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G

 فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصٓد  ،هلل احلّد

 . ورشقفف ظبده  ّداً  أن وأصٓد

 :بًــــد أمٚ

 :﴿ يَقل اهلل              

      ﴾ .

 ؾٕ٘ف ّممَٚ ٓ صَؽ ؾٔف أَن أظداء اإلشالم ؿد شٚءهؿ مٚ تتَّتُع 

 :ٜ ٍَ بف ادرأة ادسِّٜ يف طِؾ اإلشالم مـ حهٕٜٚ، وـرامٜ، وِظ

َِىقا إضقاء ظِٔٓٚ، وٕهبقا افنبٚك، ورَمْقهٚ بُُْبِِٓؿ،  ؾس

وشٓٚمٓؿ، ظز ُشُبٍؾ متًِددة، مـ ؾوٚئٔٚت، وجمالت، 

 تًريتٓٚ مـ ثقب افٍؤِٜ، وذفؽ ُبٌٜٔ: …ومقضٚت، وؽرهٚ

ِٔؼ،  ْٝ بف، وإفبٚشٓٚ ثقب افرذيِٜ ادستًٚر، افَو افذي ُظرؾ

ادَُزَيػ، افذي جيًؾ مْٓٚ صقرة مـ ادرأة إجْبٜٔ، يف صُِٓٚ، 

ًٚ فَقفف  يقصؽ »: وتٍُرهٚ، وشِقـٓٚ، ومٚ ذاك إٓ مهداؿ

. شأن تداظك ظُِٔؿ إمؿ، ـام تداظك إـِٜ ظذ ؿهًتٓٚ
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ايتخرٜس ] وفذفؽ مجًٝ هذا افبحٞ ادتقاضع ادَُسّك بـِ

ًٚ [َٔ ايترُبج ٚايُطفٛز ، وافذي أشٖل اهلل أن جيًِف خٚفه

﴿ :فقجٓف افُريؿ شبحٕٚف، افَٚئؾ            

       ﴾ ـام أشٖفف تًٚػ أن يْك بف احلؼ، وخيذل ،

. افبٚضؾ، وأن يٍْع بف َمـ ؿرأه، أو ٕؼه، أو دَل ظِٔف

ُٔدهش افَٚرئ ؽزارة تِؽ افْهقص افهحٔحٜ، افتل  وإٕف ف

، يف مٚ اشتقَظَبْتف فُؾ وردت يف ـتٚب اهلل، وشْٜ رشقفف 

ِْٜٔ فِسِقك إمثؾ افذي جيٛ  صٌرة وـبرة، يف حٔٚة ادرأة، ادُب

. ظِٔٓٚ أن تٖخذ بف يف ظالؿٚهتٚ افدئْٜ، وافدٕٔقيٜ

 وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وظذ آفف وصحبف وشِؿ تسِٔاًم 

 .ـثراً 

 

 

 مسجد افسْٜ –احلديدة 

12/12/1427 

 أبق إبراهٔؿ



 

: المرأة المسلمت مع ربها، ويتضمن ما يلي: الباب األول
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ثقاب ادرأة إذا ذهٛ بكهٚ ؾٚحتسبتف 

  

شًّٝ : ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  

 :يَقلافْبل

ًُ َعْبِدي بَِحبِْقَبَتْقِف :  ؿٚلإن اهلل »  إذا اْبَتَؾْق

ْ ُتُف ِ ـُْفَ  اَاـَّويَ  ش. َ َ َ َ  َعقَّو

. عقـقف: يريد 

[. 5329: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 ـْ : بوب": وبّقب فف  افبخٚري َ ْضؾ َ 

هُ   ."َذَ َى َبَ ُ

 ثٛاب املسأ٠ إذا ذٖب بؿسٖا فاحتطبت٘
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 ثقاب ادرأة ادكوظٜ إذا صزت

  

ؿٚل يل ابـ ظبٚس : ، ؿٚل ظـ ظىٚء بـ أيب ربٚح 

: ؿٚل. بذ: أٓ أريَؽ امرأة ً ِمـ أهؾ اجلْٜ؟ ؿِٝ: 

ِٝ افْبل  إّّن ُأسع، : ، ؾَٚفٝهذه ادرأة افسقداء: َأَت

َنػ: ؾْٚدُع اهلل يل َُ  :ؿٚل. وإّن َأَت

 « ًِ ًِ ص ِت ولِؽ ااـي  وإن شئ إن شئ

 ش.دعقُت اهلل أن ُيعو قؽ

َنُػ : ؾْٚدُع اهلل أن ٓ : ؾَٚفٝ. أصز:  ؾَٚفٝ َُ إّن َأَت

َنَػ  َُ . ؾدظٚ هلٚ. َأَت

 [.2576 :، ومسِؿ رؿؿ5328: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 ـَ : بوب": وبّقب فف افبخٚري ُع ِ  ـْ ُيْ َ َ ْضؾ َ 

ْيِ    ."الرِّر

 ثٛاب املسأ٠ املؿسٚع١ إذا ؾربت
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أمُر افْسٚء بِزوم افبٔقت إٓ حلٚجٜ 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿     …﴾[33: إحزاب .]

  ؿٚل ابـ ـثر: 

اِفَزْمـ بٔقتُـ، ؾال خترجـ فٌر حٚجٜ، ومـ : أي )) 

افهالة يف ادسجد بؼضف، ـام : احلقائٟ افؼظٜٔ

A :« متًْقا إمٚء اهلل مسٚجد اهلل، وفٔخرجـ ٓ

ٍِالت ـّ ت ـّ »: ويف روايٜ. شوه ـّ خر هل . اهـ((ش وبٔقهت

  ظْد تٍسر ؿقل اهلل ]، وؿٚل افسًدي :

﴿      …﴾:] 

َّـو : أي ))   .اهـ(( اِْ َرْرَن  قفوا ٕكف أأؾؿ وأأػظ َلُؽ

 

 

 

 أَُس ايٓطا٤ بًصّٚ ايبٝٛت إال ذتاج١
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 :A: ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -1

ـّ  » ـَ   َأوَاتُِؽ ُرْا َّـو َأْن َ ْ ش. إكف  د ُأِذَن َلُؽ

[. 2170: ، ومسِؿ رؿؿ146: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

 ش.إذا اأتلذكً ا رأة أأدكؿ إىل املسجد  ال يؿـعفو »

 [.442: ، ومسِؿ رؿؿ4940: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 ؿٚل فْسٚئف ظٚم ، أن افْبل ظـ أيب هريرة  -3

 :حجٜ افقداع

 ش. ذه ُ ؿَّو ُ ُفْقَر اُاُ ِ » 

. أمحد، وأبق يًذ: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:1167) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ صحق  )) 

  ِّٜظْد افىزاّن يف وجٚء مـ حديٞ أم ش ،

 .، وأيب يًذ"افُبر"
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  ظْد افىزاّن يف وجٚء مـ حديٞ ابـ ظّر ،

 ."إوشط"

  ظْد أيب وجٚء مـ حديٞ أيب واؿد افِٔثل ،

 .داود

  وإير "صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"وـِٓٚ يف ،

 "صحٔح أيب داود"، و2401:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"

. 1515: رؿؿ
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 احذري ذل ادًهٜٔ

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿…                  

 ﴾[ٟ18: احل.] 

  وؿٚل: 

 ﴿                

                      

      ﴾[8: ادْٚؾَقن.] 

  وؿٚل: 

 ﴿                   

                 ﴾

[. 29: ؾهِٝ]           

 

 احرزٟ ذٍ املعؿ١ٝ
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  وؿٚل: 

 ﴿               

                

                

      ﴾[44-42: ادًٚرج]. 

  وؿٚل: 

 ﴿            

                    

        ﴾[43-42: افَِؿ.] 

  وؿٚل: 

 ﴿               

                  ﴾   

. [152: إظراف]             
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  وؿٚل: 

 ﴿…                 

                

                  

                    

                 

                     

                     

                 

                 

  …﴾[48-44: افنقرى]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…            

     ﴾[124: إًٕٚم]. 
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  وؿٚل: 

 ﴿              

                     

                 

                   

                   ﴾  

 .[27-26: يقٕس]            

  وؿٚل: 

 ﴿              

   ﴾[ٜ5: ادجٚدف]. 

  وؿٚل: 

 ﴿                 

             ﴾  

 .[21-20: ادجٚدفٜ]         
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 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -1

َْْٜٔ، وأخذتؿ أذٕٚب افبَر، ورضٔتؿ » 
ًِ إذا تبٚيًتؿ بٚف

َٓ يـزعف بٚفزرع، وترـتؿ اجلٓٚد،    ً ْٓ أّؾط اهلل عؾقؽؿ ُذ

 ش.أتك تراعقا إىل ديـؽؿ

. 3462: ، وأبق داود رؿؿ4825: أمحد رؿؿ: أخرجف] 

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.11:  رؿؿ"افهحٔحٜ

 

ًٚ : ، ؿٚلظـ أيب أمٚمٜ افبٚهع  -2 ٜ وصٔئ َُ ورأى ِش

 :يَقلشًّٝ افْبل: مـ آفٜ احلرث، ؾَٚل

ش. ٓ يدخؾ  ذا بقً  قٍم إٓ أدخؾف اهلل الذل »

 أول "صحٔحف"  يف اإلمٚم افبخٚري : أخرجف] 

[. 2196:  رؿؿ"ادزارظٜ"ـتٚب 
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ظِّْل رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ احلسـ بـ ظع  -3

 :دظًٚء أدظق بف يف ؿْقت افقتر

اهدّن ؾّٔـ هديٝ، وظٚؾْل ؾّٔـ ظٚؾٔٝ، ! افِٓؿ »

وتقفْل ؾّٔـ تقفٔٝ، وبٚرك يل ؾٔام أظىٔٝ، وؿْل ّذ مٚ 

ؿؤٝ، ؾٕ٘ؽ تَيض وٓ ُيَٙ ظِٔؽ، وإٕف ٓ يذل مـ 

 .ش، تبٚرـٝ ربْٚ وتًٚفٔٝوٓ يعُز  ـ عوديًوافٔٝ، 

. اإلمٚم أمحد، وافسمذي: أخرجف] 

  بنأـود صحق.] 

 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -4

ش. …والّ غور عىل َ ـ خولػ أ ريالُذّل وُاِعؾ … »

. "افُبر"أخرجف أمحد، وأبق يًذ، وافىزاّن يف ] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.2831: رؿؿ
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 ََتْريُؿ َتَنبُِف ادُْسِّٜ بٚفُٚؾرات

 

 مـ بٔٚن افِجْٜ افدائّٜ، مٚ يع: 

ـام جيٛ ظذ ٕسٚء ادسِّغ احلذر مـ افقؿقع ؾٔام ) 

حّرمف اهلل ورشقفف مـ إفبسٜ افتل ؾٔٓٚ تنبف بٚفُٚؾرات 

 ًٚ ًٜ هلل ورشقفف، ورجًٚء فثقاب اهلل، وخقؾ وافًٚهرات: ضٚظ

(. مـ ظَٚبف

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

 

  ْٜ(.17/293)ؾتٚوى افِج 

  (.21302)رؿؿ افبٔٚن 

 

 حتسِٜ تػب٘ املط١ًُ بايهافسات

 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

ظوق 

 .ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

. صٚفح افٍقزان

 

ظوق 

 .بُر أبق زيد
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َْٕزع ادرأة ثٔٚهبٚ يف ؽر بٔتٓٚ  ََتْريُؿ 

 :A: ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -1

ًْ  قوهبو   غري بقً زوافو   ؼد  » أُي  ا رأة َوَ َع

ًْ ِأْْتَ  و بقـفو وبني اهلل  ش. َ َتَؽ

، وابـ مٚجف، (40/168()24140)أمحد : أخرجف] 

 .واحلٚـؿ

 رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف  :

 [.165:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، ويف 2710

 :A: ، ؿٚفٝظـ أم شِّٜ  -2

ًْ  قوهبو   غري بقتفو  َخَرَق اهلل  »  عـفو أُي  ا رأة َكَزَع

ش. أْته

، وافىزاّن يف (44/194()26569)أمحد : أخرجف] 

، واحلٚـؿ 962 و710: رؿؿ  (23:ادجِد)" افُبر"

 (.7031)، وأبق يًذ "افنًٛ"، وافبَٔٓل يف (4/289)

 حتسِٜ ْصع املسأ٠ ثٝابٗا يف غري بٝتٗا
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، ويف 2708: رؿؿ

171]. 

ُٝ مـ احلاّمم، : ، ؿٚفٝظـ أم افدرداء  -3 خرج

: ؾَٚل،ؾَِْٔل رشقل اهلل

. ش!مـ أيـ يٚ أم افدرداء؟ »

: ؾَٚل. مـ احلاّمم:  ؿٚفٝ

  قوهبو   غري َ عُ   و  ـ ا رأٍة َت  والذي كػيس بقده »

 إٓ و ل َ وتَِؽي كؾ ِأْْتٍ بقـفو وبني  بقً أأد  ـ أ فوهتو

ش. الرمحـ

( 27038)رؿؿ  (588 و44/587)أمحد : أخرجف] 

(. 27039)و

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.169:  رؿؿ"وافسهٔٛ
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 معنى األحاديث السابقة: 

 :أجٚبٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ ادًْك بام يع، ؿٚفقا 

 - :واهلل أظِؿ-مراده صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ … )

ٚ مـ افتسٚهؾ يف ـنػ مالبسٓٚ يف ؽر بٔٝ  َٓ ًُ  َمْْ

ؿ ؾٔف بَهد ؾًؾ  َٓ زوجٓٚ، ظذ وجف ُتَرى ؾٔف ظقرهتٚ، وُتَت

أ و خؾع  قوهبو   حمّؾ آ ـ  كبقً افٍٚحنٜ وٕحق ذفؽ، 

أ ؾفو  وحمور فوا إلبداهلو بغري و  أو لؾتـػس  وكحق ذلؽ 

.  ـ املؼوصد املبوأي البعقدة عـ الػتـي   ال أرج   ذلؽ

. (وبٚهلل افتقؾٔؼ

  ّٜ(.225-17/224)ؾتٚوى افِجْٜ افدائ 

  (.10896)رؿؿ افٍتقى 

  ؽٚرة إذضٜ"وهبذا أجٚب افنٔخ مَبؾ ـام يف" 

 ."ؾٔض افَدير"، وادْٚوي يف (2/456)
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قر  ٍُ ََتْريؿ افتَُزج وافُس

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿…           …﴾ 

 .[33: إحزاب]               

  وؿٚل: 

 ﴿                  

                    

          ﴾[59: إحزاب]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…             

              

              

 ٚايُطُفٛزحتسِٜ ايّتـبـُسج 
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            ﴾[31: افْقر]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…                

              …﴾ .

 .[53: إحزاب]        

  وؿٚل: 

 ﴿              

                   

                     ﴾. 

 .[60: افْقر]               
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 :A: ، ؿٚلظـ ُؾوٚفٜ بـ ظبٔد  -1

رجٌؾ ؾٚرق اجلامظٜ، : ثالثٜ ٓ تسٖل ظْٓؿ» 

ٌٜ أو َظْبٌد َأَبَؼ مـ  ًٚ، وَأَم وظل إمٚمف، ومٚت ظٚصٔ

وا رأٌة غوب عـفو زوافو و د كػو و شٔده ؾامت، 

 ش. مكي الدكقو   تّ اً بعده   ال تسلل عـفؿ

، وأبق يًذ، "إدب ادٍرد"افبخٚري يف : أخرجف] 

، "افنًٛ"، واحلٚـؿ، وافبَٔٓل يف "افُبر"وافىزاّن يف 

. "افسْٜ"وابـ حبٚن، وابـ ظسٚـر، وابـ أيب ظٚصؿ يف 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.542:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 3058: رؿؿ
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 جٚءت ُأمّٜٔ بْٝ: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -2

 :تبٚيًف ظذ اإلشالم، ؾَٚلُرؿَٜٔ إػ رشقل اهلل

ًٚ، وٓ : ُأبٚيًِؽ ظذ»  أن ٓ تؼـل بٚهلل صٔئ

ترسؿل، وٓ تزّن، وٓ تَتع وَفدِك، وٓ تٖيت ببٓتٍٚن 

وٓ ت َّوال تٍسيْف بغ يديؽ ورجِٔؽ، وٓ َتُْقحل، 

 ش.تُ ج ااو ؾقي إوىل

(. 11/437()6850)أخرجف أمحد رؿؿ ] 

 ؿٚل أمحد صٚـر: 

  ((.إأـوده صحق  )) 

 وؿٚل صًٔٛ إرٕٚؤوط: 

  ((.صحق  لغريه  و ذا إأـود أسـ )) 

  (:6/37 )"جمّع افزوائد"وؿٚل اهلٔثّل يف 

[.  ((وراولف  ؼوترواه افىزاّن،  )) 
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: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص  -3

A: 

، كوأقوت عوريوتشُٔقن يف آخر أمتل ٕسٌٚء » 

ـّ  ـَ ؾ٘هن ُْقُه ًَ ، اِْف
ِٝ ِٜ افُبْخ َّ

ْٖشِْ ـَ ـّ  ظذ رؤوشٓ

 .شمًِقٕٚت

. "ادًجؿ افهٌر"افىزاّن يف : أخرجف] 

  حجٚب ادرأة ادسِّٜ" يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن" 

 :ظْد افُالم ظذ افؼط افثٚفٞ

  ((.بسـٍد صحق  )) 

  افثّر ادستىٚب يف ؾَف افسْٜ وافُتٚب"وؿٚل يف" 

(1/317 :)

 [. ((بنأـود أسـ )) 
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: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص  -4

A :

شُٔقن يف آخر ُأَمتل رجٌٚل يرـبقن ظذ » 

ُُسوٍج ـٖصبٚه افِرحٚل، يْزفقن ظذ أبقاب ادسٚجد، 

ِٜ كسوؤ ؿ كوأقوت عوريوت َّ
َْٖشِْ ـَ ـّ  ، ظذ رؤوشٓ

ـّ مًِقٕٚت، فق  ـّ ؾ٘هن ُْْقُه ًَ َجٚف، اِْف
ًِ ِٝ اف افُبْخ

ـّ ٕسٚؤـؿ، ـام  ُٓ ـٕٚٝ وراءـؿ ُأّمٜ مـ إمؿ خَلََدَم

 .شخدمُؿ ٕسٚء إمؿ ؿبُِؿ

، (5753)، وابـ حبٚن (7083)أمحد : أخرجف] 

، "إوشط"، ويف (1125 )"افهٌر"وافىزاّن يف 

(. 4/436)واحلٚـؿ 

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف

[. 2683:  رؿؿ"افهحٔحٜ
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ََيُْرم ظذ افِْسٚء ُدُخْقل احلاَممٚت افبخٚريٜ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

عاماحلؽمميفماحلؿاعاتماظؾكارؼة،مػلمجيوزمدخوهلام 

ظؾـلاءمواظرجالمبدونمإزار؟محقثماغؿشرتمبؽـرة،مأصؿوغامسنم

م.ػذهماألدؽؾةمعأجورؼن

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

دخقل احلاممٚت افبخٚريٜ فِرجٚل بدون إزار ؾٔف  ) 

 ـ كون : »هنل صديد: ؾَد ثبٝ مـ حديٞ جٚبر 

 رواه ()شيم ـ بوهلل والققم أخر  ال يدخؾ اا م إٓ بؿئزر

افْسٚئل، واحلٚـؿ: وصححف ظذ ذط مسِؿ، وفف 

. صقاهد

                      
 …(4/288)، ك(401)برؿؿ (1/198)، ن(2801)برؿؿ (5/113)، ت(3/339) حؿ (1)

َُاَات ايبداز١ٜ ٍِٛ اذت  َٜخُسّ ع٢ً ايِّٓطا٤ ُدُخ
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ـّ مْٓٔٚت ظـ دخقل احلاممٚت، ؾًـ   وأمٚ افْسٚء ؾٓ

ـّ افاليت : ، أهنٚ ؿٚفٝ فْسقة دخِـ ظِٔٓٚظٚئنٜ  إٔت

ـّ احلاممٚت؟ شًّٝ رشقل اهلل : يَقليدخِـ ٕسٚؤـ

« ِٝ َُ مٚ مـ امرأة َتَوُع ثٔٚهبٚ يف ؽر بٔٝ زوجٓٚ إٓ َهَت

رواه أمحد، وأبق داود، وافسمذي، ()شافسس بْٔٓٚ وبغ رهبٚ

وابـ مٚجف، واحلٚـؿ وصححف ظذ ذط افنٔخغ، 

. وواؾَف افذهبل

، وحّسـ إشْٚده احلٚؾظ ابـ "مسْد اإلمٚم أمحد" ويف 

إّن ! يٚ أهيٚ افْٚس: ، ؿٚلـثر، أّن ظّر بـ اخلىٚب 

مـ ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم »: يَقلشًّٝ رشقل اهلل

و ـ كون أخر ؾال يًَد ظذ مٚئدة ُيَدار ظِٔٓٚ اخلّر، 

يم ـ بوهلل والققم أخر  ال يدخؾ اا م إٓ بنزار  و ـ 

ش. كوكً تم ـ بوهلل والققم أخر  ال تدخؾ اا م

                      
 …(2803)برؿؿ (5/114)، ت(4010)برؿؿ (4/301)، د(6/41)حؿ (1)
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:  وؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر 

 وروى اإلمٚم أبق يًذ ادقصع، واحلٚؾظ أبق حٚتؿ 

ٛ بـِ "صحٔحف" ّد بـ حبٚن يف  َّ إٕقاع " اُدِ

 مـ حديٞ  ّد بـ ثٚبٝ بـ ذحبٔؾ، ظـ "وافتَٚشٔؿ

، ظبداهلل بـ يزيد اخلىّل، ظـ أيب أيقب إٕهٚري 

 ـ كون يم ـ بوهلل والققم أخر »:ؿٚلأن رشقل اهلل

 ال يدخؾ اا م إٓ بؿئزر  و ـ كوكً تم ـ بوهلل والققم 

ؾَِٝ ذفؽ : ، ؿٚلشأخر  ـ كسوئؽؿ  ال تدخؾ اا م

فًّر بـ ظبدافًزيز يف خالؾتف، ؾُتٛ إػ أيب بُر  ّد بـ 

أْن َشْؾ  ّد بـ ثٚبٝ ظـ حديثف ؾٕ٘ف : ظّرو بـ حزم

،  ؿـع الـسوء عـ اا ممريض، ؾسٖفف ثؿ ـتٛ إػ ظّر، 

ذ هذه افُسْٜ ظـ رشقل اهلل  ٍّ ؾٓذا ظّر بـ ظبدافًزيز ؿد ٕ

ظُِٔؿ بسْتل وشْٜ اخلٍِٚء »: A، وؿد 

، وأمجع ادسِّقن ؿٚضبٜ ظذ أن ظّر شافراصديـ مـ بًدي
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ابـ ظبدافًزيز مـ إئّٜ ادٓديغ، واخلٍِٚء افراصديـ، 

. إتٓك ـالمف. افذيـ ؿوقا بٚحلؼ وبف يًدفقن

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.52-17/49)ؾتٚوى افِج 

  (.19397)رؿؿ افٍتقى 

 

 وإير افٍهؾ افسٚدس. 

 

 

 

 

 

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

افرئٔس 

 ظبدافًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافًزيز آل افنٔخ

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 بُر أبق زيد
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 ادرأة ادسِّٜ ٓ ختوع بٚفَقل فألجٕٚٛ

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿…                           

           ﴾[32: إحزاب .]

 املسأ٠ املط١ًُ ال ختكع بايكٍٛ يألجاْب
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حُؿ إؽّٚن 

 

  ظـ افسٗال افتٚيلُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز  : 

م29اظلؾتمم(6101)ضرأُتميفمصققػةمسؽازميفماظعددم 

ػـ،ميفمخربمعػادهمأّنمػـاكمُعطربًامدعودؼًام1403ربقعماظـاغيم

اسؿزلماظغـاء،مويفمإحدىماظرحالتماجلوؼةمبنيماظؼاػرةم

وبارؼس،ماظؿؼىمػذامادلطربمبأحدمرجالماظدؼن،موجتاذبم

ععهمأررافماحلدؼثمحولماظغـاءموعشروسقؿه،موملمؼـزلم

ادلطربمعنماظطائرةمإالموضدمأضـعهمرجلماظدؼنممبشروسقةم

اظغـاء،مباألدظةمواظرباػني،موسادموضاممبعّدةمأشاٍنمتعؿربمباطورةم

.مإغؿاجه

ػلماظغـاءمعشروعميفماإلدالم،موباألدظةمواظرباػنيم - 

أؼضًا،مخصوصًامػذاماظـوعماخلؾقعميفماظوضتماحلاضرم

 !وادلصقوبمبادلودقؼى؟

 

 

 حهـِ األغاْـٞ 
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:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

افٌْٚء  ّرم ظْد مجٓقر أهؾ افًِؿ، وإذا ـٚن مًف آفٜ  ) 

هلٍق ـٚدقشَٔك، وافًقد، وافربٚب، وٕحق ذفؽ، َحُرم 

: ومـ أدفٜ ذفؽ ؿقفف . ب٘مجٚع ادسِّغ

    ﴿                 

                   ﴾() .

ه مجٓقر ادٍرسيـ بٚفٌْٚء، وـٚن ظبداهلل بـ   َؾرَسَ

ِسؿ ظذ ذفؽ، ويَقلمسًقد  َْ إن الغـوء ُيـبًِ )):  ُي

((. الـػوق   الؼؾى  ك  ُيـبًِ املوء البؼؾ

: إٔف ؿٚل ويف احلديٞ افهحٔح ظـ رشقل اهلل

ـّ  ـ أ تل أ قاٌم يستحؾقن اِاَر  واارير  واخلؿر  » لقؽقك

ًٚ ش واملعوزف احلديٞ رواه افبخٚري يف صحٔحف مًَِ

ًٚ بف، ورواه ؽره بٖشٕٚٔد صحٔحٜ . جمزوم

                      
 [.6: فَامن] (1)
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، وهبذا ُيًِؿ أن الغـوء وآٓت الؾفق:  هل"املعوزف" و 

بّؼوظٜٔ افٌْٚء، ؿد - إن صّح افَْؾ- هذا افذي أؾتك 

ؿٚل ظذ اهلل بٌر ظِؿ، وأؾتك ؾتقى بٚضِٜ، شقف ُيسٖل 

. (ظْٓٚ يقم افَٔٚمٜ، واهلل ادستًٚن 

  (.149، 21/148)جمّقع افٍتٚوى فف 

 

  ظـ افسٗال افتٚيلُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز  : 

عامحؽمماالدؿؿاعمإىلماألشاغي؟م 

:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

: ومٚ ذاك إٓ ٓ شؽ   أر تفآشتامع إػ إؽّٚن  ) 

ٕٕف جيّر إػ مًٍٚص ـثرة، وإػ ؾتـ متًددة، وجيّر إػ 

ِّقاط، وجيّر إػ  افًنؼ، وافقؿقع يف افزٕٚ، وافٍقاحش، واف

مًٍٚص أخرى، ـؼب ادسُرات، وفًٛ افَامر، وصحبٜ 

إذار، وربام أوؿع يف افؼك، وافٍُر بٚهلل، ظذ حسٛ 

أحقال افٌْٚء، واختالف إٔقاظف، واهلل جّؾ وظال يَقل يف 
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    ﴿ :ـتٚبف افًئؿ             

                            

                                 

               ﴾() .

 هلق ااديٌ ؾٖخز شبحٕٚف أن بًض افْٚس ينسي 

 لَقِضؾ بوؿ افٔٚء، وُؿِرئ لُقِضؾُؿرئ . فٔوّؾ ظـ شبٔؾ اهلل

أكف : واملعـكبٍتح افٔٚء مع ـرس افوٚد ؾٔٓام، وافالم فِتًِٔؾ، 

بتعوطقف واأتعو تف هلق ااديٌ و ق الغـوء  جيّره ذلؽ إىل أن 

 َيوُؾ بسبٛ مٚ يَع يف ؿِبف مـ َيضؾَّو   كػسف  وُيضؾَّو غريها

افَسقة وادرض، ؾٔوَؾ ظـ احلؼ: فتسٚهِف بًّٚيص اهلل، 

ومبٚذتف هلٚ، وترـف بًض مٚ أوجٛ اهلل ظِٔف، مثؾ ترك 

افهالة يف اجلامظٜ، وترك بِّر افقافديـ، ومثؾ فًٛ افَامر، 

وادَٔؾ إػ افزٕٚ، وافٍقاحش، وافِقاط، إػ ؽر ذفؽ ّممٚ ؿد 

. يَع بسبٛ إؽّٚن

                      
 [.7 و6: فَامن] (1)
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 .الغـوء:   أييش هلق ااديٌ»مًْك :  ؿٚل أـثر ادٍرسيـ

كؾ صقت  ـؽر  ـ أصقات :  وؿٚل مجٚظٜ آخرون

، ـٚدزمٚر، وافربٚبٜ، وافًقد، املال ل  فق داخؾ   ذلؽ

وافُامن، وأصبٚه ذفؽ، وهذا ـِف يهد ظـ شبٔؾ اهلل، وُيسبٛ 

. افوالل واإلضالل

افهحٚيب اجلِٔؾ  - وثبٝ ظـ ظبداهلل بـ مسًقد 

إكف )): إٔف ؿٚل يف تٍسر أيٜ- أحد ظِامء افهحٚبٜ 

إكف ُيـبًِ الـػوق   الؼؾى ك  ُيـبًِ )): ، وؿٚل((واهلل الغـوء

  ﴿:  وأيٜ تدل ظذ هذا ادًْك ؾ٘ن اهلل ؿٚل(.(املوء البؼؾ

                

             ﴾() .

ك ظِٔف افىريؼ ـٚفسُران: :  يًْل َّ ًْ ٕن الغـوء ُيسؽر َي

الؼؾقب  وُيق ع   اهلقى والبوطؾ   قعؿك عـ ال قاب إذا 

                      
 [.6: فَامن ](1)
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اعتود ذلؽ  أتك يؼع   البوطؾ  ـ غري شعقرا بسبى شغؾف 

 وإػ ِظْنِؼ ؾالٕٜ بولغـوء  وا تالء  ؾبف بف  و قؾف إىل البوطؾ 

. وؾالن، وإػ ُصحبٜ ؾالٕٜ وؾالن، وصداؿٜ ؾالٕٜ وؾالن

﴿        ﴾هق اختٚذ شبٔؾ اهلل هزوًا، :  مًْٚه

ّٕٞ، : وشبٔؾ اهلل هل َٗ ر وُت ـّ  ولغـوء والؾفق ديْف، وافسبٔؾ ُتَذ

ُيػيض إىل ا وذ طريؼ اهلل هلقًا ولعبًو  وعدم املبوٓة   ذلؽ  

وإذا ُتيل عؾقف الؼرآن تقىّل واأتؽ   وَ ُؼَؾ عؾقف أ عفا ٕكف 

 ؾٔثَؾ ظِٔف شامع افَرآن، اعتود أ ع الغـوء  وآٓت املال ل 

 .و ذا  ـ العؼقبوت العواؾيوٓ يسسيح فسامظف، 

و ؽذا عىل كؾ ،  ولقااى عىل املم ـ أن حيذر ذلؽ 

كؾفو ، وجٚء يف ادًْك أحٚديٞ ـثرة،  م ـي ااذر  ـ ذلؽ

تدُل عىل حتريؿ الغـوء  وآٓت الؾفق  والطرب  وأهنو وأقؾي 

 .إىل ّرّش كثري  وعقا ى وخقؿي

إؽٚثٜ " يف ـتٚبف  وؿد بسط افًالمٜ ابـ افَٔؿ 

، ؾّـ أراد   ُأؽؿ إغوين وآٓت الؾفق افُالم "افٍِٓٚن
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ادزيد مـ افٍٚئدة ؾِراجًف، ؾٓق مٌٍٔد جدًا، واهلل ادستًٚن، 

. (وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

  (.152، 21/151)جمّقع افٍتٚوى فف 

 

  ظـ افسٗال افتٚيلُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز  : 

 عامُحؽمماالدؿؿاعمإىلمادلودقؼى؟: تَقل افسٚئِٜ

:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

ادقشَٔك وؽرهٚ مـ آٓت افِٓق ـِٓٚ ٌذ وبالء،  ) 

وفُْٓٚ ّممٚ ُيزّيـ افنٔىٚن افتِّذذ بف وافدظقة إفٔف، حتك 

َٔٓٚ ظاّم أحٛ  ينٌؾ افٍْقس ظـ احلؼ بٚفبٚضؾ، وحتك ُيِٓ

اهلل إػ مٚ ـره اهلل وحَرم، ؾٚدقشَٔك وافًقد وشٚئر إٔقاع 

ادالهل ـِٓٚ مُْر، وٓ جيقز آشتامع إفٔٓٚ، وؿد صح ظـ 

ـّ  ـ أ تل أ قاٌم يستحؾقن »: إٔف ؿٚلرشقل اهلل لقؽقك

ش. اِاَر  واارير  واخلؿر  واملعوزف
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-. افزٕٚ: يًْل-افٍرج احلرام :  هق"اِار"و

. إؽّٚن، وآٓت افىرب:  هل"املعوزف"و

 وأوصِٔؽ وؽرِك مـ افْسٚء وافرجٚل بٚإلـثٚر مـ 

ٕقر ظذ "ؿراءة افَرآن افُريؿ، وآشتامع فزٕٚمٟ 

، ؾٍٔٓام ؾقائد ظئّٜ، وصٌٌؾ صٚؽؾ ظـ شامع "افدرب

إؽّٚن وآٓت افىرب، وؾؼ اهلل اجلّٔع فُؾ مٚ َيٛ 

. (ويرىض، إٕف شّٔع جمٔٛ 

  (.153 و21/152)جمّقع افٍتٚوى فف 
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ورة  ر َضُ ٌَ ََتْريُؿ َتْهقير َذّوات إَْرواح فِ

 :ؿٚل، أّن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -1

إّن الذيـ ي ـعقن  ذه ال قر  ُيعّذبقن يقم » 

 ش.َأْأُققا  و خؾؼتؿ: الؼقو ي  ُيؼول هلؿ

[. 2108: ، ومسِؿ رؿؿ5607: افبخٚري رؿؿ: أخرجف ]

 

شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -2

: يَقل

َعُؾ لف بؽؾ صقرة »  كؾ ُ َ ِقر   الـور  جَيْ

ر و كػسًو   ُتعّذبف   افـؿ  ش.صقَّو

[. 2110: ، ومسِؿ2112: افبخٚري رؿؿ: أخرجف ]

 

 

ّٚات األِزٚاح ِيػري َقُسٚز٠ ــَِؿٜٛس ذ ُِ ت ــَِخسٜ  ت
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 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -3

: إن أشد الـوس عذابًو عـد اهلل يقم الؼقو ي» 

رون ش. امُل قِّر

[. 2109: ، ومسِؿ رؿؿ5606: افبخٚري رؿؿ: أخرجف ]

 

شًّٝ  ّداً : ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -4

: يَقل

ر صقرة   الدكقو  ُكؾِّرػ يقم الؼقو ي أن »  َ ـ َصقَّو

 ش.يـػخ  قفو الروح  ولقس بـو خ

[. 5618: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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 ادرأة ادسِّٜ تٌض بكهٚ ظـ احلرام وظـ افرجٚل إجٕٚٛ

 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿              

 …﴾[31: افْقر]. 

  

أللً : ، ؿٚلظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع  -1

عـ كظر الُػجوءة   ل رين أن أرصف رأقل اهلل

 .ب ي

[. 2159: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

املسأ٠ املط١ًُ تػض بؿسٖا عٔ 

 اذتساّ ٚعٔ ايسجاٍ األجاْب

 



 44 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 : ؿٚل فف، أن افْبل ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ  -2

ٓ ُتْتبِِع الـَّوْظَرَة الـَّوْظَرَةا  نك  لؽ إولـك   …! يٚ ظع» 

 ش.ولقسً لؽ أخرة

. أمحد: أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:1902) رؿؿ "وافسهٔٛ

  (([.أسـ لغريه )) 

ؿٚل رشقل اهلل : ، ؿٚلظـ بريدة بـ احلهٔٛ  -3

: 

ٓ ُتْتبِِع الـَّوْظَرَة الـَّوْظَرَةا  نك  لؽ إوىل  ! يٚ ظع» 

  ش.ولقسً لؽ أخرة

. أبق داود، وافسمذي: أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:1903) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ لغريه )) 
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 ادرأة ادسِّٜ ٓ ُتيٓر زيْتٓٚ فألجٕٚٛ

ْحؾ، وافْيٚرة، ومٚ أصبف ذفؽ :مثؾ ُُ … اخلوٚب، واحلْٚء، وافِسقار، واخلٚتؿ، وافسٚظٜ، واف

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿…                    

                       

                             

                             

                              

                         

                       

            ﴾[31: افْقر.] 

 :املسأ٠ املط١ًُ ال ُتعٗس شٜٓتٗا يألجاْب َجٌ

 ٚارتامت، ارتكاب، ٚاذتٓا٤، ٚايِطٛاز،

 …َٚا أغب٘ ذيو ٚايُهِخٌ، ٚايٓعاز٠، ٚايطاع١،
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  زٕك افَِٛ

 :ؿٚل، أن افْبل ظـ أيب هريرة 

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ ٓ »  

 ٚفٜ: 

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

 وزٕك افِسٚن افُــالم، 

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

 ش.والؼؾى هيقى ويتؿــــك 

ًِـبز  ْــ٢ ايَكـ
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ْرج  ٍَ زٕك اف

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ ٓ  » 

  ٚفٜ:

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

 وزٕك افِسٚن افُـالم، 

ق ذلؽ كؾف أو  وافٍْس تتّْك وتنتٓل،  والػرج ُيَ دِّر

بف ش. ُيؽذِّر

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

. ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

 ْـ٢ ايفـسجز
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َتريؿ افزٕك 

 

 

   ؿٚل اهلل: 

 ﴿…           …﴾[24: افْسٚء]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…                 

  …﴾[25: افْسٚء]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…                   …﴾ 

 .[5: ادٚئدة]          

 "َػوح  .هق افزٕك ظذ شبٔؾ اإلظالن: "السِّر

خِٔؾ وصديؼ، وهق : هل اختٚذ ِخْدن، أي: "املَُخوَدَكي"و

. افزٕك ظذ شبٔؾ اإلُسار

 ([.10/4570 )"ٕيرة افًْٔؿ"اهـ  مـ ]                       

 حتسِٜ ايص٢ْ
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  وؿٚل: 

 ﴿                ﴾  

 .[32: اإلُساء]          

  وؿٚل: 

 

 ﴿                  

                       

                      

                       

                    

              ﴾ .

. [3-1: افْقر]            
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  وؿٚل: 

 ﴿                

                  

                    

            

               

 ﴾[70-68: افٍرؿٚن]. 

  وؿٚل: 

 ﴿                    

                  

                

                  

  ﴾[ْٜ12: ادّتح] .
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  وؿٚل: 

 ﴿…            

 …﴾[151: إًٕٚم]. 

  وؿٚل: 

 ﴿           

                   

         ﴾ 

 .[31-29: ، ادًٚرج7-5: ادٗمْقن]    

  وؿٚل: 

 ﴿              

                   

               …﴾ 

. [31 و30: افْقر]            
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  وؿٚل: 

 ﴿…        …﴾ 

 .[35: إحزاب]        

  وؿٚل: 

 ﴿              
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             ﴾ …

: إػ أن ؿٚل 

 ﴿                  

                ﴾  

 .[33 و29-23: يقشػ]        

  ّٜؾَد (238-4/237)راجع ؾتٚوى افِجْٜ افدائ ،

 :ؿٚفقا

افهحٔح مـ أؿقال افًِامء يف ذفؽ أّن اهلَّؿ افذي  )

ُوِجد مـ يقشػ ظِٔف وظذ ٕبْٔٚ أؾوؾ افهالة وافسالم، 

ْٔؾ اجلْز افىبًٔل افذي يقجد مع أي إٕسٚن ظْد : هق اَد

 : ظْف بَقففوجقد شببف، وؿد سؾف اهلل 
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﴿                      

       ﴾  . وٓ جيقز سف أيٜ ظـ

طٚهرهٚ إٓ بدفٔؾ، وفٔس هْٚ دفٔؾ ؾٔام ًِٕؿ يقجٛ 

سؾٓٚ ظـ طٚهرهٚ، واهلُؿ بٚفسٔئٜ ٓ يّرُض ادسِؿ إذا مل 

يًٍِٓٚ، بؾ يُتٛ اهلل بذفؽ حسْٜ إذا ترك افًّؾ مـ أجؾ 

وبٚهلل . اهلل، ـام صح بذفؽ اخلز ظـ رشقل اهلل 

. (افتقؾٔؼ 

 ِٝؿ: 

وبْحق هذا افَقل ؿٚل افًالمٜ ظبدافرمحـ بـ ٕٚس  ))

 (.( ، ظْد تٍسره هلذه أيٜ افسًدي 

  وؿٚل: 

 ﴿                     

                    

             ﴾[33: إظراف]. 
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 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -1

فقافديف، افًُٚق : ثالثٜ ٓ يْير اهلل إفٔٓؿ يقم افَٔٚمٜ »

 ش.…والدُيقثادرأة ادسِجِٜ ادتنِبٜٓ بٚفرجٚل، 

أمحد، وافْسٚئل، وابـ خزيّٜ، وابـ حبٚن، : أخرجف] 

. واحلٚـؿ

 صحٔح اجلٚمع"   يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.674:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 3071: رؿؿ

رة بـ جْدب  -2 ُّ : A: ، ؿٚلظـ ش

ّٔؼ وأشٍِف إىَِْٚ… » ٍٛ مثؾ افتُْقر، أظاله ض  إػ ثَ

واشع، يتقّؿد َتتف ٕٚرًا، ؾ٘ذا اؿسب ارتًٍقا، حتك ـٚد أن 

و قفو راوٌل وكسوٌء ُعراة  خيرجقا، ؾ٘ذا مخدت رجًقا ؾٔٓٚ، 

 ش.…الزكوة : َ ـ  ذا؟  وٓ:  ؼؾً

 [.1320: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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  (:6640)ويف فٍظ ظْد افبخٚري رؿؿ 

وأحسبف إٔف : ؿٚل)ؾٕٚىَِْٚ ؾٖتْٔٚ ظذ مثؾ افتْقر … »

ؾّٚضًِْٚ ؾٔف، ؾ٘ذا : ؿٚل (ؾ٘ذا ؾٔف فٌٌط وأصقاٌت : ـٚن يَقل

 قف راوٌل وكسوٌء عراٌة  وإذا  ؿ يلتقفؿ هلٌى  ـ أأػؾ 

 و :  ؾً هل :  ـفؿ   نذا أتو ؿ ذلؽ الؾفى  َ ْقَ ْقا   ول

ش. …الزكوة والزواين:  وٓ… مٓء؟

ظـ ُشِئؾ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -3

: أـثر مٚ يدخؾ افْٚس افْٚر، ؾَٚل

ش. والػــرجافٍــؿ  »

، "صحٔحف"افسمذي، وابـ حبٚن يف : رواه] 

". افزهد"وافبَٔٓل يف 

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف

 [.2642:  رؿؿ"وافسهٔٛ
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: A: ، ؿٚلظـ ظبٚدة بـ افهٚمٝ  -4

ًٚ، وٓ ترسؿقا، : بٚيًقّن ظذ » وٓ أن ٓ ُتؼـقا بٚهلل صٔئ

، وٓ تَتِقا أوٓدـؿ، وٓ تٖتقا ببٓتٍٚن تٍسوٕف بغ تزكقا

ـ َوََف مُْؿ  َّ أيديُؿ وأرجُِؿ، وٓ تًهقا يف مًروف: ؾ

قؿٛ يف افدٕٔٚ  ًُ ًٚ ؾ ؾٖجره ظذ اهلل، وَمـ أصٚب مـ ذفؽ صٔئ

ًٚ ثؿ شسه اهلل، ؾٓق  ؾٓق ـٍٚرة فف، وَمـ أصٚب مـ ذفؽ صٔئ

. شإػ اهلل، إن صٚء ظٍٚ ظْف، وإن صٚء ظٚؿبف

[. 1709: ، ومسِؿ رؿؿ18: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

: A: ، ؿٚلظـ ُرويٍع بـ ثٚبٝ  -5

 ال َيسِؼ  وءه زرع َمـ ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر:  »

ش. غريه

 ش.  ال َيسِؼ  وءه ولد غريه…»: ويف فٍظ

. أبق داود، وافسمذي: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.6508 و6507: رؿؿ
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أتٔٝ افْبل: ، أهنٚ ؿٚفٝظـ ُأمّٜٔ بْٝ ُرؿَٜٔ  -6

ُٕبٚيًف، ؾَِْٚ : ٕبٚيًؽ ظذ! يٚ رشقل اهلل: يف ٕسقة مـ إٕهٚر 

ًٚ، وٓ ٕرسق،  ، وٓ ٕٖيت ببٓتٍٚن وٓ كزينأن ٓ ٕؼك بٚهلل صٔئ

 :ٍٕسيف بغ أيديْٚ وأرجِْٚ، وٓ ًٕهٔؽ يف مًروف، ؿٚل

ـّ  » ـّ وأضَُت . شؾٔام اشتىًُت

اهلل ورشقفف أرحؿ بْٚ، هِّؿ ٕبٚيًؽ يٚ : ؿِْٚ:  ؿٚفٝ

: ؾَٚل رشقل اهلل ! رشقل اهلل

إّن ٓ أصٚؾح افْسٚء، إٕام ؿقيل دٚئٜ امرأة، ـَقيل  »

.  شٓمرأٍة واحدة، أو مثؾ ؿقيل ٓمرأٍة واحدة

، 4553: ، وابـ حبٚن رؿؿ1597: افسمذي رؿؿ: أخرجف] 

، وابـ مٚجف (27006()6/357)، وأمحد (7/149)وافْسٚئل 

. 982:  رؿؿ"ادقضٖ"، ومٚفؽ يف 2874: رؿؿ

  صحٔح شْـ ابـ مٚجف"ؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف": 

  ((.صحق  )) 

  ([.2/63 )"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير 
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جٚءت ُأمّٜٔ بْٝ : ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -7

 :تبٚيًف ظذ اإلشالم، ؾَٚلُرؿَٜٔ إػ رشقل اهلل

ًٚ، وٓ ترسؿل، : أبٚيًِؽ ظذ » أن ٓ تؼـل بٚهلل صٔئ

، وٓ تَتع وفدِك، وٓ تٖيت ببٓتٍٚن تٍسيْف بغ وٓ تزين

يديِؽ ورجِِٔؽ، وٓ تُْقحل، وٓ تَزجل تُزج اجلٚهِٜٔ 

. شإوػ

(. 6850( )11/437)أخرجف أمحد ] 

 ؿٚل أمحد صٚـر: 

  ((.صحق إشْٚده  )) 

 وؿٚل صًٔٛ إرٕٚؤوط: 

  ((.أسـ، وهذا إشْٚد صحق  لغريه )) 

  (:6/37 )"جمّع افزوائد"وؿٚل اهلٔثّل يف 

[.  ((وراولف  ؼوترواه افىزاّن،  )) 
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َْقي  -8 ٌَ : ؿِٝ: ، إٔف ؿٚلظـ َمرثد بـ أيب َمرثد اف

 .أّرم الزككإن رأقل اهلل! يٚ َظَُْٚق 

: ، وافسمذي رؿؿ2051: أبق داود رؿؿ: أخرجف]

 (.6/66)، وافْسٚئل 3177

 صحٔح شْـ " يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف

 [.3027:  رؿؿ"افْسٚئل

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -9

ِّقا بٍٖٕسٓؿ إذا  فر الزكك » : ؾَد أح ٍٜ  وافربٚ يف ؿري

. شظذاب اهلل

، (2/37)، واحلٚـؿ "افُبر"افىزاّن يف : أخرجف] 

. وأبق يًذ

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .679: رؿؿ

  (:2401) رؿؿ "صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"وؿٚل يف 

 (([. أسـ لغريه )) 
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: A: ، ؿٚلظـ شِامن افٍٚرد  -10

، واإلمٚم الشقخ الزاين: ثالثٜ ٓ يدخِقن اجلْٜ »

. شافَُذاب، وافًٚئؾ اَدْزُهق

. رواه افبزار] 

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.2398:  رؿؿ"وافسهٔٛ

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -11

ش. اَدْزُهق، وٓ افًٚئؾ الزاين إَُشْقِؿط ٓ يْير اهلل إػ »

. افىزاّن: أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2399) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 
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شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚفٝظـ مّٔقٕٜ أم ادٗمْغ  -12

: يَقل

 و مل يػُش  قفؿ ولد الزكك   نذا  شو ٓ تزال أمتل بخر  »

. ش: ؾٖوصؽ أن يًّٓؿ اهلل بًذاب قفؿ ولد الزكك

. اإلمٚم أمحد: أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2400) رؿؿ "وافسهٔٛ

ـٌ لغريه ))   (([. أس

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -13

بلكػسفؿ أأُؾقا ا إٓ أو افربٚ و  فر    قم الزكك  »

ش. عذاب اهلل

. أبق يًذ: أخرجف] 

 ـف صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن أسَّو

 .2402:  رؿؿ"وافسهٔٛ

 إشْٚده ادْذريواّقد ]. 
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 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -14

 ثؾ الذي جيؾس عىل  راش امُلِغْقَبي   ثؾ الذي َيـَْفُشُف  »

ش. َأْأَقُد  ـ َأَأوِود يقم الؼقو ي

. رواه افىزاّن] 

 ـ صحٔح " يف  إشْٚده افنٔخ إفبّٚن أسَّو

 .2405:  رؿؿ"افسؽٔٛ وافسهٔٛ

  (([.  ؼوت رواتف: )) وؿٚل ادْذري 

 هل افتل ؽٚب ظْٓٚ زوجٓٚ: "امُلِغْقَبي": وؿقفف .

َٔٚت، واحدهٚ َأْشَقد: "إََأوِود"   [.   ولف املـذري].احل

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -15

إذا زكك الراؾ  خرج  ـف اإلي ن   ؽون عؾقف  »

ش.    نذا أ ؾع راع إلقفكولُظؾي

. أبق داود، وافسمذي، وافبَٔٓل: رواه] 

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن صححف

 .2394:  رؿؿ"وافسهٔٛ
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  509:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -16

ثالثٜ ٓ يُِّٓؿ اهلل يقم افَٔٚمٜ، وٓ ُيزـٔٓؿ، وٓ   »

ِِؽ ـَذاب، شقٌخ زانٍ : يْير إفٔٓؿ، وهلؿ ظذاب أفٔؿ ، وَم

. شوظٚئٌؾ ُمستُز

[. 107: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

  افٍَر: "العوئؾ"وؿقفف .

شٖفٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -17

: أُي افذٕٛ أظيؿ ظْد اهلل؟ ؿٚل

. شأن جتًؾ هلل َِٕدًا وهق خَِؽ »

: ثؿ أُي؟ ؿٚل: ؿِٝ. إن ذفؽ فًئؿ:  ؿِٝ

. شوأن تَتؾ وفدك: ختٚف أن يىًؿ مًؽ »

: ثؿ أُي؟ ؿٚل:  ؿِٝ

 ش.أن ُتَزايِنَ أؾقؾي اورك »

 [.86: ، ومسِؿ رؿؿ4207: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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 ٞؿٚل افُبٌٚ يف تًَِٔف ظذ هذا احلدي : 

تزّن ؾٔٓٚ برضٚهٚ، وهذا يدل ظذ إٔف : "ُتزاين" )) 

شِؽ مًٓٚ مسٚفؽ اخلداع: حتك أؽراهٚ بف، وأؾسد ظذ 

. زوجٓٚ ؾراصف واشتَراره

ٔٝ بذفؽ ٕهنٚ َتؾ فف : "أؾقؾي    " ّّ (. (زوجٜ، ُش

: ، ؿٚلإصًري - أو أيب مٚفؽ-ظـ أيب ظٚمر  -18

: يَقلشًّٝ افْبل

ـّ  ـ أ تل أ قاٌم َيستحؾقن اِاَر  »   واحلرير، لقؽقك

واخلّر، وادًٚزف، وفْٔزفـ أؿقام إػ جْٛ ظِؿ، يروح 

ٍٜ هلؿ، يٖتٔٓؿ  حلٚجٜ، - يًْل افٍَر-ظِٔٓؿ بَسِٚرح

َِٔتٓؿ اهلل، ويوع افًِؿ، : ؾَٔقفقا َُٔب اِْرِجع إفْٔٚ ؽدًا، َؾ

. شويّسخ آخريـ ؿردة وخْٚزير إػ يقم افَٔٚمٜ

[. 5268: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 " ْرُج، وادًْك: "اِار ٍَ  .أهنؿ يستحِقن افزٕك: اف
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 :ؿٚل افْبل : ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -19

، وٓ يرسق افسٚرق ٓ يزين الزاين أني يزين و ق  م ـ» 

حغ يرسق وهق مٗمـ، وٓ يؼب اخلّر حغ يؼهبٚ وهق 

ُٛ هُنَْبٜ ذات ذف يرؾع افْٚس إفٔف ؾٔٓٚ  مٗمـ، وٓ يْتٓ

ٌٜ بًدُ   .شأبهٚرهؿ حغ يْتٓبٓٚ وهق مٗمـ، وافتقبٜ مًروض

: ، ومسِؿ رؿؿ6425 و2343: أخرجف افبخٚري رؿؿ] 

57.] 

 زاد مسِؿ: 

ُؾ وٓ  » ٌُ ُؾ  َي ٌُ وهق مٗمـ، ؾ٘يٚـؿ  أحدـؿ حغ ي

. شوإيٚـؿ

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -20

، وٓ يرسق ٓ يزين الزاين أني يزين و ق  م ـ »

افسٚرق حغ يرسق وهق مٗمـ، وٓ يؼب حغ يؼب 

. شوهق مٗمـ، وٓ يَتؾ وهق مٗمـ

[. 6424 و6400: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظٚئنٜ  -21

، وٓ يرسق ٓ يزين الزاين أني يزين و ق  م ـ »

. شافسٚرق حغ يرسق وهق مٗمـ

 "افهالة" ّد بـ ٕك ادروزي يف : أخرجف] 

(1/499 .)

  اجلٚمع "  يف ؿٚل افنٔخ مَبؾ افقادظل

 (:3/117 )"افهحٔح

 (([. صحق هذا حديٞ  )) 

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -22

دُم اْمِرٍئ مسِؿ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأّن َيُؾ ٓ  »

، وافٍْس بٚفٍْس، الثقى الزاين: رشقل اهلل، إٓ ب٘حدى ثالث

. شوافتٚرك فديْف ادٍٚرق فِجامظٜ

: ، ومسِؿ رؿؿ6484: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

1676 .]
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شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظثامن بـ ظٍٚن  -23

 :يَقل

ـٌٍر بًد : دُم امرٍئ مسِؿ، إٓ ب٘حدى ثالث َيُؾ ٓ »

. ش، أو ؿتؾ ٍٕس بٌر ٍٕسأو زكًو بعد إأ ونإشالم، 

أبق داود، وافسمذي، وافْسٚئل، وابـ مٚجف، : أخرجف] 

. وافدارمل، وافىٔٚفز، وأمحد

  اجلٚمع افهحٔح"  يف ؿٚل افنٔخ مَبؾ افقادظل" 

(3/130:) 

([. ( ظذ ذط افنٔخغ صحق هذا حديٞ  )) 

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظٚئنٜ  -24

ٓ َيُؾ دم اْمِرٍئ مسِؿ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن » 

: راؾ زكك بعد إأ ون:  ّدًا رشقل اهلل، إٓ ب٘حدى ثالث

ًٚ هلل ورشقفف: ؾٕ٘ف ُيَتؾ، أو  ؾٕ٘ف ُيرجؿ، ورجؾ خرج  ٚرب

َُٔتؾ هبٚ ًٚ: ؾ . شُيهِٛ أو ُيٍْك مـ إرض، أو يَتؾ ٍٕس

. أبق داود، وافْسٚئل: أخرجف] 
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، ويف 7642: رؿؿ

2389 .]

، ظـ رشقل اهللظـ شٓؾ بـ شًد افسٚظدي  -25

: ؿٚل

ِْٔف،  » َٔ ، أضّـ فف و و بني ِرْاَؾْقفِ َمـ يوّـ يل مٚ بغ حَلْ

. شاجلْٜ

[. 6109: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

َخَسٍٝ افنّس يف ظٓد : ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -26

 : ثؿ ؿٚل…بٚفْٚس، ؾهَذ رشقل اهللرشقل اهلل 

أن يزين واهلل مٚ ِمـ أحٍد َأْؽُر مـ اهلل، ! يٚ ُأَمٜ  ّد »

واهلل فق تًِّقن مٚ أظِؿ، ! ، يٚ ُأَمٜ  ّدعبده أو تزين أَ ُتفُ 

. شفوحُتؿ ؿِٔاًل وفبُٔتؿ ـثراً 

[. 901: ، ومسِؿ رؿؿ997: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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 A: ، ؿٚلظـ ادَداد بـ إشقد  -27

: ٕصحٚبف

. شمٚ تَقفقن يف افزٕك؟ »

. حّرمف اهلل ورشقفف: ؾٓق حراٌم إػ يقم افَٔٚمٜ:  ؿٚفقا

: ٕصحٚبفرشقل اهلل: ؾَٚل

ٕن يزين الراؾ بعرش كسقٍة  أيرس عؾقف  ـ أن يزين  »

ش.  بو رأة اوره

: ؾَٚل:  ؿٚل

. شمٚ تَقفقن يف افرسؿٜ؟ »

 :ؿٚل. حّرمٓٚ اهلل ورشقفف: ؾٓل حرام:  ؿٚفقا

ٕن يرسق افرجؾ مـ ظؼة أبٔٚت، أيرس ظِٔف مـ أن  »

. شيرسق مـ جٚره

، وأمحد يف "إدب ادٍرد"افبخٚري يف : أخرجف] 

. "ادسْد"
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  اجلٚمع افهحٔح" يف ؿٚل افنٔخ مَبؾ افقادظل" 

(3/118:) 

 (([. أسـهذا حديٞ  )) 

 ، اهلل رشقل ظـ ، افًٚص أيب بـ ظثامن ظـ -28

: ؿٚل

 هؾ :مْٚدٍ  ؾْٔٚدي ،افِٔؾ ٕهػ افسامء أبقاب ُتٍَتح »

ُٔستجٚب داعٍ  مـ ًُٔىك شٚئؾٍ  مـ هؾ ؟فف ؾ  مـ هؾ ؟ؾ

ٍُّٔرج مُروٍب   إٓ بدظقةٍ  يدظق مسِؿٌ  يبَك ؾال ؟ظْف ؾ

 أو بػرافو تسعك زاكقي إٓ ،فف وجؾ ظز اهلل اشتجٚب

 ش.ظّنٚراً 

. وافىزاّن ،أمحد :رواه ]

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.2391:  رؿؿ"وافسهٔٛ
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اهلل رشقل شًّٝ :ؿٚل ، زيد بـ اهلل ظبد ظـ -29

 :يَقل

 أخٚف مٚ َأْخَقُف  إن !افًرب ًٕٚيٚ يٚ !افًرب ًٕٚيٚ يٚ  »

ش. اخلٍٜٔ وافنٓقة ،ىالزن ظُِٔؿ

. أخرجف افىزاّن] 

  افسؽٔٛ وافسهٔٛ"ؿٚل ادْذري يف": 

 ((. صحق ب٘شْٚديـ أحدمهٚ  )) 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2390) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ )) 

اهلل رشقل شًّٝ :ؿٚل ،افبٚهع  أمٚمٜ أيب ظـ -30

: يَقل

 جبالً  يب ؾٖتٔٚ ،بوبًل ؾٖخذا ،رجالن أتّٚن ،ٕٚئؿ إٔٚ بْٔٚ »

 إٕٚ :ؾَٚٓ .أضٔؼ ٓ إّن :ؾَِٝ .اصًد : يلؾَٚٓ ،وظراً 

 إٔٚ إذا ،اجلبؾ شقاء يف ـْٝ حتك ،ؾهًدت .فؽ شُْسِٓف
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 ظقاء هذا :ؿٚفقا ؟إصقات هذه مٚ :ؾَِٝ .صديدة بٖصقات

 ُمنََٜ بًراؿٔبٓؿ مًَِغ بَقم ؾ٘ذا ،يب اإىِؼ ثؿ .افْٚر أهؾ

 هٗٓء :الق ؟هٗٓء ام :ؿًِٝا، فدم أصداؿٓؿ تسٔؾ ،أصداؿٓؿ

ِّٜ ؿبؾ ُيٍىرون افذيـ  بؼقم  نذا  يب ااكطؾؼ  ؿ .صقمٓؿ ََتِ

 َ ـ : ؼؾً   ـظراً  وأأقأه  رحيوً  وأكتـف  اكتػوخوً  يشٍء  أشد

 إٔٚ ؾ٘ذا ،يب اإىِؼ ثؿ . والزواينالزاكقن  مٓء : ول ؟ مٓء

ـّ  تْٓش بْسٚء  :لاقف ؟هٗٓء بٚل مٚ :ؿِٝ ،احلٔٚت ثدهي

ـّ  أوٓدهـ يًّْـافِقايت  هٗٓء  ؾ٘ذا ،يب اإىِؼ ثؿ .أفبٚهن

 هٗٓء :ؿٚل ؟هٗٓء مـ :ؿِٝ، فهنريـ بغ يًِبقن بٌِامن

ٍٕر  بثالثٜ إٔٚ ؾ٘ذا ،ذف يل َذف ثؿ .ادٗمْغ ذراري

 جًٍر :هٗٓء :ؿٚل ؟هٗٓء مـ :ؿِٝ. هلؿ مخر مـ يؼبقن

 ذف ثؿ .رواحٜ بـظبداهلل و  بـ حٚرثٜ،وزيدبـ أيب ضٚفٛ، 

 :ؿٚل ؟هٗٓء َمـ :ؿِٝ.  ٍٕربثالثٜ إٔٚ ؾ٘ذا ،آخر ذف يل

ش. ٕتيروٕؽ ظِٔٓؿ افسالم يوظٔسك ،ومقشك ،إبراهٔؿ
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: ، وابـ خزيّٜ رؿؿ7491: ابـ حبٚن رؿؿ: أخرجف] 

، 7667 و7666:  رؿؿ"افُبر"، وافىزاّن يف 1986

، وافْسٚئل يف (2/209)، واحلٚـؿ (4/216)وافبَٔٓل 

(. 4/166 )"َتٍٜ إذاف" ـام يف "افُزى"

  اجلٚمع افهحٔح" يف ؿٚل افنٔخ مَبؾ" 

(3/126:) 

 ظذ ذط مسِؿ، ومل خيرجٚه، صحقٌ  هذا حديٞ  )) 

وؿد احتٟ افبخٚري بجّٔع رواتف ؽر شِٔؿ بـ ظٚمر، وؿد 

([. (احتٟ بف مسِؿ 

 (:3636) رؿؿ ؿٚل اإلمٚم افبخٚري  -31

 حدثْٚ ًٕٔؿ بـ محٚد، ثْٚ هنٔؿ، ظـ حهغ، ظـ 

ًُ ِ  اَاوِ ؾِقَّوِي  ِْرَدًة اْاَتَؿَع : ظّرو بـ مّٔقن، ؿٚل َرَأْي

ُتَفو َ َعُفؿ ًْ  َ َرََجُْقَ و  َ َرََجْ َرَدٌة  َ ْد َزَك
. َعَؾْقَفو  ِ
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: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -32

، وأظقذ ! يٚ مًؼ ادٓٚجريـ » ـّ مخٌس إذا ابتِٔتؿ هب

ـّ  : بٚهلل أن ُتدرـقه

  ٓمل تظفر الػوأشي    قم  ط  أتك ُيعؾـقا هبوا إ

َ َشك  قفؿ الطوعقن  وإواوع التل مل تؽـ   أأال فؿ 

 .الذيـ  ضقا

  ،ومل ُيَْهقا ادُٔٚل وادٔزان: إٓ ُأخذوا بٚفسْغ

 .وصدة ادٕٜٗ، وَجْقر افسِىٚن ظِٔٓؿ

  ومل يًّْقا زـٚة أمقاهلؿ: إٓ مًْقا افَىر مـ

 .افسامء، وفقٓ افبٓٚئؿ مل ُيّىروا

  ومل يَْوقا ظٓد اهلل وظٓد رشقفف: إٓ شِط اهلل

 .ظِٔٓؿ ظدوًا مـ ؽرهؿ، ؾٖخذوا بًض مٚ يف أيدهيؿ

  ومٚ مل َتُؿ أئّتٓؿ بُتٚب اهلل، ويتخروا ّممٚ إٔزل

 .شاهلل: إٓ جًؾ اهلل بٖشٓؿ بْٔٓؿ
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، وأبق ًٕٔؿ يف 4019: ابـ مٚجف رؿؿ: أخرجف] 

، وافىزاّن يف "افًَقبٚت"، وابـ أيب افدٕٔٚ يف "احلِٜٔ"

، (4/540)، واحلٚـؿ "مسْد افنٚمٔغ"، ويف "إوشط"

. "مسْده"وافرويّٚن يف 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .7978: رؿؿ

 ويف 106:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ" يف وأسـف ،

 .3246:  رؿؿ"صحٔح ابـ مٚجف"

  764:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"ويف 

 : ؿٚل1761و

 ((. أسـ صحق  )) 

 أسـ لذاتف  صحق  لغريه: أي.] 
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 :A: ، ؿٚلظـ بريدة  -33

«       مٚ َٕض ؿقم افًٓد ؿط: إٓ ـٚن افَتؾ بْٔٓؿ . 

  و و  فرت  وأشي    قم  طا إٓ أؾط اهلل 

 .عؾقفؿ املقت

 شوٓ مْع ؿقم افزـٚة: إٓ حبس اهلل ظِٔٓؿ افَىر. 

، (3/346)، وافبَٔٓل (2/126)احلٚـؿ : أخرجف] 

. 3299: وافبزار رؿؿ

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 .1762:  رؿؿ"وافسهٔٛ

  107:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 

، إّن أول خز ؿدم ظِْٔٚ ظـ جٚبر بـ ظبداهلل  -34

أّن امرأًة ـٚن هلٚ تٚبٌع، ؾٖتٚهٚ يف صقرة ظـ رشقل اهلل

أٓ تْزل ؾْخزك : ؾَٚفٝ: ضر، ؾقؿع ظذ جذع هلؿ، ؿٚل

 حّرم عؾقـو إٕف ؿد خرج رجٌؾ بُّٜ، : ؿٚل! وختزٕٚ؟

كك  .، ومْع مـ افٍرارالزِّر
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. أمحد: رواه] 

 يف  افنٔخ مَبؾ بـ هٚدي افقادظل وأسـف 

 [.87:  ص"افهحٔح ادسْد مـ دٓئؾ افْبقة"

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -35

 .شمخٌس بخّسٍ  »

:  مٚ مخٌس بخٍّس؟ ؿٚل! يٚ رشقل اهلل:   ؿٔؾ

«       ِِط ظِٔٓؿ ظدوهؿ َض ؿقٌم افًٓد: إٓ ُش ََ َٕ  .  مٚ 

  ُقا بٌر مٚ إٔزل اهلل: إٓ َؾَنٚ ؾٔٓؿ افٍَر ُّ َُ  .ومٚ َح

  وٓ َ َفَرْت  قفؿ الػوأشُيا إٓ َ َشو  قفؿ املقُت. 

  ُْىر ََ قا افزـٚة،: إٓ ُحبِس ظْٓؿ اف ًُ  .وٓ َمَْ

  ،قا ادُٔٚل: إٓ ُحبِس ظْٓؿ افْبُٚت ٍُ ٍَ وٓ َض

 .شوُأِخُذوا بٚفسْغ

. 10992:  رؿؿ"افُبر"أخرجف افىزاّن يف ] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن أسـف" 

 .3240: رؿؿ
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  رؿؿ "صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"وؿٚل يف 

(765:) 

((. صحق  لغريه  )) 

  ظْد حديٞ رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير  :

107 .]

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -36

يتسو دوا   الطريؼ تسو د ٓ تَقم افسٚظٜ حتك  »

 ش.ااؿري

ـّ »: إّن ذفؽ فُٚئـ؟ ؿٚل:   ؿِٝ . شًٕؿ، فُٔقٕ

. ابـ حبٚن: أخرجف] 

  افهحٔح ادسْد مـ "  يف ؿٚل افنٔخ مَبؾ

 (:537) ص "دٓئؾ افْبقة

(([.  ذا أديٌ صحق   )) 
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 :A: ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  -37

أن ُيرؾع افًِؿ، ويثبٝ : إّن مـ أذاط افسٚظٜ »

ش. ويظفر الزككاجلٓؾ، وُيؼب اخلّر، 

[. 2671: ، ومسِؿ رؿؿ80: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

، أن افْبَل ظـ زيْٛ بْٝ جحش أم ادٗمْغ  -38

ًٚ، يَقل : دخؾ ظِٔٓٚ ؾزظ

ٓ إفف إٓ اهلل، ويٌؾ فًِرب مـ ٍذ ؿد اؿسب، ُؾتح  »

. شافٔقم مـ ردم يٖجقج ومٖجقج مثؾ هذه

ِّؼ بٖصبًف اإلهبٚم وافتل تِٔٓٚ يٚ : ؾَِٝ: ؿٚفٝ.  وح

َُِؽ وؾْٔٚ افهٚحلقن؟! رشقل اهلل : ؿٚل! َأهَنْ

«  ٌُ ش. كعؿ  إذا كثر اخَلَب

 [.2880: ، ومسِؿ رؿؿ3168: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 افٍسقق وافٍجقر، ويدخؾ يف : "اخلبٌ": وؿقفف

. ذفؽ افزٕك

. أوٓد افزٕك: افزٕك خٚصٜ، وؿٔؾ:  وؿٔؾ
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 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  -39

إّن اهلل كتى عىل ابـ آدم أظف  ـ الزكك  أدرك ذلؽ  » 

ٓ حموليا 

  زكـك العني الـظــــر  

 وزكك الؾسون الؽـالم  

ق ذلؽ كؾف   والـػس تتؿـك وتشتفل  والػرج ُيَ دِّر

بف ش. أو ُيؽذِّر

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذكون زكومهو آأت ع   »

 والقد زكو و البطــــــش  

اؾ زكو و اخُلطـــــو    والرِّر

ش. والؼؾى هيقى ويتؿــــك 
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ٜ ظـ افزٕك  ٍَ ًِ َؾْوؾ اف

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿                

   ﴾[33: افْقر.] 

  وؿٚل: 

 ﴿              

                    

        …﴾[23: يقشػ.] 

: A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -1

مـ اشتىٚع مُْؿ افبٚءة ؾِٔتزوج: ! يٚ مًؼ افنبٚب »

ؾٕ٘ف أؽُض فِبك، وأحهـ فٍِرج، ومـ مل يستىع ؾًِٔف 

. شبٚفهقم: ؾٕ٘ف فف ِوجٚء

 [.1400: ، ومسِؿ رؿؿ1806: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 فكٌ ايِعّف١ عٔ ايص٢ْ
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 :ؿٚلظـ افْبل: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -2

ٌٜ ييِٓؿ اهلل يف طِف، يقم ٓ طؾ إٓ طِف » : شبً

 ،اإلمٚم افًٚدل 

 ،وصٚب ٕنٖ يف ظبٚدة اهلل 

 ،ورجٌؾ ؿِبف مًِؼ يف ادسٚجد 

 ،ورجالن َتٚبٚ يف اهلل، اجتًّٚ ظِٔف، وتٍرؿٚ ظِٔف 

 وراؾ َدعْتُف ا راٌة ذات  ـ ى وَجول   ؼول: 

 ،"إين أخوف اهلل" 

  ورجؾ تهدق بهدؿٜ، ؾٖخٍٚهٚ: حتك ٓ تًِؿ

 صامفف مٚ تٍْؼ ئّْف،

 ؾٍٚضٝ ظْٔٚه ،ًٚ  .شورجؾ ذـر اهلل خٚفٔ

[. 1031: ، ومسِؿ رؿؿ629: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -3

َِٝ ادرأة مخسٓٚ، وصٚمٝ صٓرهٚ،  » وأّ ـً إذا ص

ـْ أّي : ، وأضٚظٝ زوجٓٚ: ؿٔؾ هلٚ رافو  اجلْٜ ِم

 .شأبقاب اجلْٜ صئٝ

. ابـ حبٚن: أخرجف] 

 رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف  :

660.] 

: A: ، ؿٚلظـ ظبدافرمحـ افزهري  -4

َِٝ ادرأة مخسٓٚ، وصٚمٝ صٓرهٚ،  » وأػظً إذا ص

 .ش، وأضٚظٝ زوجٓٚ: دخِٝ اجلْٜ رافو

. أمحد: أخرجف] 

 ورواه افبزار ظـ إٔس. 

  ظـ ظبدافرمحـ بـ َحَسْٜ"افُبر"ورواه افىزاّن يف . 

 رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف  :

661.] 
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: A: ، ؿٚلظـ ظبٚدة بـ افهٚمٝ  -5

ًٚ مـ إٍٔسُؿ، أضّـ فُؿ اجلْٜ » : اضّْقا يل شت

 ،اصدؿقا إذا حدثتؿ 

 ،وأوؾقا إذا وظدتـؿ 

  وأُدوا إذا ُٝ  ، مْ ـــاْؤمُتِْْ

 ،واحٍيقا ؾروجُؿ 

 ،وؽوقا أبهٚرــؿ 

 ـقا أيديُـــؿ ٍُ ـُ  .شو

أمحد، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ، وافبَٔٓل يف : أخرجف] 

. "افنًٛ"

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف" 

 .1018: رؿؿ

  1470:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 
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إٔف ـٚن ، ظـ افْبلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -6

: يَقل

، والعػوفإّن أشٚفؽ اهلدى، وافتَك، ! افِٓؿ »

. شوافٌْك

[. 2712: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

 ش. …والِعّػي…»: ويف روايٜ دسِؿ
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 ٜ ََ َتريؿ ادَُسَٚح

 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿           

                     

         ﴾[31-29: ، ادًٚرج7-5: ادٗمْقن]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…          …﴾  

 .[35: إحزاب]        

  وؿٚل: 

 ﴿…                 

 …﴾[31: افْقر.] 

 

 حتسِٜ املطاحك١
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  ظـ ُشِئؾ افنٔخ مَبؾ بـ هٚدي افقادظل  

افسٗال افتٚيل، 

 عامػوماظِلَقاق؟: أمال 

 بٚإلجٚبٜ افتٚفٜٔ،  ؾٖجٚب 

: اقاب 

َحوق ))  ًٚ، . هق إتٔٚن ادرأة ادرأة: السِّر وهق ُيًتز  رم

(. (وَتريّف ـٚٓشتّْٚء، وهق ٕقع مـ آشتّْٚء 

  ؿّع ادًٕٚد وزجر احلٚؿد احلٚشد"ـام يف" 

(2/255.) 
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َتريؿ آشتّْٚء 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿           

                     

         ﴾[31-29: ، ادًٚرج7-5: ادٗمْقن]. 

  وؿٚل: 

 ﴿…                 

 …﴾[31: افْقر.] 

  وؿٚل: 

 ﴿…       …﴾  

 .[35: إحزاب]        

 

 حتسِٜ االضتُٓا٤
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  حؽمماالدؿؿـاءُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ، 

: ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

آشتّْٚء ٍُٕسف بٌر زوجتف وَأَمتِف ُ َرم: فًّقم  ) 

 :﴿ؿقفف           

              ﴾ وفِـاَم ،

ُِف  …ؾٔف مـ افّرضر، وُيًّزر ؾٚظ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

 

  ْٜ(.10/259)ؾتٚوى افِج 

  (. 2735)رؿؿ افٍتقى

 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 .ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 .ظبداهلل بـ ؽديٚن



 

: المرأة المسلمت مع نفسها، ويتضمن ما يلي: الباب الثاني
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َتريؿ افَراءة يف ادجالت اخلًِٜٔ 

 

  بشأنمبٔٚن افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

رؿؿ  (123-17/117) اجملالتماخلؾقعة،موخماررػا

(21298:) 

 احلّد هلل وحده، وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ  ّد 

: وظذ آفف وصحبف، وبًد

َحـ ظئّٜ،  ِّ  ؾَد ُأصٔٛ ادسِّقن يف هذا افًك ب

وأحٚضٝ هبؿ افٍتـ مـ ـؾ جٕٚٛ، ووؿع ـثٌر مـ 

ـَ افْٚس  َِ ًْ ادسِّغ ؾٔٓٚ، وطٓرت ادُْرات، واْشَت

افتٓٚون : بٚدًٚيص بال خقف وٓ حٔٚء، وشبٛ ذفؽ ـِف

بديـ اهلل، وظدم تًئؿ حدوده وذيًتف، وؽٍِٜ ـثر مـ 

ادهِحغ ظـ افَٔٚم بؼع اهلل، وإمر بٚدًروف، وافْٓل 

ظـ ادُْر، وإٔف ٓ خالص فِّسِّغ وٓ ٕجٚة هلؿ مـ 

 حتسِٜ ايكسا٠٤ يف اجملالت ارتًٝع١
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هذه ادهٚئٛ وافٍتـ إٓ بٚفتقبٜ افهٚدؿٜ إػ اهلل تًٚػ، 

وتًئؿ أوامره وٕقاهٔف، وإخذ ظذ أيدي افسٍٓٚء، 

. وَأْضِرِهؿ ظذ احلؼ َأْضَراً 

 وإن مـ أظيؿ افٍتـ افتل طٓرت يف ظكٕٚ هذا، مٚ 

ُبقا إصٚظٜ  يَقم بف جُتٚر افٍسٚد، وشامُسة افرذيِٜ، وُ ِ

مـ إصدار جمالت خبٔثٜ َُتّٚد اهلل : افٍٚحنٜ يف ادٗمْغ

ورشقفف يف أمره وهنٔف، ؾتحّؾ بغ صٍحٚهتٚ إٔقاع مـ 

افهقر افًٚريٜ، وافقجقه افٍٚتْٜ ادثرة فِنٓقات، اجلٚفبٜ 

أن هذه ادجالت منتِّٜ : فٍِسٚد، وؿد ثبٝ بٚٓشتَراء

ظذ أشٚفٔٛ ظديدة يف افدظٚيٜ إػ افٍسقق وافٍجقر، 

وإثٚرة افنٓقات، وتٍريٌٓٚ ؾٔام حرمف اهلل ورشقفف، ومـ 

: ذفؽ أن ؾٔٓٚ

 .افهقر افٍٚتْٜ ظذ أؽٍِٜ تِؽ ادجالت، ويف بٚضْٓٚ -1

ـَ هبٚ -2 ِـ افٍتْٜ، ويٌري
ِّ ، َي ـّ  .افْسٚء يف ـٚمؾ زيْتٓ
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إؿقال افسٚؿىٜ ادٚجْٜ، وافُِامت ادْيقمٜ  -3

وادْثقرة، افبًٔدة ظـ احلٔٚء وافٍؤِٜ، اهلٚدمٜ فألخالق، 

 .ادٍسدة فألمٜ

افَهص افٌرامٜٔ ادخزيٜ، وأخبٚر ادّثِغ  -4

وادّثالت، وافراؿهغ وافراؿهٚت، مـ افٍٚشَغ 

 .وافٍٚشَٚت

يف هذه ادجالت افدظقة افكَيٜ إػ افتزج وافسٍقر،  -5

 .واختالط اجلْسغ، ومتزيؼ احلجٚب

ظرض إفبسٜ افٍٚتْٜ، افُٚشٜٔ افًٚريٜ ظذ ٕسٚء  -6

ري واخلالظٜ، وافتنبف بٚفبٌٚيٚ  ًُ ـّ بٚف ادٗمْغ: إلؽرائٓ

 .وافٍٚجرات

بالت بغ  -7 َُ يف هذه ادجالت افًْٚق، وافوؿ، واف

 .افرجٚل وافْسٚء

يف هذه ادجالت ادَٚٓت اُدِتٓبٜ، افتل ُتثر َمَقات  -8

افٌريزة اجلْسٜٔ يف ٍٕقس افنبٚب وافنٚبٚت: ؾتدؾًٓؿ 
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بَقة فٔسُِقا ضريؼ افٌقايٜ وإٓحراف، وافقؿقع يف 

 .افٍقاحش وأثٚم، وافًنؼ وافٌرام

ٌَِػ هبذه ادجالت افَسٚمٜ مـ صبٚب   ؾُؿ ُص

وصٚبٚت: ؾُِٓقا بسببٓٚ، وخرجقا ظـ حدود افٍىرة 

. وافديـ

 وفَد ؽرت هذه ادجالت يف أذهٚن ـثر مـ افْٚس 

ـثرًا مـ أحُٚم افؼيًٜ، ومبٚدئ افٍىرة افسِّٜٔ: بسبٛ 

. مٚ تبُثف مـ مَٚٓت ومىٚرحٚت

َرَأ ـثٌر مـ افْٚس ادًٚيص وافٍقاحش، وتًدي  ّْ  واْشَت

حدود اهلل: بسبٛ افرـقن إػ هذه ادجالت، واشتٔالئٓٚ 

. ظذ ظَقهلؿ وأؾُٚرهؿ

أن هذه ادجالت ؿقامٓٚ افتجٚرة بجسد :  واحلٚصؾ

ادرأة، افتل أشًٍٓٚ افنٔىٚن بجّٔع أشبٚب اإلؽراء 

ووشٚئؾ افٍتْٜ: فِقصقل إػ ٕؼ اإلبٚحٜٔ، وهتؽ 

احلرمٚت، وإؾسٚد ٕسٚء ادٗمْغ، وَتقيؾ ادجتًّٚت 
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ُِر  ًٚ وٓ ُتْ اإلشالمٜٔ إػ ؿىًٚن هبّٜٔٔ، ٓ َتًِرف مًروؾ

 ،ًٚ ًٚ، وٓ ترؾع بف رأش مُْرًا، وٓ تَٔؿ فؼع اهلل ادىٓر وزٕ

ـام هق احلٚل يف ـثر مـ ادجتًّٚت، بؾ وصؾ إمر 

ببًوٓٚ إػ افتّتع بٚجلْسغ ظـ ضريؼ افًري افُٚمؾ ؾٔام 

َراة": يسّقٕف ًُ ظٔٚذًا بٚهلل مـ إتُٚس افٍىرة، " مدن اف

. وافقؿقع ؾٔام حرمف اهلل ورشقفف

 هذا وإٕف بًْٚء ظذ مٚ تَدم ذـره مـ واؿع هذه 

ادجالت، ومًرؾٜ آثٚرهٚ وأهداؾٓٚ افسٔئٜ، وـثرة مٚ َيِرُد إػ 

افِجْٜ مـ تذّمر افٌٔقريـ مـ افًِامء، وضِبٜ افًِؿ، وظٚمٜ 

ادسِّغ مـ إتنٚر ظرض هذه ادجالت يف ادُتبٚت، 

وافبَٚٓت، وإشقاق افتجٚريٜ: ؾ٘ن افِجْٜ افدائّٜ 

: فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء ترى مٚ يع

َيرم إصدار مثؾ هذه ادجالت اهلٚبىٜ، شقاء :  أوًٓ 

ـٕٚٝ جمالت ظٚمٜ، أو خٚصٜ بٕٚزيٚء افْسٚئٜٔ، ومـ ؾًؾ 

 ﴿: ذفؽ ؾِف ٕهٔٛ مـ ؿقفف تًٚػ      
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   ﴾ٜأي() .

 ًٚ َيرم افًّؾ يف هذه ادجالت ظذ أي وجف ـٚن، :  ثٕٚٔ

شقاء ـٚن افًّؾ يف إدارهتٚ، أو َتريرهٚ، أو ضبٚظتٓٚ، أو 

تقزيًٓٚ: ٕن ذفؽ مـ اإلظٕٜٚ ظذ اإلثؿ وافبٚضؾ 

 ﴿: وافٍسٚد، واهلل جؾ وظال يَقل       

                  ﴾() .

 ًٚ َترم افدظٚيٜ هلذه ادجالت وتروجيٓٚ بٖي :  ثٚفث

وشِٜٔ: ٕن ذفؽ مـ افدٓفٜ ظذ افؼ وافدظقة إفٔف، وؿد 

 ـ دعو إىل  اللي كون عؾقف »: إٔف ؿٚلثبٝ ظـ افْبل

 ـ اإل ؿ  ثؾ آ وم  ـ تبعف  ٓ يـؼص ذلؽ  ـ آ و فؿ 

.  "صحٔحف"أخرجف مسِؿ يف ش شقئوً 

                      
 [.19: افْقر] (1)

 [.2: ادٚئدة] (2)
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  ًٚ َيرم بٔع هذه ادجالت، وافُسٛ احلٚصؾ مـ : رابً

ٌٛ حرام، ومـ وؿع يف رء مـ ذفؽ وجٛ ظِٔف  ورائٓٚ ـس

. افتقبٜ إػ اهلل تًٚػ، وافتخِص مـ هذا افُسٛ اخلبٔٞ

َيرم ظذ ادسِؿ ذاء هذه ادجالت واؿتْٚؤهٚ: :   خٚمسًٚ 

دٚ ؾٔٓٚ مـ افٍتْٜ وادُْرات، ـام أن يف ذائٓٚ تَقيٜ فٍْقذ 

 ًٚ ًٚ فرصٔدهؿ ادٚيل، وتنجًٔ أصحٚب هذه ادجالت، ورؾً

ًٚ أن َيذر مـ  هلؿ ظذ اإلٕتٚج وافسويٟ، وظذ ادسِؿ أيو

ًٚ هلؿ مـ  ًٚ مـ هذه ادجالت: حٍي متُغ أهؾ بٔتف ذـقرًا وإٕٚث

افٍتْٜ وآؾتتٚن هبٚ، وفًِٔؿ ادسِؿ إٔف راٍع ومسئقل ظـ رظٔتف 

. يقم افَٔٚمٜ

ظذ ادسِؿ أن يٌض بكه ظـ افْير يف تِؽ :  شٚدشًٚ 

، وبًدًا ظـ افٍتْٜ ادجالت افٍٚشدة: ضٚظٜ هلل وفرشقفف 

َٓ َيَدِظل افًهّٜ فٍْسف، ؾَد  ومقاؿًٓٚ، وظذ اإلٕسٚن أ

 ،أن الشقطون جيري  ـ ابـ آدم جمرى الدمأخز افْبل

كؿ كظرة ألؼً    ؾى صوأبفو  : ))وؿٚل اإلمٚم أمحد 
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ِّؼ بام يف تِؽ ادجالت مـ صقر وؽرهٚ (. (البالء ؾّـ تً

أؾسدت ظِٔف ؿِبف وحٔٚتف، وسؾتف إػ مٚ ٓ يًٍْف يف دٕٔٚه 

وآخرتف: ٕن صالح افَِٛ وحٔٚتف إٕام هق يف افتًِؼ بٚهلل جؾ 

جالفف، وظبٚدتف وحالوة مْٚجٚتف، واإلخالص فف، وامتالؤه 

 .بحبف شبحٕٚف

  ًٚ ه اهلل ظذ أي مـ بالد اإلشالم : شٚبً َٓ جيٛ ظذ مـ و

أن يْهح فِّسِّغ، وأن جيْبٓؿ افٍسٚد وأهِف، ويبٚظدهؿ 

ظـ ـؾ مٚ يّرضهؿ يف ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ، ومـ ذفؽ مْع هذه 

ادجالت ادٍسدة مـ افْؼ وافتقزيع، وـػ ذهٚ ظْٓؿ، 

وهذا مـ ٕك اهلل وديْف، ومـ أشبٚب افٍالح وافْجٚح 

 :﴿وافتُّغ يف إرض، ـام ؿٚل      
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            ﴾(). 

 واحلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ 

.  ّد وظذ آفف وصحبف ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. وشِؿ

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

 

 

 

 

 

                      
 [.41 و40: احلٟ] (1)

ظوق 

 بُر أبق زيد

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

افرئٔس 

 ظبدافًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ
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 ٚؾيٜ ادرأة ادسِّٜ ظذ أذـٚر افْقم 

 

 ، أن ؾٚضّٜ  ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

: اصتُٝ مٚ تَِك يف يدهٚ مـ افرحك، ؾٖتٝ افْبل 

ًٚ، ؾِؿ جتده، ؾذـرت ذفؽ فًٚئنٜ، ؾِاّم جٚء  تسٖفف خٚدم

ُٝ أؿقم، : ؿٚل. أخزتف ؾجٚءٕٚ وؿد أخذٕٚ موٚجًْٚ، ؾذهب

، ؾجِس بْْٔٚ، حتك وجدُت َبْرد ؿدمٔف شمُٕٚؽ»: ؾَٚل

: ظذ صدري، ثؿ ؿٚل

أٓ أدلؽ  عىل  و  ق خرٌي لؽ   ـ خودم؟ إذا أويت  إىل  »

ا أربعًو و ال ني  وَأبِّرَحو  ال ًو و ال ني   َ  راشؽ    َؽ ِّر

َدا  ال ًو و ال ني   فذه خري لؽ   ـ خودم ش. وامْحَ

: ، ومسِؿ رؿؿ2945: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

2727 .]

 حمافع١ املسأ٠ املط١ًُ ع٢ً أذناز ايّٓٛ
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حُؿ صبغ افنًر إشقد 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿                 

               

           

                 

                  

                  

             ﴾ 

 [.121- 117: افْسٚء]            

 

 

 

 حهِ ؾبؼ ايػعس األضٛد
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  وؿٚل: 

 ﴿…                   

               

 ﴾[30: افروم.] 

 

 ،ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ افسٗال افتٚيل 

:  تَقل افسٚئِٜ

أغامذابةمعؿزوجة،مأرشبميفمجتؿقلمذعريم / س

ظزوجيموحمارعيمصؼط،مصفلمجيوزمظيمأنمأصؾغه،مأومأضعم

 سؾقهمأغواعمادللاحققمادللؿعؿؾةميفمػذهماألؼام؟

:  ؾٖجٚبٝ افِجْٜ ادقَؿرة بٚجلقاب افتٚيل

سؾ واُدنط، /  ج ٌُ ٓ بٖس ب٘صالح رأس ادرأة بٚف

ووضع ادقاد افتل ُتهِح افنًر، وإذا ـٚن ؾٔف رء أو فقن 

أ و إذا كون لقكف عوديًو ولقس منّقه ؾٕ٘ف ُيهبغ بٌر افسقاد، 
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 قف شقى وٓ تشقيف  نكف ٓ ُي بغ ب  ُيغري لقكف إصيلا ٕن 

 . ذا تدلقس وتغقري لؾِخْؾَؼي

 . وبٚهلل افتقؾٔؼ

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.131 و17/130)ؾتٚوى افِج 

  (.16916)رؿؿ افٍتقى 

 

ظوق 

.بُر أبق زيد  

ظوق 

.ظبدافًزيز آل افنٔخ  

ظوق 

. ظبداهلل بـ ؽديٚن

 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ بٚز
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 حُؿ افذهٚب إػ افُقاؾرات

 ّٜسنماظذػابمإىلم ُشِئِٝ افِجْٜ افدائ

مظؿصػقفماظشعرموتزؼقـه،موخاصةماظعرائسميفماظؽواصريات؛

 .ظقؾةماظزصاف

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

 فِّرأة اخلروج مـ بٔتٓٚ فتذهٛ إػ  الت ٓ جيقز ) 

تهٍٔػ افنًر وتزئْف: دٚ يستٛ ظذ ذفؽ مـ افٍتْٜ، 

وإبداء زيْتٓٚ خٚرج بٔتٓٚ، وٕٕف ب٘مُٚهنٚ ظّؾ مٚ َتتٚج 

. إفٔف مـ افتزّيـ داخؾ بٔتٓٚ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وظذ آفف 

 .(وصحبف وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

 حهِ ايرٖاب إىل ايهٛافريات

 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 .ظبدافًزيز آل افنٔخ

ظوق 

 .بُر أبق زيد

ظوق 

. ظبداهلل بـ ؽديٚن

 

ظوق 

 .صٚفح افٍقزان
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  ْٜ(.17/227)ؾتٚوى افِج 

  (.20392)رؿؿ افٍتقى 

 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

م؟اظؽواصريعامحؽمماإلدالمميفمسروسمتزؼـتميفم 

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

: دٚ يف افذهٚب إفٔٓٚ مـ اإلُساف وافتبذير، ٓ جيقز ) 

. واحتامل وؿقع مٚ ٓ َُتّد ُظَبٚه، ّممٚ ُيٍسد إخالق

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.17/228)ؾتٚوى افِج 

  (.9499)رؿؿ افٍتقى 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 .ظبدافًزيز آل افنٔخ

ظوق 

. ظبداهلل بـ ؽديٚن
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ّمُمِٔالت مٚئالت 

 

:A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة 

: ِصٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أَرمهٚ »

مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، :  ؿقمٌ 

ـّ ُُمقالت  وئالتـٚشٔٚت ظٚريٚت، :  وٕسٚءٌ  ، رؤوشٓ

ـَ اجلْٜ، وٓ جِيْدَن رَيٓٚ،  ِْ  ادٚئِٜ، ٓ َيْدُخ
ِٝ ِٜ افُبْخ َّ

َْٖشِْ ـ

ُٔقَجد مـ مسرة ـذا وـذا . شوإن رَيٓٚ ف

:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]

 َُـُـٝـالت َـا٥ـالت
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رؤوشٓـ ـٖشّْٜ افبخٝ ادٚئِٜ 

 

:A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة 

: ِصٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أَرمهٚ »

مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، :  ؿقمٌ 

ـّ ـٚشٔٚت ظٚريٚت، ّمُمٔالت مٚئالت، :  وٕسٚءٌ  رؤوأف

ًِ املوئؾي ـَ اجلْٜ، وٓ جِيْدَن رَيٓٚ، كَلْأـَِؿِي الُبْخ ِْ ، ٓ َيْدُخ

. شوإن رَيٓٚ فٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا

:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]

 زؤٚضٗٔ نأض١ُٓ ايبدت املا١ً٥

 



 110 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

ْرق مـ اجلَْْٛ وحُؿ افًُُٜ  ٍَ حُؿ اف

 

 ُشِئِٝ افِجْٜ ظـ افسٗال افتٚيل :

عامحؽممسؿلماظرأسمصرضةمعنماجلـب؟موسؿؾهمزػريةم 

واحدةمصؼط؟موسؿؾهمطعؽة؟متؼصدمبذظكماظؿفؿلمظزوجفا،مأوم

م.تؼصدمإزفارػامبادلظفرماظالئق

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

( أّمٚ ظّؾ افرأس َؾْرَؿٜ مـ اجلَْْٛ، ؾٍل ذفؽ تنبف 

بْسٚء افٍُٚر، وؿد ثبٝ َتريؿ افتنبف بٚفٍُٚر ظـ رشقل 

 .اهلل 

  ُُِف طٍرة واحدة أو أـثر، وَشْدُفف ظذ َّ وأّمٚ َظ

طٓرهٚ ميٍقرًا  أو ؽر ميٍقر، ؾال حرج ؾٔف، مٚ دام 

 .مستقراً 

 حهِ ايَفسم َٔ ادَتٓب ٚحهِ ايهعه١
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  ُف ـًُٜ ؾال جيقز: دٚ ؾٔف مـ افتنبف بْسٚء ُِ َّ وأّمٚ َظ

ـّ حرام، وفتحذير افْبل ظـ ذفؽ افٍُٚر، وافتنبف هب

 :بَقفف

 :ِصٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أَرهٚ بًد» 

 . ؿقم مًٓؿ شٔٚط ـٖذٕٚب افبَر يّرضبقن هبٚ افْٚس

عىل  وٕسٚء ـٚشٔٚت ظٚريٚت، مٚئالت ّممٔالت، 

ـّ كلأـؿي البخً املوئؾي ، ٓ يدُخِـ اجلْٜ وٓ جيدن رؤوأف

ُٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا  رواه أمحد، شرَيٓٚ، وإن رَيٓٚ ف

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ . ومسِؿ

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.127 و126/ 17)ؾتٚوى افِج 

  (.1456)رؿؿ افٍتقى 

 

افرئٔس 

 .ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 .ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

. ظبداهلل بـ ؽديٚن
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فًـ اهلل افقاصِٜ وادقصقفٜ وادستقصِٜ 

 

: ، ؿٚفٝظـ أشامء بْٝ أيب بُر افهديؼ  -1

A :

ش. لعـ اهلل الَقاِصَؾَي  وامُلْقُصْقَلَي  وامُلْسَتْقِصَؾيَ  »

، ومسِؿ 5597 و5592: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

[. 2122: رؿؿ

 :تٓبٝ٘

.  متٍؼ ظِٔف"ادستقصِٜ" و "افقاصِٜ":  فٍظ

.  ظْد افبخٚري"ادقصقفٜ":  وفٍظ

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -2

ش. لعـ اهلل الَقاِصَؾَي  وامُلْسَتْقِصَؾيَ  »

[. 5589: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

َٔ اهلل ايٛاِؾ١ً ٚاملُٛؾٛي١ ٚامُلطتِٛؾ١ً  يَع
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 :ؿٚل، أّن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -3

ش. لعـ اهلل الَقاِصَؾَي  وامُلْسَتْقِصَؾيَ  »

[. 2124: ، ومسِؿ5593: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :A: ، ؿٚلظـ مًٚويٜ  -4

أُي  ا رأة زادت   رأأفو شعرًا لقس  ـفا  نكف زوٌر  »

ش. تزيد  قف

. أمحد، وافْسٚئل: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.2705: رؿؿ
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إذا ـٕٚٝ ادرأة ٓ َتِؼ رأشٓٚ يف احلٟ وافًّرة، ؾٍل ؽرمهٚ مـ بٚب أوػ 

 

 

 :A: ، ؿٚل ظـ ظبداهلل بـ ظبٚس 

ش. لقس عىل الـسوء َأْؾٌؼ  إك  عىل الـسوء الّتؼ ري »

. أبق داود: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .5403: رؿؿ

  605:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 

 

إذا ناْت املسأ٠ ال حتًل زأضٗا يف اذتج 

َِٔ باب أٚىل  ٚايعُس٠، ففٞ غريُٖا 
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هٚت  ِّ ـَ اهلل افَْٚمهٚت وادُتْ ًَ ف

 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  

َ وت » ـَ اهلل الـَّووِ َ وت  وامُلَتـَؿِّر ش. لع

: ، ومسِؿ رؿؿ4604: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2125 .]

 :تٓبٝ٘

.  دسِؿ"افْٚمهٚت": فٍظ 

.  متٍؼ ظِٔف"ادتّْهٚت" و

ُِّؿات َِؿات ٚاملتٓ َٔ اهلل ايّٓا  يَع
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ِِجٚت  فًـ اهلل ادُتٍ

 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  

ات خؾؼ اهلل » َ ش. لعـ اهلل امُلتػؾِّرَجوت لؾُحْسـ  امُلغريِّر

: ، ومسِؿ رؿؿ5587: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2125 .]

َٔ اهلل امُلتفًِّجات  يَع
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ـَ اهلل افقاصامت وادقصقمٚت وادُْستقصامت  ًَ ف

 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -1

ش. لعـ اهلل الَقاِشَ ت  وامَلْقُشْقَ وت  وامُلْسَتْقِشَ ت »

، ومسِؿ 5587 و4604: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

[. 2125: رؿؿ

: تٓبٝ٘

.  متٍؼ ظِٔف"ادستقصامت" و"افقاصامت":  فٍظ

.  ظْد مسِؿ"ادقصقمٚت":  وفٍظ

  ظْد افبخٚري"ادقتنامت"وجٚء بٍِظ . 

 

 

 

 

َٔ اهلل ايٛامشات  يَع

 ٚاملٛغَٛات ٚامُلطتٛمشات
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -2

ش. لعـ اهلل الَقاِشَؿي  وامُلْسَتْقِشَؿي »

[. 5589: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -3

ش. لعـ اهلل الَقاِشَؿي  وامُلْسَتْقِشَؿي »

: ، ومسِؿ رؿؿ5593: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

2124 .]
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ادرأة َتٚؾظ ظذ َؿّص َأطٍٚرهٚ 

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -1

ىرة مخٌس »  ٍِ ىرة-اف ٍِ اخِلتٚن، - : أو مخٌس مـ اف

، وؿّص وتؼؾقؿ إ ػوروآشتحداد، وٕتػ اإلبط، 

. شافنٚرب

 [.257: ، ومسِؿ رؿؿ5550: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

ىرة » ٍِ ٕٜٚ، : ِمـ اف ًَ ، وؿّص وتؼؾقؿ إ ػورحِؼ اف

. شافنٚرب

[. 5551: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

: ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  -3

، وٕتػ   وتؼؾقؿ إ ػورافنٚرب ُوِؿٝ فْٚ يف ؿّص  »

ٕٜٚ، أن ٓ ٕسك أـثر مـ أربًغ فِٜٔ ًَ . شاإلبط، وحِؼ اف

[. 258: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

 املسأ٠ حتافغ ع٢ً قـ أظفازٖا
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حُؿ إطٚؾر افِهْٚظٜٔ وافُرُمقش ادستًٚرة وافًدشٚت ادِقٕٜ 

 

 

  ْٜؾٖجٚبٝ بٚإلجٚبٜ عن حكم هذهُشِئِٝ افِج ،

 :افتٚفٜٔ

 اشتخدام إطٚؾر افهْٚظٜٔ، وافرمقش ٓ جيقز ) 

ادستًٚرة، وافًدشٚت ادِقٕٜ: دٚ ؾٔٓٚ مـ افّرضر ظذ َ َٚهّلٚ 

ًٚ مـ افٌش واخلداع، وتٌٔر خِؼ  مـ اجلسؿ، ودٚ ؾٔٓٚ أيو

. (وبٚهلل افتقؾٔؼ . اهلل

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.134 و17/133)ؾتٚوى افِج 

  (.20840)رؿؿ افٍتقى 

حهِ األظافس ايؿٓاع١ٝ، ٚايسَٛؽ 

 املطتعاز٠، ٚايعدضات امل١ًْٛ

 

ظوق 

.بُر أبق زيد  

ظوق 

. صٚفح افٍقزان

ظوق 

. ظبداهلل بـ ؽديٚن

 

افرئٔس 

.ظبدافًزيز آل افنٔخ  

 



 

:المرأة المسلمت مع لباسها، ويتضمن ما يلي: الباب الثالث
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 حجٚب ادرأة ادسِّٜ ظروة مـ ظرى اإلشالم ؾٚحذري أن تَْؤٓٚ

 

 

 :A: ، ؿٚل ظـ أيب ُأمٚمٜ 

َّـو ُعَرى اإلأالم ُعروة ُعروة » ، ؾُِام إتَوٝ َلُتـَْؼَض

ًٚ احلُُؿ،  ـّ َٕو َٞ افْٚس بٚفتل تِٔٓٚ، ؾٖوهل ُظروة، َتَنَب

ـّ افهالة . شوآخره

. أمحد، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

[. 5075: رؿؿ

ِحَجاب املسأ٠ املط١ًُ ُعس٠ٚ َٔ 

 ُعَس٣ اإلضالّ فاحرزٟ إٔ تٓككٝٗا
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 ذوط افًبٚءة افؼظٜٔ

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

صؼدماغؿشرميفماآلوغةماألخريةمسؾاءةمعػصؾةمسؾىماجللمم 

وضقؼة،متؿؽونمعنمرؾؼؿنيمخػقػؿنيمعنمضؿاشماظؽرؼب،م

وهلامُطٌمموادع،موبفامصصوصموتطرؼز،موػيمتوضعمسؾىم

صؿامحؽمماظشرعميفمعـلمػذهماظعؾاءة؟م.ماظؽؿف

مبكارؾةم-محػظؽمماهللممم-ممأصؿوغامعأجورؼن،موغرشبم

 .وزارةماظؿفارة؛مدلـعمػذهماظعؾاءةموأعـاهلا

: ؾٖجٚبٝ افِجْٜ ادَُقؿَرة بٚجلقاب افتٚيل 

مٚ :  هل،"اجلِبٚب"افًبٚءة افؼظٜٔ فِّرأة، وهل  ) 

. َتَؼ ؾٔٓٚ ؿهد افنٚرع مـ ـامل افِسس وافبًد ظـ افٍتْٜ

 وبًْٚء ظذ ذفؽ، ؾال بّد فًبٚءة ادرأة أن تتقاؾر ؾٔٓٚ 

: إوصٚف أتٜٔ

أن تُقن شُّٜٔ ٓ ُتيٓر مٚ َتتٓٚ، وٓ يُقن هلٚ :  أوًٓ 

. خٚصٜٔ آفتهٚق

 ُغسٚط ايَعبا٠٤ ايػسع١ٝ
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 ًٚ أن تُقن شٚترة جلّٔع اجلسؿ، واشًٜ ٓ تبدي :  ثٕٚٔ

. تَٚضًٔف

 ًٚ أن تُقن مٍتقحٜ مـ إمٚم ؾَط، وتُقن ؾتحٜ :  ثٚفث

. إـامم ضَٜٔ

أٓ يُقن ؾٔٓٚ زيْٜ تٍِٝ إفٔٓٚ إٕيٚر، وظِٔف ؾال :  رابًًٚ 

بّد أن ختِق مـ افرشقم، وافزخٚرف، وافُتٚبٚت، 

. وافًالمٚت

. أٓ تُقن منٚهبٜ فِبٚس افُٚؾرات أو افرجٚل:  خٚمسًٚ 

. أن ُتقضع افًبٚءة ظذ هٚمٜ افرأس ابتداءً :  شٚدشًٚ 

:  وظذ مٚ تَدم

 ؾ٘ن افًبٚءة ادذـقرة يف افسٗال فٔسٝ ظبٚءة ذظٜٔ 

فِّرأة، ؾال جيقز فبسٓٚ: فًدم تقاؾر افؼوط افقاجبٜ ؾٔٓٚ، 

وٓ فبس ؽرهٚ مـ افًبٚءات افتل مل تتقاؾر ؾٔٓٚ افؼوط 

افقاجبٜ، وٓ جيقز ـذفؽ اشترادهٚ، وٓ تهًْٔٓٚ، وٓ بًٔٓٚ 

وتروجيٓٚ بغ ادسِّغ: ٕن ذفؽ مـ افتًٚون ظذ اإلثؿ 
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 بُر أبق زيد

 ﴿: وافًدوان، واهلل جؾ وظال يَقل      

             ﴾() وافِجْٜ إذ ،

تبغ ذفؽ ؾ٘هنٚ تقيص ٕسٚء ادٗمْغ بتَقى اهلل تًٚػ، وافتزام 

افسس افُٚمؾ فِجسؿ بٚجلِبٚب، واخلامر ظـ افرجٚل 

، وُبًدًا ظـ أشبٚب إجٕٚٛ: ضٚظٜ هلل تًٚػ وفرشقفف 

. افٍتْٜ وآؾتتٚن

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ  

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.141-139/ 17)ؾتٚوى افِج 

  (.21352)رؿؿ افٍتقى 

 

                      
 [.2: ادٚئدة] (1)
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 :َالحع١

 "حجٚب ادرأة ادسِّٜ"  يف  زاد افنٔخ إفبّٚن 

: افؼضغ افتٚفٔغ (37)ص 

1 - ًٚ َٔب . أن ٓ يُقن ُمَبَخرًا وٓ ُمى

رة- 2 ْٓ . أن ٓ يُقن فبٚس ُص
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حُؿ احلجٚب افذي َيجؿ رأس ادرأة 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل :

صؼدماغؿشرميفماآلوغةماألخريةمسؾاءةمعػصؾةمسؾىماجللمم 

وضقؼة،متؿؽونمعنمرؾؼؿنيمخػقػؿنيمعنمضؿاشماظؽرؼب،م

وهلامُطٌمموادع،موبفامصصوصموتطرؼز،موػيمتوضعمسؾىم

صؿامحؽمماظشرعميفمعـلمػذهماظعؾاءة؟م.ماظؽؿف

مبكارؾةم-محػظؽمماهلل-مأصؿوغامعأجورؼن،موغرشبم

 .وزارةماظؿفارة؛مدلـعمػذهماظعؾاءةموأعـاهلا

:  ؾٖجٚبٝ افِجْٜ ادَُقؿَرة بٚجلقاب افتٚيل

مٚ :  هل،"اجلِبٚب"افًبٚءة افؼظٜٔ فِّرأة، وهل  ) 

. َتَؼ ؾٔٓٚ ؿهد افنٚرع مـ ـامل افِسس وافبًد ظـ افٍتْٜ

 وبًْٚء ظذ ذفؽ، ؾال بّد فًبٚءة ادرأة أن تتقاؾر ؾٔٓٚ 

: إوصٚف أتٜٔ

وٓ يؽقن هلو أن تُقن شُّٜٔ ٓ ُتيٓر مٚ َتتٓٚ، :  أوًٓ 

 .خوصقي آلت وق

 حهِ اذتجاب ايرٟ َُٜخجِِّ زأع املسأ٠
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 ًٚ واأعي ٓ تبدي أن تُقن شٚترة جلّٔع اجلسؿ، :  ثٕٚٔ

 .تؼوطقعف

 ًٚ أن تُقن مٍتقحٜ مـ إمٚم ؾَط، وتُقن ؾتحٜ :  ثٚفث

. إـامم ضَٜٔ

أٓ يُقن ؾٔٓٚ زيْٜ تٍِٝ إفٔٓٚ إٕيٚر، وظِٔف ؾال :  رابًًٚ 

بّد أن ختِق مـ افرشقم، وافزخٚرف، وافُتٚبٚت، 

. وافًالمٚت

. أٓ تُقن منٚهبٜ فِبٚس افُٚؾرات أو افرجٚل:  خٚمسًٚ 

 .أن ُتق ع العبوءة عىل  و ي الرأس ابتداءً :  شٚدشًٚ 

:  وظذ مٚ تَدم

 ؾ٘ن افًبٚءة ادذـقرة يف افسٗال فٔسٝ ظبٚءة ذظٜٔ 

فِّرأة، ؾال جيقز فبسٓٚ: فًدم تقاؾر افؼوط افقاجبٜ ؾٔٓٚ، 

وٓ فبس ؽرهٚ مـ افًبٚءات افتل مل تتقاؾر ؾٔٓٚ افؼوط 

افقاجبٜ، وٓ جيقز ـذفؽ اشترادهٚ، وٓ تهًْٔٓٚ، وٓ بًٔٓٚ 

وتروجيٓٚ بغ ادسِّغ: ٕن ذفؽ مـ افتًٚون ظذ اإلثؿ 
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 بُر أبق زيد

 ﴿ :وافًدوان، واهلل جؾ وظال يَقل       

                  ﴾() وافِجْٜ إذ ،

تبغ ذفؽ ؾ٘هنٚ تقيص ٕسٚء ادٗمْغ بتَقى اهلل تًٚػ، وافتزام 

افسس افُٚمؾ فِجسؿ بٚجلِبٚب، واخلامر ظـ افرجٚل 

، وُبًدًا ظـ أشبٚب إجٕٚٛ: ضٚظٜ هلل تًٚػ وفرشقفف 

 .افٍتْٜ وآؾتتٚن

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ  

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

 

 

  ْٜ(.141-139/ 17)ؾتٚوى افِج 

  (.21352)رؿؿ افٍتقى 

                      
 [.2: ادٚئدة] (1)
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 ـٚشٔٚت ظٚريٚت

:A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -1

: ِصٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أَرمهٚ »

مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، :  ؿقمٌ 

ـّ كوأقوت عوريوت:  وٕسٚءٌ  ، ّمُمٔالت مٚئالت، رؤوشٓ

ـَ اجلْٜ، وٓ جِيْدَن رَيٓٚ،  ِْ ، ٓ َيْدُخ
ِٜ َِ ِٝ اَدِٚئ ِٜ افُبْخ َّ

َْٖشِْ ـَ

. شوإن رَيٓٚ فٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا

 [.2128:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

ذات اشتَٔظ افْبل: ، ؿٚفٝظـ أم شِّٜ  -2

: فِٜٔ، ؾَٚل

ِزَل افِِٜٔ مـ افٍتـ، ومٚذا ُؾتَِح ! شبحٚن اهلل » ْٕ مٚذا ُأ

 ُرّب كوأقي   الدكقو ِمـ اخلزائـ، أيَيقا صقاحٛ احلَُجر، 

ش. عوريي   أخرة

[. 115: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 ناضٝـات عازٜـات
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حُؿ ؾسٚتغ إظراس 

  فف "جمّقع افٍتٚوى" يف ُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز 

: بٚفسٗال افتٚيل

تػضؾؿمموذطرمتمأنمإراظةماظـوبمباظـلؾةمظؾرجلمحمرم،م  

..موأؼضًامإذامطانمباظـلؾةمظؾؿرأةمإذامطانمتػاخرًامصفومحمرمم

صؿامرأؼؽممبػلؿانماظػرحماظذيمتلقؾهماظعروسموراءػام

مأعؿارمتؼرؼؾًا؟موعامرأؼؽممأؼضًاميفماألعوالماظيتم3بطولم

متدصعمظؾؿطرباتميفماظزصاف؟

:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

أّمٚ مٚ يتًِؼ بٚدرأة، ؾٚفسْٜ أن توٍل ثقهبٚ صزًا، وٓ  ) 

تزيد ظذ ذراع: ٕجؾ افسس وظدم إطٓٚر افَدمغ، وأّمٚ 

افزيٚدة ظذ ذراع، ؾُّْر فًِروس أو ؽرهٚ، ٓ جيقز، 

وهذا إضٚظٜ فألمقال بٌر حؼ يف ادالبس ذات إثامن 

. افٌٚفٜٔ

 حهِ فطاتني األعساع
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 ؾْٔبٌل افتقشط يف ادالبس، ٓ حٚجٜ إػ ترصًٔٓٚ 

بٖصٔٚء هتدر إمقال افًئّٜ، افتل تٍْع إمٜ يف ديْٓٚ 

. ودٕٔٚهٚ

 وأّمٚ مٚ يتًِؼ بٚدىربٚت ؾال جيقز إحوٚرهـ بٕٚمقال 

ًٚ يف  ًٚ خٍٍٔ افٌٚفٜٔ، أّمٚ ادٌْٜٔ افتل تٌْل ؽًْٚء مًتٚدًا بسٔى

وؿٝ مـ افِٔؾ: إلطٓٚر افٍرح، وإطٓٚر افرسور، وإطٓٚر 

افًرس، ؾال بٖس، افٌْٚء يف افًرس وافدف يف افًرس أمر 

ـْ بغ  جٚئز، بؾ مستحٛ إذا ـٚن ٓ ُيٍيض إػ ذ، فُ

افْسٚء خٚصٜ يف وؿٝ مـ افِٔؾ ثؿ يْتٓل بٌر شٓر أو 

مُز صقت، بؾ إؽّٚن ادًتٚدة افتل هبٚ مدح فًِروس، 

ومدح فِزوج بٚحلؼ، أو أهؾ افًروس، أو مٚ أصبف ذفؽ مـ 

افُِامت افتل فٔس ؾٔٓٚ ذ، ويُقن بغ افْسٚء خٚصٜ 

فٔس مًٓـ أحد مـ افرجٚل، ويُقن بٌر ُمُِز، هذا ٓ 

. ، وظٓد افهحٚبٜـٚفًٚدة ادتبًٜ يف ظٓد افْبل . بٖس بف
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 وأّمٚ افتٍٚخر بٚدىربٚت وبٕٚمقال اجلزيِٜ فِّىربٚت، 

وهُذا بُٚدُِزات: ٕٕف َيهؾ بف إيذاء . ؾٓذا مُْر ٓ جيقز

فِْٚس، وافسٓر بٚفِٔؾ حتك تؤع صالة افٍجر، وهذا 

. (مُْر جيٛ ترـف 

  (.4/121)جمّقع افٍتٚوى فف 
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 َيرم ظذ ادرأة أن تِبس فبس صٓرة

 

:A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -1

 ـ لبس  قب شفرة  ألبسف اهلل يقم الؼقو ي  قبًو  ثؾف   »

ش.  ؿ ُيؾفى  قف الـور

. أبق داود، وابـ مٚجف: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف" 

، افؼط "حجٚب ادرأة ادسِّٜ"، ويف ـتٚب 6526: رؿؿ

 .[افثّٚن

:A: ، ؿٚل ظـ أيب ذر افٌٍٚري  -2

 ـ لبس  قب ُشفرة  أعرض اهلل عـف  أتك يضعف  »

ش.  تك و عف

، وافؤٚء "احلِٜٔ"ابـ مٚجف، وأبق ًٕٔؿ يف : أخرجف] 

. "إحٚديٞ ادختٚرة"ادَدد يف 

 حيسّ ع٢ً املسأ٠ إٔ تًبظ يبظ غٗس٠

 



 136 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

  حجٚب ادرأة ادسِّٜ" يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن" 

 (:214)ص 

 (([. أسـ لغريه )) 

 ؿٚل افنقـّٚن: 

 …واحلديٞ يدل ظذ َتريؿ ُفبس ثقب افنٓرة )) 

 …وٓ ؾرق بغ رؾٔع افثٔٚب ووضًٔٓٚ

 ((. …ٕن افتحريؿ يدور مع آصتٓٚر

  فِنٔخ إفبّٚن"حجٚب ادرأة ادسِّٜ"ـام يف ـتٚب ]

([. 215)ص 
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 افرئٔس

 ظبدافًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

 ٕٚئٛ افرئٔس

 ظبدافًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

 ظوق

 صٚفح افٍقزان

 

ُِقَزة افؤَِٜ  حُؿ افبَ

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ افسٗال افتٚيل: 

م(اظؾالؼز)زفرتميفماآلوغةماألخريةمأغواعمعنم/  س

ادلادؽةمسؾىماجللم،محبقثمَتِصفماجللم،مصؿامحؽممظؾلفام

 أعامماظـلاء،موسـدماألضاربمعنماظرجال؟

:  ؾٖجٚبٝ افِجْٜ بٚجلقاب افتٚيل

 فِّرأة فبس مٚ يهػ جسّٓٚ، فؤَف أو ٓ جيقز/  ج

. ِرّؿتِف: دٚ يف ذفؽ مـ افٍتْٜ فِرجٚل، وافَدوة افسٔئٜ فِْسٚء

.  وبٚهلل افتقؾٔؼ

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

  ْٜ(.290-289/ 17)ؾتٚوى افِج 

  (.20513)رؿؿ افٍتقى 

  

 حهِ ايبًَُٛش٠ ايكٝك١
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:A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة 

: ِصٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أَرمهٚ »

مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، :  ؿقمٌ 

ـّ كوأقوت عوريوت:  وٕسٚءٌ  ، ّمُمٔالت مٚئالت، رؤوشٓ

ـَ اجلْٜ، وٓ جِيْدَن رَيٓٚ،  ِْ ، ٓ َيْدُخ
ِٜ َِ ِٝ اَدِٚئ ِٜ افُبْخ َّ

َْٖشِْ ـَ

ُٔقَجد مـ مسرة ـذا وـذا . شوإن رَيٓٚ ف

:  رؿؿ"صحٔحف"  يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]
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 َتريؿ فبس افبْىِقن فِْسٚء

 

  حترؼممظؾسماظؾـطؾونمظؾؿرأةؾتقى افِجْٜ افدائّٜ يف ،

 :إذ ؿٚفقا

 فِّرأة أن تِبس افبْىِقن: دٚ ؾٔف مـ تنُبف ٓ جيقز ) 

. (افْسٚء بٚفرجٚل 

  ْٜ(.17/102)ؾتٚوى افِج 

  (. 4962)رؿؿ افٍتقى

 

  ،ؾتٚوى ظِامء "راجع ظـ حُؿ فبس افبْىٚل فِْسٚء

 (.1178-1174) ص "افبِد احلرام

 (.1/374 )"ؾتٚوى ادرأة ادسِّٜ": وإير 

 حتسِٜ يبظ ايبٓطًٕٛ يًٓطا٤
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  َِجْٜ افدائّٜ، حترؼمماظؾـطالمظؾـلاءؾتقى أخرى يف  فِ

 :إذ ؿٚفقا

 فِّرأة ادسِّٜ أن تِبس افبْىٚل: دٚ يف ذفؽ ٓ جيقز ) 

ُٔقن ظـ افتنبف  مـ افتنبف بٚفُٚؾرات، وادسِّقن مْٓ

ًٚ َُيِدد حجّٓٚ، وُيبدي تَٚضٔع  بٚفٍُٚر، وٕٕف أيو

جسدهٚ، ويف ذفؽ مـ افٍتْٜ ظِٔٓٚ وظذ افرجؾ افقء 

. (وبٚهلل افتقؾٔؼ . افًئؿ

  ْٜ(.17/116)ؾتٚوى افِج 

  (.19479)رؿؿ افٍتقى 
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 (افبٚروـٜ)حُؿ اإلشالم يف صًر افرأس افهْٚظل 

 

 

  ذعرماظرأسماظصـاسيم يف ـالم افنٔخ ابـ بٚز

 (:57-10/54) فف "جمّقع افٍتٚوى"، ـام يف (اظؾاروطة)

احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ  ) 

: آفف وصحبف، أّمٚ بًد

 إٔف خىٛ  ؾَد ثبٝ يف افهحٔحغ، ظـ مًٚويٜ 

، وتْٚول ُؿَهٜ مـ افَنًر، افْٚس ظذ مْز رشقل اهلل 

! أيـ ظِامؤـؿ يٚ أهؾ ادديْٜ؟: ـٕٚٝ بٔد حرد، ؾَٚل

إٕام »: يْٓك ظـ مثؾ هذه، ويَقلشًّٝ رشقل اهلل

ويف فٍظ . شهُِٝ بْق إُسائٔؾ حغ اختذ هذه ٕسٚؤهؿ

. شإٕام ُظِذب بْق إُسائٔؾ دٚ اختذ هذه ٕسٚؤهؿ»: دسِؿ

حهِ اإلضالّ يف غعس ايسأع 

 (ايبازٚن١)ايؿٓاعٞ 
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ًٚ، وافٍِظ دسِؿ، ظـ شًٔد بـ   ويف افهحٔحغ أيو

ّبٜ مـ »: ادسٔٛ، ؿٚل ـُ ؿدم مًٚويٜ ادديْٜ ؾخىبْٚ، وأخرج 

مٚ ـْٝ أرى أن أحدًا يًٍِف إٓ افٔٓقد، إن : صًر، ؾَٚل

. شافُزور: بٌِف ؾسامهرشقل اهلل

: ، ؿٚل ذات يقمأن مًٚويٜ : ويف فٍظ آخر دسِؿ 

هنك ظـ إُٕؿ ؿد أحدثتؿ زي شقء، وإن ٕبل اهلل»

 .شافُزور

، ظْد ـالمف ظذ هذا "ذح مسِؿ" يف ؿٚل افْقوي  

 :احلديٞ

هل :  ؿٚل إصًّل وؽره"ُؿَهٜ مـ صًر": ؿقفف )) 

 (.(صًر افْٚصٜٔ : صًر مَدم افرأس ادَبؾ ظذ اجلبٜٓ، وؿٔؾ

ّبٜ مـ صًر": وؿقفف )):  ؿٚل ـُ بوؿ :  هل"وأخرج 

صًر مٍُقف بًوف ظذ : افُٚف وتنديد افبٚء، وهل

هٜ": وؿٚل صٚحٛ افَٚمقس. بًض َُ  بٚفوؿ، صًر "اف

(. (افْٚصٜٔ 
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الدٓلي ال حيي عىل حتريؿ ا وذ :  ويف هذا احلديٞ

: ٕن مٚ ذـره "البوروكي": الرأس ال ـوعل  املسؿك

، يف هذا احلديٞ افهحٔح، ، ظـ افْبل مًٚويٜ 

يف حُؿ افَهٜ وافُبٜ يْىبؼ ظِٔف، بؾ مٚ اختذه افْٚس 

، أصد يف افتِبٔس وأظيؿ يف "افبٚروـٜ": افٔقم ّممٚ يسّك

ظـ بْل افزور، إن مل يُـ هق ظغ مٚ ذـره افْبل

إُسائٔؾ ؾِٔس دوٕف، بؾ هق أصد مْف يف افٍتْٜ وافتِبٔس 

هٜ  َُ وافزور، ويستٛ ظِٔف مـ افٍتْٜ مٚ يستٛ ظذ اف

ّبٜ، إن مل يُـ هق ظْٔٓام، وٓ ؾرق يف ذفؽ بغ افذـر  ُُ واف

. وإٕثك: ٕن افًِٜ تًّٓام مجًًٔٚ 

ًٚ مـ وجقه أربًٜ  : وبذفؽ يُقن  رم

، إٔف مـ مجِٜ إمقر افتل هنك ظْٓٚ افْبل :  أحدهٚ

  ﴿: افتحريؿ: فَقفف تًٚػ: وإصؾ يف افْٓل
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  ﴾مٚ هنٔتُؿ ظْف ؾٚجتْبقه، »: ، وؿقفف

احلديٞ متٍؼ ظذ ش ومٚ أمرتُؿ بف ؾٖتقا مْف مٚ اشتىًتؿ

. صحتف

. إٔف زوٌر وخداع:  افثّٚن

إٔف تنبف بٚفٔٓقد، وؿد ثبٝ ظـ رشقل اهلل:  افثٚفٞ

. شمـ تنبف بَقم ؾٓق مْٓؿ»: إٔف ؿٚل

إٔف مـ مقجبٚت افًذاب واهلالك: فَقفف :  افرابع

. شإٕام هُِٝ بْق إُسائٔؾ دٚ اختذ مثؾ هذه ٕسٚؤهؿ» :

 ويٗيد مٚ ذـرٕٚ مـ َتريؿ اختٚذ هذا افرأس: إٔف أصد يف 

ر، وؿد  ًْ ر بٚفَن ًْ افتِبٔس وافزور واخلداع مـ وصؾ افَن

إٔف » : يف افهحٔحغ وؽرمهٚثبٝ ظـ رشقل اهلل

. شفًـ افقاصِٜ وادستقصِٜ

افتل تهؾ صًرهٚ بنًر آخر، وهلذا :  هل"وافقاصِٜ" 

يف - حديٞ مًٚويٜ: أظْل- هذا احلديٞ ذـر افبخٚري 

ًٚ مْف   ظذ أن اختٚذ مثؾ هذا بٚب وصؾ افنًر: تْبٔٓ
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، افرأس افهْٚظل يف حُؿ افقصؾ، وذفؽ يدل ظذ ؾَٓف 

 .وشًٜ ظِّف، ودؿٜ ؾّٓف

إٔف إذا ـٚن وصؾ ادرأة صًرهٚ بام يىقفف :  ووجف ذفؽ

ًٚ تستحؼ ظِٔف افًِْٜ: دٚ يف ذفؽ مـ  أو يُثره ويُزه حرام

اخلداع وافتدفٔس وافزور، ؾٚختٚذ رأس ـٚمؾ ُمزَور أصد يف 

افتدفٔس وأظيؿ يف افزور واخلداع، وهذا بحّد اهلل 

. واضح

 ؾٚفقاجٛ ظذ ادسِّغ  ٚربٜ هذا احلدث افنْٔع، 

وإُٕٚره، وظدم اشتًامفف، ـام جيٛ ظذ وٓة إمقر وؾَٓؿ 

، وتٍْٔذًا اهلل َمًْْف، وافتحذير مْف: ظّاًل بسْٜ افرشقل 

دَتوٚهٚ، وحساًم دٚدة افٍتْٜ، وحذرًا مـ أشبٚب اهلالك 

وافًذاب، ومحٚيٜ فِّسِّغ مـ منٚهبٜ أظداء اهلل افٔٓقد، 

. وَتذيرًا هلؿ ّممّٚ يّرّضهؿ يف افًٚجؾ وأجؾ

أحقال ادسِّغ، وأن ُيهِح  واهلل ادسٗول أن 

يٍَٓٓؿ يف افديـ، وأن ئًذهؿ مـ ـؾ مٚ خيٚفٍف، وأن يقؾؼ 



 146 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

وٓة أمرهؿ فُؾ مٚ ؾٔف صالح افًبٚد وافبالد، يف ادًٚش 

. وادًٚد، إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف

. اهـ( وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد، وآفف وصحبف وشِؿ 

 

  ـام يف وُشِئؾ افنٔخ  ّد افهٚفح افًثّٔغ 

 (:14-13/ 2 )"ؾتٚوى ادرأة ادسِّٜ"

ػلمجيوزمظؾؿرأةمأنمتلؿعؿلماظؾاروطة،موػيماظشعرم 

ادللؿعار،مظزوجفا؟موػلمؼدخلمذظكمحتتماظـفيمسنم

اظواصلموادلؿصل؟م

:  ؾٖجٚب ؾؤِتف بَقفف

افبٚروـٜ  رمٜ، وهل داخِٜ يف افقصؾ، وإن مل تُـ  ) 

وصاًل، ؾٓل تيٓر رأس ادرأة ظذ وجف أضقل مـ حََٔتف، 

افقاصِٜ وادستقصِٜ، ؾُتْنبف افقصؾ، وؿد فًـ افْبل

فُـ إن مل يُـ ظذ رأس ادرأة صًر أصاًل أو ـٕٚٝ ؿرظٚء، 

ؾال حرج مـ اشتًامل افبٚروـٜ: فسس هذا افًٔٛ: ٕن 
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دـ ؿىًٝ أذن افْبل»إزافٜ افًٔقب جٚئزة، وهلذا 

ًٚ مـ ذهٛ ، ؾٚدسٖفٜ شإٍٔف يف إحدى افٌزوات أن يتخذ إٍٔ

أوشع مـ ذفؽ، ؾٔدخؾ ؾٔٓٚ إذًا مسٚئؾ افتجّٔؾ 

. وظِّٔٚتف مـ تهٌر فألٕػ، وؽره

أن يُقن يف :  ؾام ـٚن إلزافٜ ظٔٛ ؾال بٖس بف، مثؾ

إٍٔف اظقجٚج ؾًٔدفف، أو إزافٜ بًَٜ شقداء مثاًل ؾٓذا ٓ 

بٖس بف، أّمٚ إن ـٚن فٌر إزافٜ ظٔٛ، ـٚفقصؿ، وافّْص 

. مثاًل، ؾٓذا هق ادّْقع

 واشتًامل افبٚروـٜ حتك فق ـٚن ب٘ذن افزوج ورضٚه، 

. (ؾٓق حرام: ٕٕف ٓ إذن وٓ رضٚ ؾٔام حرمف اهلل 
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  وُشِئؾ: 

معامحؽممظؾسماظؾاروطةمظؾزوج،مظؼصدماظؿزّؼنمظه؟ 

:  ؾٖجٚب

ٓ جيقز أن تِبس ادرأة افبٚروـٜ فِزوج: فَهد  ) 

افتزيـ فف، وإذا ـٚن افزوج ٓ يرؽٛ يف زوجتف إٓ بّثؾ 

ذفؽ، ؾِٔس افتُحؾ يف افًغ ـٚفُحؾ، ؾٚفبٚروـٜ ٓ جيقز 

فبسٓٚ، وأخنك أن تُقن مـ افقصؾ افذي تستحؼ ؾٚظِتف 

فًـ افقاصِٜ »: افًِـ، وافًٔٚذ بٚهلل، ؾ٘ن افرشقل 

. اهـ(ش وادستقصِٜ

 



 

: المرأة المسلمت مع زوجها، ويتضمن ما يلي: الباب الرابع
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

 

ادرأة ادخىقبٜ أجْبٜٔ ظـ اخلٚضٛ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

ػلمتؼابلماظػؿاةمخطقؾفاموػيمسارؼةماظرأس؟م 

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

ُيًتز اخلىٔٛ فِّرأة ـٚفرجؾ إجْبل ؿبؾ ظَد  ) 

افُْٚح، ؾال خيِق هبٚ، وٓ ُتبدي زيْتٓٚ فف، وٓ تسٚؾر مًف، 

فُـ فف افْير إفٔٓٚ ؿبؾ اخلىبٜ: حتك يَدم ظذ خىبتٓٚ أو 

 …يسك، فُـ مـ دون خِقة

وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف  

 .(وشِؿ 

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

 

  ْٜ(.17/135)ؾتٚوى افِج 

  (.8691)رؿؿ افٍتقى 

 املسأ٠ املدطٛب١ أجٓب١ٝ عٔ ارتاطب
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إؾوؾ ترك افَٚظٚت وؿهقر إؾراح ويُقن يف بٔقت افًروشغ 

 

  يف جمّقع افٍتٚوى فف ُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز 

 :بٚفسٗال افتٚيل (449و 3/448)

غشؽومعنمبقوتماألصراحموادلغاالةمصقفا،مالدقؿامأنم 

طـريًامعنماظـاسماختذػامسادة،موَؼشرِتطمظزواجمابـؿهمأنم

وػذامُؼـِؼلمطاػلماظعرؼس،مغرجوم…ؼؽونماظؾقتماظػالغي

اظؿوجقه؟م

:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

ٓ ريٛ أن افسْٜ ظدم افتُِػ يف ادٓقر وافقٓئؿ:  ) 

مـ أجؾ تسٓٔؾ زواج افنبٚب وافٍتٔٚت، وأن يتقاص 

أهؾ افزوج وأهؾ افزوجٜ بسك افتٍُِٜ، وبَِٜ ادٓقر: 

ًٚ فِنبٚب ظذ افزواج . تنجًٔ

األفكٌ تسى ايكاعات ٚقؿٛز 

 األفساح ٜٚهٕٛ يف بٝٛت ايعسٚضني
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 وٓصؽ أن ؿهقر إؾراح ّممٚ يثَؾ ـٚهؾ افزوج 

ّممٚ ينؼ ..وافزوجٜ يف بًض إحٔٚن، وـذفؽ افقٓئؿ

. ظِٔٓام أيوًٚ 

 ؾٚدؼوع فِجّٔع ظدم افتُِػ يف ذفؽ ـِف، وؿد 

A :« ّـ ـّ أؿِٓ خر افهداق أيرسه، وخره

.. شمٕٜٗ

 ؾٚدؼوع فِجّٔع احلرص ظذ اتبٚع افسْٜ، ؾٚفرشقل

وافْبل. شأْومِل وفق بنٚة»: ؿٚل فًبدافرمحـ بـ ظقف

. أْومَلَ  ظذ زيْٛ بخبز وحلؿ، ودظٚ افْٚس إػ وفّٔتف

 وادَهقد أن جْس افقٓئؿ مؼوع يف افُْٚح، فُـ 

يْبٌل فِّسِؿ ظدم افتُِػ بجًؾ افىًٚم افُثر، افذي 

ُيٍيض إػ إفَٚئف يف افَامئؿ وادحالت ادرؽقب ظْٓٚ، 

ويًّْٓٚ افٍَراء وادحٚويٟ، وإذا اـتٍقا بَهقرهؿ ومل 

إمر يف هذا أحسـ: ٕن ادٓؿ ف.. يتقشًقا يف دظقة افْٚس 

إظالن افُْٚح، وافَٔٚم بٚفقفّٜٔ وفق بنٚة واحدة أو صٚتغ، 
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ودظقة بًض إؿٚرب، وظدم افتقشع يف ذفؽ أرؾؼ 

. (بٚجلّٔع 

 

  ظـ افسٗال افتٚيلُشِئؾ افنٔخ ابـ بٚز  : 

احلػالتماظيتمُتؼامميفماظػـادق،موتؽؾفمأعوااًلمرائؾة،م 

ػلمػيمإدراف؟موإنمطاغتمإدراصًا؛مصـأعلمعنممساحؿؽمم

م.اظؿـؾقهمسؾىمذظك

:  بٚجلقاب افتٚيل ؾٖجٚب 

احلٍالت افتل تَٚم يف افٍْٚدق ؾٔٓٚ أخىٚء، وؾٔٓٚ  ) 

ًٚ، وزيٚدة : مٗاخذات متًددة، مْٓٚ أّن افٌٚفٛ أن هبٚ إُساؾ

. ٓ حٚجٜ إفٔٓٚ

أن ذفؽ يٍيض إػ افتُِػ يف اختٚذ :  إمر افثّٚن

. افقٓئؿ، واإلُساف يف ذفؽ، وحوقر مـ ٓ حٚجٜ إفٔف

إٔف ؿد يٗدي إػ اختالط افرجٚل بٚفْسٚء مـ :  وافثٚفٞ

ظامل افٍْدق وؽرهؿ: ؾُٔقن يف هذا اختالط ُمِنغ 
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ومُْر، وهُذا ؿهقر إؾراح افتل ُتستٖجر بَْقد ـثرة، 

 ًٚ ًٚ بٚفْٚس، وحرص يْبٌل ترـٓٚ وظدم افتُِػ يف ذفؽ: رؾَ

ظذ آؿتهٚد، وظدم اإلُساف وافتبذير، وحتك يتُّـ 

ادتقشىقن يف افدخؾ مـ افزواج وظدم افتُِػ: ٕٕف إذا 

رأى ابـ ظّف أو ؿريبف يتُِػ يف افٍْٚدق، ويف افقٓئؿ 

إمٚ أن يامثِف وينٚهبف: ؾٔتُِػ افديقن وافٍَْٚت : افُبرة

ًٚ مـ  افبٚهيٜ، وإمٚ أن يتٖخر، ويتَٚظس ظـ افزواج: خقؾ

. هذه افتٍُِٚت

 ؾْهٔحتل جلّٔع اإلخقان ادسِّغ أٓ ئَّقهٚ يف 

افٍْٚدق، وٓ ؿهقر إؾراح افٌٚفٜٔ، بؾ تَٚم إمٚ يف ؿك 

ٍَٕتف ؿِِٜٔ، أو يف افبٔقت، ؾٓذا ٓ بٖس بف، وظدم إؿٚمتٓٚ 

يف ؿهقر إؾراح، وآـتٍٚء ب٘ؿٚمتٓٚ يف افبٔٝ حٔٞ 

. أمُـ، ذفؽ أوػ، وأبًد ظـ افتُِػ واإلُساف

. ( واهلل ادستًٚن 

  (.4/120)جمّقع افٍتٚوى فف 
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تٖديٛ ادرأة وتًِّٔٓٚ 

 

:A: ، ؿٚلظـ أيب مقشك إصًري 

ٌٜ ُيَٗتقن أجرهؿ مرتغ » رجٌؾ مـ أهؾ افُتٚب، : ثالث

وظبٌد ّممِقك . واّتبًف وصّدؿفآمـ بْبٔف وآمـ بّحّد

وراٌؾ كوكً عـده َأَ ي  . أّدى حؼ اهلل تًٚػ وحّؼ شٔده

 لّدهبو  لأسـ تلديبفو  وعّؾؿفو  لأسـ تعؾقؿفو   ؿ أعتؼفو 

ش.  تزوافو

[. 154: ، ومسِؿ رؿؿ97: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

  افًِؿ"بّقب فف افبخٚري يف ـتٚب": 

 ."تعؾقؿ الراؾ أ تف وأ ؾف: بوب"

 

 تأدٜب املسأ٠ ٚتعًُٝٗا
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 !أيـ ؽرتُؿ ظذ أظراضُؿ؟! يٚ أوفٔٚء افْسٚء

 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -1

فٔس أحٌد َأْؽَرَ مـ اهلل: ِمـ أجؾ ذفؽ حّرم  »

. شافٍقاحش مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ بىـ

 [.2760: ، ومسِؿ رؿؿ4922: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

: ؿٚل شًد بـ ظبٚدة: ، ؿٚلظـ ادٌرة بـ صًبٜ  -2

ٍح،  ٍَ فق رأيٝ رجاًل مع امرأيت فّرضبُتف بٚفسٔػ ؽر ُمْه

: ؾَٚلؾبِغ ذفؽ افْبل

ة شًد؟ » ؾقاهلل ٕٕٚ أْؽَر مْف، واهللُ ! أتًجبقن مـ َؽْرَ

أْؽَر مْل، وِمـ أجؾ ؽرة اهلل حّرم افٍقاحش مٚ طٓر مْٓٚ 

. شومٚ بىـ

[. 1499: ، ومسِؿ رؿؿ6980: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 

أٜٔ غريتهِ ! ٜا أٚيٝا٤ ايٓطا٤

 !ع٢ً أعساقهِ؟
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 زاد مسِؿ: 

. شوٓ صخص َأْؽَرُ مـ اهلل »

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظٚئنٜ  -3

مٚ أحدًا َأْؽَر مـ اهلل أن يرى ظبده أو ! يٚ ُأَمٜ  ّد »

فق تًِّقن مٚ أظِؿ فوحُتؿ ؿِٔاًل ! َأَمتف تزّن، يٚ ُأّمٜ  ّد

. شوفبُٔتؿ ـثراً 

 [.901: ، ومسِؿ رؿؿ4923: أخرجف افبخٚري رؿؿ] 

، أهنٚ شًّٝ ظـ أشامء بْٝ أيب بُر افهديؼ  -4

:  يَقلرشقل اهلل 

ش. ٓ رء َأْؽَرُ مـ اهلل  »

 [.2762: ، ومسِؿ رؿؿ4924: أخرجف افبخٚري رؿؿ] 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -5

ُٚر، وَؽْرة اهلل أن يٖيت ادٗمـ مٚ حّرم اهلل » ٌَ . شإن اهلل َي

[. 2761: ، ومسِؿ رؿؿ4925: أخرجف افبخٚري رؿؿ] 
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 زاد مسِؿ: 

ش. وإن ادٗمـ يٌٚر واهلل أصُد َؽْراً … »

يٚ : ؿٚل شًد بـ ظبٚدة: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -6

فق وجدُت مع أهع رجاًل مل َأَمّسف حتك آيت ! رشقل اهلل

: A! بٖربًٜ صٓداء؟

. شًٕؿ »

ـال، وافذي بًثؽ بٚحلؼ، إن ـْٝ ُٕظٚجِف :  ؿٚل

: A. بٚفسٔػ ؿبؾ ذفؽ

ُٔقر، وإٔٚ أْؽَرُ  » ٌَ اشًّقا إػ مٚ يَقل شٔدـؿ، إٕف َف

. شمْف، واهللُ أْؽَرُ ِمِْل

[. 1498: أخرجف مسِؿ رؿؿ] 
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َتريؿ وصػ ادرأة ادرأة فزوجٓٚ ـٖٕف يْير إفٔٓٚ فٌر ؽرٍض ذظل 

 

 

: ، ؿٚل ظـ ظبداهلل بـ مسًقد 

A :

ش. ٓ تبوّرش املرأُة املرأَة  َتـَْعتفو لزوافو كلكف يـظر إلقفو »

[. 4942: أخرجف افبخٚري رؿؿ] 

حتسِٜ ٚؾف املسأ٠ِ املسأ٠َ يصٚجٗا 

 نأْ٘ ٜٓعس إيٝٗا يػري غسض غسعٞ
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َتريؿ ٕؼ أُسار آشتّتٚع 

 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب شًٔد اخلدري  -1

إّن  ـ أّرّش الـوس عـد اهلل  ـزلي يقم الؼقو ي  الراَؾ  »

ش. ُيػيِض إىل ا رأتف  وُتػيِض إلقف   ؿ يـرش ِِسّ و

[. 1437: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

  ًٚويف فٍٍظ دسِؿ أيو: 

إن  ـ أعظؿ إ وكي عـد اهلل يقم الؼقو ي  الراَؾ  »

ش. ُيػيِض إىل ا رأتف  وُتػيِض إلقف   ؿ يـرش ِِسّ و

 ًؾ : 

 .((وإصؾ ظّقم افتؼيع، ؾٔنّؾ افرجٚل وافْسٚء  )) 

  

 

 حتسِٜ ْػس أضساز االضتُتاع
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، أهنٚ ـٕٚٝ ظْد رشقل اهلل ء بْٝ يزيد ظـ أشام -2

: ، وافرجٚل وافْسٚء ؿًقد ظْده، ؾَٚل

لعؾَّو رااًل يؼقل  و  عؾ بل ؾف  ولعؾَّو ا رأًة    ب   »

ًْ  ع زوافو ش.  عؾ

إهنؿ ! أي واهلل، يٚ رشقل اهلل:  ؾٖرّم افَقم، ؾَِٝ

ـَ  ـّ فًٍِٔ : ؿٚل. فًٍِٔقن، وإهن

شقطون لؼل شقطوكي  :  ال تػعؾقا   نك   ثؾ ذلؽ »

ش.  غشقفو  والـوس يـظرون

. اإلمٚم أمحد: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2022) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب شًٔد اخلدري  -3

أٓ عسك أأدكؿ أن خيؾَق بل ؾف  ُيغؾؼ بوبف   ؿ ُيرِخل  »

ِأْتًا   ؿ يؼيض أواتف   ؿ إذا خرج َأّدث أصحوبف 

ـّ أن ُتغؾؼ بوهبو  وُترِخل أْت و  . بذلؽ أٓ عسك إأداك

ش.  نذا  ضً أواتفو أّد ً صقاأبفو

ـّ ! واهلل يٚ رشقل اهلل:  ؾَٚفٝ امرأة شًٍٚء اخلديـ إهن

: ؿٚل. فًٍِٔـ، وإهنؿ فًٍِٔقن

 ثؾ شقطون لؼل شقطوكي :  ال تػعؾقا   نك   ثُؾ ذلؽ »

عىل  ورعي الطريؼ   ؼه أواتف  ـفو   ؿ اك ف 

ش. وتركفو

. افبزار: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2023) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ لغريه )) 
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امتْٚع ادرأة مـ ؾراش زوجٓٚ إذا دظٚهٚ ـبرة مـ ـبٚئر افذٕقب 

 

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -1

إذا دعو الراؾ ا رأتف إىل  راشف   لَبً أن جتلءا  »

ش. لعـتفو املالئؽي أتك ُت ب 

 [.1436: ، ومسِؿ رؿؿ4897: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 ويف روايٜ ظْد افبخٚري ومسِؿ: 

ش. لعـتفو املالئؽي أتك تراع… »

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -2

والذي كػيس بقده   و ِ ـ راٍؾ يدعق ا رأتف إىل  »

 راشفو   تلبك عؾقفا إٓ كون الذي   الس ء أوخطًو عؾقفو  

ش. أتك يرىض عـفو

[. 1436: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

اَتٓاع املسأ٠ َٔ فساؽ شٚجٗا 

 إذا دعاٖا نبري٠ َٔ نبا٥س ايرْٛب
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب أمٚمٜ افبٚهع  -3

ٌٜ ٓ جتٚوز صالهتؿ آذاهنؿ » : ثالث

وا رأٌة بوتً وزوافو عؾقفو  افًبد أبؼ حتك يرجع، 

. ش، وإمٚم ؿقم وهؿ فف ـٚرهقنأوخط

. افسمذي: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف" 

 .3057: رؿؿ

  افهحٔح ادسْد" يف وذـره افنٔخ مَبؾ" 

(1/357.]) 
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َتريؿ شٗال ادرأة زوجٓٚ افىالق مـ ؽر مٚ بٖس 

 

  

: ، ؿٚل مقػ رشقل اهلل ظـ ثقبٚن  -1

A :

أُي  ا رأة أللً زوافو الطالق   ـ غري  و بلٍسا  »

ش.  حراٌم عؾقفو رائحي ااـي

أمحد، وأبق داود، وافسمذي، وابـ مٚجف، : أخرجف] 

. وابـ حبٚن، واحلٚـؿ

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .2706: رؿؿ

  2035:  رؿؿ"اإلرواء"وإير.] 

  

حتسِٜ ضؤاٍ املسأ٠ شٚجٗا 

 ايطالم َٔ غري َا بأع
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: ، ؿٚلظـ ظَبٜ بـ ظٚمر اجلُْٓل  -2

A :

ـّ  » ش. امُلـَو َِؼوت: إن امُلْخَتؾَِعوت وامُلـَْتِزَعوت ُ 

. "افُبر"افىزي، وافىزاّن يف : أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.1633:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 1938: رؿؿ

: ، ؿٚل مقػ رشقل اهلل ظـ ثقبٚن  -3

A :

َّـو امُلـَو َِؼوت » ش. امُلْخَتؾَِعوت ُ 

. افسمذي: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.632:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 6681: رؿؿ





 

 :المرأة المسلمت مع أقربائها وروي أرحامها، ويتضمن ما يلي: الباب الخامس
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 مـ افُبٚئر أن تَىع ادرأة أرحٚمٓٚ

 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿             

                 

     ﴾[23-22:  ّد .]

 :يَقل، إٔف شّع افْبلظـ ُجبر بـ مىًؿ  -1

ش. ٓ يدخؾ ااـي  وطع رأؿ »

 [.2556: ، ومسِؿ رؿؿ5638: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ إٔس بـ مٚفؽ  -2

َ ـ أأّى أن ُيبسط لف   رز ف  وُيـَْسَل لف   أ ره   »

ش.  ؾقِ ْؾ رمحف

[. 2557: ، ومسِؿ رؿؿ5640: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 َٔ ايهبا٥س إٔ تكطع املسأ٠ أزحاَٗا
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مٚ افذي ُتيٓره ادرأة أمٚم افْسٚء وأمٚم  ٚرمٓٚ؟ 

 

 

 صٚدر بقانميفمظؾاسمادلرأةمسـدمحمارعفاموغلائفا ،

-17/290)مـ افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 (:21302)برؿؿ  (294

احلّد هلل رّب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ ٕبْٔٚ  ) 

:  ّد، وظذ آفف وصحبف أمجًغ، وبًد

ـَ   ؾَد ـٕٚٝ ٕسٚء ادٗمْغ يف صدر اإلشالم ؿد بٌِ

افٌٚيٜ يف افىٓر وافًٍٜ، واحلٔٚء واحِلنّٜ: بزـٜ اإليامن بٚهلل 

ورشقفف، واّتبٚع افَرآن وافسْٜ، وـٕٚٝ افْسٚء يف ذفؽ افًٓد 

ـّ افتُنػ وافتبذل  يِبسـ افثٔٚب افسٚترة، وٓ ُيًرف ظْٓ

، وظذ هذه افسْٜ  ـّ ـّ أو بّحٚرمٓ ـّ ببًوٓ ظْد اجتامظٓ

ًٚ بًد ؿرن - وهلل احلّد-افَقيّٜ جرى ظّؾ ٕسٚء إمٜ  ؿرٕ

َا ايرٟ ُتعٗسٙ املسأ٠ أَاّ 

 ايٓطا٤، ٚأَاّ حمازَٗا؟

 



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

173 

إػ ظٓد ؿريٛ، ؾدخؾ يف ـثٍر مـ افْسٚء مٚ دخؾ مـ ؾسٚد 

يف افِبٚس وإخالق: ٕشبٍٚب ظديدة، فٔس هذا مقضع 

. بسىٓٚ

 وٕيرًا فُثرة آشتٍتٚءات افقاردة إػ افِجْٜ افدائّٜ 

فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء ظـ حدود ٕير ادرأة إػ ادرأة، ومٚ 

يِزمٓٚ مـ افِبٚس، ؾ٘ن افِجْٜ تبّغ فًّقم ٕسٚء ادسِّغ إٔف 

ِّؼ بخِؼ احلٔٚء، افذي جًِف افْبل جيٛ ظذ ادرأة أن تتخ

مـ اإليامن، وصًبٜ مـ ُصًبِف، ومـ احلٔٚء ادٖمقر بف 

ًٚ وظرؾًٚ  َِّٓٚ بٕٚخالق : ذظ َتَسُس ادرأة، واحتنٚمٓٚ، وخَت

ًِدهٚ ظـ مقاؿع افٍتْٜ، ومقاضع افريبٜ . افتل ُتب

 وؿد دَل طٚهر افَرآن ظذ أن ادرأة ٓ ُتبدي فِّرأة إٓ مٚ 

ُتبديف دحٚرمٓٚ، ّممٚ جرت افًٚدة بُنٍف يف افبٔٝ، وحٚل 

﴿: ادْٜٓ، ـام ؿٚل تًٚػ             
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    ﴾ٜوإذا ـٚن هذا هق ٕص افَرآن، وهق مٚ دفٝ ()أي ،

ظِٔف افسْٜ، ؾٕ٘ف هق افذي جرى ظِٔف ظّؾ ٕسٚء افرشقل 

ـّ ب٘حسٚن مـ ٕسٚء إمٜ  ، وٕسٚء افهحٚبٜ، ومـ اتبًٓ

إػ ظكٕٚ هذا، ومٚ جرت افًٚدة بُنٍف فِّذـقريـ يف أيٜ 

ًٚ يف افبٔٝ، وحٚل ادْٜٓ،  افُريّٜ هق مٚ ييٓر مـ ادرأة ؽٚفب

وينؼ ظِٔٓٚ افتحّرز مْف، ـُٕٚنٚف افرأس وافٔديـ وافًْؼ 

وافَدمغ، وأمٚ افتقشع يف افتُنػ ؾًالوة ظذ إٔف مل يدل 

ًٚ ضريؼ فٍتْٜ ادرأة  ظذ جقازه دفٔؾ مـ ـتٚب أو شْٜ، هق أيو

، وؾٔف  ـّ وآؾتتٚن هبٚ مـ بْٚت جْسٓٚ، وهذا مقجقد بْٔٓ

 ًٚ ـّ مـ افْسٚء، ـام أن يف ذفؽ تنبٓ ًٚ ؿدوة شٔئٜ فٌره أيو

، وؿد ثبٝ ظـ افْبل ـّ بٚفُٚؾرات وافبٌٚيٚ ادٚجْٚت يف فبٚشٓ

أخرجف اإلمٚم أمحد، ش مـ تنبف بَقم ؾٓق مْٓؿ»: إٔف ؿٚل

. وأبق داود

                      
  [.31: افْقر] (1)
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، أن ، ظـ ظبداهلل بـ ظّرو "صحٔح مسِؿ" ويف 

َريـ، ؾَٚلافْبل ٍَ ْه ًَ إن هذه ثٔٚب »: رأى ظِٔف ثقبغ ُم

ًٚ أن افْبل"صحٔح مسِؿ"، ويف شافٍُٚر ؾال تِبسٓٚ  أيو

ؿقم مًٓؿ شٌٔٚط : صٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أرمهٚ»: ؿٚل

ـٖذٕٚب افبَر يّرضبقن هبٚ افْٚس، وٕسٚء ـٚشٔٚت ظٚريٚت 

ـَ  مٚئالت ّممٔالت رؤوشٓـ ـٖشّْٜ افُبخٝ ادٚئِٜ، ٓ يدخِ

اجلْٜ وٓ جيدَن رَيٓٚ، وإن رَيٓٚ فٔقجد مـ مسرة ـذا 

أن تُتز ادرأة مٚ :  هق"ـٚشٔٚت ظٚريٚت"، ومًْك شوـذا

ٓ يسسهٚ، ؾٓل ـٚشٜٔ، وهل يف احلََٜٔ ظٚريٜ، مثؾ َمـ 

تِبس افثقب افرؿٔؼ افذي َيُنُػ بؼهتٚ، أو افثقب افؤؼ 

افذي ُيبِدي تَٚضٔع جسّٓٚ، أو افثقب افَهر افذي ٓ يسس 

. بًض أظوٚئٓٚ

افتزام اهلدي افذي ـٚن ظِٔف :  ؾٚدتًغ ظذ ٕسٚء ادسِّغ

ـّ  ـّ ومـ اَتبًٓ أمٓٚت ادٗمْغ وٕسٚء افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓ

ب٘حسٚن مـ ٕسٚء هذه إمٜ، واحلرص ظذ افتسس 
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وآحتنٚم، ؾذفؽ أبًد ظـ أشبٚب افٍتْٜ، وصٕٜٔٚ فٍِْس 

ظام تثره دواظل اهلقى ادُْقِؿع يف افٍقاحش، ـام جيٛ ظذ 

ٕسٚء ادسِّغ احلذر ِمـ افقؿقع ؾٔام حّرمف اهلل ورشقفف، 

ًٚ مـ ظَٚبف . ورجًٚء فثقاب اهلل وخقؾ

 ـام جيٛ ظؾ ـؾ مسِؿ أن يتَل اهلل ؾّٔـ َتٝ وٓيتف 

ـّ يِبسـ مٚ حّرمف اهلل ورشقفف مـ  مـ افْسٚء، ؾال يسـٓ

إفبسٜ اخلٚفًٜ، وافُٚصٍٜ وافٍٚتْٜ، وفًِٔؿ إٔف راٍع ومسئقل 

. ظـ رظٔتف يقم افَٔٚمٜ

 ًٚ  ٕسٖل اهلل أن ُيهِح أحقال ادسِّغ، وأن هيديْٚ مجًٔ

ٌٛ جمٔٛ افدظٚء، وصذ اهلل ظذ  شقاء افسبٔؾ، إٕف شٌّٔع ؿري

. (ٕبْٔٚ  ّد وظذ آفف وصحبف 

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

 

  

 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 بُر أبق زيد
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  اظزؼـةماظيتمأباحماهللمظؾؿرأةمأنمتؾدؼفاموؿٚفقا يف

افسٗال افسٚبع مـ افٍتقى رؿؿ  (17/296 )ألضاربفا

(2923: ) 

أّمٚ مٚ جيقز فِّرأة أن تبديف مـ زيْتٓٚ دحٚرمٓٚ ؽر  ) 

ٚهٚ، وخِخٚهلٚ، وؿرضٚهٚ، : زوجٓٚ ؾٓق ٍّ وجٓٓٚ، وـ

. وأشٚورهٚ، وؿالدهتٚ ومقاضًٓٚ، ورأشٓٚ، وؿدمٚهٚ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (أمجًغ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد
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 َتريؿ فبس افنٍٚف أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء

 

 

 :A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة 

: صٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أرمهٚ »

 ؿقٌم مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، 

ـّ كوأقوت عوريوت وٕسٌٚء   ّمُمٔالت مٚئالت، رؤوشٓ

ـَ اجلْٜ، وٓ جَيِْدَن رَيٓٚ،  ِْ ، ٓ َيْدُخ
ِٜ َِ ِٝ اَدِٚئ ِٜ افُبْخ َّ

َْٖشِْ ـَ

ُٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا . شوإن رَيٓٚ ف

:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]

 حتسِٜ يبظ ايػفاف أَاّ

  األجاْب ٚاحملازّ ٚايٓطا٤
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َتريؿ فبس افؤؼ أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء 

 

 :A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة 

: صٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أرمهٚ »

 ؿقٌم مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، 

ـّ كوأقوت عوريوت وٕسٌٚء   ّمُمٔالت مٚئالت، رؤوشٓ

ـٖشّْٜ افُبخٝ ادٚئِٜ، ٓ يدخِـ اجلْٜ، وٓ جيدن رَيٓٚ، 

ُٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا . شوإن رَيٓٚ ف

:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]

 حتسِٜ يبظ ايكٝل أَاّ

 األجاْب ٚاحملازّ ٚايٓطا٤
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َتريؿ فبس افَهر أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء 

  

 :A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة 

: صٍْٚن مـ أهؾ افْٚر مل أرمهٚ »

 ؿقٌم مًٓؿ شٌٔٚط ـٖذٕٚب افبَر: يّرضبقن هبٚ افْٚس، 

ـّ كوأقوت عوريوت وٕسٌٚء   ّمُمٔالت مٚئالت، رؤوشٓ

ـٖشّْٜ افُبخٝ ادٚئِٜ، ٓ يدخِـ اجلْٜ، وٓ جيدن رَيٓٚ، 

ُٔقجد مـ مسرة ـذا وـذا . شوإن رَيٓٚ ف

:  رؿؿ"صحٔحف" يف اإلمٚم مسِؿ : رواه] 

2128 .]

 حتسِٜ يبظ ايكؿري أَاّ

 األجاْب ٚاحملازّ ٚايٓطا٤
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َتريؿ َمس ادرأة إجْبٜٔ 

 :A: ، ؿٚل ظـ مًَؾ بـ يسٚر 

ٕن ُيطعـ   رأس أأدكؿ بِؿْخَقٍط  ـ أديد  خرٌي  »

ش. لف حتُؾ لف  ـ أن يَؿّس ا رأًة ٓ 

. "ادًجؿ افُبر"اإلمٚم افىزاّن يف : أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.226:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 5045: رؿؿ

ََّظ املسأ٠ األجٓب١ٝ  حتسِٜ 
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َتريؿ مهٚؾحٜ ادرأة إجْبٜٔ 

 

1-  ٜ ََ ٜ بْٝ ُرَؿٔ َّ : ، ؿٚفٝظـ ُأَمٔ

A :

ش. إكــل ٓ أصـو ـ  الـســـــــوء »

، وافْسٚئل، 27006: أخرجف افسمذي، وأمحد رؿؿ] 

. وابـ مٚجف

 صحٔح اجلٚمع" يف  صٔخْٚ إفبّٚن وصححف" 

 .529:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 2513: رؿؿ

 يف  صٔخْٚ مَبؾ بـ هٚدي افقادظل وصححف 

 ([.2/457 )"افهحٔح ادسْد ّممٚ فٔس يف افهحٔحغ"

  

َُؿافخ١ املسأ٠ األجٓب١ٝ  حتسِٜ 
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 :A: ، ؿٚلظـ مًَؾ بـ يسٚر  -2

ٕن ُيطعـ   رأس أأدكؿ بِِؿْخَقٍط  ـ أديد  خرٌي  »

ش. لف حتُؾ لف  ـ أن يَؿّس ا رأًة ٓ 

. "ادًجؿ افُبر"اإلمٚم افىزاّن يف : أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.226:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 5045: رؿؿ

: A: ، ؿٚفٝظـ أشامء بْٝ يزيد  -3

ش. إكــل لسـً أصــو ــ  الــســـــوء »

. 27594 و27572:  رؿؿاإلمٚم أمحد : أخرجف] 

 إأـوده صحق  لغريه.] 

كون ، أن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -4

 .ٓ ُي ـو ــ  الـســـوء  ــل البقعـــي

. 6998: اإلمٚم أمحد رؿؿ: أخرجف] 

  أسـ لذاتف  صحق  لغريهإشْٚده. 
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف" 

 [.529:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 4856: رؿؿ

 تٖفٔػ"أدفٜ َتريؿ مهٚؾحٜ ادرأة إجْبٜٔ": راجع ، :

 . ّد بـ  ّد بـ إشامظٔؾ

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  -5

إّن اهلل كتى عىل ابـ آدم أظف  ـ الزكك أدرك ذلؽ  » 

ٓ حموليا  زكك العني الـظر  وزكك الؾسون الؽالم  والـػس 

 ش.تتؿـك وتشتفل  والػرج ُيَ ّدق ذلؽ كؾف أو ُيؽّذبف

: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

2657 .]

 زاد مسِؿ: 

وإذكون زكومهو آأت ع  والقد زكو و البطش   »

اؾ زكو و اخُلطو  والؼؾى هيقى ويتؿـك ش. والرِّر
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 ـٕٚٝ ادٗمْٚت إذا هٚجرن :، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -6

: يَقل اهلل إػ رشقل اهلل ـَ َتَح ّْ   :﴿ ُي

                           

           ﴾ٜإػ آخر أي. 

ـ أؿّر هبذا مـ ادٗمْٚت، ؾَد أؿر :  ؿٚفٝ ظٚئنٜ َّ ؾ

، وـٚن رشقل اهلل. بٚدِحْٜ ـّ إذا أؿررن بذفؽ مـ ؿقهل

ـّ رشقل اهلل  : ؿٚل هل

ـّ  » ـَ ؾَد بٚيًتُ . شإىَِ

ًْ يُد رأقل اهلل  يَد ا رأٍة  ط  وٓ واهلل  و َ ّس

ـّ بولؽالم . غرَي أكف ُيبويعف

ظذ افْسٚء واهلل مٚ أخذ رشقل اهلل:  ؿٚفٝ ظٚئنٜ

. ؿّط، إٓ بام أمره تًٚػ

ًْ كّػ رأقل اهلل  . كّػ ا رأٍة  طو و َ ّس
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ـّ   ـّ -وـٚن يَقل هل - : إذا أخذ ظِٔٓ

ـّ  » . كال وً ، شؿد بٚيًتُ

: ، ومسِؿ رؿؿ2564: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

. [ وافٍِظ فف1866

:A: ، ؿٚفٝظـ ُظَِٜٔ بْٝ ُظبٔد  -7

ش. ٓ َأ ـُس أيــدي الـســـوء »

. "إوشط"افىزاّن يف : رواه] 

  رؿؿ "صحٔح اجلٚمع" يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن 

(7177:) 

  (([.صحق  )) 
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َتريؿ آختالط بٚفْسٚء إجْبٔٚت 

 

 :ؿٚل، أن رشقل اهلل ظـ ظروة بـ ظٚمر 

ش. إيوكؿ والدخقل عىل الـسوء »

أؾرأيٝ ! يٚ رشقل اهلل:  ؾَٚل رجؾ مـ إٕهٚر

ـــَق؟ ؿٚل ّْ : احلَ

ـــقُ  » ّْ . شادــــقت: احلَـ

: ، ومسِؿ رؿؿ4934: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2172 .]

 زاد مسِؿ: 

: ؿٚل افِٔٞ بـ شًد )) 

أخق افزوج، ومٚ أصبٓف مـ أؿٚرب : "اَاْؿـــق" 

(. (افزوج، ابـ افًؿ وٕحقه 

 حتسِٜ االختالط بايٓطا٤ األجٓبٝات
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ق  ّْ ِْقة بٚحلَ َتريؿ اخلَ

 :ؿٚل، أن رشقل اهلل ظـ ظروة بـ ظٚمر 

ش. إيوكؿ والدخقل عىل الـسوء »

أؾرأيٝ ! يٚ رشقل اهلل:  ؾَٚل رجؾ مـ إٕهٚر

ـــَق؟ ؿٚل ّْ : احلَ

ش. املــقت: اَاْؿـــقُ  »

: ، ومسِؿ رؿؿ4934: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2172 .]

 زاد مسِؿ: 

: ؿٚل افِٔٞ بـ شًد )) 

أخق افزوج، ومٚ أصبٓف مـ أؿٚرب : "اَاْؿـــق" 

(. (افزوج، ابـ افًؿ وٕحقه 

  َتريؿ اخلِقة بٚدرأة إجْبٜٔ"راجع". 

  

ُِـٛ ٠ًِٛ باذَت  حتسِٜ ارَت
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َتريؿ اخلَِقة بٚدرأة إجْبٜٔ 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿              

                    

        ﴾[23: يقشػ]. 

  وؿٚل: 

 ﴿              

         ﴾[53: إحزاب.] 

شًّٝ افْبل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -1

: خيىٛ، يَقل

ُؾَقّن راٌؾ بو رأٍة  » . ش إٓ ومًٓٚ ذو َ ْرمٓ خَيْ

 [.1341: ، ومسِؿ رؿؿ1763: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

٠ًِٛ باملسأ٠ األجٓب١ٝ  حتسِٜ ارَت
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 ، أن ظّر بـ اخلىٚب ظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

مَٚمل ؿٚم ؾْٔٚ رشقل اهلل: خىٛ بٚجلٚبٜٔ، ؾَٚل

: ؾُٔؿ، ؾَٚل

ش. …: ؾ٘ن ثٚفثٓام افنٔىٚنٓ خيؾقّن راٌؾ بو رأة… »

: ، وافسمذي  رؿؿ177 و114: أمحد  رؿؿ: رواه] 

. 2363: ، وابـ مٚجف رؿؿ9220: ، وافْسٚئل رؿؿ2165

  430:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"راجع.] 
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َتريؿ اخلَِقة بَريبٚت افزوجٜ مـ ؽر أصقهلٚ وؾروظٓٚ 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿              

                    

        ﴾[23: يقشػ]. 

  وؿٚل: 

 ﴿              

         ﴾[53: إحزاب.] 

شًّٝ افْبل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -1

: خيىٛ، يَقل

ُؾَقّن راٌؾ بو رأٍة إٓ و عفو ذو حَمْرم » ش. ٓ خَيْ

 [.1341: ، ومسِؿ رؿؿ1763: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

٠ًِٛ بكسٜبات ايصٚج١  حتسِٜ ارَت

 َٔ غري أؾٛهلا ٚفسٚعٗا
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 ، أن ظّر بـ اخلىٚب ظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

مَٚمل ؿٚم ؾْٔٚ رشقل اهلل: خىٛ بٚجلٚبٜٔ، ؾَٚل

: ؾُٔؿ، ؾَٚل

ش. …ٓ خيؾقّن راٌؾ بو رأةا  نن  ولثف  الشقطون… »

: ، وافسمذي رؿؿ177 و114: أمحد رؿؿ: رواه] 

. 2363: ، وابـ مٚجف رؿؿ9220: ، وافْسٚئل رؿؿ2165

  430:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"راجع .]

 



 

 

: المرأة المسلمت مع أخىاتها وصذيقاتها، ويتضمن ما يلي: الباب السادس
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اختٔٚر ادرأة افهٚحلٜ فِجِٔسٚت افهٚحلٚت 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿                

                   

     …﴾[28: افُٓػ] .

  وؿٚل: 

 ﴿                

                  

                    

     ﴾[29-27: افٍرؿٚن] .

 

 

 اختٝاز املسأ٠ ايؿاذت١

 يًجًٝطات ايؿاذتات
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  وؿٚل: 

 ﴿         

 ﴾[67: افزخرف] .

  وؿٚلظـ أصحٚب افْٚر : 

 ﴿…       ﴾[45: اددثر] .

  وؿٚل مقشك: 

 ﴿…             

                   

            ﴾ 

 [.35-29: ضف]          

  وؿٚل مقشك فِخّرض: 

 ﴿              ﴾  

 [.66: افُٓػ]           
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -1

، خٔٚرهؿ يف الـوس  عودن كؿعودن الذ ى والػضي »

وإرواح اـقٌد اجلٚهِٜٔ خٔٚرهؿ يف اإلشالم إذا ؾَٓقا، 

ش. جمـدة     تعورف  ـفو ائتؾػ  و و تـوكر  ـفو اختؾػ

[. 2638: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

 وروى افبخٚري ؿقفف: 

. مـ روايٜ ظٚئنٜ ش …إرواح »

 

جٚء رجٌؾ إػ رشقل اهلل : ، ؿٚلظـ ابـ مسًقد  -2

ًٚ ! يٚ رشقل اهلل: ، ؾَٚل َٛ ؿقم ـٔػ تَقل يف رجؾ أح

: ومل يِحؼ هبؿ؟ ؾَٚل رشقل اهلل 

ش. املرء  ع  ـ أأى »

: ، ومسِؿ رؿؿ5817: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2640 .]
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ًٚ ؿٚل فرشقل اهلل ظـ إٔس  -3 متك : ، أن أظرابٔ

: Aافسٚظٜ؟ 

. شمٚ أظَدْدت هلٚ؟ »

ُٛ اهلل ورشقفف:  ؿٚل : ؿٚل. ح

ـْ أأببً » ش. أكً  ع َ 

 2639:  ، ومسِؿ رؿؿ5819: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

. [وافٍِظ فف

 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب مقشك إصًري  -4

ش. املرء  ع  ـ أأى »

 [.2641: ، ومسِؿ رؿؿ5818: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 ٜويف رواي: 

افرجؾ َيٛ افَقم، وّدٚ : ؿٔؾ فِْبل : ؿٚل )) 

: يِحؼ هبؿ؟ ؿٚل

ـْ أأى » ش ((. املرء  ع َ 
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 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  -5

ش. الراؾ عىل ديـ خؾقؾفا  ؾقـظر أأدكؿ  ـ خُيولِؾ »

. [أبق داود، وافسمذي، وأمحد، واحلٚـؿ: أخرجف] 

 

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب شًٔد اخلدري  -6

. ش، وٓ يٖـؾ ضًٚمؽ إٓ تَلٓ ت وأى إٓ  م ـوً  »

. [أبق داود، وافسمذي، وابـ حبٚن: أخرجف] 

 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب مقشك إصًري  -7

كحو ؾ  وجِٔس افسقء، إك   ثؾ ااؾقس ال ول  »

ِذَيَؽ  وإ و أن ، وٕٚؾخ افُر، املسؽ  حو ؾ املسؽ إ و أن حُيْ

، وٕٚؾخ افُر إمٚ أن تبتوع  ـف  وإ و أن جتد  ـف رحيًو طقبي

ًٚ مْتْٜ . شَيرق ثٔٚبؽ، وإمٚ أن جتد مْف رَي

: ، ومسِؿ رؿؿ1995: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2628 .]
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 :A: ، ؿٚل ظـ أيب هريرة  -8

 و  ـ  قم يؼق قن  ـ جمؾس ٓ يذكرون اهلل تعوىل  »

 قف  إٓ  و قا عـ  ثؾ اقػي محور  وكون ذلؽ املجؾس 

ش. عؾقفؿ أرسًة يقم الؼقو ي

، "افًّؾ"أمحد، وأبق داود، وافْسٚئل يف : أخرجف] 

. ، واحلٚـؿ"افًّؾ"وابـ افسْل  يف 

 افهحٔح " يف  افنٔخ مَبؾ افقادظل وأسـف

 (.2/357 )"ادسْد ّممٚ فٔس يف افهحٔحغ

 ([.2/413) يف ٍٕس ادرجع وصححف 

 

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -9

دٚهلٚ، وحلسبٓٚ، وجلامهلٚ، : ُتُْح ادرأة ٕربع »

ش.  و ػر بذات الديـ تربً يداك. وفديْٓٚ

: ، ومسِؿ رؿؿ4802: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

1466 .]
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -10

ًٚ أو زار  » ، ٕٚداه ُمٍَْٚد بٖن أخًو لف   اهللمـ ظٚد مريو

، وضٚب ّممنٚك، وتبقأت مـ اجلْٜ مْزًٓ  َٝ ْب
. شضِ

. [افسمذي، وابـ مٚجف، وابـ حبٚن: أخرجف] 

 

، أن رجاًل زار ، ظـ افْبل ظـ أيب هريرة  -11

ًٚ، أخًو لف    ريي أخرى ، ؾٖرصد اهلل تًٚػ ظذ مدرجتف مُِ

أريد أخًو يل    ذه : أيـ تريد؟ ؿٚل: ؾِام أتك ظِٔف ؿٚل

غري أين ٓ، : هؾ فؽ ظِٔف مـ ًّٕٜ َتُرهُبَٚ؟ ؿٚل: ؿٚل. الؼريي

ؾّ٘ن رشقل اهلل إفٔؽ بٖن اهلل ؿد : ؿٚل. أأببتف   اهلل تعوىل

. أحبؽ ـام أحببتف ؾٔف

[. 2567: رواه مسِؿ رؿؿ] 
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بًد -ؿٚل أبقبُر فًّر  : ، ؿٚلظـ إٔس  -12

 كزور و اكطؾؼ بـو إىل أم أيؿـ - : وؾٚة رشقل اهلل 

، ؾِام إتْٓٔٚ إفٔٓٚ: بُٝ، يزور وك  كون رأقل اهلل

مٚ ُيبُٔؽ؟ أمٚ تًِّغ أن مٚ ظْد اهلل تًٚػ خٌر : ؾَٚٓ هلٚ

إّن ٓ أبُل أّن ٓ أظِؿ أن مٚ : ؟ ؾَٚفٝفرشقل اهلل 

، وفُـ أبُل أن افقحل ظْد اهلل تًٚػ خر فرشقل اهلل 

ؿد إَىع مـ افسامء، ؾٓٔجتٓام ظذ افبُٚء، ؾجًال يبُٔٚن 

. مًٓٚ

[. 2454: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

 

 :ا يؾ ول الـبل: ، ؿٚلظـ ابـ ظبٚس  -13

: ؾْزفٝش مٚ يًّْؽ أن تزورٕٚ أـثر ّممٚ تزورٕٚ؟ »

 ﴿                     

     ﴾ .

[. 3046: افبخٚري رؿؿ: رواه] 
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ًٚ، ؿٚلظـ ثقبٚن  -14  :، مرؾقظ

ًٚ ذاـرًا،  » ًٚ صٚـرًا، وفسٕٚ وزواي فٔتخذ أحدـؿ ؿِب

. ش: تًْٔف ظذ أمر أخرةصواي

افسمذي، وابـ مٚجف، وأمحد، وأبق ًٕٔؿ يف : أخرجف] 

. "احلِٜٔ"

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وأسـف

 [.2176:  رؿؿ"افهحٔحٜ
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ٓ تتنبًل بام فٔس ظْدك 

 

رشقل  يٚ: ، أَن امرأة ؿٚفٝظـ أشامء بْٝ أيب بُر   -1

إن يل َضة، ؾٓؾ ظّع ُجٌْٚح أن َأَتَنَبَع مـ مٚل زوجل ! اهلل

 :بام مل ُيًىْل؟ ؾَٚل رشقل اهلل

ش. امُلَتَشبِّرُع ب  مل ُيعَط  َكاَلبِِس َ قيَب ُزور »

[. 2130: ، ومسِؿ رؿؿ4921: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 

أؿقل ! يٚ رشقل اهلل: ، أَن امرأة ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -2

:إن زوجل أظىّٚن مٚ مل ُيًىْل؟ ؾَٚل افرشقل

ش. امُلَتَشبِّرُع ب  مل ُيعَط  َكاَلبِِس َ قيَب ُزور »

[. 2129: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

 ال تتػبعٞ مبا يٝظ عٓدى
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مـ افُبٚئر إؾسٚد ادرأة ظذ زوجٓٚ 

 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -1

، أو ظبدًا ظذ لقس ِ ـّو  ـ َخبَّوَى اْ َرَأًة عىل زوافو »

ّٔده . شش

، (2/397)، وأمحد 5170: أبق داود رؿؿ: رواه] 

(. 2/196)وافْسٚئل، واحلٚـؿ 

  1319:  رؿؿ"صحٔحف"ورواه ابـ حبٚن يف ،

 :بٍِظ

ش.  ـ أ سد اْ َرَأًة عىل زوافو  ؾقس ِ ـّو »

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 2014:  رؿؿ"وافسهٔٛ

324.] 

 َٔ ايهبا٥س إفطاد املسأ٠ ع٢ً شٚجٗا

 



 206 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

: ، ؿٚلظـ بريدة بـ احلهٔٛ إشِّل  -2

A :

ش. َ ـ خّبى عىل ا رٍئ زوَاف أو ُمؾقكف  ؾقس ِ ـّو »

، 1318: ، وابـ حبٚن رؿؿ(5/352)أمحد : أخرجف] 

. 1500: وافبزار رؿؿ

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

صحٔح افسؽٔٛ "، ويف 325:  رؿؿ"افهحٔحٜ

 [.2013:  رؿؿ"وافسهٔٛ

 " افسؽٔٛ وافسهٔٛ" ؿٚل ادْذري يف "َخّبَى": 

. ((خدع وأؾَسد : مًْٚه )) 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر   -3

، أو ظبدًا ظذ  لقس ِ ـّو  ـ خّبى ا رأًة عىل زوافو »

ّٔده . شش

" إوشط"، ويف "افهٌر"افىزاّن يف : أخرجف] 
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  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2015) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 

:A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -4

، أو ظبدًا ظذ لقس ِ ـّو  ـ خّبى ا رأًة عىل زوافو »

ّٔده . شش

. "إوشط"أبق يًذ، وافىزاّن يف : أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2016) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 
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، ظـ افْبلظـ جٚبر بـ ظبداهلل إٕهٚري  -5

: ؿٚل

إن إبِٔس يوع ظرصف ظذ ادٚء، ثؿ يبًٞ ُسايٚه،  »

ًٜ أظيّٓؿ ؾتْٜ: جيلء أحدهؿ ؾَٔقل : ؾٖدٕٚهؿ مْف مْزف

ًٚ : ؾَٔقل. ؾًِٝ ـذا وـذا ثؿ جيلء . مٚ صًْٝ صٔئ

ًُ بقـف وبني ا رأتف: أحدهؿ، ؾَٔقل  ْ !  و تركتف أتك َ رَّو

ش. َ َقْؾَتِزُ فُ . كِْعَؿ أكً:  ُقدكقف  ـف ويؼقل

[. 2813: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

  ّٜؿٚفقا مٚ يع (18/56)ومـ ؾتٚوى افِجْٜ افدائ: 

ََيُرم إؾسٚد ادرأة ظذ زوجٓٚ، وختبٔبٓٚ ظِٔف، شقاًء  ) 

ـٚن اُدخِبٛ مـ إؿٚرب أو ؽره: ؾَد أخرج افْسٚئل وأبق 

: ؿٚل، ظـ افْبلداود وابـ حبٚن ظـ أيب هريرة 

. شفٔس مْٚ مـ َخّبٛ امرأة ظذ زوجٓٚ أو ظبدًا ظذ شٔده»

. وافٍِظ ٕيب داود

. ( وبٚهلل افتقؾٔؼ 
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

  

حُؿ افَزؽرضٜ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

-عامحؽممزشارؼدماظـلاءميفماألصراح؟موػلمحترميفام 

مظؽونمصوتمادلرأةمسورة،مأممظؽوغفامزشارؼد؟-مإنمطانمذظك

: ؾٖجٚبٝ افِجْٜ بام يع 

ُمًْٝ ٕهنٚ زؽٚريد، ٓ ٕن ـؾ صقت فِّرأة  ) 

ظقرة، بؾ افًقرة مـ صقهتٚ مٚ ـٚن ؾٔف خوقع بٚفَقل يف 

. حديثٓٚ، دٚ يف ذفؽ مـ إؽراء افرجٚل هبٚ، وضًّٓؿ ؾٔٓٚ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.202-17/201)ؾتٚوى افِج 

  (.6787)رؿؿ افٍتقى 

 حهِ ايّصغسط١
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   ُِحؽمماظزشررةل افنٔخ افٍقزان ظـ ُش. 

:  ؾٖجٚب بٚجلقاب افتٚيل

ٓ جيقز فِّرأة رؾع صقهتٚ بحّرضة افرجٚل: ٕن يف  ) 

. صقهتٚ ؾتْٜ، ٓ بٚفزؽرضٜ، وٓ ؽرهٚ

 ثؿ إن افزؽرضٜ فٔسٝ مًروؾٜ ظْد ـثر مـ ادسِّغ، 

ًٚ، ؾٓل مـ افًٚدات افسٔئٜ افتل يْبٌل  ٓ ؿدياًم وٓ حديث

َِٜ احلٔٚء تدُل ترـٓٚ، ودٚ  ًٚ مـ ِؿ . اهـ(ظِٔف أيو

  ادْتَك مـ ؾتٚوى افنٔخ صٚفح بـ ؾقزان بـ

 (.444)، رؿؿ افٍتقى (3/301)ظبداهلل افٍقزان 

 



 

 

: المرأة المسلمت مع مجتمعها، ويتضمن ما يلي: الباب السابع
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 ٓ ُيٍِح ؿقٌم وَفقا أمرهؿ امرأة

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿             

                

         ﴾[34: افْسٚء .]

  

ٍُٕٔع بـ احلٚرث افثٍَل  : ، ؿٚل ظـ أيب بُرة 

: يَقلشًّٝ رشقل اهلل

ش. لـ ُيػؾ   قٌم وّلقا أ ر ؿ ا رأةً  »

[. 4163: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

ٌّ َٚيٛا أَسِٖ اَسأ٠ّ  ال ُٜفًح قٛ
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  ّٜٔٔاؿتوٚء افكاط "يف ـتٚب ]ؿٚل ابـ ت

ابـ ظثّٔغ /ط، "ادستَٔؿ خمٚفٍٜ أصحٚب اجلحٔؿ

ؾ /، ط(319-317)ص ََ ًَ ، (516-514/ 2)ٕٚس اف

 ([:236-234)أيب مٚفؽ، ص/ط

مـ أؽوٛ أهِف هلل: أرضٚه اهلل وأرضٚهؿ، وفٔحذر  )) 

 ،ؾٍل افهحٔحغ ظـ ()افًٚؿؾ مـ ضٚظٜ افْسٚء يف ذفؽ

: A: ؿٚلأشٚمٜ بـ زيد  

. شمٚ ترـٝ بًدي ؾتْٜ أّض ظذ افرجٚل مـ افْسٚء »

 وأـثر مٚ يٍسد ادِؽ وافدول، ضٚظٜ افْسٚء، ويف صحٔح 

: A: ، ؿٚلافبخٚري ظـ أيب بُرة 

. شفـ يٍِح ؿقٌم وّفقا أمرهؿ امرأة »

َُْف يف تَديؿ   وؿد ؿٚل ًْ ٕمٓٚت ادٗمْغ، َفـاَم َراَج

.  شإُٕـ صقاحٛ يقشػ»: أيب بُر 

                      
 .أي مٚ خيٚفػ افؼع  (1)



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

215 

ِّٛ، ـام ؿٚل يف   يريد أن افْسٚء مـ صٖهنـ مراجًٜ ذي اف

: احلديٞ أخر

ّٛ افرجؾ  » ُِ
ـٍ أذهٛ فِ مٚ رأيٝ مـ ٕٚؿهٚت ظٍَؾ ودي

. شاحلٚزم مـ إحداــ

:  حٔٞ ؿٚل وفذفؽ امتـ اهلل ظذ زـريٚ 

 ﴿        ﴾[90: إٕبٔٚء] .

يْبٌل فِرجؾ أن جيتٓد إػ اهلل يف  )):  وؿٚل بًض افًِامء

.   ، إتٓك خمتكاً ((إصالح زوجف فف 

   

  يف تًَِٔف ظذ ـتٚب ؿٚل افنٔخ ابـ ظثّٔغ 

 (:319-317) صٍحٜ "اؿتوٚء افكاط ادستَٔؿ"

أن اإلٕسٚن يَىع أضامع أهِف يف :  هذه ؿٚظدة مّٜٓ

. منٚهبٜ ادؼـغ
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 وؿٚل :

ًٚ تُقن خرًا وبرـٜ: فذفؽ ؿٚل يف    ضٚظٜ افْسٚء أحٕٔٚ

إذًا ؾتْٜ افْسٚء أظيؿ مـ . فُـ يف اُدَحَرم ٓ تىًٓؿ: ذفؽ

إن أـثر مٚ يٍسد ادِؽ : أي ؾتْٜ إٓ ؾتْٜ افدجٚل، ثؿ ؿٚل

هْٚك ٌٕٚس أن فٔس ! شبحٚن اهلل. وافدوفٜ ضٚظٜ افْسٚء

هلؿ هٌؿ إٓ ضٚظٜ افْسٚء، وافرجحٚن مع افْسٚء، وتْٚد 

افسٔدات، هؾ هذا : افرجٚل، َٕقل مثاًل يف افْسٚء يسّٔٓٚ

﴿صحٔح؟ فٔس بهحٔح، افسٔد هق افرجؾ         

   ﴾[25: يقشػ]أمٚ ادرأة ؾِٔسٝ شٔدة ، .

إْن أظىْٔٚهٚ هذا افَِٛ افؼيػ، أظىْٔٚهٚ :   إْن ؿِْٚ

ًٚ، َٕقل هل شٔدة بٚفْسبٜ ٓمرأة دوهنٚ، أمٚ شٔدة : إيٚه ٕسبٔ

. ظذ رجٚل ؾال ُيُّـ أن تىّع يف ذفؽ
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  وؿٚل :

ـّ :   ادثؾ افًٚمل يَقل ُٓ ُب
ِِ ٌْ َُِرام، وَي ـَ اف ْب

ِِ ٌْ افْسٚء َي

ٕن افِئٔؿ ٓ يبٚيل هبٚ، وٓ يٖخذ خٚضرهٚ، وٓ هتّف . افِئٚم

فُـ يْبٌل . يف رء: ؾٌِٔبٓٚ، وأمٚ افُريؿ بٚفًُس ؾتٌِبف

. ظذ اإلٕسٚن أٓ يُقن هُذا وٓ هُذا

  صٔخ اإلشالم يتُِؿ هذا ظـ افْسٚء وهق مل يتزوج ّممٚ 

يدل ظذ أن اهلل تًٚػ أظىٚه ظَاًل ـبرًا، وربام يتُِؿ ظـ 

اجلامع وإٔف يًْل يٍرح افٍْس وؾٔف ـذا وؾٔف ـذا، وهق مل 

 إذا ؾتح ظذ ظبده أبقاب افًِؿ يتزوج، فُـ اهلل 

. وافًَؾ اشتٍٚد ـثراً 

!. اؾتح ظِْٔٚ يٚ رب افًٚدغ!   افِٓؿ
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فٔس ظذ افْسٚء جٓٚد 

 

! يٚ رشقل اهلل: ، أهنٚ ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ أم ادٗمْغ  -1

: ٕرى اجلٓٚد أؾوؾ افًّؾ، أؾال ٕجٚهد؟ ؿٚل

َّـو أ ضُؾ اافود » ٌٍ   ور: ٓ  َلُؽ ش. أ

[. 1448: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

2-  ًٚ أٓ ٌٕزو، ! يٚ رشقل اهلل: ؿِٝ: ، ؿٚفٝظْٓٚ أيو

: وٕجٚهد مًُؿ؟ ؾَٚل

ـُ اافود وأَجؾف » ـّ أأس ٌٍ   ور: َلُؽ ش. ااٍ  أ

ؾال أدُع احلٟ بًد إذ شًّٝ هذا :  ؾَٚفٝ ظٚئنٜ 

. مـ رشقل اهلل 

[. 1762: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 

 يٝظ ع٢ً ايٓطا٤ جٗاد
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ُٝ افْبل: ويف فٍظ، ؿٚفٝ  -3 . يف اجلٓٚداشتٖذٕ

: ؾَٚل

ـّ ااٍ » ش. افوُدك

[. 2720: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

4-  ًٚ شٖفف ٕسٚؤه ظـ اجلٓٚد، ، أن افْبلظْٓٚ أيو

: ؾَٚل

«  ٍُ ش. كِْعَؿ اافوُد اا

[. 2721: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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ِّف  ادرأة ادسِّٜ َترص ظذ افِرؾؼ يف إمر ـ

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿                  

                 

      …﴾[159: آل ظّران.] 

 :A: ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -1

ش. إذا أراد اهلل بل ؾ بقً خريًا أدخؾ عؾقفؿ الر ؼ »

، وأمحد، "افتٚريخ افُبر"افبخٚري يف : أخرجف]  

 ".افنًٛ"وافبَٔٓل يف 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.1219:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 303: رؿؿ

 املسأ٠ املط١ًُ حتسف

 ع٢ً ايِسفل يف األَس نًّ٘
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: ، ؿٚلظـ جٚبر بـ ظبداهلل إٕهٚري   -2

A: 

ًٍ أدخؾ عؾقفؿ الر ؼ » ش. إن اهلل إذا أأى أ ؾ بق

، وافؤٚء، "ذم افٌوٛ"ابـ أيب افدٕٔٚ يف : أخرجف]  

. وافبزار

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 1704 و303: رؿؿ

1239.] 

: ، ؿٚلظـ جرير بـ ظبداهلل افبجع  -3

A: 

ش. َ ـ حُيَرم الر ؼ  حُيَرم اخلرَي كّؾف» 

 .4809: ، وأبق داود رؿؿ2592: مسِؿ رؿؿ: أخرجف]  

 صحٔح أيب " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.4024:  رؿؿ"داود
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 :تٓبٝ٘

.  ظْد أيب داود"ـِف":   فٍيٜ

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ مٌٍؾ  -4

إن اهلل ر قٌؼ  حيّى الر ؼ  وُيعطل عؾقف  و ٓ ُيعطل   »

ش. عىل الُعـػ

. 4807: أبق داود رؿؿ: رواه]  

 صحٔح شْـ أيب " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 [.4022:  رؿؿ"داود

، ، أن افٔٓقد دخِقا ظذ افْبل ظـ ظٚئنٜ  -5

ؿ: ؾَٚفقا ُٓ ُْْت ًَ َِ : ؿِٝ. ش و َلِؽ؟»: ؾَٚل. افَسُٚم ظِٔؽ، ؾ

 :أَومَل تسّْع مٚ ؿٚفقا؟  ؿٚل

؟ وعؾقؽؿ»  ًُ ش.  َؾؿ تسؿعل  و  ؾ

[. 2777: افبخٚري رؿؿ: أخرجف]  

 



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

223 

  (:5678)ويف فٍظ فِبخٚري رؿؿ 

دخؾ رهٌط مـ افٔٓقد ظذ رشقل اهلل:   ؿٚفٝ

ُٝ : ؾَٚفٝ ظٚئنٜ. افَسُٚم ظُِٔؿ: ؾَٚفقا ُّتٓٚ ؾَِ ِٓ ٍَ : ؾ

: رشقل اهللؿٚل ف. وظُِٔؿ افَسٚم وافًِْٜ

ش. إن اهلل حيى الر ؼ   إ ر كؾف! مٓاًل يٚ ظٚئنٜ  » 

أَومَل تسّع مٚ ؿٚفقا؟ ! يٚ رشقل اهلل:   ؾَِٝ

A :

«   ُٝ . شوظُِٔؿ: ؿد ؿِ

  (:5683)ويف فٍظ ظْد افبخٚري رؿؿ 

. ، ؾَٚفقا افَسٚم ظُِٔؿإن هيقد أتقا افْبل :   ؿٚفٝ

. ظُِٔؿ، وفًُْؿ اهلل، وؽوٛ اهلل ظُِٔؿ: ؾَٚفٝ ظٚئنٜ

: ؿٚل

عؾقِؽ بولر ؼ  وإيوِك والُعـْػ ! مٓاًل يٚ ظٚئنٜ  »

ش.  والُػحش

: أَومَل تسّع مٚ ؿٚفقا؟ ؿٚل:  ؿٚفٝ
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ُٔستجٚب يل   » ؟ رَدْدُت ظِٔٓؿ، ؾ ُٝ أَومَل تسًّل مٚ ؿِ

. شؾٔٓؿ، وٓ ُيستجٚب هلؿ يفّ 

  (:5901)ويف فٍظ فِبخٚري رؿؿ 

، دخؾ رهط مـ افٔٓقد ظذ رشقل اهلل:   ؿٚفٝ

ُتٓٚ، ؾَِٝ. افَسٚم ظُِٔؿ: ؾَٚفقا ّْ ِٓ ٍَ ظُِٔؿ افَسٚم : ؾ

: رشقل اهللؿٚل ف. وافًِْٜ

ش.    نن اهلل حُيى الر ؼ   إ ر كؾف!مٓاًل يٚ ظٚئنٜ  »

أَومل تسّع مٚ ؿٚفقا؟ ! يٚ رشقل اهلل:   ؾَِٝ

A :

«   ُٝ . شوظُِٔؿ: ؾَد ؿِ

  (:6032)ويف فٍظ فِبخٚري رؿؿ 

: ، يَقفقنـٚن افٔٓقد يسِّقن ظذ افْبل : ؿٚفٝ  

ْٝ ظٚئنٜ إػ ؿقهلؿ، ؾَٚفٝ. افَسٚم ظَِٔؽ  ظُِٔؿ : ؾٍىَِْ

: ؾَٚل افْبل . افَسٚم، وافًِْٜ
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ش.  إن اهلل حيى الر ؼ   إ ر كؾف! مٓاًل يٚ ظٚئنٜ  »

: أَومَل تسّع مٚ يَقفقن؟ ؿٚل! يٚ ٕبل اهلل:   ؾَٚفٝ

. شوظُِٔؿ: أَومَل تسًّل أّن أرُد ذفؽ ظِٔٓؿ، ؾٖؿقل  »

  (:6038)ويف فٍظ فِبخٚري رؿؿ 

افَسٚم : ، ؾَٚفقاإن افٔٓقد أتقا افْبل :   ؿٚفٝ

: ؿٚل. ظَِٔؽ 

، شوظُِٔؿ  »

افَسٚم ظُِٔؿ، وفًُْؿ اهلل، وؽوٛ :   ؾَٚفٝ ظٚئنٜ

: ظُِٔؿ، ؾَٚل رشقل اهلل

عؾقِؽ بولر ؼ  وإيوِك والعـػ  أو ! مٓاًل يٚ ظٚئنٜ  »

ش. الػحش

: أَومَل تسّع مٚ ؿٚفقا؟ ؿٚل:   ؿٚفٝ

ُٔستجٚب يل   » ؟ رددُت ظِٔٓؿ، ؾ ُٝ أَومَل تسًّل مٚ ؿِ

. شؾٔٓؿ، وٓ ُيستجٚب هلؿ يفّ 
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  (: 6528)ويف فٍظ ظْد افبخٚري رؿؿ

، اشتٖذن رهٌط مـ افٔٓقد ظذ افْبل :   ؿٚفٝ

بؾ ظُِٔؿ افسٚم وافًِْٜ، : ؾَِٝ. افسٚم ظِٔؽ: ؾَٚفقا

: ؾَٚل

ش.  إن اهلل ر قٌؼ  حيّى الر ؼ   إ ر كؾف! يٚ ظٚئنٜ  »

: أومل تسّع مٚ ؿٚفقا؟ ؿٚل:  ؿِٝ

«   ُٝ . شوظُِٔؿ: ؿِ

 2165: وأخرجف مسِؿ رؿؿ. 

 ومـ افزيٚدات افتل ظْد مسِؿ: 

ؾَٚل . بؾ ظُِٔؿ افّسٚم وافّذام: ؿِٝ:   ؿٚفٝ ظٚئنٜ

: رشقل اهلل

. شٓ تُقّن ؾٚحنٜ! يٚ ظٚئنٜ  »

 ويف فٍظ دسِؿ: 

:   ؾَٚل رشقل اهلل

ٍُحش وافّتٍُحش! َمْف، يٚ ظٚئنٜ  » ّٛ اف . شؾ٘ن اهلل ٓ َُي
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 ؾٖٕزل اهلل : وزاد :

  ﴿               

                   

    ﴾[ٜ8: ادجٚدف .]

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظٚئنٜ  -6

إن اهلل ر قٌؼ حُيّى الر ؼ  ويعطل عىل الر ؼ ! يٚ ظٚئنٜ  »

ش.  و ٓ ُيعطل عىل العـػ  و و ٓ ُيعطل عىل أقاه

[. 2593: مسِؿ رؿؿ: أخرجف]  

 ٜافرؾؼ! يٚ ظٚئنٜ»: فٍي ّٛ ظْد ش إن اهلل رؾٌٔؼ َُي

ًٚ ـام شبؼ، وافبٚؿل تٍرد بف مسِؿ  .افبخٚري أيو

، أهنٚ رـبٝ بًرًا، ؾُٕٚٝ ؾٔف ُصًقبٜ، ظـ ظٚئنٜ  -7

: ؾجًِٝ ُتَرِدُدُه، ؾَٚل هلٚ رشقل اهلل

عؾقِؽ بولر ؼ  إن الر ؼ ٓ يؽقن   يشٍء إٓ زاكف  وٓ   »

ش. ُيـزع  ـ يشٍء إٓ شوكف

 [.2594: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 
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 ٜأخرجٓٚ افبخٚري ـام شبؼ، ش ظِِٔؽ بٚفرؾؼ»: فٍي

. وافبٚؿل تٍرد بف مسِؿ

 :A: ، ؿٚلظـ أيب افدرداء  -8

ـْ   » ْ ِؼ  َ َؼْد ُأْعطَِل َ  ـَ الرِّر ـَ اخَلرْيِ  ُأْعطَِل َأظَّوُف ِ  َأظَّوُف ِ 

ـَ اخَلرْيِ  ْ ِؼ  َ َؼْد ُأِرَم َأظَّوُف ِ  ـَ الرِّر ـْ ُأِرَم َأظَّوُف ِ  ش. َوَ 

. أمحد، وافسمذي: أخرجف]  

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 519:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 6055 :رؿؿ

 [.874و
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 افهٚحلٜ يف افْسٚء ـٚفٌراب إظهؿ

بْٔٚ ٕحـ مع : ظـ ُظامرة بـ خزيّٜ، ؿٚل 

ظّرو بـ افًٚص، ؾ٘ذا ٕحـ بٚمرأة ظِٔٓٚ حبٚئر 

ْٝ يدهٚ ظذ اهلقدج،  هلٚ وخقاتٔؿ، وؿد بسى

يف هذا بْٔام ٕحـ مع رشقل اهلل: ؾَٚل

: افِنًٛ، إذ ؿٚل

ًٚ؟ » ، شإيروا هؾ ترون صٔئ

ًٚ ؾٔٓٚ :  ؾَِْٚ غراٌب أْعَ ؿ  أمحر ٕرى ِؽربٕٚ

:  ؾَٚل رشقل اهلل.املـؼور والراؾني

ـّ  » ٓ يدخؾ ااـي  ـ الـسوء إٓ َ ـ كون  ـف

ش.  ثؾ  ذا الغراب   الِغربون

 ايؿاذت١ يف ايٓطا٤ نايػساب األعؿِ
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، وأبق (205 و4/197)أمحد : أخرجف] 

، وابـ ظسٚـر، وابـ (4/602)يًذ، واحلٚـؿ 

. "إصالح افٌِط"ؿتٔبٜ يف 

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

، وافنٔخ مَبؾ يف 1850:  رؿؿ"افهحٔحٜ

 [.، واحلٚـؿ(1/486 )"اجلٚمع افهحٔح"
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ادرأة ظقرة 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -1

. ش، ؾ٘ذا خرجٝ اشتؼؾٓٚ افنٔىٚناملرأة عقرة» 

 2061)، وافبـــزار (1173)افتـرمـذي : أخرجــف] 

، (1687-1685)، وابـــ خــــزيّٜ (2065 و2062و

 "افُٚمؾ"، وابـ ظدي يف (5599 و5598)وابـ حبٚن 

، وؾـل (10115 )"افُبٔــر"، وافىبــرإـل ؾــل (3/423)

 (.8096 )"إوشـط"

 رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف  :

 .346:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، ويف 6690

  افهحٔح ادسْد ّممٚ فٔس " يف وؿٚل افنٔخ مَبؾ

 (:2/36 )"يف افهحٔحغ

 (( [.  ذا أديٌ صحق  عىل ّرشط  سؾؿ )) 

 

 

 املسأ٠ عٛز٠
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 :ؿٚل، ظـ رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر   -2

، وإهنٚ إن خرجٝ مـ بٔتٓٚ اشتؼؾٓٚ املرأة عقرة »

. شافنٔىٚن، وإهنٚ ٓ تُقن أؿرب إػ اهلل مْٓٚ يف ؿًر بٔتٓٚ

. "إوشط"افىزاّن يف : رواه] 

 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 344:  رؿؿ"وافسهٔٛ

2688. 

 وؿٚل ادْذري: 

 (([. راولف راول ال حق  )) 
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  ّٜ(:164-17/163)وؿٚفٝ افِجْٜ افدائ 

ادرأة »: هذا احلديٞ صحٔح، رواه افسمذي بٍِظ ) 

حديٞ : ، وؿٚلشظقرة، ؾ٘ذا خرجٝ اشتؼؾٓٚ افنٔىٚن

ـٌ ؽريٛ ورواه ـذفؽ ابـ خزيّٜ، وابـ حبٚن يف . حس

. صحٔحٔٓام وؽرهؿ

:  ومًْك احلديٞ

 أن ادرأة مٚ دامٝ يف ِخدرهٚ ؾذفؽ خٌر هلٚ وأشس، 

وأبًد ظـ ؾتْتٓٚ وآؾتتٚن هبٚ، ؾ٘هنٚ إذا خرجٝ ضّع ؾٔٓٚ 

افنٔىٚن، ؾٖؽراهٚ، وأؽقى هبٚ افْٚس إٓ مـ رحؿ اهلل: 

ِّىف ظِٔٓٚ، وهق خروجٓٚ  ًٚ مـ أشبٚب تس ٕهنٚ تًٚضٝ شبب

مـ بٔتٓٚ، ؾٚدؼوع يف حؼ ادرأة ادسِّٜ افتل تٗمـ بٚهلل 

وافٔقم أخر أن تِزم بٔتٓٚ، وٓ خترج مْف إٓ حلٚجٜ، مع 

آشتتٚر افتٚم جلّٔع جسّٓٚ، وترك افزيْٜ وافىٔٛ: ظّاًل 

 :﴿ بَقل اهلل                 
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   ﴾، وؿقفف  :﴿            

                ﴾ٜأي  .

 وإٓ وؿًٝ يف حبٚئؾ افرجٚل مـ أهؾ افٍسؼ 

ّٔام يف إشقاق وادْتزهٚت وادجٚمع  وافٍجقر، ٓش

ادختِىٜ، ومٚ أـثرهٚ يف هذا افزمٚن، ٕسٖل اهلل أن يهِح 

. أحقال ادسِّغ، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل افًع افًئؿ

. ( وبٚهلل افتقؾٔؼ 
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ٓ خر يف امرأة ٓ حٔٚء مًٓٚ 

 :A: ، ؿٚلظـ ظّران بـ حهغ  -1

ش. ااقوء ٓ يليت إٓ بخري »

[. 37: ، ومسِؿ رؿؿ7766: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

ظذ مّر افْبل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

إٕؽ فتستحٔل، : رجؾ وهق ُيًٚتٛ أخٚه يف احلٔٚء، يَقل

: ؿد أَض بؽ: ؾَٚل رشقل اهلل: حتك ـٖٕف يَقل

ش. َدْعُفا  نن ااقوء  ـ اإلي ن »

[. 36: ، ومسِؿ رؿؿ24: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب مسًقد افبدري  -3

إذا مل : إن ّممٚ أدرك افْٚس مـ ـالم افْبقة إوػ »

ش. تستحل  وصـع  و شئً

[. 5769 و3296: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 ال خري  يف اَسأ٠ ال حٝا٤ َعٗا
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -4

ش. ااقوء شعبٌي  ـ اإلي ن »

[. 35: ، ومسِؿ رؿؿ9: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

كون رأقل اهلل: ، ؿٚلظـ أيب شًٔد اخلدري  -5

. أشّد أقوًء  ـ العذراء   ِخْدر و

 [.2320: ، ومسِؿ رؿؿ3369: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -6

، واإليامن يف اجلْٜ، وافبِذاء مـ ااقوء  ـ اإلي ن »

. شاجلٍٚء، واجلٍٚء يف افْٚر

أمحد، وافسمذي، وابـ حبٚن يف : أخرجف] 

. "صحٔحف"

  صحٔح افسؽٔٛ " يف وؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2628) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ صحق  )) 
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب ُأمٚمٜ  -7

، وافبِذاء وافبٔٚن  شعبتون  ـ اإلي ن()ااقوء والِعلُ  »

. شصًبتٚن مـ افٍْٚق

. افسمذي: أخرجف] 

 صحٔح افسؽٔٛ " افنٔخ إفبّٚن يف وصححف

 [.2629:  رؿؿ"وافسهٔٛ

كـو عـد الـبل: ، ؿٚلظـ ُؿّرة بـ إيٚس  -8

احلٔٚء مـ افديـ؟ ! يٚ رشقل اهلل: ، ؾَٚفقا ُذكر عـده ااقوء

: ؾَٚل رشقل اهلل

ش. بؾ  ق الديـ كؾف »

: A ثؿ 

َل ااقوءإن »  ًِ - ِظّل افِسٚن ٓ ِظّل افَِٛ- وافًٍٚف واف

ـَ مـ  ـ اإلي نوافٍَف  ه َُ ـّ يزدن يف أخرة، ويْ ، وإهن

                      
ّل  (1) ًِ   .ؿِٜ افُالم: اف
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ـَ مـ افدٕٔٚ ه َُ وإن . افدٕٔٚ، ومٚ يزدن يف أخرة أـثر ّممٚ يْ

ـّ يزدن يف افدٕٔٚ،  افنح وافًجز وافبِذاء مـ افٍْٚق، وإهن

ويَْهـ يف أخرة، ومٚ يَْهـ مـ أخرة أـثر ّممٚ يزدن مـ 

. شافدٕٔٚ

 "افثقاب"افىزاّن بٚختهٚر، وأبق افنٔخ يف : رواه] 

. وافٍِظ فف

  صحٔح افسؽٔٛ "وؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف

 (:2630) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 

 :A: ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -9

ش. لق كون الُػحش رااًل لؽون رااًل أقءاً  »

. افىزاّن يف افهٌر، وإوشط، وأبق افنٔخ: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ "ؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف

 (:2631) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ لغريه )) 
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: ، ؿٚلظـ زيد بـ ضِحٜ بـ رـٕٜٚ  -10

A :

ـٍ ُخُؾؼًو  وُخُؾؼ اإلأالم » ش. ااقوء: إن لؽؾ دي

. مٚفؽ: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ "ؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف

 (:2632) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 

 :A: ، ؿٚلظـ إٔس  -11

 إٓ صٕٚف،  »
ٍ
ٍُحش يف رء و و كون ااقوء   مٚ ـٚن اف

ش. يشٍء إٓ زاكف

. افسمذي، وأمحد، وابـ مٚجف: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ "ؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف

 (:2635) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  )) 
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 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -12

ااقوء واإلي ن ُ ِرَكو َجقعًو   نذا ُر ع أأدمهو ُر ع  »

ش. أخر

صحق  عىل ّرشط )): احلٚـؿ، وؿٚل: رواه] 

، وافبَٔٓل يف "احلِٜٔ"، وأبق ًٕٔؿ يف ((الشقخني

. "افنًٛ"

 صحٔح افسؽٔٛ " افنٔخ إفبّٚن يف وصححف

:  رؿؿ"صحٔح اجلٚمع"، ويف 2636:  رؿؿ"وافسهٔٛ

3200.] 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -13

 ش.اأتحققا  ـ اهلل أؼ ااقوء »

 :ؿٚل. إٕٚ فْستحٔل واحلّد هلل! يٚ ٕبل اهلل:          ؿِْٚ

أن : فٔس ذاك، وفُـ آشتحٔٚء مـ اهلل حؼ احلٔٚء »

حتػظ الرأس و و وعك  وحتػظ البطـ و و أقى  وتذكر 
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املقت والبىَِل  و ـ أراد أخرة ترك زيـي الدكقو  ؿـ  عؾ 

ش. ذلؽ  ؼد اأتحقك  ـ اهلل أؼ ااقوء

، وافبَٔٓل يف 2588: أمحد، وافسمذي رؿؿ: أخرجف] 

. "افنًٛ"

 صحٔح افسمذي" افنٔخ إفبّٚن يف وأسـف "

 .935:  رؿؿ"صحٔح اجلٚمع"، ويف 2000: رؿؿ

  ( 2638) رؿؿ "صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"ويف

 :ؿٚل

  (([.أسـ لغريه )) 
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ـّ شبٛ يف هالك إمٜ  وصؾ افْسٚء فُنًقره

 

 ظـ مُحٔد بـ ظبدافرمحـ بـ ظقف إٔف شّع مًٚويٜ بـ 

ظٚم حجف، وهق ظذ ادْز، وتْٚول ُؿَهٜ مـ أيب شٍٔٚن  

ر ـٕٚٝ يف يد حَرد، وهق يَقل ًْ أيـ ! يٚ أهؾ ادديْٜ: َص

يْٓك ظـ مثؾ هذه، ظِامؤـؿ؟ شًّٝ رشقل اهلل

: ويَقل

ش. إك   ؾؽً بـق إِسائقؾ أني ا ذ  ذه كسوؤ ؿ »

 [.2127: ، ومسِؿ رؿؿ5588: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

ّٔ  ٚؾٌ ايٓطا٤ يُػعٛزٖ

 ضبب يف ٖالى األ١َ
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  ّٜٔٔاؿتوٚء افكاط "يف ـتٚب ] ؿٚل ابـ ت

افًَؾ /، ط(60-59)ابـ ظثّٔغ ص/ط"ادستَٔؿ

 ([:43-42)أيب مٚفؽ ص/، ط(1/117-118)

،  ظـ أيب شًٔد "صحٔحف"روى مسِؿ يف  )) 

: ؿٚلظـ افْبل

إن افدٕٔٚ حِقة خّرضة، وإن اهلل مستخٍُِؿ ؾٔٓٚ  »

ؾْٔير ـٔػ تًِّقن، ؾٚتَقا افدٕٔٚ، واتَقا افْسٚء، ؾ٘ن أول 

[. 2724: مسِؿ رؿؿ]. شؾتْٜ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ يف افْسٚء

مـ ؾتْٜ افْسٚء، مًِاًل بٖن أول  ؾحَذر رشقُل اهلل

ؾتْٜ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ يف افْسٚء، وهذا ٕير مٚ شْذـره 

: إٔف ؿٚل، ظْفمـ حديٞ مًٚويٜ 

إٕام هِؽ بْق إُسائٔؾ حغ اختذ هذا  »

. وصؾ افنًر: يًْل. [2127: مسِؿ]شٕسٚؤهؿ

 وـثر مـ منٚهبٚت أهؾ افُتٚب يف أظٔٚدهؿ وؽرهٚ 

 ((. …إٕام يدظق إفٔٓٚ افْسٚء
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  يف تًَِٔف ظذ اؿتوٚء ] ؿٚل افنٔخ ابـ ظثّٔغ

 ([:60-59)افكاط ادستَٔؿ صٍحٜ 

مـ آهنامك يٖيت هذا افتحذير مـ رشقل اهلل )) 

يف افدٕٔٚ، وـذفؽ اتَٚء افْسٚء: ٕن افْسٚء مجًـ بغ َٕص 

ـَ ؾٕ٘ف شٔحهؾ مـ  افديـ وَٕص افًَؾ، وإذا ُترك إمر هل

افؼ وافٍسٚد مٚ ٓ َتّد ظَبٚه، وإير أن إػ افْسٚء يف 

افبالد افتل ٓ َتسم ادرأة، وجتًِٓٚ يف صقرة مبتذفٜ، إير 

دٚ حهؾ مـ افؼ هْٚك، هؿ أن يتّْقن اخلالص ّممٚ هؿ 

َٕك هلؿ افتْٚوش مـ مُٚن بًٔد، وؿد اشتَر  ؾٔف، وفُـ أ

حّذر هذا يف أظراؾٓؿ ويف بالدهؿ، ؾٚدٓؿ أن افرشقل

مـ افْسٚء وأخز أن أول ؾتْٜ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ يف 

((.  افْسٚء
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وجقب تٌىٜٔ وجف ادرأة أمٚم إجٕٚٛ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

عامحؽممتغطقةمادلرأةموجففاموطػقفا،مالدّقؿامإذامطاغتم 

مذاتممجال؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

ـّ بحّرضة  )  ـّ إذا ـ افْسٚء مٖمقرات بسس أبداهن

ونافرجٚل إجٕٚٛ،  ، ويدل ظذ و ـ ذلؽ القاف والؽػَّو

: ذفؽ افُتٚب وافسْٜ، أمٚ أدفٜ افُتٚب ؾٓل

 :﴿ؿٚل :  إول          ﴾() ،

أن ادرأة إذا ـٕٚٝ مٖمقرة بسدل اخلامر مـ : وجف افدٓفٜ

رأشٓٚ ظذ جٔبٓٚ فتسس صدرهٚ، ؾٓل مٖمقرة بدٓفٜ 

افتوّـ أن تسس مٚ بغ افرأس وافهدر، وهق افقجف 

                      
  [.31: افْقر] (1)

 ٚجٛب تػط١ٝ ٚج٘ املسأ٠ أَاّ األجاْب
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 ظـ "افهحٔح"وافرؿبٜ، ويبغ ذفؽ مٚ رواه افبخٚري يف 

رحؿ اهلل ٕسٚء ادٓٚجريـ إَُول، دٚ : ، أهنٚ ؿٚفٝظٚئنٜ 

﴿: ٕزل            ﴾() ّـ ـ ُأُزَرُه َْ ََ  ص

ْرَن هبٚ َّ . ؾْٚخَت

. مٚ ُتٌىل بف ادرأة رأشٓٚ: "اخل ر"  و

مقضع افَىع مـ افدرع وافَّٔص، وهق : "ااقى" و

. مـ إمٚم ـام تدل ظِٔف أيٜ، ٓ مـ اخلِػ

 :﴿ؿقفف :  افثّٚن           

                   

                     

         ﴾() مٍرداتف"، ؿٚل افراؽٛ يف"، 

دـ ؿًدت ظـ : "افَٚظدة": )) "مًجّف"وابـ ؾٚرس يف 

                      
  [.31: افْقر] (1)

  [.60: افْقر] (2)
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ؿٚل  )): "تٍسره"، وؿٚل افبٌقي يف ((احلٔض وافتزوج 

ـّ افًجز افاليت إذا شٖفـ افرجٚل : ربًٜٔ افرأي ه

، ؾٖمٚ مـ ـٕٚٝ ؾٔٓٚ بَٜٔ مـ مجٚل، وهل  ؾ  ـّ اشتَذروه

. إتٓك ـالم افبٌقي. ( )((افنٓقة ؾال تدخؾ يف هذه أيٜ

إطٓٚر ادرأة زيْتٓٚ و ٚشْٓٚ :  ؾٓق"افتزج" وأمٚ 

، "افِسٚن"ذـر ذفؽ صٚحٛ . فِرجٚل إجٕٚٛ

 . وؽرمهٚ"افَٚمقس"و

أهنٚ دّفٝ بّْىقؿٓٚ ظذ أن : وجف افدٓفٜ مـ أيٜ 

 رخص فًِجقز افتل ٓ تىّع يف افُْٚح أن توع  اهلل

ًٚ، وٓ َتتجٛ: فزوال ادٍسدة  ثٔٚهبٚ، ؾال ُتَِل ظِٔٓٚ جِبٚب

ادقجقدة يف ؽرهٚ، وفُـ إذا تسَست ـٚفنبٚب ؾٓق أؾوؾ 

َغ احلجٚب  )): ؿٚل افبٌقي. هلٚ َِ ِْ ـَ ؾال ُي ٍْ
ٍِ وإن يستً

. ( )((وافرداء خر هلـ 

                      
  (.دارضٔبٜ: ط )(6/62)افبٌقي  (1)
 .ادهدر افسٚبؼ(  2)
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وإن يستًٍٍـ ظـ وضع افثٔٚب  )):   وؿٚل أبق حٔٚن

ـّ  ، إتٓك ـالم أيب ( )((ويتسسن ـٚفنٚبٚت ؾٓق أؾوؾ هل

. حٔٚن

 ومٍٓقم ادخٚفٍٜ هلذه أيٜ أن مـ مل تٖٔس مـ افُْٚح، 

وهل افتل ؿد بَل ؾٔٓٚ مـ مجٚل وصٓقة فِرجٚل: ؾِٔسٝ 

مـ افَقاظد، وٓ جيقز هلٚ وضع رء مـ ثٔٚهبٚ ظْد افرجٚل 

. إجٕٚٛ: ٕن اؾتتٚهنؿ هبٚ واؾتتٚهنٚ هبؿ ؽر مٖمقن

 :﴿ؿٚل :  افثٚفٞ           

                     

               ﴾() .

، وابـ أيب ()مٚ رواه ابـ جرير:  وجف افدٓفٜ مـ أيٜ

حٚتؿ، وابـ مردويف يف تٍٚشرهؿ بٖشٕٚٔدهؿ ظـ ابـ 

                      
  .(6/473 )"افبحر ادحٔط"تٍسر  (1)
 [. 59: إحزاب] (2)

   (.20/324 )" ابـ جرير" تٍسر(3)



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

249 

أمر اهلل ٕسٚء : ، ؿٚٓ، وظبٔدة افسِامّن ظبٚس 

ـّ يف حٚجٜ  أن ُيغطني ادسِّغ إذا خرجـ مـ بٔقهت

واق فـ  ـ  قق رؤوأفـ بواالبقى  ويبديـ عقـًو 

.  إتٓك ـالمٓام.واأدة

ـّ : ، أي"ظِٔٓـ":  وؿقفف : ٕن افذي ـٚن عىل واق ف

ـّ هق افقجف، و مجع : "اجلالبٔٛ"يبدو يف اجلٚهِٜٔ مْٓ

 "فسٚن افًرب"اخلامر، وؿٚل ابـ مْيقر يف : جِبٚب، وهق

: ؿٚفٝ افًٚمريٜ: َٕاًل ظـ ابـ افسُٔٝ، إٔف ؿٚل

: "اجلِبٚب": وؿٚل ابـ إظرايب. اخلامر: "اجلِبٚب"

: اجلِبٚب": مًْك ؿقل ابـ إظرايب: ؿٚل إزهري. اإلزار

 مل يرد بف إزار احلَق، وفُْف أراد إزارًا َينتّؾ بف "اإلزار

ِِؾ مجٔع افبدن ُٔج وـذفؽ إزار افِٔؾ، وهق ـثقب . ؾ

إتٓك . افسٚبغ افذي َينتّؾ بف افْٚئؿ ؾٌٔىل جسده ـِف

. ـالم ابـ مْيقر
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يٚ : ؿٚفٝ ظـ أم ظىٜٔ "صحٔح مسِؿ" ويف 

لُتؾبِسفو »: إحدإٚ ٓ يُقن هلٚ جِبٚب، ؿٚل! رشقل اهلل

ـٚن دأب ): "تٍسره"وؿٚل أبق حٔٚن يف . شأخُتفو اؾبوهبو

ـّ مُنقؾتل افقجف يف  اجلٚهِٜٔ أن خترج احلُّرة وإَمٜ وه

درع ومخٚر، وـٚن افزٕٚة يتًرضقن فإلمٚء إذا خرجـ 

بٚفِٔؾ فَوٚء حقائجٓـ يف افْخٔؾ وافٌٔىٚن، وربام 

ُٖمرَن أن  َِٜ إََمٜ، يَقفقن حسبْٚهٚ َأَمٜ: ؾ ًِ تًرضقا فِحرة بِ

ـّ ظـ زّي اإلمٚء، بِبس إرديٜ وادالحػ  خيٚفٍـ بزهي

ع وأْت الرؤوس والقاقه َّ ـَ ؾال ُيى ْب ـَ وهُيَ ّْ َْٔحَتِن : ف

ـّ  . وُٕتٍل بذـر هذا افَدر مـ أدفٜ افُتٚب. ()(هب

:  وأمٚ إدفٜ مـ افسْٜ ؾٓل

، أهنٚ ـٕٚٝ ظْد رشقل اهللظـ أم شِّٜ :  إول

بْٔام ٕحـ ظْدهٚ أؿبؾ ابـ أم : مع مّٔقٕٜ، ؿٚفٝ

                      
  .(7/250 )"افبحر ادحٔط" ( 1)
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رشقل اهللؿٚل مُتقم، وذفؽ بًد أن أمر بٚحلجٚب، ف

أفٔس هق رجؾ ! يٚ رشقل اهلل: ، ؾَِٝشاأتجبو  ـف: »

أ عؿقووان أكت ؟ : »أظّك، ٓ يبكٕٚ وٓ يًرؾْٚ؟ ؿٚل 

رواه افسمذي وؽره، وؿٚل بًد ( )ش!ألست  تب اكف؟

: ، وؿٚل ابـ حجر((حديٞ حسـ صحٔح)): إخراجف

. ((إشْٚده ؿقي))

ؿٚل ظّر بـ اخلىٚب : ، ؿٚلظـ إٔس :  افثّٚن

إن ٕسٚءك يدخؾ ظِٔٓـ افَزّ ! يٚ رشقل اهلل: 

 لكزل اهلل وافٍٚجر، ؾِق أمرت أمٓٚت ادٗمْغ بٚحلجٚب: 

.  رواه افنٔخٚن()آيي ااجوب

ـٚن افرـبٚن يّرون : ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ :  افثٚفٞ

ًْ ُ ِْرَمٚت، بْٚ وٕحـ مع رشقل اهلل  نذا أوذوكو َأَدَل

                      
برؿؿ  (5/102)، وافسمذي (4112)برؿؿ  (362-4/361)، وأبق داود (6/296)أمحد ( 1)

(2778)… 

  …خمتكاً  (2399)برؿؿ  (4/1865)، ومسِؿ (6/24)، (5/149)، (1/105)افبخٚري  (2)



 252 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

إأداكو اؾبوهبو  ـ رأأفو عىل واففو   نذا اووزوكو 

.  رواه اإلمٚم أمحد، وأبق داود، وابـ مٚجف وؽرهؿ.كشػـوه

، إٔف شٖل افْبلظـ ظَبٜ بـ ظٚمر :  افرابع

 ل ر و أن ظـ أخٝ فف ٕذرت أن َتٟ حٚؾٜٔ، ؽر خمتّرة، 

. احلديٞ.()حتٍ و تؿر

أ ر و  وجف افدٓفٜ مـ هذا احلديٞ إٔف

: ٕن افْذر مل يًَْد ؾٔف: ٕن ذفؽ مًهٜٔ، بوٓخت ر

. وافْسٚء مٖمقرات بٚٓختامر وآشتتٚر

 ـالم جٚمع يف هذه  وفنٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

: ادسٖفٜ، ٕذـره بْهف، ؿٚل 

:  ظذ ؿقفغالزيـي الظو رةوافسِػ ؿد تْٚزظقا يف ) 

، وؿٚل ابـ ظبٚس  ل الثقوب: ؾَٚل ابـ مسًقد ومـ واؾَف

، وـٚن حْٔئذ جيقز  ل  و   القاف والؽػني: ومـ واؾَف

                      
 (.1644)برؿؿ  (3/1264)، ومسِؿ (2/220) افبخٚري  ( 1)
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آيي  افْير إفٔٓٚ: ٕٕف جيقز هلٚ إطٓٚره، ثؿ دٚ إٔزل اهلل 

﴿:  بَقففااجوب                   

                 ﴾() افْسٚء َٛ  ُحِج

زيْٛ بْٝ ظـ افرجٚل، وـٚن ذفؽ دٚ تزوج افْبل

، و ـع الـسوء أن يـظرن لرخك السَْت الـبلُ جحش، 

َٔل بًد ذفؽ ظٚم خٔز، ؿٚفقا إن : ودٚ اصىٍك صٍٜٔ بْٝ ُح

، وإٓ ؾٓل ّممٚ مُِٝ أجبفو  فل  ـ أ فوت املم ـني

ـَ إٓ مـ وراء  حجبفو. ئّْف ْف َٖ ، ؾِام أمر اهلل أن ٓ ُيْس

حجٚب، وأمر أزواجف وبْٚتف وٕسٚء ادٗمْغ أن يدٕغ 

، و ـّ ادالءة، وهق افذي :  هق"ااؾبوب"ظِٔٓـ مـ جالبٔبٓ

ٔف افًٚمٜ: يسّٔف ابـ مسًقد وؽره ِّ اإلزار، : افرداء، وُتَس

وهق اإلزار افُبر افذي يٌىل رأشٓٚ وشٚئر بدهنٚ، وؿد 

أهنٚ تدٕٔف مـ ؾقق رأشٓٚ، ؾال تيٓر : حُك ظبٔدة وؽره

                      
 .[59: إحزاب]( 1)
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ومـ جْسف افَْٚب، ؾُٚن افْسٚء يْتَبـ، ويف . إٓ ظْٔٓٚ

، شأن ادحرمٜ ٓ تْتَٛ، وٓ تِبس افٍَٚزيـ »"افهحٔح"

ـّ مٖمقرات بٚجلِبٚب: فئال ُيًرؾـ، وهق أْت القاف : ؾ٘ذا ـ

القاف والقدان  ـ الزيـي ، ـٚن حْٔئذ أو أْت القاف بولـؼوب

، ؾام بَل َيؾ فألجٕٚٛ التل أ رت أن ٓ تظفر و لألاوكى

افْير إٓ إػ افثٔٚب افيٚهرة، ؾٚبـ مسًقد ذـر آخر 

إتٓك ـالم . ( )(إمريـ، وابـ ظبٚس ذـر أول إمريـ

. صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

اقاز كشػ  وادَهقد أن إدفٜ افتل جٚءت دافٜ ظذ 

القاف والقديـ كوكً دالي عىل إصؾ  بؾ كزول إدلي 

، الؼرآكقي وجملء إدلي  ـ السـي الدالي عىل إ ر بولتسْت

الدالي عىل واقب أْت القاف وهبذا ُيًِؿ أن إدفٜ 

. والقديـ كوأخي ملو دّل عىل اقاز ذلؽ

                      
(1)  

 فف، ضّـ "حجٚب ادرأة وفبٚشٓٚ يف افهالة"ومٚ بًدهٚ، ورشٚفٜ  (22/109 )"افٍتٚوى" 

 …ومٚ بًدهٚ (6) ص"جمّقظٜ رشٚئؾ يف احلجٚب وافسٍقر"
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 ًٕؿ، إذا دظٝ حٚجٜ إػ أن ادرأة تُنػ وجٓٓٚ 

أن : ويدهيٚ جٚز ذفؽ، ومـ أمثِٜ مٚ يدظق إػ افُنػ

تدظق احلٚجٜ ـًّٚجلٜ مرض يف وجٓٓٚ، أو يدهيٚ، وـذفؽ 

إذا أريد افنٓٚدة ظِٔٓٚ: وٓ ُتًرف إٓ بُنػ وجٓٓٚ 

نػ، وٕحق ذفؽ . ـُ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

 (.(وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.151-17/141)ؾتٚوى افِج 

  (.667)رؿؿ افٍتقى 

 

 

 

 افرئٔس

  ّد بـ إبراهٔؿ آل افنٔخ

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن
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 وُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

مأنمادلرأةمإذامبؾغتمدنمجاءميفمحدؼثماظردولم 

احملقضمالمجيوزمأنمؼظفرمعـفامإالماظؽػنيمواظوجه،مصفذامػوم

 احلفاب،مصفلمػـاكمأحادؼثمتدلمسؾىماظـؼاب؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

 ق  تبدي املرأة "هذا احلديٞ رواه أبق داود يف بٚب  )) 

حدثْٚ يًَقب بـ ـًٛ : ، ؿٚل"شْْف"، مـ " ـ زيـتفو

حدثْٚ افقفٔد، : إٕىٚـل، ومٗمؾ بـ افٍوؾ احلراّن، ؿٚٓ

ظـ شًٔد بـ بنر، ظـ ؿتٚدة، ظـ خٚفد، ؿٚل يًَقب بـ 

، أن أشامء بْٝ أيب بُر دريؽ، ظـ ظٚئنٜ 

، وظِٔٓٚ ثٔٚب رؿٚق، ؾٖظرض دخِٝ ظذ رشقل اهلل 

إن املرأة إذا بؾغً ! يو أأ ء»: ، وؿٚلظْٓٚ رشقل اهلل 

وأصٚر ش أـ املحقض مل ت ؾ  أن ُيرى  ـفو إٓ  ذا و ذا
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وهق حديٞ مرشؾ: ٕن خٚفد بـ . ( )إػ وجٓف وـٍٔف

، ويف شْده شًٔد بـ بنر دريؽ مل يدرك ظٚئنٜ 

ُف  ََ ًٚ: ٕن أصِف مـ افبكة، َوَث إزدي، ويَٚل افبكي أيو

بًض ظِامء احلديٞ، وضًٍف أمحد، وابـ مًغ، وابـ 

ادديْل، وافْسٚئل، واحلٚـؿ، وأبق داود، وؿٚل ظبداهلل بـ 

مُْر احلديٞ، فٔس بقء، فٔس بَقي احلديٞ: )): ّٕر

ـٚن رديء : ))، وؿٚل ابـ حبٚن((يروي ظـ ؿتٚدة ادُْرات

، ((احلٍظ، ؾٚحش افٌِط، يروي ظـ ؿتٚدة مٚ ٓ يتٚبع ظِٔف

، وؿد روى ((حّدث ظـ ؿتٚدة بّْٚـر)): وؿٚل افسٚجل

هذا احلديٞ ظـ ؿتٚدة، ثؿ إن ؿتٚدة مدفس، وؿد روى هذا 

، وؾٔف افقفٔد وهق ابـ (ظـ)احلديٞ ظـ خٚفد بـ دريؽ بـِ 

. مسِؿ، وـٚن يدفس تدفٔس افتسقيٜ، وـٚن رّؾٚظًٚ 

.  وبذفؽ يتوح ضًػ هذا احلديٞ مـ وجقه

                      
(1 ) 

 …(7/86)،(2/226)، وافبَٔٓل (4104)برؿؿ  (4/358)أبق داود  
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 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

(. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.163-17/161)ؾتٚوى افِج 

  (.4009)رؿؿ افٍتقى 

 

 افرئٔس

 ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن
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افًْٔٚن زٕٚمهٚ افَْير 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ  »

ٓ  ٚفٜ: 

،  زكـك العني الـظــــر 

 وزٕك افِسٚن افُـالم، 

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

 .ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

 ايعٝٓإ شْاُٖا ايٓعس

 



 260 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 
 

إذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ  »

ٓ  ٚفٜ: 

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

 وزٕك افِسٚن افُـالم، 

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

 وإذكون زكومهو آأت ع  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

 .ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

 األذْإ شْاُٖا االضتُاع
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ِِسٚن زُٕٚه افُالم  اف

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ  »

ٓ  ٚفٜ: 

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

وزكك الؾسون الؽــالم   

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

. ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

ُٙ ايهالّ  ايًِّطإ شْا
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ادرأة ادسِّٜ َتٍظ فسٚهنٚ إٓ مـ خر 

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿               ﴾[18: ق .]

  وؿٚل: 

 ﴿                       

 ﴾[ٟ24: احل.] 

 ؿٚل و: 

 ﴿                    

                  ﴾ 

[. 53: اإلُساء]            

 

 

 

 املسأ٠ املط١ًُ حتفغ

 يطاْٗا إال َٔ خري
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  وؿٚل: 

 ﴿                      

          ﴾إػ أن ؿٚل  :

 ﴿                       

  ﴾[72 و63: افٍرؿٚن.] 

 ؿٚل و: 

 ﴿                       

                ﴾[55: افَهص.] 

 ؿٚل و: 

 ﴿                     

           ﴾[3-1: ادٗمْقن .]

 ؿٚل و: 

 ﴿                    

                   

        ﴾[71 و70: إحزاب .]



 264 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 ؿٚل و: 

 ﴿                            

                          

            ﴾[10: ؾٚضر.] 

 ؿٚل و: 

 ﴿                     

                ﴾[36: اإلُساء .]

 ؿٚل و: 

 ﴿…                 …﴾   

[. 152: إًٕٚم]          

  وؿٚل: 

 ﴿…     …﴾[83: افبَرة .]

 ؿٚل و: 

 ﴿                   
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     ﴾[26-24: إبراهٔؿ .]

 ؿٚل و: 

 ﴿                      

    ﴾[148: افْسٚء .]

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -1

ـْ كون يم ـ بوهلل  والققم أخرا  ؾقؼؾ خريًا أو  »  َ

ش. لق ؿً

[. 47: ، ومسِؿ رؿؿ5673:افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

  ريٚض افهٚحلغ" يف ؿٚل افْقوي": 

وهذا احلديٞ سيح يف إٔف يْبٌل أن ٓ يتُِؿ إٓ  )) 

إذا ـٚن افُالم خرًا، وهق افذي طٓرت مهِحتف، ومتك 

(. (صؽ يف طٓقر ادهِحٜ، ؾال يتُِؿ 
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: ، ؿٚلظـ شٓؾ بـ شًد افسٚظدي  -2

A :

، ومٚ بغ رجِٔف: أضّـ فف َ ـ َيضؿـ يل  و بني َاَقْقف »

. شاجلْٜ

[. 6109: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

يٚ رشقل : ؿِٝ: ، ؿٚلظـ أيب مقشك إصًري  -3

: أُي ادسِّغ أؾوؾ؟ ؿٚل! اهلل

ش. َ ـ أؾؿ املسؾؿقن ِ ـ لسوكف ويده »

[. 42: ، ومسِؿ رؿؿ11: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :يَقل، إٔف شّع افْبلظـ أيب هريرة  -4

هبو إىل  يزُل إّن العبد لقتؽؾؿ بولؽؾؿي   و يتبني  قفوا  »

ش. الـور أبعد ُمو بني املرشق واملغرب

[. 2988: ، ومسِؿ رؿؿ6112: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

  ريٚض افهٚحلغ" يف ؿٚل افْقوي:" 

(. (يتٍُر أهنٚ خر أم ٓ : "يتبني"ومًْك  )) 
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -5

إن العبد لقتؽؾؿ بولؽؾؿي  ـ ر قان اهلل تعوىل   و  »

ُيؾؼل هلو بوًٓا ير عف اهلل هبو دراوت  وإن العبد لقتؽؾؿ 

بولؽؾؿي ِ ـ أخط اهلل تعوىل  ٓ ُيؾؼل هلو بوًٓا هيقي هبو   

ش. افـؿ

 [.6113: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 :A: ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  -6

ُِؼ،  » ، ؾقافذي ٍٕز وطقل ال ؿًظِٔؽ بُحسـ اخلُ

ؾ اخلالئؼ بّثِٓام ّّ . شبٔده، مٚ جت

أبق يًذ، وابـ أيب افدٕٔٚ، وافبزار، : أخرجف] 

. "افنًٛ"، وافبَٔٓل يف "إوشط"وافىزاّن يف 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأّسـف" 

 [.1938:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 4048: رؿؿ
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 :A: ، ؿٚلظـ هٕٚ  بـ يزيد  -7

. ش، وَبْذل افىًٚمعؾقؽ بُحْسـ الؽالم »

خِؼ "، ويف "إدب ادٍرد"افبخٚري يف : أخرجف] 

. ، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ"أؾًٚل افًبٚد

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.1939:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 4049: رؿؿ

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -8

ش. اــَ ـ َصؿـً كٍ »

اإلمٚم افدارمل، واإلمٚم أمحد، واإلمٚم : أخرجف] 

. افسمذي

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.536:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 6367: رؿؿ

شًّٝ رشقل : ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -9

: يَقلاهلل

ش. أكثر خطويو ابـ آدم   لسوكف »
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، وافبَٔٓل يف "افُبر"افىزاّن يف : أخرجف] 

. "افهّٝ"، وابـ أيب افدٕٔٚ يف "افنًٛ"

 ـف  "صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن أسَّو

[. 534:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 1201: رؿؿ

، إٔف اّضِع ظذ أيب بُر ظـ ظّر بـ اخلىٚب  -10

ُد فسٕٚفافهديؼ  ُّ مٚ تهْع يٚ خٍِٜٔ : ؾَٚل. ، وهق ي

هذا أْوَرَدِّن ادقارد، إن رشقل اهلل: ؾَٚل! ؟رشقل اهلل

: ؿٚل

لقس يشٌء  ـ ااسد إٓ و ق يشؽق إىل اهلل الؾسون  »

ش. عىل ِأّدتف

، وابـ أيب "افًّؾ"أبق يًذ، وابـ افسْل يف : أخرجف] 

 ."افنًٛ"، وافبَٔٓل يف "افهّٝ"، ويف "افقرع"افدٕٔٚ يف 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.535:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 5396: رؿؿ
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:A: ، ؿٚلظـ ظبٚدة بـ افهٚمٝ  -11

ش.  قلقا خريًا َتْغـَُؿقا  واأؽتقا عـ ّرّش َتْسَؾُؿقا »

. احلٚـؿ: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.412:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 4419: رؿؿ

 

 بٚب "ريٚض افهٚحلغ" يف  ؿٚل اإلمٚم افْقوي 

 (:445)صٍحٜ  (242)

اظِؿ إٔف يْبٌل فُؾ مُِػ أن َيٍظ فسٕٚف ظـ  )) 

ًٚ طٓرت ؾٔف ادهِحٜ، ومتك اشتقى  مجٔع افُالم، إٓ ـالم

افُالم وترـف يف ادهِحٜ، ؾٚفسْٜ اإلمسٚك ظْف: ٕٕف ؿد 

يْجّر افُالم ادبٚح إػ حرام أو مُروه، وذفؽ ـثر يف 

. اهـ((افًٚدة، وافسالمٜ ٓ يًدهلٚ رء 
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 :A: ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  -12

 مَرْرُت بَقٍم هلؿ أطٍٚر ِمـ ٕحٚس دٚ َظَرج يب ريب  »

نقن وجقهٓؿ وصدورهؿ: ؾَِٝ ِّ َمـ هٗٓء : خي

 مٓء الذيـ يلكؾقن ُاقم الـوس  : ؿٚل! جزيؾ؟ يٚ

ش. ويؼعقن   أعرا فؿ

. أمحد، وافسمذي: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.533:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 5213: رؿؿ

مٚ ! يٚ رشقل اهلل: ؿِٝ: ، ؿٚلظـ ُظَبٜ بـ ظٚمر  -13

: افْجٚة؟ ؿٚل

َؽ بٔتؽ، واْبِؽ ظذ أ ِسْؽ عؾقؽ لسوكؽ » ًْ ََٔس ، وْف

. شخىٔئتؽ

 4/148)، وأمحد 2408: افسمذي رؿؿ: رواه] 

(. 5/259)و (158و
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.890:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 1392: رؿؿ

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -14

، وّذ مٚ بغ رجِٔف َ ـ و وه اهلل ّرّش  و بني َاَققف »

. شدخؾ اجلْٜ

. افسمذي، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.510:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 6593: رؿؿ

 :A: ، ؿٚلظـ إٔس  -15

ٓ يستؼقؿ إي ُن عبٍد أتك يستؼقؿ  ؾبف  وٓ يستؼقؿ  »

ش. … ؾبف أتك يستؼقؿ لسوكف

. "افهّٝ"أمحد، وابـ أيب افدٕٔٚ يف : أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ "يف  ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2865) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ )) 
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: ؿِٝ: ، ؿٚلظـ شٍٔٚن بـ ظبداهلل افثٍَل  -16

،  لخذ بؾسون كػسفمٚ َأْخقف مٚ ختٚف ظّع؟ ! رشقل اهلل يٚ

. شهذا»: ثؿ ؿٚل

، وابـ ((أسـ صحق )):افسمذي، وؿٚل: أخرجف] 

صحق  )): مٚجف، وابـ حبٚن يف صحٔحف، واحلٚـؿ وؿٚل

(. (داإلأـو

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:2862) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ صحق  )) 

 :A: ، ؿٚلظـ بالل بـ احلٚرث  -17

إن الراؾ لقتؽؾؿ بولؽؾؿي  ـ ر قان اهلل تعوىل   و » 

يظـ أن تبؾغ  و بؾغًا  قؽتى اهلل لف هبو ر قاكف إىل يقم 

. الؼقو ي
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 وإن الراؾ لقتؽؾؿ بولؽؾؿي  ـ أخط اهلل تعوىل   و 

يظـ أن تبؾغ  و بؾغًا  قؽتى اهلل عؾقف هبو أخطف إىل يقم 

. شالؼقو ي

مٚفؽ، وأمحد، وافسمذي، وافْسٚئل، وابـ : أخرجف] 

. مٚجف، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.888:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 1619: رؿؿ

 :A: ، ؿٚلظـ أيب شًٔد اخلدري  -18

إذا أصب  ابـ آدم  نن إعضوء كؾفو ُتؽّػر الؾسون   »

اتِؼ اهلل  قـو   نك  كحـ بؽ   نن اأتؼؿً اأتؼؿـو  :  تؼقل

ش. وإن اعقاجً اعقاجـو

افسمذي، وابـ خزيّٜ، وافبَٔٓل يف : أخرجف] 

. "افنًٛ"

 ـف  "صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسَّو

[. 351: رؿؿ
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 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -19

ـْ لسوكف ويده » ش. …املسؾؿ َ ـ َأؾَِؿ املسؾؿقن ِ 

[. 40: ، ومسِؿ رؿؿ10: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

ٍُٕٔع بـ احلٚرث افثٍَل  -20 ، ظـ افْبلظـ أيب بُرة 

: إٔف ؿٚل

 ظُِٔؿ حرام، وأعرا ؽؿإن دمٚءـؿ وأمقافُؿ … »

 …ـحرمٜ يقمُؿ هذا، يف صٓرـؿ هذا، يف بِدـؿ هذا

ِّغ افنٚهد افٌٚئٛ َُٔب ٌِّٝ، أٓ ف . شأٓ هؾ ب

 [.1679: ، ومسِؿ رؿؿ67: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :A: ، ؿٚلظـ مًٚذ بـ جبؾ  -21

ُكّػ عؾقؽ  ذا  أٓ أخزك بّالك ذفؽ ـِف؟ … »

 ش.-وأشور إىل لسوكف-

 :ؿٚل! ؟وإكو ملماخذون ب  كتؽؾؿ بف! يٚ ٕبل اهلل:   ؿٚل

و ؾ َيؽُى الـوَس   الـور عىل !  ؽؾتؽ أ ؽ يو  عوذ  »

ش. واق فؿ إٓ أ وئُد ألسـتفؿ
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، 2 و1:  رؿؿ"اإليامن"أمحد، وابـ أيب صٔبٜ يف : أخرجف] 

 ."افنًٛ"وافسمذي، وابـ مٚجف، واحلٚـؿ، وافبَٔٓل يف 

  افنًٛ"، وافبَٔٓل يف "افُبر"زاد افىزاّن يف": 

ًَّو   نذا تؽؾؿً ُكتى لؽ  » إكؽ لـ تزال أوملًو  و أؽ

ش. أو عؾقؽ

 رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" افنٔخ إفبّٚن يف وصححف  :

5136.] 

حسبؽ : ؿِٝ فِْبل : ، ؿٚفٝظـ ظٚئنٜ  -22

، (تًْل ؿهرة: ؿٚل بًض افرواة)مـ صٍٜٔ ـذا وـذا، 

: ؿٚل رشقل اهلل ف

ًْ ب ء البحر مَلـََزَاْتفُ  » ًِ كؾؿًي لق ُ ِزَا ش. لؼد ُ ْؾ

ًٚ، ؾَٚل:  ؿٚفٝ : وحُٔٝ فف إٕسٕٚ

ش.  و أأى أين أؽقً إكسوكًو  وإن يل كذا وكذا »

، (6/189)، وأمحد 4875: أبق داود رؿؿ: رواه] 

(. 2505)وافسمذي 
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.5515 و5140: رؿؿ

  ريٚض افهٚحلغ"ؿٚل افْقوي يف": 

خٚفىتف خمٚفىٜ يتٌر هبٚ ضًّف، : " زاتف"ومًْك  )) 

أو رَيف: فندة ٕتْٓٚ وؿبحٓٚ، وهذا مـ أبِغ افزواجر ظـ 

 .(( …افٌٔبٜ

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -23

ش.  ـ أسـ إأالم املرء تركف  و ٓ يعـقف »

. افسمذي، وابـ مٚجف: أخرجف] 

 ظـ احلسغ "افُبر"أمحد، وافىزاّن يف : وأخرجف 

 .ابـ ظع

 ْك"احلٚـؿ يف : وأخرجف ُُ  ظـ أيب بُر "اف

 .افنرازي وظـ أيب ذر

 ظـ ظع بـ أيب "تٚرخيف"احلٚـؿ يف : وأخرجف 

 .ضٚفٛ
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 ظـ زيد بـ ثٚبٝ"افهٌر"افىزاّن يف : وأخرجف . 

 ابـ ظسٚـر ظـ احلٚرث بـ هنٚم: وأخرجف. 

  رؿؿ "صحٔح اجلٚمع" يف ؿٚل صٔخْٚ إفبّٚن 

(5911:) 

 (([. صحق  )) 

 



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

279 

 

مـ افُبٚئر أن تتسبٛ ادرأة يف شٛ أبٔٓٚ أو أمٓٚ 

 

  

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  

ش. إن  ـ أك  الؽبوئر  أن َيؾعـ الراُؾ والديف »

 !وكقػ َيؾعـ الراؾ والديف؟! يٚ رشقل اهلل:  ؿٔؾ

: ؿٚل

ُاؾا َ َقُسّى َأَبوُه  َوَيُسّى  » ُاُؾ َأَبو الرَّو فُ َيُسُى الرَّو ا ُأ َّو

فُ َ َقُسُى  ش. ُأ َّو

[. 90: ، ومسِؿ رؿؿ5628: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 َٔ ايهبا٥س إٔ تتطَبب املسأ٠

 املط١ًُ يف ضبِّ أبٝٗا أٚ أَٗا
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افٔد زٕٚهٚ افبىش 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ  »

ٓ  ٚفٜ: 

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

 وزٕك افِسٚن افُـالم، 

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

، والقد زكو و البطــــــش 

 وافِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىـــــٚ، 

 .ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

 ايٝد شْاٖا ايبطؼ
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َتريؿ تىٔٛ ادرأة ظْد خروجٓٚ 

 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب مقشك إصًري  -1

أُي  ا رأة اأتعطرت   ؿ خراً   ؿرت عىل  قم  »

. ش، وـّؾ ظغ زإٜٔلقجدوا رحيفوا  فل زاكقي

أمحد، وأبق داود، وافسمذي، وافْسٚئل، : أخرجف] 

وابـ خزيّٜ، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ، وافبَٔٓل يف 

. "ـتٚب اإليامن"، وافىحٚوي، وأبق ُظبٔد يف "افنًٛ"

 ـف  "صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وأسَّو

:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"، ويف 2701: رؿؿ

2019. 

 323:  رؿؿ"صحٔح اجلٚمع" يف وصححف.] 

 حتسِٜ تطُٝب املسأ٠ عٓد خسٚجٗا
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -2

أُي  ا رأة تطقَّوبً   ؿ خراً إىل املسجدا مل ُتْؼَبؾ هلو  »

ش. صالة أتك تغتسؾ

. دابـ مٚجف، وأبق داو: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .7385 و2703: رؿؿ

  1031:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير ،

[. 2020:  رؿؿ"صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"و

3-  ًٚ  :A: ، ؿٚلظْف أيو

 أصوبً بخقرًا   ال تشفد  عـو العشوء  أُي  ا رأة »

ش. أخرة

اإلمٚم مسِؿ، واإلمٚم أمحد، واإلمٚم أبق : أخرجف] 

. [داود، واإلمٚم افْسٚئل

  

 



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

283 

4-  ًٚ  :A: ، ؿٚلظْف أيو

إذا خراً املرأة إىل املسجدا  ؾتغتسؾ  ـ الطقى  »

ش. ك  تغتسؾ  ـ ااـوبي

. اإلمٚم افْسٚئل : أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .503: رؿؿ

  1031:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 

 :A: ، ؿٚفٝظـ زيْٛ افثٍَٜٔ  -5

ـّ طِقبوً  » ـّ إىل املسجد   ال تؼرب ش. إذا خراً إأداك

. اإلمٚم أمحد: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .501: رؿؿ

  1094:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير.] 
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 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -6

ـّ ٓ متًْقا إمٚء اهلل مسٚجد اهلل،  » ولؽـ لقخراـ و 

ش. َتِػالٌت 

. أمحد، وأبق داود: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.7457: رؿؿ

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب شًٔد اخلدري  -7

ـٕٚٝ امرأة مـ بْل إُسائٔؾ ؿهرة، متق مع  »

ًٚ مـ  َِغ مـ خنٛ، وخٚمت امرأتغ ضقيِتغ، ؾٚختذت ِرْج

 ؿ َأَشْتُف ِ ْسؽًو  و ق أطقى الطِّرقى  َذهٛ ُمٌٌِؼ مىبٌؼ، 

ش.  ؿرت بني املرأتني  ؾؿ يعر ق و   ؼولً بقد و  ؽذا

َبٜ يده ًْ . وٍٕض ُص

[. 2252: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 
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افنٔىٚن وادرأة 

 

، أن رشقل اهللظـ جٚبر بـ ظبداهلل إٕهٚري  -1

رأى امرأًة: ؾٖتك امرأتف زيْٛ، وهل متًس مْٔئٜ هلٚ، 

: ؾَٙ حٚجتف، ثؿ خرج إػ أصحٚبف، ؾَٚل

إن املرأة ُتؼبؾ   صقرة شقطون  وُتدبر   صقرة  »

، ؾ٘ذا أبك أحدـؿ امرأة: ؾِِٖٔت أهِف: ؾ٘ن ذفؽ شقطون

. شيرّد مٚ يف ٍٕسف

[. 1403: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  -2

ش. املرأة عقرة   نذا خراً اأترش فو الشقطون »

. افسمذي ب٘شْٚد صحٔح: رواه] 

  (.6690) فألفبّٚن "صحٔح اجلٚمع"وإير 

  صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"وإير مًْٚه يف".] 

 ايػٝطإ ٚاملسأ٠
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ادرأة ُتَبؾ يف صقرة صٔىٚن وُتدبر يف صقرة صٔىٚن 

 

 

، أن رشقل اهلل ظـ جٚبر بـ ظبداهلل إٕهٚري 

رأى امرأًة، ؾٖتك امرأتف زيْٛ، وهل متًس مْٔئٜ هلٚ، 

: ؾَٙ حٚجتف، ثؿ خرج إػ أصحٚبف، ؾَٚل

إن املرأة ُتؼبؾ   صقرة شقطون  وُتدبر   صقرة  »

ؾ٘ذا أبك أحدـؿ امرأة: ؾِِٖٔت أهِف: ؾ٘ن ذفؽ شقطون  

. شيرّد مٚ يف ٍٕسف

[. 1403: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

املسأ٠ ُتكبٌ يف ؾٛز٠ غٝطإ، 

 ُٚتدبس يف ؾٛز٠ غٝطإ
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إذا خرجٝ ادرأة اشتؼؾٓٚ افنٔىٚن 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ مسًقد  

ش.  نذا خراً اأترش فو الشقطونادرأة ظقرة،  »

 2062 و2061)، وافبزار (1173)افسمذي : رواه] 

، وابـ حبٚن (1687-1685)، وابـ خزيّٜ (2065و

، (3/423 )"افُٚمؾ"، وابـ َظدي يف (5599 و5598)

 "إوشط"، ويف (10115 )"افُبر"وافىزاّن يف 

(8096.) 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 :رؿؿ "صحٔح افسؽٔٛ وافسهٔٛ"ويف ، 6690 :رؿؿ

346. 

  افهحٔح "وؿٚل افنٔخ مَبؾ رمحٜ اهلل ظِٔف يف

 :(2/36 )"ادسْد ّممٚ فٔس يف افهحٔحغ

 (([.  ذا أديٌ صحق  عىل ّرشط  سؾؿ )) 

 إذا خسجت املسأ٠ اضتػسفٗا ايػٝطإ
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  افسؽٔٛ وافسهٔٛ" يف ؿٚل ادْذري" ًٚ  صٚرح

 :"اأترش فو الشقطون": ـِّٜ

َيْْتهٛ ويرؾع بكه إفٔٓٚ، وهيُؿ هبٚ: ٕهنٚ ؿد : أي ))  

ًٚ مـ أشبٚب تسِىف ظِٔٓٚ، وهق خروجٓٚ مـ  تًٚضٝ شبب

 (.(بٔتٓٚ 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف وؿٚل افنٔخ إفبّٚن

ًٚ ظذ ـالم ادْذري افسٚبؼ"وافسهٔٛ  : مًَِ

!! هذا يف صٔٚضغ اجلـ، ؾام بُٚفَؽ بنٔٚضغ اإلٕس )) 

ّٔام صٔٚضغ إٕس هذا افًك افذي ٕحـ ؾٔف، ؾٕ٘ف أُض  ٓش

ظذ ادرأة مـ أفػ صٔىٚن: ٕن أؽِٛ ُصَبٚن هذا افزمٚن ٓ 

مروءة ظْدهؿ، وٓ ديـ، وٓ ذف، وٓ إٕسٕٜٚٔ، 

ٍْٖٔة تدُل ظذ خسٚشٜ  يتًرضقن فِْسٚء بنُؾ ُمٍجع، وَه

ودٕٚءة وإحىٚط، ؾًذ وٓة إمقر أن ُيِٗدبقا هٗٓء 

(. (افٍسَٜ افؼرة، وافقحقش افّوٚريٜ 
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

 

حُؿ ؿٔٚدة ادرأة فِسٔٚرة 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

ػلمجيوزمظؾؿرأةمأنمتلوقماظلقارةميفمذوارعمعدؼـةم 

مطؾرية،مخيؿؾطمصقفاماظلائؼونمواظلائؼات؟

 :ؾٖجٚبٝ افِجْٜ اُدقّؿرة بٚجلقاب افتٚيل 

ٓ جيقز فِّرأة أن تسقق افسٔٚرة يف صقارع اددن،  ) 

وٓ اختالضٓٚ بٚفسٚئَغ: دٚ يف ذفؽ مـ ـنػ وجٓٓٚ أو 

ًٚ، وذفؽ مـ ظقرهتٚ،  بًوف، وـنػ رء مـ ذراظٔٓٚ ؽٚفب

وٕن اختالضٓٚ بٚفرجٚل إجٕٚٛ ميْٜ افٍتـ، ومثٚر 

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ. افٍسٚد

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء

 

  ْٜ(.17/239)ؾتٚوى افِج 

  (.2923)رؿؿ افٍتقى 

 حهِ قٝاد٠ املسأ٠ يًطٝاز٠
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  ضقادةمادلرأةم"حؽمم  يف ـالم افنٔخ ابـ بٚز

 :"ظؾلقارة

 :احلّد هلل ، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل ، أمٚ بًد ) 

 ؾَد ـثر حديٞ افْٚس يف صحٍٜٔ اجلزيرة ظـ ؿٔٚدة 

ادرأة فِسٔٚرة، ومًِقم أهنٚ تٗدي إػ مٍٚشد ٓ ختٍك ظذ 

افسٍقر، : اخلِقة ادحَرمٜ بٚدرأة، ومْٓٚ: افداظغ إفٔٓٚ، مْٓٚ

ارتُٚب : آختالط بٚفرجٚل بدون حذر، ومْٓٚ: ومْٓٚ

ادحيقر افذي مـ أجِف ُحِرمٝ هذه إمقر، وافؼع 

ر مْع افقشٚئؾ ادٗديٜ إػ ادحّرم، واظتزهٚ  َرمٜ،  ّٓ ادى

وؿد أمر اهلل جؾ وظال ٕسٚء افْبل وٕسٚء ادٗمْغ 

بٚٓشتَرار يف افبٔقت، واحلجٚب، وجتْٛ إطٓٚر افزيْٜ 

فٌر  ٚرمٓـ: دٚ يٗدي إفٔف ذفؽ ـِف مـ اإلبٚحٜٔ افتل 

﴿: تَيض ظذ ادجتّع، ؿٚل تًٚػ        
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         ﴾() ٜأي . 

﴿: وؿٚل تًٚػ             

                      

      ﴾()وؿٚل تًٚػ ، :﴿     

             

                      

           

                

                     

                      

                      
 [.33: إحزاب] (1)

   [.59: إحزاب](  2)
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      ﴾() مٚ » :، وؿٚل افْبل

، ؾٚفؼع ادىٓر شخال رجؾ بٚمرأة إٓ ـٚن افنٔىٚن ثٚفثٓام

مْع مجٔع إشبٚب ادٗديٜ إػ افرذيِٜ، بام يف ذفؽ رمل 

ادحهْٚت افٌٚؾالت بٚفٍٚحنٜ، وجًؾ ظَقبتف مـ أصد 

 . افًَقبٚت: صٕٜٔٚ فِّجتّع مـ ٕؼ أشبٚب افرذيِٜ 

 وؿٔٚدة ادرأة مـ إشبٚب ادٗديٜ إػ ذفؽ، وهذا ٓ 

خيٍك، وفُـ اجلٓؾ بٕٚحُٚم افؼظٜٔ، وبٚفًقاؿٛ افسٔئٜ 

افتل يٍيض إفٔٓٚ افتسٚهؾ بٚفقشٚئؾ ادٍؤٜ إػ ادُْرات   

مع مٚ يبتذ بف افُثر مـ مرىض افَِقب مـ  بٜ اإلبٚحٜٔ -

اخلقض يف : ـؾ هذا يسبٛ- وافتّتع بٚفْير إػ إجْبٔٚت

هذا إمر وأصبٚهف بٌر ظِؿ، وبٌر مبٚٓة بام وراء ذفؽ 

                      
 .[31: افْقر] (1)
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﴿: مـ إخىٚر، وؿٚل اهلل تًٚػ      

                         

                     

     ﴾()،وؿٚل شبحٕٚف  :﴿      

                  

             ﴾() وؿٚل ،

   شمٚ ترـٝ بًدي ؾتْٜ أّض ظذ افرجٚل مـ افْسٚء»: 

ـٚن افْٚس يسٖفقن : ، ؿٚلوظـ حذيٍٜ بـ افٔامن 

ظـ اخلر وـْٝ أشٖفف ظـ افؼ: خمٚؾٜ أن رشقل اهلل

َٕٚ ـَْٚ يف جٚهِٜٔ وّذ، ! هلليٚ رشقل ا: يدرـْل، ؾَِٝ إ

: ، ؿِٝشًٕؿ»: ؾجٚء اهلل هبذا اخلر ؾٓؾ بًده مـ ّذ؟ ؿٚل

، شًٕؿ ، وؾٔف دخـ»: وهؾ بًد ذفؽ افؼ مـ خر؟ ؿٚل

                      
 .[33: إظراف] (1)

 [.169 و168: افبَرة] ( 2)
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ؿقم هيدون بٌر هديل تًرف »: ؿٚل! ومٚ دخْف؟: ؿِٝ

: ؾٓؾ بًد ذفؽ اخلر مـ ذ؟ ؿٚل: ، ؿِٝشمْٓؿ وتُْر

، شًٕؿ دظٚة ظذ أبقاب جْٓؿ مـ أجٚهبؿ إفٔٓٚ ؿذؾقه ؾٔٓٚ»

هؿ مـ جِدتْٚ »: صٍٓؿ فْٚ؟ ؿٚل! يٚ رشقل اهلل: ؿِٝ

ؾام تٖمرّن إن أدرـْل ذفؽ؟ : ، ؿِٝشويتُِّقن بٖفسْتْٚ

ؾ٘ن مل يُـ : ، ؿِٝشتِزم مجٚظٜ ادسِّغ وإمٚمٓؿ»: ؿٚل

َرق ـِٓٚ، وفق »: هلؿ إمٚم وٓ مجٚظٜ؟ ؿٚل ٍِ ؾٚظتزل تِؽ اف

أن تًّض بٖصؾ صجرة حتك يدرـؽ ادقت وإٔٝ ظذ 

 . متٍؼ ظِٔفش ذفؽ

 وإْٕل أدظق ـؾ مسِؿ أن يتََل اهلل يف ؿقفف ويف ظِّف، 

وأن َيذر افٍتـ وافداظغ إفٔٓٚ، وأن يبتًد ظـ ـؾ مٚ 

يسخط اهلل جؾ وظال أو يٍيض إػ ذفؽ، وأن َيذر ـؾ 

احلذر أن يُقن مـ هٗٓء افدظٚة افذيـ أخز ظْٓؿ افْبل

وؿٕٚٚ اهلل ّذ افٍتـ وأهِٓٚ، . يف هذا احلديٞ افؼيػ



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

295 

وحٍظ هلذه إمٜ ديْٓٚ، وـٍٚهٚ ّذ دظٚة افسقء، ووؾؼ 

َتٚب صحٍْٚ، وشٚئر ادسِّغ دٚ ؾٔف رضٚه وصالح أمر  ـُ

ادسِّغ وٕجٚهتؿ يف افدٕٔٚ وأخرة، إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر 

 . ظِٔف

. ( وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ 

  (.353-351 /3)جمّقع افٍتٚوى فف 
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ٍردهٚ  ُّ َتريؿ رـقب ادرأة مع افسٚئؼ إجْبل ب

 

 

 ٜٔراجع َتريؿ اخلِقة بٚدرأة إجْب. 

حتسِٜ زنٛب املسأ٠ َع 

 ايطا٥ل األجٓيب مُبفسدٖا
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فٔس فِّرأة وشط افىريؼ 

: ، ؿٚٓ ظـ أيب ظّرو بـ مَحٚس، وأيب هريرة 

A :

ش. لقس لؾـسوء وأط الطريؼ »

، وابـ حبٚن، وابـ "افنًٛ"افبَٔٓل يف : أخرجف] 

. ظدي، واَدْخِص

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن أسـف" 

 [.856:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، وإير 5425: رؿؿ

 

 يٝظ يًُسأ٠ ٚضط ايطسٜل
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ًٚ وٓ تِبس افًُٛ افًٚيل  ًٚ  سم ادرأة ادسِّٜ متق منٔ

 

  ؿٚل اهلل: 

 ﴿…                

             ﴾ 

 [.31: افْقر]               

  وؿٚل: 

 ﴿           

             ﴾[63: افٍرؿٚن.] 

  وؿٚل: 

 ﴿              

       ﴾[37: اإلُساء .]

 

املسأ٠ املط١ًُ متػٞ َػّٝا 

 حمرتَّا، ٚال تًبظ ايهعب ايعايٞ

 



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

299 

  وؿٚل: 

 ﴿             

              

             

﴾[19 و 18: فَامن .]

 :ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب شًٔد اخلدري  -1

ـٕٚٝ امرأة مـ بْل إُسائٔؾ ؿهرة، متق مع  »

ًٚ مـ  و ذت ِرْاؾني  ـ خشىامرأتغ ضقيِتغ،  ، وخٚمت

ًٚ، وهق أضٔٛ افىٔٛ،  َُ َذهٛ ُمٌٌِؼ ُمىبٌؼ، ثؿ َحَنْتُف ِمْس

. شؾّرت بغ ادرأتغ ؾِؿ يًرؾقهٚ، ؾَٚفٝ بٔدهٚ هُذا

َبٜ يده ًْ . وٍٕض ُص

[. 2252: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 
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خىٛ ، أن ٕبل اهللظـ أيب شًٔد أو جٚبر  -2

 :خىبٜ، ؾٖضٚهلٚ، وذـر ؾٔٓٚ أمر افدٕٔٚ وأخرة، ؾُٚن ّممٚ ؿٚل

إن أّول مٚ هِؽ بْق إُسائٔؾ، أن امرأة افٍَر ـٕٚٝ  »

َٔغ  ٍِِف مـ افثٔٚب أو افِه مٚ - مـ افِهٌٜٔ: أو ؿٚل-ُتُ

ِّػ امرأة افٌْل، ؾذـر امرأة مـ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ  تُ

ًٚ فف ؽٌِؼ وضبٌؼ، وا ذت ِرْاَؾني  ـ خشىؿهرة،  ، وخٚمت

ًٚ، وخرجٝ بغ امرأتغ ضقيِتغ أو  َُ وَحَنْتف ِمْس

ًٚ يتبًٓؿ، ؾًرف افىقيِتغ، ومل  جسّٔتغ، ؾبًثقا إٕسٕٚ

َِغ مـ خنٛ . شيًرف صٚحبٜ افِرْج

، وابـ "افتقحٔد"مسِؿ، وابـ خزيّٜ يف : رواه] 

. حبٚن، وأمحد

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

[. 591:  رؿؿ"افهحٔحٜ
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  ظؾسمادلرأةمُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ فإلؾتٚء ظـ

 :، ؾٖجٚبٝ بٚٔيتظؾؽعبماظعاظي

ُفبس افًُٛ افًٚيل ٓ جيقز: ٕٕف ُيًِرض ادرأة  ) 

ًٚ بتجْٛ إخىٚر، دثؾ  فِسَقط، واإلٕسٚن مٖمقٌر ذظ

 :﴿  ظّقم ؿقل اهلل       ﴾ ،

 ﴿: وؿقفف   ـام إٔف ُييٓر ؿٚمٜ ادرأة ،﴾

، ويف هذا تدفٔس، وإبداء وظجٔزهتٚ أـثر ّممٚ هل ظِٔف

فبًض افزيْٜ افتل هُنٔٝ ظـ إبدائٓٚ ادرأة ادٗمْٜ: فَقل اهلل 

 :﴿             

                

                  ﴾

. (وبٚهلل افتقؾٔؼ . أيٜ

  ْٜ(.124-17/123)ؾتٚوى افِج 

  (.1678)رؿؿ افٍتقى 
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ؿدمٚ ادرأة ظقرة 

 

 :ؿٚل، ظـ افْبل ظـ أم شِّٜ 

. شذيُؾ ادرأة ِصْز  »

: ؟ ؿٚلإذن  رج  د و و:  ؿِٝ

ش.  ذراع  ٓ َيِزْدَن عؾقف »

أمحد، وافبَٔٓل، وافدارمل، وأبق يًذ، : أخرجف] 

. ومٚفؽ، وأبق داود، وابـ حبٚن، وافْسٚئل، وابـ مٚجف

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 .3440: رؿؿ

  1864:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"وإير. 

 وفف صٚهدان مـ حديٞ ابـ ظّر، وأيب هريرة. 

  801:  رؿؿ"ريٚض افهٚحلغ"وإير .]

 قدَا املسأ٠ عٛز٠
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افِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىٚ 

 :ؿٚل، أن افْبلظـ أيب هريرة  

إّن اهلل ـتٛ ظذ ابـ آدم حيف مـ افزٕك أدرك ذفؽ ٓ  »

 ٚفٜ: 

 ؾزٕـك افًغ افْيــــر، 

 وزٕك افِسٚن افُـالم، 

 وافٍْس تتّْك وتنتٓل، وافٍرج ُيَهِدق ذفؽ ـِف أو 

. شُيُِذبف

 [.2657: ، ومسِؿ رؿؿ6238 و5889: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

 زاد مسِؿ: 

وإذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع،  »

 وافٔد زٕٚهٚ افبىــــــش، 

اؾ زكو و اخُلطـــــو    والرِّر

. ش وافَِٛ هيقى ويتّْـــك

 ايِسجٌ شْاٖا ارُتطا
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! صالة ادرأة يف بٔتٓٚ خٌر مـ صالهتٚ يف مسجد ؿقمٓٚ، ؾُٔػ بذهٚهبٚ إػ إشقاق؟

 

 

، أهنٚ - امرأة أيب مُحٔد افسٚظدي-ظـ أم مُحٔد  -1

إّن أحٛ ! يٚ رشقل اهلل: ، ؾَٚفٝجٚءت إػ افْبل 

: ؿٚل. افهالة مًؽ

 د عؾؿً أكؽ حُتبني ال الة  عل  وصالتؽ   » 

بقتؽ خرٌي  ـ صالتؽ   أجرتؽ  وصالتؽ   أجرتؽ 

خرٌي  ـ صالتؽ   دارك  وصالتؽ   دارك خرٌي  ـ 

صالتؽ    سجد  ق ؽ  وصالتؽ    سجد  ق ؽ خرٌي 

ش.  ـ صالتؽ    سجدي

 مـ بٔتٓٚ :  ؿٚل
ٍ
ََٖمَرْت، ؾُبْل هلٚ بٔٝ يف أؿل رء َؾ

. وأطِّف، وـٕٚٝ تهع ؾٔف، حتك فَٔٝ اهلل 

. أمحد، وابـ خزيّٜ، وابـ حبٚن: رواه] 

 َِٔ ؾال٠ املسأ٠ يف بٝتٗا خرٌي 

 ؾالتٗا يف َطجد قَٛٗا، فهٝف

 !برٖابٗا إىل األضٛام؟
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  صحٔح افسؽٔٛ "ؿٚل افنٔخ إفبّٚن يف

 (:340) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. أسـ لغريه )) 

 :ؿٚل، ظـ رشقل اهللظـ أم شِّٜ  -2

ـّ  » ش. خري  سواد الـسوء َ ْعُر بقتف

، وابـ "افُبر"، وافىزاّن يف (6/297)أمحد : رواه] 

. ، واحلٚـؿ(1683)خزيّٜ 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:341) رؿؿ "وافسهٔٛ

ـٌ لغريه ))   (([. أس

 :A: ، ؿٚفٝظـ أم شِّٜ  -3

صالة املرأة   بقتفو  خرٌي  ـ صالهتو   ُأجرهتو   »

وصالهتو   ُأجرهتو خرُي  ـ صالهتو   دار و  وصالهتو   

ش. دار و خرٌي  ـ صالهتو    سجد  ق فو

. "إوشط"افىزاّن يف : رواه] 
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 ـ صحٔح " يف  إشْٚده افنٔخ إفبّٚن أسَّو

 .342:  رؿؿ"افسؽٔٛ وافسهٔٛ

 ادْذريواّقده ]. 

 :A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -4

ـّ  » ـّ خرٌي هل ش. ٓ  ـعقا كسوءكؿ املسواد  وبققهت

. أبق داود: رواه] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف ؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:343) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 

 :ؿٚل، ظـ رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -5

ادرأة ظقرة، وإهنٚ إذا خرجٝ مـ بٔتٓٚ اشتؼؾٓٚ  »

ش. وإهنو ٓ تؽقن أ رب إىل اهلل  ـفو    عر بقتفوافنٔىٚن، 

. "إوشط"افىزاّن يف : رواه] 
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 صحٔح افسؽٔٛ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 344:  رؿؿ"وافسهٔٛ

2688. 

 وؿٚل ادْذري: 

 (([. راولف راول ال حق  )) 
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َتريؿ شٍر ادرأة بدون زوٍج أو  رم 

 :A: ، ؿٚلظـ أيب هريرة  -1

ٓ رأٍة تم ـ بوهلل والققم أخر تسو ر  سرية حَيُؾ ٓ  »

ش. يقٍم ولقؾيا إٓ  ع ذي حمرم

: ، ومسِؿ رؿؿ1038: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

1339.] 

 :ؿٚل، أن رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

ٓ رأٍة تم ـ بوهلل والققم أخر أن تسو ر حَيُؾ ٓ  »

 ش سرية  الث لقوٍلا إٓ و عفو ذو حمرم

 [.1338: ، ومسِؿ رؿؿ1036: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ أيب شًٔد اخلدري  -3

: يَقل

ٓ تسو ر املرأة يق ني  ـ الدَّو را إٓ و عفو زوافو  » 

 ش.أو ذو حَمْرم

ََِخَسّ  حتسِٜ ضفس املسأ٠ بدٕٚ شٚج أٚ 
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 827: ، ومسِؿ رؿؿ1139: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

([. 415)ويف ـتٚب احلٟ افرؿؿ اخلٚص 

4-  ًٚ  :A: ، ؿٚلظْف أيو

ٓ حَيُؾ ٓ رأٍة تم ـ بوهلل والققم أخر أن تسو ر أػرًا  »

يؽقن  ال ي أيوم   وعدًاا إٓ و عفو أبق و  أو ابـفو  أو 

ش. زوافو أو أخق و  أو ذو حَمْرٍم  ـفو

[. 1340: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -5

: خيىٛ، يَقل

. «ٓ تسو ر املرأة إٓ  ع ذي حَمْرم »

إن امرأيت خرجٝ ! يٚ رشقل اهلل:  ؾَٚم رجٌؾ ؾَٚل

ُتتِْبٝ يف ؽزوة ـذا وـذا ـْ ، وإّن ا ًٜ : ؿٚل. حَٚج

ٍّ  ع ا رأتؽ » ش. اكطؾؼ   ح

 [.1341: ، ومسِؿ رؿؿ1763: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 
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ايطفس بايطا٥س٠ بدٕٚ حمسّ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗل افتٚيل: 

ػلمجيوزمظؾؿرأةمأنمتلاصرمظوحدػاميفماظطائرةمبدونم 

محمرم؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

ٓ تسٚؾر ادرأة إٓ مع  رم هلٚ أو زوج، َضَٚفٝ  ) 

ت . ادسٚؾٜ أو َؿُكَ

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وظذ آفف 

. (وصحبف وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.17/308)ؾتٚوى افِج 

  (. 9950)رؿؿ افٍتقى

 

 افرئٔس

 ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن
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حُؿ افدراشٜ ادختِىٜ 

 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

مػلمجتوزماظدرادةمادلكؿؾطة؟

:   لاوبً بواقاب التويل

اختالط افىٚفٛ بٚفىٚفبٚت، واددرشغ بٚددرشٚت  ) 

يف دور افتًِٔؿ  ّرم: دٚ يٍيض إفٔف مـ افٍتْٜ، وإثٚرة 

افنٓقة، ووؿقع افٍٚحنٜ، ويتوٚظػ اإلثؿ، ويًيؿ اجلُرم 

، أو  ـّ ًٚ مـ ظقراهت إذا ـنٍٝ اددرشٚت أو افتِّٔذات صٔئ

ـَ مالبس صٍٚؾٜ َتنُػ ظاّم وراءهٚ، أو فبسـ مالبس  فبس

، أو داظبـ افىالب أو اددرشغ  ـّ ضَٜٔ َتّدد أظوٚءه

ومٚزحـ مًٓؿ، أو ؽر ذفؽ ّممٚ ُيٍيض إػ إٕتٓٚك احلرمٚت 

. وافٍقىض يف إظراض

 حهِ ايدازض١ املدتًط١
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 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.17/53)ؾتٚوى افِج 

  (.12087)رؿؿ افٍتقى 

 

 افرئٔس

 ظبدافًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل



 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 

313 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

 

ظْد َمـ تتًٚفٟ ادرأة؟ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

باظـلؾةمظؾؼقةمصروعماظطب،مبعقدًامسنماظـلاءم 

واظوالدة،معامػيماظشروطماظيتمميؽنممبوجؾفامظؾطؾقبم

مادللؾمماظؽشفمسؾىمادلرأةمادللؾؿة؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

أن ٓ يقجد ضبٔبٜ مسِّٜ تٍُل فُِنػ ظِٔٓٚ  ) 

ًٚ، وأن  وظالجٓٚ، وأن يُقن مـ يُنػ ظِٔٓٚ مسِاًم دّيْ

 .يُقن بحوقر  رم هلٚ

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ  

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء  

 

  ْٜ(.260 و17/259)ؾتٚوى افِج 

  (.3507)رؿؿ افٍتقى 

ََٔ تتعاجل املسأ٠؟  عٓد 



 314 ايتخرٜس َٔ ايتربج ٚايطفٛز 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ ظـ افسٗال افتٚيل: 

إغلاغةمتذػبمإىلمرؾقبمغلاءمووالدة،موػومعلققيم 

اظدؼاغة،مصفلمجيوزمهلامػذا،مععموجودمرؾقبمعلؾمميفم

مغػسماالخؿصاص؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

إصؾ أن ادرأة تذهٛ إػ ضبٔبٜ ٕسٚء مسِّٜ إذا  ) 

ُوِجَدْت، وإٓ ؾّسٔحٜٔ، وإذا تًّذر وجقد امرأة، 

واضىرت إػ ضبٔٛ: ؾ٘هنٚ تذهٛ إػ ضبٔٛ مسِؿ، ومًٓٚ 

ّٔٓٚ، وإن تًذر وجقد ضبٔٛ مسِؿ، وصؼ احلهقل  وف

. ظِٔف، جٚز افذهٚب إػ افىبٔٛ ادسٔحل

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ  

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

  ْٜ(.261 و17/260)ؾتٚوى افِج 

  (. 3426)رؿؿ افٍتقى

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد
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ادرأة ادسِّٜ ٓ تًّؾ مع افرجٚل افذيـ هؿ ؽر  ٚرم هلٚ 

 

 

 

 

 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

اعرأةمعلؾؿةمأعرؼؽقةمظقسمهلامعنمَؼُعوهلا،م 

وتضطرمظؾعؿلميفمأعاطنمخمؿؾطةموبدونمحفاب،م

صؿام.موظؽـفامتؾؾسماحلفابمخارجموضتماظعؿل

احلؽم؟م

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

ٓ جيقز فِّسِّٜ أن تًّؾ يف مُٚن ؾٔف اختالط  ) 

بٚفرجٚل، وافقاجٛ آفتزام بٚحلجٚب افؼظل، وافبًد 

ظـ جمٚمع افرجٚل، وافبحٞ ظـ ظّؾ مبٚح فٔس ؾٔف رء 

ًٚ هلل ظّقضف اهلل خرًا  مـ هذه ّممٚ حّرم اهلل، ومـ ترك صٔئ

: مْف، واهلل جؾ صٖٕف يَقل

املسأ٠ املط١ًُ ال تعٌُ َع 

 ايسجاٍ ايرٜٔ ِٖ غري حمازّ هلا
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ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافًزيز بـ ظبداهلل آل افنٔخ

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

 بُر أبق زيد

 ﴿                      

﴾() .

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.17/231)ؾتٚوى افِج 

  (.19504)رؿؿ افٍتقى 

                      
 [.3 و2: افىالق] (1)

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز
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 وُشِئِٝ بٚفسٗال افتٚيل: 

صؿاةمأوماعرأةمعلؾؿةمعؿقفؾةموحماصظة،متعؿلم 

جباغبمرجالمبإدارةمأومعؤدلةمأومععؿل،مععماظعؾممأنم

.ماإلدارةمالمختؾومعنمطادقاتموسارؼاتمصادكات،مورجال

 معامحؽمموجودمػذهمادللؾؿةمبنيمغارؼن؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

 فِّرأة أن تنتٌؾ مع رجٚل فٔسقا  ٚرم هلٚ: ٓ جيقز ) 

دٚ يستٛ ظذ وجقدهٚ مًٓؿ مـ ادٍٚشد، وظِٔٓٚ أن 

تىِٛ افرزق مـ ضرق ٓ  ذور ؾٔٓٚ، ومـ يتِؼ اهلل جيًؾ 

فف مـ أمره يرسًا، وؿد صدر مـ افِجْٜ ؾتقى يف ذفؽ، 

: وهذا ٕهٓٚ

 أمٚ حُؿ اختالط افْسٚء بٚفرجٚل يف ادهٕٚع أو يف 

ادُٚتٛ بٚفدول ؽر اإلشالمٜٔ، ؾٓق ؽر جٚئز، وفُـ 

ظْدهؿ مٚ هق أبِغ مْف، وهق افٍُر بٚهلل جؾ وظال، ؾال 

ُيستٌرب أن يَع بْٔٓؿ مثؾ هذا ادُْر، وأمٚ اختالط افْسٚء 
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بٚفرجٚل يف افبالد اإلشالمٜٔ، وهؿ مسِّقن: ؾحرام، 

واجٛ ظذ مسٗويل اجلٜٓ افتل يقجد ؾٔٓٚ هذا آختالط 

أن يًِّقا ظذ جًؾ افْسٚء ظذ ِحَدة، وافرجٚل ظذ ِحَدة: 

دٚ يف آختالط مـ ادٍٚشد إخالؿٜٔ افتل ٓ ختٍك ظذ مـ 

. فف أدٕك بهرة

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

. (وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.233 و17/232)ؾتٚوى افِج 

  (. 2768)رؿؿ افٍتقى

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد
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 وُشِئِٝ بٚفسٗال افتٚيل: 

 عامحؽممادلرأةماظيتمتعؿلموػيمعؿزوجة؟ 

: ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل 

ٓ جيقز فِّرأة افًّؾ مع آختالط بٚفرجٚل، شقاء  ) 

 َجَبؾ افرجٚل ظذ ادٔؾ إػ ادتزوجٜ وؽرهٚ: ٕن اهلل 

ـّ ظذ ادٔؾ إػ افرجٚل، مع وجقد  ُٓ َِ افْسٚء، وافْسٚء َجَب

، ؾ٘ذا حهؾ آختالط وؿًٝ افٍتْٜ، وصٚر  ـّ ضًػ ؾٔٓ

ًٚ يف وؿقع افٍسٚد: ٕن افٍْس أمٚرة بٚفسقء فُـ جيقز . شبب

. افًّؾ يف  ٔط فٔس ؾٔف اختالط بٚفرجٚل ب٘ذن زوجٓٚ

وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف  

 .(وشِؿ 

 افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

  ْٜ(.235 و17/234)ؾتٚوى افِج 

  (.4945)رؿؿ افٍتقى 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد
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 وُشِئِٝ بٚفسٗال افتٚيل: 

عامحؽمماظشرعميفمتوظيمادلرأةمأسؿااًلمعنمادلؿؽنمأنم 

ؼؼوممبفاماظرجالمبداًلمسـفا،موذظكمعنمأجلمإجيادمجماالتم

سؿلمظؾؿرأةمصؼط؟م

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

إصؾ يف افؼيًٜ أن تتبقأ ادرأة ادْزفٜ افتل ـرمٓٚ اهلل  ) 

ِر يف ادْزل، وافبًد ظـ أمٚــ افٍتـ وافنبٓٚت،  ََ هبٚ مـ اف

ومٚ يُقن ؾٔف ظرضٜ فّرضرهٚ، وأن تَقم بسبٜٔ أوٓدهٚ تربٜٔ 

. إشالمٜٔ، وتَقم بخدمٜ زوجٓٚ وصٗون بٔتٓٚ

 وفُـ إذا اضىرت إػ أن تًّؾ ؾْٔبٌل أن ختتٚر مـ 

إظامل مٚ يْٚشبٓٚ يف ديْٓٚ ودٕٔٚهٚ، ّممٚ ٓ يٗثر ظذ ؿٔٚمٓٚ 

برظٚيٜ صٗون زوجٓٚ وأوٓدهٚ، مع مراظٚة إذن زوجٓٚ يف 

. ذفؽ

 أمٚ أن تْٚؾس افرجٚل يف إظامل افتل هل مـ اختهٚص 

افرجٚل، ؾٕ٘ف ٓ جيقز: دٚ يف ذفؽ مـ افسِبٔٚت وإضار 

وادٍٚشد افُثرة افتل تستٛ ظذ ذفؽ، حٔٞ إن إظىٚءهٚ 
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ظوق 

بُر أبق زيد 

افٍرصٜ يف ذفؽ َتىٔؿ فِرجٚل، وافَوٚء ظذ افٍرص ادتٚحٜ 

هلؿ يف افًّؾ ؾٔٓٚ، مع مٚ يف ظِّٓٚ يف تِؽ ادجٚٓت مـ 

ًٜ فالختالط بٚفرجٚل، وآؾتتٚن هبٚ، وحهقل  جًِٓٚ ظرض

ًٜ إػ أن ذفؽ ُيوًػ ؿٔٚمٓٚ بقاجبٚت  مٚ ٓ َُتّد ُظَبٚه، إضٚؾ

زوجٓٚ، وصٗون أوٓدهٚ وبٔتٓٚ، ّممٚ يستِزم مًف اشتجالب 

اخلدم واخلٚدمٚت، وذفؽ فف أضاره ومنٚـِف ظذ افْشء 

. وافديـ ـام ٓ خيٍك

 وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف 

 .(وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.237 و17/236)ؾتٚوى افِج 

  (.19359)رؿؿ افٍتقى 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافًزيز آل افنٔخ

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 صٚفح افٍقزان
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حُؿ ظّؾ ادرأة يف اخلىقط اجلقيٜ، وحُؿ ظِّٓٚ يف افٍْٚدق 

 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

ػلمجيوزمظؾؿرأةمادللؾؿةمأنمتعؿلميفماخلطوطم 

ماجلوؼة،مطؿضقػة،مأوميفماظػـادق،موعامإىلمذظك؟

:  ؾٖجٚبٝ افِجْٜ اُدقّؿرة بٚجلقاب افتٚيل

ظِّٓٚ يف اخلىقط اجلقيٜ ـّؤٍٜ يستِزم : أوًٓ  ) 

شٍرهٚ بال زوج وٓ  رم، ـام ينٓد فف افقاؿع، ومع ذفؽ 

ُيًّرضٓٚ فالحتُٚك بٚفرجٚل، ورؤيتٓؿ مْٓٚ مٚ ٓ َيّؾ هلؿ، 

. وـؾ ذفؽ ُ َـَرم

 ًٚ ظِّٓٚ يف افٍْٚدق َمَثُٚر ؾتْٜ، وَمْدَظٚة ٓختالط :  ثٕٚٔ

َِْقة إجٕٚٛ هبٚ، ويف ذفؽ مٚ ؾٔف مـ  هبٚ ُمريٛ، وَمَوّْٜ خلَ

. (وبٚهلل افتقؾٔؼ . افّؼ ادستىر، وؾسٚد ادجتّع

 

حهِ عٌُ املسأ٠ يف ارتطٛط 

 .ادت١ٜٛ، ٚحهِ عًُٗا يف ايفٓادم
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

 

  ْٜ(.239 و17/238)ؾتٚوى افِج 

  (.8259)رؿؿ افٍتقى 
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ادرأة جتتْٛ افَٚت وافدخٚن وافنّٜ وافتّبٚك واجلراك وافتْبؾ: ٕهنٚ مـ افتخقض يف مٚل اهلل بٌرحؼ 

 

 

شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚفٝظـ خقفٜ إٕهٚريٜ  -1

: يَقل

إن راوًٓ يتخق قن    ول اهلل بغري أؼا  ؾفؿ الـور  »

ش. يقم الؼقو ي

[. 2950: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

 :A: ، ؿٚفٝظـ خقفٜ بْٝ ؿٔس  -2

ٍض  ق  شوءت كػسف  ـ  ول اهلل ورأقلفا  » ُربَّو ُ َتَخقِّر

ش. لقس لف يقم الؼقو ي إٓ الـور

أمحد، وافسمذي، وابـ أيب ظٚصؿ، وظبداهلل : أخرجف] 

. "زوائد افزهد"يف 

املسأ٠ جتتٓب ايكات ٚايدخإ ٚايػ١ُ 

ٚايتُباى ٚادتساى ٚايتٓبٌ؛ ألْٗا َٔ 

 ايتدٛض يف َاٍ اهلل بػري حل
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 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

[. 2251: رؿؿ

شًّٝ رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّرو  -3

: يَقل

ٍض  ق  اشتفً كػسفا لقس لف يقم الؼقو ي  » ُربَّو ُ َتَخقِّر

ش. إٓ الـور

. "افُبر"افىزاّن يف : أخرجف] 

  صحٔح افسؽٔٛ " يف وؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:3219) رؿؿ "وافسهٔٛ

 (([. صحق  لغريه )) 

: ، ؿٚفٝظـ ظّرة بْٝ احلٚرث  -4

A: 

ٍض    ول اهلل ورأقلفا لف الـور يقم  » رّب ُ َتَخقِّر

ش. الؼقو ي

. "زوائد ادسْد"افىزاّن، وظبداهلل يف : أخرجف] 
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  صحٔح افسؽٔٛ " يف وؿٚل افنٔخ إفبّٚن

 (:3218) رؿؿ "وافسهٔٛ

  (([.صحق  لغريه )) 



 

: النساء والرجال، ويتضمن ما يلي: الباب الثامن
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َيرم ظذ افرجؾ وادرأة ِخوٚب صًرمهٚ بٚفَسقاد 

 

وافد -ُأيت بٖيب ؿحٚؾٜ : ، ؿٚلظـ جٚبر بـ ظبداهلل  -1

ورأأف واقتف يقم ؾتح مُٜ، - أيب بُر افهديؼ 

: ؿٚل رشقل اهلل ، فكولثَّوَغوَ ي بقو وً 

وا  ذا  وااتـبقا السقاد » ش. غريِّر

[. 2102: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

  رؿؿ "ريٚض افهٚحلغ"وبّقب فف افْقوي يف 

هنل الراؾ واملرأة عـ خضوب شعرمهو : بوب"، (282)

 ."بسقاد

:A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -2

يؽقن  قٌم خيضبقن   آخر الز ون بولسقاد   »

ش. كحقاصؾ اا م  ٓ يرحيقن رائحي ااـي

َٜخُسّ ع٢ً ايسجٌ ٚاملسأ٠ 

 خكاب غعسُٖا بايَطٛاد
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، وأمحد (8/138)أبق داود، وافْسٚئل : أخرجف] 

(. 4/471)، وأبق يًذ (1/273)

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 "افهحٔح ادسْد" يف ، وافنٔخ مَبؾ 8153: رؿؿ

[. 634: رؿؿ

 :A: ، ؿٚلظـ إٔس بـ مٚفؽ  -3

قاد » بقه السَّو وا الشقى  وٓ ُتؼرِّر ش. غريِّر

. أمحد، وابـ حبٚن، واحلٚـؿ: أخرجف] 

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

 [.496:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 4169: رؿؿ

حتريؿ اخلضوب ":  بًْقانراجع رشٚفٜ افنٔخ مَبؾ  · 

. "بولسقاد
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فًـ اهلل ادُتنبٓٚت مـ افْسٚء بٚفرجٚل 

لعـ رأقل اهلل: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  -1

  واملتشبِّرفوت  ـ الـسوء اُدتنبٓغ مـ افرجٚل بٚفْسٚء

 .بولراول

[. 5546: افبخٚري رؿؿ: رواه] 

:A: ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظّر  -2

افًُٚق فقافديف، :  ال ي ٓ يـظر اهلل إلقفؿ يقم الؼقو ي »

ش. …، وافديقثواملرأة املْتاؾي املتشبفي بولراول

أمحد، وافْسٚئل، وابـ خزيّٜ، وابـ حبٚن، : رواه] 

. واحلٚـؿ

 صحٔح اجلٚمع" يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف" 

[. 674:  رؿؿ"افسِسِٜ افهحٔحٜ"، ويف 3071: رؿؿ

 

 

 يعٔ اهلل امُلتػبٗات َٔ ايٓطا٤ بايسجاٍ
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  ّٜٔٔاؿتوٚء افكاط "ـتٚب ] وؿٚل ابـ ت

افًَؾ /، ط(132)ابـ ظثّٔغ ص/ط، "ادستَٔؿ

 ([:104)أيب مٚفؽ ص/، ط(1/251)

( … ًٚ ـام أن افٍرق بغ افرجٚل وافْسٚء دٚ ـٚن مىِقب

ًٚ فًـ  ادتنبٓٚت مـ افْسٚء بٚفرجٚل، »طٚهرًا وبٚضْ

أخرجقهؿ مـ »: ، وؿٚلشوادتنبٓغ مـ افرجٚل بٚفْسٚء

ًٚ يف افيٚهر . ()شبٔقتُؿ وٍٕك ادخْٞ دٚ ـٚن رجاًل متنبٓ

. (بٌر جْسف

                      
 .1134:  مسِؿ رؿؿ( 1)
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افْسٚء أُض ؾتْٜ ظذ افرجٚل 

 :A: ، ؿٚلظـ أشٚمٜ بـ زيد  -1

 و تركً بعدي  تـي أرّض عىل الراول  ـ  »

ش. الـسوء

: ، ومسِؿ رؿؿ4808: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

2740 .]

ٍُٕٔؾ  -2 أحد -ظـ شًٔد بـ زيد بـ ظّرو بـ 

، ظـ رشقل اهلل- افًؼة ادبؼيـ بٚجلْٜ

 :إٔف ؿٚل

 و تركً بعدي   الـوس  تـي أرّض عىل الراول  »

ش.  ـ الـسوء

 [.2741: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

  

 ايٓطا٤ أقُس فت١ٓ ع٢ً ايسجاٍ
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أول ؾتْٜ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ يف افْسٚء 

 

، ظـ افْبلظـ أيب شًٔد اخلدري  

: ؿٚل

إن افدٕٔٚ حِقٌة خّرضٌة، وإن اهلل مستخٍُِؿ  »

واتؼقا ؾٔٓٚ، ؾْٔير ـٔػ تًِّقن، ؾٚتَقا افدٕٔٚ، 

ش. الـسوءا  نن أول  تـي بـل إِسائقؾ كوكً   الـسوء

 [.2742: مسِؿ رؿؿ: رواه] 

 

  

 أٍٚ فت١ٓ بين إضسا٥ٌٝ ناْت يف ايٓطا٤
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! افْسٚء ٕٚؿهٚت ظَؾ وديـ

 :إٔف ؿٚل، ظـ رشقل اهللظـ ظبداهلل بـ ظّر  -1

ثِْرَن آشتٌٍٚر: ؾّ٘ن ! يٚ مًؼ افْسٚء » ـْ ، وَأ ـَ َتَهَدْؿ

. شرأيتُـ أـثر أهؾ افْٚر

ـّ  ! ومٚ فْٚ يٚ رشقل اهلل- : َجْزَفٜ- ؾَٚفٝ امرأة مْٓ

: أـثر أهؾ افْٚر؟ ؿٚل

ِنَر،  » ًَ ْرَن اف ٍُ ُْ ، َوَت ـَ ًْ َِ ثِْرَن اف ُْ و و رأيً  ـ ُت

ـّ  ـٍ أغؾى لذي ُلّى  ـؽ ش. كو  وت عؼٍؾ ودي

َُٕهٚن افًَؾ وافديـ؟ؿٚل! رشقل اهلل يٚ:  ؿٚفٝ  :ومٚ 

ؾنٓٚدة امرأتغ تًدُل صٓٚدة : أمٚ َٕهٚن افًَؾ  ·      » 

 .رجؾ، ؾٓذا َٕهٚن افًَؾ

  ومتُٞ افِٔٚيل مٚ تهع، وتٍىر يف رموٚن، ؾٓذا

 .شَُٕهٚن افديـ

[. 79: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

 !ايٓطا٤ ْاقؿات عكٌ ٚدٜٔ
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خرج رشقل اهلل: ، ؿٚلظـ أيب شًٔد اخلدري  -2

: يف أضحك أو ؾىٍر إػ ادَُهَذ، ؾّّر ظذ افْسٚء ؾَٚل

ـّ أـثر أهؾ افْٚر! يٚ مًؼ افْسٚء » ُُ . شتهدؿـ: ؾّ٘ن ُأِرْيُت

ـَ  : ؿٚل! وبَؿ يٚ رشقل اهلل؟:  ؾَِ

ِنَر،  » ًَ ْرَن اف ٍُ ُْ ، َوَت ـَ ًْ َِ ثِْرَن اف ُْ  و رأيً  ـ كو  وت ُت

ـّ  ش. عؼؾ وديـ أذ ى لُِؾىِّر الراؾ ااوزم  ـ إأداك

 :ؿٚل! ومٚ َٕهٚن ديْْٚ وظَِْٚ، يٚ رشقل اهلل؟:  ؿِـ

. شأفٔس صٓٚدة ادرأة مثؾ ٕهػ صٓٚدة افرجؾ؟ »

: ؿٚل. بذ:  ؿِـ

ؾذفؽ مـ َٕهٚن ظَِٓٚ، أفٔس إذا حٚضٝ مل ُتهِؾ ومل  »

. شتُهؿ؟

: ؿٚل. بذ:  ؿِـ

. شؾذفؽ مـ َٕهٚن ديْٓٚ »

 ومل 80: ، ومسِؿ رؿؿ298: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

. [َيُسْؼ فٍيف
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: ؿٚل، ظـ افْبلظـ أيب هريرة  -3

ثِْرَن آشتٌٍٚر: ؾّ٘ن ! يٚ مًؼ افْسٚء »  ـْ ـَ َوَأ َتَهَدْؿ

. شرأيتُـ أـثر أهؾ افْٚر

ـّ  ! ومٚ فْٚ يٚ رشقل اهلل- : َجْزَفٜ- ؾَٚفٝ امرأة مْٓ

: أـثر أهؾ افْٚر؟ ؿٚل

ِنَر،  » ًَ ْرَن اف ٍُ ُْ ، َوَت ـَ ًْ َِ ثِْرَن اف ُْ و و رأيً  ـ ُت

ـّ  ـٍ أغؾى لذي ُلّى  ـؽ ش. كو  وت عؼٍؾ ودي

َُٕهٚن افًَؾ وافديـ؟ؿٚل! رشقل اهلل يٚ:  ؿٚفٝ  :ومٚ 

 «       ؾنٓٚدة امرأتغ تًدُل صٓٚدة : أمٚ َٕهٚن افًَؾ

 .رجؾ، ؾٓذا َٕهٚن افًَؾ

  ومتُٞ افِٔٚيل مٚ تهع، وتٍىر يف رموٚن، ؾٓذا

 .شَُٕهٚن افديـ

[.  ومل يُسؼ فٍيف80 :مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 
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مل يُّؾ مـ افْسٚء إٓ ؿِٔؾ 

: ، ؿٚل ظـ أيب مقشك إصًري 

A: 

َؾ مـ افرجٚل ـثر،  » ُّ : ومل َيْؽُؿْؾ  ـ الـسوء إٓـَ

، وؾوؾ ظٚئنٜ () ريؿ بـً عؿران  وآأقي ا رأة  رعقن

. شظذ افْسٚء ـٍوؾ افثريد ظذ شٚئر افىًٚم

 [.2431: ، ومسِؿ رؿؿ3230: افبخٚري رؿؿ: أخرجف] 

                      
(1)   ظْد "صحٔح اجلٚمع"ؿٚل افنٔخ إفبّٚن رمحف اهلل يف تًَِٔف ظذ 

 (:4578)هذا احلديٞ رؿؿ 

 :زاد ابـ مردويف مـ حديٞ ُؿّرة بـ إيٚس مرؾقظًٚ  )) 

ش. وخدجيي بـً خقيؾد »

 "افبدايٜ وافْٓٚيٜ"  وإشْٚده صحٔح، ـام ؿٚل ابـ ـثر يف 

( 3/129 .))  )

 مل ٜهٌُ َٔ ايٓطا٤ إال قًٌٝ
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حُؿ افهداؿٜ بغ اجلْسغ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

:معامحؽمماظشرعميفماظصداضةمععماجلـسماآلخر،ممبعـى 

أنمتؿكذماظػؿاةمصدؼؼًا،مأوماظعؽس؟مععماظعؾممأنمػذهم

م.اظصداضةمذرؼػةمسػقػة،مؼعؾممبفاماجلؿقع،موظقلتميفماخلػاء

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

هذا مـ أظيؿ ادحرمٚت، وأصد ادُْرات: ؾال جيقز ) 

فِّرأة أن تهٚدق افرجٚل افذيـ فٔسقا مـ  ٚرمٓٚ أو 

. افًُس: ٕن ذفؽ وشِٜٔ إػ افٍتْٜ وافقؿقع يف افٍٚحنٜ

 .(وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

  ْٜ(.67 و17/66)ؾتٚوى افِج 

  (.16746)رؿؿ افٍتقى 

 حهِ ايؿداق١ بني ادتٓطني

 

 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافًزيز آل افنٔخ

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 صٚفح افٍقزان

ظوق 

بُر أبق زيد 
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 افرئٔس

 ظبد افًزيز بـ ظبداهلل بـ بٚز

ٕٚئٛ افرئٔس 

 ظبدافرزاق ظٍٍٔل

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؽديٚن

ظوق 

 ظبداهلل بـ ؿًقد

 

حُؿ ادراشِٜ بغ اجلْسغ 

 ُشِئِٝ افِجْٜ افدائّٜ بٚفسٗال افتٚيل: 

ػلمجيوزمظػؿاةمأنمترادلمذابًاممبام:  تَقل افسٚئِٜ

 ُؼعرفمبرطنماظؿعارف؟

:  ؾٖجٚبٝ بٚجلقاب افتٚيل

ٓ جتقز ادراشِٜ بْٔؽ وبغ صٚب ؽر َ َْرٍم َفِؽ بام  ) 

ُيًرف برــ افتًٚرف: ٕن ذفؽ ّممٚ ُيثر افٍتْٜ، وُيٍيض إػ 

. افّؼ وافٍسٚد

وبٚهلل افتقؾٔؼ، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد وآفف وصحبف  

 .(وشِؿ 

افِجْٜ افدائّٜ فِبحقث افًِّٜٔ واإلؾتٚء 

 

  ْٜ(.68 و17/67)ؾتٚوى افِج 

  (.8593)رؿؿ افٍتقى 

 حهِ املساض١ً بني ادتٓطني

 



 

: أحىال النساء يىم القيامت، ويتضمن ما يلي: الباب التاسع
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أؿّؾ شٚـْل اجلْٜ افْسٚء 

: ، ؿٚلظـ ظّران بـ حهغ  -1

A: 

ش. إن أ ؾ أوكـل ااـي الـسوء »

[. 2738: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

بْٔٚ ٕحـ مع ظّرو : ظـ ظامرة بـ خزيّٜ، ؿٚل -2

 يف حٟ أو ظّرة، ؾ٘ذا ٕحـ بٚمرأة بـ افًٚص 

ظِٔٓٚ حبٚئر هلٚ وخقاتٔؿ، وؿد بسىٝ يدهٚ ظذ 

يف هذا بْٔام ٕحـ مع رشقل اهلل: اهلقدج، ؾَٚل

، إذ ؿٚل ِٛ ًْ : افِن

ًٚ؟ » ، شإيروا هؾ ترون صٔئ

ٌّ ضانين ادت١ٓ ايٓطا٤  أق
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ًٚ ؾٔٓٚ ُؽَراٌب َأْظَهُؿ، أمحر :   ؾَِْٚ َٕ ٕرى ِؽْرَبٚ

: رشقل اهللؿٚل ادَْٚر وافرجِغ، ف

ـّ  » ٓ يدخؾ ااـي  ـ الـسوء  إٓ  ـ كون  ـف

ش.  ثؾ  ذا الغراب   الغربون

، واحلٚـؿ (205-4/197)أمحد : أخرجف ]

، وأبق يًذ، وابـ ظسٚـر، وابـ ؿتٔبٜ يف (4/602)

 ."إصالح افٌِط"

 افسِسِٜ " يف  افنٔخ إفبّٚن وصححف

 .1850:  رؿؿ"افهحٔحٜ

 اجلٚمع " يف  افنٔخ مَبؾ وصححف

 [.، واحلٚـؿ(1/486 )"افهحٔح
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افْسٚء أـثر أهؾ افْٚر 

  

ؿٚل  ّد : ، ؿٚلظـ ظبداهلل بـ ظبٚس  

: 

ُٝ يف اجلْٜ ؾرأيٝ أـثر أهِٓٚ افٍَراء،  » ًْ َِ اَِض

ًُ   الـور  رأيً أكثر أ ؾفو الـسوء َؾْع ش. واطَّو

 [.2737: مسِؿ رؿؿ: أخرجف] 

 ايٓطا٤ أنجس أٌٖ ايٓاز

 





 

إحهٚئٔٚت : افبٚب افًٚذ
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  ذـرت جريدة إحد افِبْٕٜٚٔ يف ظددهٚ رؿؿ

مـ افىٚفبٚت شَىـ يف % 60أن أـثر مـ : (650)

آمتحٕٚٚت: بسبٛ تٍُرهـ يف اجلْس أـثر مـ دروشٓـ 

 .()-ٕتٔجٜ آختالط-أو حتك مستَبِٓـ 

  افقٓيٚت ادتحدة متثؾ أظذ مًدٓت جلرائؿ

ؾَط مـ اجلْٚة، % 30آؽتهٚب، وٓ يتؿ افَبض إٓ ظذ 

ثؿ ٓ ُيَّدم إػ ادحٚـّٜ ظدد ـبر مـ ادَبقض ظِٔٓؿ: 

ًٚ مـ % 50فذفؽ ؾ٘ن  مـ افْسٚء يتجْبـ اخلروج فٔاًل: خقؾ

 .()آؽتهٚب

  ـام أثبتٝ اإلحهٚئٔٚت أن أـز ٕسبٜ فزٕٚ ادحٚرم

ًٚ يف افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ  .()تقجد أيو

                      
(1)

 
 . مقؿع ضريؼ اإلشالم

.ادهدر افسٚبؼ  (2)
 

 .ادهدر افسٚبؼ  (3)
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  ويف ؾرٕسٚ ٕتٔجٜ آختالط، ؾ٘ن مِٔقن

ًٚ بدون زواج  (1.000.000) رجؾ وامرأة ئًنقن مً

ـؾ ظٚم، وهذه افْسبٜ يف % 63ذظل، وذفؽ بْسبٜ 

 (1/3)ارتٍٚع مستّر، وتٗـد اإلحهٚءات أن ثِٞ 

 .()شُٚن ؾرٕسٚ ئًنقن بدون زواج أو ارتبٚط

  يف ؾرٕسٚ إخٍوٝ مًدٓت افزواج مـ ًٚ وأيو

أفػ حٚفٜ ظٚم  (266)م إػ 1972أفػ حٚفٜ ظٚم  (400)

ـؾ % 30م، أي أن ٕسبٜ افزواج تْخٍض بْسبٜ 1986

 .()ظٚم، وهذا ٕتٔجٜ آختالط

                      
 . مقؿع ضريؼ اإلشالم( 1)

 .ادهدر افسٚبؼ  ( 2)
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  مِٔقن 13إن افتَديرات افىبٜٔ دفٝ ظذ أن حقايل 

م، 1976 أفػ حٚفٜ إجٓٚض جْٚئل متٝ يف ظٚم 700و 

يف افبالد افْٚمٜٔ، ومِٔقن حٚفٜ يف أشبٕٚٔٚ وافزتٌٚل، ويف 

بَٜٔ أوروبٚ مِٔقن حٚفٜ، ويف افٔٚبٚن مٚ يَرب مـ ادِٔقن 

ًٚ، ويف اإلَتٚد افسقؾٔتل  وأوروبٚ افؼؿٜٔ  (شٚبًَٚ )أيو

ًٚ، ويف افهغ مثِٓؿ  .()بوًٜ ماليغ شْقي

  يٗـد إضبٚء افٌربٔقن ظذ أن اإلبٚحٜٔ يف بالدهؿ

هل أـز إشبٚب ادٗديٜ فًَِؿ: ٕن ذفؽ يٗدي إػ 

مرض افتٓٚب احلقض ظْد ادرأة، وافذي يٗثر ظذ ظّؾ 

ادبٔض وافرحؿ، ؾَد ارتًٍٝ ٕسبٜ افًَؿ بغ افْسٚء 

ًٚ، وهل أظذ 24-20ادتزوجٚت افاليت أظامرهـ بغ   ظٚم

                      
 .مقؿع ضريؼ اإلشالم  (1)
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-1965مٚ بغ % 77مرحِٜ يف خهقبٜ ادرأة، إػ 

 .()م1982

  ٜٕسبٜ اإلصٚبٜ برسضٚن ظْؼ افرحؿ تُقن ثالث

أضًٚف افْسبٜ افًٚديٜ ظْد ّممِٚرشٚت افًالؿٚت اجلْسٜٔ مع 

ًٚ يف افسـ ادبُرة  .()ظدة رجٚل، خهقص

  مـ ضالب ـِٜٔ افىٛ يف جٚمًٜ % 75يف مك

 .()افَٚهرة يرؾوقن آختالط

                      
 .مقؿع ضريؼ اإلشالم(  1)

 . ادهدر افسٚبؼ  (2)

(3)
 
 

 .مقؿع إخقان أون ٓيـ
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B 

هبذا افَدر أـتٍل، وأشٖل اهلل افًئؿ بّْف وـرمف 

أن يْك ديْف، وُيًع ـِّتف، وأن َُيّؼ احلؼ، وُيبىؾ 

. افبٚضؾ، وأن يْك أهؾ ضٚظتف، ويذل أهؾ مًهٔتف

 ـام أشٖفف تًٚػ أن يٍْع بف اإلشالم وادسِّغ، 

 ،ًٚ ًٚ، وظّاًل صٚحل وأن يرزؿْل وإخقاّن ظِاًم ٕٚؾً

ًٚ ظذ افُتٚب وافسْٜ، وظذ ؾٓؿ افسِػ افهٚفح،  وثبٚت

. حتك َِٕٚه، إٕف ظذ ـؾ رء ؿدير، وبٚإلجٚبٜ جدير

 وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد، وظذ آفف وصحبف وشِؿ 

 .تسِٔاًم مزيداً 

 

 

مسجـد افُســـَْٜ -احلديدة

هـ 1427/ صٍر/16يف 

 أبق إبراهٔؿ
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 112 ............................فًـ اهلل افقاصِٜ وادقصقفٜ وادستقصِٜ 

إذا ـٕٚٝ ادرأة ٓ َتِؼ رأشٓٚ يف احلٟ وافًّرة، ؾٍل ؽرمهٚ مـ بٚب أوػ

.................................................................... 114 

هٚت  ِّ ـَ اهلل افَْٚمهٚت واُدتْ ًَ  115 ....................................ف

ِِجٚت   116 .................................................فًـ اهلل اُدتٍ

ـَ اهلل افقاصامت وادقصقمٚت واُدْستقصامت  ًَ  117 ......................ف

 119 ......................................ادرأة َتٚؾظ ظذ َؿّص َأطٍٚرهٚ 
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 120 ......حُؿ إطٚؾر افِهْٚظٜٔ وافُرُمقش ادستًٚرة وافًدشٚت ادِقٕٜ 

 :املرأة املسؾؿي  ع لبوأفو  ويتضؿـ  و ييل: البوب الثولٌ

 123 ..حجٚب ادرأة ادسِّٜ ظروة مـ ظرى اإلشالم ؾٚحذري أن تَْؤٓٚ

 124 .............................................ذوط افًبٚءة افؼظٜٔ 

 128 ..............................حُؿ احلجٚب افذي َيجؿ رأس ادرأة 

 131 ..................................................ـٚشٔٚت ظٚريٚت 

 132 .............................................حُؿ ؾسٚتغ إظراس 

 135 .................................َيرم ظذ ادرأة أن تِبس فبس صٓرة 

 َِٜٔ ُِقَزة افو  137 ...............................................حُؿ افَب

 139 ........................................َتريؿ فبس افبْىِقن فِْسٚء 

 141 ................. (افبٚروـٜ)حُؿ اإلشالم يف صًر افرأس افهْٚظل 

 :املرأة املسؾؿي  ع زوافو  ويتضؿـ  و ييل: البوب الرابع

 151 ..................................ادرأة ادخىقبٜ أجْبٜٔ ظـ اخلٚضٛ 

 152 ..إؾوؾ ترك افَٚظٚت وؿهقر إؾراح ويُقن يف بٔقت افًروشغ 

 156 ..............................................تٖديٛ ادرأة وتًِّٔٓٚ 

 157 ......................! أيـ ؽرتُؿ ظذ أظراضُؿ؟! يٚ أوفٔٚء افْسٚء

 160 .َتريؿ وصػ ادرأة ادرأة فزوجٓٚ ـٖٕف يْير إفٔٓٚ فٌر ؽرٍض ذظل 

 161 ........................................َتريؿ ٕؼ أُسار آشتّتٚع 

 164 .....امتْٚع ادرأة مـ ؾراش زوجٓٚ إذا دظٚهٚ ـبرة مـ ـبٚئر افذٕقب 

 166 ...................َتريؿ شٗال ادرأة زوجٓٚ افىالق مـ ؽر مٚ بٖس 
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املرأة املسؾؿي  ع أ ربوئفو وذوي أرأو فو  ويتضؿـ  و : البوب اخلو س

 :ييل

 171 ..................................مـ افُبٚئر أن تَىع ادرأة أرحٚمٓٚ 

 172 .....................مٚ افذي ُتيٓره ادرأة أمٚم افْسٚء وأمٚم  ٚرمٓٚ؟ 

 178 ................َتريؿ فبس افنٍٚف أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء 

 179 ..................َتريؿ فبس افؤؼ أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء 

 180 .................َتريؿ فبس افَهر أمٚم إجٕٚٛ وادحٚرم وافْسٚء 

 181 ...........................................َتريؿ َمس ادرأة إجْبٜٔ 

 182 ......................................َتريؿ مهٚؾحٜ ادرأة إجْبٜٔ 

 187 .................................َتريؿ آختالط بٚفْسٚء إجْبٔٚت 

ق  ّْ ِْقة بٚحلَ  188 ................................................َتريؿ اخلَ

 189 ........................................َتريؿ اخلَِقة بٚدرأة إجْبٜٔ 

 191 .............َتريؿ اخلَِقة بَريبٚت افزوجٜ مـ ؽر أصقهلٚ وؾروظٓٚ 

 :املرأة املسؾؿي  ع أخقاهتو وصديؼوهتو  ويتضؿـ  و ييل: البوب السودس

 195 ........................اختٔٚر ادرأة افهٚحلٜ فِجِٔسٚت افهٚحلٚت 

 204 ...........................................ٓ تتنبًل بام فٔس ظْدك 

 205 ..................................مـ افُبٚئر إؾسٚد ادرأة ظذ زوجٓٚ 

 209 .....................................................حُؿ افَزؽرضٜ 

 :املرأة املسؾؿي  ع جمتؿعفو  ويتضؿـ  و ييل: البوب السوبع

 213 ......................................ٓ ُيٍِح ؿقٌم وَفقا أمرهؿ امرأة 
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 218 ..............................................فٔس ظذ افْسٚء جٓٚد 

ِّف   220 ........................ادرأة ادسِّٜ َترص ظذ افِرؾؼ يف إمر ـ

 229 ...............................افهٚحلٜ يف افْسٚء ـٚفٌراب إظهؿ 

 231 .........................................................ادرأة ظقرة 

 235 .......................................ٓ خر يف امرأة ٓ حٔٚء مًٓٚ 

ـّ شبٛ يف هالك إمٜ   242 .......................وصؾ افْسٚء فُنًقره

 245 .............................وجقب تٌىٜٔ وجف ادرأة أمٚم إجٕٚٛ 

 259 ................................................افًْٔٚن زٕٚمهٚ افَْير 

 260 .............................................إذٕٚن زٕٚمهٚ آشتامع 

ِِسٚن زُٕٚه افُالم   261 .................................................اف

 262 ...............................ادرأة ادسِّٜ َتٍظ فسٚهنٚ إٓ مـ خر 

 279 .....................مـ افُبٚئر أن تتسبٛ ادرأة يف شٛ أبٔٓٚ أو أمٓٚ 

 280 ..................................................افٔد زٕٚهٚ افبىش 

 281 ....................................َتريؿ تىٔٛ ادرأة ظْد خروجٓٚ 

 285 ....................................................افنٔىٚن وادرأة 

 286 .................ادرأة ُتَبؾ يف صقرة صٔىٚن وُتدبر يف صقرة صٔىٚن 

 287 ................................إذا خرجٝ ادرأة اشتؼؾٓٚ افنٔىٚن 

 289 ...........................................حُؿ ؿٔٚدة ادرأة فِسٔٚرة 

ٍردهٚ  ُّ  296 .....................َتريؿ رـقب ادرأة مع افسٚئؼ إجْبل ب

 297 ..........................................فٔس فِّرأة وشط افىريؼ 

ًٚ وٓ تِبس افًُٛ افًٚيل  ًٚ  سم  298 .............ادرأة ادسِّٜ متق منٔ
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 302 ....................................................ؿدمٚ ادرأة ظقرة 

 303 .................................................افِرجؾ زٕٚهٚ اخلُىٚ 

صالة ادرأة يف بٔتٓٚ خٌر مـ صالهتٚ يف مسجد ؿقمٓٚ، ؾُٔػ بذهٚهبٚ إػ 

 304 ........................................................! إشقاق؟

 308 ................................َتريؿ شٍر ادرأة بدون زوٍج أو  رم 

 311 ............................................حُؿ افدراشٜ ادختِىٜ 

 313 ..............................................ظْد َمـ تتًٚفٟ ادرأة؟ 

 315 ............ادرأة ادسِّٜ ٓ تًّؾ مع افرجٚل افذيـ هؿ ؽر  ٚرم هلٚ 

 322 .......حُؿ ظّؾ ادرأة يف اخلىقط اجلقيٜ، وحُؿ ظِّٓٚ يف افٍْٚدق 

ادرأة جتتْٛ افَٚت وافدخٚن وافنّٜ وافتّبٚك واجلراك وافتْبؾ: ٕهنٚ مـ 

 324 .......................................افتخقض يف مٚل اهلل بٌرحؼ 

 :الـسوء والراول  ويتضؿـ  و ييل: البوب الثو ـ

 329 ....................َيرم ظذ افرجؾ وادرأة ِخوٚب صًرمهٚ بٚفَسقاد 

 331 ..............................فًـ اهلل اُدتنبٓٚت مـ افْسٚء بٚفرجٚل 

 333 ........................................افْسٚء أُض ؾتْٜ ظذ افرجٚل 

 334 ...............................أول ؾتْٜ بْل إُسائٔؾ ـٕٚٝ يف افْسٚء 

 335 ........................................! افْسٚء ٕٚؿهٚت ظَؾ وديـ

 338 .........................................مل يُّؾ مـ افْسٚء إٓ ؿِٔؾ 

 339 .........................................حُؿ افهداؿٜ بغ اجلْسغ 

 340 .........................................حُؿ ادراشِٜ بغ اجلْسغ 
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 :أأقال الـسوء يقم الؼقو ي  ويتضؿـ  و ييل: البوب التوأع

 343 ............................................أؿّؾ شٚـْل اجلْٜ افْسٚء 

 345 ...............................................افْسٚء أـثر أهؾ افْٚر 

 347 ...............................................إأ وئقوت : البوب العوّرش

 353 .....................................................................خٚمتٜ 

 355 .................................................................... ؾٓرس

 


