخرج مـ  ،آستحاضة: جريان الدم مـ فرج الؿرأة يف غقر أواكف .)استحقضت( (3)

طرق، يؼال لف: العاذل بالعقـ الؿفؿؾة وكسر الذال الؿعجؿة، بخالف دم الحقض فنكف 

 (.2/4/18حؿ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )يخرج مـ قعر الر

 .185صحقح مسؾؿ، ص (4)
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 ىائد:فال

 تؿـع الصالة. آستحاضة ٓ .1

 طؾك تعؾؿ أحؽام الطفارة. حرص أم حبقبة  .2
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشةَ  -خ339 إَِلك الـَّبِلِّ  (2)َفاصَِؿُة بِـُْت َأبِل ُحَبْقشٍ َجاَءْت )َقاَلْت: ، َط

  إِكِّل اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض 
ِ
الََة؟  (3)َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل َفالَ َأْصُفُر َأَفَلَدُع الصَّ

 
ِ
الَ : »َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

َؿا َذلِِؽ ِطْرٌق (4) ، َوَلْقَس بَِحْقٍض، َفنَِذا َأْقَبَؾْت (5)، إِكَّ

َلَةَ  (6)َحقَْضُتِؽ  َفَدِطل الصَّ
َم ُثؿَّ َصؾِّل(7) َقاَل: -« ، َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِؾل َطـِْؽ الدَّ

                                                                                                               

، 325/1/507، 320/1/500، 306/1/487، 228/1/396أصرافف: ] (1)

 [.757/2/4/14 756 755 754مسؾؿ  753مسؾؿ ، 750، 331/1/510

بالحاء الؿفؿؾة والؿقحدة والشقـ الؿعجؿة بصقغة . )فاصؿة بـت أبل حبقش( (2)

ققس بـ الؿطؾب بـ أسد، وهل غقر فاصؿة بـت ققس التل صؾؼت  التصغقر، اسؿف

 (.1/396ثالثا. الػتح )

)أستحاض( بضؿ الفؿزة وفتح الؿثـاة، يؼال: استحقضت الؿرأة إذا استؿر هبا الدم بعد  (3)

أيامفا الؿعتادة ففل مستحاضة، وآستحاضة: جريان الدم مـ فرج الؿرأة يف غقر 

 (.1/396أواكف. الػتح )

 (.1/396)ٓ( أي: ٓ تدطل الصالة. الػتح ) (4)

 (.1/396)طرق( بؽسر العقـ، هق الؿسؿك بالعاذل بالذال الؿعجؿة. الػتح ) (5)

)حقضتؽ( بػتح الحاء ويجقز كسرها، والؿراد باإلقبال واإلدبار هـا: ابتداء دم  (6)

 (.1/396الحقض واكؼطاطف. الػتح )

طـ الصالة وهق لؾتحريؿ، ويؼتضل فساد )فدطل الصالة( يتضؿـ هنل الحائض  (7)

 (.1/396الصالة باإلجؿاع. الػتح )
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ئِل لُِؽؾِّ َصَلٍَة، َحتَّك َيِجلَء َذلَِؽ الَقْقُت »: -َوَقاَل َأبِل  .(1)«(ُثؿَّ َتَقضَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـ  ففذه تسلل، ـٕسئؾة الـساء طؾك اختالف أسئؾتف ف طاؿاست .1

 .، ولق كاكت فقؿا يتعؾؼ بخصائص الـساء وأحقالفـآستحاضة

بقـ  ببقان الػرق ،لؾسائؾة مع الشرح والبسط والتػصقؾ إجابتف  .2

 ومايجب الغسؾ مـف وما ٓ يجب.الحقض وآستحاضة 

دع الصقم أن ت ؿستحاضة التل يغؾب طؾك شفرها الدملؾ تقجقفف  .3

 .، بؼدر أيام حقضتفاوالصالة

 لؾؿستحاضة أن تتقضل لؽؾ صالة. تقجقفف  .4

لؾؿرأة آستػتاء بـػسفا، ومشاففتفا لؾرجؾ فقؿا يتعؾؼ  إقراره  .5

 .(2)بلحقال الـساء

 ىائد:فال

 أن آستحاضة كاتجة طـ طرق. بقاكف  .1

 .(3)جقاز سؿاع صقت الؿرأة لؾحاجة .2

 
  

                                                                                                               

 (.1/241صحقح البخاري ) (1)

 ( بتصرف.1/488الػتح ) (2)

 (.1/488لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َزْيـََب اْمَرَأِة َطْبدِ  -خ3577  َقاَلْت: َط
ِ
ُكـُْت فِل الَؿْسِجِد، َفَرَأْيُت )اهلل

َـّ »َفَؼاَل:  الـَّبِلَّ  ُؽ ـْ ُحِؾقِّ ْق ِم ـَ َولَ ْق َزْيـَُب ُتـِْػُؼ َطَؾك  َوَكاكَْت  ،«َتَصدَّ

، َوَأْيتَاٍم فِل َطْبدِ 
ِ
 ، َقاَل: َفَؼاَلْت لَِعْبدِ (2)َحْجِرَهااهلل

ِ
: َسْؾ َرُسقَل اهلل

ِ
 اهلل

َدَقِة؟ (3)ْجِزيَأيُ  ـَ الصَّ
ِػَؼ َطَؾْقَؽ َوَطَؾك َأْيتَاٍم فِل َحْجِري مِ َطـِّل َأْن ُأكْ

(4)، 

 
ِ
َلك الـَّبِلِّ َفَؼاَل: َسؾِل َأكِْت َرُسقَل اهلل

 (5)َفَقَجْدُت اْمَرَأةً  ، َفاكَْطَؾْؼُت إِ

ـَ إَْكَصاِر َطَؾك البَاِب، َحاَجتَُفا مِثُْؾ َحاَجتِل، َفَؿرَّ َطَؾْقـَا بِالٌَل، َفُؼْؾـَا: 
مِ

ْجِزي َطـِّل َأْن ُأكِْػَؼ َطَؾك َزْوِجل، َوَأْيتَاٍم لِل فِل َحْجِري؟ َأيُ  َسِؾ الـَّبِلَّ 

َٓ ُتْخبِْر بِـَا، َفَدَخَؾ  ـْ ُهَؿا؟»َفَسَلَلُف، َفَؼاَل: َوُقْؾـَا:  َقاَل: َزْيـَُب، َقاَل:  ،«َم

َياكِِب؟» ، َقاَل: َقاَل: اْمَرَأُة َطْبدِ  ،«َأي  الزَّ
ِ
ِة »اهلل َكَعْؿ، لََفا َأْجَراِن، َأْجُر الَؼَرابَ

َدَقةِ   .(6)«(َوَأْجُر الصَّ

                                                                                                               

 [.2118/4/7/94، 2319/4/7/95، مسؾؿ 1466/3/384أصرافف: ]ا (1)

 (.2/121رطايتفا وحضاكتفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)حجرها( (2)

 (.2/121)أيجزي( أيؽػل ويؼبؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.2/121)الصدقة( الزكاة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

ؼ مصطػك البغا طؾك . تعؾق)امرأة( هل زوجة أبل مسعقد طؼبة بـ طؿرو إكصاري  (5)

 (.2/121صحقح البخاري )

 (.1/480صحقح البخاري ) (6)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ُيجزي اإلكػاق طؾك الزوج وأيتام هؾ » :لسمال الؿرأتقـ استؿاطف  .1

 طـ صريؼ بالل. «؟يف حجري

 مـ السائؾة وتلكده أي الزياكب هل؟. تثبتف  .2

 .«كعؿ»بالؿقافؼة طؾك اإلكػاق طؾك الزوج وأيتام بؼقلف:  إجابتف  .3

 لؾسائؾ بؿا فقف زيادة طؾؿ بلن لفا أجر الؼرابة، وأجر الصدقة. إفادتف  .4

  .(1)لؾـساء، وأمره لفـ بالصدقة طظتف  .5

  .(2)التحدث مع الـساء إجاكب إذا أمـت الػتـة .6

 لفمٓء الـسقة أن الؼرابة أحؼ بالصدقة مـ البعقد. بقاكف  .7

 ىائد:فال

 .، ومفابتفـ لرسقل اهلل الـسقة  أولئؽحقاء  .1

 .(3)الحث طؾك الصدقة طؾك إقارب .2

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.3/387الػتح ) (1)

 (.3/387الػتح ) (2)

 (.8/387الػتح ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َطائَِشَة  -خ 3333   (2)َقاَلْت ِهـْدٌ : )َط
ِ
: إِنَّ َأَبا ُأمُّ ُمَعاِوَيَة لَِرُسقِل اهلل

، َفَفْؾ َطَؾلَّ ُجـَاٌح (3)ُسْػَقاَن َرُجٌؾ َشِحقٌح 
ا (4) ـْ َمالِِف ِسرًّ

؟ َقاَل: (5)َأْن آُخَذ مِ

 .(7)«((6)َما َيْؽِػقِؽ بِاْلَؿْعُروِف ُخِذي َأْكِت َوَبـُقِك »

ـِ َطائَِشَة  -خ7753 ـِ َربِقَعَة َقاَلْت: َيا َط ، َقاَلْت: )إِنَّ ِهـَْد بِـَْت ُطْتَبَة ْب

ا َطَؾك َضْفِر إَْرِض َأْهُؾ َأْخَباٍء، َأْو ِخَباءٍ  ، َما َكاَن مِؿَّ
ِ
َأَحبَّ إَِللَّ َأْن  (8)َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

، 5359/9/414، 3825/7/174، 2460/5/129، 2211/4/475أصرافف: ] (1)

5364/9/418 ،5370/9/424 ،6641/11/533 ،7161/13/148 ،

 [.4477/6/12/6مسؾؿ ، 7180/13/183

، قتؾ أبقها ببدر، وشفدت )ِهـٌْد ُأمُّ ُمَعاِوَيَة( هل هـد بـت طتبة، وهل والدة معاوية  (2)

: لؽقكف قتؾ طؿفا ا، وحرضت طؾك قتؾ حؿزة طؿ الـبل مع زوجفا أبل سػقان أحدً 

الـساء. شقبة وشارك يف قتؾ أبقفا طتبة، ثؿ أسؾؿت هـد يقم الػتح، وكاكت مـ طؼالء 

 (.7/174الػتح )

 (.3/79)شحقح( بخقؾ مع الحرص. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 (.3/79)جـاح( إثؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

 (.3/79)سرا( أي: دون طؾؿف وإذكف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

كػؼة أمثالؽ وأمثال أوٓدك. تعؾقؼ مصطػك البغا  )بالؿعروف( حسب طادة الـاس يف (6)

 (.3/79طؾك صحقح البخاري )

 (.1/625صحقح البخاري ) (7)

ـ مسؽـ الرجؾ وداره. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )) (8)  (.6/12/10خباء( يعرب بف ط
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َؽ، ُثؿَّ َما َأْصَبَح الَقْقَم َأْهُؾ َأْخَباٍء، َأْو ِخَباٍء 
ـْ َأْهِؾ َأْخَبائَِؽ، َأْو ِخَبائِ

قا مِ َيِذلُّ

ـْ َأْهِؾ َأْخَبائَِؽ، َأْو ِخَباِئَؽ 
وا مِ ـْ َأْن َيِعزُّ

  ،َأَحبَّ إَِللَّ مِ
ِ
: َقاَل َرُسقُل اهلل

ٍد بِقَِدهِ َوَأْيًضا، َوالَِّذي » ، إِنَّ َأبَا ُسْػقَاَن « (1)َكْػُس ُمَحؿَّ
ِ
َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

قٌؽ  َرُجٌؾ  مِسِّ
ِذي َلُف؟ َقاَل: (2) ـَ الَّ

إاِلَّ  (3)اَل »، َفَفْؾ َطَؾلَّ َحَرٌج َأْن ُأْصِعَؿ مِ

 .(5)(«(4)بِاْلَؿْعُروف

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لشؽقى الؿرأة إجـبقة طـد اإلفتاء والحؽؿ، وشؽقاها  سؿاطف  .1

 ؟(6)هؾ طؾقفا مـ حرج أن تلخذ مـ مال زوجفا بالؿعروف

لفذه الؿرأة طـ سمالفا يف أن تلخذ مـ مال زوجفا دون  جابتف إ .2

 طؾؿف ولؽـ بالؿعروف.

                                                                                                               

أي: وستزيديـ مـ ذلؽ، ويتؿؽـ اإليؿان مـ  .)وأيضا والذي كػس محؿد بقده( (1)

شرح الـقوي طؾك . ويؼقى رجقطؽ طـ بغضف ،قؾبؽ، ويزيد حبؽ هلل ولرسقلف 

 .(6/12/11صحقح مسؾؿ )

( 6/12/11)مسقؽ( أي: شحقح وبخقؾ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

 .بتصرف

 (.8/131)ٓ( حرج طؾقؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  .)بالؿعروف( تطعؿقـ مـ مالف بحسب ما يعرف بقـ الـاس (4)

 (.8/131صحقح البخاري )

 (.1/625صحقح البخاري ) (5)

 .( بتصرف6/12/9شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (6)
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 .قبؾ اإلسالم طؿا صدر مـفا هـد ٓطتذار  تؼديره  .3

 .فاستزيد مـ ذلؽ، ويتؿؽـ اإليؿان مـ قؾب الفا بلهن إقسامف  .4

بالـػؼات القاجبة، وٓسقؿا مايتعؾؼ بالـػؼة طؾك الزوجة  اهتؿامف  .5

 ولذا أجاهبا طؾك الػقر. :وإوٓد

 لؿ يماخذها بؿا ذكرت مـ سالػ طفدها، وبغضفا لف.  أكف  .6

 ىائد:فال

  .(1)لذكر الؿرأة لعققب زوجفا لؾحاجة إقراره  .1

  .(2)يف هذه إمقر التل لقس فقفا تحديد شرطلاطتؿاد العرف  .2

 جقاز أخذ الؿرأة مـ مال زوجفا بالؿعروف لؾحاجة. .3

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.6/12/9شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.6/12شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
347 


 (1)ىص احلديث:

ـُ َمالٍِؽ  -خ:390 َثـَا َأَكُس ْب ـْ َقَتاَدَة، َحدَّ َبقِِّع بِـَْت الَبَراءِ ) :َط  ،َأنَّ ُأمَّ الرُّ

 ُسَراَقَة َأَتِت الـَّبِلَّ 
ـِ ـْ َوِهَل ُأمُّ َحاِرَثَة ْب ُثـِل َط َٓ ُتَحدِّ ، َأ

ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َكبِلَّ اهلل

َفنِْن َكاَن فِل الَجـَِّة  ،(3)، َوَكاَن ُقتَِؾ َيْقَم َبْدٍر َأَصاَبُف َسْفٌؿ َغْرٌب (2)َحاِرَثةَ 

َفا »َفْدُت َطَؾْقِف فِل الُبَؽاِء، َقاَل: َصَبْرُت، َوإِْن َكاَن َغْقَر َذلَِؽ، اْجتَ  َيا ُأمَّ َحاِرَثَة إِكَّ

 . (4)«ِجـَاٌن فِل الَجـَِّة، َوإِنَّ اْبـَِؽ َأَصاَب الِػْرَدْوَس األَْطَؾك

ـْ ُحَؿْقٍد، َقاَل: َسِؿْعُت َأَكًسا  -خ4:93  (5)ُأِصقَب َحاِرَثةُ )، َيُؼقُل: َط

فُ (6)َيْقَم َبْدٍر َوُهَق ُغالَمٌ  ، َفَجاَءْت ُأمُّ
، َقْد  إَِلك الـَّبِلِّ  (7)

ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

                                                                                                               

 [.6567/11/425، 6550/11/423، 3982/7/355، 2809/6/31أصرافف: ] (1)

 :-مـ هذا القجف-ا، وزاد الـسائل أن حارثة خرج كظارً »جاء يف رواية طـد اإلمام أحؿد:  (2)

 (.6/33. الػتح )«ما خرج لؼتال

)سفؿ غرب( أي: ٓ يعرف رامقف أو ٓ يعرف مـ أيـ أتك أو جاء طؾك غقر قصد مـ  (3)

 (.6/33رامقف. الػتح )

 (.1/732صحقح البخاري ) (4)

 (.6/32)حارثة( حارثة بـ سراقة. الػتح ) (5)

)غالم( هق الصبل الذي لؿ يبؾغ بعد وكان خرج كظارا فرماه حبان ابـ العرقة  (6)

قض فؼتؾف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري بسفؿ وهق يشرب مـ الح

(5/77.) 

 (.7/355. الػتح ))أمف( الربقع بـت الـضر طؿة أكس بـ مالؽ  (7)
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ـْ فِل الَجـَِّة َأْصبِْر َوَأْحَتِسْب (1)َطَرْفَت َمـِْزَلَة َحاِرَثَة مِـِّل ، َفنِْن َيُؽ
، َوإِْن َتُؽ (2)

، َأَوَجـٌَّة َواِحَدٌة (6)ِت ، َأَو َهبِؾْ (5)َوْيَحِؽ »، َفَؼاَل: (4)َتَرى َما َأْصـَعُ  (3)إُْخَرى

ُف فِل َجـَِّة الِػْرَدْوسِ  َفا ِجـَاٌن َكثِقَرٌة، َوإِكَّ  .(7)«ِهَل، إِكَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .لفذه الؿرأة السائؾة طـ ولدها الؿؼتقل يف بدر ومآلف استؿاطف  .1

 لفذه الؿرأة يف سمالفا حتك اكتفت مـ ققلفا. طدم مؼاصعتف  .2

جـة واحدة،  بلن ولدها يف الجـة، وأهنا لقستلفذه الؿرأة  ف بشارت .3

                                                                                                               

أي: حبل وتعؾؼل بف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)مـزلة حارثة مـل( (1)

(5/77.) 

البغا طؾك صحقح . تعؾقؼ مصطػك )أحتسب( أصؾب إجر والعقض مـ اهلل  (2)

 (.5/77البخاري )

)إخههرى( أي: إن كههان يف أهههؾ الـههار. تعؾقههؼ مصههطػك البغهها طؾههك صههحقح البخههاري  (3)

(5/77.) 

)ما أصـع( أي: مـ البؽاء والـحقب وكحق ذلؽ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (4)

(، والؿعـك: وإن لؿ يؽـ يف الجـة صـعت شقئا مـ صـقع أهؾ 5/77البخاري )

 (.11/430الحزن مشفقرا يراه كؾ أحد. الػتح )

 (.7/355)ويحؽ( رحؿة. الػتح ) (5)

ثؽؾت، وقد تػتح الفاء أي: ثؽؾتف. )هبؾت( بضؿ الفاء بعدها مقحدة مؽسقرة، أي:  (6)

 (.7/355الػتح )

 (.2/46صحقح البخاري ) (7)
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 وإكؿا هل جـان، وأكف يف الػردوس إطؾك.

 :«أهبؾت؟!»لفذه الؿرأة طـدما سللت طـ مآل ابـفا، بؼقلف:  إجابتف  .4

وذلؽ لعظؿ الؿـزلة التل أطدها اهلل لفذا الغالم يف الجـة، يقضح ذلؽ لؿا 

: فنن يؽـ يف الجـة أصرب وأحتسب، وإن تؽ إخرى قالت أمف لؾـبل 

َفا ِجـَاٌن َكثِقَرٌة، »َتَرى َما َأْصـَُع، َفَؼاَل:  َوْيَحِؽ، َأَو َهبِْؾِت، َأَوَجـٌَّة َواِحَدٌة ِهَل، إِكَّ

ُف فِل َجـَِّة الِػْرَدْوسِ   .«َوإِكَّ

 ىائد:فال

ٕمة أكف يشفد لحارثة بالجـة مع مـ يشفد لفؿ بالجـة مـ هذه ا .1

 كالعشرة الؿبشريـ بالجـة.

وإصؾ طـد أهؾ السـة أكف ٓيشفد لؿعقـ ٓ بجـة وٓ كار إٓ مـ شفد لف 

 القحل بذلؽ، لؽـفؿ يرجقن لؾؿحسـ الجـة، ويخشقن طؾك الؿسلء الـار.

 مشروطقة مقاساة الؿصاب بؿا يخػػ طـف. .2

 طظؿ محبة القالديـ ٕوٓدهؿ، ففؾ يعل ذلؽ إبـاء والبـات حتك .3

 يحرصقا طؾك برهؿ لقالديفؿ واإلحسان إلقفؿ.
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  (1)ىص احلديث:

ـِ ِشفَ  -خ 3991 ـْ اْب ـُ َطْبدِ َط  ْب
ِ
َثـِل ُطَبْقُداهلل ـِ ُطْتَبَة، اٍب، َقاَل: َحدَّ  ْب

ِ
َأنَّ )اهلل

: َيْلُمُرُه َأْن َيْدُخَؾ َطَؾك ُسَبْقَعَة  ْهِريِّ ـِ إَْرَقِؿ الزُّ  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل َأَباُه َكَتَب إَِلك ُطَؿَر ْب

 
ِ
ـْ َحِديثَِفا، َوَطَؿا َقاَل َلَفا َرُسقُل اهلل  بِـِْت الَحاِرِث إَْسَؾِؿقَِّة، َفَقْسَلَلَفا َط

ـَ اْسَتْػَتتْ  ـُ َطْبدِ ُف. ِحق  َفَؽَتَب ُطَؿُر ْب
ِ
ـِ إَْرَقِؿ، إَِلك َطْبدِ  اهلل ـِ ُطْتَبَة، ُيْخبُِرُه َأنَّ ْب  ْب

ِ
اهلل

ـْ َبـِل 
ـِ َخْقَلَة، َوُهَق مِ ُسَبْقَعَة بِـَْت الَحاِرِث َأْخَبَرْتُف: َأكََّفا َكاَكْت َتْحَت َسْعِد اْب

ـْ َشِفَد  ، َوَكاَن مِؿَّ ـِ ُلَميٍّ ِة الَقَداِع َوِهَل َحامٌِؾ، َطامِِر ْب َبْدًرا، َفُتُقفَِّل َطـَْفا فِل َحجَّ

َؾْت  (2)َفَؾْؿ َتـَْشْب  ـْ كَِػاِسَفا، َتَجؿَّ
ا َتَعؾَّْت مِ َأْن َوَضَعْت َحْؿَؾَفا َبْعَد َوَفاتِِف، َفَؾؿَّ

ـُ َبْعَؽٍؽ  ـَابِِؾ ْب لِْؾُخطَّاِب، َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َأُبق السَّ
ـْ (3) اِر،  ، َرُجٌؾ مِ َبـِل َطْبِد الدَّ

 َما َأْكِت 
ِ
ـَ الـَِّؽاَح؟ َفنِكَِّؽ َواهلل ق ْؾِت لِْؾُخطَّاِب، ُتَرجِّ َفَؼاَل َلَفا: َما لِل َأَراِك َتَجؿَّ

ا َقاَل لِل َذلَِؽ  بِـَاكٍِح َحتَّك َتُؿرَّ َطَؾْقِؽ َأْرَبَعُة َأْشُفٍر َوَطْشٌر، َقاَلْت ُسَبْقَعُة: َفَؾؿَّ

 َجَؿْعُت طَ 
ِ
ـَ َأْمَسْقُت، َوَأَتْقُت َرُسقَل اهلل ـْ َذلَِؽ  َؾلَّ ثَِقابِل ِحق َفَسَلْلُتُف َط

ِج إِْن َبَدا لِل» ـَ َوَضْعُت َحْؿؾِل، َوَأَمَركِل بِالتََّزوُّ  .(4)(َفَلْفَتاكِل بَِلكِّل َقْد َحَؾْؾُت ِحق

                                                                                                               

 [.3722/5/10/110، مسؾؿ 5319/9/379، 3991/7/360أصرافف: ] (1)

 [3723/5/10/111، ومسؾؿ 4909/8/532، 5318/9/375]

 (.5/10/112)فؾؿ تـشب( أي: لؿ تؿؽث. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

حبة بالباء، وهق أبق السـابؾ بـ بعؽؽ بـ الحجاج بـ  :)أبق السـابؾ( طؿرو، وققؾ (3)

 (.5/10/112الحارث بـ السباق بـ طبد الدار. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 (.2/48صحقح البخاري ) (4)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

طـ طدة الحامؾ الؿتقىف طـفا  هذه الؿرأة لسمال استؿاطف  .1

 لفا باكتفاء طدهتا حقـ وضعت. زوجفا، وإجابتف 

 بالزواج إن بدا لفا. لؿرأة: ولذا أمرهااطؾب ل ف مراطات .2

 ىائد:فال

طؾك التسرت، حقث جاءت هذه الؿرأة إلك  حرص كساء الصحابة  .1

 . «جؿعت طؾل ثقابل» :وهل متسرتة، حقث قالت رسقل اهلل 

 . (1)كاكقا يػتقن يف طفد الـبل  أن الصحابة  .2

الـساء  لمباشرة الؿرأة السمال طؿا يـزل هبا، ولق كان مؿا يستحق .3

 .(2)مثؾف مـ

أن طدة الحامؾ الؿتقىف طـفا زوجفا تـتفل بالقضع، ولق كان بعد  .4

 القفاة بؾحظات.

 أن الؿـتفقة طدهتا لفا أن تتجؿؾ لؾخطاب إن رغبت. .5

 

 
  

                                                                                                               

 (.9/385الػتح ) (1)

 (.9/385الػتح ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل ُمقَسك  -خ5340 ـُ  َبَؾَغـَا َمْخَرُج الـَّبِلِّ )، َقاَل: َط َوَكْح

ـَ إَِلْقِف َأَكا َوَأَخَقاِن لِل َأَكا َأْصَغُرُهْؿ، َأَحُدُهَؿا َأُبق  ، َفَخَرْجـَا ُمَفاِجِري ـِ بِالَقَؿ

، َأِو (2)ُبْرَدةَ  ـَ ا َقاَل: فِل َثالََثٍة َوَخْؿِسق ا َقاَل: بِْضٌع، َوإِمَّ ، َوأَخُر َأُبق ُرْهٍؿ، إِمَّ

ـْ َقْقمِل، َفَركِْبـَا َسِػقـًَة، َفَلْلَؼْتـَا َسِػقـَُتـَا إَِلك الـََّجاِشلِّ 
ـَ َرُجاًل مِ ـِ َوَخْؿِسق اْثـَْق

ـَ أَ  َفَلَقْؿـَا َمَعُف َحتَّك َقِدْمـَا َجِؿقًعا،  (3)بِل َصالٍِب،بِالَحَبَشِة، َفَقاَفْؼـَا َجْعَػَر ْب

ـَ الـَّاِس َيُؼقُلقَن َلـَا، َيْعـِل  َفَقاَفْؼـَا الـَّبِلَّ 
ـَ اْفَتَتَح َخْقَبَر، َوَكاَن ُأَكاٌس مِ ِحق

ِػقـَِة: َسَبْؼـَاُكْؿ بِالِفْجَرِة( َْهِؾ السَّ
ِ
ٕ(4). 

ـْ َقِدَم َمَعـَا، َطَؾك  (5)ُت ُطَؿْقٍس،َوَدَخَؾْت َأْسَؿاُء بِـْ -خ5343 َوِهَل مِؿَّ

ـْ َهاَجَر،  َحْػَصَة َزْوِج الـَّبِلِّ  َرًة، َوَقْد َكاَكْت َهاَجَرْت إَِلك الـََّجاِشلِّ فِقَؿ
َزائِ

                                                                                                               

، مسؾؿ 4231/7/554]، [6410/8/16/63، مسؾؿ 4230/7/554أصرافف: ] (1)

6411/8/16/63.] 

اسؿف طامر، وأما أبق رهؿ ففق بضؿ الراء وسؽقن الفاء، واسؿف مجدي  .)أبق بردة( (2)

الرب. الػتح وتشديد التحتاكقة، قالف ابـ طبد بػتح الؿقؿ وسؽقن الجقؿ وكسر الؿفؿؾة

(7/554.) 

 (.7/555أي: بلرض الحبشة. الػتح ) .)فقافؼـا جعػر بـ أبل صالب( (3)

 (.2/97صحقح البخاري ) (4)

 (.7/555. الػتح ))أسؿاء بـت طؿقس( هل زوج جعػر  (5)
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ـْ  ـَ َرَأى َأْسَؿاَء: َم َفَدَخَؾ ُطَؿُر َطَؾك َحْػَصَة، َوَأْسَؿاُء ِطـَْدَها، َفَؼاَل ُطَؿُر ِحق

ةُ  (2)َقاَلْت: َأْسَؿاُء بِـُْت ُطَؿْقٍس، َقاَل ُطَؿُر: الَحَبِشقَّةُ  (1)ِذِه؟هَ  َهِذِه الَبْحِريَّ
(3) 

 
ِ
ـُ َأَحؼُّ بَِرُسقِل اهلل  َهِذِه؟ َقاَلْت َأْسَؿاُء: َكَعْؿ، َقاَل: َسَبْؼـَاُكْؿ بِالِفْجَرِة، َفـَْح

،
ِ
  مِـُْؽْؿ، َفَغِضَبْت َوَقاَلْت: َكالَّ َواهلل

ِ
ُيْطِعُؿ َجائَِعُؽْؿ،  ُكـُْتْؿ َمَع َرُسقِل اهلل

بِالَحَبَشِة،  (5)الُبَغَضاءِ  (4)الُبَعَداءِ  -َأْو فِل َأْرضِ -َوُكـَّا فِل َداِر  َوَيِعُظ َجاِهَؾُؽْؿ،

 
ِ
 َوفِل َرُسقلِِف  (6)َوَذلَِؽ فِل اهلل

ِ
َٓ َأْشَرُب  (7)، َواْيُؿ اهلل َٓ َأْصَعُؿ َصَعاًما َو

                                                                                                               

فقف دٓلة طؾك أهنا كاكت مستقرة القجف: إذ لق كاكت مؽشقفة لعرففا  .)مـ هذه( (1)

بؿجرد رؤيتفا، ولؿا احتاج أن يستػسر طـفا. وهذا دلقؾ طؾك أن حجاب الؿرأة 

، وهق الذي الؿسؾؿة يشؿؾ القجف، وأن هذا كان شائعا مللقفا طؾك طفد رسقل اهلل 

. وبقان رسقلف  ففؿف زوجات أصحابف رضقان اهلل طؾقفؿ وطؾقفـ مـ آيات اهلل 

 (.5/137تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 (.7/555كسبفا إلك الحبشة لسؽـاها فقفا. الػتح ) .)الحبشقة( (2)

 (.7/555كسبفا إلك البحر لركقهبا إياه. الػتح ) .)البحرية( (3)

 (.8/16/63يف الـسب. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) .عداء()الب (4)

يف الديـ: ٕهنؿ كػار إٓ الـجاشل، وكان يستخػل بنسالمف طـ ققمف.  .)البغضاء( (5)

 (.8/16/63شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

يف سبقؾف وصؾب رضاه. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)يف اهلل( (6)

(5/137.) 

أيؿـ اهلل، وهق مـ صقغ الؼسؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري . )وايؿ اهلل( (7)

(5/137.) 
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ِ
ـُ ُكـَّا ُكْمَذى َوُكَخاُف، َوَسَلْذُكُر َشَراًبا، َحتَّك َأْذُكَر َما ُقْؾَت لَِرُسقِل اهلل ، َوَكْح

َٓ َأِزيغُ  َذلَِؽ لِؾـَّبِلِّ  َٓ َأْكِذُب َو  
ِ
ا َجا(1)َوَأْسَلُلُف، َواهلل َٓ َأِزيُد َطَؾْقِف. َفَؾؿَّ َء ، َو

 إِنَّ ُطَؿَر َقاَل َكَذا َوَكَذا؟ َقاَل:  الـَّبِلُّ 
ِ
 ،«َفَؿا ُقْؾِت َلُف؟»َقاَلْت: َيا َكبِلَّ اهلل

َلْقَس بَِلَحؼَّ بِل ِمـُْؽْؿ، َوَلُف َوأِلَْصَحابِِف ِهْجَرٌة »َكَذا َوَكَذا، َقاَل:  َلْت: ُقْؾُت َلفُ َقا

، َقاَلْت: َفَؾَؼْد َرَأْيُت َأَبا ُمقَسك «ِهْجَرَتانِ  -ِػقـَةِ َأْهَؾ السَّ - َواِحَدٌة، َوَلُؽْؿ َأْكُتؿْ 

 ًٓ ِػقـَِة َيْلُتقكِل َأْرَسا َوَأْصَحاَب السَّ
ْكَقا (2) ـَ الدُّ

ـْ َهَذا الَحِديِث، َما مِ ، َيْسَلُلقكِل َط

ا َقاَل َلُفُؿ الـَّبِلُّ   َأْطَظُؿ فِل َأْكُػِسِفْؿ مِؿَّ
َٓ ، َقاَل َأُبق ُبْرَدَة:  َشْلٌء ُهْؿ بِِف َأْفَرُح َو

َقاَلْت َأْسَؿاُء: َفَؾَؼْد َرَأْيُت َأَبا ُمقَسك َوإِكَُّف َلَقْسَتِعقُد َهَذا الَحِديَث مِـِّل(
(3) . 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

مـ هاجر ـ لف السبؼ ؿفق أسؿاء بـت طؿقس  سمالل استؿاطف  .1

 ؟إلك الحبشة أو إلك الؿديـة

 ؟طؿا قالت هل لعؿر  لفا قبؾ اإلجابة بسمالف تثبتف  .2

 لقس بلحؼ بل مـؽؿ. لفا بعد ذلؽ بلن طؿر  إجابتف  .3

السرور بنجابتف لفذه الؿرأة ومـ معفا، مؿـ هاجر إلك  إدخالف  .4

 الحبشة.

                                                                                                               

 (.5/137)أزيغ( أمقؾ طـ الحؼ وأبتعد طـف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (1)

 (.7/556بػتح الفؿزة، أي: أفقاجا أي: يجقئقن إلقفا كاسا بعد كاس. الػتح ) .)أرسآ( (2)

 (.2/97صحقح البخاري ) (3)
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 هجرة واحدة، ن لعؿر وٕصحابف ألإلجابة وتقضقحف،  بسطف  .5

 هجرتان. وهؿ مفاجرة الحبشةوٕهؾ السػقـة 

 ىائد:فال

، وسمالف بالذهاب إلك رسقل اهلل  مبادرة أسؿاء بـت طؿقس  .1

 .طؿا دار بقـفا وبقـ طؿر 

 بعضفـ لبعض. تزاور كساء الصحابة  .2

 بسمالطؾك سرطة معرفة ما يشؽؾ طؾقفؿ  حرص الصحابة  .3

 .الرسقل 

 وكؼؾفؿ لؾؽالم دون زيادة أو كؼصان.  صدق الصحابة .4

وأسؿاء  حسـ الـؼاش وإدب يف الحقار الذي دار بقـ طؿر  .5

 بـت طؿقس.

طـفؿ، وتداول هذا الخرب  فرح أصحاب السػقـة بؿا قالف الـبل  .6

 فقؿا بقـفؿ، كقػ ٓ وهق فرح بلمقر أخروية ٓدكققية، فحؼ لفؿ أن يػرحقا.

 فضؾ ومؽاكة مـ بذل وطؿؾ يف اإلسالم. .7
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 (1)ىص احلديث:

َفُؼْؾُت لَِزْيـََب، َوَما َتْرمِل بِاْلَبْعَرِة َطَؾك َرْأِس )َقاَل ُحَؿْقٌد:  -خ6448

َل َطـَْفا َزْوُجَفا، َدَخَؾْت »الَحْقِل؟ َفَؼاَلْت َزْيـَُب:  َكاَكِت الَؿْرَأُة إَِذا ُتُقفِّ

ثَِقابَِفا، َوَلْؿ َتَؿسَّ صِقًبا َحتَّك َتُؿرَّ بَِفا َسـٌَة، ُثؿَّ ُتْمَتك ، َوَلبَِسْت َشرَّ (2)ِحْػًشا

َؿا َتْػَتضُّ  بَِدابٍَّة، ِحَؿاٍر َأْو َشاٍة َأْو َصاِئٍر، َفَتْػَتضُّ بِِف، َفَؼؾَّ
َّٓ َماَت، ُثؿَّ  (3) بَِشْلٍء إِ

ـْ صِقٍب َأْو َغْقِرهِ ، ُثؿَّ ُتَراِجُع (4)َتْخُرُج َفُتْعَطك َبَعَرًة، َفَتْرمِل
« َبْعُد َما َشاَءْت مِ

                                                                                                               

، ومسؾؿ 5706/10/166، 5338/9/400، 5336/9/394أصرافف: ] (1)

3727/5/10/113.] 

وإسؽان الػاء، وبالشقـ الؿعجؿة أي: بقتا صغقرا  ،)حػشا( هق: بؽسر الحاء الؿفؿؾة (2)

 (5/10/116حؼقرا قريب السؿؽ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

سللت الحجازيقـ طـ آفتضاض: فذكروا  :قال ابـ قتقبة»: )تػتض( قال ابـ حجر  (3)

ا، ثؿ تخرج بعد الحقل أن الؿعتدة كاكت ٓ تؿس ماء وٓ تؼؾؿ ضػرا وٓ تزيؾ شعًر 

 ،بلقبح مـظر، ثؿ تػتض، أي: تؽسر ما هل فقف مـ العدة بطائر تؿسح بف قبؾفا وتـبذه

تؿسح بقدها طؾك الدابة  فال يؽاد يعقش بعد ما تػتض بف، وقال ابـ وهب معـاه: أهنا

وطؾك ضفره، وققؾ: الؿراد تؿسح بف ثؿ تػتض، أي: تغتسؾ، وآفتضاض: آغتسال 

. الػتح «بالؿاء العذب: إلزالة القسخ وإرادة الـؼاء حتك تصقر بقضاء كؼقة كالػضة

(9/400.) 

ترمل ببعرة  :يف رواية مطرف وابـ الؿاجشقن طـ مالؽ»: قال ابـ حجر  .)فرتمل( (4)

 =.  (9/400. الػتح )«مـ بعر الغـؿ أو اإلبؾ فرتمل هبا أمامفا فقؽقن ذلؽ إحالٓ لفا
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 .(1)«(َتْؿَسُح بِِف ِجْؾَدَها»ُسئَِؾ َمالٌِؽ َما َتْػَتضُّ بِِف؟ َقاَل: 

َفا،  -خ6449  ـْ ُأمِّ ـْ َزْيـََب بِـِْت ُأمِّ َسَؾَؿَة، َط َأنَّ اْمَرَأًة ُتُقفَِّل َزْوُجَفا، )َط

 َفَخُشقا َطَؾك َطْقـَْقَفا، َفَلَتْقا رَ 
ِ
الَ »َفاْسَتْلَذُكقُه فِل الُؽْحِؾ، َفَؼاَل:  ُسقَل اهلل

َـّ َتْؿُؽُث فِل َشرِّ َأْحَلَِسَفا ْؾ، َقْد َكاَكْت إِْحَداُك َتَؽحَّ
َأْو َشرِّ َبْقتَِفا، َفنَِذا َكاَن  (2)

َحْقٌل َفَؿرَّ َكْؾٌب َرَمْت بَِبَعَرةٍ 
 .(4)«(َطْشرٌ َفَلَ َحتَّك َتْؿِضَل َأْرَبَعُة َأْشُفرٍ وَ  ،(3)

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لسمال هذه الؿرأة وهق أن ابـتفا يف طدة القفاة، وتشتؽل  استؿاطف  .1

                                                                                                               

وأما رمقفا بالبعرة طؾك رأس الحقل فؼد فسره يف الحديث، قال »قال اإلمام الـقوي:   =

بعض العؾؿاء معـاه: أهنا رمت بالعدة وخرجت مـفا كاكػصالفا مـ هذه البعرة ورمقفا 

ال بعضفؿ هق إشارة إلك أن الذي فعؾتف وصربت طؾقف مـ آطتداد سـة ولبسفا هبا، وق

شر ثقاهبا ولزومفا بقتا صغقرا هقـ بالـسبة إلك حؼ الزوج وما يستحؼف مـ الؿراطاة كؿا 

 (.5/10/116. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )«يفقن الرمل بالبعرة

 (.2/381صحقح البخاري ) (1)

)أحالسفا( جؿع حؾس بؽسر ثؿ سؽقن، وهق الثقب أو الؽساء الرققؼ يؽقن تحت  (2)

 (.9/399الربذطة. الػتح )

فنذا كان حقل فؿر كؾب رمت ببعرة، وضاهره أن رمقفا البعرة  .)كؾب رمت ببعرة( (3)

يتققػ طؾك مرور الؽؾب سقاء صال زمـ اكتظار مروره أم قصر، وبف جزم بعض 

ا مـ طرض مـ كؾب أو غقره، ُتِري مـ حضرها أن مؼامفا حقٓ الشراح وققؾ: ترمل هب

 (.9/400ا أو غقره. الػتح )أهقن طؾقفا مـ بعرة ترمل هبا كؾبً 

 (.2/381صحقح البخاري ) (4)
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 لفا بالـفل طـ آكتحال.  ذن بالؽحؾ، وإجابتفطقـفا وتطؾب اإل

بلن ٓ يستؽثرن العدة فنهنا مدة قؾقؾة، أربعة أشفر  ؾـساءل تقجقفف  .2

  .(1)اوطشرً 

 . مرتقـ، أو ثالثا.«ال»طؾك الؿـع مـ آكتحال بؼقلف:  تلكقده  .3

بقـ طدة الؿتقىف طـفا زوجفا يف اإلسالم والجاهؾقة، يف  مؼاركتف  .4

 الؿدة والفقئة فالػرق كبقر جدًا، فالحؿدهلل طؾك كعؿة اإلسالم. 

 ىائد:فال

ًٓ هبا .1  .(2)وجقب العدة طؾك كؾ متقىف طـفا زوجفا، وإن لؿ يؽـ مدخق

الديـ الذي أكرم الؿرأة، واطتـك بـظافتفا، وحرص طؾك طظؿ هذا  .2

 حؼ الزوج يف ذلؽ.

 حرمة اكتحال الؿرأة الؿعتدة طدة وفاة. .3

العدة لؾؿتقفاة لحؽؿ كثقرة، ومـفا مراطاة لحؼ الزوج،  شرع اهلل  .4

وحؼ أهؾف وولده، فؾقس مـ القفاء أن تتجؿؾ الؿتقىف طـفا زوجفا لؾخطاب 

بعد وفاة زوجفا مباشرة، بؾ أمرت أن ترتيث هذه الؿدة، مالؿ تؽـ حامالً 

 فتـتفل العدة بقضع الحؿؾ.

 
  

                                                                                                               

 (.5/10/116شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.9/397الػتح ) (2)
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 (1):احلديثىص 

 ْبـ َطبَّاٍس َطْبدطـ  -خ7339
ِ
 )َقاَل: ، اهلل

ِ
الَػْضَؾ  َأْرَدَف َرُسقُل اهلل

ـَ َطبَّاٍس َيْقَم الـَّْحِر َخْؾَػُف َطَؾك َطُجِز َراِحَؾتِِف، َوَكاَن الَػْضُؾ َرُجاًل َوِضقًئا، ا ْب

ـْ َخْثَعَؿ َوِضقَئٌة َتْسَتْػتِل  َفَقَقَػ الـَّبِلُّ 
لِؾـَّاِس ُيْػتِقِفْؿ، َوَأْقَبَؾِت اْمَرَأٌة مِ

 
ِ
 ، َفَطِػَؼ الَػْضُؾ َيـُْظُر إَِلْقَفا، َوَأْطَجَبُف ُحْسـَُفا، َفاْلَتَػَت الـَّبِلُّ َرُسقَل اهلل

ـِ  ـِ الـََّظِر  َوالَػْضُؾ َيـُْظُر إَِلْقَفا، َفَلْخَؾَػ بَِقِدِه َفَلَخَذ بَِذَق الَػْضِؾ، َفَعَدَل َوْجَفُف َط

 فِل الَحجِّ َطَؾك ِطَباِدِه، َأْدَرَكْت َأبِل 
ِ
، إِنَّ َفِريَضَة اهلل

ِ
إَِلْقَفا، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

اِحَؾِة، َفَفْؾ َيْؼِضل َطـُْف َأْن أَ  َٓ َيْسَتطِقُع َأْن َيْسَتِقَي َطَؾك الرَّ ُحجَّ َشْقًخا َكبِقًرا، 

 .(3)(«َكَعؿْ »َقاَل:  (2)َطـُْف؟

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لسمال هذه الؿرأة طـ أبقفا بلكف: أدركتف فريضة الحج  استؿاطف  .1

 وهق شقخ كبقر ٓيستطقع أن يستقي طؾك الراحؾة، ففؾ أحج طـف؟.

 .«كعؿ»لفذه الؿرأة بنجابة مختصرة، بؼقلف:  إجابتف  .2

                                                                                                               

، 4399/7/708، 1855/4/80، 1854/4/79، 1513/3/442أصرافف: ] (1)

 [.3251/5/9/103، ومسؾؿ 6228/11/10

 (.4/82)أن أحج طـف( أي: أيجقز لل أن أكقب طـف فلحج طـف؟. الػتح ) (2)

 (.2/531صحقح البخاري ) (3)
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بغض الـظر طـ الـساء إجـبقات واهتؿامف بذلؽ: ولذا  طـايتف  .3

 أخذ بذقـ الػضؾ، وطدل وجفف طـ الـظر إلك هذه الؿرأة.

 ىائد:فال

 جقاز الحج طـ الغقر. .1

 جقاز حج الؿرأة طـ الرجؾ. .2

 يخصف. فؾؿ يتخذ مركًبا تقاضعف  .3

: قال اإلمام الـقوي  .مـع الـظر إلك إجـبقات وغض البصر .4

 . (1)«إلك إجـبقةتحريؿ الـظر »

بر القالديـ وآطتـاء بلمرهؿا والؼقام بؿصالحفؿا مـ قضاء ديـ،  .5

 .(2)وخدمة وكػؼة وغقر ذلؽ مـ أمقر الديـ والدكقا

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.5/9/104رح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )ش (1)

 (.5/9/104شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ:735 ـْ َأَكِس ْب َطَؾك َبْعِض كَِسائِِف  َأَتك الـَّبِلُّ )، َقاَل: َط

َـّ ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ، َفَؼاَل:   ،«(5)َسْقًقا بِالَؼَقاِرير (4)، ُرَوْيَدكَ (3)َيا َأْكَجَشةُ  (2)َوْيَحَؽ »َوَمَعُف

                                                                                                               

 /6209، 6202/10/579، 6161/10/567، 6149/10/554أصرافف: ] (1)

، 6038/8/15/81، مسؾؿ 6211/10/609 ،6210/10/6091، 10/609

 [.6036/8/15/81مسؾؿ 

)ويحؽ( كؾؿة ترحؿ وتقجع، تؼال لؿـ يؼع يف أمر ٓ يستحؼف. تعؾقؼ مصطػك البغا  (2)

 (.8/35لبخاري )طؾك صحقح ا

يؽـك أبا مارية. تعؾقؼ مصطػك  غالم أسقد حبشل كان مؿؾقكا لؾـبل  .)أكجشة( (3)

 (.8/35البغا طؾك صحقح البخاري )

)رويدك( اسؿ فعؾ بؿعـك أمفؾ وارفؼ، وققؾ: معـاها كػاك. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك  (4)

 (.8/35صحقح البخاري )

بذلؽ: ٓستؼرار الشراب فقفا، وكـل بذلؽ طـ الـساء )بالؼقارير( جؿع قارورة، سؿقت  (5)

لضعػ بـقتفـ، ورقتفـ، ولطافتفـ، فشبفـ بالؼقارير مـ الزجاج. تعؾقؼ مصطػك البغا 

(. واختؾػ العؾؿاء يف الؿراد بتسؿقتفـ ققارير طؾك 8/35طؾك صحقح البخاري )

اه: أن أكجشة ، أصحفؿا طـد الؼاضل وآخريـ، أن معـ-ذكرهؿا الؼاضل وغقره-ققلقـ، 

كان حسـ الصقت، وكان يحدو هبـ ويـشد شقئا مـ الؼريض والرجز وما فقف تشبقب، 

 فؾؿ يلمـ أن يػتـفـ ويؼع يف قؾقهبـ حداؤه، فلمره بالؽػ طـ ذلؽ.

والؼقل الثاين: أن الؿراد بف الرفؼ يف السقر: ٕن اإلبؾ إذا سؿعت الحداء أسرطت يف 

تعبتف فـفاه طـ ذلؽ: ٕن الـساء يضعػـ طـد شدة الؿشل واستؾذتف فلزطجت الراكب وأ

 .(8/15/82الحركة ويخاف ضررهـ وسؼقصفـ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )
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َؿ الـَّبِلُّ 
َؿ بَِفا َبْعُضُؽْؿ َلِعْبُتُؿقَها  َقاَل َأُبق قِالََبَة: َفَتَؽؾَّ بَِؽؾَِؿٍة، َلْق َتَؽؾَّ

 (3)«بِالَؼَقاِريرِ  (2)َسْقَقَؽ »، َقْقُلُف: (1)َطَؾْقفِ 

ـُ َمالٍِؽ، َقاَل:  -خ7333 َثـَا َأَكُس ْب  :َحاٍد ُيَؼاُل َلفُ  َكاَن لِؾـَّبِلِّ )َحدَّ

ْقِت، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ  ـَ الصَّ ُرَوْيَدَك َيا َأْكَجَشُة، الَ َتْؽِسرِ : »َأْكَجَشُة، َوَكاَن َحَس

 .(4)َقاَل َقَتاَدُة: َيْعـِل َضَعَػَة الـَِّساِء( ،«الَؼَقاِريرَ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ٕحقال الـساء وضعػفـ. مراطاتف  .1

 ء ومـ معفـ.ٕحقال الـسا تػؼده  .2

 حقث وصػ الـساء بقصػ جؿقؾ وهق الؼقارير.  بالغتف .3

 بالرفؼ مـ أجؾ الـساء. ةٕكجش أمره  .4

 طؾك كساء الؿسؾؿقـ مـ الػتـة مـ سؿاع الـشقد. خقفف  .5

 
  

                                                                                                               

)لعبتؿقها طؾقف( أي: طؾك الذي تؽؾؿ هبا: ٕن فقفا مالصػة وتقددا إلك الـساء. وققؾ:  (1)

مصطػك البغا  سبب العقب: ٕن وجف الشبف غقر ضاهر وجؾل، واهلل تعالك أطؾؿ. تعؾقؼ

 (.8/35طؾك صحقح البخاري )

 (.10/560)سققؽ(: ارفؼ يف سققؽ، أو سؼفـ كسققؽ. الػتح ) (2)

 (.2/517صحقح البخاري ) (3)

 (..2/527صحقح البخاري ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأَكٍس  -خ3955  الـَّبِلَّ َط
ـْ َيْدُخُؾ َبْقًتا : َأنَّ َلْؿ َيُؽ

بِاْلَؿِديـَِة َغْقَر  (2)

َبْقِت ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ 
َّٓ َطَؾك َأْزَواِجِف، َفِؼقَؾ َلفُ  (3) إِكِّل َأْرَحُؿَفا»، َفَؼاَل: (4)إِ

ُقتَِؾ  (5)

 . (8)«((7)َمِعل (6)َأُخقَها

                                                                                                               

 [.6319/8/16/10، مسؾؿ 2844/6/59أصرافف: ] (1)

)لؿ يدخؾ بقتا( أي: يؽثر الدخقل إلقف، وكاكت خالة أمف مـ الرضاع.. تعؾقؼ مصطػك  (2)

 (.4/27البغا طؾك صحقح البخاري )

 إن أم حرام أخت أم سؾقؿ أهنؿا كاكتا خالتقـ لرسقل اهلل »قال الـقوي:  .)أم سؾقؿ( (3)

خؾ طؾقفؿا محرمقـ إما مـ الرضاع، وإما مـ الـسب، فتحؾ لف الخؾقة هبؿا، وكان يد

. شرح الـقوي طؾك صحقح «خاصة، ٓ يدخؾ طؾك غقرهؿا مـ الـساء إٓ أزواجف

 (.8/16/10مسؾؿ )

)فؼقؾ لف( فسئؾ طـ سبب كثرة دخقلف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (4)

(4/27.) 

أرق لفا وأططػ طؾقفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)أرحؿفا( (5)

(4/27.) 

 (.6/60)أخقها( حرام بـ مؾحان قتؾ يقم بئر معقكة. الػتح ) (6)

لؿ يشفد بئر معقكة،  )معل( مع طسؽري، أو طؾك أمري ويف صاطتل: ٕن الـبل  (7)

 (.6/60وإكؿا أمرهؿ بالذهاب إلقفا. الػتح )

 (.1/765صحقح البخاري ) (8)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .فاقخٕا بعد فؼدها كثقرً   ٕم سؾقؿ زيارتف  .1

طـ سبب زيارتف لفذه الؿرأة،   لسمال الصحابة استؿاطف  .2

 عد قتؾ أخقفا.بهبا  تفوإجابتف لفؿ بلن سبب زيارتف رحؿ

  .(1)وتقاضعف ومالصػتف لؾضعػاء مـ الـساء وغقرهؿ رحؿتف  .3

 :فائدة

مع  «قتؾ معل» :مـ استشفد يف سبقؾ اهلل حقث قالطظؿ مـزلة  بقاكف 

 ولؽـف تحت أمره وصاطتف. ،أكف لؿ يؽـ معف 

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/16/11شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر  -خ6335 َبْقرُ )، َقاَلْت: َط َجـِل الزُّ َتَزوَّ
، َوَما (2)

َٓ َمْؿُؾقكٍ  ـْ َماٍل َو
َٓ َشْلٍء َغْقرَ (3)َلُف فِل إَْرِض مِ َوَغْقَر َفَرِسِف،  (4)َكاِضٍح  ، َو

ـْ  (6)َغْرَبفُ  (5)َفُؽـُْت َأْطؾُِػ َفَرَسُف َوَأْسَتِؼل الَؿاَء، َوَأْخِرزُ  ، َوَلْؿ َأُك ـُ َوَأْطِج

َـّ كِْسَقَة ِصْدٍق، َوُكـُْت  ـَ إَْكَصاِر، َوُك
ـُ َأْخبُِز، َوَكاَن َيْخبُِز َجاَراٌت لِل مِ ُأْحِس

ـْ أَ 
 َأْكُؼُؾ الـََّقى مِ

ِ
تِل َأْقَطَعُف َرُسقُل اهلل َبْقِر الَّ َطَؾك َرْأِسل، َوِهَل مِـِّل  ْرِض الزُّ

 
ِ
 َطَؾك ُثُؾَثْل َفْرَسٍخ، َفِجْئُت َيْقًما َوالـََّقى َطَؾك َرْأِسل، َفَؾِؼقُت َرُسقَل اهلل

ـَ إَْكَصاِر، َفَدَطاكِل ُثؿَّ َقاَل: 
، (8)لَِقْحِؿَؾـِل َخْؾَػفُ  (7)«إِْخ إِْخ »َوَمَعُف َكَػٌر مِ

َبْقَر َوَغْقَرَتُف َوَكاَن َأْغَقَر الـَّاِس،  َجاِل، َوَذَكْرُت الزُّ َفاْسَتْحَقْقُت َأْن َأِسقَر َمَع الرِّ

                                                                                                               

 [.5692/7/14/173، مسؾؿ 5224/9/230، 3151/6/290أصرافف: ] (1)

 (9/233)الزبقر( بـ العقام. الػتح ) (2)

 (.9/233)مؿؾقك( والؿراد بالؿؿؾقك طؾك هذا الرققؼ مـ العبقد واإلماء. الػتح ) (3)

 (.9/234)كاضح( هق الجؿؾ الذي يسؼك طؾقف الؿاء. الػتح ) (4)

صة الجؾقد وكحقها. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح )أخرز( مـ الخرز، وهق خقا (5)

 (.7/35البخاري )

 (9/234)غربة( الدلق. الػتح ) (6)

 (.9/234)إخ إخ( كؾؿة تؼال لؾبعقر، لؿـ أراد أن يـقخف. الػتح ) (7)

أراد  كلهنا ففؿت ذلؽ مـ قريـة الحال، وإٓ فقحتؿؾ أن يؽقن  .)لقحؿؾـل خؾػف( (8)

 (.9/234ا آخر غقر ذلؽ. الػتح )ركب هق شقئً أن يركبفا وما معفا وي
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ِ
َبْقَر َفُؼْؾُت: َلِؼَقـِل  َفَعَرَف َرُسقُل اهلل َأكِّل َقِد اْسَتْحَقْقُت َفَؿَضك، َفِجْئُت الزُّ

 
ِ
َْرَكَب،  َرُسقُل اهلل

ِ
ـْ َأْصَحابِِف، َفَلَكاَخ ٕ

َوَطَؾك َرْأِسل الـََّقى، َوَمَعُف َكَػٌر مِ

ـْ 
 َلَحْؿُؾِؽ الـََّقى َكاَن َأَشدَّ َطَؾلَّ مِ

ِ
َفاْسَتْحَقْقُت مِـُْف َوَطَرْفُت َغْقَرَتَؽ، َفَؼاَل: َواهلل

ٍر َبْعَد َذلَِؽ بَِخاِدٍم َتْؽِػقـِل ِسَقاَسَة ُرُكقبِِؽ َمَعُف، َقاَلْت: َحتَّك َأْرَسَؾ إَِللَّ َأُبق َبؽْ 

، َفَؽَلكََّؿا َأْطَتَؼـِل((1)الَػَرسِ 
(2). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .ٕسؿاء بـت أبل بؽر  مـاداتف  .1

 وإحساسف بالؿشؼة طؾك كساء الؿسؾؿقـ، ورحؿتف هبـ.  استشعاره .2

معفا طؾك جؿؾف،  ومايركبفا لن ومساطدتف لفذه الؿرأة ب إكرامف  .3

 . (3)آخر غقر ذلؽ اويركب هق شقئً 

 لحقاء هذه الؿرأة فؼد طذرها ومضك. تؼديره  .4

 ىائد:فال

كثرة إطؿال التل تؼقم هبا هذه الزوجة الصالحة مع زوجفا،  .1

فل أسؿاء فوصربها طؾك ما يـالفا مـ مشؼة، مع أهنا خرجت مـ بقت غـك، 

 .بـت أبل بؽر 
                                                                                                               

تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .ترويضفا وتدريبفا :)سقاسة الػرس( (1)

(7/35.) 

 (.2/357صحقح البخاري ) (2)

 (.9/234الػتح ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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، ومراطاهتا لغقرتف لزوجفا الزبقر  تؼدير أسؿاء بـت أبل بؽر  .2

؟!ومراطاة غقرة إزواج ،، ففؾ يعل الـساء مثؾ هذا 

هق الذي أكاخ البعقر مـ  فالرسقل  اوتلمؾقا معل هذا الؿققػ كثقرً 

 .ومع ذلؽ استحقت أسؿاء، وتذكرت غقرة الزبقر  ،أجؾفا
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 (1):ىص احلديث

ـْ َأَكٍس  -خ4896 ـَ  َرَأى الـَّبِلُّ )، َقاَل: َط ق
ْبَقاَن ُمْؼبِؾِ الـَِّساَء َوالصِّ

ـْ ُطُرٍس، َفَؼاَم الـَّبِلُّ  -َقاَل: َحِسْبُت َأكَُّف َقاَل -
ُفؿَّ َأْكُتْؿ »َفَؼاَل:  (2)ُمْؿثاًِل  مِ الؾَّ

ـْ َأَحبِّ   .(4)((3)َقاَلَفا َثالََث مَِرارٍ «. الـَّاِس إَِللَّ ِم

ـَ َمالٍِؽ  -خ6345 ـَ إَْكَصاِر )، َقاَل: َسِؿْعُت َأَكَس ْب
َجاَءِت اْمَرَأٌة مِ

َـّ أَلََحب  الـَّاِس إَِللَّ »، َفَؼاَل: (5)َفَخالَ بَِفا إَِلك الـَّبِلِّ  ُؽ  .(6)(«َواهَّللِ إِكَّ

ـِ َمالٍِؽ:  -خ7756 ـْ َأَكِس ْب ـَ إَْكَصاِر َأَتِت الـَّبِلَّ )َط
َمَعَفا  َأنَّ اْمَرَأًة مِ

ٌد َلَفا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 
َٓ ُؽْؿ أَلََحب  الـَّاِس إَِللَّ : »َأْو  ،«َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، إِكَّ

 .(7)(َقاَلَفا َثالََث مَِرارٍ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ًٓ لؿح إضفاره  .1 وكساء، بؼقلف لفؿ:  بة إكصار صغاًرا وكباًرا رجا

ـْ َأَحبِّ الـَّاِس إَِللَّ » ُفؿَّ َأْكُتْؿ ِم  «.الؾَّ

                                                                                                               

 .[6417/8/16/67مسؾؿ  5180/9/156، 3785/7/139أصرافف: ] (1)

 .(5/32مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ))مؿثال(: مـتصبا وقائؿا. تعؾقؼ  (2)

 .(5/32)مرار(: مرات. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

 .(2/6صحقح البخاري ) (4)

كؿا هق ضاهر يف  )فخال هبا(: تـحك هبا جاكبا ولؽـفؿ يروهنؿا، بؾ قد سؿعقا ققلف  (5)

 ( بتصرف.7/37الحديث. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

 .(2/359صحقح البخاري ) (6)

 .(2/602صحقح البخاري ) (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لتؾؽ الؿحبة بتؽرار ذلؽ ثالث مرات، وتقكقد ذلؽ  تلكقده  .2

 بالؼسؿ.

وصربه طؾك قضاء حقائج الصغقر والؽبقر،  سعة حؾؿف وتقاضعف  .3

 .(1)ومـفؿ الـساء

، لؿ يؽـ بالؼقل فؼط وصبقاهنؿٕكصار ـساء ال ف إجاللره وتؼدي .4

 عـدما رآهؿ مؼبؾقـ قام إلقفؿ ققاما ققيا فرحا هبؿ.وبالػعؾ، فبؾ 

 ىائد:فال

 لؿـ أحسـ إلقف. وفاؤه  .1

 .امع الـاس جؿقعً  حسـ خؾؼف  .2

 إخبار مـ تحب بلكؽ تحبف.سـقة  .3

ٓ  طـ سؿاع الـاس، ايف مؽان طام بعقدً ة الؿرأة إجـبقة حادثأن م .4

يف الطرق الؿسؾقكة هبذه الؿرأة   خال كؿايؼدح يف الديـ طـد أمـ الػتـة، 

 .(2)التل ٓ تـػؽ طـ مرور الـاس

مؼام الرسالة يستدطل أن يحتاج إلقف كؾ أحد بؿا يعرض لفؿ مـ  .5

يف بعض  أمقر ديـفؿ ودكقاهؿ: لذا احتاجت الؿرأة أن تخؾق بالرسقل 

 السؽؽ الؿسؾقكة يف الؿديـة.

                                                                                                               

 (9/245الػتح ) (1)

 ( بتصرف.9/245الػتح ) (2)
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 آية اإليؿان»أكف قال:  ، طـ الـبل ، طـ أكس فضؾ إكصار  .6

 .(1)«حب األكصار، وآية الـػاق بغض األكصار

 

 
 

  

                                                                                                               

 (.2/6، )(3784) صحقح البخاري برقؿ (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َسْعٍد، َقاَل:  -خ6930 ـْ َسْفِؾ ْب بُِبْرَدٍة، َقاَل َسْفٌؾ:  (2)َجاَءِت اْمَرَأةٌ )َط

ْؿَؾةُ  (3)َهْؾ َتْدِري ، (5)َمـُْسقٌج فِل َحاِشَقتَِفا (4)َما الُبْرَدُة؟ َقاَل: َكَعْؿ، ِهَل الشَّ

 
ِ
، إِكِّل َكَسْجُت َهِذِه بَِقِدي َأْكُسقَكَفا، َفَلَخَذَها َرُسقُل اهلل

ِ
 َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ الَؼْقِم، َفَؼاَل: َيا ، (6)ُمْحَتاًجا إَِلْقَفا
َفا َرُجٌؾ مِ َزاُرُه، َفَجسَّ

َفَخَرَج إَِلْقـَا َوإِكََّفا إَلِ

، اْكُسـِقَفا، َقاَل: 
ِ
ِس، ُثؿَّ َرَجَع  ،«َكَعؿْ »َرُسقَل اهلل

َفَجَؾَس َما َشاَء اهلُل فِل الَؿْجؾِ

اُه، َوَقْد (7): َما َأْحَسـَْت َفَطَقاَها، ُثؿَّ َأْرَسَؾ بَِفا إَِلْقِف، َفَؼاَل َلُف الَؼْقمُ  ، َسَلْلَتَفا إِيَّ

ُجُؾ:  اًل، َفَؼاَل الرَّ
َٓ َيُردُّ َسائِ َّٓ لَِتُؽقَن َكَػـِل َيْقَم »َطَرْفَت َأكَُّف   َما َسَلْلُتَفا إِ

ِ
َواهلل

 .(8)(َأُمقُت. َقاَل َسْفٌؾ: َفَؽاَكْت َكَػـَفُ 

                                                                                                               

 .[6036/10/471، 5810/10/287، 2093/4/373، 1277/3/170أصرافف: ] (1)

 (.3/171. الػتح )«لؿ أقػ طؾك اسؿفا»: قال الحافظ ابـ حجر  .)امرأة( (2)

 (.3/171هق مؼقل سفؾ بـ سعد. الػتح ) .)هؾ تدري( (3)

)الشؿؾة( ويف تػسقر الربدة بالشؿؾة تجقز: ٕن الربدة كساء والشؿؾة ما يشتؿؾ بف، ففل  (4)

 (.3/171أطؿ، لؽـ لؿا كان أكثر اشتؿالفؿ هبا أصؾؼقا طؾقفا اسؿفا. الػتح )

قال الداودي يعـل: أهنا لؿ تؼطع مـ ثقب »: قال الحافظ ابـ حجر  .يف حاشقتفا() (5)

غقره: حاشقة الثقب هدبف، فؽلكف قال: إهنا جديدة لؿ يؼطع فتؽقن بال حاشقة، وقال 

 (.3/171. الػتح )«هدهبا ولؿ تؾبس بعد

 (.3/171ا إلقفا(: كلهنؿ طرفقا ذلؽ بؼريـة حال أو تؼدم ققل صريح. الػتح ))محتاًج  (6)

 (.3/172ما: كافقة. الػتح ) .: ما أحسـت()فؼال لف الؼقم (7)

 (.2/464صحقح البخاري ) (8)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

رأة وهل تخربه بلهنا كسجت بردة بقدها: ههلفذه الؿ ف ههاستؿاط .1

 . لتؽسقه 

 .(1)رأةههالفدية مـ هذه الؿ قبقلف  .2

 بؾبسف لفذه الربدة. مبادرتف  .3

 .(2)، وكرمفوسعة صدره حسـ خؾؼف  .4

 .ٓ يرد سائاًل  أكف  .5

 يف العطقة. مبادرتف  .6

 . كػسفحاجة أصحابف طؾك  إيثاره  .7

 ىائد:فال

 .(3)ٓبد لؾؿقت مـف مـ كػـ وكحقه، حال حقاتفجقاز تحصقؾ ما  .1

مشروطقة اإلكؽار طـد مخالػة إدب ضاهرًا، وإن لؿ يبؾغ الؿـؽر  .2

 .(4)درجة التحريؿ

 هبذا الؾباس.لف ويف إتقاهنا ، حسـ أدب هذه الؿرأة يف خطاهبا لؾرسقل  .3

 لؾؿقت، واستعدادهؿ لف. استحضار الصحابة  .4

 
                                                                                                               

 (.3/172الػتح ) (1)

 ( بتصرف.3/172الػتح ) (2)

 .(3/171الػتح ) (3)

 (.3/172الفتح ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

 طـ َجابِر ْبـ َطْبدِ  -خ3355
ِ
ا ُقتَِؾ َأبِل َجَعْؾُت َأْكِشُػ اهلل ، َقاَل: )َلؿَّ

ـْ َوْجِفِف َأْبؽِل، َوَيـَْفْقكِل َطـُْف، َوالـَّبِلُّ  ْقَب َط
تِل  الثَّ َٓ َيـَْفاكِل، َفَجَعَؾْت َطؿَّ

ـَ َأوْ : »َتْبؽِل، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  (2)َفاصَِؿةُ  َتْبؽِق
ـَ َما َزاَلِت الؿَ  اَل  (3) َلَئَِؽُة َتْبؽِق

ُف بَِلْجـَِحتَِفا َحتَّك َرَفْعُتُؿقهُ  ُتظِؾ 
(4))»(5) . 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

وتبشقره لفا  ،حرام لػاصؿة أخت طبداهلل بـ طؿرو بـ تسؾقتف  .1

زالت الؿَلئؽة تظؾف بلجـحتفا  ما» :بؽل طؾك أخقفا، بؼقلف تطـدما رآها 

                                                                                                               

، 4080/7/433، 2816/6/38، 1293/3/194، 1244/3/137أصرافف: ] (1)

 [.6355/8/16/25ومسؾؿ 

 .(3/139اهلل بـ طؿرو. الػتح )ة( طؿة جابر، وهل شؼقؼة أبقف طبد)فاصؿ (2)

لؾتخققر، ومعـاه: أكف مؽرم بصـقع الؿالئؽة  .أو ٓ تبؽقـ(تبؽقـ ) :يف ققلف ()أو (3)

وتزاحؿفؿ طؾقف: لصعقدهؿ بروحف، ويحتؿؾ: أن يؽقن شؽا مـ الراوي، ومحصؾف: 

أن هذا الجؾقؾ الؼدر الذي تظؾف الؿالئؽة بلجـحتفا، ٓ يـبغل أن يبؽك طؾقف بؾ يػرح 

 .(3/139لف بؿا صار إلقف. الػتح )

يحتؿؾ أن ذلؽ: »قال الؼاضل:  .(تؿقهتظؾف بلجـحتفا حتك رفع )ما زالت الؿالئؽة (4)

لتزاحؿفؿ طؾقف: لبشارتف بػضؾ اهلل ورضاه طـف، وما أطد لف مـ الؽرامة طؾقف، ازدحؿقا 

. شرح «طؾقف إكراما لف وفرحا بف، أو أضؾقه مـ حر الشؿس لئال يتغقر ريحف أو جسؿف

 (.8/16/25الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 (.1/432صحقح البخاري ) (5)
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بتظؾقؾ الؿالئؽة لف بلجـحتفا فؼد حصؾ لف مـ الؽرامة  :«حتك رفعتؿقه

 بؽقت أو لؿ تبؽقـ.

 . (1)طـ البؽاء هذه الؿرأة يف هنل حسـ أسؾقبف  .2

 ىائد:فال

 بالؽشػ طـ وجف أبقف.  لجابر  مراطاتف  .1

 . (2)جقاز تؼبقؾ الؿقت .2

يـايف الصرب القاجب،  ، دون الصقاح، وأكف ٓجقاز البؽاء طؾك الؿقت .3

فنن حصؾ معف تسخط بالجقارح كالؾطؿ، وشؼ الجقب، والـقاحة ففذا 

 .(3)محرم

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/16/25شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.3/138الػتح ) (2)

 ( بتصرف.3/138الػتح ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ3899 ـْ َأَكِس ْب  )، َأكَُّف َسِؿَعُف َيُؼقُل: َط
ِ
 َكاَن َرُسقُل اهلل

َيْدُخُؾ َطَؾك ُأمِّ َحَرامٍ 
ـِ َوَكاَكْت ُأمُّ َحَراٍم تَ -بِـِْت مِْؾَحاَن َفُتْطِعُؿُف  (2) ْحَت ُطَباَدَة ْب

امِِت    -الصَّ
ِ
، (4)َوَجَعَؾْت َتْػؾِل َرْأَسفُ  (3)، َفَلْصَعَؿْتفُ َفَدَخَؾ َطَؾْقَفا َرُسقُل اهلل

 
ِ
َيا  ، ُثؿَّ اْسَتْقَؼَظ َوُهَق َيْضَحُؽ، َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َوَما ُيْضِحُؽَؽ  َفـَاَم َرُسقُل اهلل

                                                                                                               

 /2894/6، 2877/6/89، 2799/6/22، 2788/6/13أصرافف: ]حديث: (1)

103 ،6282/11/73 ،7001/12/408 ،2789/6/13 ،2800/6/22 ،

2878/6/89 ،2895/6/103 ،2924/6/103 ،6283/11/73 ،7002/ 

 [.4934/7/13/61، ومسؾؿ 12/408

)أم حرام(: بػتح الؿفؿؾتقـ، وهل خالة أكس، وكان يؼال لفا: الرمقصاء، وٕم سؾقؿ:  (2)

 (11/75الغؿقصاء. الػتح )

ومعـك الرمص والغؿص، متؼارب وهق اجتؿاع الؼذى يف ممخر العقـ، ويف هدهبا، 

 .(11/75وإكؽسار الجػـ. الػتح )ا وققؾ: اسرتخاؤه

، واختؾػقا لف  اطؾك أهنا كاكت محرمً   اتػؼ العؾؿاء»: قال اإلمام الـقوي 

يف كقػقة ذلؽ، فؼال ابـ طبدالرب وغقره: كاكت إحدى خآهتؿ مـ الرضاطة، وقال 

. شرح «آخرون: بؾ كاكت ٕبقف أو لجده: ٕن طبدالؿطؾب كاكت أمف مـ بـل الـجار

 (.7/13/62طؾك صحقح مسؾؿ )الـقوي 

. الػتح «لؿ أقػ طؾك تعققـ ما أصعؿتف يقمئذ»: )فلصعؿتف( قال الحافظ بـ حجر  (3)

(11/76.) 

 (.11/76)وجعؾت تػؾل رأسف( أي: تػتش ما فقف. الػتح ) (4)
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؟ َقاَل: 
ِ
تِل ُطرُِضقا َطَؾلَّ ُغَزاةً »َرُسقَل اهلل ـْ ُأمَّ فِل َسبِقِؾ اهَّللِ، َيْرَكُبقَن  (1)َكاٌس ِم

ةِ  (2)َثَبَج َهَذا الَبْحرِ  ةِ َأْو: ِمْثَؾ الُؿؾُ - ُمُؾقًكا َطَؾك األَِسرَّ ، (3)«-قِك َطَؾك األَِسرَّ

، اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَؾـِل مِـْفْؿ، َفَدَطا 
ِ
َشؽَّ إِْسَحاُق، َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
، ُثؿَّ َوَضَع َرْأَسُف، ُثؿَّ اْسَتْقَؼَظ َوُهَق َيْضَحُؽ، َفُؼْؾُت: َوَما َلَفا َرُسقُل اهلل

؟ َقاَل: ُيْضِحُؽَؽ َيا َرُسقَل 
ِ
تِل ُطرُِضقا َطَؾلَّ ُغَزاًة فِل َسبِقِؾ اهَّللِ »اهلل ـْ ُأمَّ « َكاٌس ِم

لِ -  اْدُع اهلَل َأْن َيْجَعَؾـِل مِـُْفْؿ،  -َكَؿا َقاَل فِل إَوَّ
ِ
َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ »َقاَل:  لِق ـَ األَوَّ ـِ َأبِل ُسْػَقاَن،  (4)ُمَعاِوَيةَ  َفَركَِبِت الَبْحَر فِل َزَمانِ  ،«َأْكِت ِم ْب

ـَ الَبْحِر، َفَفَؾَؽْت 
ـَ َخَرَجْت مِ ـْ َدابَّتَِفا ِحق  .(5)(َفُصِرَطْت َط

                                                                                                               

 ،«ا مـ أمتلأريت ققمً »ولؿسؾؿ مـ هذا القجف  .كاس مـ أمتل طرضقا طؾل غزاة( :)فؼال (1)

ا لؿا رأى لفؿ مـ الؿـزلة الرفقعة. الػتح ا هبؿ وفرًح وهذا يشعر بلن ضحؽف كان إطجابً 

(11/76.) 

، والثبج: بػتح «يركبقن ضفر البحر»)يركبقن ثبج هذا البحر( ولؿسؾؿ مـ صريؼف:  (2)

 (.11/76الؿثؾثة والؿقحدة ثؿ جقؿ ضفر الشلء. الػتح )

 -واهلل أطؾؿ-الرب: أراد قال ابـ طبد»: قال الحافظ ابـ حجر  .طؾك إسرة(ا )مؾقكً  (3)

. الػتح «ورؤياه وحل ،ا طؾك إسرة يف الجـةأكف رأى الغزاة يف البحر مـ أمتف مؾقكً 

(11/77.) 

بقان الققت الذي ركب فقف الؿسؾؿقن البحر لؾغزو  .)فركبت البحر يف زمان معاوية( (4)

أوٓ، وأكف كان يف سـة ثؿان وطشريـ، وكان ذلؽ يف خالفة طثؿان، ومعاوية يقمئذ 

 (.11/77أمقر الشام. الػتح )

 (.1/754صحقح البخاري ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـِ َمْعَداَن،  -خ3:35 ـْ َخالِِد ْب ـَ إَ )َط َثُف َأنَّ ُطَؿْقَر ْب ، َحدَّ َأكَُّف -ْسَقِد الَعـِْسلَّ

امِِت َوُهَق  ـَ الصَّ ٍء َلُف، َوَمَعُف ُأمُّ َكاِزٌل فِل َساَحِة ِحْؿَص َوُهَق فِل بِـَاَأَتك ُطَباَدَة ْب

َثْتـَا ُأمُّ َحَراٍم: َأكََّفا َسِؿَعِت الـَّبِلَّ  :َقاَل ُطَؿْقرٌ  -َحَرامٍ  ُل »، َيُؼقُل: َفَحدَّ َأوَّ

تِل َيْغُزوَن الَبْحَر َقْد َأْوَجُبقا ـْ ُأمَّ  َقاَلْت ُأمُّ َحَراٍم: ُقؾْ  ،«َجْقٍش ِم
ِ
ُت: َيا َرُسقَل اهلل

تِل َيْغُزوَن : »ُثؿَّ َقاَل الـَّبِلُّ  ،«َأْكِت فِقِفؿْ »َأَكا فِقِفْؿ؟ َقاَل:  ـْ ُأمَّ ُل َجْقٍش ِم َأوَّ

؟ َقاَل:  ،«َمِديـََة َقْقَصَر َمْغُػقٌر َلُفؿْ 
ِ
 .(1)«اَل »َفُؼْؾُت: َأَكا فِقِفْؿ َيا َرُسقَل اهلل

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . وأكؾف وكقمف يف بقت أم حرام بـت مؾحان زيارتف  .1

 ،«يا رسقل اهلل ما يضحؽؽ؟»، وهل تسللف:  ٕم حرام استؿاطف  .2

ا مـ أمتف طرضقا طؾقف غزاة يف سبقؾ اهلل يركبقن لفا بلكف رأى أكاًس  وإجابتف 

 ا طؾك إسرة.البحر مؾقكً 

بالدطاء لفا بلن يجعؾفا اهلل  ثاكقة لطؾب أم حرام  استؿاطف  .3

 مـفؿ، واستجابتف لفذا الطؾب بالدطاء لفا.

رسقل  ما يضحؽ يا»مرة أخرى:   ثالثة لسمال أم حرام استؿاطف  .4

 وإجابتف لفا بلن أكاسا مـ أمتل يركبقن ثبج البحر مؾقكا طؾك إسرة. ،«اهلل؟

لفا  بالدطاء لفا وإفادتف   رابعة لطؾب أم حرام استؿاطف  .5

 بلهنا مـ إولقـ.

                                                                                                               

 (.1/780صحقح البخاري ) (1)
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وتؼبؾف لؿا يؾؼك طؾقف مـ أسئؾة أو صؾبات مـ أم  سعة صدره  .6

 .حرام 

 ىائد:فال

 .(1)الغزو ا يؾحؼ بؿـ يؼتؾ يفوأن مـ يؿقت غازيً جقاز تؿـل الشفادة،  .1

 .(2)مشروطقة الؼائؾة لؿا فقف مـ اإلطاكة طؾك ققام الؾقؾ .2

مؿا رأى مـ  اإطجابً  : لضحؽف الضحؽ طـد حصقل السرور .3

 .(3)امتثال أمتف أمره لفؿ بجفاد العدو وما أثاهبؿ اهلل تعالك طؾك ذلؽ

 

 
  

                                                                                                               

 (.11/80الػتح ) (1)

 (.11/80الػتح ) (2)

 (.11/80الػتح ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َطْبدِ  -خ4689 ـْ إِْسَحاَق ْب ـَ َمالٍِؽ، َط ـِ َأبِل َصْؾَحَة، َأكَُّف َسِؿَع َأَكَس ْب  ْب
ِ
اهلل

ُمِّ ُسَؾْقؿٍ  (2)َقاَل َأُبق َصْؾَحةَ )َيُؼقُل: 
ِ
ٕ:  

ِ
َضِعقًػا،  َلَؼْد َسِؿْعُت َصْقَت َرُسقِل اهلل

ـْ 
ـْ َشْلٍء؟ َقاَلْت: َكَعْؿ، َفَلْخَرَجْت َأْقَراًصا مِ

َأْطِرُف فِقِف الُجقَع، َفَفْؾ ِطـَْدِك مِ

َشِعقٍر، ُثؿَّ َأْخَرَجْت ِخَؿاًرا
ْتفُ  (3) ِت الُخْبَز بَِبْعِضِف، ُثؿَّ َدسَّ َلَفا، َفَؾػَّ

َتْحَت َيِدي  (4)

ََٓثْتـِل  بَِبْعِضِف، ُثؿَّ َأرْ  (5)َو
ِ
، َقاَل: َفَذَهْبُت بِِف، َفَقَجْدُت َسَؾْتـِل إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
  َرُسقَل اهلل

ِ
فِل الَؿْسِجِد، َوَمَعُف الـَّاُس، َفُؼْؿُت َطَؾْقِفْؿ، َفَؼاَل لِل َرُسقُل اهلل

« : ََعْؿ، َفَؼاَل َفُؼْؾُت: كَ  ،«بَِطَعامٍ »َفُؼْؾُت: َكَعْؿ، َقاَل:  ،(6)«آْرَسَؾَؽ َأُبق َصْؾَحة

                                                                                                               

، 545/9/481، 5381/9/437، 3578/6/678، 422/1/616أصرافف: ]  (1)

 [.5316/7/13/225، مسؾؿ 6688/11/579

 (.6/680هق زيد بـ سفؾ إكصاري، زوج أم سؾقؿ والدة أكس. الػتح ) .)أبق صؾحة( (2)

ثقبا تغطل بف الؿرأة رأسفا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)خؿارا( (3)

(4/193.) 

 (.4/193)دستف( أدخؾتف بؼقة. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (4)

أهنا لػت  :)ٓثتـل( أي: لػتـل بف، يؼال: ٓث العؿامة طؾك رأسف، أي: طصبفا، والؿراد (5)

 (.6/681بعضف طؾك رأسف وبعضف طؾك إبطف. الػتح )

ففؿ أن أبا صؾحة استدطاه إلك مـزلف: فؾذلؽ قال لؿـ طـده:  ضاهره أن الـبل  (6)

، وأول الؽالم يؼتضل أن أم سؾقؿ وأبا صؾحة أرسال الخبز مع أكس، فقجؿع «ققمقا»

 = فقلكؾف، فؾؿا وصؾ أكس ورأى بلهنؿا أرادا بنرسال الخبز مع أكس أن يلخذه الـبل 
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ِ
ـْ َمَعُف:  َرُسقُل اهلل ـَ َأْيِديِفْؿ، َحتَّك ِجْئُت  ،«ُققُمقا»لَِؿ َفاْكَطَؾَؼ َواْكَطَؾْؼُت َبْق

 
ِ
بِالـَّاِس،  َأَبا َصْؾَحَة َفَلْخَبْرُتُف، َفَؼاَل َأُبق َصْؾَحَة: َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ َقْد َجاَء َرُسقُل اهلل

ُكْطِعُؿُفْؿ؟ َفَؼاَلْت: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َفاْكَطَؾَؼ َأُبق َصْؾَحَة َحتَّك َوَلْقَس ِطـَْدَكا َما 

 
ِ
 َلِؼَل َرُسقَل اهلل

ِ
  ، َفَلْقَبَؾ َرُسقُل اهلل

ِ
: َوَأُبق َصْؾَحَة َمَعُف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ل َيا ُأمَّ ُسَؾْقٍؿ، َما ِطـَْدكِ »   َفَلَتْت بَِذلَِؽ « َهُؾؿِّ
ِ
،  الُخْبِز، َفَلَمَر بِِف َرُسقُل اهلل َفُػتَّ

ةً  َوَطَصَرْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ ُطؽَّ
 (2)َفَلَدَمْتفُ  (1)

ِ
فِقِف َما َشاَء اهلُل َأْن  ، ُثؿَّ َقاَل َرُسقُل اهلل

ُثؿَّ َخَرُجقا، ُثؿَّ َفَلِذَن َلُفْؿ، َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا « اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »َيُؼقَل، ُثؿَّ َقاَل: 

اْئَذْن »َفَلِذَن َلُفْؿ، َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا ُثؿَّ َخَرُجقا، ُثؿَّ َقاَل: « اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »َقاَل: 

َفَلَكَؾ « اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »َفَلِذَن َلُفْؿ، َفَلَكُؾقا َحتَّك َشبُِعقا ُثؿَّ َخَرُجقا، ُثؿَّ َقاَل: « لَِعَشَرةٍ 

ُفْؿ َوَشبُِعقا، َوالَؼْقُم َسْبُعقَن َأْو َثَؿاُكقَن َرُجاًل(الَؼْقُم   . (3)ُكؾُّ

                                                                                                               

لقؼقم معف وحده إلك  ، وضفر لف أن يدطق الـبل ااستحق كثرة الـاس حقل الـبل  =

فقحصؾ مؼصقدهؿ مـ إصعامف، ويحتؿؾ: أن يؽقن ذلؽ طـ رأي مـ أرسؾف  ،الؿـزل

وحده، خشقة أن ٓ يؽػقفؿ ذلؽ  طفد إلقف إذا رأى كثرة الـاس أن يستدطل الـبل 

حافظ ابـ يلكؾ وحده، يؼقل الوأكف ٓ  الشلء هق ومـ معف، وقد طرفقا إيثار الـبل 

يف  وقد وجدت أن أكثر الروايات تؼتضل أن أبا صؾحة استدطك الـبل »: حجر 

 (.6/681. الػتح )«هذه القاقعة

 (.1/683)طؽة( مـ جؾد مستدير يجعؾ فقف السؿـ غالبًا والعسؾ. الػتح ) (1)

 (.4/193جعؾتف إداما لؾؿػتقت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) .)فلدمتف( (2)

 (.1/918صحقح البخاري ) (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 .بسمالفا ماذا طـدك؟ ٕم سؾقؿ  مخاصبة الرسقل  .1

 ػت الخبز، ثؿ طصرت أم سؾقؿبلن يُ  وأمره ٕم سؾقؿ  تقجقفف  .2

  .طؾقف طؽة فلدمتف 

 ىائد:فال

 . «ققمقا» :واهتؿامف بصحابتف، حقث قال لؿـ معف استشعاره  .1

 لؾدطقة ولق لؿ تؽـ لقلقؿة. إجابتف  .2

 .(1)العدد الؽثقر إلك الطعام الؼؾقؾ تف دطق .3

 حقث إن الطعام ٓ يؽػل إٓ لعدد قؾقؾ، ولؽـ بربكتف  بركتف  .4

 .ك الؽثقر، فؼد بؾغقا ثؿاكقـ رجاًل كػ

الؾغههق الههذي يؿـههع يف الههدطقة إلههك الطعههام يف الؿسههجد لههقس مههـ  .5

 .(2)الؿساجد

اهلل ورسقلف أطؾؿ،  :لؼقلفا ،(3)ورجحان طؼؾفا  فطـة أم سؾقؿ .6

ففق أطؾؿ بالؿصؾحة فؾق لؿ يعؾؿفا يف مجلء  ،أكف قد طرف الطعام :ومعـاه

، ثؿ تقكؾفا طؾك اهلل وطدم جزطفا مـ حضقر (4)الجؿع العظقؿ لؿ يػعؾفا

 العدد الؽثقر.

                                                                                                               

 بتصرف. (1/616الػتح ) (1)

 (.1/616الػتح ) (2)

 (.6/682الػتح ) (3)

 ( بتصرف.7/13/233شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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يؽره أن يحضر معف غقره فال  الداطل أكف ٓأن الؿدطق إذا طؾؿ مـ  .7

 . (1)بلس بنحضاره معف

 . (2)آجتؿاع طؾك الطعام مـ أسباب الربكة .8

 وتػؼدهؿ لف. بالرسقل   ةصحابالاهتؿام  .9

 طؾك ربف سبحاكف بلكف سقضع الربكة يف هذا الطعام. صدق تقكؾف  .10

 :بالتسؿقة قبؾ إكؾ والدطاء، كؿا يف رواية الـضر بـ أكس طـايتف  .11

، «الؾفؿ أطظؿ فقفا البركة ،بسؿ اهَّلل»ثؿ قال:  ،«فجئت هبا فػتح رباصفا»

 .(3)«فقفا ماشاء اهلل أن يؼقل وقال» :وطرف هبذا الؿراد ققلف

  .(4)بف مـ جقع ما كتؿاكف  .12

 لؾضقافة، واإلذن لؿجؿقطة، ثؿ أخرى. ترتقبف  .13

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/616الػتح ) (1)

 (.9/487قالف ابـ بطال يف الػتح ) (2)

 (.6/683الػتح ) (3)

 (.7/13/233شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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 (1)ىص احلديث:

ـِ ُمْطِعٍؿ،  -خ8470 ِر بْ قْ ـْ ُجبَ ، (2)اْمَرَأةٌ  َأَتِت الـَّبِلَّ )َقاَل:  َط

، َأَرَأْيَت 
ِ
َؿتُْف فِل َشْلٍء، َفَلَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلقِْف، َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل َفَؽؾَّ

(3) 

َفا ُتِريُد الَؿْقَت، َقاَل:  ،إِْن ِجئُْت  تِل »َوَلْؿ َأِجْدَك َكَلكَّ ْؿ َتِجِديـِل، َفلْ إِْن لَ

ا بَ  .(4)(«بَْؽرٍ  أَ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 ٓمرأة كؾؿتف يف شلء استؿاطف  .1

 لؾؿرأة بلن ترجع إلقف مرة أخرى. أمره  .2

 ؟لسمالفا آفرتاضل فقؿا لق لؿ تجده ماذا تعؿؾ استؿاطف  .3

 .بلهنا إذا لؿ تجده فتذهب إلك أبل بؽر  تقجقفف  .4

 ىائد:فال

مرد  الؼقي باهلل سبحاكف، وأن الؿقت حؼ، وأكف آت وٓ  إيؿاكف .1

 لف: ولذا لؿ يعرتض طؾك الؿرأة فقؿا قالت. 

                                                                                                               

 /6179، مسؾؿ 7360/13/342، 7220/13/252، 3659/7/28أصرافف: ] (1)

8/15/156.] 

 (.7/28. الػتح )«لؿ أقػ طؾك اسؿفا»: )امرأة( قال ابـ حجر  (2)

 (.7/28)أرأيت( أي: أخربين. الػتح ) (3)

 (.2/738صحقح البخاري ) (4)
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طؾق ذهب إلقف بعد مقتف، يدل طؾك تبلن  ٕبل بؽر  اختقاره  .2

 .أبل بؽر الصديؼ  ةمؽاك

وأكف صاحب  ٕبل بؽر الصديؼ  فقف إشارة إلك استخالفف  .3

 إمر مـ بعده.
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َطبَّاٍس  -خ :8: ـِ اْب َوَأبِل  َشِفْدُت الِػْطَر َمَع الـَّبِلِّ )، َقاَل: َط

قَكَفا َقْبَؾ الُخْطَبِة، ُثؿَّ ُيْخَطُب َبْعُد، َخَرَج الـَّبِلُّ  َبْؽٍر، َوُطَؿَر، َوُطْثَؿاَن 
ُيَصؾُّ

  ُفْؿ َحتَّك َجاَء الـَِّساَء َمَعُف ـَ ُيَجؾُِّس بَِقِدِه، ُثؿَّ َأْقَبَؾ َيُشؼُّ َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلْقِف ِحق

، ُثؿَّ (2)أَيةَ  [12]الؿؿتحـة:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿باِلٌَل، َفَؼاَل: 

ـَ َفَرَغ مِـَْفا:  َـّ َطَؾك َذلِِؽ؟»َقاَل ِحق ، َلْؿ ُيِجْبُف  ،(3)«آْكُت َـّ َقاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة مِـُْف

ـَ »َغْقُرَها: َكَعْؿ، َقاَل:  ْق َـّ فَِداٌء »َفَبَسَط باِلٌَل َثْقَبُف، ُثؿَّ َقاَل:  ،«َفَتَصدَّ ، َلُؽ َهُؾؿَّ

ل ـَ الَػَتَخ وَ  ،«َأبِل َوُأمِّ  .(4)(الَخَقاتِقَؿ فِل َثْقِب باِلَلٍ َفُقْؾِؼق

                                                                                                               

، 1449/3/315، 979/2/541، 964/2/525، 98/1/232أصرافف: ] (1)

863/2/402 ،975/2/538 ،989/2/552 ،4895/8/517 ،962/2/ 

525 ،977/2/539 ،1431/3/351 ،5249/9/255 ،5880/10/342 ،

 /2044/3، ومسؾؿ 7325/13/316، 5883/10/344، 5881/10/343

6/178 ،2045/3/6/179.] 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :)أية( وتتؿتفا (2)

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 

 (.2/22. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )[12 /الؿؿتحـة] ﴾ڃڃ

ما زلتـ طؾك العفد. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  .)آكتـ طؾك ذلؽ( (3)

(2/22.) 

 (.1/282صحقح البخاري ) (4)
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ـِ َطبَّاٍس  -خ59:6 ـِ اْب الََة َيْقَم الِػْطِر َمَع )، َقاَل: َط َشِفْدُت الصَّ

 
ِ
قَفا َقْبَؾ الُخْطَبِة، ُثؿَّ  َرُسقِل اهلل ُفْؿ ُيَصؾِّ َوَأبِل َبْؽٍر، َوُطَؿَر، َوُطْثَؿاَن َفُؽؾُّ

 
ِ
َجاَل بَِقِدِه، ُثؿَّ  َيْخُطُب َبْعُد، َفـََزَل َكبِلُّ اهلل ـَ ُيَجؾُِّس الرِّ َفَؽَلكِّل َأْكُظُر إَِلْقِف ِحق

ُفْؿ، َحتَّك َأَتك الـَِّساَء َمَع بِ  ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ﴿الٍَل، َفَؼاَل: َأْقَبَؾ َيُشؼُّ

ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٺ ٺ ٿ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

َفا، ُثؿَّ َقاَل  ،[12]الؿؿتحـة:  ﴾ٹ ٹٹ ڤ ـَ أَيِة ُكؾِّ
َحتَّك َفَرَغ مِ

ـَ َفَرَغ:  َـّ َطَؾك َذلَِؽ؟»ِحق َلْؿ ُيِجْبُف َغْقُرَها: َكَعْؿ َيا  َفَؼاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدةٌ  ،«َأْكُت

 
ِ
ـَ »َقاَل:  ،َرُسقَل اهلل ْق ـَ الَػَتَخ  ،«َفَتَصدَّ ـَ ُيْؾِؼق َوَبَسَط باِلٌَل َثْقَبُف، َفَجَعْؾ

 .(1)َوالَخَقاتِقَؿ فِل َثْقِب باِلٍَل(

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لؾرجال بقده حتك يتلتك لف أن يذهب لؿخاصبة الـساء. تجؾقسف   .1

  .(2)لعؿقم كساء الؿسؾؿقـ وتعؾقؿفـ ما يجب طؾقفـ وطظف  .2

 . (3)لؾـساء بالصدقة أمره  .3

 يف تعامؾف مع الـساء. حسـ أدبف  .4

  .(4)لؾـساء بؿجؾس مـػرد إذا أمـ الػتـة والؿػسدة تخصقصف  .5

                                                                                                               

 (.2/280صحقح البخاري ) (1)

 (.9/243الػتح ) (2)

 (.9/243الػتح ) (3)

 (.9/242الػتح ) (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
391 

  .(1)لؿـ احتقج يف حؼف إلك ذلؽواإلغالظ هبا لؾـساء، لؾـصقحة  بذلف  .6

 أثـاء مخاصبتف لؾـساء، وجؿعف لؾصدقة. لبالل  اصطحابف  .7

ًٓ  حسـ تربقتف  .8  وكساء، وضفر ذلؽ يف سرطة لصحابتف رجا

 استجابتفـ لؾصدقة بؿا معفـ مـ حؾل.

 ىائد:فال

 يخطب طؾك مـرب مرتػع طـ إرض. أكف  .1

بف مـ تالوتف  آستشفادما يحتاج طؾك  استشفاده وتالوتف  .2

 . (2)آية الؿؿتحـة لؽقهنا خاصة بالـساء الؼرآن، كؿا يف تالوتف

أو  ،ولق كان بعقداً  ،آهتؿام والعـاية بنيصال الصقت لؾؿستؿع .3

 الؿشل إلقف حتك يؽقن قريبا. 

أن ٓ يحضر مـ الرجال إٓ وإدب يف مخاصبة الـساء يف الؿقطظة  .4

 ٕن بالٓ كان خادم الـبل  :مـ تدطق الحاجة إلقف مـ شاهد وكحقه

 .(3)ومتقلل قبض الصدقة

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.9/243الػتح ) (1)

 (.9/243الػتح ) (2)

 (.2/540الػتح ) (3)



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
392 


 (1)ىص احلديث:

َثـَا َطْبدُ  -خ5374 ـِ َسِعقٍد،َحدَّ اِب، َقاَل: َسِؿْعُت َيْحَقك ْب َقاَل: َأْخَبَرْتـِل  الَقهَّ

ـِ َحاِرَثَة، َوَجْعػَ ، َتُؼقُل: َسِؿْعُت َطاِئَشَة )َقاَلْت: ، َطْؿَرةُ  ا َجاَء َقْتُؾ اْب ـِ َلؿَّ ِر ْب

ـِ َرَواَحَة َأبِل َصالٍِب، َوَطْبدِ   ْب
ِ
 اهلل

ِ
ُيْعَرُف فِقِف الُحْزُن،  ، َجَؾَس َرُسقُل اهلل

ـْ َشؼِّ البَاِب 
ـْ َصائِِر الَباِب، َتْعـِل مِ

 ،(3)ٌؾ َفَلَتاُه َرُج  ،(2)َقاَلْت َطائَِشُة: َوَأكَا َأصَّؾُِع مِ

 إِنَّ كَِساَء َجْعَػرٍ 
ِ
، (4)َفَؼاَل: َأْي َرُسقَل اهلل َـّ ، َفَلَمَرُه َأْن َيـَْفاُه َـّ ، َقاَل: َوَذَكَر ُبَؽاَءُه

، َوَذَكَر َأكَُّف َلْؿ ُيطِْعـَُف، َقاَل: َفَلَمَر  َـّ ُجُؾ ُثؿَّ َأَتك، َفَؼاَل: َقْد َكَفْقُتُف َقاَل: َفَذَهَب الرَّ

 َلَؼْد َغَؾْبـَـَاَأْيًضا، 
ِ
َفَذَهَب ُثؿَّ َأَتك َفَؼاَل: َواهلل

(5) 
ِ
 ، َفَزَطَؿْت َأنَّ َرُسقَل اهلل

ـَ الت َراِب »َقاَل:  َـّ ِم َقاَلْت َطائَِشُة: َفُؼْؾُت: َأْرَغَؿ اهلُل َأْكَػَؽ،  ،«َفاْحُث فِل َأْفَقاِهِف

                                                                                                               

 /2161، مسؾؿ 4263/7/585، 1305/3/210، 1299/3/198أصرافف: ] (1)

3/6/246 ،1246/3/139 ،2798/6/20 ،3063/6/208 ،3630/727، 

3757/7/124 ،4262/7/585.] 

ا، يؼال: بالػتح هق الؿقضع الذي يـظر مـف )شؼ الباب( وشؼ بالؽسر، وبالػتح أيًض  (2)

 (.7/587كالؽقة، وبالؽسر الـاحقة. الػتح )

 (.7/587. الػتح )«لؿ أقػ طؾك اسؿف» :لتاه رجؾ( قال الحافظ ابـ حجر )ف (3)

يحتؿؾ: أن يريد زوجاتف، ويحتؿؾ: أن »: قال الحافظ ابـ حجر  .)إن كساء جعػر( (4)

يريد مـ يـسب إلقف مـ الـساء يف الجؿؾة، وهذا الثاين هق الؿعتؿد: ٕكا ٓ كعرف 

 (.7/587. الػتح )«لجعػر زوجة غقر أسؿاء بـت طؿقس

 .(7/587أي: يف طدم آمتثال. الػتح ) .)لؼد غؾبــا( (5)
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 َما َأْكَت َتْػَعُؾ، َوَما َتَرْكَت رَ 
ِ
 َفَقاهلل

ِ
ـَ الَعـَاِء( ُسقَل اهلل

 . (2()1)مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . ببؽاء كساء جعػر لفذا الرجؾ الذي جاء يخربه  استؿاطف  .1

ـ قيبؽ ؾقايتلفذا الرجؾ بالذهاب إلك همٓء الـسقة ال تقجقفف  .2

 بالـفل طـ ذلؽ، أكثر مـ مرة.

يف استؼبالف لفذا الرجؾ أكثر مـ مرة، بشلن استؿرار  سعة صدره  .3

 كساء جعػر يف بؽائفـ.

 ىائد:فال

 طؾك مصابف الجؾؾ يف فؼد ثالثة مـ كبار صحابتف  صربه  .1

 . طؾقفؿ حزكفو

بؽثرة تردد هذا  طؾك رسقل اهلل  شػؼة أم الؿممـقـ طائشة  .2

 الرجؾ طؾقف.

  .(3)يـتفتلديب مـ هنل طؿا ٓيـبغل لف فعؾف إذا لؿ  .3

 
  

                                                                                                               

 بػتح العقـ الؿفؿؾة وبالـقن والؿد هق التعب.  .)مـ العـاء( (1)

معـك كالم طائشة إكؽ قاصر طـ الؼقام بؿا أمرت بف مـ اإلكؽار، »وقال الـقوي: 

. «بؼصقرك طـ ذلؽ لقرسؾ غقرك وتسرتيح أكت مـ العـاء فقـبغل أن تخرب الـبل 

 (.7/588الػتح )

 (.2/103صحقح البخاري ) (2)

 (.7/588( ولالستزادة الرجقع إلك الػتح )3/201الػتح ) (3)



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
394 


 (1)ىص احلديث:

، َقاَل:  -خ3593 اِطِديِّ ـْ َأبِل ُحَؿْقٍد السَّ َغْزَوَة  َغَزْوَكا َمَع الـَّبِلِّ )َط

ا َجاَء َواِدَي الُؼَرى َتُبقَك، َفَؾؿَّ
 فِل َحِديَؼٍة َلَفا، َفَؼاَل الـَّبِلُّ  (3)إَِذا اْمَرَأةٌ  (2)

َْصَحابِِف: 
ِ
 (4)«اْخُرُصقا»ٕ

ِ
، َفَؼاَل (5)َطَشَرَة َأْوُسٍؼ  ، َوَخَرَص َرُسقُل اهلل

ـَا َتُبقَك َقاَل:  ،«َما َيْخُرُج ِمـَْفا (6)َأْحِصل»َلَفا:  ا َأَتقْ َفا َستَُفب  »َفَؾؿَّ َأَما إِكَّ

ْقَؾةَ  ـْ َكاَن َمَعُف َبِعقٌر َفْؾَقْعِؼْؾفُ  الؾَّ َـّ َأَحٌد، َوَم ِريٌح َشِديَدٌة، َفَلَ َيُؼقَم
(7) »

ءٍ َفَعَؼْؾـَاَها،  َوَهبَّْت ِريٌح َشِديَدٌة، َفَؼاَم َرُجٌؾ، َفَلْلَؼتُْف بَِجبَِؾ َصلِّ
، َوَأْهَدى (8)

                                                                                                               

، 3791/7/142، 3161/6/308، 1872/4/106، 1481/3/402أصرافف: ] (1)

 [.5949/8/15/44، 5948/8/15/43، ومسؾؿ 4422/7/731

 (3/404)وادي الؼرى( مديـة قديؿة بقـ الؿديـة والشام. الػتح ) (2)

. الػتح «لؿ أقػ طؾك اسؿفا يف شلء مـ الطرق»: قال الحافظ ابـ حجر  .)امرأة( (3)

(3/404.) 

)اخرصقا( الخرص بػتح الؿعجؿة، وُحؽل كسرها وبسؽقن الراء بعدها مفؿؾة، هق  (4)

(، أي: احزروا كؿ يجلء مـ 3/403حزر ما طؾك الـخؾ مـ الرصب تؿرا. الػتح )

 (.8/15/42تؿرها. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

)أوسؼ( جؿع وسؼ، وهق مؽقال معقـ كان لديفؿ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح  (5)

 (.2/125البخاري )

 (.3/404)أحصل( أي: احػظل طدد كقؾفا. الػتح ) (6)

 (.3/404)فؾقعؼؾف( يشده بالعؼال، وهق الحبؾ. الػتح ) (7)

 (.3/404)صلء( اسؿ قبقؾة، والجبؾ مـسقب إلقفا. الػتح ) (8)
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، (4)َوَكَتَب َلُف بَِبْحِرِهؿْ  (3)َبْقَضاَء، َوَكَساُه ُبْرًدا (2)َبْغَؾةً  لِؾـَّبِلِّ  (1)َمؾُِؽ َأْيَؾةَ 

ا َأَتك َواِدَي الُؼَرى َقاَل لِْؾَؿْرَأِة:  َقاَلْت: َطَشَرَة  ،(5)«؟َكْؿ َجاَء َحِديَؼُتِؽ »َفَؾؿَّ

 
ِ
ٌؾ إَِلك الَؿِديـَ : »، َفَؼاَل الـَّبِلُّ َأْوُسٍؼ، َخْرَص َرُسقِل اهلل ِة، إِكِّل ُمَتَعجِّ

ْؾ  َؾ َمِعل، َفْؾَقَتَعجَّ ـْ َأَراَد ِمـُْؽْؿ َأْن َيَتَعجَّ اٍر َكؾَِؿًة َمْعـَاَها:  ،«َفَؿ ـُ َبؽَّ ا َقاَل اْب َفَؾؿَّ

ا َرَأى ُأُحًدا َقاَل:  ،«(6)َهِذِه َصاَبةُ »َأْشَرَف َطَؾك الَؿِديـَِة َقاَل:   َهَذا ُجَبْقٌؾ »َفَؾؿَّ

                                                                                                               

ػتح الفؿزة وسؽقن التحتاكقة بعدها ٓم مػتقحة، بؾدة قديؿة بساحؾ البحر. )أيؾة( ب (1)

بؽتاب، وأهدى  وجاء رسقل ابـ العؾؿاء صاحب أيؾة إلك رسقل اهلل  :وطـد مسؾؿ

إلك تبقك أتاه يقحـا  لف بغؾة بقضاء، ويف مغازي ابـ إسحاق: ولؿا اكتفك رسقل اهلل 

وأططاه الجزية، فاستػقد مـ ذلؽ اسؿف  بـ روبة صاحب أيؾة، فصالح رسقل اهلل ا

واسؿ أبقف، فؾعؾ العؾؿاء اسؿ أمف، ويقحـا بضؿ التحتاكقة وفتح الؿفؿؾة وتشديد 

 (.3/404الـقن. الػتح )

 (.3/405)بغؾة( واسؿ البغؾة دلدل. هؽذا جزم بف الـقوي. الػتح ) (2)

 (.2/125)بردا( ثقبا مخططا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (3)

)كتب لف ببحرهؿ( أي: ببؾدهؿ، أو الؿراد بلهؾ بحرهؿ: ٕهنؿ كاكقا سؽاكا بساحؾ  (4)

 «ببحرهتؿ»البحر، أي: أكف أقره طؾقفؿ بؿا التزمقه مـ الجزية، ويف بعض الروايات: 

 (.3/405أي: بؾدهتؿ، وققؾ: البحرة إرض. الػتح )

 (.3/405)كؿ جاءت حديؼتؽ( أي: تؿر حديؼتؽ. الػتح ) (5)

)صابة( أي: مـ أسؿائفا، والطاب والطقب لغتان بؿعـك، واشتؼاقفؿا مـ الشلء  (6)

 .(3/405الطقب. الػتح )

 (.4/106ومـ أراد التقسع يف أسؿاء الؿديـة كطقبة، فؾقرجع إلك الػتح )
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ُيِحب ـَا
َوُكِحب فُ  

ُدوُر َبـِل »َقاُلقا: َبَؾك، َقاَل: « ُأْخبُِرُكْؿ بَِخْقرِ ُدوِر األَْكَصارِ ، َأالَ (1)

اِر، ُثؿَّ ُدوُر َبـِل َطْبِد األَْشَفؾِ  ُدوُر َبـِل الَحاِرِث  :َأوْ -، ُثؿَّ ُدوُر َبـِل َساِطَدَة الـَّجَّ

ـِ الَخْزَرِج ا  .(2)«َخْقًرا -َيْعـِل- َوفِل ُكؾِّ ُدوِر األَْكَصارِ  -ْب

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 يخرج مـ حديؼتفا. مـ هذه الؿرأة إحصاء ما صؾبف  .1

 .«؟كؿ جاء حديؼتؽ» :لؾؿرأة بعد رجقطف مـ تبقك سمالف  .2

بلن اإلحصاء بؾغ طشرة أوسؼ، وقد وافؼ   ة الؿرأة لؾرسقلإجاب .3

 . خرص رسقل اهلل 

 ىائد:فال

 ديـ اهلل وإرسال الرسؾ والسرايا والغزوات.  كشره  .1

 .يف كثقر مـ الغزوات مشاركتف بـػسف  .2

 .(3)مشروطقة الخرص .3

                                                                                                               

ققؾ: هق مجاز، والؿراد: أهؾ الجبؾ وهؿ إكصار: ٕكف لفؿ، وٓ ماكع  .)جبقؾ يحبـا( (1)

والصحابة لف: وٕهنؿ التجموا إلقف  مـ حؿؾف طؾك الحؼقؼة، فقؽقن حب الـبل 

أحد وامتـعقا بف مـ أذى الؿشركقـ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  يقم

والصحقح أكف طؾك ضاهره وأن معـاه يحبـا هق »: (. وقال اإلمام الـقوي 2/125)

 (.5/9/170شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) .«ابـػسف وقد جعؾ اهلل فقف تؿققًز 

 (.1/483صحقح البخاري ) (2)

 (.3/406الػتح ) (3)
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 .(1)فضؾ الؿديـة وإكصار .4

 .(2)باإلجؿال والتعققـ  مشروطقة الؿػاضؾة بقـ الصحابة .5

 .(3)بنخباره طـ الريح ووققع ذلؽ فعال صدق كبقتف  .6

 .(4)مشروطقة الفدية، والؿؽافلة طؾقفا .7

فائدة الخرص التقسعة طؾك أرباب الثؿار يف التـاول مـفا، والبقع  .8

ا مـ زهقها، وإيثار إهؾ والجقران والػؼراء: ٕن يف مـعفؿ مـفا تضققؼً 

 .(5)يخػك ٓ

 اإلسراع يف السقر أثـاء العقدة إلك البؾد. .9

 .«صابة»مـ أسؿاء الؿديـة  .10

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/406الػتح ) (1)

 ( بتصرف.3/406الػتح ) (2)

 (.3/406الػتح ) (3)

 (.3/406الػتح ) (4)

 (.3/403الػتح ) (5)
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 (1)ىص احلديث:

ـَ َسْعٍد  -خ38:  ًٓ َأَتْقا َسْفَؾ ْب ـُ ِديـَاٍر، )َأنَّ ِرَجا َثـَا َأُبق َحاِزِم ْب َحدَّ

 إِكِّل 
ِ
ـْ َذلَِؽ، َفَؼاَل: َواهلل ، َوَقْد اْمَتَرْوا فِل الِؿـَْبِر مِؿَّ ُطقُدُه، َفَسَلُلقُه َط اِطِديَّ السَّ

َل  ا ُهَق، َوَلَؼْد َرَأْيُتُف َأوَّ َْطِرُف مِؿَّ َٕ  
ِ
َل َيْقٍم َجَؾَس َطَؾْقِف َرُسقُل اهلل َيْقٍم ُوِضَع، َوَأوَّ

 
ِ
اَها َسفْ -إَِلك ُفالََكَة  ، َأْرَسَؾ َرُسقُل اهلل ـَ إَْكَصاِر َقْد َسؿَّ

 :-ٌؾ اْمَرَأٍة مِ

ارَ » َـّ إَِذا َكؾَّْؿُت الـَّاَس  ُمرِي ُغَلََمِؽ الـَّجَّ « َأْن َيْعَؿَؾ لِل َأْطَقاًدا، َأْجِؾُس َطَؾْقِف

ـْ َصْرَفاِء الَغاَبةِ 
ُثؿَّ َجاَء بَِفا، َفَلْرَسَؾْت  ،(2)َفَلَمَرْتُف َفَعِؿَؾَفا مِ

(3)  
ِ
إَِلك َرُسقِل اهلل

 اـَٰهفُ  (4)، َفَلَمَر بَِفا َفُقِضَعْت 
ِ
َوَكبََّر  (5)َصؾَّك َطَؾْقَفا  ، ُثؿَّ َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

َوُهَق َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َرَكَع َوُهَق َطَؾْقَفا، ُثؿَّ َكَزَل الَؼْفَؼَرى
، َفَسَجَد فِل َأْصِؾ (6)

                                                                                                               

، 2094/4/373، 917/2/461، 448/1/647، 377/1/579أصرافف: ] (1)

 [.1217/3/5/36، 1216/3/5/34، ومسؾؿ 2569/5/237

مقضع معروف مـ طقالل الؿديـة جفة الشام، وهل اسؿ قرية بالبحريـ  .)الغابة( (2)

 (.2/464أيضا، وأصؾفا كؾ شجر مؾتػ. الػتح )

 (.2/464لػتح ))فلرسؾت( أي: الؿرأة تعؾؿ بلكف فرغ. ا (3)

 (.2/464أكث إلرادة إطقاد والدرجات. الػتح ) .)فلمر هبا فقضعت( (4)

)صؾك طؾقفا( أي: طؾك إطقاد، وكاكت صالتف طؾك الدرجة العؾقا مـ الؿـرب. الػتح  (5)

(2/464.) 

)الؼفؼفرى( بالؼصر الؿشل إلك خؾػ، والحامؾ طؾقف الؿحافظة طؾك استؼبال الؼبؾة.  (6)

 (.2/464الػتح )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
399 

ا َفَرَغ َأْقَبَؾ َطَؾك الـَّاِس، َفَؼاَل:  (1)الِؿـَْبرِ  َؿا َصـَْعُت »ُثؿَّ َطاَد، َفَؾؿَّ َأي َفا الـَّاُس، إِكَّ

قا َولَِتَعؾَُّؿقاَهَذا  لَِتْلَتؿ 
 . (3)«(َصَلَتِل (2)

ـْ َسْفٍؾ  -خ:367  الـَّبِلَّ ) :َط
ـَ  أَنَّ ـَ الُؿَفاِجِري

 ،(4)َأْرَسَؾ إَِلك اْمَرأٍَة مِ

اٌر، َقاَل َلَفا:  ، َفَلَمَرْت «ُمرِي َطْبَدِك َفْؾَقْعَؿْؾ َلـَا َأْطَقاَد الِؿـَْبرِ »َوَكاَن َلَفا ُغالٌَم َكجَّ

ا َقَضاُه، َأْرَسَؾْت إَِلك  ْرَفاِء، َفَصـََع َلُف مِـَْبًرا، َفَؾؿَّ ـَ الطَّ
َطْبَدَها، َفَذَهَب َفَؼَطَع مِ

ُف َقْد َقَضاُه، َقاَل  :الـَّبِلِّ  لَلَّ : »إِكَّ
ْرِسؾِل بِِف إِ َؿَؾُف «أَ ، َفَجاُءوا بِِف، َفاْحتَ

 .(5)َتَرْوَن(، َفَقَضَعُف َحْقُث  الـَّبِلُّ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

مر غالمفا الـجار لكصارية بلن تمـ يؽؾؿ هذه الؿرأة إ إرسالف  .1

 .القصـع مـربً

 .بنرسال الؿـرب إلقف بعد اكتفاء غالمفا مـ صـعفلؾؿرأة  أمره  .2

                                                                                                               

 (.2/464أي: طؾك إرض إلك جـب الدرجة السػؾك مـف. الػتح ) .)يف أصؾ الؿـرب( (1)

)ولتعؾؿقا( بؽسر الالم وفتح الؿثـاة وتشديد الالم، أي: لتتعؾؿقا، وطرف مـف: أن  (2)

 الحؽؿة يف صالتف يف أطؾك الؿـرب لقراه مـ قد يخػك طؾقف رؤيتف إذا صؾك طؾك إرض.

 (.2/464الػتح )

 (.1/369صحقح البخاري ) (3)

 :حازم أبل طـ غسان أبل رواية يف»: قال الحافظ ابـ حجر  .)امرأة مـ الؿفاجريـ( (4)

: إلصباق أصحاب أبل حازم طؾك غسان أبل مـ وهؿ وهق ،«الؿفاجريـ مـ امرأة»

 (.2/462. الػتح )«مـ إكصار»ققلفؿ 

 (.1/700صحقح البخاري ) (5)
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 ىائد:فال

وهق الجؾقس طؾقف إذا أراد ان  ،الحؽؿة مـ صـع هذا الؿـرب بقاكف  .1

 يؽؾؿ الـاس ويعؾؿفؿ ولقلتؿقا بف ويتعؾؿقا صالهتؿ.

 . (1)طـ الؿلمقمقـ طـد الحاجة امرتػعً  طؾك الؿـرب اإلمام جقاز صالة .2

 . (2)يف بـاء الؿسجد :أي ،آستعاكة بالصـاع يف الؿسجد .3

 . (3)مشروطقة الخطبة طؾك الؿـرب لؽؾ خطقب خؾقػة كان أو غقره .4

 .(4)جقاز العؿؾ القسقر يف الصالة .5

 وضعف يف الؿؽان الذي يريده.لؾؿـرب و حؿؾ الـبل  .6

ًٓ  تعؾقؿف  .7  . وفعاًل لصحابتف كقػقة الصالة قق

لؽقكف  :ولذا اتخذ هذا الؿـرب :يصال مايؼقلف لؾـاسإطؾك  حرصف  .8

 . (5)أبؾغ يف مشاهدة الخطقب والسؿاع مـف

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/581الػتح ) (1)

 (.1/6407الػتح ) (2)

 (.2/460الػتح ) (3)

 (.2/465الػتح ) (4)

 ( بتصرف.2/465الػتح ) (5)
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 (1):ىص احلديث

ـْ َحْػَصةَ  -خ435 ـَ فِل  (2)ُكـَّا َكْؿـَُع َطَقاتَِؼـَا)، َقاَلْت:  َط َأْن َيْخُرْج

، َفَؼِدَمِت اْمَرَأةٌ  ـِ ـْ ُأْختَِفا(4)، َفـََزَلْت َقْصَر َبـِل َخَؾٍػ (3)الِعقَدْي َثْت َط ، َفَحدَّ
(5) ،

ثِـَْتْل َطْشَرَة َغْزَوًة، َوَكاَكْت ُأْختِل َمَعُف فِل  َوَكاَن َزْوُج ُأْختَِفا َغَزا َمَع الـَّبِلِّ 

، َقاَلْت: ُكـَّا ُكَداِوي الَؽْؾَؿك، َوَكُؼقُم َطَؾك الَؿْرَضك، َفَسَلَلْت ُأْختِل الـَّبِلَّ  ِستٍّ

 َـْ ل َٓ َتْخُرَج؟ َقاَل: : َأَطَؾك إِْحَداَكا َبْلٌس إَِذا َلْؿ َيُؽ لُِتْؾبِْسَفا »َفا ِجْؾَباٌب َأْن 

ـْ ِجْؾَبابَِفا َصاِحَبُتَفا ِم
ـَ  (6) ا َقِدَمْت ُأمُّ «َوْلَتْشَفِد الَخْقَر َوَدْطَقَة الُؿْسِؾِؿق ، َفَؾؿَّ

                                                                                                               

 /980، 974/2/537، 971/2/535، 351/1/556، 324/1/504أصرافف: ] (1)

 [.2056/3/6/186، مسؾؿ 1652/3/589، 981/2/544، 2/543

ت التزويج، أو هل )العقاتؼ(: جؿع طاتؼ، وهل مـ بؾغت الحؾؿ أو قاربت، أو استحؼ (2)

 (.1/504الؽريؿة طؾك أهؾفا، أو التل طتؼت طـ آمتفان يف الخروج لؾخدمة. الػتح )

 (.1/504) . الػتح«لؿ أقػ طؾك تسؿقتفا»: يؼقل اإلمام ابـ حجر  .)فؼدمت امرأة( (3)

 الخزاطل خؾػ بـ طبداهلل بـ صؾحة إلك مـسقب وهق ،بالبصرة كان .)قصر بـل خؾػ( (4)

 (.1/504) الػتح. سجستان إمرة ولل وقد ،الطؾحات بطؾحة الؿعروف

 (.1/504غقرها. الػتح ) وققؾ ططقة، أم هل :ققؾ .)فحدثت طـ أختفا( (5)

 :الؿراد بف الجـس، أي: تعقرها مـ ثقاهبا ما ٓ تحتاج إلقف. وققؾ :ققؾ .)مـ جؾباهبا( (6)

الؿراد تشركفا معفا يف لبس الثقب الذي طؾقفا، والجؾباب هق بؽسر الجقؿ وسؽقن 

الالم وبؿقحدتقـ بقـفؿا ألػ، ققؾ: هق الؿؼـعة أو الخؿار أو أطرض مـف، وققؾ: 

الثقب القاسع يؽقن دون الرداء، وققؾ: اإلزار، وققؾ: الؿؾحػة، وققؾ: الؿالءة، 

 (.505وققؾ: الؼؿقص. الػتح )
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َّٓ َٓ تَ  (1)؟ َقاَلْت: بَِلبِل، َكَعْؿ، َوَكاَكْت َططِقََّة، َسَلْلُتَفا َأَسِؿْعِت الـَّبِلَّ  ْذُكُرُه إِ

، َأِو الَعَقاتُِؼ (3)َيْخُرُج الَعَقاتُِؼ َوَذَواُت الُخُدورِ »، َسِؿْعُتُف َيُؼقُل: (2)َقاَلْت: بَِلبِل

، َوَيْعَتِزُل  ؟َذَواُت الُخُدوِر، َوالُحقَُّض  ـَ َوْلَقْشَفْدَن الَخْقَر، َوَدْطَقَة الُؿْمِمـِق

َفُؼْؾُت الُحقَُّض، َفَؼاَلْت: َأَلْقَس َتْشَفُد َطَرَفَة،  ، َقاَلْت َحْػَصُة:«الُحقَُّض الُؿَصؾَّك

 .(4)(َوَكَذا َوَكَذا

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

أطؾك إحداكا بلس إذا لؿ يؽـ  :لسمال هذه الؿرأة وهق استؿاطف  .1

 .«لتؾبسفا صاحبتفا مـ جؾبابفا» :بؼقلفلفا  لفا جؾباب أن تخرج؟ وإجابتفا 

 .لؾـساء لحضقر صالة العقد دطقتف  .2

لؿـ لؿ يؽـ لفا  مـ أمر  حقث ،واهتؿامف بالحجاب ايتف ـط  .3

 .ختفا مـ جؾباهباأجؾباب أن تؾبسفا 

 ىائد:فال

 الذكرو العؾؿ أن الحائض ٓ هتجر ذكر اهلل وٓ مقاصـ الخقر كؿجالس .1

  . (5)الؿساجد سقى

                                                                                                               

 (.1/505ت(: أي: أم ططقة. الػتح ))كاك (1)

 (.1/505. الػتح ))ٓ تذكره إٓ قالت: بلبل(: أي: ٓتذكر الـبل  (2)

)ذوات الخدور(: بضؿ الخاء الؿعجؿة والدال الؿفؿؾة، جؿع )خدر( بؽسرها  (3)

 (. 1/505وسؽقن الدال، وهق سرت يؽقن يف كاحقة البقت تؼعد البؽر وراءه. الػتح )

 (.1/259صحقح البخاري ) (4)

 (.1/505الػتح ) (5)
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  .(1)امتـاع خروج الؿراة بغقر جؾباب .2

 لحضقر مشفد العقديـ. تعظقؿف  .3

 تؿؽث يف الؿسجد. أن الحائض ٓ .4

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/505الػتح ) (1)



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
405 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
406 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
407 


 (1)ىص احلديث:

ـِ َطبَّاٍس َأكَُّف َقاَل:  -خ6386  ـْ اْب ـِ َقْقٍس إَِلك َرُسقِل )َط َجاَءْت اْمَرَأُة َثابِِت ْب

 
ِ
ِـّل  اهلل َٓ ُخُؾٍؼ، َوَلؽِ ـٍ َو َٓ َأْطتُِب َطَؾك َثابٍِت فِل ِدي ، إِكِّل 

ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
ـَ َطَؾقِْف َحِديَؼَتفُ : »َٓ ُأصِقُؼُف، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ي  . (2)(َقاَلْت: َكَعؿْ  ،«َفَتُردِّ

ـِ َطبَّاٍس  -خ6387  ـِ اْب ـِ )، َقاَل: َط ـِ َقْقِس ْب َجاَءْت اْمَرَأُة َثابِِت ْب

اٍس إَِلك الـَّبِلِّ  َٓ َشؿَّ ـٍ َو ، َما َأْكِؼُؿ َطَؾك َثابٍِت فِل ِدي
ِ
، َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َّٓ َأكِّل َأَخاُف الُؽْػَر، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـَ َطَؾْقِف َحِديَؼَتُف؟: »ُخُؾٍؼ، إِ ي  ،«َفَتُردِّ

ْت َطَؾْقِف، َوَأَمَرُه َفَػاَرَقَفا( َفَؼاَلْت: َكَعْؿ، َفَردَّ
(3). 

 الىارد يف احلديث: الييب تعامل 

لهنا ٓ تعقبف يف ديـ وٓ بلدطقى هذه الؿرأة طـ زوجفا،  ف قبقل .1

 تطقؼف. خؾؼ، ولؽـفا ٓ

 .«كعؿ»به وإجابتفا لف ،«ديـ طؾقف حديؼتف؟هؾ تر»لفذه الؿرأة به سمالف  .2

بلن يؼبؾ حديؼتف، ويطؾؼفا صؾؼة واحدة،  هذه الؿرأة لزوج أمره  .3

  .(4)وهق أمر إرشاد وإصالح ٓ إيجاب

                                                                                                               

، 5276/9/307، 5275/9/307، 5274/9/307، 5273/9/307أصرافف: ] (1)

5277/9/231.] 

 (.2/368صحقح البخاري ) (2)

 (.2/368صحقح البخاري ) (3)

 (.9/312الػتح ) (4)
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 وإططاء بلمقر صحابتف، ومعالجتف لؼضاياهؿ رجآ وكساء اهتؿامف  .4

 .كؾ ذي حؼ حؼف

لجقاكب مفؿة يف الحقاة الزوجقة قد يغػؾ طـفا بعض  مراطاتف  .5

 إولقاء وإزواج والؿصؾحقـ بقـ الـاس.

 ىائد:فال

الؿخالعة ترد لزوجفا ما أمفرها، كؿا ردت امرأة ثابت حديؼتف، أن  .1

 وكاكت مفرها.

 تطقؼف. صراحة وصدق هذه الؿرأة يف ثـائفا طؾك زوجفا إٓ أهنا ٓ .2

 حقث جعؾ لؿثؾ هذه الؿرأة مخرًجا. يسر هذا الديـ .3
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 (1)ىص احلديث:

َبْقِر، َأكَّ  -م4833 ـَ َطْبدِ َأْخَبَركِل َأُبق الزُّ  َيُؼقُل: ُف َسِؿَع َجابَِر ْب
ِ
َؼْت )اهلل ُصؾِّ

َخاَلتِل، َفَلَراَدْت َأْن َتُجدَّ 
، َرُجٌؾ َأْن َتْخُرَج، َفَلَتِت الـَّبِلَّ  َكْخَؾَفا، َفَزَجَرَها (2)

ي َكْخَؾِؽ، َفنِكَِّؽ َطَسك »َفَؼاَل:  قِل، َأْو َتْػَعِؾل َمْعُروًفاَبَؾك َفُجدِّ  .(3)«(َأْن َتَصدَّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

لسمال هذه الؿرأة طـ خروجفا وهل يف طدة الطالق  استؿاطف  .1

 لفا بنقرارها طؾك فعؾفا. ه، وإجابتف البائـ إلك كخؾفا لتجدّ 

 .(4)لؾؿرأة بالصدقة وفعؾ الؿعروف والرب تعريضف  .2

 ىائد:فال

 .(5)مـ التؿر طـد جداده، والفدية والفدية استحباب الصدقة .1

 طؿا أشؽؾ طؾقفا. مبادرة هذه الؿرأة بسمال الـبل  .2

 جقاز خروج الؿطؾؼة البائـ لحاجتفا. .3

 
  

                                                                                                               

 [.3721/5/10/110أصرافف: ] (1)

 تح والؽسر، جرام الـخؾ، وهق قطع ثؿرهتا. الـفاية يف غريب الحديث)تجد( الجداد بالػ (2)

(1/244). 

 .621صحقح مسؾؿ، ص (3)

 ( بتصرف5/10/110شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)

 (.5/10/110شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (5)
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ،  -خ490 ـْ َأَكِس ْب َتفُ )َط َأنَّ َجدَّ
(2)  

ِ
 ُمَؾْقَؽَة َدَطْت َرُسقَل اهلل

َقاَل َأَكٌس: « (4)ُققُمقا َفِِلَُصؾِّ َلُؽؿْ »َصـََعْتُف َلُف، َفَلَكَؾ مِـُْف، ُثؿَّ َقاَل:  (3)لَِطَعامٍ 

ـْ ُصقِل َما ُلبَِس  (5)َفُؼْؿُت إَِلك َحِصقرٍ 
َلـَا، َقِد اْسَقدَّ مِ

بَِؿاٍء، َفَؼاَم  (7)، َفـََضْحُتفُ (6)

                                                                                                               

 /1499/3، ومسؾؿ 874/2/409، 860/2/401، 380/1/583أصرافف: ] (1)

5/165 ،727/2/248، 871/2/408 ،1164/3/58.] 

مؾقؽة هل بضؿ الؿقؿ تصغقر مؾؽة، والضؿقر يف جدتف يعقد طؾك إسحاق،  .)جدتف( (2)

(، والصحقح أهنا 1/583وجزم ابـ سعد بلهنا جدة أكس والدة أمف أم سؾقؿ. )الػتح )

جدة إسحاق فتؽقن أم أكس: ٕن إسحاق ابـ أخل أكس ٕمف. شرح الـقوي طؾك 

 (.3/5/165صحقح مسؾؿ )

)لَِطَعاٍم( أي: ٕجؾ صعام، وهق مشعر بلن مجقئف كان لذلؽ، ٓ لقصؾل هبؿ لقتخذوا  (3)

مؽان صالتف مصؾك لفؿ، كؿا يف قصة طتبان بـ مالؽ، وهذا هق السر يف كقكف بدأ يف 

قصة طتبان بالصالة قبؾ الطعام، وهـا بالطعام قبؾ الصالة، فبدأ يف كؾ مـفؿا بلصؾ ما 

 (.1/584دطل ٕجؾف. الػتح )

 (.1/584)لؽؿ( أي: ٕجؾؽؿ. الػتح ) (4)

)حصقر( بساط مـسقج مـ ورق الـخؾ. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (5)

(1/86.) 

مـ كثرة ما استعؿؾ، والؾبس هـا معـاه آفرتاش، ولبس كؾ شلء  .)مـ صقل ما لبس( (6)

 (.1/86بحسبف. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)فـضحتف( رششتف بالؿاء تؾققـا أو تـظقػا. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري  (7)

(1/86.) 
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ِ
ـْ َوَرائِـَا، َفَصؾَّك َلـَا  (2)َوَراَءُه، َوالَعُجقزُ  (1)، َوَصَػْػُت َوالَقتِقؿَ َرُسقُل اهلل

مِ

 
ِ
، ُثؿَّ اْكَصَرَف  َرُسقُل اهلل ـِ َرْكَعَتْق

(3))(4). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لدطقة هذه العجقز، وهذا بشرط أمـ الػتـة. ف قبقل .1

مـ الطعام الؿصـقع لف، فؾؿ يؽتػ بالحضقر بؾ أكؾ مـ  أكؾف  .2

 صعام هذه الؿرأة.

 لفذه الؿرأة بالصالة يف بقتفا. إكرامف  .3

 .(5)طؿؾقا يستػقد مـف الصبل والؿرأة الؾصالة تطبقؼً  تعؾقؿف  .4

بعد آكتفاء مـ الغرض الذي جاء مـ بقت هذه الؿرأة  اكصرافف  .5

 مـ أجؾف.

 ىائد:فال

بـضح الحصقر وتؾققـف  قام أكس بؿؽان الصالة حقث العـاية .1

 وتـظقػف.

                                                                                                               

قال صاحب العؿدة: القتقؿ هق: ضؿقرة جد حسقـ بـ »: )القتقؿ( قال ابـ حجر  (1)

 (.1/585. الػتح )«طبد اهلل. ضؿقرة مقلك رسقل اهلل 

 (.1/585)العجقز( هل مؾقؽة الؿذكقرة. الػتح ) (2)

 (.1/585)ثؿ اكصرف( أي: إلك بقتف أو مـ الصالة. الػتح ) (3)

 (.1/273صحقح البخاري ) (4)

 ( بتصرف.1/585الػتح ) (5)
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: يؼقل اإلمام الـقوي  .اواحدً  اجقاز ققام الصبل مع الرجؾ صػًّ  .2

 .(1)«مـ الصػ اأن لؾصبل مققػً  :وفقف»

 تلخر صػقف الـساء طـ الرجال. .3

 وحدها إذا لؿ يؽـ معفا امرأة غقرها. اققام الؿرأة صػًّ  .4

 .(2)صػػت والقتقؿوؼقلف: لف، ئووضقصحة صالة الصبل الؿؿقز  .5

كؿا يف قصة  ،يف التعامؾ، فتارة قدم الصالة طؾك الطعام سؿاحتف  .6

الطعام  طتبان بـ مالؽ: ٕكف دطل لقتخذوا مؽان صالتف مصؾك لفؿ، وتارة قدم

 ، حقث إهنا صالة كافؾة غقر مؼقدة بققت.(3)طؾك الصالة، كؿا يف هذا الحديث

 د مـ صقل مدة آستعؿال.سقَّ احقـ صؾك طؾك حصقر قد  تقاضعف  .7

 

 
  

                                                                                                               

 (.3/5/166شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.1/585الػتح ) (2)

 (.1/585الػتح ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  -خ3407  (2)ِطـَْد الَبْقَعةِ  َأَخَذ َطَؾْقـَا الـَّبِلُّ »)َقاَلْت: ، َط

َٓ َكـُقَح  ، َوُأمِّ الَعالَِء، (4)مِـَّا اْمَرَأٌة َغْقَر َخْؿِس كِْسَقٍة: ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  (3)، َفَؿا َوَفْت «َأْن 

ـِ  َأِو اْبـَِة َأبِل َسْبَرَة، َواْمَرَأِة ُمَعاٍذ َواْمَرَأٍة -َواْبـَِة َأبِل َسْبَرَة اْمَرَأِة ُمَعاٍذ، َواْمَرَأَتْق

 .(5)(-ُأْخَرى

ـْ ُأمِّ َططِقََّة  -خ59:3  )َقاَلْت: ، َط
ِ
پ  ﴿َفَؼَرَأ َطَؾْقـَا:  َباَيْعـَا َرُسقَل اهلل

ـِ الـَِّقاَحةِ »، [12]الؿؿتحـة:  ﴾پ ڀ  ڀ ڀ ، َفَؼَبَضِت اْمَرَأٌة َيَدَها، «َوَكَفاَكا َط

َشْقًئا،  َفَؼاَلْت: َأْسَعَدْتـِل ُفالََكُة، ُأِريُد َأْن َأْجِزَيَفا، َفَؿا َقاَل َلَفا الـَّبِلُّ 

 .(6)(َفاْكَطَؾَؼْت َوَرَجَعْت، َفَباَيَعَفا

ـْ ُأمِّ َططِقََّة،  -م3376 َٓ )َقاَلْت: َط َيُة: ُيَبايِْعـََؽ َطَؾك َأْن  ْٔ ا َكَزَلْت َهِذِه ا َلؿَّ

َٓ َيْعِصقـََؽ فِل َمْعُروٍف   َشْقًئا َو
ِ
ـَ بِاهلل ْت: َقاَلْت: َكاَن مِـُْف الـَِّقاَحُة، َقالَ  ،ُيْشِرْك

                                                                                                               

، ومسؾؿ 7215/13/216، 4892/8/517، 1306/3/210أصرافف: ] (1)

2163/3/6/247 ،2165/3/6/248.] 

 (.3/211)طـد البقعة( أي: لؿّا بايعفـ طؾك اإلسالم. الػتح ) (2)

 (.3/211)فؿا وفت( أي: برتك الـقح. الػتح ) (3)

 (.3/211)أم سؾقؿ( هل أم أكس بـ مالؽ بـت مؾحان. الػتح ) (4)

 (.1/444صحقح البخاري ) (5)

 (.2/279صحقح البخاري ) (6)
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َّٓ آَل ُفاَلٍن، َفنِكَُّفْؿ َكاُكقا َأْسَعدُ  ، إِ
ِ
قَِّة، َفاَل َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

ُبدَّ وكِل فِل اْلَجاِهؾِ

 
ِ
ـْ َأْن ُأْسِعَدُهْؿ، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

إاِلَّ آَل ُفََلنٍ : »لِل مِ
(1)»)(2). 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لؾـساء بالؽالم فؼط دون الؿصافحة. مبايعتف  .1

لطؾب بعض الـساء بآستثـاء قبؾ الؿبايعة، واستجابتف  استؿاطف  .2

 .لطؾبفـ 

 لفمٓء الـسقة مرة أخرى لؾؿبايعة. استؼبالف  .3

 ىائد:فال

 آلتزام بؿا كصت وتضؿـتف البقعة. طؾك  حرص كساء الصحابة  .1

  .(3)ؾـسقة الؿذكقراتل فضقؾة ضاهرة .2

  .(4)، وهق مذهب العؾؿاء كافةالـقاحة حرام مطؾًؼاأن  .3

 
  

                                                                                                               

هذا محؿقل طؾك الرتخقص ٕم ططقة يف آل فالن خاصة، كؿا هق  .)إٓ آل فالن( (1)

ضاهر، وٓ تحؾ الـقاحة لغقرها وٓ لفا يف غقر آل فالن، كؿا هق صريح يف الحديث، 

ولؾشارع أن يخص مـ العؿقم ما شاء ففذا صقاب الحؽؿ يف هذا الحديث. شرح 

 (.3/6/248الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 .385صحقح مسؾؿ، ص  (2)

 (.3/211الػتح ) (3)

 (.3/6/248شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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 (1):ىص احلديث

ـْ َأَكٍس  -خ3:93 َطَؾك ُأمِّ ُسَؾْقؿٍ  َدَخَؾ الـَّبِلُّ : )َط
، َفَلَتْتُف بَِتْؿٍر (2)

ـٍ  ، َوَتْؿَرُكْؿ فِل ِوَطائِِف، َفنِكِّل (4)ِسَؼائِفِ َأِطقُدوا َسْؿـَُؽْؿ فِل »، َقاَل: (3)َوَسْؿ

ُثؿَّ َقاَم إَِلك َكاِحَقةٍ  ،«َصائِؿٌ 
ُمِّ ُسَؾْقٍؿ  (5)

ِ
ـَ الَبْقِت، َفَصؾَّك َغْقَر الَؿْؽُتقَبِة، َفَدَطا ٕ

مِ

ةً  ، إِنَّ لِل ُخَقيصَّ
ِ
َوَأْهِؾ َبْقتَِفا، َفَؼاَلْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ: َيا َرُسقَل اهلل

َما »اَل: ، قَ (6)

َّٓ َدَطا لِل بِِف،  (7)، َقاَلْت: َخاِدُمَؽ َأَكٌس، َفَؿا َتَرَك َخْقَر آِخَرةٍ «ِهَل؟ َٓ ُدْكَقا إِ َو

                                                                                                               

 /6378، 6344/11/149، 6334/11/140، 1982/4/268أصرافف: ] (1)

 [.6376/8/16/40، مسؾؿ6380/11/186 ،11/186

 (.4/268)أم سؾقؿ( هل والدة أكس الؿذكقر. الػتح ) (2)

 (.4/268)بتؿر وسؿـ( أي: طؾك سبقؾ الضقافة. الػتح ) (3)

)سؼائف( وطاء مـ جؾد يقضع فقف الؿاء، وربؿا وضع فقف غقره. تعؾقؼ مصطػك البغا  (4)

 (.3/41طؾك صحقح البخاري )

 (.3/41)كاحقة( جاكب. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري ) (5)

)خقيصة( تصغقر خاصة، ومعـاه: الذي يختص بخدمتؽ، وصغرتف لصغر سـف. تعؾقؼ  (6)

(. بتشديد الصاد وبتخػقػفا تصغقر، 3/41قح البخاري )مصطػك البغا طؾك صح

. «إن لل خقيصة خقيدمؽ أكس ادع اهلل لف»ووقع يف رواية ثابت الؿذكقرة طـد أحؿد: 

 (.4/269الػتح )

)خقر آخرة( أي: خقرًا مـ خقرات أخرة، ووقع لؿسؾؿ يف رواية الجعد طـ أكس:  (7)

 =«اثـتقـ يف الدكقا، وأكا أرجق الثالثة يف أخرةفدطا لل بثالث دطقات، قد رأيت مـفا »
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ُفؿَّ اْرُزْقُف َمااًل َوَوَلًدا، َوَباِرْك َلُف فِقفِ »َقاَل:  ، «الؾَّ ًٓ ـْ َأْكَثِر إَْكَصاِر َما ، َفنِكِّل َلِؿ

َثْتـِل اْبـَتِل ُأمَ  ـَ لُِصْؾبِلَوَحدَّ
ْقـَُة: َأكَُّف ُدفِ

اٍج  (1) َمْؼَدَم َحجَّ
 (3)الَبْصَرَة بِْضعٌ  (2)

 .(4)َوِطْشُروَن َومِاَئٌة(

ـْ َأَكٍس  -خ7455 ، َخاِدُمَؽ َأَكٌس، َط
ِ
ل: َيا َرُسقَل اهلل ، َقاَل: )َقاَلْت ُأمِّ

ُفؿَّ َأْكثِْر َماَلُف، »اْدُع اهلَل َلُف، َقاَل:   .(5)«(َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُف فِقَؿا َأْطَطْقَتفُ الؾَّ

                                                                                                               

ولؿ يبقـفا، وهل الؿغػرة، كؿا بقـفا سـان بـ ربقعة بزيادة، وذلؽ فقؿا رواه بـ سعد  =

. «الؾفؿ أكثر مالف وولده وأصؾ طؿره واغػر ذكبف»بنسـاد صحقح طـف طـ أكس، قال: 

 (.4/269الػتح )

)لصؾبل( أي: مـ ولدي غقر أحػادي وأسباصل، والحػقد: ولد آبـ، والسبط: ولد  (1)

 (.3/41البـت. تعؾقؼ مصطػك البغا طؾك صحقح البخاري )

)مؼدم الحجاج( أي: مـ أول ما مات لل مـ إوٓد إلك أن قدمفا الحجاج، ووقع  (2)

ابـتف الؽربى أمقـة وذكر أن »ذلؽ صريحا يف رواية ابـ أبل طدي الؿذكقرة، ولػظف: 

أخربتف أكف دفـ لصؾبف إلك مؼدم الحجاج، وكان قدوم الحجاج البصرة سـة خؿس 

، وقد طاش أكس بعد ذلؽ إلك سـة «وسبعقـ، وطؿر أكس حقـئذ كقػ وثؿاكقن سـة

 (.4/269ثالث، ويؼال: اثـتقـ، ويؼال: إحدى وتسعقـ وقد قارب الؿائة. الػتح )

الؽسر، وقد يػتح، ما بقـ الثالث إلك التسع. الـفاية يف غريب )بضع( البضع يف العدد ب (3)

 .(1/13الحديث وإثر )

 .البضع يف العدد بالؽسر، وقد يػتح، ما بقـ الثالث إلك التسع

 (.1/581صحقح البخاري ) (4)

 (.2/551صحقح البخاري ) (5)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 . (1)يف بقتفا لرطقتف، وهـا زار أم سؾقؿ  زيارتف  .1

 .ابب امتـاطف طـ إكؾ لؽقكف صائؿً بلن س  ٕم سؾقؿ اطتذاره  .2

بحػظ الطعام يف وطائف الؿخصص لف،   ٕم سؾقؿ تقجقفف  .3

 . (2)وترك التػريط بف

 بالصالة غقر الؿؽتقبة والدطاء لفا وٕهؾ بقتفا.   ٕم سؾقؿ إكرامف  .4

  بلن لفا خقيصة، ثؿ سمالف لطؾب أم سؾقؿ  استؿاطف  .5

 الدطاء لقلدها أكس.حاجتفا هق  ف بلنأجابتو ،«هل؟ وما»بؼقلف: 

بخقري   اهقلدبالدطاء ل  أم سؾقؿ صؾببتحؼقؼ  تف مبادر .6

 .(3)الدكقا وأخرة

 .(4)خاصر الؿزور إذا لؿ يلكؾ طـده، وذلؽ بالدطاء لفل  هجرب .7

 ىائد:فال

لضقػفؿ، كقػ وهق رسقل اهلل بتؼديؿ  إكرام صحابة رسقل اهلل  .1

 ماطـدهؿ مـ صعام مـ غقر تؽؾػ.

                                                                                                               

 ( بتصرف.4/270الػتح ) (1)

 ( بتصرف.4/270الػتح ) (2)

 (.4/270الػتح ) (3)

 (.4/270الػتح ) (4)
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  .(1)طػ ٓ التحؼقرؾجقاز التصغقر طؾك معـك الت .2

 . (2)التحدث بـعؿ اهلل تعالك .3

 . (3)حسـ التؾطػ بالسمال .4

  .(4)الـافؾة بعد صالة دطاؤه  .5

 .(6()5)الدطاء بخقري الدكقا وأخرة .6

 

 
  

                                                                                                               

 (.4/270الػتح ) (1)

 (.4/270الػتح ) (2)

 (.4/270الػتح ) (3)

 (.4/270الػتح ) (4)

 (.4/270الػتح ) (5)

 (.4/270لالستزادة الرجقع إلك الػتح ) (6)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأَكسٍ  -م7055  َأنَّ اْمَرَأًة َكاَن فِل َطْؼؾَِفا َشْلٌء، ) :َط
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َؽِؽ ِشْئِت، َحتَّك َأْقِضَل »إِنَّ لِل إَِلْقَؽ َحاَجًة، َفَؼاَل:  َيا ُأمَّ ُفََلٍن اْكُظرِي َأيَّ السِّ

ـْ َحاَجتَِفا(2)َفَخاَل َمَعَفا فِل َبْعِض الطُُّرِق « َلِؽ َحاَجَتِؽ 
 .(3)(، َحتَّك َفَرَغْت مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 واستؿاطف لؽالم هذه الؿرأة إجـبقة.  وققفف  .1

 .فاحاجت فاؼضل ليلفذه الؿرأة بلن تختار أي السؽؽ حتك  إجابتف  .2

 لفذه الؿرأة بؿـاداهتا بلم فالن. إكرامف  .3

فا يف بعض الطرق حتك فرغت مـ وقػ معولذا  :لطؾبفا تحؼقؼف  .4

 حاجتفا.

 ىائد:فال

لؾـاس وقربف مـفؿ ، لقصؾ أهؾ الحؼقق إلك حؼققفؿ،  بروزه  .1

  .(4)ويرشد مسرتشدهؿ

                                                                                                               

(1) [6044/8/15/84.] 

أي: وقػ معفا يف صريؼ مسؾقك لقؼضل حاجتفا. شرح  .)خال معفا يف بعض الطرق( (2)

 (.8/15/83الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 . 977صحقح مسؾؿ، ص  (3)

 (.8/15/83شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (4)
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السؽؽ، ولؿ يؽـ  ىحدإأن يؽقن قضاء حاجتفا يف  مراطاتف  .2

ذلؽ مـ الخؾقة بإجـبقة، فنن هذا كان يف مؿر الـاس ومشاهدهتؿ إياه 

  .(1)ٓتريد أن يعؾؿ هبا الـاسوإياها، لؽـ ٓ يسؿعقن كالمفا: ٕن مسللتفا 

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.8/15/84شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة،  -م7804 بَِصبِلٍّ َلَفا، َفَؼاَلْت:  َأَتِت اْمَرَأٌة الـَّبِلَّ )َقاَل: َط

 اْدُع اهلَل َلُف، َفَؾَؼْد َدَفـُْت َثاَلَثًة، َقاَل: 
ِ
َقاَلْت: َكَعْؿ، َقاَل: « َدَفـِْت َثََلَثًة؟»َيا َكبِلَّ اهلل

ـَ الـَّارِ  (2)َلَؼِد اْحَتَظْرِت بِِحَظاٍر َشِديدٍ »
 .(3) («مِ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة،  -م7805 ـٍ َلَفا،  َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلك الـَّبِلِّ )َقاَل: َط بِاْب

 إِكَُّف َيْشَتؽِل َوإِكِّل َأَخاُف َطَؾْقِف، َقْد َدَفـُْت َثاَلَثًة، َقاَل: 
ِ
َلَؼِد »َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

ـَ الـَّارِ   .(4)«(اْحَتَظْرِت بِِحَظاٍر َشِديٍد ِم

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 أهناوإخباره مريض، فا ل لطؾب هذه الؿرأة بالدطاء لقلد استؿاطف  .1

 دفـت ثالثة.قد 

 .«دفـت ثَلثة؟» :لفذه الؿرأة سمالف  .2

امتـعت بؿاكع وثقؼ بلهنا ، لفذه الؿرأة التل دفـت ثالثة بشارتف  .3

 الـار. مـ

                                                                                                               

 [.6704/8/16/186، 6703/8/16/186أصرافف: ] (1)

أي: امتـعت بؿاكع وثقؼ، وأصؾ الحظر الؿـع،  .)لؼد احتظرت بحظار شديد مـ الـار( (2)

وأصؾ الحظار بؽسر الحاء وفتحفا ما يجعؾ حقل البستان وغقره مـ قضبان وغقرها 

 (.183/ 16كالحائط. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

 1090صحقح مسؾؿ، ص  (3)

 .1090صحقح مسؾؿ، ص  (4)
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 لحال مـ يليت إلقف. مراطاتف  .4

بتبشقرها بلهنا احتظرت بحظار شديد مـ الـار قبؾ الدطاء  طـايتف  .5

مؼدار حزهنا طؾك أوٓدها  لقلدها، وهذا مـ طظقؿ حؽؿتف، فؼد طؾؿ 

تزال تذكرهؿ، فقبشرها قبؾ أن يجقب طؾك  الثالثة الذيـ افتؼدهتؿ: ولذا ٓ

 سمالفا.

 ىائد:فال

رب طظؿ إجر والثقاب الؿرتتب طؾك فؼد إوٓد، ولؽـ مع الص .1

 وآحتساب.

 بقان طاصػة إمقمة وماجبؾت طؾقف إم مـ حب القلد. .2

 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
423 

 

 

 

 

 

 

 


  



 

 

 

 

 

 

 في الصحيحين  التعامل املجتبى من سيرة النبي املصطفى

 
424 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 مع النساء  هتعامل

 
425 


 (1)ىص احلديث:

ـِ َطبَّاسٍ  -خ6394 ـِ اْب ُمِغقٌث،  :ُيَؼاُل َلفُ  َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َطْبًدا)،  َط

 َكَلكِّل َأْكُظُر إَِلْقِف َيُطقُف َخْؾَػَفا َيْبؽِل َوُدُمقُطُف َتِسقُؾ َطَؾك لِْحَقتِِف، َفَؼاَل الـَّبِلُّ 

َيا َطبَّاُس »لِعبَّاٍس: 
ـْ ُبْغِض َبرِيَرَة  ،(2) ـْ ُحبِّ ُمِغقٍث َبرِيَرَة، َوِم َأالَ َتْعَجُب ِم

 َتْلُمُركِل؟ ،«َلْق َراَجْعتِفِ : »َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ،«ُمِغقًثا
ِ
َقاَل:  ،(3)َقاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

َؿا َأَكا َأْشَػعُ » َٓ َحاَجَة لِل فِقفِ  ،«(4)إِكَّ   .(6)((5)َقاَلْت: 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لفا. «مغقث»لؼبقلفا مراجعة زوجفا   طـد بريرة شػاطتف  .1

 وأهنا ٓ رغبة لفا فقف.  إلجابة بريرة استؿاطف  .2

 .يف طدم قبقلفا لشػاطتف   لربيرة طدم مماخذتف  .3

ـ أدبف  .4  .(7) الؿرأة الؿؿؾقكة، كؿا يف حديثف مع بريرةيف مخاصبتف  حس

                                                                                                               

 [.5283/9/319، 5282/9/317، 5281/9/317، 5280/9/317أصرافف: ] (1)

 (.9/320)يا طباس( هق: ابـ طبدالؿطؾب. الػتح ) (2)

 (.9/320)أتلمرين( أي: تريد هبذا الؼقل إمر فقجب طؾل. الػتح ) (3)

)إكؿا أكا أشػع( أي: أققل ذلؽ طؾك سبقؾ الشػاطة لف ٓ طؾك سبقؾ الحتؿ طؾقؽ.  (4)

 (.9/320الػتح )

 (.9/320أي: فنذا لؿ تؾزمـل بذلؽ ٓ أختار العقد إلقف. الػتح ) .)فال حاجة لل فقف( (5)

 (.2/369قح البخاري )صح (6)

 ( بتصرف.9/325الػتح ) (7)
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 .(1)يف الشػاطةمع بريرة  تؾطػف  .5

 ىائد:فال

ٓ »حقث لؿ تػصح برد الشػاطة، وإكؿا قالت:  بريرة  حسـ أدب .1

 .(2)«تلمرين»طـدما قالت:   ا مع الـبلأدهب ا حسـ، وأيًض «حاجة لل فقف

 لتعجب الـبل  :طتبار بآيات اهلل وأحؽامفعباس بآؾل تـبقفف  .2

 .(3)لربيرة وبغضفا لف مغقثمـ حب 

السعادة ِطَظؿ هذا الديـ حقث كظؿ إحؽام التل تحؼؼ لؾبشرية  .3

 والطؿلكقـة والعدل.

 

 
   

                                                                                                               

 (.9/325الػتح ) (1)

 (.9/325الػتح ) (2)

 .( بتصرف9/325الػتح ) (3)
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 (1)ىص احلديث:

ـِ َمالٍِؽ  -خ3740 ـْ َأَكِس ْب ـْ )، َقاَل: َط
ا َقِدَم الُؿَفاِجُروَن الَؿِديـََة مِ َلؿَّ

َة، َوَلْقَس بِ   ،(2)َوالَعَؼارِ َوَكاَكِت إَْكَصاُر َأْهَؾ إَْرِض  -َيْعـِل َشْقًئا-َلْيِديِفْؿ َمؽَّ

َفَؼاَسَؿُفُؿ إَْكَصاُر َطَؾك َأْن ُيْعُطقُهْؿ ثَِؿاَر َأْمَقالِِفْؿ ُكؾَّ َطاٍم، َوَيْؽُػقُهُؿ 

ُف ُأمُّ َأَكسٍ  الَعَؿَؾ  َوالَؿُئقَكَة، َوَكاَكْت ُأمُّ
ـِ َأبِل َكاَكْت ُأمَّ َطْبدِ  ُأمُّ ُسَؾْقؿٍ  (3)  ْب

ِ
اهلل

ُأمُّ َأَكسٍ َفَؽاكَْت َأْطَطْت »َصْؾَحَة، 
(4)  

ِ
َـّ الـَّبِلُّ  (5)ِطَذاًقا َرُسقَل اهلل َفَلْطَطاُه

  َََّٓتفُ  ُأم ـَ َمْق ـِ َزْيدٍ  َأْيَؿ ـُ َمالٍِؽ  ويف رواية أخرى طـ-« ُأمَّ ُأَساَمَة ْب َأَكُس ْب

- « َّالـَّبِل 
ـْ َقْتِؾ َأْهِؾ َخْقَبَر، َفاْكَصَرَف إَِلك الَؿِديـَِة َردَّ  َأنَّ

ا َفَرَغ مِ َلؿَّ

َؿاِرِهْؿ، َفَردَّ الؿُ 
ـْ ثِ
تِل َكاُكقا َمـَُحقُهْؿ مِ َفاِجُروَن إَِلك إَْكَصاِر َمـَائَِحُفُؿ الَّ

                                                                                                               

 /4120، 4030/7/383، 3128/6/262، 2630/5/287أصرافف: ]حديث: (1)

 [.4604/6/12/107، مسؾؿ4603/6/12/106، مسؾؿ 7/474

 (.6/12/107)العؼار(: أراد بالعؼار هـا الـخؾ. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)

)وكاكت أمف أم أكس(: الضؿقر يف أمف يعقد طؾك أكس، وأم أكس بدل مـف، وكذا أم  (3)

ك أم سؾقؿ، وكاكت وهل تدط ،«وكاكت أمف أم أكس بـ مالؽ» :سؾقؿ، ويف رواية مسؾؿ

 (.290-5/289اهلل بـ أبل صؾحة، كان أخا أكس ٕمف. الػتح )أم طبد

 (.5/289أي: كاكت أم أكس أططت. الػتح ) .) فؽاكت أططت أم أكس( (4)

)طذاقا(: بؽسر الؿفؿؾة وبذال معجؿة خػقػة، جؿع طذق بػتح ثؿ سؽقن كحبؾ  (5)

الـخؾة، وققؾ: إكؿا يؼال لفا ذلؽ إذا كان حؿؾفا مقجقدا، والؿراد:  :وحبال، والعذق

 (.5/289أهنا وهبت لف ثؿرها. الػتح )
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فِ   الـَّبِلُّ  إَِلك ُأمِّ
(1)  

ِ
َـّ  ُأمَّ  ِطَذاَقَفا، َوَأْطَطك َرُسقُل اهلل ـَ َمَؽاَكُف َأْيَؿ

ـْ  (2)
مِ

 .(4)(«(3)َحائِطِفِ 

ـْ َأَكٍس  -خ5330 َثـَا ُمْعَتِؿٌر، َقاَل: َسِؿْعُت َأبِل، َط َكاَن )، َقاَل: َحدَّ

ُجُؾ َيْجَعُؾ لِؾـَّبِلِّ  َحتَّك اْفَتَتَح ُقَرْيَظَة َوالـَِّضقَر، َوإِنَّ َأْهؾِل  الـََّخالَِت  الرَّ

ِذي َكاُكقا َأْطَطْقُه َأْو َبْعَضُف، َوَكاَن الـَّبِلُّ َأَمُروكِل َأْن آتَِل الـَّبِلَّ 
 ، َفَلْسَلَلُف الَّ

ـَ  َقْد َأْطَطاُه ُأمَّ َأْيَؿ
ـَ َفَجَعَؾِت الثَّْقَب فِل طُ (5) ـُِؼل، َتُؼقُل: َكالَّ ، َفَجاَءْت ُأمُّ َأْيَؿ

 ُيْعطِقَؽُفْؿ َوَقْد َأْطَطاكِقَفا، َأْو َكَؿا َقاَلْت: َوالـَّبِلُّ 
َٓ َّٓ ُهَق  َٓ إَِلَف إِ ِذي   َوالَّ

، َحتَّك َأْطَطاَها  َوَتُؼقُل: َكالَّ  ،(6)«َلِؽ َكَذا»َيُؼقُل: 
ِ
 :-َحِسْبُت َأكَُّف َقاَل -َواهلل

                                                                                                               

 (.5/289) إلك أمف(: أي: إلك أم أكس، وهل أم سؾقؿ.الػتح ) (1)

 (.5/289) مؽاهنـ(: أي: بدلفـ. الػتح ) (2)

 (.5/289) مـ حائطف(: أي: بستاكف. الػتح ) (3)

 (.1/711اري )صحقح البخ (4)

)أم أيؿـ(: أم أيؿـ هل أم أسامة بـ زيد، واسؿفا: بركة، كـقت بابـفا أيؿـ بـ طبقد  (5)

 (،6/12/108الحبشل صحابل استشفد يقم خقرب. شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ )

اهلل بـ طبد الؿطؾب، لن أم أيؿـ أهنا كاكت وصقػة لعبدوكان مـ ش»قال ابـ شفاب: 

بعد ما تقيف أبقه كاكت أم أيؿـ  وكاكت مـ الحبشة، فؾؿا ولدت آمـة رسقل اهلل 

بخؿسة  تحضـف حتك كرب، فلطتؼفا، ثؿ أكؽحفا زيد بـ حارثة، وتقفقت بعده 

 (.5/290. الػتح )«أشفر

 الـبل أي: يؼقل ٕم أيؿـ: لؽ كذا، يف رواية مسؾؿ: و ،يؼقل: لؽ كذا( )والـبل  (6)

 =          .«يا أم أيؿـ اتركقف ولؽ كذا»يؼقل: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(1)(َكَؿا َقاَل  َطَشَرَة َأْمَثالِِف، َأوْ 

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

حقـ أططاها العذق الذي أهدي   مع حاضـتف أم أيؿـ وفاؤه  .1

 لف مـ أم أكس. 

فلططاها أضعاف ما أخذ مـفا   ومراطاتف لخاصر أم أيؿـ كرمف  .2

 حتك رضقت.

 يف العطاء لؾؿحتاجقـ مـ الؿفاجريـ وإكصار والؿقالل، تؼديؿف  .3

 .مثؾ: أم أيؿـ 

لؿا يطرأ بقـ صحابتف يف العطاء وغقره، كؿا  حسـ معالجتف  .4

 .حصؾ ٕم أيؿـ 
                                                                                                               

ضـت أم »قال الـقوي:  .وققلف: )ولؽ كذا( كـاية طـ الؼدر الذي ذكره لفا الـبل  =

طؾقفا هذا الظـ تطققبا لؼؾبفا: لؽقهنا  أيؿـ أن تؾؽ الؿـحة ممبدة فؾؿ يـؽر الـبل 

(، شرح الـقوي طؾك 7/474). الػتح «حاضـتف، وزادها مـ طـده حتك صاب قؾبفا

 .(6/12/108صحقح مسؾؿ )

وكاكت لف  ومحصؾ الؼصة: أن أرض بـل الـضقر كاكت مؿا أفاء اهلل طؾك رسقلف 

خالصة، لؽـف آثر هبا الؿفاجريـ، وأمرهؿ أن يعقدوا إلك إكصار ما كاكقا واسقهؿ بف 

فاستغـك الػريؼان جؿقعا بذلؽ، ثؿ فتحت  ،لؿا قدمقا طؾقفؿ الؿديـة وٓ شلء لفؿ

فحقصروا، فـزلقا طؾك حؽؿ سعد بـ معاذ، وقسؿفا الـبل  ،قريظة لؿا كؼضقا العفد

  ي: يف كػؼات أهؾف، ومـ يطرأ طؾقفأ-يف أصحابف، وأططك مـ كصقبف يف كقائبف-، 

 (.6/262ويجعؾ الباقل يف السالح والؽراع طدة يف سبقؾ اهلل. الػتح )

 (.2/75ح البخاري )صحق (1)
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  .(1)، ووطده لفا بعطاء أكثر«أم أيؿـ»هلؿقٓتف ب مـاداتف  .5

 ىائد:فال

 لصحابتف حقـ قدم إكصار لؾؿفاجريـ ما يستطقعقن حسـ تربقتف  .1

 مـ أمقالفؿ ومزارطفؿ.

يف مقاساهتؿ وإيثارهؿ، وماكاكقا طؾقف مـ   فضقؾة ضاهرة لألكصار .2

 .(2)حب لإلسالم، وإكرام أهؾف، وأخالقفؿ الجؿقؾة وكػقسفؿ الطاهرة

 أن العطاء مـ وسائؾ اإلصالح بقـ الـاس. .3

 

 
  

                                                                                                               

 757ص 4604كؿا يف صحقح مسؾؿ حديث (1)

 (.6/12/106شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ ) (2)
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 (1):ىص احلديث

ٍذ، َقاَلْت:  -5003 َبقِِّع بِـِْت ُمَعقِّ ـِ الرُّ  (2)َغَداَة ُبـَِل  َدَخَؾ َطَؾلَّ الـَّبِلُّ )َط

، َفَجَؾَس َطَؾك فَِراِشل َكَؿْجؾِِسَؽ  َطَؾلَّ
(3)  ، فِّ ـَ بِالدُّ مِـِّل، َوُجَقْيِرَياٌت َيْضِرْب

ـَ  َـّ َيْقَم َبْدرٍ  (4)َيـُْدْب ِف
ـْ آَبائِ

ـْ ُقتَِؾ مِ َم
، َحتَّك َقاَلْت َجاِرَيٌة: َوفِقـَا َكبِلٌّ َيْعَؾُؿ َما (5)

ـَ  ،َهَؽَذا (6)َتُؼقلِل اَل : »فِل َغٍد. َفَؼاَل الـَّبِلُّ  (7)«َوُققلِل َما ُكـِْت َتُؼقلِق
. 

                                                                                                               

 [.5147/9/109، 4001/7/367أصرافف: ]حديث:  (1)

والبـاء: الدخقل بالزوجة، وبقـ ابـ سعد أهنا تزوجت حقـئذ إياس بـ البؽقر  .)بـل( (2)

 .(9/110الؾقثل، وأهنا ولدت لف محؿد بـ إياس، ققؾ: لف صحبة. الػتح )

)كؿجؾسؽ( بؽسر الالم، أي: مؽاكؽ، قال الؽرماين: هق محؿقل طؾك أن ذلؽ كان  (3)

 (.9/110ح )مـ وراء حجاب، أو كان قبؾ كزول آية الحجاب. الػت

)ويـدبـ( مـ الـدبة، بضؿ الـقن، وهل ذكر أوصاف الؿقت بالثـاء طؾقف، وتعديد  (4)

 (. 9/110محاسـف بالؽرم والشجاطة وكحقها. الػتح )

)مـ قتؾ مـ آبائل يقم بدر( وإن الذي قتؾ مـ آبائفا إكؿا قتؾ بلحد، وآباؤها الذيـ  (5)

ها، وأخران طؿاها أصؾؼت إبقة شفدوا بدرا معقذ، ومعاذ، وطقف، وأحدهؿ أبق

 (.9/110طؾقفؿا تغؾقبا. الػتح )

)فؼال: دطل هذه( أي: اتركل ما يتعؾؼ بؿدحل الذي فقف اإلصراء الؿـفل طـف، زاد يف  (6)

فلشار إلك طؾة الؿـع. الػتح  :«ٓ يعؾؿ ما يف غد إٓ اهلل»رواية حؿاد بـ سؾؿة: 

(9/110 ) 

 (.2/50صحقح البخاري ) (7)
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 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لؿا يؼؾـف الجقيريات طـد ضرب الدف. استؿاطف  .1

 لؾخطل الذي وقعت فقف الجارية، ومبادرتف يف ذلؽ. تصقيبف  .2

إسؾقب الحسـ يف تصقيب الخطل، بؼقلف: دطل هذه،  اتخاذه  .3

 وققلل بالذي كـت تؼقلقـ، دون زجر أو ردع.

 ىائد:فال

ًٓ وكساء. تػؼده  .1  ٕحقال صحابتف رجا

اإلصراء الذي فقف مخالػة، فعؾؿ الغقب صػف تختص باهلل  إكؽاره  .2

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿تعالك، قال تعالك: 

[65]الـؿؾ: ﴾ڄڃ
(1). 

 

 
  

                                                                                                               

 ( بتصرف.9/111الػتح ) (1)
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 (1)ىص احلديث:

ـْ ِطْؿَراَن  -خ455 ، َوإِكَّا َأْسَرْيـَا، َقاَل: )ُكـَّا فِل َسَػٍر َمَع الـَّبِلِّ َط
(2) 

ْقِؾ، َوَقْعـَا َوْقَعةً  َحتَّك ُكـَّا فِل آِخِر الؾَّ
َٓ َوْقَعَة َأْحَؾك ِطـَْد الُؿَسافِِر مِـَْفا، (3) ، َو

ـِ اْسَتْقَؼَظ ُفالٌَن، ُثؿَّ ُفالٌَن، ُثؿَّ ُفالٌَن  َل َم ْؿِس، َوَكاَن َأوَّ َّٓ َحرُّ الشَّ َفَؿا َأْيَؼَظـَا إِ

ابُِع َوَكانَ  ـُ الَخطَّاِب الرَّ قِفْؿ َأُبق َرَجاٍء، َفـَِسَل َطْقٌف ُثؿَّ ُطَؿُر ْب  الـَّبِلُّ  ُيَسؿِّ

َٓ َكْدِري َما َيْحُدُث َلُف فِل  َكَّا 
ِ
إَِذا َكاَم َلْؿ ُيقَقْظ َحتَّك َيُؽقَن ُهَق َيْسَتْقِؼُظ: ٕ

ا اْسَتْقَؼَظ ُطَؿُر َوَرَأى َما َأَصاَب الـَّاَس، َوَكاَن َرُجاًل َجؾِقًدا (4)َكْقمِِف، َفَؾؿَّ
(5) ،

قِر، َفَؿا َزاَل ُيَؽبُِّر، َوَيْرَفُع َصْقَتُف بِالتَّْؽبِقِر َحتَّك اْسَتْقَؼَظ َفَؽبََّر َوَرَفَع َصْقَتُف بِالتَّْؽبِ 

ِذي َأَصاَبُفؿْ بَِصْقتِِف الـَّبِلُّ  ا اْسَتْقَؼَظ َشَؽْقا إَِلْقِف الَّ ، َفَؾؿَّ
 الَ َضْقرَ »، َقاَل: (6)

                                                                                                               

 /1564/3، ومسؾؿ 3571/6/671، 348/1/545، 344/1/533أصرافف: ] (1)

5/191.] 

)أسريـا( مـ السرى، وهق السقر أكثر الؾقؾ، وققؾ: السقر كؾ الؾقؾ. تعؾقؼ مصطػك  (2)

(. ققؾ: إن هذا السػر كان بعد رجقطفؿ مـ خقرب، 1/76البغا طؾك صحقح البخاري )

 ( بتصرف.1/534يبقة، وققؾ: بطريؼ تبقك. الػتح )وققؾ: مـ الحد

 (. 1/263)وقعـا وقعة( كؿـا كقمة. حاشقة صحقح البخاري ) (3)

)ما يحدث لف يف كقمف( أي: مـ القحل، وكاكقا يخافقن مـ إيؼاضف قطع القحل. الػتح  (4)

(1/535.) 

 (.1/534)جؾقدا( هق مـ الجالدة بؿعـك الصالبة. الػتح ) (5)

 (.1/535)الذي أصاهبؿ( أي: مـ كقمفؿ طـ صالة الصبح حتك خرج وقتفا. الػتح ) (6)
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َبِعقٍد، ُثؿَّ َكَزَل، َفَدَطا بِالَقُضقِء، ، َفاْرَتَحَؾ، َفَساَر َغْقَر «اْرَتِحُؾقا -الَ َيِضقُر  :َأوْ -

ا اْكَػَتَؾ  الَِة، َفَصؾَّك بِالـَّاِس، َفَؾؿَّ َل، َوُكقِدَي بِالصَّ َفَتَقضَّ
ـْ َصالَتِِف إَِذا ُهَق  (1)

مِ

َل َمَع »بَِرُجٍؾ ُمْعَتِزٍل َلْؿ ُيَصؾِّ َمَع الَؼْقِم، َقاَل:  َما َمـََعَؽ َيا ُفَلَُن َأْن ُتَصؾِّ

َٓ َماَء، َقاَل:  ،«ِم؟الَؼقْ  ُف َيْؽِػقَؽ »َقاَل: َأَصاَبْتـِل َجـَاَبٌة، َو ِعقِد، َفنِكَّ ، «َطَؾْقَؽ بِالصَّ

ـَ الَعَطِش، َفـََزَل َفَدَطا ُفالًَكاُثؿَّ َساَر الـَّبِلُّ 
َكاَن - (2)، َفاْشَتَؽك إَِلْقِف الـَّاُس مِ

قِف َأُبق َرَجاءٍ  قًّا، َفَؼاَل: َودَ  -َكِسَقُف َطْقٌف  ،ُيَسؿِّ
، «اْذَهَبا، َفاْبَتِغَقا الَؿاءَ »َطا َطؾِ

ـِ  ـَ َمَزاَدَتْق َقا اْمَرَأًة َبْق َفاْكَطَؾَؼا، َفَتَؾؼَّ
ـِ - (3) ـْ َماٍء َطَؾك َبِعقٍر َلَفا،  -َأْو َسطِقَحَتْق

مِ

اَطةَ  ـَ الَؿاُء؟ َقاَلْت: َطْفِدي بِاْلَؿاِء َأْمِس َهِذِه السَّ َٓ َلَفا: َأْي  (4)َوَكَػُرَكا ،َفَؼا

 (5)ُخُؾقٌف 
ِ
َٓ: إَِلك َرُسقِل اهلل ؟ َقا ـَ ِؼل إًِذا، َقاَلْت: إَِلك َأْي

َٓ َلَفا: اْكَطؾِ ، ، َقا

، َفاكَْطؾِِؼل، َفَجاَءا بَِفا  ـَ ِذي َتْعـِق : ُهَق الَّ َٓ ابُِ ، َقا ِذي ُيَؼاُل َلُف: الصَّ َقاَلْت: الَّ

َلك الـَّبِلِّ 
َثاُه إِ ـْ بَِعقِرَها،، َوَحدَّ الَحِديَث، َقاَل: َفاْسَتـَْزُلقَها َط

َوَدَطا  (6)

                                                                                                               

 (.1/263)اكػتؾ( اكصرف. حاشقة صحقح البخاري ) (1)

 (.1/538)فدطا فالكا( هق طؿران بـ حصقـ. الػتح ) (2)

–)مزادتقـ( الؿزادة بػتح الؿقؿ والزاي: قربة كبقرة، يزاد فقفا جؾد مـ غقرها، وتسؿك  (3)

 (.1/538السطقحة. الػتح ) -اأيض

 (.1/538)كػركا( ما دون العشرة. الػتح ) (4)

)خؾقف( بضؿ الخاء والالم، جؿع خالػ. والؿراد: أن رجالفا تخؾػقا لطؾب الؿاء.  (5)

 (.1/538الػتح )

  = )فاستزلقها طـ بعقرها( إكؿا أخذوها واستجازوا أخذ مائفا: ٕهنا كاكت كافرة حربقة، (6)
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َغ فِقِف مِ  الـَّبِلُّ  ـِ بِنَِكاٍء، َفَػرَّ  (1)َوَأْوَكلَ  -ـِ َأْو َسطِقَحَتقْ -ـْ َأْفَقاِه الَؿَزاَدَتْق

ـْ ، َوُكقِدَي فِل الـَّاِس اْسُؼقا َواْسَتُؼقا، (2)َأْفَقاَهُفَؿا َوَأْصَؾَؼ الَعَزالَِل  َفَسَؼك َم

ـْ 
ِذي َأَصاَبْتُف الَجـَاَبُة إَِكاًء مِ ـْ َشاَء، َوَكاَن آِخُر َذاَك َأْن َأْطَطك الَّ َشاَء، َواْسَتَؼك َم

، َوِهَل َقائَِؿٌة َتـُْظُر إَِلك َما ُيْػَعُؾ بَِؿائَِفا، َواْيُؿ «اْذَهْب َفَلْفرِْغُف َطَؾْقَؽ »َماٍء، َقاَل: 

 َلَؼْد ُأْقؾِعَ 
ِ
ـَ اْبَتَدَأ فِقَفا، َفَؼاَل  اهلل َطـَْفا، َوإِكَُّف َلُقَخقَُّؾ إَِلْقـَا َأكََّفا َأَشدُّ مأِْلًَة مِـَْفا ِحق

ـِ َطْجَقٍة َوَدقِقَؼٍة َوَسِقيَؼةٍ «اْجَؿُعقا َلَفا: »الـَّبِلُّ  ـْ َبْق
َحتَّك  (3)، َفَجَؿُعقا َلَفا مِ

ْقٍب، َوَحَؿُؾقَها َطَؾك َبِعقِرَها، َوَوَضُعقا فِل ثَ  َجَؿُعقا َلَفا َصَعاًما، َفَجَعُؾقَها

ـَ َيَدْيَفا، َقاَل َلَفا:  ، َما َرِزْئـَا»الثَّْقَب َبْق ـَ َتْعَؾِؿق
َـّ اهَّللَ ُهَق  

ـْ َمائِِؽ َشْقًئا، َوَلؽِ ِم

ا ُفالََكُة؟ ، َفَلَتْت َأْهَؾَفا، َوَقِد اْحَتَبَسْت َطـُْفْؿ، َقاُلقا: َما َحَبَسِؽ يَ «الَِّذي َأْسَؼاَكا

ابُِ ، َفَػَعَؾ  ِذي ُيَؼاُل َلُف: الصَّ َقاَلْت: الَعَجُب، َلِؼَقـِل َرُجالَِن، َفَذَهَبا بِل إَِلك َهَذا الَّ

ـِ َهِذِه َوَهِذِه، َوَقاَلْت: بِنِْصَبَعْقَفا ـْ َبْق
َْسَحُر الـَّاِس مِ َٕ ، إِكَُّف 

ِ
 (4)َكَذا َوَكَذا، َفَقاهلل

بَّ  َؿاِء اَبِة، َفرَ الُقْسَطك َوالسَّ َؿاءَ -َفَعْتُفَؿا إَِلك السَّ َأْو إِكَُّف  -َوإَْرَض  َتْعـِل السَّ

                                                                                                               

وطؾك تؼدير: أن يؽقن لفا طفد فضرورة العطش تبقح لؾؿسؾؿ الؿاء الؿؿؾقك لغقره  =

 (.1/539طؾك طقض، وإٓ فـػس الشارع تػدى بؽؾ شلء طؾك سبقؾ القجقب. الػتح )

 (.1/539)أوكل( ربط. الػتح ) (1)

)العزالل( هل مصب الؿاء مـ الراوية، ولؽؾ مزادة طزٓوان مـ أسػؾفا. الػتح  (2)

(1/539.) 

 (.1/264صحقـ الحـطة والشعقر وغقرهؿا. حاشقة صحقح البخاري ) .)دققؼة وسقيؼة( (3)

 (.1/540)وقالت بلصبعقفا( أي: أشارت. الػتح ) (4)
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ـَ 
ـْ َحْقَلَفا مِ ا، َفَؽاَن الُؿْسؾُِؿقَن َبْعَد َذلَِؽ ُيِغقُروَن َطَؾك َم  َحؼًّ

ِ
َلَرُسقُل اهلل

ْرمَ  َٓ ُيِصقُبقَن الصِّ ، َو ـَ ق
ِذي ِهَل مِـُْف، َفَؼاَلْت َيْقًما لَِؼْقمَِفا: َما ُأَرى  (1)الُؿْشِركِ الَّ

َِٓء الَؼْقَم َيَدُطقَكُؽْؿ َطْؿًدا َفَفْؾ َلُؽْؿ فِل اإِلْسالَِم؟ َفَلَصاُطقَها،  ،(2)َأنَّ َهُم

: إِلْسالَِم(. َقاَل َأُبق َطْبدِ َفَدَخُؾقا فِل ا
ِ
ـٍ إَِلك َغْقِرهِ »اهلل ـْ ِدي

 .(3)«َصَبَل: َخَرَج مِ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

ؾؿ يماخذها فمع هذه الؿرأة الؿشركة،  حسـ أدبف وتعامؾف  .1

 .« الصاب»: بؼقلفا

عفا سؿمع هذه الؿرأة إجـبقة الؽافرة، فؼد أ حسـ خطابف  .2

، «، ولؽـ اهَّلل هق الذي أسؼاكااما رزئـا مـ مائؽ شقئً » ،كؾؿات مرتبة طظقؿة

 . اهلل سبحاكفوهل دطقة إلك تقحقد 

م لف خدمة بالؿؽافلة ولق كان غقر مسؾؿ، ل  مجازاتف .3 كؿا ؿـ قدَّ

 .وهذا مـ طادتف فعؾ مع هذه الؿرأة الؿشركة، 

مع هذه الؿرأة الؿشركة، وكرم  ووفاء مـف  ،ومروءة ،أدب جؿقؾ .4

حقث لؿ يؽتػ بلن جؿعقا لفا ما تقسر مـ الطعام، بؾ وضعقه لفا يف ثقب، 

                                                                                                               

 (.1/540)الصرم( بؽسر الؿفؿؾة أبقات مجتؿعة مـ الـاس. الػتح ) (1)

)يدطقكؽؿ طؿدا( والؿعـك: الذي أطتؼده أن همٓء يرتكقكؽؿ طؿدا، ٓ غػؾة وٓ  (2)

كسقاكا، بؾ مراطاة لؿا سبؼ بقـل وبقـفؿ، وهذه الغاية يف مراطاة الصحبة القسقرة، وكان 

 (.1/540تح )هذا الؼقل سببا لرغبتفؿ يف اإلسالم. الػ

 (.1/263صحقح البخاري ) (3)
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 قرها، ووضعقا الثقب بقـ يديفا، ويف ذلؽ تربقة ٕصحابف.وحؿؾقها طؾك بع

بالحسـك لفذه الؿرأة الؿشركة وققمفا حقث لؿ يغقروا  دطقتف  .5

طؾك الصرم الذي فقف الؿرأة، فلثؿر طـف إسالمفا هل وققمفا وهلل الحؿد 

 والؿـة والػضؾ.

 ىائد:فال

لؿا طرض لفؿ مـ إسػ طؾك  :لؼؾقب صحابتف  تلكقسف  .1

 .(1)ؿدوا ذلؽعإذ لؿ يت :فقات الصالة يف وقتفا بلكف ٓحرج طؾقفؿ

 مـ الؿؽان الذي كامقا فقف إلك مؽان آخر.  اكتؼالف  .2

معفؿ،  يف سمالف لفذا الصحابل الذي لؿ يصؾِّ  حسـ مالصػتف  .3

 .(2)والرفؼ يف اإلكؽار

 . (3)طؾك الصالة يف الجؿاطة تحريضف  .4

 ،لؿ يؽتػ بتؽؾقػ مـ يؼقم بالبحث طـ الؿاء بشخص واحد أكف  .5

 .  بؾ أرسؾ رجؾقـ اثـقـ مـ كبار الصحابة

 .«اسؼقا واستسؼقا» :بجؿقع صحابتف حقث كقدي يف الـاس اهتؿامف  .6

 .«ولؽـ اهَّلل هق الذي أسؼاكا»مع ربف سبحاكف حقـؿا قال:  حسـ أدبف  .7

                                                                                                               

 ( بتصرف.1/536الػتح ) (1)

 (.1/538الػتح ) (2)

 (.1/538الػتح ) (3)
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لؾتؽبقر سؾقك صريؼ إدب والجؿع بقـ  ويف استعؿال طؿر  .8

 . (1)الؿصؾحتقـ، وخص التؽبقر: ٕكف أصؾ الدطاء إلك الصالة

وضفر ذلؽ يف إجاللفؿ لف،  مع الـبل  حسـ تعامؾ الصحابة  .9

 : ٕهنؿ يخشقن أن يؽقن يقحك إلقف.حقث لؿ يتجرؤوا طؾك إيؼاضف

 .يف كقػقة إيؼاظ الـبل  كباهة طؿر   .10

 يف الحديث، ورفؼفؿ يف تػاطؾفؿ مع هذه الؿرأة.   الصحابة صدق .11

لؾصالة مع أكف قد فات وقتفا، كؿا يف رواية مسؾؿ مـ  مـاداتف  .12

 .(2)حديث أبل قتادة التصريح بالتلذيـ

 أن مـ آيات الـبقة الربكة يف الؿاء، مؿا أذهؾ هذه الؿرأة الؿشركة. .13

 

 
  

                                                                                                               

 (.1/535الػتح ) (1)

 (.1/537الػتح ) (2)
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  (1)ىص احلديث:

ـْ َكافٍِع، َأنَّ َطْبدَ  -خ4035  َط
ِ
َأنَّ اْمَرَأًة ُوِجَدْت فِل َبْعِض )َأْخَبَرُه:  اهلل

 »َمْؼُتقَلًة،  َمَغاِزي الـَّبِلِّ 
ِ
ْبَقانِ  َفَلْكَؽَر َرُسقُل اهلل  .(2)«(َقْتَؾ الـَِّساِء َوالصِّ

 الىارد يف احلديث: تعامل الييب 

 لؿا وجد امرأة مؼتقلة. إكؽاره  .1

ى أمًرا مخالًػا لؿـفجف يف التعامؾ مع ألصحابتف طـد ما ر تقجقفف  .2

 غقر الؿسؾؿقـ.

ولذا هنك طـ قتؾ الـساء والصبقان،  :ٓ يبتغل الؼتؾ وٓ يتؿـاه أكف  .3

وٓ يبدأ بف، بؾ إكف يدطق غقر الؿسؾؿقـ بالؽتابة أو بنرسال رسؾف إلقفؿ، فنن 

التتؿـقا لؼاء العدو، وسؾقا اهَّلل العافقة، »ولذلؽ قال:  :اتؾفؿأبقا إٓ الؼتال ق

 .(3)«فنذا لؼقتؿقهؿ فاصبروا

 لؿا يدور يف الؿعركة قبؾ وبعد، وسمالف حتك طـ الؿؼتقلقـ، تػؼده  .4

 ًٓ   وكساء.رجا

 
  

                                                                                                               

 /3015، 3014/6/172، 4549/6/12/53، ومسؾؿ 3012/6/170]أصرافف  (1)

 [.4547/6/12/52، ومسؾؿ 6/172

 (.1/797صحقح البخاري ) (2)

 .2966( برقؿ: 1/788صحقح البخاري ) (3)
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هلل طؾك ما أكعؿ بف وتػضؾ  هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، ثؿ الحؿد الحؿد

التعامؾ الؿجتبك مـ سقرة الـبل الؿصطػك سؾسؾة »الثالث مـ  جزءالمـ إكجاز 

 تعامؾف وهق ، «يف الصحقحقـ  زوجاتف أمفات الـساء مـ مع

 ، بؾ حتك مع كساء الؿشركقـ،وأقاربف وطؿقم كساء الؿممـقـ ،الؿممـقـ، وبـاتف

 فقؿا يؾل: ،الجقاكب التالقة مـ تعامؾف  كستخؾصوبعد هذا كؾف 

وفاؤه  صقره ، ومـ أطظؿ ع أمفات الؿممـقـم وفاؤه  .1

 بعد وفاهتا. لخديجة 

وغقرهـ  ، طـ إخطاء التل تصدر مـ أمفات الؿممـقـ تغافؾف  .2

 .مـ كساء الؿممـقـ

 حتك يف مرضف، وحؾف وترحالف.  بقـ أمفات الؿممـقـ طدلف  .3

 لزوجاتف فقؿا يعرض لف. استشارتف  .4

يف جؿقع إحقال، حتك   مع أمفات الؿممـقـ حسـ طشرتف  .5

 يف حال الحقض.

 .، ومؿازحتف لفـمع زوجاتف تبسؿف  .6

 . طؾك ما يالققف مـ أمفات الؿممـقـ صربه  .7

 طـده يف بقت التل هق طـدها. مع زوجاتف  اجتؿاطف  .8

 .يرضك هبا  تصرفات ٓمـ  فـطؿا يصدر مـ طػقه  .9
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 الزوجقة.وتػفؿف لؿا قد يطرأ طؾك العالقات  حسـ معالجتف  .10

أمام بعض   محبتف لبعض أزواجف أمفات الؿممـقـ إضفاره  .11

 .أقاربف كابـتف فاصؿة 

 لحقائج أمفات الؿممـقـ وغقرهـ بـػسف. قضاؤه  .12

 يطرأ طؾك العالقات بقـ بـاتف وأزواجفـ. بنصالح ما مبادرتف  .13

 . ٓبـتف فاصؿة مقاساتف  .14

 ببـاتف وأوٓدهـ. رحؿتف  .15

ٕمفات الؿممـقـ وغقرهـ مـ طؿقم الـساء بتخصقص  تعؾقؿف  .16

 يقم لفـ.

ٕسئؾة زوجاتف وغقرهـ، وإجابتف طـفا بالبسط تارة،  استؿاطف  .17

 وبآختصار مرة أخرى.

 يف تعامؾف مع كساء الؿممـقـ، وتػؼده ٕحقالفـ. تقاضعف  .18

 ٓمرأة طجقز بالصالة يف بقتفا طؾك حصقر. إكرامف  .19

غقر الؿسؾؿات، فؼد أكرم امرأة مشركة  حتك مع وفاؤه وكرمف  .20

ًٓ وطؿال، وأثؿر طـ ذلؽ كؾف مجقئفا وققمفا إلك رسقل اهلل  معؾـقـ  قق

 إسالمفؿ.

 بصؾة القالديـ ولق كاكا طؾك غقر اإلسالم. إذكف  .21

وتقسقره طؾك الؿرضك مـ أمفات الؿممـقـ وغقرهـ  تسفقؾف  .22

 مـ كساء الؿسؾؿات.
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 بزوجاتف أمفات الؿممـقـ وغقرهـ مـ كساء الؿممـقـ. رحؿتف  .23

ٕحقال زوجاتف أمفات الؿممـقـ وغقرهـ مـ كساء  مراطاتف  .24

 . الؿممـقـ

 لؾـساء طـد الؿصائب. مقاساتف  .25

واهتؿامف بعدم مصافحة الـساء إجاكب حتك يف إمقر  طـايتف  .26

 الؿفؿة مثؾ البقعة.

 لطؾب كساء الؿممـقـ، كالدطاء. استجابتف  .27

 مؿا يخافف طؾك كساء الؿممـقـ. تحذيره  .28

 أخٌ القارئ:

، وأكت الـساء طؿقًما أثـاء تعامؾف مع تقسر تؾخقصف مـ مقاقػف  هذا ما

طـدما تبحر بقـ ثـايا هذا الؽتاب ستظفر لؽ  -حػظؽ اهلل-أخل الؼارئ 

 .أوجف أخرى مـ تعامؾف 

 .ؾك صاطتف سبحاكف، وآقتداء بسـة كبقـا محؿد وأسلل اهلل أن يعقــا ط

وآخر دطقاكا أن الحؿدهلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا 

 محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 ، التاسعة صباًحاهه5/2/1441يقم السبت 
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 الصفحـــــة                 املىضىع

 6 .................................. تقديه أ. د. شعد بً تركٌ اخلثالٌ

 7 .................................................................. املقدمة

 - ...................... 13 أمهات املؤمهني- مع زوجاته  تعامله  أواًل:

بؿا جرى لف طـد كزول القحل  يخرب أم الؿممـقـ خديجة  الرسقل 

 15 ................................................................ أول مرة

 - ............................. 52 أمهات املؤميني-أشئلة زوجاته 

 23 ........ «مـ حقسب طذب»يف ققلف:  لؾرسقل اهلل  استػتاء طائشة 

 25 .................... طـ طذاب الؼرب يخرب زوجتف طائشة  الرسقل 

 27 .......... هؾ يستلمر الـساء يف أبضاطفـ يستؿع لعائشة  الرسقل 

  . 29لَِؿ سقيت ثقابؽ طـدما دخؾ طؾقؽ طثؿان  :تسلل الرسقل  طائشة 

 ڻ ڻ﴿طـ ققلف:  يجقب طؾك سمال أم الؿممـقـ طائشة  الرسقل 

 31 ...... [48]سقرة إبراهقؿ: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

 32 ........... وهل تسلل أتـام قبؾ أن تقتر؟ يستؿع لعائشة  الرسقل 

 34 ......... طـ الطاطقن يستؿع لسمال أم الؿممـقـ طائشة  الرسقل 

ـ طائشة  الرسقل  م الؿممـق  36 . طظؿ جرم مـ تركف الـاس اتؼاء شره يبقـٕ 

ـ طائشة  الرسقل  ـ أحب لؼاء اهلل أحب اهلل لؼاءه يػقد أم الؿممـق  38 .... بلن م
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 40 ......... «يا بـت أبل أمقة»قائالً:  يـادي زوجتف أم سؾؿة  الرسقل 

 43 .......... كقػ الغسؾ مـ الجـابة يبقـ لزوجتف أم سؾؿة  الرسقل 

 45 وهل تؼص طؾقف رؤيا أخقفا ٕم الؿممـقـ حػصة   يستؿع الرسقل

 48 ... ما رأتاه يف الحبشة يستؿع لقصػ أم سؾقؿ وأم حبقبة  الرسقل 

أهنؾؽ وفقـا » :يستؿع لسمال أم الؿممـقـ زيـب  الرسقل 

 50 ........................................................... «الصالحقن؟

 52 ............................................ يسللـف طـ الجفاد كساؤه 

 - ....................... 66 أمهات املؤميني-لسوجاته  تعلًنه

 57 ........................... طـ رجؾ طـدها يسلل طائشة  الرسقل 

 60 ............................كائؿة بقـ يديف وزوجتف طائشة  صالتف 

 62 ........ لؿا حاضت يف الحج يطؿئـ أم الؿممـقـ طائشة  الرسقل 

 69 ...................أن اهلل أخربه طؿـ سحره يخرب طائشة  الرسقل 

لقٓ حداثة ققمؽ بالؽػر » :يؼقل ٕم الؿممـقـ طائشة  الرسقل 

 73 ......................................................... «لـؼضت البقت

 76 ................. «أمقطل طـا قرامؽ هذا»: يؼقل لعائشة  الرسقل 

 77 ................. لغقرها أن القٓء لؿـ أطتؼ يبقـ لعائشة  الرسقل 

غتسال مـ مقؿقكة  يف استخدام الخرقة طدم رغبتف  كتفاء مـ ٓا  80 .. بعد ٓا

  ................. 82يؿتـع طـ أكؾ الضب بنخبار مقؿقكة لف  الرسقل 
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 85 ... أن هدية ذي الرحؿ أفضؾ مـ العتؼ ٕم الؿممـقـ مقؿقكة  بقاكف 

 87 ......... لّؿا رأى امرأة أخرى بالذهاب إلك زوجتف زيـب  مبادرتف 

  ...................... 89يلمر بحّؾ حبؾ زيـب أم الؿممـقـ  الرسقل 

  ................................. 91طؾك بقت أم سؾؿة  ثـاء الرسقل 

 93 ............... برققة جارية طـدها ٕم الؿممـقـ أم سؾؿة  تقجقفف 

  ........................ 95يف حقار مع أم الؿممـقـ حػصة  الرسقل 

 97 ........... إلك إفضؾ يف أذكارها يقجف زوجتف جقيرية  الرسقل 

 99 ...... «ٓ تعرضـ طؾّل بـاتؽـ وٓ أخقاتؽـ» :يؼقل لزوجاتف  الرسقل 

 - ........... 280 أمهات املؤميني-مع زوجاته   حصً عشرته

  ................................. 105يـام طؾك فخذ طائشة  الرسقل 

 108 ....................... ، والحبشة يؾعبقنيسرت زوجتف  الرسقل 

 113 ....................... سقاًكا يطؾب مـ زوجتف طائشة  الرسقل 

 116 ................ قبقؾ الػجر يتحدث مع وزجتف طائشة  الرسقل 

 118 ................. «جربيؾ يؼرئؽ السالم»: لعائشة  ققل الرسقل 

 120 ......بعؾؿف برضاها طـف أو غضبفا يخرب زوجتف طائشة  الرسقل 

 122 ....... طـدما اشتؽت مـ رأسفا يداطب زوجتف طائشة  الرسقل 

 124 ........................ إلقفا يرسؾ صقيحبات طائشة  الرسقل 

  126طؾك أن ترافؼف طائشة  يقافؼ طؾك دطقة جاره الػارسل الرسقل 
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 128 ... بلكف ٓ يزال يجد صعؿ الطعام الؿسؿقم يخرب طائشة  الرسقل 

  ................................................. 130بصػقة  زواجف 

 137 ..... إلك بقتفا لققصؾ زوجتف صػقة  يخرج مـ معتؽػف الرسقل 

  ........................................ 141يخطب زيـب  الرسقل 

إن شئت سبعت طـدك، وإن » بؼقلف: يخقر زوجتف أم سؾؿة  الرسقل 

 147 .......................................................... «شئت ثؾثت

 150 ........................... «مـ هذا؟»: يسلل أم سؾؿة  الرسقل 

 151 ........ وهق معتؽػ وهل حائض ترجؾ رأس الرسقل  طائشة 

 ة ههائشههـ طهممـقهؿهع يفّ أم الهقضهـ مهم ؾهلكهشرب ويهي رسقل ههال

 153 ......................................................... وهل حائض

 156 ............... وهل حائض بجاكب أم الؿممـقـ مقؿقكة  صالتف 

 158 ........... لتضطجع معف وهل حائض يدطق أم سؾؿة  الرسقل 

 160 .................................... يػارق امرأة ويؽسقها الرسقل 

 163 ............................ جؿقعا هق وزوجتف طائشة  اغتسالف 

 ................................ 165بتخققر زوجاتف  أمر اهلل لرسقلف 

 175 .............................. أثـاء مرضف مع زوجاتف  الرسقل 

 181 ............................. يف السػر يؼرع بقـ كسائف  الرسقل 

  ...................... 183يجتؿع كؾ لقؾة مع جؿقع كسائف  الرسقل 
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 - .................... 206 أمهات املؤميني-مع زوجاته   وفاؤه

  ................................. 187يؽثر مـ ذكر خديجة  الرسقل 

  ........................... 189تستلذن رسقل اهلل  هالة بـت خقيؾد 

طـ إحدى طشرة امرأة  يستؿع لؿا قصتف زوجتف طائشة  الرسقل 

 191 ..................................................... وصػـ أزواجفـ

 - ............................ 580 أمهات املؤميني-طلب زوجاته 

  ............. 205ٕبل صقبة أن يحجؿ زوجتف أم سؾؿة  إذن الرسقل 

 206 ............. بالطقاف راكبة: لشؽقاها يلذن ٕم سؾؿة  الرسقل 

 208 ....... اإلذن بآطتؽاف مـ الرسقل  صؾب أم الؿممـقـ طائشة 

ـ مزدلػة قبؾ الػجر اإلذن لفا تطؾب مـ الرسقل  سقدة   210 ...... بالـػر م

 212 .......... بالخروج لقالً لؼضاء الحاجة يلذن لزوجاتف  الرسقل 

 215 ... ويستؽثركف يؽؾؿـ الرسقل  مع كساء مـ قريش أمفات الؿممـقـ 

وحصً  - أمهات املؤميني- على مايعرتيه مً زوجاته  صربه

 522 ............................................................. معاجلته

 221 ..... تخرج يف إثره وزوجتف طائشة  يخرج مـ بقتف لقالً برفؼ، الرسقل 

  ............................... 225مع غقرة زوجتف  تعامؾ الرسقل 

 227 ................ «ٓتمذيـل يف طائشة»: يؼقل ٕم سؾؿة  الرسقل 

  ........................ 231البقت الـبقي وحادثة اإلفؽ وبراءة طائشة 

 247 .............. ، وحسـ معالجتف لفاطؾك أخطاء زوجاتف  صربه 
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 251 ..................................... مع بهاته وقريباته  تعامله ثانيًا:

  ....................................................... 560 ( فاطنة2)

  .......................... 253بقـ فاصؿة وزوجفا  إصالح الرسقل 

  ....................... 257يستؼبؾ ابـتف وزوجفا وأبـاءها  الرسقل 

  ................................. 259مـ دخقل بقت فاصؿة  امتـاطف 

 261 .......................... ٓبـة أبل جفؾ بخطبة طؾل  طدم إذكف 

  ......................................... 266ٓبـتف فاصؿة  مقاساتف 

 268 ............................. بلمريـ يسر ٓبـتف فاصؿة  الرسقل 

  ......................................................... 572 ( زييب5)

 271 ............ طـدما مرض ولدها يذهب إلك ابـتف زيـب  الرسقل 

  ......................... 274يبقـ كقػقة تغسقؾ ابـتف زيـب  الرسقل 

  .......................................................... 577 ( رقًة0)

  277لتؿريضف زوجتف  أجر مـ شفد بدرًا: جعؾ لعثؿان  الرسقل 

  .......................................................... 572 قريباته

  ............................ 279يجقر مـ أجارت أم هاك   الرسقل 

  ................................... 283 مع عموم الهساء  تعامله ثالجًا:

  ............................ 506 وتىجًهه لعنىو اليصاء  تعلًنه

 285 ............ «اتؼل اهلل واصربي»يؼقل ٓمرأة فؼدت ابـفا:  الرسقل 

 323 ............. «صؾل أمؽ وهل مشركة»: يؼقل ٕسؿاء  الرسقل 
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 288 ...................... يرد كؽاح امرأة ُزّوجت وهل كارهة الرسقل 

 289 ................ «ٓ تسبل الحؿك»: يؼقل ٕم السائب  الرسقل 

 291 .............................. لفذه الؿرأة: مـ قام بالغرس؟ سمالف 

 292 ................ طـ الخـجر الذي معفا يسلل أم سؾقؿ  الرسقل 

 294 ...................... ٓمرأة أن العؿرة يف رمضان تعدل حجة بقاكف 

 296 ............................. يقمًا لتعؾقؿ الـساء تخصقص الرسقل 

 300 ....................... ٓمرأة بؼقامفا بؿا تطقؼف مـ العبادة تقجقفف 

 302 .............................. لؿ تؿس يده يد امرأة أجـبقة الرسقل 

  ................... 304يسلل زوجة أبل الفقثؿ طـ زوجفا  الرسقل 

 307 ................... يبقـ السبب يف أن الـساء أكثر أهؾ الـار الرسقل 

 312 .................... «طؾقؽؿ بالعقد الفـدي»يؼقل ٓمرأة:  الرسقل 

 315 ............ يطلصل رأسف لعدم رغبتف لؾؿرأة التل وهبت كػسفا الـبل 

 318 ..................... ٓمرأة أن ٓ يحؽؿ ٕحد بجـة أو كار تقجقفف 

  ............................................. 052 أشئلة عنىو اليصاء

 323 ......... يستؿع لسمال امرأة مع تصريحفا بؿا يستحل مـف الرسقل 

 330 ........... : كقػ تصـع إذا حاضت يف الثقب؟امرأة تسلل الرسقل 

 332 ...................... يعؾؿ امرأة كقػقة الغسؾ مـ الحقض الرسقل 

 334 ....... هؾ طؾك الؿرأة مـ غسؾ إذا احتؾؿت امرأة تستػتل الرسقل 
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 338 ........................................ يػتل الؿستحاضة الرسقل 

 340 ........................ طـ حؽؿ آستحاضة امرأة تسلل الرسقل 

 342 ...................... طـ اإلكػاق طؾك الزوج كساء يسللـ الرسقل 

 344 ................. ، وثـائفايستؿع لسمال هـد بـت طتبة  الرسقل 

 347 ........................... يبشر أم حارثة أن ابـفا يف الجـة الرسقل 

 350 ......... طـ طدة الحامؾ إذا تقيف طـفا زوجفا امرأة تسلل الرسقل 

ت طؿقس  الرسقل  سؿاء ـب  352 .. «لؽؿ أكتؿ أهؾ السػقـة هجرتان» :يؼقلٕ 

 356 ................... ٓ يقافؼ طؾك الؽحؾ لؾؿعتدة يف القفاة الرسقل 

 359 ............................ ٓمرأة بالحج طـ أبقفا العاجز تقجقفف 

 052 . وإدخال الصرور علًهً، وعيايته بهً ، باليصاء  رفقه ورمحته

 363 ............................. يلمر أكجشة بالرفؼ بالؼقارير الرسقل 

  ................................. 365طؾك أم سؾقؿ  دخقل الرسقل 

  ........................... 367يـقخ جؿؾف مـ أجؾ أسؿاء  الرسقل 

 370 ............................ يستؼبؾ كساء وصبقان إكصار الرسقل 

 373 ................................ كسقة مـ امرأة، وهل الربدة قبقلف 

 375 ...................... يبشر امرأة بلن أخاها تظؾف الؿالئؽة الرسقل 

  .......................... 377يدطق ٕم حرام بـت مؾحان  الرسقل 

  ............................................... 002 لليصاء  أوامره
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 382 ....................... «هؾؿل يا أم سؾقؿ ما طـدك»يؼقل:  الرسقل 

 387 ........ إن لؿ تجده امرأة بالذهاب إلك أبل بؽر  تقجقف الرسقل 

 389 ........................ يلمر الـساء بالصدقة يف طقد الػطر الرسقل 

 392 ........................ بالصرب طـد الؿصقبة لـساء جعػر  أمره 

 394 ..................... يطؾب مـ امرأة إحصاء كقؾ حديؼتفا الرسقل 

 398 ........................................ ٓمرأة باستصـاع مـرب أمره 

 401 ................... يلمر الـساء بلن يخرجـ لصالة العقديـ الرسقل 

 286 ................................................. طلبات عنىو اليصاء

 407 ............................. لطؾب امرأة بؿػارقة زوجفا استؿاطف 

 409 ............ يلذن لؾؿرأة الؿطؾؼة بائـًا بالخروج إلك كخؾفا الرسقل 

 410 ............................ إلك الطعام لدطقة مؾقؽة  استجابتف 

 413 ...................... طـد البقعة آستثـاء كساء يطؾبـ مـ الرسقل 

 415 ........ بالدطاء لقلدها أكس يستجقب لطؾب أم سؾقؿ  الرسقل 

 419 ......... يطؾب مـ امرأة تحديد مؽان لقؼضل لفا حاجتفا الرسقل 

 421 .................. الدطاء لطػؾفا الؿريض امرأة تطؾب مـ الرسقل 

 423 ............................................. مع اجلواري  تعامله رابعًا:

 425 .......................... يشػع طـد بريرة يف قبقل زوجفا الرسقل 

  ....................................... 427لؿقٓتف أم أيؿـ  ططاؤه 
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431 ................................... يقجف جارية إلك الصقاب الـبل 

 433 .......................................... مع املشركات  خامسًا: تعامله

435 ............................. ٓمرأة مشركة طؾك الؿعروفمؽافلتف 

441 ................... لؿا وجد امرأة مؼتقلة يف بعض الؿغازي إكؽاره 

 225 .............................................................. اخلامتة

 226 ................................................... فهرس املىضىعات
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