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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 نم أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن

 له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده

 وانتم إال متوتن وال تقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا} ورسوله عبده حممد أن وأشهد

 201 عمران آل {مسلمون

 ِمْنُهَما َوَبثَّ َزْوَجَها اِمْنَه َوَخَلَق َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُس َأيَُّها َيا}

 {(2) َرِقيًبا َعَلْيُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َواْلَأْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن الَِّذي اللََّه َواتَُّقوا َوِنَساًء َكِثرًيا ِرَجاًلا

 2 النساء

 ُذُنوَبُكْم ْمَلُك َوَيْغِفْر َأْعَماَلُكْم َلُكْم ُيْصِلْح( 00) َسِديًدا َقْوًلا واَوُقوُل اللََّه اتَُّقوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا}

 .02 - 00 األحزاب {(02) َعِظيًما َفْوًزا َفاَز َفَقْد َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن

 :بعد أما

 وشر - وسلم عليه اهلل صلى - حممد هدي اهلدي وخري اهلل كتاب احلديث أصدق فإن

 .وبعد النار يف ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثاتها موراأل

 وبــــــــــعد:
سالم جاء اإل أن سالم هلا مكانة عظيمة حيثاإل املرأة يف ة: إنماملسلخيت ُأخي املسلم ... أ

مل تسمع البشرية به قبل ذلك و ال بعد ذلك إال عن طريق فرفع من شأنها و كرمها تكرميا 

ُأما و كرمها بنتا و كرمها  فكرمها-صلى اهلل عليه وسلم  –ي اإلهلي و النيب املعصوم الوح

أختا و كرمها زوجة، و كرمها و شرع هلا طلب العلم و أن تنهل من معني الوحي و أن 
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-اهلل عنها  رضي-عائشةأن تنال أعلى الدرجات العلمية فهذه  النبوة وترتشف من مدرسة 

 .عنها اهلل رضي عائشة من شعر وال طب وال بفقه أعلم أحدًا أيتر ما: عروة عنهاقال  -

ة النبوة لنرى مدرس ندخل {النَِّبيُّ ُيِجيُبَيْسَأْلَن و  الن ِّْسَوة  }و يف هذا الكتاب الذي مسيته 

اء و مل مينعهن احلي – تعاىل-اهلله يف شرع حرص النسوة على طلب العلم و التفقكيف كان 

اخلاصة باملرأة كالغسل و كيفية االغتسال من اجلنابة و كيفية  مورأدق األمن السؤال عن 

 ذلك ... احليض إىل غريالتطهر من دم 

اشتملت على أمر  األخالق، واملعامالت، و  العبادات، وفشملت  أسئلتهنو قد اختلفت 

 سيجد القارئ الكريم أنه يقف أمام روضة غناء مثمرة فيها من اآلخرة، والدين و الدنيا و 

لكتاب األم الذي لمنت  الكتاب هوهذا  الرياض، واألزهار و الثمار الدالة على مشولية تلك 

نت أن افرد امل فرأيت –من فوائد و نكت علمية  فيه تلك االحاديث و بينت ما فيه شرحت

 الفقهية اشتمل ورتبتها على األبواب ومنها  القارئ االستفادةعلى  يسهل وحده يف رسالة

 على:الكتاب 

هو مقدمة بني يدي املوضوع بينُت فيه مكانة العلم  طلبه: واألول فضلل العلم و فضل  باب ال

العلماء هم ورثة  األنبياء، ومرياث  طلبه، فالعلمو فضلللل أهله و فضلللل من أخلة النية يف 

-عائشةأخرج البيهقي يف سننه عن أمنا  الرمحن،إىل اجلنان و رضلي   وهو طريقذلك العلم 

: " إنَّ اهلل أوحى إليَّ :  -صلى اهلل عليه وسلم -قالت : قال رسول اهلل  -ا اهلل عنه رضي

أنه من سللك مسللكا يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة ومن سلبت كرميتيه أثبته عليهما   

  2" اجلنة و فضل يف علم خري من فضل يف عبادة و مالك الدين الورع 

النسوة يف ذلك الباب عن أحكام الطهارة  سئلةوجاءت أوالصالة  الطهارة الثاني:الباب * 

 ثم أسئلتهن عن بعض أحكام  النفاس،سواء كانت من اجلنابة أو من احليض أو 

                                                           
 ( 2010أخرجه البيهقي وصححه األلباني يف صحيح اجلامع ) 1
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عن بعض املسائل اليت حتتاجها املرأة املسلمة  أسئلتهن وذكرت فيه الزكاة: * الباب الثالث

 الزوج ... والصدقة علىمثل زكاة احللي 

عن بعض املسائل املتعلقة باحلج كاحلج عن  سائلتهنأيضا  فيه وذكرتاحلج  *الباب الرابع

 احلج .... اخل  والنفساء واالشرتاط يفاحلائض  وطواف املرأةالغري 

والطالق والظهار عن بعض مسائل الزواج  أسئلتهن وبينت فيهالنكاح  * الباب اخلامس:

 .واخللع ...

ف له عن مدى حرصهن على التعليم إىل غري ذلك من أبواب سيجدها القارئ بني يديه تكش

 الدين ... والتففه يف

 ،واملسلماتبه املسلمني  وأن ينفعالكريم، فاهلل أسأل أن جيعل ذلك العمل خالصا لوجهه 

على نبينا  اللهمصلى وونشرها، طبعها  وأشرف علىذلك يف موازين من كتبها  وأن جيعل

 ى نهجه و اتبع سنته إىل يوم القرار حممد و آله األبرار و صحابته األخيار و من سار عل

 كتبه

 / السيد مراد سالمة أبو أمساء

 مجهورية مصر العربية / حمافظة البحرية/ مركز /شرباخيت / قرية فرنوى

 02013096110م 

abo_hamam2012@yahoo.com 
hamam4111@gmail.com 
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 وطلبهالباب الأول: فضل العلم 

طلب  بينت لنا فضلنَّ القرآن الكريم والسلنة النبوية املطهرة  أ اك:إياعلم علمين اهلل تعاىل و 

 و إليكم فيضالعلم و أهله فقد رفع اهلل تعاىل قدرهم و أعلى منزلتهم و كفر عنهم سلللليئاتهم 

 املقام:من غيض يف ذلك 

 (فقدد كاامم الله تعال  و ددلمم فمم أمل العدل و القبول  فلا ترد شددددمادتمم 1
: " شهد اهلل أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائًما بالقسط ال إله إال هو اهلل تعاىل  قال

 [20العزيز احلكيم " ] آل عمران / 

  -رمحه اهلل  –يقول القرطيب 

: يف هذا اآلية دليل على فضللل العلم وشللرف العلماء وفضلللهم فإنه لو كان أحد أشللرف من 

ه كما قرن اسلم العلماء وقال يف شرف العلم لنبيه صلى  العلماء لقرنهم اهلل بامسه وسلم مالئكت 

فلو كان شيء أشرف من العلم ألمر اهلل تعاىل نبيه  {وقل رب زدني علما  }اهلل عليه وسللم  

صللى اهلل عليه وسللم أن يسأل املزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم وقال صلى اهلل عليه   

 : وسلم ] إن العلماء ورثة األنبياء [ وقال

 (1) العلماء أمناء اهلل على خلقه وهذا شرف للعلماء عظيم وحمل هلم يف الدين خطري

  والرمبة  الخشية يورث أمله( العلم 2

ٌٌَغُف َعِزيٌز اللََّه ِإنَّ اْلُعَلَماُء ِعَباِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى ِإنََّما"  تعاىل:قال اهلل   [ 10"  فاطر/( 82) رو

من كان بالّله أعلم، كان أكثر له خشلللية، وأوجبت له  فكل- رمحه اهلل –يقول السلللعدي 

خشلية الّله، االنكفاف عن املعاصلي، واالسلتعداد للقاء من هشاه، وهذا دليل على فضيلة    

                                                           
 [   44صفحة   - 4تفسري القرطيب    ] جزء  - 1
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للَُّه ا َرِضَي}العلم، فإنه داع إىل خشلية الّله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعاىل:  

 (9){َربَُّهِلَمْن َخِشَي  َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك

َيُقوُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلأَلْذَقاِن سلُلجًَّدا وَ "  تعاىل:وقال 

] اإلسراء ِزيُدُهْم ُخشلُلوًعا " َيسُلْبَحاَن َربنَنا ِإن َكاَن َوْعُد َربنَنا َلَمْفُعواًل َوَيِخرُّوَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن وَ 

/200-203 ] 

 و تعال   وحججه سبحانهالقبول لأمره  وأنمم أملثناء الله دل  أمل العلم ( 3

قال اهلل تعاىل : " و قلد مدح تاهلل تعال أهل العلم بأنهم أهل قبول حججه و اليقني بكالمه  

اتنللا إال الظللاملون " ] بللل هو آيللات بينللات يف صللللدور الللذين أوتوا العلم ومللا جيحللد بلل يلل 

 [43العنكبوت/

  مل( وقد أمرنا الله تعال  بالاستزادة من الع4

"  عاىل:تقال اهلل  للعلم.بها من منقبة عظيمة  العلم وكفىأمر اهلل تعاىل نبيه باالسلللتزادة من 

فلو كان شلليء أشرف من العلم ألمر اهلل [ قال القرطيب : 224وقل رب زدني علًما " ] طه/ 

 نبيه صلى اهلل عليه تعاىل 

 وسلم أن يسأله املزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم.

 ( والعلماء مم ورثة الأنبياء 5

الذين أمر الناس بسللؤاهلم عن عدم العلم قال اهلل تعاىل : " فاسللألوا أهل  الذكر،، وهم أهل 

 [49" ] النحل/ الذكر إن كنتم ال تعلمون

 الدرجة.رفعة المنزلة و ( 6

                                                           
 (100/ ص  2)ج  -تفسري السعدي  - 9
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" يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسلحوا يف ااالس فافسلحوا يفسح اهلل لكم    تعاىل: قال

 ]ااادلةوإذا قيل انشلزوا فانشزوا يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات "  

/22 ] 

 على العلم أوتوا الذين ويرفع درجات، يؤمن مل من على آمنوا الذين يرفع أنه اآلية: ومعنى

 رفعه ثم ، درجات بإميانه اهلل رفعه والعلم اإلميان بني مجع فمن درجات، آمنوا الذين

 درجات، بعلمه

 ( والعلم أفضل الجماد 7

" ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيًرا فال تطع الكافرين وجاهدهم  تعاىل: العلم قالو ذلك أن  

 [ 61-62به جهاًدا كبرًيا " ] الفرقان / 

وهو جهاد املنافقني أيضلًلا  اجلهادين،وهو أكرب  بالقرآن،جهاد هلم  " فهذا القيم:يقول ابن 

، فإن املنافقني مل يكونوا يقاتلون املسلمني ، بل كانوا معهم يف الظاهر ، ورمبا كانوا يقاتلون 

علدوهم معهم ، ومع هلذا فقلد قلال تعلاىل : " يلا أيهلا النيب جاهد الكفار واملنافقني واغل         

 ومعلوم أنَّ جهاد املنافقني باحلجة والقرآن . عليهم "

  4ودعوة اخللق به إىل اهلل " العلم،واملقصود أنَّ سبيل اهلل هي اجلهاد وطلب 

" من جاء مسجدي  وسلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 

 ومن جاءه لغري اهلل،يف سلللبيل  هذا مل يأته إال خلري يتعلمه أو يعلمه فهو يف منزلة اااهد

  .6 ذلك فهو مبنزلة الرجل ينظر إىل متاع غريه "

والعامل  خمصوص،اااهد يقاتل قوما خمصلوصللني يف قطر   أن-رمحه اهلل  –يقول املناوي 

يقاتل به كل معارض  العلم،وبيده سللالح  األقطار،حجة اهلل على املنازع واملعارض يف سللائر 

                                                           
 ( .2/00مفتاح دار السعادة ) 4

وصححه األلباني يف صحيح ابن  العلم،واحلث على طلب  العلماء،باب فضلل   املقدمة،( يف 110أخرجه ابن ماجه ) 6

 ( 201ماجه )
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وذلك هو اجلهاد األكرب ، وعدة العلم تغين عن حماربة املنازع ،  ويلدفع بله كل حمارب ،  

 (.1وسالح العلم همد احملارب ويكبت املعاند )

  والعمل به( جواك التحاسد في طلب العلم 8

عن عبد العلم و من أتاه اهلل العلم  –و هو حسد الغبطة  –ومن األمور اليت شلرع يف احلسلد   

" ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل  وسلم:صلى اهلل عليه  قال النيب قال:اهلل بن مسعود 

 0ماال فسلط على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقضي بها ويعلمها "

 دمرك  ودمرك بعدالعلم رصيدك بعد موتك ( 9

 " إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله قال:عن أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 0أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعو له " جارية،إال من صدقة  ثالثة:إال من 

  الكريم الوماب لأمل العلم  والثواب مندظم الأجر ( 10

 " ثالثة أقسم يقول:، فعن أبي كبشلة األااري أنه مسع رسلول اهلل صللى اهلل عليه وسللم     

 حفظوه.فاوأحدثكم حديثا  عليهن،

وال  عزا،وال ظلم عبد مظلمة فصللرب عليها إال زاده اهلل  صللدقة،من  ما نقة مال عبد قال:

 حنوها.فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر أو كلمة 

 وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال : إاا الدنيا ألربعة نفر :

ويعلم هلل فيه حقا فهذا  رمحه،ويصللللل فيه  ربه،فهو يتقي فيه  وعلما،عبد رزقه اهلل ماال 

 املنازل.بأفضل 

وعبد رزقه اهلل علما ، ومل يرزقه ماال ، فهو صادق النية يقول : لو أن لي ماال لعملت بعمل 

 فالن فهو بنيته فأجرهما سواء .

                                                           
 (940/ ص  4)ج  -فيض القدير  - 1

 وابن( 1/102) ومسلم( 2/10) والبخاري( 4203( )2/491) وفى( 9162( )2/906) وأمحد( 33) احلميدي أخرجه 0

 (.4100) ماجة
 وفاته.نسان من الثواب بعد باب ما يلحق اإل الوصية، كتاب( 2192أخرجه مسلم ) 0
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وال  ربه،ال يتقي فيه  علم،فهو هبط يف ماله بغري  علما،ومل يرزقه  ملاال، وعبلد رزقله اهلل   

 املنازل.بأخبث  فهذا حقا،وال يعلم هلل فيه  رمحه،يصل فيه 

فهو  فالن،لو أن لي ماال لعملت فيه بعمل  يقول:فهو  علملا، وعبلد مل يرزقله اهلل ملاال وال    

 3سواء.بنيته فوزرهما 

 . أن طلب العلم دلامة دل  محبة الله للعبد و إرادة الخير به ( 11

 يفقهه يف" من يرد اهلل به خريا  قال:عن ابن عباس أنَّ رسللول اهلل صلللى اهلل عليه وسلللم   

  20الدين "

 ( والعلم مقدم دل  العبادة 12

 الواجب إال به فهو واجب  وماال يتمفانه ال يتوصل إىل العبادة الصحيحة إال بالعلم  

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  قالت:أخرج البيهقي يف سننه عن أمنا عائشة رضي اهلل عنها 

ا يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة ومن أنه من سلك مسلك إليَّ:" إنَّ اهلل أوحى  وسللم: 

سلللبت كرميتيه أثبته عليهما اجلنة و فضللل يف علم خري من فضللل يف عبادة و مالك الدين   

  22الورع "

 الكائنات لطالب العلم  راستغفا( 13

بون يطلاسلللتغفار املالئكة و الكائنات رضلللا ملا   ومتعلم الربانية ألهل العلم عاملا  ومن العطايا

س بن مالك رضلي اهلل عنه أنَّ رسلول اهلل صللى اهلل عليه وسللم قال " صاحب العلم     أن فعن

 21يستغفر له كل شيء حتى احلوت يف البحر "

                                                           
 صللحيح،حسللن  وقال: نفر،باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة  اهلل،( ك الزهد عن رسللول 1916أخرجه الرتمذي ) 3

 ( 2034وصححه األلباني يف صحيح الرتمذي )
حسللللن  ل:وقا الدين،باب إذا أراد اهلل بعبد خرًيا فقهه يف  اهلل،( ك العلم عن رسللللول 1146أخرجه الرتمذي ) 20

 ( 1299وصححه األلباني يف صحيح الرتمذي ) صحيح،

 ( 2010أخرجه البيهقي وصححه األلباني يف صحيح اجلامع ) 11

 ( 9069أخرجه أبو يعلى وصححه األلباني يف صحيح اجلامع ) 21
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  ( وطلبة العلم مم وصية14

قد فاهلل صلى اهلل عليه وسلم  رسول- وسلم صلى اهلل عليه  –هم وصية الرسول  وطلبة العلم

 إليهم.طلبة العالم خريا و أمر باإلحسان صلى اهلل عليه وسلم ب-أوصى رسول اهلل

تيكم " سيأ وسلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال:فعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه 

 مرحًبا بوصية رسول اهلل وأقنوهم "  هلم:فإذا رأيتموهم فقولوا  العلم،أقوام يطلبون 

  29ما أقنوهم ؟ قال : علموهم . للحكم:قلت 

 وهنضارة الوج ( 15

 مقاًما، وأشللرفهم وجوًها،تعاىل هم أنضللر الناس وأهل العلم الذين يبلغون الناس شللرع اهلل 

 هلم.بدعاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

قيه، ففرب حامل فقه غري  فبلغها،" نضر اهلل امرأ مسع مقاليت  وسلم:قال صلى اهلل عليه 

 24من هو أفقه " حامل فقه إىل رب

 منن الربانية العلم أدظم ال( 16

عظم  على داللة العلم،مبا آتاهم من  ومن شرف العلم وفضله أنَّ اهلل امنت على أنبيائه ورسله

 املنَّة.

كتاب " وأنزل اهلل عليك ال تعاىل:فذكر نعمته على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فقال اهلل 

 [229/لنساء]اواحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك عظيًما " 

أي جامًعا لصللفات  أمة،ووصللف خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصللالة والسللالم بأنَّه كان 

 والعمل.الكمال من العلم 

                                                           
 ( 102وحسنه األلباني يف صحيح ابن ماجه ) العلم،باب الوصاة بطلبة  املقدمة،( يف 140أخرجه ابن ماجه ) 29

"  يف وهب بن اهلل عبد أخرجه (99/  1) الداٌمي فقال علًما،باب من بلغ  املقدمة،( يف 190أخرجه ابن ماجه ) 24

وصححه األلباني يف صحيح ابن ماجه  ( 1/  05" )  العلم كتاب" يف املقدسي الغين عبد و(  8/  161/  2" )  املسندد 

(200) 
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" إنَّ إبراهيم كان أمة قانًتا هلل حنيًفا ومل يك من املشللللركني شللللاكًرا ألنعمه "   تعاىل:قلال  

 [212-210/ ]النحل

" وملا بلغ أشللده آتيناه  والسللالم:نبينا الصللالة  وقال جل وعال عن نبيه يوسللف عليه وعلى

 [11/  ]يوسفحكًما وعلًما وكذلك جنزي احملسنني " 

وقال يف كليمه موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: " وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكًما 

 [224/]القصةوعلًما وكذلك جنزي احملسنني " 
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 اةاتاب الطمارة و الصل

 احتلام المرأة

 احتلمت؟ إذا غسل من المرأة دل  مل

 هل فقالت ،- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول إىل سليم أم جاءت :قال مالك، بن أنس عن

 ما نفسها من فرتى،  املنام يف الرجل يرى ما ترى املرأة،  اهلل رسول يا،  عنده وعائشة، 

 فقال،  ميينك تربت النساء فضحت سليم أم يا عائشة: فقالت. نفسه من الرجل يرى

 (26).ذاك رأت إذا سليم أم يا فلتغتسل نعم،  ميينك فرتبت أنت بل:  لعائشة

 إن اهلل رسول يا فقالت-وسلم عليه اهلل صلى- النيب إىل سليم أم جاءت قالت سلمة أم عن

 اهلل صلى- اهلل رسول فقال احتلمت إذا غسل من املرأة على فهل احلق من يستحيى ال اهلل

 تترب»  فقال املرأة وحتتلم اهلل رسول يا سلمة أم فقالت«.  املاء رأت إذا نعم»  -وسلم عليه

 (21)«. ولدها يشبهها فبم يداك

 حيضتما؟ من تغتسل ايف

 الق حيضتها من تغتسل كيف-وسلم عليه اهلل صلى- النيب امرأة سألت قالت عائشة عن

 هاب أتطهر كيف قالت. بها فتطهر مسك من فرصة تأخذ ثم تغتسل كيف علمها أنه فذكرت

 - وجهه على بيده عيينة بن سفيان لنا وأشار- واسترت. «اهلل سبحان. بها تطهري» قال

                                                           
 (196)2/202 ومسلم( 000) الدارمي أخرجه - 26
. 211" الرتمذي"و 2/201" مسلم"و 2/44" البخاري"و 1/131" أمحد"و 130" احلميدي"و( . 61) صفحة" املوطأ" مالك أخرجه - 21

 (230" )الكربى" ويف .2/224" النسائي"و
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 يتبعت فقلت -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أراد ما وعرفت إىل واجتذبتها عائشة قالت قال

 (20) .الدم آثار بها يتتبع فقلت روايته يف عمر أبى ابن وقال. الدم أثر بها

 تأخذ»  فقال احمليض غسل عن -وسلم عليه اهلل صلى- النيب سألت أمساء أن عائشة عن

 شديدا دلكا فتدلكه رأسها على تصب ثم الطهور فتحسن فتطهر وسدرتها ماءها إحداكن

 قالتف«.  بها فتطهر ممسكة فرصة تأخذ ثم. املاء عليها تصب ثم رأسها شئون تبلغ حتى

 لكذ ختفى كأنها عائشة فقالت«.  بها تطهرين اهلل سبحان»  فقال بها تطهر وكيف أمساء

 أو - الطهور فتحسن فتطهر ماء تأخذ»  فقال اجلنابة غسل عن وسألته. الدم أثر تتبعني

«.  املاء يهاعل تفيض ثم رأسها شئون تبلغ حتى فتدلكه رأسها على تصب ثم - الطهور تبلغ

 (20) .الدين فى يتفقهن أن احلياء مينعهن يكن مل اراألنص نساء النساء نعم عائشة فقالت

 الاستحاضة  

 ائشةع أتيت قالت حبيش أبي بنت فاطمة خاليت حدثتين قال مليكة أبي بن اهلل عبد عن

 النار أهل من أكون وأن اإلسالم يف ح  لي يكون ال أن خشيت قد املؤمنني أم يا هلا فقلت

 حتى اجلسي قالت صالة - جل و عز -هلل ليأص فال استحاض يوم من اهلل شاء ما أمكث

 اهلل ولرس يا قالت سلم و عليه اهلل صلى النيب جاء فلما سلم و عليه اهلل صلى النيب جيئ

 النار أهل من تكون وأن اإلسالم يف ح  هلا يكون ال أن ختشى حبيش أبي بنت فاطمة هذه

 فاطمة مري فقال - ةصال جل و عز- هلل تصلي فال تستحاض يوم من اهلل شاء ما متكث

 ثم تنظفو وتستثفر وحتتشي تغتسل ثم إقرائها أيام عدد شهر كل فلتمسك حبيش أبي بنت

 هلا عرض داء أو انقطع عرق أو الشيطان من ركضة ذلك فإاا وتصلي صالة كل عند تطهر

(23) 

                                                           
  2/296" النسائي"و 2/203" مسلم"و. 3/294و 2/06" البخاري"و 1/211" أمحد"و(. 210) احلميدي أخرجه - 20

 141" ماجة ابن"و 924" داود أبو"و. 200و 2/203" مسلم"و ق 003" الدارمي"و 1/240 دأمح أخرجه - 20

 الكاتب وهو - سعد بن عثمان لضعف ضعيف إسناد وهذا لغريه صحيح ،10101 ح ،1/414 أمحد أخرجه - 23
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 عهد على الدماء تهراق كانت امرأة أن -وسلم عليه اهلل صلى- النيب زوج سلمة أم عن

 -وسلم هعلي اهلل صلى- اهلل رسول سلمة أم هلا فاستفتت -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل ولرس

 ىالذ يصيبها أن قبل الشهر من حتيضهن كانت اليت واأليام الليالي عدة لتنظر»  فقال

 ثم بثوب لتستثفر ثم فلتغتسل ذلك خلفت فإذا الشهر من ذلك قدر الصالة فلترتك أصابها

 (10) «. فيه لتصل

 سال المرأة من الجنابةاغت

 رضف أشد امرأة إني اهلل رسول يا قلت قالت سلمة أم عن سلمة أم موىل رافع بن اهلل عبد عن

 مث حثيات ثالث رأسك على حتثى أن يكفيك إاا ال»  قال اجلنابة لغسل فأنقضه رأسي

 (12) «. فتطهرين املاء عليك تفيضني

 الصلاة في:فصل 

 صلاة المرأة في بيتما

 جاءت الساعدي؛ أنها محيد أبي امرأة محيد أم عمته عن األنصاري، سويد بن اهلل دعب عن

 قد:  قال معك، الصالة احب إني اهلل، رسول يا :فقالت- وسلم عليه اهلل صلى- النيب

 ، حجرتك يف صالتك من لك خري بيتك يف وصالتك ، معي الصالة حتبني نكأ علمت

 يف صالتك من لك خري دارك يف وصالتك ، ركدا يف صالتك من خري حجرتك يف وصالتك

 .مسجدي يف صالتك من لك خري قومك مسجد يف وصالتك ، قومك مسجد

                                                           
 صحيح : و قال األلباني(104) داود أبو أخرجه - 10

" الرتمذي"و - 109" ماجة ابن"و - 162" داود أبو"و - 203و 2/200" مسلم"و - 1/103" أمحد"و.  -( 134) احلميدي أخرجه - 12

 (191" )الكربى" ويف.  2/292" النسائي"و. -
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 تىح فيه تصلي فكانت ظلمه،أو بيتها من شيء قصىأ يف مسجد هلا فبين مرتأف قال:

 (11)-وجل عز-اهلل لقيت

 الالتفات في الصلاة

 عليه اهلل صلى- اهلل رسول ألتس قالت-عنهااهلل  رضي-عائشة عن مسروق عن أبيه عن

  (19). « العبد صالة من الشيطان هتلسه اختالس هو» فقال الصالة يف االلتفات عن- وسلم

 قضاء السنة المؤادة

 فصلى ، العصر بعد وسلم- عليه اهلل صلى- اهلل رسول علي دخل قالت: سلمة، أم عن

 ؟ صليهات كنت ما الصالة هذه إن ، اهلل رسول يا:  فقلت ، ركعتني

 (14) .الظهر بعد أركعهما كنت ركعتني عن فحبسوني متيم بين وفد قدم قال: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2103" خزمية ابن"و 1/902 أمحد أخرجه -11
( 0201و 440" )الكربى" ويف 9/0" النسائي"و 630" الرتمذي"و 320" داود أبو"و. 2/232" البخاري"و 1/201 أمحد أخرجه - 19

 392و 404" خزمية ابن"و

 2100" خزمية ابن"و( 2409" )الكربى" ويف 2/102" النسائي"و 2692 محيد بن وعبد 1/139" أمحد"و( 136) احلميدي أخرجه - 14
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 والصدقةباب الزااة 

 كااة الحلي

 هو؟ أكنز اهلل رسول يا فقلت: ذهب، من (16)أوضاحا  ألبس كنت قالت: سلمة أم عن

 (11)« بكنز فليس فزكي زكاته يؤدى أن بلغ ما» فقال: 

 لزااةا سوى لحقا المال في إن

»  فقال لزكاةا عن- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب سئل أو سألت قالت قيس بنت فاطمة عن

 ُتَولُّوا َأْن اْلِبرَّ َلْيَس} البقرة يف اليت اآلية هذه تال ثم«.  الزكاة سوى حلقا املال يف إن

 (10) ..اآلية [200: البقرة] {ُوُجوَهُكْم

 الجزاء من جنس العمل   

 ليس اهلل نيب يا فقالت-وسلم عليه اهلل صلى- النيب جاءت أنها بكر أبى بنت أمساء عن *

 علي؟ يدخل مما أرضخ أن جناح على فهل الزبري على أدخل ما إال شيء لي

 (13) «. عليك اهلل فيوعى توعى وال استطعت (ما10) رضخىأ»  فقال

                                                           
 الذهب أو الفضة من ُيعمل احللي من نوع وهو وضح مجع األوضاح: - 16
(  حسن: )  األلباني الشيخ قال ( 930/  2)  واحلاكم ،( 2/  206/  1)  والدارقطين( . 2614 رقم ، 1/36) داود أبو أخرجه- 11

 اجلامع صحيح يف 6601:  رقم حديث انظر
 ماجه ابن:  أيًضا وأخرجه.  يضعف األعور ميمون محزة وأبو بذاك ليس إسناده:  وقال( 110 رقم ، 9/40) الرتمذي أخرجه - 10

 ( 2003 ) ماجة ابن ، ضعيف : وقال األلباني(2003 رقم ، 2/600)
 فالرضخ العطاء(911/ 2) المعاصرة العربية اللغة معجم  انظر،.كثير من قليالا  أعطاه: ماله من لفالن رَضخ - 28
 وابن ،( 2013 رقم ، 1/024) ومسلم ،( 11303 رقم ، 1/941) أمحد:  أيًضا وأخرجه ،( 2910 رقم ، 1/610) البخاري أخرجه -13

 ( .9103 رقم ، 0/6) حبان
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 الحجباب : 

 الحج دن الغير

:  فقالت ، - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب أتت امرأة ؛أن أبيه عن بريدة، بن سليمان عن

 الق ؟ املرياث يف إلي رجعت وإنها ، فماتت جبارية أمي على تصدقت إني ، اهلل رسول يا

 .املرياث يف عليك ورد ، اهلل آجرك قد: 

 .نعم:  قال عنها؟ أحج أن فيجزئها حتج، ومل ماتت أمي فإن قالت:

 .نعم:  قال عنها؟ أصوم أن فيجزئها شهر، صوم عليها كان أمي فإن قالت:

 تصدقت نيإ:  فقالت ، - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب أتت امرأة أن النسائي: لف  -

 يف عليك ورد ، اهلل آجرك قد:  فقال ؟ املرياث يف إلي فرجعت ، فماتت جبارية أمي على

 (90).املرياث

 رسول رديف عباس بن الفضل كان :قال أنه عباس بن اهلل عبد عن ريسا بن سليمان عن

 إليها ينظر لالفض فجعل تستفتيه خثعم من امرأة فجاءته - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل

 قالت .اآلخر الشق إىل الفضل وجه يصرف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فجعل إليه وتنظر

 أن عيستطي ال كبريا شيخا أبي أدركت احلج يف عباده على اهلل فريضة إن :اهلل رسول يا

 .الوداع حجة يف وذلك نعم قال عنه أفأحج الراحلة على يثبت

 خلفه النحر ومي عباس بن الفضل - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول أردف: رواية ويف -

 - َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى -نيبال فوقف ، وضيئا رجال الفضل وكان ، راحلته عجز على

 َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول تستفتى وضيئة خثعم من امرأة وأقبلت ، يفتيهم للناس

 - َوَسلََّم ِهَعَلْي اللَُّه َصلَّى - النيب فالتفت ، حسنها وأعجبه ، إليها ينظر الفضل فطفق -

                                                           
 1100" الكربى" يف ،" النسائي"و(. 1102)9/260 ومسلم. 19944)6/943 أمحد هوأخرج -- 90
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 اي فقالت ، إليها النظر عن وجهه فعدل ، الفضل بذقن فأخذ بيده فأخلف ، إليها ينظر

 نأ يستطيع ال ، كبريا شيخا أبي أدركت عباده على احلج يف اهلل فريضة إن اهلل رسول

 (92).نعم قال عنه أحج أن عنه يقضى فهل ، الراحلة على يستوى

 -صل  الله دليه وسلم –حج النبي 

 ومل بعمرة حلوا الناس شأن ما اهلل لرسو يا: قالت أنها--عنها  اهلل رضي-حفصة عن

 عمرتك؟ من أنت حتلل

 .(91) .أحنر حتى أحل فال هدي، وقلدت رأسي، لبدت إني قال: 

 بالبيت الطواف إلا المناسك من تجتنب لا الحائض

 تطف مل أنها غري كلها املناسك فنسكت حاضت، عائشة وإن :قال اهلل، عبد بن جابر عن

! ؟ باحلج وأنطلق وعمرة حبج أتنطلقون اهلل، رسول يا الت:ق طافت، طهرت فلما بالبيت،

 وأن احلجة. ذي يف احلج بعد فاعتمرت التنعيم، إىل معها هرج أن الرمحان عبد فأمر

 ، يرميها هوو بالعقبة - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول لقي جعشم بن مالك بن سراقة

 ؟ اهلل رسول يا خاصة هذه ألكم:  فقال

 (99) لألبد. بل ال، قال: 

 

                                                           
" مسلم"و( 2629)1/219" البخاري"و 2099" الدارمي"و( 2030)2/123" أمحد" و(. 600) واحلميدي،  191" املوطأ" مالك خرجه - 92

  9102" الكربى" ويف،  6/220" النسائي" 2003" داود أبو"و( 9190)4/202
 ابن"و 2001" داود أبو"و 4/60" مسلم"و. 0/103و 1/206" البخاري"و 1/109" أمحد"و( . 161) صفحة" املوطأ" مالك هأخرج - 91

 9041" ماجة
 1006" خزمية ابن"و. 2003" داود أبو"و( 2006و 2162" )البخاري"و( 24990)9/906 أمحد أخرجه - 99
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 من حاضت في الحج

.  فاضتأ ما بعد يحي بنت صفية حاضت :قالت ، عائشة نأ ، وعروة سلمة بيأ عن

- اهلل سولر فقال. - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل لرسول حيضتها فذكرت:  عائشة قالت

 ؟هي حابستناأ: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 بعد حاضت ثم بالبيت، وطافت فاضت،أ كانت قد نهاإ اهلل رسول يا فقلت: قالت: 

 (94().فلتنفر: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - رسول فقال فاضة.اإل

 الاشتراط في الحج

- َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب أتت الزبري بنت ضباعة أن ، عباس ابن عن،  عكرمة عن

 ؟ أفأشرتط،  احلج أريد إني،  اهلل رسول يا:  قالتف، 

  أقول؟ كيف قالت:. نعم قال: 

 (96).حتبسين حيث األرض من حملى لبيك لبيك، اللهم لبيك قولي: قال:

 الجدر من البيت

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب لتأس :قالت ،-عنها اهلل رضي- عائشة، عن يزيد، بن سوداأل عن

  هو؟ البيت منأ جلدرا عن- َوَسلََّم

 البيت؟ يف يدخلوه مل هلم فما قلت: نعم. قال:

 مرتفعا؟ بابه شان فما قلت: النفقة، بهم قصرت قومك نإ قال: 

                                                           
 9001" ماجة ابن"و 4/39" مسلم"و. 6/119" البخاري"و. 1/01 أمحد أخرجه - 94

 9094" الكربى" ويف،  6/210" النسائي"و 342" والرتمذي 2001" داود أبو"و 2022" الدارمي"و( 9901)2/961 أمحد أخرجه - 96
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 حديث قومك نأ ولوال ، شاؤوا من ومينعوا شاؤوا من ليدخلوا قومك ذلك فعل:  قال 

 بابه الصق نأو البيت يف اجلدر دخلأ نإ قلوبهم تنكر نأ فأخاف باجلاهلية عهدهم

 (91).باألرض

 غريى البيت دخل قد هلكأ كل اهلل رسول يا قالت: عائشة؛ أنها عن جبري، بن سعيد عن

 تطعنااس ما:  شيبة فقال ، ليهإ فأرسلت.  الباب لك فيفتح شيبة إىل يرسلأ:  فقال ،

 احلجر يف صلى :- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب فقال ، بليل إسالم وال جاهلية يف فتحه

 (90).بنوه حني البيت بناء عن استقصروا قومك نفإ

 الحج دل  ما تم وقفه للجماد

 َصلَّى- اهلل رسول مع حاجا معقل أبو قالت: كان معقل. أم إىل ارسل الذي مروان رسول عن

 حتى نميشيا فانطلقا حجة. علي أن علمت قد معقل: أم قالت قدم فلما- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

 معقل: أبو قال بكرا، معقل ألبي وإن حجة علي إن اهلل، رسول يا فقالت: عليه. دخال

 فلتحج عطهاأ: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فقال اهلل. سبيل يف جعلته صدقت.

 تسقمو كربت قد امرأة إني اهلل، رسول يا فقالت: البكر. فأعطاها اهلل. سبيل يف فإنه عليه

  حجيت؟ من عنى جيزئ عمل من فهل

 (90) حجة. جتزى رمضان يف عمرة قال:

 مبرور حج الجماد أفضل

 رسول يا: قالت نهاأ- عنها اهلل رضي- املؤمنني مأ عائشة، عن طلحة، بنت عائشة عن

  جناهد؟ فالأ العمل. فضلأ اجلهاد نرى اهلل،

                                                           
 1366" ماجة ابن/ "4" مسلم"و 3/201و 1/203 والبخاري( 2001) الدارمي أخرجه - 91
 1/10 أمحد أخرجه - 90
 املهاجر بن إبراهيم لضعف السياقة بهذه ضعيف إسناده 0023" داود أبو"و 1/906 أمحد أخرجه - 90
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 .(93)مربور  حج اجلهاد فضلأ لكن ال. قال:

 يلة القدرفصل: الدداء ل

 ليلة وافقت نإ يتأرأ اهلل، سولر يا: قلت :قالت عائشة، عن بريدة، بن سليمان عن

  فيها؟ أقول ما القدر

 (40) عين. فاعف العفو حتب عفو إنك اللهم قولي: قال:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 4/93" البخاري"و 1/10 أمحد أخرجه -93
 (000) والليلة اليوم عمل يف" النسائي"و 1/160 أمحد أخرجه - 40
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 اتاب النكاح

 درض المرأة نفسما دل  رسول الله

 رسول إىل امرأة جاءت :أنس قال له، ابنة وعنده أنس، عند كنت قال: البناني، ثابت عن

 ؟ حاجة يب ألك اهلل، رسول يا قالت: نفسها، عليه تعرض- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل

 رغبت ، منك خري هي:  قال.  سوأتاه وا ، سوأتاه وا حياءها، أقل ما أنس: بنت فقالت

 .نفسها عليه فعرضت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب يف

 لي ليس:  قالف نفسها، تعرض- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب أتت امرأة ية: أنروا ويف -

 .حاجة النساء يف

 رسول يف رغبت منك، خريا كانت أنس: قال وجهها، أصلب كان ما ألنس: ابنة فقالت

 (42).عليه نفسها فعرضت ، - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل

 المرأة؟ دل  حقا أدظم الناس أي

 اعظم الناس يأ: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب لتأس :قالت عائشة. عن عتبة، بيأ عن

  املرأة؟ على حقا

  الرجل؟ على حقا أعظم الناس يأف: قلت زوجها. قال:

 (41) مه.أ قال:

 

                                                           
 ويف 6942" الكربى" ويف ،1/00" النسائي"و 1002" ماجة ابن"و( 6210)0/20" البخاري"و( 29002)9/110 أمحد أخرجه - 42

 6941" ربىالك"
 (219 ص" )الكربى" يف النسائي أخرجه - 41
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 الحقوق الزوجية

 يا فقالت - َوَسلََّم َعَلْيِه لَُّهال َصلَّى - النيب إىل امرأة جاءت :قال عمر ابن عن عطاء عن

 قالت قتب ظهر على كانت وإن نفسها متنعه ال فقال الزوجة على الزوج حق ما اهلل رسول

 فعلت فإن بإذنه إال بشيء بينه من تصدق ال قال الزوجة على الزوج حق ما اهلل رسول يا

 يوما تصوم ال قال لزوجةا على الزوج حق ما اهلل رسول يا قالت الوزر وعليها األجر له كان

 ال قال الزوجة على الزوج حق ما اهلل رسول يا قالت تؤجر ومل أمثت فعلت فإن بإذنه إال

 الغضب ومالئكة الرمحة ومالئكة اهلل مالئكة لعنتها فعلت فإن بإذنه إال بيته من خترج

 (49).ترجع أو تفيء حتى

 افران العشير

 :قال أنه- َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول عن رعم بن اهلل عبد عن دينار بن اهلل عبد عن

 نهنم امرأة فقالت النار أهل أكثر رأيتكن يفإن االستغفار وأكثرن تصدقن النساء معشر يا

 نم رأيت وما العشري وتكفرن اللعن تكثرن قال النار. أهل أكثر اهلل رسول يا لنا وما جزلة

 والدين؟ العقل نقصان اهلل: وما رسول يا قالت كنمن لب لذي أغلب ودين عقل ناقصات

 الليالي ومتكث العقل نقصان فهذا رجل شهادة تعدل امرأتني فشهادة العقل نقصان أما قال

 (44).الدين نقصان فهذا رمضان يف وتفطر تصلى ما

 

 

                                                           
 (029) محيد بن عبد أخرجه - 49
 4009( ماجة ابن)و 4103" داود أبو"و( 269)2/12" مسلم"و( 6949)1/11 أمحد أخرجه - 44
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 كواج البكر

 ابن زوجين بىأ نإ: فقالت عليها. دخلت فتاة عائشة: أن عن بريدة، بن اهلل عبد عن

  كارهة. ناأو خسيسته بي لريفع أخيه

 َوَسلََّم َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى-اهلل رسول فجاء وسلم عليه اهلل صلى النيب يأتي حتى ياجلس قالت

 ليهاإ األمر فجعل فدعاه أبيها ىلإ رسلأف فأخربته-

ء. شي األمر من النساء اعلم أن أردت ولكن أبى صنع ما أجزت اهلل: قد رسول يا فقالت 

(46) 

 فضل كواج البكر   

 واديا نزلت لو يتأرأ اهلل رسول يا: : قلتقالت- عنها اهلل رضي- عائشة عن عروة، عن

 قال: بعريك ترتع كنت يهاأ يف منها، يؤكل مل شجرا ووجدت منها، كلأ قد شجرة وفيه

 منها. يرتع مل الذي يف

 (41) غريها. بكرا يتزوج مل- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول نأ تعنى 

 -رضي الله دنما–كواج النبي من دائشة 

 بن عثمان امرأة حكيم بنت خولة جاءت خدجية هلكت ملا: قاال وحييى. سلمة بيأ عن

 َتَزوَُّج؟ أال اهلل رسول يا: قالت مظعون.

 من؟ قال:

 ثيبا. شئت نإو بكرا، شئت نإ: قالت 

                                                           
 1/01" النسائي"و. 1/291 أمحد أخرجه - 46
 1/0 البخاري أخرجه - 41
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  البكر؟ فمن قال: 

 بكر. بىأ بنت عائشة ليك،إ وجل عز اهلل خلق حبأ ابنة: قالت

  الثيب؟ ومن قال: 

 تقول. ما على واتبعتك بك منتآ قد زمعة، ابنة سودة: قالت

 على. فاذكريهما فاذهيب قال: 

 اخلري من عليكم وجل عز اهلل دخلأ ماذا رومان، مأ يا: فقالت بكر. أبى بيت فدخلت 

 والربكة.

  ذاك؟ وما: قالت 

  عائشة. عليه اخطب- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل لرسو أرسلين: قالت

  يأتي. حتى بكر باأ يانتظر: قالت

 والربكة. اخلري من عليكم اهلل دخلأ ماذا بكر، أبا يا: فقالت بكر، أبو فجاء

 ذاك؟ وما قال: 

  عائشة. عليه اخطب- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول أرسلين: قالت 

  خيه.أ ابنة يه ااإ له، تصلح وهل قال:

 له يفقول ليهإ يارجع قال: ذلك. له فذكرت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول إىل فرجعت

 .لي تصلح وابنتك سالماإل يف خيأ نتأو خوكأ ناأ

 قد عدى بن مطعم نإ رومان: مأ قالت وخرج. .انتظري قال: له. ذلك فذكرت فرجعت 

  بكر. ألبى فاخلفه قط وعدا وعد ما فواهلل ابنه على ذكرها كان

  الفتى. مأ امرأته وعنده عدى بن مطعم على بكر أبو فدخل
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 وجتز نإ عليه نتأ الذي دينك يف مدخله صاحبنا مصب لعلك قحافة أبى ابن يا: فقالت

  ليك.إ

  تقول. هذه قولأ عدى بن للمطعم بكر أبو قال

 اليت عدته من نفسه يف كان ما وجل عز اهلل اذهب وقد عنده من جفخر ذلك. تقول نهاإ قال

 ياهإ زوجهاف فدعته- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول يل ادعى خلولة فقال فرجع وعده

 فقالت: ماذا زمعة بنت سودة على فدخلت خرجت ثم سنني ست بنت يومئذ وعائشة

  كة.والرب اخلري من عليك وجل عز اهلل ادخل

 عليه. أخطبك- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول أرسلين قالت ذاك وما قالت

 ختلف قد السن دركتهأ قد كبريا شيخا وكان له ذاك يفاذكر بىأ إىل يادخل وددت قالت 

 حكيم. بنت خولة فقالت هذه من فقال اجلاهلية بتحية فحيته عليه فدخلت احلج عن

 ماذا كريم كفء قال سودة. عليه اخطب اهلل عبد بن حممد أرسلين لتقا نكشأ فما قال 

  ذاك. حتب قالت صاحبتك تقول

 دق املطلب عبد بن اهلل عبد بن حممد نأ تزعم هذه نإ بنية أي قال فدعيتها .يل ادعها قال

 نعم. قالت به زوجكأ نأ حتبنيأ كريم كفء وهو هطبك رسلأ

 خوهاإ فجاءها ياهإ فزوجها إليه- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه لَّىَص- اهلل رسول فجاء لي ادعيه قال 

 لعمرك سلمأ نأ بعد فقال الرتاب سهأر يف حيثى فجعل احلج من زمعة بن عبد

 سودة- لََّمَوَس َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-اهلل رسول تزوج نأ الرتاب سيأر يف احثى يوم لسفيه نيإ

  زمعة. بنت

 رسول اءفج قالت.  السنح يف اخلزرج بن احلارث بنى يف فنزلنا ينةاملد فقدمنا عائشة قالت

 فجاءتين اءونس نصاراأل من رجال ليهإ واجتمع بيتنا فدخل - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل
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 ففرقتها مجيمة وىل األرجوحة من فأنزلتين يب ترجح عذقني بني أرجوحة يلف نىاو يمأ

 ألنهج نيإو الباب عند يب وقفت حتىي تقودن أقبلت ثم ماء من بشيء وجهى ومسحت

 على جالس - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول ذاإف يب دخلت ثم نفسى من سكن حتى

 كهلأ هؤالء قالت ثم حجره يف فأجلستين نصاراأل من ونساء رجال وعنده بيتنا يف سرير

 .  فيك هلم وبارك فيهم لك اهلل فبارك

 ما بيتنا يف- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى-اهلل رسول يب وبنى فخرجوا والنساء الرجال بفوث

 يرسل كان جبفنة عبادة بن سعد ليناإ رسلأ حتى شاة على ذحبت وال جزور على حنرت

 سعت بنت يومئذ ناإو نسائه ىلإ دار اذا- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول ىلإ بها

 (40).نيسن

 الغيرة

 صلى اهلل رسول أن حدثت، وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج-عنها اهلل رضي-عائشة عن

 :فقال. أصنع ما فرأى فجاء عليه، فغرت: قالت. ليال عندها من خرج وسلم عليه اهلل

 ىصل اهلل رسول فقال مثلك؟ على مثلي يغار ال ومالي: فقلت. «أغرت؟! عائشة يا لك؟ ما»

 شيطان؟ معي أو! اهلل رسول يا: قالت. «شيطانك؟ جاءك أقد: »سلمو عليه اهلل

 .«نعم: »قال إنسان؟ كل ومع: قلت. «نعم: »قال

 (40) «أسلم حتى عليه أعانين ربي ولكن نعم،: »قال! اهلل رسول يا ومعك؟: قلت

 

                                                           
 1/120 أمحد أخرجه - 40

 اإلسناد صحيح : ،و قال األلباني 0/01 النسائي أخرجه و( .401 رقم ،2/100) الصغري يف الطرباني أخرجه- 40
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 اتاب

 والنفقة الرضادة 

 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

 حتى له آذن أن فأبيت على يستأذن الرضاعة من ىعم جاء قالت عائشة عن أبيه عن

 قلت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول جاء فلما- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول أستأمر

 عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال. له آذن أن فأبيت على استأذن الرضاعة من عمى إن

 عمك إنه» قال الرجل يرضعين ومل املرأة أرضعتين إاا قلت«.  عمك عليك فليلج»-وسلم

 (43) .«عليك فليلج

 رضاع الكبير

 يدخل حذيفة أبي موىل ساملا إن اهلل، رسول يا قالت: أنها حذيفة أبي امرأة سهلة، عن

 أرضعه يفك فقالت أرضعيه: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فقال حلية ذو وهو علي

  (60) عليها. يدخل فكان فأرضعته أرضعيه فقال: حلية؟ ذو ووه

 النفقة دل  اليتيم

 يف سلمة أبي بين إن اهلل رسول يا قالت: أنها سلمة أم عن سلمة أبي ابنة زينب عن

 إن أجر أفلي كذا وال كذا بتاركتهم ولست عليهم أنفقت ما إال شيء هلم وليس حجري

                                                           
 4/211" مسلم"و 9/111" البخاري"و 1164" الدارمي"و 1/99" أمحد"و. 113" احلميدي"و( 901) صفحة" املوطأ" مالك أخرجه - 43

  214و 219و
 1/961 أمحد أخرجه (،9901ح (610/ 6) واملثاني اآلحاد - 60
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 أنفقت ما رأج لك نإف عليهم أنفقي- َوَسلََّم َعَلْيِه لَُّهال َصلَّى- النيب فقال عليهم أنفقت

 (62) عليهم(

 الصدقة دل  الزوج

 تنفق فكانت: قال،  اليد صناع امرأة وكانت،  ولده وأم مسعود بن اهلل عبد امرأة رائطة عن

 ولدكو أنت شغلتين لقد: مسعود بن اهلل لعبد فقلت: قالت،  صنعتها من ولده وعلى عليه

 مل إن أحب ما واهلل: اهلل عبد هلا فقال،  بشيء معكم أتصدق أن أستطيع فما،  قةالصد عن

 رسول يا: قالتف - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول فأتت،  تفعلي أن أجر ذلك يف يكن

 صنعة ذات امرأة إني اهلل

 فما،  الصدقة عن شغلوني وقد،  غريها نفقة لزوجي وال لولدي وال لي وليس،  منها أبيع

 - اهلل رسول هلا فقال: قال ؟ أنفقت فيما أجر من لي فهل،  بشيء أتصدق أن أستطيع

 (61)". عليهم أنفقت ما أجر ذلك يف لك فإن عليهم أنفقئ: " - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 

 

 

 

 

                                                           
 2096" ماجة ابن"و 9/00" مسلم"و. 1/262" البخاري"و.  924و 1/131 أمحد أخرجه - 62

 عروة بن هشام عن طرق من( 9/609) وأمحد( 092) حبان وابن( 2000) عبيد وأبو( 2/900) الطحاوي أخرجه األلباني الشيخ قال - 61

 الشيخني شرط على صحيح سند وهذا: عنها قلت عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن أبيه عن
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 الخلع والطلاق  باب 

 الخلع

 قيس بن ثابت حتت سهل بنت يبةحب كانت قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن

 على دخل إذا اهلل خمافة لوال واهلل اهلل رسول يا فقالت. دميما رجال وكان مشاس بن

 قالت«.  ديقتهح عليه أتردين»  - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فقال وجهه يف لبصقت

 (69).- َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول بينهما ففرق قال. حديقته عليه فردت قال. نعم

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى -- النيب أتت قيس بن ثابت امرأة أن --عنهما اهلل رضي- عباس ابن عن

 أكره ينولك دين، وال خلق يف عليه أعيب ما قيس بن ثابت اهلل! رسول يا :فقالت- َوَسلََّم

 "،؟  ديقتهح عليه أتردين "- َوَسلََّم َعَلْيِه ُهاللَّ َصلَّى- اهلل رسول قال اإلسالم، يف الكفر

 (64) طليقةت وطلقها احلديقة، اقبل "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول قال نعم. قالت:

 بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

 ارجتعها إذا تهامرأ وهى يطلقها أن شاء ما امرأته يطلق والرجل الناس كان قالت عائشة عن

 نىم فتبيين أطلقك ال واهلل المرأته رجل قال حتى أكثر أو مرة مائة طلقها وإن العدة يف وهى

 فذهبت. راجعتك يتنقض أن عدتك همت فكلما أطلقك قال ذاك وكيف قالت أبدا. آويك وال

 ليهع اهلل صلى- النيب جاء حتى عائشة فسكتت فأخربتها عائشة على دخلت حتى املرأة

 َمرََّتاِن طََّلاُقال} القرآن نزل حتى- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب فسكت فأخربته-لموس

                                                           
 1296ح ،912/ 1)  ماجه ابن سنن(. 21239)4/9 أمحد أخرجه - 69

 1/213" النسائي"و. 1061" ماجة ابن" و( 6109)0/10 البخاري أخرجه - 64
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 الطالق الناس فاستأنف عائشة قالت [113: البقرة] { ِبِإْحَساٍن َتْسِريٌح َأْو ِبَمْعُروٍف َفِإْمَساٌك

 (66() .طلق يكن مل ومن طلق كان من مستقبال

 بائنا نفقة المطلقة طلاقا   

 عمرو أبو زوجي إىل أرسل تقول قيس بنت فاطمة مسعت قال اجلهم أبى بن بكر أبى عن

 ومخسة متر آصع خبمسة معه وأرسل بطالقي ربيعة أبى بن عياش املغرية بن حفة بن

 يابيث على فشددت قالت. ال قال منزلكم يف أعتد وال هذا إال نفقة لي أما فقلت شعري آصع

 لك ليس صدق» قال. ثالثا قلت. «طلقك كم» فقال-وسلم عليه اهلل ىصل- اهلل رسول وأتيت

 انقضت إذاف عنده ثوبك تلقى البصر ضرير فإنه مكتوم أم ابن عمك ابن بيت يف اعتدى. نفقة

 لَُّهال َصلَّى- النيب فقال. اجلهم وأبو معاوية منهم خطاب فخطبين قالت. «ف ذنيين عدتك

 بيضر أو - النساء على شدة منه اجلهم وأبو احلال خفيف ترب معاوية إن»- َوَسلََّم َعَلْيِه

 (61) .«. زيد بن بأسامة عليك ولكن - هذا حنو أو النساء

 الظمار

 ورةس صدر وعال جل اهلل أنزل الصامت بن أوس ويف واهلل يف: قالت ثعلبة، بنت خويلة عن

 فدخل: التق وضجر، خلقه، ساء قد كبريا شيخا وكان عنده، كنت: قالت ااادلة،

 يف فجلس خرج، ثم أمي، كظهر علي أنت: وقال فغضب، شيء، يف فراجعته يوما علي

 والذي كال: قلت: قالت نفسي، على يريدني هو فإذا علي، دخل ثم ساعة، قومه نادي

 مه،حبك فينا ورسوله اهلل حيكم حتى قلت ما قلت وقد إلي، ختلة ال بيده، خويلة نفس

 حتيت، لقيتهفأ الضعيف، الشيخ املرأة به تغلب مبا فغلبته نه،م فامتنعت فواثبين،: قالت

 اهلل رسول جئت حتى خرجت ثم ثيابا، منها فاستعرت جاراتي، بعض إىل  خرجت ثم

                                                           
 (211/  0) اإلرواء وقال األلباني: ضعيف، (2231) الرتمذي أخرجه - 66

 1/260" النسائي"و 2296" الرتمذي"و 1096و 2013" ماجة ابن"و 4230" مسلم"و 2604 محيد بن وعبد 1/422 أمحد أخرجه - 61
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 ما يهإل أشكو فجعلت منه، لقيت ما له فذكرت يديه، بني فجلست وسلم، عليه اهلل صلى

 ناب خويلة، يا: »يقول وسلم يهعل اهلل صلى اهلل رسول فجعل: قالت خلقه، سوء من ألقى

 رسول فتغشى القرآن، نزل حتى برحت ما فواهلل: قالت ،«فيه اهلل فاتقي كبري، شيخ عمك

 أنزل دق خويلة، يا: »فقال عنه، سري ثم يغشاه، كان ما - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل

 يف جتادلك اليت قول اهلل مسع قد}: علي قرأ ثم: قالت ،«صاحبك ويف فيك وعال جل اهلل

: البقرة] {أليم عذاب وللكافرين}: قوله إىل ،[2: ااادلة] {اهلل إىل وتشتكي زوجها

 يا: وقلت: تقال ،«رقبة فليعتق مريه: »- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول فقال ،[204

 اي واهلل: فقلت: قالت ،«متتابعني شهرين فليصم: »قال يعتق، ما عنده ما اهلل، رسول

 ،«متر من وسقا مسكينا ستني فليطعم: »قال صيام، من به ما كبري، شيخ إنه اهلل رسول

- َوَسلََّم ِهَعَلْي اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول فقال: قالت عنده، ذلك ما اهلل، رسول يا واهلل: فقلت

: قالف آخر، بعرق أعينهس اهلل رسول يا وأنا: فقلت: قالت ،«متر من بعرق سنعينه فإنا: »

 :قالت ،«خريا عمك بابن استوصي ثم عنه، به فتصدقي فاذهيب وأحسنت، أصبت،»

 (60)ففعلت 

 ددت الحامل

 رقماأل بن اهلل عبد بن عمر إىل كتب أباه أن مسعود بن عتبة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد

 قال وعما ديثهاح عن فيسأهلا األسلمية احلارث بنت سبيعة على يدخل أن يأمره الزهري

 اهلل عبد إىل اهلل عبد بن عمر فكتب استفتته حني - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول هلا

 نب عامر بنى يف وهو خولة ابن سعد حتت كانت أنها أخربته سبيعة أن هربه عتبة بن

 وضعت أن تنشب فلم حامل وهى الوداع حجة يف عنها فتوفى بدرا شهد ممن وكان لؤى

 بن السنابل أبو عليها فدخل للخطاب جتملت نفاسها من تعلت فلما وفاته بعد محلها

 إنك النكاح ترجني لعلك متجملة أراك لي ما هلا فقال - الدار عبد بنى من رجل - بعكك

                                                           
 (.1000(( )اإلرواء( ، ))2320(( )داود أبي صحيح)) ل حسن األلباني،و قال  1124" داود أبو"و. 1/420 أمحد أخرجه - 60
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 ذلك لي قال فلما سبيعة قالت. وعشر أشهر أربعة عليك متر حتى بناكح أنت ما واهلل

 عن فسألته - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول فأتيت مسيتأ حني ثيابي على مجعت

 هابش ابن قال. ىل بدا إن بالتزوج وأمرني محلي وضعت حني حللت قد بأنى فأفتاني ذلك

 حتى زوجها يقربها ال أن غري دمها يف كانت وإن وضعت حني تتزوج أن بأسا أرى فال

 (60).تطهر

 مكان العدة

 أن عجرة: بن كعب بنت زينب عمته عن عجرة، بن كعب بن اقإسح بن سعيد عن

 إىل جاءت أنها أخربتها:- ياخلدر سعيد أبي أخت وهي- سنان بن مالك بنت الفريعة

 فإن رة،خد بين يف أهلها إىل ترجع أن تسأله،  - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول

:  قالت. فقتلوه حلقهم القدوم بطرف كانوا إذا حتى أبقوا، له أعبد طلب يف خرج زوجها

 ؟ اهلل رسول فسألت

 الت:ق نفقة، وال ميلكه مسكن يف يرتكين مل زوجي فإن خدرة، بين يف أهلي إىل أرجع أن 

 يف كنت ذاإ حتى فانصرفت، قالت:".  نعم: " - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فقال

 هعلي فرددت". قلت؟ كيف"  فقال: له، فنوديت بي أمر أو ،؟ اهلل رسول ناداني احلجرة

 جلهأ الكتاب يبلغ حتى بيتك، يف امكثي"  فقال: زوجي، شأن من له ذكرت اليت القصة

 إلي أرسل عفان بن عثمان كان فلما قالت: وعشرا، أشهر أربعة فيه فاعتددت قالت:". 

 (63) .به وقضى فاتبعه فأخربته، ذلك، عن فسألين

 الحضانة

                                                           
 - 6101" الكربى" ويف،  1/234" النسائي"و.  - 1901" داود أبو"و. - 4/100 مسلم أخرجه - 60

 صحيح:  وقال( 1099 رقم ، 1/111) واحلاكم ،( 2004 رقم ، 14/449) والطرباني ،( 10291 رقم ، 1/900) أمحد أخرجه - 63

 ( 1092)  ماجة ابن ، صحيح : األلباني وقال( .2114 رقم ، 192 ص) الطيالسى:  أيًضا وأخرجه.  اإلسناد

 



35 
 

 وثديي وعاء، له بطين كان هذا ابين إن اهلل، رسول يا قالت: امرأة عمرو؛ أن بن اهلل عبد

 اهلل رسول هلا فقال مين. ينتزعه أن وأراد طلقين، أباه وإن حواء، له وحجري سقاء، له

 .تنكحي مل ما به، أحق أنت وسلم: عليه اهلل صلى

 .تزوج مل ام بولدها، أحق املرأة أن قضى- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب أن: رواية ويف -

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصلاة وغيرمما البرباب 

                                                           
 حسن األلباني:وقال  (101/ 6) داود أبي سنن وصحيح وضعيف، 1101" داود أبو"و( 1000)1/201أمحد أخرجه -10
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 المدية إل  الجار

 قال: هدي؟أ أيهما فإىل جارين، لي إن اهلل، رسول يا عنها؛ قلت: اهلل رضي عائشة، عن

 (12)بابا.  منك أقربهما إىل

 صلة الأُّم المشراة

 عاهدهم. إذ قريش عهد يف مشركة وهي أمي علي قدمت قالت: بكر. أبي بنت أمساء عن

 وهي أمي علي دمتق اهلل، رسول يا: فقلت. - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول ستفتيتاف

 (11) .أمك صلي نعم، قال: أمي؟ أفأصل راغبة

 التحذير من الإسبال

 جر من : "- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول قال قال:- عنهما اهلل رضي- عمر ابن وعن

 ذيوهلنب النساء تصنع فكيف أم سلمة: فقالت ". القيامة يوم إليه اهلل ينظر مل خيالء ثوبه

 فريخينه"  قال: أقدامهن؛ تنكشف إذا قالت:"  شربا يرخني"  قال: اهلل[؟ رسول ]يا

 (19)وصححه  والرتمذي النسائي، أخرجه ". عليه يزدن ال ذراعا

 

 

 استعارة الثوب

                                                           
 (200( )املفرد األدب) ويف ،0/29و 9/226" البخاري"و 1/206 أمحد أخرجه -12
 9/126" البخاري"و. 1/944 وأمحد. 920) احلميدي أخرجه -11
 "الكربى" يف" النسائي"و 4330" داود أبو"و 1/213" مسلم"و .46و 0/44" البخاري"و. 1/946" أمحد"و(. 923) احلميدي أخرجه -19
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 نىب قصر فنزلت امرأة فقدمت العيدين، يف هرجن أن عواتقنا انع كنا قالت حفصة عن

 ثنيت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب مع غزا أختها زوج وكان أختها، عن فحدثت خلف،

 فسألت املرضى، على ونقوم الكلمى، نداوى كنا قالت ست. يف معه أخيت وكانت عشرة،

 خترج ال نأ جلباب هلا يكن مل إذا بأس إحدانا أعلى- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب أخيت

 يةعط أم قدمت فلما «.املسلمني ودعوة اخلري ولتشهد جلبابها، من صاحبتها لتلبسها» قال

 قالت إال ذكرهت ال وكانت- نعم بأبي قالت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب أمسعت سألتها

 واحليض، اخلدور ذوات العواتق أو اخلدور، وذوات العواتق هرج» يقول مسعته- بأبي

 (14) «.املصلى احليض ويعتزل املؤمنني، ودعوة اخلري وليشهدن

 الن ِّسَاء   بَيْعَةُّ 

 اهلل لرسو اي قلت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول أبايع أن أردت ملا قالت عطية أم عن

 اذهيب» قال. فأبايعك أجيئك ثم فأسعدها فأذهب اجلاهلية يف أسعدتين امرأة إن

  - َوَسلََّم ْيِهَعَل اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فبايعت جئت ثم فساعدتها فذهبت قالت. «فأسعديها

(16) 

 الرجال؟ يذار اما القرآن في نذار لا لنا ما

- َوَسلََّم ِهَعَلْي اللَُّه َصلَّى- للنيب قلت: تقول سلمة، أم مسعت: قال شيبة، بن الرمحن عبد

 أناو املنرب، على وقراءة إال يوم ذات يرعين فلم الرجال؟ يذكر كما القرآن يف نذكر ال لنا ما :

 فإذا اجلريد، عند مسعي فجعلت حجرتي، إىل خرجت ثم شعري، فلففت رأسي، أسرح

                                                           
 1020" مسلم"و 914( البخاري)و 2103( الدارمي)و 12000)6/04" أمحد"و( 6012) الرزاق عبد أخرجه - 14
 اإلسناد األلباني: صحيح ( قال162/ 3) النسائي سنن وضعيف ، وصحيح0/240" النسائي"و 1/400 أمحد أخرجه - 16
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 اْلُمْسِلَماِتَو اْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ}: كتابه يف يقول اهلل إن آمنوا الذين أيها املنربية على يقول هو

 (11) .[96: األحزاب] {َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْؤِمِننَي

 ما للنساء في المجرة

 اهلجرة يف النساء ذكر اهلل أمسع ال اهلل، رسول يا قالت: أنها عنها، اهلل رضي سلمة أم عن

 ِمْن ْعُضُكْمَب ُأْنَثى َأْو َذَكٍر ِمْن ِمْنُكْم َعاِمٍل َعَمَل ِضيُعُأ َلا َأنني} وجل عز اهلل فأنزل بشيء.

 (10) [236: عمران آل] {َبْعٍض

  -الله دنمم أجمعين رضي-البيتآلُّ 

 على اآلية هذه نزلت:  قال - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب ربيب سلمة أبي بن عمر عن

 َوُيَطهنَرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل رنْجَسال َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اللَُّه ُيِريُد ِإنََّما} - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب

 و فاطمة - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب فدعا سلمة أم بيت يف [99: األحزاب] {َتْطِهرًيا

 يتبي أهل هؤالء اللهم الق ثم بكساء فجلله ظهره خلف وعلي بكساء فجللهم حسينا و حسنا

 على أنت قال ؟ اهلل نيب يا معهم وأنا سلمة أم قالت تطهريا وطهرهم الرجس عنهم فأذهب

 (10) خري إىل وأنت مكانك

 الرقية 

 جعفر بنى إن اهلل رسول يا أمساء قالت قال الزرقي رفاعة بن عبيد عن عامر بن عروة عن

 (13)« العني سبقته القدر سابق شيء كان فلو نعم» قال هلم فأسرتقى العني تصيبهم

                                                           
 .صحيح إسناده: األرناؤوط شعيب الشيخ وقال،  9019،  9011 ح الرتمذي و، ) 11120 ح أمحد أخرجه - 11
 (.1410) الرتمذي صحيح يف األلباني وصححه. صحيح: األلباني وقال(. 9019) الرتمذي - 10

 (2230و 301) النضري الروض األلباني: صحيح، ( وقال9000و 9106) الرتمذي أخرجه - 10
 ،141 الطيب الكلم ختريج ،4610 املشكاة )صحيح( نياأللباو قال 0436" الكربى" يف" النسائي"و( 1063) الرتمذي أخرجه - 13

 920 الظالل ،2161 الصحيحة
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 دمل بدون إيمان لا ينفع صاحبه

 يقري كان جدعان بن اهلل عبد إن اهلل، رسول يا قالت: أنها عنها، اهلل رضي عائشة عن

  ذلك؟ أينفعه ويفعل ويفعل الرحم ويصل الضيف،

 (00) الدين. يوم خطيئيت لي اغفر رب قط: يوما يقل مل إنه ال، قال:

 دون؟ما الطا   

 َصلَّى - اهلل رسول قال فقالت عائشة على دخلت قالت العدوية اهلل عبد بنت معاذةعن 

 قد لطعنا هذا :اهلل رسول يا قلت والطاعون بالطعن إال أميت تفنى ال :- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

 ؟الطاعون فما عرفناه

 (02) الزحف( من كالفار منها والفار كالشهيد بها املقيم البعري كغدة غدة قال 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1310 و 143(( )الصحيحة)) - صحيح: األلباني الشيخ قال و( 1/210 أمحد أخرجه - 00
 2310:  والصحيحة ، 4192:  اجلامع وصحيح ، 2190:  اإلرواء يف األلباني وصححه(  1/299 أمحد أخرجه - 02
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  والآداب باب الأخلاق

 فحشه يُتقي من مداراة

 فقال- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب على استأذن رجال أن عنها:رضي اهلل  – عائشةعن 

 تقال القول له أالن عليه دخل فلما العشرية رجل بئس أو العشرية ابن فلبئس له ائذنوا

 شر إن عائشة يا قال القول؟ له ألنت ثم قلت الذي له قلت اهلل رسول يا فقلت عائشة

 (01) فحشه اتقاء الناس تركه أو ودعه من القيامة يوم اهلل عند منزلة الناس

 الاستغفار

 وحبمده هللا سبحان» قول من يكثر- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلل رسول كان قالت عائشة عن 

 حبمدهو اهلل سبحان قول من تكثر أراك اهلل رسول يا فقلت التق. «إليه وأتوب اهلل أستغفر

 ثرتأك رأيتها فإذا أميت يف عالمة سأرى أنى ربى خربني» فقال. إليه وأتوب اهلل أستغفر

( تحوالف اهلل نصر جاء إذا) رأيتها فقد. إليه وأتوب اهلل أستغفر وحبمده اهلل سبحان قول من

 انك إنه واستغفره ربك حبمد فسبح أفواجا اهلل يند يف يدخلون الناس )ورأيت مكة فتح

  .(09)( توابا

 الحياء

 فخذيه عن اشفًاك بيته يف مضطجعًا- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول كان قالت عائشة عن

 له فأذن عمر ذنأستا ثم فتحدث احلال تلك على وهو له فأذن بكر أبو فاستأذن ساقيه أو-

 ثيابه وسوى- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فجلس عثمان استأذن ثم فتحدث كذلك وهو

                                                           
 الشمائل ويف ،2331" الرتمذي"و. 4032" داود أبو"و 0/12" مسلم"و 0/26" البخاري"و .1/90 وامحد (.143) ميدياحل أخرجه - 01

(966) 

 1/60" مسلم"و 1/96 أمحد أخرجه - 09
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 بكر أبو دخل عائشة قالت خرج فلما فتحدث فدخل واحد يوم يف ذلك أقول وال حممد فقال

 سويتو فجلست عثمان دخل ثم تبال ومل له تهتش فلم عمر دخل ثم تبال ومل له تهتش فلم

 (04) .املالئكة منه تستحيي رجٍل من أستحيي أال فقال ثيابك

 -رضي الله دنه  – لأنس-الل َهُ دَلَيْه  وَسَل َمَ  صَل َ -دداء النبي 

فأتيناه  ام،حرأم  أتى-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-رسول اهلل  مالك؛ أنعن أنس بن  ثابت،عن 

نا ثم قام فصلى ب قال: ئم،صافإني  سقائه،وهذا يف  وعائه،ردوا هذا يف  فقال: ومسن،بتمر 

-حيسب ثابت  فيما-وأقامين عن ميينه  خلفنا،فأقام أم حرام وأم سليم  تطوعا،ركعتني 

 ،خويصةإن لي  سليم:قالت أم  صالته،فلما قضى  بساط،على  تطوعا،فصلى بنا  قال:

ي إال دعا ل اآلخرة،فما ترك يومئذ خريا من خري الدنيا وال  له،ادع اهلل  أنس،خويدمك 

 وبارك له فيه. وولده،اللهم أكثر ماله  قال:ثم  به،

ألنصار وما أصبح يف ا وتسعني،أني قد دفنت من صليب بضعا  ابنيت،فأخربتين  أنس:قال 

 (06إال خامتي.() بيضاء،ما أملك صفراء وال  ثابت،يا  أنس:ثم قال  ماال،رجل أكثر مين 

 سؤالمن الدداء

 قال: أبي،ى يف دين كان عل أستعينه-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-النيب  أتيت قال: جابر،عن 

 وال-َسلََّم اللَُّه َعَلْيِه َو َصلَّى-ال تكلمي رسول اهلل  للمرأة:فرجعت فقلت  قال: آتيكم، فقال:

 لحم،لكأنكم عرفتم حبنا  جابر،يا  فقال: لنا،فذحبنا له داجنا كان  فأتانا، قال: تسأليه،

فقلت  قال: عليهم،اللهم صل  فقال: قال: علينا،أو صل  املرأة:الت له فلما خرج ق قال:

                                                           
 ( .1402 رقم ، 4/2011) ومسلم ،( 14906 رقم ، 1/11) أمحد أخرجه - 04

 100و داود" و"أب 2911( و"عبد بن محيد" 21169)9/210أخرجه أمحد  - 06

 



42 
 

دخل علينا وال ي كان-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-ترى رسول اهلل  قالت: نهيتك؟أليس قد  هلا:

 (01)؟!. يدعو لنا 

 الصبر دل  البلاء

ل اجلنة قلت بلى. عن عطاء بن أبى رباح قال: قال لي: ابن عباس أال أريك امرأة من أه

 قال:

ف فادع إني أصرع وإني أتكش قالت-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-هذه املرأة السوداء أتت النيب 

 اهلل لي. 

قال إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك. قالت أصرب. قالت فإنى 

 (00)هلا. أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف. فدعا 

 ودظةسؤالمن الم

 الرجال،ليك : غلبنا ع-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-النساء للنيب  اخلدري، قالتعن أبى سعيد 

 هلن:فكان فيما قال  وأمرهن،فوعظهن  فيه،فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن 

اثنني و امرأة:فقالت  النار،ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا حجابا من 

 (00)0واثنني.  فقال:
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 الصبر دل  احتساب الولد

 : من احتسب ثالثة من صلبه دخلقال-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى-أن رسول اهلل  أنس،عن 

واحدا. يا ليتين قلت  املرأة:قالت  اثنان،أو  قال: اثنان؟أو  فقالت:فقامت امرأة  اجلنة،

(03) 
زميل ، أنه مسع ابن عباس ، حيدث ، أنه مسع رسول أبي  احلنفيعن مساك بن الوليد 

يقول: من كان له فرطان من أمتى دخل اجلنة فقالت عائشة  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اهلل 

 بأبي فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط يا موفقة

 أمتك؟قالت فمن مل يكن له فرط من  

 (00)ى. مبثلمل يصابوا  أميتقال فأنا فرط  

 حارثة دن تحدثني ألا

يا نيب  حارثة:فقالت أم  بدر،كان حارثة أصيب يوم  قال: مالك،عن أنس بن  قتادة،عن 

إنها جنان  حارثة،يا أم  قال: البكاء؟وإال أجهدت عليه  اجلنة،إن كان ابين أصاب  اهلل،

 وإن حارثة أصاب الفردوس األعلى. جنة،كثرية يف 

وإال أكثرت  خريا،إن يكن حارثة أصاب  اهلل،يا رسول  قالت: أن أم حارثة رواية:ويف  -

 وإنه لفي الفردوس األعلى. كثرية،إنها جنان  حارثة،يا أم  قال: البكاء،

للَُّه ا َصلَّى-أتت النيب  سراقة،وهي أم حارثة بن  الرباء،أن أم الربيع بنت  رواية:ويف  -

صابه سهم أ بدر،وكان قتل يوم  حارثة،دثين عن أال حت اهلل،يا نيب  فقالت:-َعَلْيِه َوَسلََّم 

                                                           
 1022، ويف "الكربى"  4/19لنسائي أخرجه ا - 03
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ا ي قال: البكاء،اجتهدت عليه يف  ذلك،وإن كان غري  صربت، اجلنة،فإن كان يف  غرب،

 وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى. اجلنة،إنها جنان يف  حارثة،أم 

وكان ابنها  ،-َم اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى-أن الربيع بنت النضر أتت النيب  رواية:ويف  -

ْيِه اللَُّه َعَل َصلَّى-فأتت رسول اهلل  غرب،أصابه سهم  بدر،حارثة بن سراقة أصيب يوم 

ب وإن مل يص وصربت،لئن كان أصاب خريا احتسبت  حارثة؟أخربني عن  فقالت:-َوَسلََّم 

 يف إنها جنان حارثة،يا أم  وسلم:فقال النيب صلى اهلل عليه  الدعاء،اخلري اجتهدت يف 

 .(02)وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى جنة،

 الجماد في البحر  

نت يدخل على أم حرام ب -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل 

ملحان ، وكانت حتت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها يوما فأطعمته ، وجعلت تفلي 

عليه وسلم ، ثم استيق  وهو يضحك ، قالت : فقلت :  رأسه ، فنام رسول اهلل صلى اهلل

ما يضحكك يا رسول اهلل ؟ قال : ناس من أميت ، عرضوا علي ، غزاة يف سبيل اهلل ، 

 -شك إسحاق  -يركبون ثبج هذا البحر ، ملوكا على األسرة ، أو مثل امللوك على األسرة 

 َصلَّى -، فدعا هلا رسول اهلل  قالت : فقلت : يا رسول اهلل ، ادع اهلل أن جيعلين منهم

ثم وضع رأسه ، ثم استيق  وهو يضحك ، فقلت : ما يضحكك يا رسول   -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

الت ق -كما قال يف األوىل  -اهلل ؟ قال : ناس من أميت ، عرضوا علي ، غزاة يف سبيل اهلل 

 ل: أنت من األولني.: فقلت : يا رسول اهلل ، ادع اهلل أن جيعلين منهم ، قا

حني خرجت من  دابتها،فصرعت عن  سفيان،فركبت البحر يف زمان معاوية بن أبي 

 (01)فهلكت.  البحر،

                                                           
ا: وأخرجه صحيح. حسن وقال:( 3174 رقم ،5/327) الترمذي أخرجه - 81  والبخاري ،( 13767 رقم ،3/261) أحمد أيضا

 ( .2654 رقم ، 3/1134)
 (4301)1/60مسلم)و) 1000و 1000)البخاري ( و)29011)9/114أخرجه أمحد  - 01
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 ابرت قد فإني دمل دل  دُلني

 دلين اهلل لرسو يا فقلت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول إىل أتيت قالت هانئ أم عن

 رةم مائة اهلل وامحدي مرة مائة اهلل كربى» فقال. بدنتو وضعفت كربت قد فإني عمل على

 بدنة مائة من وخري اهلل سبيل يف مسرج ملجم فرس مائة من خري مرة مائة اهلل وسبحي

  (09«. )رقبة مائة من وخري

 .المقدس بيت في أفتنا

 بيت يف افتنأ اهلل رسول يا قلت قالت- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب موالة ميمونة عن

. «ريهغ يف صالة كألف فيه صالة فإن فيه فصلوا ائتوه واملنشر احملشر أرض» قال. املقدس

 فهو ذلك فعل فمن فيه يسرج زيتا له فتهدى» قال إليه أحتمل أن أستطع مل إن أرأيت قلت

 (04) «.أتاه كمن

 

 

 

 

 

                                                           
 (2921) الصحيحة ( وقال األلباني: حسن،9020 رقم ،1/2161) ماجه ابن أخرجه - 09
( 1122 رقم ،4/201) راهويه بن إسحاق أيًضا: وأخرجه( . 460 رقم ،2/216) داود وأبو (،10110 رقم ،1/419) أمحد أخرجه - 04

( 9440 رقم ،1/121) واملثاني اآلحاد يف عاصم أبى وابن.  ثقات رجاله( : 4/0) يثمياهل قال ،( 0000 رقم ، 21/619) يعلى وأبو ،

 2/102 ، 944 رقم ، 2/230) الشاميني وفى ،( 0446 رقم ، 0/120) األوسط وفى ،( 66 ، 64 رقم ، 16/91) الكبري يف والطرباني ،

( 260/ 2[ )األم] داود أبي ضعيف ( .4201 رقم ، 9/436) اإلميان شعب وفى ،( 4224 رقم ، 1/442) والبيهقي ،( 402 رقم ،

 ( .النووي وحسنه البوصريي، وصححه صحيح، حديث: قلت)
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 الفتن ويوم  القيامة باب 

 صالحون؟ أناس يومئذ فيمم أما

 ظهرت إذا: "يقول- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول مسعت: قالت ،سلمة أم عن

 يومئذ فيهم أما اهلل، رسول يا: فقلت ،" عنده من بعذاب اهلل عمهم أميت، يف املعاصي

 صاحلون؟ أناس

 غفرةم إىل يصريون ثم أصابهم، ما يصيبهم: " قال بأولئك؟ فكيف: قلت ،" بلى: " قال 

 (06) ". وانورض اهلل من

 خسف ةاألم هذه آخر يف يكون- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول قال قالت: عائشة عن

  الصاحلون؟ وفينا أنهلك اهلل رسول يا قلت قالت وقذف ومسخ

  (01)( اخلبث ظهر إذا نعم قال

 اهلل نزلأ األرض يف السوء ظهر إذا- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول قال قالت عائشة عن

 رمحة إىل يصريون ثم نعم قال اهلل طاعة أهل وفيهم اهلل رسول يا قلت بأسه األرض بأهل

 (00)( .اهلل

 

                                                           
 1/904 أمحد أخرجه - 06
 ، األلباني: صحيحوقال  (4139 رقم ،0/240) يعلى أبو أيًضا: وأخرجه غريب. وقال:( 1206 رقم ،4/403) الرتمذي أخرجه - 01

 ( 934/  1)  النضري الروض ،(  300)  الصحيحة

 شيبة أبى ابن أيًضا: وأخرجه.  تسم مل امرأة فيه( : 0/110) اهليثمي قال (.14203 رقم ،1/42) أمحد أخرجه - 00

 حديث انظر صحيح( (.0633 رقم ،1/30) اإلميان شعب يف والبيهقي (،2099 رقم ،1/112) محاد بن ونعيم (،90126 رقم ،0/463)

 اجلامع. صحيح يف 100 رقم:
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 أنملك فينا الصالحون؟!

 َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى- النيب أن جحش بنت زينب عن حبيبة أم عن سلمة أم بنت زينب عن

 ليوما فتح اقرتب قد شر من للعرب ويل اهلل إال إله ال» يقول هوو نومه من استيق - َوَسلََّم

 وفينا أنهلك اهلل رسول يا قلت. عشرة بيده سفيان وعقد. «هذه مثل ومأجوج يأجوج ردم من

 (00) .«اخلبث كثر إذا نعم» قال الصاحلون

 دذاب القبر

 جاءتين تقول عائشة مسعت قالت عمرة مسعت قال - األنصاري هو - سعيد بن حييىعن 

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول جاء فلما ،القرب عذاب من اهلل أعاذك :فقالت تسألين يهودية

 - يعنى - مركبا فركب باهلل عائذا فقال القبور يف الناس أيعذب اهلل رسول يا قلت - َوَسلََّم

 من- َسلََّمَو َعَلْيِه ُهاللَّ َصلَّى - اهلل رسول فجاء نسوة مع احلجر بني فكنت الشمس واخنسفت

 أسهر رفع ثم الركوع فأطال ركع ثم القيام فأطال فقام بالناس فصلى مصاله فأتى مركبه

 قام ثم السجود فأطال سجد ثم القيام فأطال رأسه رفع ثم الركوع فأطال ركع ثم القيام فأطال

 قيامه من أيسر فقام رأسه رفع ثم األول ركوعه من أيسر ركع ثم األول قيامه من أيسر قياما

 أربع فكانت األول قيامه من أيسر فقام رأسه رفع ثم األول ركوعه من أيسر ركع ثم األول

. « الدجال كفتنة القبور فى تفتنون إنكم»  فقال الشمس واجنلت سجدات وأربع ركعات

 ( 03) عذاب من يتعوذ ذلك بعد فسمعته عائشة قالت

 يف يعذبون القبور أهل إن فقالتا املدينة يهود جزع من عجوزان على دخلت قالت عائشة عن

 ُهاللَّ َصلَّى- اهلل رسول على ودخل فخرجتا أصدقهما أن أنعم ومل فكذبتهما قالت. قبورهم

                                                           
 1200" الرتمذي"و. 9369" ماجة ابن"و 0/211" مسلم"و .1/410وأمحد  (.900) احلميدي أخرجه - 00
" النسائي"و 9/90" مسلم"و 1/46" البخاري"و 2696" الدارمي"و 1/69" أمحد"و 203" احلميدي"و. 299 املوطأ) مالك أخرجه - 03

 2930و 2900" خزمية ابن"و( 410) والكربى 262و 9/299
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 أن زعمتاف على دخلتا املدينة يهود عجز من عجوزين إن اهلل رسول يا له فقلت- َوَسلََّم َعَلْيِه

 فما قالت. «البهائم تسمعه عذابا يعذبون إنهم صدقتا» فقال قبورهم يف يعذبون القبور أهل

 (30) .القرب عذاب من يتعوذ إال صالة يف بعد رأيته

 حوائط نم حائط يف وأنا- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول على دخل قالت: مبشر أم عن

 يقول وهو فخرج ونيعذب وهم فسمعهم اجلاهلية يف ماتوا قد منهم قبور فيه النجار بين

 نعم لقا قبورهم يف ليعذبون نهمإو :اهلل رسول يا قلت قالت القرب عذاب من باهلل استعيذوا

 (32) البهائم تسمعه عذابا

 فتنة الدجال

 يف الدجال نم الناس ليفرن»  يقول- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب مسعت أنها شريك أمعن 

 (31)«. قليل هم»  قال يومئذ العرب فأين اهلل رسول يا كشري أم قالت«.  اجلبال

 ادتزال الفتنة

- لََّمَوَس َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول ذكر" :قالت-عنهارضي اهلل  – البهزية مالك أم عن

  فيها؟ الناس خري من اهلل رسول يا فقلت: "، فقربها فتنة

 العدو هيف فرسه، برأس آخذ ورجل ربه، بدويع حقها يؤدي ماشيته يف رجل"  قال: 

 (39) وهيفونه

 ارامية الموت

                                                           
 (2246" )الكربى" ويف .9/61" النسائي"و 1/31" مسلم"و 1/219" البخاري"و 1/44 أمحد أخرجه - 30

 (940/ 21) حمفوظه من وشاذه صحيحه، من سقيمه ومتييز حبان ابن صحيح على احلسانالتعليقات و( 1/911 أمحد - 32

 (.2446(( )الصحيحة))- األلباني: صحيح الشيخ قال
 9390" الرتمذي"و 0/100" مسلم"و. 1/411 أمحد أخرجه - 31
 : والرتهيب الرتغيب وصحيح،  130 الصحيحة: انظر (،1200 رقم ،4/409) و الرتمذي( 10939 ح 423/ 1 أمحد أخرجه - 39
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 اهلل أحب اهلل لقاء أحب من :- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - اهلل رسول قال قالت عائشة عن

 اهلل لقاء كراهية اهلل رسول يا عائشة فقالت لقاءه اهلل كره جل و عز اهلل لقاء كره ومن لقاءه

 جل و عز اهلل قضى إذا املؤمن ولكن بذاك ليس ال فقال لنكرهه أنا فواهلل املوت يكره أن

 حيب وهو ميوت حني فيموت وكرامته جل و عز اهلل ثواب من يديه بني عما له فرج قبضه

 فرج قبضه جل و عز اهلل قضى إذا واملنافق الكافر وإن لقاءه حيب واهلل جل و عز اهلل لقاء

 اهلل لقاء يكره وهو ميوت حني فيموت إنه وهو جل و عز اهلل ذابع من يديه بني عما له

 (34) لقاءه يكره واهلل

 الخوف دند مبوب الريح

 ُهاللَّ َصلَّى- اهلل رسول رأيت ما قالت نهاأ-وسلم عليه اهلل صلى- النيب زوج عائشة عن

 إذا وكان- قالت- يتبسم كان إاا هلواته منه أرى حتى ضاحكا مستجمعا: - َوَسلََّم َعَلْيِه

 الغيم رأوا إذا الناس أرى :اهلل رسول يا فقالت. وجهه يف ذلك عرف رحيا أو غيما رأى

 يا» فقال قالت الكراهية وجهك يف عرفت رأيته إذا وأراك املطر فيه يكون أن رجاء. فرحوا

 هذا) فقالوا العذاب قوم رأى وقد بالريح قوم عذب قد عذاب فيه يكون أن يؤمنين ما عائشة

 (36(«. )ممطرنا عارض

 البيت يؤم الذي بالجيش الخسف

 منامه يف- َمَوَسلَّ َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول عبث قالت عائشة أن الزبري بن اهلل عبد عن

 متىأ من ناسا إن العجب» فقال. تفعله تكن مل منامك يف شيئا صنعت اهلل رسول يا فقلنا

 يا قلناف. «بهم خسف بالبيداء كانوا إذا حتى بالبيت جلأ قد شقري من برجل بالبيت يؤمون

                                                           
 احلسن عنعنة فيه إسناد وهذا صحيح حديث (1/120 أمحد أخرجه - 34

 9/11" مسلم"و( 162( )املفرد دباأل) ويف ،1/210" البخاري"و 1/11 أمحد أخرجه - 36
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 السبيل وابن واابور املستبصر فيهم نعم» قال. الناس جيمع قد الطريق إن اهلل رسول

 (31) .«نياتهم على اهلل يبعثهم شتى مصادر ويصدرون واحدا مهلكا يهلكون

 يشج يغزو »- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول قال قالت- عنها اهلل رضى- عائشة

 اهلل رسول يا قلت قالت« .  وآخرهم بأوهلم هسف األرض من ببيداء كانوا فإذا ، الكعبة

 بأوهلم هسف»  قال.  منهم ليس ومن أسواقهم وفيهم ، وآخرهم بأوهلم هسف كيف

  (30)« . نياتهم على يبعثون ثم ، وآخرهم

 والعزى الالت تعبد تىح والنهار الليل يذهب ال

 والنهار لاللي يذهب ال» يقول- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول مسعت قالت عائشة عن

 الَِّذي ُهَو} اهلل أنزل حني ألظن كنت إن اهلل رسول يا فقلت. «والعزى الالت تعبد حتى

[ 99: التوبة] {ْلُمْشِرُكوَنا َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدنيِن َعَلى ُهِلُيْظِهَر اْلَحقن َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه َأْرَسَل

 يف نم كل فتوفى طيبة رحيا اهلل يبعث ثم اهلل شاء ما ذلك من سيكون إنه» قال تاما ذلك إن

 ( 30)«. آبائهم دين إىل فريجعون فيه خري ال من فيبقى إميان من خردل حبة مثقال قلبه

 يومئذ الناس يكون أين

 تبدل يوم) وجل عز قوله عن- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول سألت قالت عائشة عن

 :اهلل رسول يا يومئذ الناس يكون فأين( والسموات األرض غري األرض

  (33«. )الصراط على» فقال 

 غرلا دراة حفاة القيامة يوم الناس يُحشر

                                                           
 0/210" مسلم"و 1/206 أمحد أخرجه - 31

 (.1066 رقم ،26/266) حبان ابن أيًضا: وأخرجه (.1021 رقم ،1/041) البخاري أخرجه - 30

 ( 0902 رقم ،4/434) احلاكم أيًضا: وأخرجه (.1300 رقم ،4/1190) مسلم أخرجه - 30

 ،  9212( و الرتمذي )  ،1032 ومسلم() ،14300 ح أخرجه أمحد - 33
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 القيامة ومي الناس حيشر» يقول- َوَسلََّم َعَلْيِه للَُّها َصلَّى- اهلل رسول مسعت قالت عائشة عن

- قال بعض إىل بعضهم ينظر مجيعا والرجال النساء اهلل رسول يا قلت. «غرال عراة حفاة

 (200) « بعض إىل بعضهم ينظر أن من أشد األمر عائشة يا»-وسلم عليه اهلل صلى

 القيامة؟ يوم أمليكم تذارون مل

 َعَلْيِه ُهاللَّ َصلَّى- اهلل رسول فقال فبكيت، النار ذكرت قالت:- عنها اهلل رضي- عائشة عن

 ة؟يامالق يوم أهليكم تذكرون فهل فبكيت النار ذكرت قالت: «؟عائشة يا لك ما» :- َوَسلََّم

 حتى داحأ أحد يذكر فال مواطن ثالث يف أما»: - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول فقال

 َفَيُقوُل َيِميِنِهِب ِكَتاَبُه ُأوِتَي َمْن َفَأمَّا} يقال حتى الكتب وعند يثقل، أم ميزانه أهف يعلم

 من أو مشاله يف أم ميينه أيف كتابه يقع أين يعلم حتى [23: احلاقة] {ِكَتاِبَيْه اْقَرُءوا َهاُؤُم

 كثري وحسك كثرية كالليب هحافتا جهنم ظهري بني وضع إذا الصراط وعند ظهره، وراء

 (202) «ال أم أينجو يعلم حتى خلقه من شاء من بها اهلل حيبس

 دُذ ِّبَ  الْح سَابَ  نُّوق شَ مَنْ 

 الته:ص بعض يف يقول- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اهلل رسول مسعت قالت: عائشة، عن

 ظرين» قال: احلساب، ما اهلل، سولر يا قلت: انصرف فلما «يسريا حسابا حاسبين اللهم»

 ؤمنامل يصيب ما وكل هلك، عائشة يا يومئذ احلساب نوقش من إنه عنه، ويتجاوز كتابه يف

 (201) «تشوكه الشوكة حتى عنه اهلل يلقي

                                                           
 أيًضا: وأخرجه( . 4101 رقم ،1/2413) ماجه وابن (،1004 رقم ،4/224) والنسائي( 1063 رقم ،4/1234) مسلم أخرجه - 200

 (.1211 رقم ،6/1932) البخاري

و قال ( .2/120)االعتقاد يف البيهقي أيًضا: وأخرجه (.0011 رقم ،4/111) واحلاكم (،4066 رقم ،4/140) داود أبو أخرجه - 202

 ( 122 - 120/  4)  الرغيب التعليق ،(  6610)  املشكاة ، ضعيف : األلباني

 (200ح  ،201/ 2)  الصحيحني على املستدرك - 201
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 احلساب نوقش من» قال- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب عن عائشة عن مليكة أبى ابن عن

 ذلك» قال (.يسريا حسابا حياسب )فسوف تعاىل اهلل يقول أليس قلت قالت «.عذب

 (209) «العرض

 حسابا ينحاسب اللهم"  يقول:- َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب قالت: مسعت ك عائشة عن

 له زجاوويت سيئاته يف ينظر أن"  قال: ؟،اليسري احلساب ما اهلل نيب يا فقلت: "، يسريا

 (204) " هلك يومئذ احلساب نوقش من إنه عائشة، يا عنها،

 شراب أمل النار

 اخلمر ربش من: يقول - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النيب مسعت أنها يزيد، بنت أمساء عن

 أن اهلل على حقا كان عاد وإن عليه، اهلل تاب تاب وإن ،ليلة أربعني عنه اهلل يرض مل

 اخلبال؟ طينة وما اهلل، رسول يا: قلت اخلبال، طينة من يسقيه

 (206) .النار أهل صديد: قال 

 

 -الله دليه وسلمصل  – حوض النبي

 حوضا؟ لك إن اهلل: رسول يا قلت: قالت: حكيم بنت خولة عن

                                                           
 9/914) والرتمذي ،( 399 رقم ، 1/149) ومسلم ،( 2113 رقم ، 2/494) والبخاري ،( 20119 رقم ، 4/166) أمحد أخرجه - 209

 (21030 رقم ، 9/10) شيبة أبى ابن:  أيًضا وأخرجه.  صحيح حسن:  وقال( 2000 رقم ،

 ل صحيح وقال حسن( .0901 رقم ، 21/901) حبان وابن ،( 043 رقم ، 1/90)خزمية وابن ،( 14112 رقم ، 1/40) وأمحد - 204

 (660(( )داود أبي ضعيف))

 وهو حوشب بن شهر فيه( : 6/13) اهليثمى قال( 410 رقم 14/210) طربانيوال ،( 10144 رقم ، 1/410) أمحد أخرجه - 206

 ، صحيح:  األلباني قال و عمرو، بن اهلل عبد حديث من ماجة ابن عند هو و.   ثقات أمحد رجال وبقية حديثه حسن وقد ضعيف

  393)  خزمية ابن على تعليقي ،(  003)  الصحيحة
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 (201)قومك  على ورده من وأحب نعم، قال: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 الضعيفة لأللبانيالسلسلة   (2

  الصحيحة لأللباني السلسلة (1

                                                           
 ( جيد إسناده) قال االلباني(1/ 1) ةاجلن ظالل  1/403 أمحد أخرجه    - 201
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  ماجه ابن سنن (9

  داود أبو سنن (4

  الرتمذي سنن (6

 قطين الدار سنن (1

    الدارمي سنن (0

 للنسائي الكربى السنن (0

 النسائي سنن (3

  للبيهقي اإلميان شعب  (20

  حبان ابن   صحيح (22

  خزمية صحيح ابن (21

  لأللباني داود أبي صحيح (29

  البخاري صحيح (24

  اجلامع. لأللباني صحيح (26

  مسلم صحيح (21

  لأللباني داود أبي سنن وضعيف صحيح (20

 النسائي لأللباني سنن وضعيف صحيح (20

  لأللباني الصغري اجلامع ضعيف  (23

 الرتمذي لأللباني سنن ضعيف (10

 للمنذري والرتهيب العمال: الرتغيب كنز  (12

 الشوكاني حممد بن علي بن حممد ااموعة، الفوائد (11

  احلاكم لإلمام املستدرك  (19

  أمحد اإلمام مسند (14

   احلميدي مسند (16

  محيد بن عبد مسند (11
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 لأللباني /املصابيح مشكاة (10

  شيبة أبىابن / مصنف (10

 للطرباني /األوسط املعجم (13

   للطرباني /الصغري املعجم (90

 للطرباني/ الكبري املعجم (92

 اجلارود البن املنتقى    (91

 املوطأ لإلمام مالك (99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفمرس
 

 9........................املقدمة ................................................................
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 1................................................................وطلبه  العلم فضل: األول الباب

 21.............................والصالة .......................................... الطهارة كتاب

 21..................................................................................املرأة احتالم

 21......................................................... احتلمت؟ إذا غسل من املرأة على هل

 21.................................................................... حيضتها؟ من تغتسل كيف

 24.................................................................................... االستحاضة

 26.....................................................................اجلنابة من املرأة اغتسال

 26........................................................................... الصالة:  يف فصل

 26.......................................................................... بيتها يف املرأة صالة

 21........................................................................... الصالة يف االلتفات

 21.......................................................................... املؤكدة السنة قضاء

 20.......................................................................والصدقة الزكاة باب

 20..................................................................................احللي زكاة

 20................................................................. الزكاة سوى قاحل املال يف إن

 20...................................................................... العمل جنس من اجلزاء

 20...............................احلج ................................................... كتاب

 20...............................................................................الغري عن احلج 

 23.......................................................... -وسلم عليه اهلل صلى – النيب حج

 23............................................ بالبيت الطواف إال املناسك من جتتنب ال احلائض

 10........................................................................ احلج يف حاضت من
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 10......................................................................... احلج يف االشرتاط

 10.......................................................................... البيت من اجلدر

 12.............................................................. للجهاد وقفه مت ما على احلج

 11................................................................. مربور حج اجلهاد أفضل

 11.................................................................. القدر ليلة الدعاء: فصل

 19النكاح ............................................................................. كتاب

 19........................................................ اهلل رسول على نفسها املرأة عرض

 19......................................................... ؟ املرأة على حقا اعظم الناس أي

 14............................................................................الزوجية احلقوق

 14.............................................................................. العشري كفران

 16................................................................................. البكر زواج

 16............................................................................ البكر زواج فضل

 16.................................................... -عنها اهلل رضي– عائشة من النيب زواج

 10...................................................................................... الغرية

 13والنفقة..................................................................... الرضاعة باب

 13.........................................................النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم

 13................................................................................ الكبري رضاع

 13........................................................................... اليتيم على النفقة

 90.......................................................................... الزوج على الصدقة

 92......والطالق .................................................................. اخللع باب
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 92.........................................................................................اخللع

 92.............................................. بإحسان تسريح أو مبعروف فإمساك مرتان الطالق

 91........................................................................ بائنا طالقا املطلقة نفقة

 91........................................................................................ الظهار

 99................................................................................. احلامل عدت

 94................................................................................... العدة مكان

 96......................................................................................احلضانة

 91..................................................................غريهما والصلة  و الربباب 

 91............................................................................... اجلار إىل اهلدية

 91............................................................................. املشركة اأُلم صلة

 91..........................................................................اإلسبال من التحذير

 90................................................................................ الثوب استعارة

 90................................................................................... الننَساِء َبْيَعُة

 90...................................................... الرجال؟ يذكر كما القرآن يف نذكر ال لنا ما

 90........................................................................... اهلجرة يف للنساء ما

 90.............................................................أمجعني عنهم اهلل رضي -البيت آُل

 90..........................................................................................الرقية

 93................................................................صاحبه ينفع ال إميان بدون عمل

 93................................................................................... الطاعون؟ ما

 40واآلداب .................................................................... قاألخال باب
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 40.........................................................................فحشه ُيتقي من مداراة

 40.....................................................................................االستغفار

 40...................................................................................... احلياء

 42.................................... عنه اهلل رضي – ألنس - َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى - النيب دعاء

 42................................................................................. الدعاء سؤاهلن

 41............................................................................. البالء على الصرب

 41............................................................................... املوعظة سؤاهلن

 49..................................................................... الولد احتساب على الصرب

 49..........................................................................حارثة عن حتدثين أال

 44...................................................................... البحر يف اجلهاد  

 46..................................................................كربت قد فإني عمل على ُدلين

 46.......................................................................... .املقدس بيت يف أفتنا

 41.................................................................... ويوم القيامة الفنت باب 

 41............................................................... صاحلون؟ أناس يومئذ فيهم أما

 40....................................................................... !الصاحلون؟ فينا أنهلك

 40.................................................................................. القرب عذاب

 40................................................................................. الدجال فتنة

 40.................................................................................. الفتنة اعتزال

 43.................................................................................. املوت كراهية

 43.................................................................... الريح هبوب عند اخلوف
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 43........................................................ البيت يؤم الذي باجليش اخلسف

 60................................................................... يومئذ الناس يكون أين

 62................................................... غرال عراة حفاة القيامة يوم الناس ُيحشر

 62.......................................................... القيامة؟ يوم أهليكم تذكرون هل

 62.................................................................. ُعذنَب اْلِحَساَب ُنوِقَش َمْن

 61........................................................................... النار أهل شراب

 69.............................................-وسلم عليه اهلل صلى– النيب حوض النيب حوض
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