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فقــد كــان الباعــث علــى تــأليف هــذه الرســالة وإخراجهــا للنــاس ألول مــرة، : أمــا بعــد
جــزاه اهللا  - اهللا تبــارك وتعــاىل األســتاذ عبــد الــرمحن ألبــاين، فإنــهحتقيــق رغبــة أخينــا يف

اقـــرتح تأليفهـــا مبناســـبة بنائـــه علـــى زوجـــه، ففعلـــت، مث قـــام هـــو بطبعهـــا علـــى  -خـــرياً 
ووزعها جماناً يف حفلة زفافه، مكان مـا جـرى النـاس عليـه مـن توزيـع السـكاكر  ،نفقته

نفعه، فكان ذلك منـه سـنة حسـنة، مـن واحللويات وغريها، مما ال يبقى أثره وال يدوم 
ما أحوج املسلمني إىل االقتداء به فيها، والسري علـى  -إن شاء اهللا -حسناته الكثرية

 . منواهلا
االسـتفادة منهـا، تعمـيم نشـرها علـى  مث ملا نفدت نسخ الطبعة األوىل، وكان مـن متـام

حلوا علّي بالطلـب، الناس يف خمتلف األقطار واألمصار، رأى كثريون إعادة طبعها، وأ
فاســتجبت لــذلك، وتفرغــت لــه بعــض الوقــت، فأضــفت إليهــا زيــادات كثــرية، فــاتين 

 . إيرادها يف الطبعة األوىل بسبب السرعة ال    با تأليفها وإخراجها
وقد رأيت أن أوسع الكالم يف بعض املسائل اهلامة ال  أساء بعض الناس فهمهـا يف 

خطــأهم فيهــا، وبعــدهم عــن الصــواب  -اســتطعت مــا -هــذا العصــر أو قبلــه، فبينــت
فيما قالوه حوهلا، وذلك باحلجة والربهان، ليكـون القـارئ الكـرمي علـى بينـة مـن أمـره، 
وبصرية من دينه، فال يتأثر بشبهات الشاكني، وجـدال املبطلـني، وقلـة السـالكني، يف 

ه، فكيـف هـو زمن أصبح التمسك فيه بالسـنة غريبـاً يف بـين دينـه احملـاولني التمسـك بـ
 !يف املخالفني له، الصادين عنه؟

أســأل اهللا تبــارك وتعــاىل أن جيعلنــا مــن عبــاده القليــل الــذين قــال فــيهم نبيــه صــلى اهللا 
  .مسلم )وإّن اإلسالم بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء: (عليه وسلم

شـيخ حمـب الـدين اخلطيـب وأقدم بني يدي الرسالة الكلمـة اهلامـة الـ  كـان العالمـة ال
تفضــل بكتابتهــا وطبعهــا يف مقدمــة الطبعــة األوىل، ملــا فيهــا مــن فوائــد ومــواعظ، وهــي 
يف رأيـــي متهيـــد قـــوي لنســـاء هـــذا العصـــر لكـــي يتيســـر هلـــن العمـــل مبـــا جـــاء يف هـــذه 



الرســـالة ممـــا مل يألفنـــه، بـــل ومل يســـمعن بـــه مـــن قبـــل، فـــاللهم أرنـــا احلـــق حقـــاً وارزقنـــا 
 . الباطل باطًال وارزقنا اجتنابه، إنك مسيع جميباتباعه، وأرنا 

 .هـ25/10/1376دمشق يف 
 
 

 مقدمة الطبعة األولى
 بقلم فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمــد هللا رب العــاملني، وال رب هلــم غــريه، وال يطــاع يف الســر والعلــن ســواه، وصــلى 
هـادي اإلنسـانية إىل سـنة احلـق، وعلـى آلـه وصـحبه اهللا على معلم الناس اخلـري حممـٍد 

 .وسلم
وبعـــُد؛ فـــإن مجـــاهري املســـلمني ال يزالـــون يف مثـــل عقـــول األطفـــال؛ يلهـــيهم مـــا يلهـــي 
األطفال، يلهـيهم مـا يلهـي األطفـال، ويصـرفهم عـن منـاهج اخلـري وأهـداف احلـق كـل 

م يف مــــا يصــــرف األطفــــال مــــن أالعيــــب وتوافــــه وأوهــــام، حــــىت يتحــــروا ســــنة اإلســــال
االعتــــدال، وهدايتــــه يف التحــــرر مــــن كــــل مــــا اســــتعبدوا لــــه مــــن املالهــــي والسفاســــف 
والزخارف والشهوات، وحينذذيرجعون إىل ربم، فـيحفظ هلـم عقـوهلم، ويبـارك هلـم يف 
أوقــاتم وأعمــاهلم وجهــودهم، ويــدخر هلــم ثــروتم وأســباب قــوتم، فيســتعملو�ا فيمــا 

 . لطا�مينفعهم، ويكون بم عزهم، ويعلو به س
وحتــري ســنة اإلســالم يف االعتــدال، واالنتفــاع بدايتــه يف التحــرر مــن السفاســف الــ  

 : صار السملمون مستعبدين هلا منذ أكثر من ألف سنة، يتوقف على أمرين
إخالص العلماء العاملني الـذين يبينـون لألمـة سـنن دينهـا يف كـل ناحيـة مـن : أحدمها

 . المالنواحي ال  تتناوهلا رسالة اإلس



ازديــاد عــدد املســلمني الــذين يوطنــون أنفســهم يف ترديــد ذلــك البيــان العلمــي : والثــاين
 . بالعمل به، حىت يتلقاه عنهم بالقدوة من ال يتيسر هلم تلقيه بالدرس والتعلم

وهذه الرسالة اللطيفة منوذج لناحية مـن النـواحي الـ  تناولتهـا رسـالة اإلسـالم بالسـنن 
س اخلــري صــلى اهللا عليــه وســلم، يف حفــالت الزفــاف وآدابــه الصــحيحة عــن معلــم النــا

ووالئمــه، وهــي الناحيــة الــ  أســرف فيهــا املســلمون بالبعــد عــن ســنن اإلســالم، حــىت 
بفطــرة العروبــة وحتررهــا  -يف هــذه الناحيــة -أوغلــوا ال يف اجلاهليــة األوىل الــ  امتــازت

هــا كــل طبقــة بالطبقــة الــ  مــن بــذخ املرتفــني، بــل يف اجلاهليــة الطارئــة الــ  تشــبهت في
ســبقتها إىل النــار، حــىت أصــبحت أعبــاء الــزواج وتكاليفــه فــوق طاقــة النــاس، فكــادوا 

أل�ــــم انصــــرفوا فيــــه عــــن ســــنن  -وهــــو يف نفســــه مــــن ســــنة اإلســــالم -ينصــــرفون عنــــه
 . اإلسالم، فأوقعهم ذلك يف شر أنواع اجلاهلية

وعها، تيـأ هلـا مؤلـف مـن دعـاة وبعد أن تيأت هلذه الرسالة املناسبة ال  عينت موضـ
السنة الذين وقفوا حياتم على العمل إلحيائها، وهو أخونـا بالغيـب الشـيخ أبـو عبـد 
الــــرمحن حممــــد ناصــــر نــــوح جنــــايت األلبــــاين، فوضــــع بــــني أيــــدي املســــلمني النصــــوص 
الصــــحيحة واحلســــنة مــــن ســــنة رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف آداب الزفــــاف، 

ّتسـع لـه الوقـت وواتتـه األسـباب، فاستقصـى كـل مـاورد مـن ذلـك وحبذا لـو كـان قـد ا
ولكـن . يف احلياة الزوجية، وآداب البيت، وما ينبغي أن تكون عليه األسرة اإلسالمية

ظهـــور اهلـــالل يف ليلتـــه األوىل، قـــد يشـــعر مبـــا يليـــه مـــن مطـــالع صـــفحات القمـــر حـــىت 
 . يكون بدراً كامالً 

ملؤلـــف الـــذي يســـتوفيه، تيـــأ هلـــا كـــذلك املســـلم وكمـــا تيـــأ هلـــذه الرســـالة موضـــوعها وا
األول واملسلمة األوىل اللذان آليا أن يكونا قدوة للمسلمني يف االعتدال والتحرر من 
العبوديـــة للسفاســـف واملالهـــي وتوافـــه العـــادات، عنـــدما اســـتخارا اهللا، فخـــار هلمـــا أن 

ليـد اجلاهليــة األجنبيــة يبنيـا البيــت املسـلم الطــاهر، واألســرة اإلسـالمية املتحــررة مــن تقا
فـأرجو اهللا عـز وجـل أن يأخـذ بيـد أخـي املـؤمن الاهـد األســتاذ . عنـا، والطارئـة علينـا



الســيد عبــد الــرمحن البــاين يف مجيــع مراحــل حياتــه، حــىت حيقــق لــه آمالــه، ملتزمــاً ســنة 
 . اإلسالم يف ذلك ما استطاع

من تاريخ نساء العروبة  وأختم هذه الكلمة بأن أضرب لعروسه املسلمة الفاضلة مثالً 
واإلسالم، ينبغي لكل مسلمة أن جتعله نصب عينيها، لتكون من اخلالـدات إن شـاء 

 . اهللا
 -يـــوم تزوجـــت -إن فاطمـــة بنـــت أمـــري املـــؤمنني عبـــد امللـــك بـــن مـــروان كـــان ألبيهـــا

السلطان األعظم على الشام والعراق واحلجاز واليمن وإيران والسـند وقفقاسـيا والقـرم 
اء النهــر إىل جنــارا وجنــوة شــرقاً، وعلــى مصــر والســودان وليبيــا وتــونس واجلزائــر ومــا ور 

ومل تكن فاطمة هـذه بنـت اخلليفـة األعظـم وحسـب، . واملغرب األقصى وإسبانيا غرباً 
الوليـــد بـــن عبـــد : بـــل كانـــت كـــذلك أخـــت أربعـــة مـــن فحـــول خلفـــاء اإلســـالم، وهـــم

لـك، وهشـام بـن عبـد امللـك، ويزيـد امللك، وسليمان بن عبد امللك، ويزيد بن عبد امل
بــن عبــد امللــك، وهشــام بــن عبــد امللــك، وكانــت فيمــا بــني ذلــك زوجــة أعظــم خليفــة 

 .عرفه اإلسالم بعد خلفاء الصدر األول، وهو أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز
وهـــذه الســـيدة الـــ  كانـــت بنـــت خليفـــة، وزوجـــة خليفـــة، وأخـــت أربعـــة مـــن اخللفـــاء، 

هــا إىل بيــت زوجهــا يــوم زفــت إليــه وهــي مثقلــة بــأمثن مــا متلكــه خرجــت مــن بيــت أبي
إن مـــن هـــذه احللـــي قرطـــي : امـــرأة علـــى وجـــه األرم مـــن احللـــي والـــوهرات، ويقـــال

. ماريــة اللــذين اشــتهرا يف التــاريخ، وتغــ  بمــا الشــعراء، وكانــا وحــدمها يســاويان كنــزاً 
كانـت يف بيـت أبيهـا   ومن فضـول القـول أن أشـري إىل أن عـروس عمـر بـن عبـد العزيـز

تعــيش يف نعمــة ال تعلــوا عليهــا عيشــة امــرأة أخــرى يف الــدنيا لــذلك العهــد، ولــو أ�ــا 
استمرت يف بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك لتمأل كرشـها يف كـل يـوم 
ويف كــل ســاعة بأدســم املــأكوالت وأنــدرها وأغالهــا، وتــنعم نفســها بكــل أنــواع النعــيم 

إن : إال أين ال أذيع جمهوًال بني الناس إن قلت. ستطاعت ذلكالذي عرفه البشر، ال
عيشة البذخ والرتف قد تضرها يف صـحتها مـن حيـث يتمتـع بالعافيـة املعتـدلون، وقـد 



تكســبها هــذه العيشــة احلقــد واحلســد والكراهيــة مــن أهــل الفاقــة واملعــدمني، زد علــى 
لوفـــة ومملولـــة، والـــذين ذلـــك أن العيشـــة مهمـــا اختلفـــت ألوا�ـــا تكـــون مـــع االعتيـــاد مأ

بلغــوا مــن النعــيم أقصــاه يصــدمون بالفاقــة عنــدما تطلــب أنفســهم مــا رواه ذلــك، فــال 
جيدونـــه، بينمـــا املعتـــدلون يعملـــون أن يف متنـــاول أيـــديهم وراء الـــذي هـــم فيـــه، وأ�ـــم 
جيدونه مىت شاؤوا، غري أ�م اختاروا التحرر منه ومن سائر الكماليـات، ليكونـوا أرفـع 

كونوا غري مستعبدين لشهواتا، ولذلك اختار اخلليفة األعظم عمر بن عبـد منها، ولي
أن تكــون نفقــة بيتــه بضــعة  -يف الوقــت الــذي كــان فيــه أعظــم ملــوك األرم -العزيــز

دراهــم يف اليــوم، ورضــيت بــذلك زوجــة اخليلفــة الــ  كانــت بنــت خليفــة وأخــت أربعــة 
عة، ومتتعت حبالوة االعتـدال، من اخللفاء، فكانت مغتبطة بذلك؛ أل�ا تذوقت القنا

فصارت هذه اللذة وهذه احلـالوة أطيـب هلـا وأرضـى لنفسـها مـن كـل مـا كانـت تعرفـه 
بــل اقــرتح عليهــا زوجهــا أن ترتفــع عــن . قبــل ذلــك مــن صــنوف البــذخ وألــوان الــرتف

عقليــة الطفولــة فتخــرج عــن هــذه األالعيــب والسفاســف الــ  كانــت تبهــرج بــا أذنيهــا 
صـــميها ممـــا ال يســـمن وال يغـــين مـــن جـــوع، ولـــو بيـــع ألشـــبع مثنـــه وعنهـــا وشـــعرها ومع

بطــون شــعب برجالــه ونســائه وأطفالــه، فاســتجابت لــه، واســرتاحت مــن أثقــال احللــي 
والوهرات والـآليلء والـدرر الـ  محلتهـا معهـا مـن بيـت أبيهـا، فبعثـت بـذلك كلـه إىل 

العزيــز ومل خيلــف  وتــويف عقــب ذلــك أمــري املــؤمنني عمــر بــن عبــد. بيــت مــال املســلمني
إن جموهراتـك يـا سـيديت ال : لزوجته وأوالده شيذاً، فجاءها أمني بيـت املـال، وقـال هلـا

تزال كما هي، وإين اعتربتا أمانة لك، وحفظتها هلذا اليوم، وقـد جذـت أسـتأذنك يف 
: فأجابته بأ�ا وهبتها لبيت مـال املسـلمني طاعـة ألمـري املـؤمنني، مث قالـت. إحضارها

وأبــت أن تسـرتد مــن ماهلـا احلــالل املــوروث . ))كنــت ألطيعـه حيــاً وأعصـيه ميتــاً ومـا  ((
مــــا يســــاوي املاليــــني الكثــــرية، يف الوقــــت الــــذي كانــــت حمتاجــــة فيــــه إىل دريهمــــات، 
وبذلك كتب اهللا هلا اخللود، وها حنن نتحدث عن شرف معـد�ا، ورفيـع منزلتهـا بعـد 

 . نات النعيمعصور وعصور، رمحها اهللا، وأعلى مقامهما يف ج



إن أهنــأ العــيش هــو العــيش املعتــدل يف كــل شــيء، وكــل عــيش مهمــا خشــن أو نعــم، 
إذا اعتاده أهله ألفوه وارتاحوا إليه، والسعادة هـي الرضـا، واحلـر هـو الـذي يتحـرر مـن  
كل ما يستطيع االستغناء عنه، وذلـك هـو الغـ  بـاملع  اإلسـالمي واملعـ  اإلنسـاين، 

 . جعلنا اهللا من أهله
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 حمب الدين اخلطيب        

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

﴿ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجـــاً : احلمــد هللا القائــل يف حمكــم كتابــه
والصالة والسالم على نبيـه ]. 21: الروم[لتسكنوا إليها وجعل بينكم موّدة ورمحة﴾ 

تزّوجوا الودود الولود، فإين مكـاثر بكـم ((: ورد عنه فيما ثبت من حديثهحممد الذي 
 . رواه أمحد والطرباين بسند صحيح ))األنبياء يوم القيامة

وبعـــد؛ فـــإن ملـــن تـــزوج وأراد الـــدخول بأهلـــه آدابـــاً يف اإلســـالم، قـــد ذهـــل عنهـــا، أو 
هــذه الرســالة  جهلهــا أكثــر النــاس، حــىت املتعبــدين مــنهم، فأحببــت أن أضــع يف بيا�ــا

املفيدة مبناسبة زفـاف أحـد األحبـة، إعانـة لـه ولغـريه مـن اإلخـوة املـؤمنني، علـى القيـام 



مبا شرعه سيد املرسلني عن رب العاملني، وعقبتها بالتنبيه على بعض األمـور الـ  تـم  
 . كل متزوج، وقد ابُتلي با كثري من الزوجات
 . الصة لوجهه الكرمي، إنه هو الرب الرحيماسأل اهللا تعاىل أن ينفع با، وأن جيعلها خ

ولـيعلم أن آداب الزفــاف كثـرية، وإمنــا يعنيــين منهـا يف هــذه العجالــة؛ مـا ثبــت منهــا يف 
السـنة احملمديــة، ممـا ال جمــال إلنكارهـا مــن حيـث إســنادها، أو حماولـة التشــكيك فيهــا 

أمــره، وإين مــن جهــة مبناهــا؛ حــىت يكــون القــائم بــا علــى بصــرية مــن دينــه، وثقــة مــن 
ألرجو أن خيتم اهللا له بالسعادة، جزاء افتتاحه حياته الزوجة مبتابعة السنة، وأن جيعله 

﴿ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذرياتنــا قــرّة : مــن عبــاده الــذين وصــفهم بــأن مــن قــوهلم
ـــا للمتقـــني إمامـــا﴾ ـــة للمتقـــني كمـــا قـــال رب ]. 74: الفرقـــان. [أعـــني واجعلن والعاقب

كلــوا واشــربوا هنيذــاً مبــا  . وفواكــه ممــا يشــتهون. تقــني يف ظــالل وعيــون﴿إن امل: العــاملني
 ]. 44 -41: املرسالت[إنا كذلك جنزي احملسنني﴾ . كنتم تعملون

 : وهاك تلك اآلداب
 

 : مالطفة الزوجة عند البناء بها -1
يســـتحب لـــه إذا دخـــل علـــى زوجتـــه أن يالطفهـــا، كـــأن يقـــدم إليهـــا شـــيذاً مـــن 

عائشــة  )1(إين قّينــت((: أمســاء بنــت يزيــد بــن الســكن، قالــت الشــراب وحنــوه؛ حلــديث
، فجـــاء، فجلـــس إىل )2(لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، مث جذتـــه فدعوتـــه جللوتـــا

لــنب، فشــرب، مث ناوهلـــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فخضـــت  )3(جنبهــا، فــأيت بُعــس
لنـيب صــلى اهللا خـذي مــن يـد ا: فانتهرتـا، وقلــت هلـا: رأسـها واسـتحيت، قالــت أمسـاء

: فأخذت، فشربت شـيذاً، مث قـال هلـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: عليه وسلم، قالت

                                                           

 . زينت: أي )1(
 . للنظر إليها مجلوة مكشوفة: أي)2(
 . هو القدح الكبير )3(



بـل خـذه فاشـرب منـه مث ناولنيـه ! يـا رسـول اهللا: فقلت: ، قالت أمساء)4(أعطي تربك
فجلسـت، مث وضـعته علـى ركبـ ، مث : من يدك، فأخذه فشرب منه مث ناولنيـه، قالـت

ألصــيب منــه شــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، مث قــال  طفقــت أديــره وأتبعــه بشــف 
ـــاوليهن((: لنســـوة عنـــدي ـــه وســـلم! ال نشـــتيه: ، فقلـــن))ن ال ((: فقـــال صـــلى اهللا علي

واحلميـــدي يف . أخرجـــه أمحـــد بإســـنادين يقـــوي أحـــدمها اآلخـــر))جتمعـــن جوعـــاً وكـــذباً 
 .وله شاهد يف الطرباين. مسنده

 

  :هاوضع اليد على رأس الزوجة والدعاء ل -2
وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بـا أو قبـل ذلـك، وأن يسـمي اهللا 

 : تبارك وتعاىل، ويدعو بالربكة، ويقول ما جاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
وليسـم اهللا عـز [، )5(]فليأخذ بناصـيتها[إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشرتى خادماً، ((

 : ل، وليق]وليدع بالربكة[، ]وجل
اللهــم إين أســألك مــن خريهــا وخــري مــا جبلتهــا عليــه، وأعــوذ بــك مــن شــّرها وشــر مــا 

  . جبلتها عليه
البخــاري وأبــو داود . ))]وإذا اشــرتى بعــرياً فليأخــذ بــذروه ســنامه، وليقــل مثــل ذلــك[

 . وابن ماجه واحلاكم والبيهقي
 

 : صالة الزوجين معاً  -3
 : وفيه أثران. منقول عن السلف ويستحب هلما أن يصليا ركعتني معاً، ألنه

                                                           

 . صديقتك: أي )4(
 )). اللسان((منبت الشعر في مقدم الرأس؛ كما في : الناصية )5(



تزوجــت وأنــا مملــوك، فــدعوت نفــراً مــن ((: عــن أيب ســعيد مــوىل أيب أســيد قــال: األول
: أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــيهم ابـــن مســـعود وأبـــو ذر وحذيفـــة، قــــال

: أو كـذلك؟ قـالوا: قال! إليك: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: وأقيمت الصالة، قال
إذا دخــل عليـك أهلــك ((:تقـدمت بــم وأنـا عبــد مملـوك، وعلمــوين فقـالواف: نعـم، قــال

فصــل ركعتــني، مث ســل اهللا مــن خــري مــا دخــل عليــك، وتعــوذ بــه مــن شــره، مث شــأنك 
 . وعبد الرزاق. أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف. ))وشأن أهلك

يـة إين تزوجـت جار : أبـو حريـز، فقـال: جـاء رجـل يقـال لـه((: عن شـقيق قـال: الثاين
 : )يعين ابن مسعود(، وإين أخاف أن تفركين، فقال عبد اهللا ]بكراً [شابة 

إن اإللــف مــن اهللا، والفــرك مــن الشــيطان، يريــد أن يكــّره إلــيكم مــا أحــل اهللا لكــم؛ ((
 : زاد يف رواية أخرى عن ابن مسعود. ))فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتني

هلــم ّيف، اللهــم امجــع بيننــا مــا مجعــت خبــري؛  اللهــم بــارك يل يف أهلــي، وبــارك: وقــل((
وعبـــد الـــرزاق وســـنده صـــحيح، والطـــرباين بســـندين . ))وفـــرق بيننـــا إذا فرقـــت إىل خـــري

 .صحيحني
 

 : ما يقول حين يجامعها -4
 : وينبغي أن يقول حني يأيت أهله

 . ))بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا((
 : وسلمقال صلى اهللا عليه 

البخــــاري وبقيــــة أصــــحاب  ))فــــإن قضــــى اهللا بينمــــا ولــــداً؛ مل يضــــره الشــــيطان أبــــداً ((
 . السنن إال النسائي

 

  :كيف يأتيها -5



وجيوز له أن يأتيها يف قـُُبلها من أي جهة شـاء، مـن خلفهـا أو مـن أمامهـا، لقـول اهللا 
شــذتم؛ كيــف : ﴿نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أّىن شــذتم﴾، أي: تبــارك وتعــاىل

 : مقبلة ومدبرة، ويف ذلك أحاديث أكتفي باثنني منها
 : األول عن جابر رضي اهللا عنه قال

! كانــت اليهــود تقولــك إذا أتــى الرجــل امرأتــه مــن دبرهــا يف قبلهــا كــان الولــد أحــول((
فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا [﴿نسـاؤكم حـرٌث لكـم فـأتوا حـرثكم أّىن شـذتم﴾ : فنزلت

 .البخاري ومسلم والنسائي. ))] رة إذا كان ذلك يف الفرجمقبلة ومدب: عليه وسلم
 : عن ابن عباس، قال: الثاين

كان هذا احلـي مـن األنصـار؛ وهـم أهـل وثـن، مـع هـذا احلـي مـن يهـود، وهـم أهـل  ((
كتــاب، وكــانوا يــرون هلــم فضــًال علــيهم يف العلــم، فكــانوا يقتــدون بكثــري مــن فعلهــم، 

ا النساء إال على حرف، وذلك أسـرت مـا تكـون وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتو 
املرأة، فكان هذا احلي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا احلـي مـن 
ـــــــذذون مـــــــنهن مقـــــــبالت ومـــــــدبرات  قـــــــريش يشـــــــرحون النســـــــاء شـــــــرحاً منكـــــــراً، ويتل
ـــة، تـــزوج رجـــل مـــنهم امـــرأة مـــن األنصـــار،  ومســـتلقيات؛ فلمـــا قـــدم املهـــاجرون املدين

إمنــا كنــا نُــؤتى علــى حــرف، فاصــنع : بــا ذلــك، فأنكرتــه عليــه، وقالــت فــذهب يصــنع
ذلك وإال فـاجتنبين، حـىت شـري أمرهـا، فبلـغ ذلـك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، 

مقـبالت : أي. ﴿نسـاؤكم حـرٌث لكـم فـأتوا حـرثكم أّىن شـذتم﴾: فأنزل اهللا عز وجل
 .احلاكمأبو داود و ))ومدبرات ومستلقيات، يعين بذلك موضع الولد

 

  :تحريم الدبر -6
﴿نســـاؤكم حـــرٌث لكـــم فـــأتوا : وحيـــرم عليـــه أن يأتيهـــا يف دبرهـــا ملفهـــوم اآليـــة الســـابقة

 حرثكم أّىن شذتم﴾، 



 : واألحاديث املتقدمة، وفيه أحاديث أخرى
 : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت: األول

ـــة علـــى األنصـــار تزوجـــوا مـــن نســـائهم، (( وكـــان املهـــاجرون ملـــا قـــدم املهـــاجرون املدين
جيّبون، وكانت األنصـار ال جتـّيب، فـأراد رجـل مـن املهـاجرين امرأتـه علـى ذلـك، فأبـت 

فأتتــــه، فاســــتحيت أن : عليــــه حــــىت تســــأل رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، قالــــت
﴿نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أّىن شــذتم﴾، : تســأله، فســألته أم ســلمة، فنزلــت

أمحد،والرتمــــذي وصــــححه، وأبــــو يعلــــى، والبيهقــــي ))ال؛ إال يف صــــمام واحــــد: وقــــال
 .وإسناده صحيح على شرط مسلم

 : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال: الثاين
! يــا رســول اهللا: جــاء عمــر بــن اخلطــاب إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال((

حولــت رحلــي الليلــة، فلــم يــرد عليــه شــيذاً، : ومــا الــذي أهلكــك؟ قــال: قــال. هلكــت
﴿نســاؤكم حــرٌث لكــم فــأتوا : إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هــذه اآليــة فــأوحي

ــْر، واتقــل الــدبر واحليضــة: حــرثكم أّىن شــذتم﴾، يقــول ــْل وأدِب النســائي والرتمــذي ))أقِب
 . وحسنه الرتمذي.والطرباين والواحدي بسند حسن

 : عن خزمية بن ثابت رضي اهللا عنه: الثالث
هللا عليــه وســلم عــن إتيـان النســاء يف أدبــارهن، أو إتيــان أن رجـًال ســأل النــيب صـلى ا((

فلمــا وّىل الرجــل دعــاه، . حــالل: الرجــل امرأتــه يف دبرهــا؟ فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم
كيــــف قلــــت؟ يف أي اخلــــربتني، أويف اخلــــرزتني، أو يف أي : أو أمـــر بــــه فــــدعي، فقــــال

فـــال، فـــإن اهللا ال اخلصـــفتني؟ أمـــن دبرهـــا يف قبلهـــا؟ فـــنعم، أم مـــن دبرهـــا يف دبرهـــا؟ 
الشـــــــــــــافعي وقـــــــــــــواه، ))يســـــــــــــتحي مـــــــــــــن احلـــــــــــــق، ال تـــــــــــــأتوا النســـــــــــــاء يف أدبـــــــــــــارهن

 .والدارمي،والطحاوي، واخلطايب وسنده صحيح
النسائي والرتمـذي وابـن حبـان . ))ال ينظر اهللا إىل رجٍل يأيت امرأته يف دبرها((: الرابع

 . وسنده حسن، وحسنه الرتمذي، وصححه ابن راهويه



ابــن عــدي بســند .))أدبــارهن: يعــين. ون مــن يــأيت النســاء يف حماّشــهنملعــ((: اخلــامس
 . حسن

مــن أتــى حائضــاً، أو امــرأة يف دبرهــا، أو كاهنــاً فصــدقه مبــا يقــول؛ فقــد  ((: الســادس
 . أصحاب السنن إال النسائي ))كفر مبا أُنزل على حممد

 

  :الوضوء بين الجماعين -7
 : يعود إليها توضأ لقوله صلى اهللا عليه وسلموإذا أتاها يف احملل املشروع، مث أراد أن 

: ويف روايــــة(] بينهمــــا وضــــوءاً [إذا أتــــى أحــــدكم أهلــــه، مث أراد أن يعــــود، فليتوضــــأ ((
مســلم وابــن أيب شــيبة، وأمحــد وأبــو نعــيم  ))] فإنــه أنشــط يف العــود[ )وضــوءه للصــالة

 .والزيادة له
 

  :الغسل أفضل -8
رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف  لكن الغسل أفضل من الوضوء حلديث أيب

! يـا رسـول اهللا: فقلـت لـه: ذات يوم على نسـائه، يغتسـل عنـد هـذه وعنـد هـذه، قـال
 : أال جتعله غسًال واحداً؟ قال

 .أبو داود، والنسائي، والطرباين .))هذا أزكى وأطيب وأطهر((
 

  :اغتسال الزوجين معاً  -9
 : واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديثوجيوز هلما أن يغتسال معاً يف مكان 

 : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: األول



كنـــت اغتســـل أنـــا ورســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن إنـــاء بيـــين وبينـــه واحـــد ((
مهــــــــــا : دع يل، دع يل، قالــــــــــت: ، فيبــــــــــادرين حــــــــــىت أقــــــــــول]ختتلــــــــــف أيــــــــــدينا فيــــــــــه[

 . ))صحاحهم((البخاري ومسلم وأبو عوانة يف ))جنبان
 : عن معاوية بن حيدة قال: الثاين -10
احفــظ عورتــك إال مــن ((: عوراتنــا مــا نــأيت منهــا ومــا نــذر؟ قــال! يــا رســول اهللا: قلــت

 : قال.))زوجتك أو ما ملكت ميينك
 : إذا كان القوم بعضهم يف بعض؟ قال! يا رسول اهللا: قلت

 . ))إن استطعت أن ال يرينها أحد، فال يرينها((
 : قال

 : إذا كان أحدنا خالياً؟ قال! ا رسول اهللاي: فقلت
 . رواه أصحاب السنن إال النسائي))اهللا أحق أن يستحىي منه من الناس((
 

  :توضؤ الجنب قبل النوم -10
 : وال ينامان ُجنبني إال إذا توضأ، وفيه أحاديث

 : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: األول
ينــــام وهــــو جنــــب ] يأكــــل أو[أراد أن  كــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم إذا((

 . البخاري ومسلم وأبو عوانة ))غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصالة
 : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما: الثاين

 أينام أحدنا وهو! يا رسول اهللا: أن عمر قال((
 : ، ويف رواية))نعم إذا توضأ: جنب؟ قال

 : ويف رواية. ))توضأ واغسل ذكرك، مث من((
 . ))يتوضأ مث لينم حىت يغتسل إذا شاءنعم، ل((



 : ويف أخرى
 . أخرجه الثالثة يف صحاحهم ))نعم، ويتوضأ إن شاء((

 :عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الثالث
 جيفة الكافر، واملتضمخ : ثالثة ال تقربم املالئكة((

يث حســــن أبــــو داود وأمحــــد والطحـــــاوي حـــــد))، واجلنــــب إال أن يتوضــــأ)6(بــــاخللوق
 .والبيهقي

 

  :حكم هذا الوضوء -11
ولـيس ذلـك علــى الوجـوب، وإمنــا لالسـتحباب املؤكـد، حلــديث عمـر أنــه سـأل رســول 

 : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 . ابن حبان يف صحيحه))نعم، ويتوضأ إن شاء((

 : ويؤيده حديث عائشة قالت
حـىت [رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينـام وهـو جنـب مـن غـري أن ميـس مـاًء  كان((

 .ابن أيب شيبة وأصحاب السنن إال النسائي))] يقوم بعد ذلك فيغتسل
 : ويف رواية عنهما

كــان يبيــت جنبــاً فيأتيــه بــالل، فيؤذنــه بالصــالة، فيقــوم فيغتســل، فــأنظر إىل حتــدر ((
: قـال مطـرف. يف صالة الفجـر، مث يظـل صـائماً املاء من رأسه، مث خيرج فأمسع صوته 

ابـن أيب شـيبة وسـنده  ))نعـم، سـواء رمضـان أو غـريه: يف رمضـان؟ قـال: فقلت لعـامر
 . صحيح وأبو يعلى

 

                                                           

بفتح المعجمة قال ابن األثير وهو طيب معروف ) الخلوق(أي المكثر الطلخ بـ )6(
 . مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهي عنه ألنه من طيب النساء



  :تيمم الجنب بدل الوضوء -12
 : وجيوز هلما التيمم بدل الوضوء أحياناً حلديث عائشة قالت

 ب فأراد أن ينام توضأ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أجن((
 . إسناده حسن ))الفتح((البيهقي قال حلافظ يف  ))أو تيمم

 

 : اغتساله قبل النوم أفضل -13
 : واغتساهلما أفضل، حلديث عبد اهللا بن قيس قال

كيــف كــان صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنع يف اجلنابــة؟ أكــان : ســألت عائشــة قلــت((
كــل ذلــك قــد كــان يفعــل، رمبــا : ســل؟ قالــتيغتســل قبــل أن ينــام، أم ينــام قبــل أن يغت
مســلم  ))احلمــد هللا الــذي جعـل يف األمــر ســعة: اغتسـل فنــام، ورمبــا توضــأ فنـام، قلــت

 . وأبو عوانة وأمحد
 

  :تحريم إتيان الحائض -14
﴿ويســألونك عــن احملــيض قــل : وحيــرم عليــه أن يأتيهــا يف حيضــها لقولــه تبــارك وتعــاىل

يض وال تقربــوهن حــىت يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن النســاء يف احملــ هــو أذى فــاعتزلوا 
 . من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب التوابني وحيّب املتطهرين﴾

 : وفيه أحاديث
 : من قوله صلى اهللا عليه وسلم: األول

 من أتى حائضاً، أو امرأة يف دبرها، أو كاهناً؛ ((
واه أصــحاب ر . حــديث صــحيح ))فصــدقه مبــا يقــول؛ فقــد كفــر مبــا أنــزل علــى حممــد

 . السنن وغريهم



 :عن أنس بن مالك قال: الثاين
إن اليهـــود كانـــت إذا حاضــــت مـــنهم املــــرأة أخرجوهـــا مــــن البيـــت،ومل يؤاكلوهــــا، ومل (

يشاربوها،ومل جيامعوهـا يف البيـت، فسـذل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن ذلـك، 
لوا النســــاء يف فــــأنزل اهللا تعــــاىل ذكــــره ﴿ويســــألونك عــــن احملــــيض قــــل هــــو أذى فــــاعتز 
جــــامعوهن يف : احملــــيض﴾ إىل آخــــر اآليــــة، فقــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

ما يريد هذا الرجـل أال يـدع : البيوت، واصنعوا كل شيء؛ غري النكاح، فقالت اليهود
شيذاً من أمرنا إال خالفنا فيه، فجاء أسـيد بـن حضـري وعبّـاد بـن بشـر إىل النـيب صـلى 

إن اليهــود تقــول كــذا وكــذا، أفــال نــنكحهّن يف !  يــا رســول اهللاهللا عليــه وســلم، فقــاال
احمليض؟ فتمّعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ظننّـا أن قـد وجـد عليهمـا، 
فخرجــا، فاســتقبلتهما هديــة مــن لــنب إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، فبعــث يف 

أبـــــو عوانـــــة وأبـــــو دواد يف مســـــلم و . ))آثارمهـــــا فســـــقامها، فظننـــــا أنـــــه مل جيـــــد عليهمـــــا
 . صحاحهم

 

  :كفارة من جامع الحائض -15
من غلتـه نفسـه فـأتى احلـائض قبـل أن تطهـر مـن حيضـها، فعليـه أن يتصـدق بنصـف 
جنيه ذهب إنكليزي تقريبـاً أو ربعهـا، حلـديث عبـد اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا عنـه عـن 

 : قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي يأيت امرأته وهي حائض، 
أخرجـــه أصـــحاب الســـنن والطـــرباين والـــدارمي  ))يتصـــدق بـــدينار أو نصـــف دينـــار((

 . واحلاكم
 

  :ما يحل له من الحائض -16
 : وجيوز له أن يتمتع مبا دون الفرج من احلائض، وفيه أحاديث



 : قوله صلى اهللا عليه وسلم: األول
 . ))واصنعوا كل شيء إال النكاح... ((

 : اهللا عنها قالت عن عائشة رضي: الثاين
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــأمر إحــدانا إذا كانــت حائضــاً أن تّتــزر، مث ((

 . البخاري ومسلم وأبو عوانة))يباشرها: يضاجعها زوجها، وقالت مرة
إن النـيب صـلى اهللا عليـه : عـن بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت: الثالث
 :وسلم

أبو داود ))] مث صنع ما أراد[ حلائض شيذاً ألقى على فرجها ثوباً كان إذا أراد من ا((
 . وسنده صحيح على شرط مسلم

 

  :متى يجوز إتيانها إذا طهرت -17
فإذا طهـرت مـن حيضـها، وانقطـع الـدم عنهـا، جـاز لـه وطؤهـا بعـد أن تغسـل موضـع 

 تبارك  الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، أي ذلك فعلت، جاز له إتيا�ا، لقوله
 : وتعاىل يف اآلية السابقة

 .﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب التوابني وحيّب املتطهرين﴾
 

  :جواز العزل -18
 : وجيو له أن يعزل عنها ماءه، وفيه أحاديث

 : عن جابر رضي اهللا عنه قال: األول
 : ، ويف رواية))كنا نعزل والقرآن ينزل((
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبلغ ذلـك نـيب اهللا صـلى اهللا  كنا نعزل على((

 .البخاري ومسلم والنسائي والرتمذي ))عليه وسلم، فلم ينهنا



 : عن أيب سعيد اخلدري قال: الثاين
إن يل وليـــدة، وأنـــا أعـــزل : جـــاء رجـــل إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال((

، ))أن املـوءودة الصـغرى العـزل((: ن اليهـود زعمـواعنها، وأنـا أريـد مـا يريـد الرجـل، وإ
، لـو أراد اهللا ]كـذبت يهـود[كذبت يهـود، ((: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . النسائي، وأبو داود والرتمذي ))أن خيلقه مل تستطع أن تصرفه
إن يل جاريـة : عن جابر أن رجًال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال: الثالث

 : ي خادمينا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن حتمل، فقاله
إن : ، فلبـث الرجـل، مث أتـاه فقـال))اعزل عنها إن شذت، فإنه سـيأتيها مـا قـدر هلـا((

 : فقال! اجلارية قد حبلت
 . مسلم وأبو داود وأمحد ))قد أخربتك أنه سيأتيها ما قدر هلا((
 

  :األولى ترك العزل -19
 : أوىل ألمور ولكن تركه

أن فيــه إدخــال ضــرر علــى املــرأة ملــا فيــه مــن تفويــت لــذتا، فــإن وافقــت عليــه : األول
 : ففيه ما يأيت، وهو

أنــه يفــوت بعــض مقاصــد النكــاح، وهــو تكثــري نســل أمــة نبينــا صــلى اهللا عليــه : الثــاين
 : وسلم، وذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

ـــد فـــإين مكـــاثر بكـــم ا(( ـــودود الول حـــديث صـــحيح، رواه أبـــو داود  ))ألمـــمتزوجـــوا ال
 .والنسائي

 : ولذلك وصفه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوأد اخلفي حني سألوه عن العزل، فقال
 .مسلم والطحاوي وأمحد والبيهقي.))ذلك الوأد اخلفي((



وهلــذا أشــار صــلى اهللا عليــه وســلم إىل أن األوىل تركــه يف حــديث أيب ســعيد اخلــدري 
 : أيضاً، قال

ومل يفعــــــل ذلــــــك : ذُكــــــر العــــــزل عنــــــد رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم، فقــــــال((
فإنـــه ليســـت نفـــس خملوقـــة إال اهللا  -فـــال يفعـــل ذلـــك أحـــدكم: ومل يقـــل -!أحـــدكم؟
وإنكــم لتفعلــون، وإنكــم لتفعلــون، وإنكــم لتفعلــون؟ مــا : ، فقــال)ويف روايــة(. خالقهــا

والنســــائي، وابــــن منــــده  مســــلم ))مــــن نســــمة كائنــــة إىل يــــوم القيامــــة إال هــــي كائنــــة
 . والبخاري

 

  :ما ينويان بالنكاح -20
وينبغي هلمـا أن ينويـا بنكامحهـا إعفـاف نفسـيهما، وإحصـا�ما مـن الوقـوع فيمـا حـرم 

 : اهللا عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة هلما، حلديث أيب ذر رضي اهللا عنه
لنــــيب صــــلى اهللا عليــــه أن أناســــاً مــــن أصــــحاب النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــالوا ل((

ذهــب أهــل الــدثور بــاألجور، يصــلون كمــا نصــلي، ويصــومون  ! يــا رســول اهللا: وســلم
أو لــــيس قــــد جعــــل اهللا لكــــم مــــا : كمــــا نصــــوم، ويتصــــدقون بفضــــول أمــــواهلم، قــــال

وبكـــل تكبـــري صـــدقة، وبكـــل تليلـــة صـــدقة، [تصـــدقون؟ إن بكـــل تســـبيحة صـــدقة، 
�ــي عــن منكــر صــدقة، ويف ُبضــع ، وأمــر بــاملعروف صــدقة، و ]وبكــل حتميــدة صــدقة

: قـال! أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيهـا أجـر؟! يا رسول اهللا: قالوا! أحدكم صدقة
فكــذلك إذا :] بلــى، قــال: قــالوا[أرأيــتم لــو وضــعها يف حــرام أكــان عليهــا فيهــا وزر؟ 

: صـــدقة، صـــدقة، مث قـــال: وذكـــر أشـــياء[أجـــر، ] فيهـــا[وضـــعها يف احلـــالل كـــان لـــه 
 . مسلم والنسائي وأمحد ))] ا كله ركعتا الضحىوجيزئ من هذ

 

  :ما يفعل صبيحة بنائه -21



وُيسـتحب لـه صــبيحة بنائـه بأهلــه أن يـأيت أقاربــه الـذين أتــوه يف داره، ويسـلم علــيهم، 
 : ويدعو هلم، وأن يقابلوه باملثل حلديث أنس رضي اهللا عنه قال

فأشــبع املســلمني خبــزاً وحلمــاً،  أومل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذ بــ  بزينــب،((
مث خـــرج إىل أمهـــات املـــؤمنني فســـلم علـــيهن، ودعـــا هلـــن، وســـلمن عليـــه ودعـــون لـــه، 

 . أخرجه احلاكم والرتمذي والنسائي وأمحد ))فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه
 

  :وجوب اتخاذ الحّمام في الدار -22
تـــدخل محـــام الســـوق، وجيــب عليهمـــا أن يتخـــذا محامــاً يف دارمهـــا، وال يســـمح هلــا أن 

 : فإن ذلك حرام، وفيه أحاديث
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر رضي اهللا عنه قال: األول

مـن كــان يــؤمن بـاهللا واليــوم اآلخــر فــال يـدخل حليلتــه احلمــام، ومـن كــان يــؤمن بــاهللا ((
اآلخـــر فـــال واليـــوم اآلخـــر فـــال يـــدخل احلمـــام إال مبذـــزر، ومـــن كـــان يـــؤممن بـــاهللا واليـــوم 

 . احلاكم والرتمذي والنسائي ))جيلس على مائدة يدار عليها اخلمر
 : عن أم الدرداء قالت: الثاين

مــن أيــن يــا أم : خرجــت مــن احلمــام، فلقيــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، فقــال
 : من احلمام، فقال: الدرداء؟ قالت

ت أحــد مــن أمهاتــا، إال والــذي نفســي بيــده، مــا مــن أمــرأة تضــع ثيابــا يف غــري بيــ((
أمحـد والـدواليب بإسـنادين عنهـا ؛ أحــدمها  ))وهـي هاتكـة كـل سـرت بينهـا وبــني الـرمحن

 . صحيح
 : عن أيب املليح قال: الثالث



مـن : ممن أننت؟ قلن: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي اهللا عنها، فقالت
: نعم، قالت: مام؟ قلنلعلكن من الكورة ال  تدخل نساؤها احل: أهل الشام، قالت

 : أما إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
. ))مــــا مــــن امــــرأة ختلــــع ثيابــــا يف غــــري بيتهــــا إال هتكــــت مــــا بينهــــا وبــــني اهللا تعــــاىل((

 . أصحاب السنن إال النسائي، والدارمي والطيالسي، وأمحد
 

  :تحريم نشر أسرار االستمتاع -23
 : نشر األسرار املتعلقة بالوقاع، وفيه حديثانوحيرم على كل منهما أن ي

 : قوله صلى اهللا عليه وسلم: األول
إن مـــن أشـــر النـــاس عنـــد اهللا منزلـــة يـــوم القيامـــة الرجـــل يفضـــي إىل امرأتـــه، وتفضـــي ((

 ابن أيب شيبة، ومن طريقه مسلم، وأمحد وأبو نعي ))إليه، مث ينشر سرها
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والرجـال  عن أمساء بنت يزيد أ�ا كانت عند: الثاين

 : والنساء قعود، فقال
فـــأرّم ! لعـــل رجـــًال يقـــول مـــا يفعـــل بأهلـــه، ولعـــل امـــرأة ختـــرب مبـــا فعلـــت مـــع زوجهـــا؟((

 : قال. إ�ن ليفعلن، وإ�م ليفعلون! إي واهللا يا رسول اهللا: القوم، فقلت
يــــق، فغشــــيها والنــــاس فــــال تفعلــــوا، فإمنــــا ذلــــك مثــــل الشــــيطان لقــــي شــــيطانة يف طر ((

 . أمحد وله شاهد من عند ابن أيب شيبة، وأيب داود، والبيهقي، وابن السين ))ينظرون
 

  :وجوب الوليمة -24
وال بد له من عمل وليمة بعد الدخول؛ ألمر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم عبـد الـرمحن 

 : بن عوف با كما يأيت، وحلديث بريدة ابن احلصيب، قال
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاطمة رضي اهللا عنه قالملا خطب علي 



. أمحــد والطــرباين والطحــاوي - ))مــن وليمــة )ويف روايــة للعــروس (إنــه ال بــد للعــرس((
 . -))ال بأس به((: وإسناده كما قال احلافظ يف الفتح

علــــي كــــذا وكــــذا مــــن ذرة، ويف الروايــــة : فقــــال ســــعد علــــي كــــبش، وقــــال فــــالن: قــــال
 . ))ومجع له رهط من األنصار أصوعاً ذرة((: ىاألخر 

 

  :السنة في الوليمة -25
 : وينبغي أن يالحظ فيها أموراً 

أن تكون ثالثة أيام عقب الدخول، ألنه هو املنقول عن النيب صـلى اهللا عليـه : األول
 : وسلم، فعن أنس رضي اهللا عنه قال

 )) فـدعوت رجـاًال علـى الطعـامب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامرأة، فأرسلين((
 . البخاري والبيهقي

 : وعنه قال
تـــزوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــفية، وجعـــل عتقهـــا صـــداقها، وجعـــل الوليمـــة ((

 . مبعناه ))صحيح البخاري((أبو يعلى بسند حسن وهو يف  ))ثالثة أيام
 : اهللا عليه وسلم أن يدعو الصاحلني إليها، فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى: الثاين

أبو داود والرتمذي، واحلاكم،  ))ال تصاحب إال مؤمناً، وال يأكل طعامك إال تقي((
 .ووافقه الذهيب ))صحيح اإلسناد((: وقال احلاكم.وأمحد
 أن يومل بشاة أو أكثر إن وجد سعة، : الثالث

 : حلديث أنس رضي اهللا عنه قال
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بينـه  إن عبد الرمحن بن عوف قدم املدينـة، فـآخى((

، ]فــانطلق بــه ســعد إىل منزلــه، فــدعا بطعــام فــأكال[وبــني ســعد بــن الربيــع األنصــاري 
مـــاًال، )أكثـــر األنصـــار: ويف روايـــة(أنـــا أكثـــر أهـــل املدينـــة ! أي أخـــي: فقـــال لـــه ســـعد



، وحتــ  امرأتــان ))هلــم إىل حــديق  أشــاطركها: ويف روايــة(فــانظر شــطر مــايل فخــذه 
حــىت ] فســمها يل[، فــانظر أيهمــا أعجــب إليــك ]وأنــت أخــي يف اهللا، ال امــرأة لــك[

، بــارك ]ال واهللا: [، فقــال عبــد الــرمحن]فــإذا انقضــت عــدتا فتزوجهــا] [لــك[أطلقهــا 
اهللا لك يف أهلك ومالك، دلوين على السوق، فدلوه على السوق، فـذهب، فاشـرتى 

لـــنب جمفـــف يـــابس مســـتجر  -طٍ فجـــاء بشـــيء مـــن أِقـــ] مث تـــابع الغـــدو[وبـــاع، وربـــح، 
، مث لبـث مـا شـاء اهللا أن يلبـث، ]فـأتى بـه أهـل منزلـه] [قـد أفضـله[ومسـن  -يطبخ به

 ، )وضر من خلوق: ويف رواية(فجاء وعليه ردع زعفران 
ــَيم؟ فقــال: فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تزوجــت امــرأة ! يــا رســول اهللا: مْه

فبـــارك اهللا : [وزن نـــواة مـــن ذهـــب، قـــال: المـــا أصـــدقتها؟ قـــ: ، فقـــال]مـــن األنصـــار[
فلقـد رأيتـين ولـو رفعـت حجـراً : قال عبد الـرمحن]. فأجاز ذلك[أومل ولو بشاة، ] لك

لقــد رأيتــه ُقِســم لكــل أمــرأة : قــال أنــس[، ]ذهبــاً أو فضــة] [حتتــه[لرجــوت أن أصــيب 
 . هقيالبخاري، والنسائي، وابن سعد، والبي))] من نسائه بعد موته مائة ألف دينار

 : وعن أنس أيضاً 
مــا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أومل علــى امــرأة مــن نســائه مــا أومل علــى ((

 . البخاري ومسلم ))] أطعمهم خبزاً وحلماً حىت تركوه: قال[زينب، فإن ذبح شاة، 
 

  :جواز الوليمة بغير لحم -26
، حلــديث أنــس رضــي وجيــوز أن تــؤدى الوليمــة بــأي طعــام تيســر، ومل مل يكــن فيــه حلــم

 : اهللا عنه قال
أقــام النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــني خيــرب واملدينــة ثــالث ليــال يبــين عليــه بصــفية، ((

فدعوت املسلمني إىل وليمته، وما كان فيهـا مـن خبـز وال حلـم، ومـا كـان فيهـا إال أن 
فحصــــت األرم أفــــاحيص، وجــــيء باألنطــــاع : ويف روايــــة (أمــــر باألنطــــاع فبســــطت



البخــــاري  ))]فشــــبع النــــاس[، فــــألقي عليهــــا التمــــر واألقــــط والســــمن )هــــافوضــــعت في
 . ومسلم

 

  :مشاركة األغنياء بمالهم في الوليمة -27
ويستحب أن يشارك ذوو الفضل والسـعة يف إعـدادها؛ حلـديث أنـس يف قصـة زواجـه 

 : صلى اهللا عليه وسلم بصفية قال
لـــه مـــن الليـــل، فأصـــبح النـــيب  حـــىت إذا كـــان بـــالطريق جهزتـــا لـــه أم ســـليم، فأهـــدتا((

 : صلى اهللا عليه وسلم عروساً، فقال
، )مــن كــان عنــده فضــل زاد فليأتنــا بــه: ويف روايــة(مــن كــان عنــده شــيء فليجــئ بــه، 

وبســط نطعــًا، فجعــل الرجــل جيــئ بــاألقط، وجعــل الرجــل جيــيء بــالتمر، وجعــل : قــال
يس ويشـربون مـن فجعلوا يأكلون مـن ذلـك احلـ[الرجل يأيت بالسمن، فحاسوا حيساً 
، فكانــــت وليمــــة رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه ]حيــــام إىل جنــــبهم مــــن مــــاء الســــماء

 . الشيخان وأمحد ))وسلم
 

  :تحريم تخصيص األغنياء بالدعوة -28
 : وال جيوز أن خيص بالدعوة األغنياء دون الفقراء؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ء، ومينعهـــا املســـاكني، ومـــن مل جيـــب شـــر الطعـــام طعـــام الوليمـــة، يـــدعى هلـــا األغنيـــا((
مسـلم، والبيهقـي، وهـو عنـد البخـاري موقوفـاً علـى  ))الدعوة فقـط عصـى اهللا ورسـوله

 . أيب هريرة
 

  :وجوب إجابة الدعوة -29



 : وجيب على من دعي إليها أن حيضرها، وفيها حديثان
 . البخاري ))فكوا العاين، وأجيبوا الداعي، وعودوا املريض: األول
ومــن مل جيــب [، ]عرســاً كــان أو حنــوه[ إذا دعــي أحــدكم إىل الوليمــة فليأتــا((: ينالثــا

 . البخاري ومسلم وأمحد والبيهقي))] الدعوة، فقد عصى اهللا ورسوله
 

  :اإلجابة ولو كان صائماً  -30
 : وينبغي أن جييب ولو كان صائماً، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

إن كـــان مفطـــراً فلـــيطعم، وإن كـــان صـــائماً إذا دعـــي أحـــدكم إىل طعـــام فليجـــب، فـــ((
 . مسلم والنسائي وأمحد والبيهقي ))الدعاء: يعين. فليصل

 

  :اإلفطار من أجل الداعي -31
ــــه  ــــداعي، وفي ــــه ال ــــه أن يفطــــر إذا كــــان متطوعــــاً يف صــــيامه، وال ســــيما إذا أحل علي ول

 : أحاديث
 ))ن شــــاء تــــركإذا دعــــي أحــــدكم إىل طعــــام فلُيجــــب، فــــإن شــــاء طعــــم، وإ((: األول

 . مسلم وأمحد والطحاوي
النســـائي،  ))الصـــائم املتطـــوع أمـــري نفســـه، إن شـــاء صـــام، وإن شـــاء أفطـــر((: الثـــاين

 . ووافقه الذهيب ))صحيح اإلسناد((وقال احلاكم . واحلاكم، والبيهقي
 : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت: الثالث

: هــل عنــدكم شــيء؟ فقلــت: لدخــل علــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يومــاً فقــا
مث مــّر يب بعــد ذلــك اليــوم وقــد أهــدي إيل حــيس، فخبــأت لــه . فــإين صــائم: قــال. ال

إنــه أهــدي لنــا حــيس فخبــأت لــك ! يــا رســول اهللا: منــه، وكــان حيــب احلــيس، قالــت
 : فأكل منه، مث قال. أدنيه؛ أما إين قد أصبحت وأنا صائم: قال. منه



ل خيـرج مـن مالـه الصـدقة، فـإن شـاء أمضـاها، وإن إمنا مثل صوم املتطوع مثـل الرجـ((
 . النسائي بإسناد صحيح ))شاء حبسها

 

  :ال يجب قضاء يوم النفل -32
 : وال جيب عليه قضاء ذلك اليوم، وفيه حديثان

صــــنعت لرســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ((: عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري قــــال: األول
إين صــائم، : عــام قــال رجــل مــن القــومطعامــاً، فأتــاين هــو وأصــحابه، فلمــا وضــع الط

: مث قـــال لـــه! دعـــاكم أخـــوكم وتكلـــف لكـــم: فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
 .البيهقي بإسناد حسن))أفطر وصم مكانه يوماً إن شذت

عــن أيب جحيفــة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم آخــى بــني ســلمان وبــني : الثــاين
مـا شـأنك يـا : ه، فـإذا أم الـدرداء متَبّذلـة، فقـالفجاءه سلمان يـزور : أيب الدرداء، قال
إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار، وليس له يف شيء : أم الدرداء؟ قالت
: فجاء أبو الدرداء فرحب بـه، وقـرب إليـه طعامـاً، فقـال لـه سـلمان! من الدنيا حاجة

حــىت تأكــل،  أقســمت عليــك لتفطرنــه، مــا أنــا بآكــل: إين صــائم، قــال: اطعــم، قــال
ـــه  ـــدرداء أن يقـــوم، فمن ـــو ال ـــل أراد أب ـــات عنـــده، فلمـــا كـــان مـــن اللي فأكـــل معـــه، مث ب

إن جلســـدك عليــــك حقــــاً، ولربـــك عليــــك حقــــاً، ! يـــا أبــــا الــــدرداء: ســـلمان وقــــال لــــه
، وألهلــك عليــك حقــاً، صــم، وأفطــر، وصــّل، وائــت أهلــك، ]ولضــيفك عليــك حقــا[

: قـم اآلن إن شـذت، قـال: ، قـالوأعط كل ذي حق حقه، فلما كان يف وجه الصـبح
فقاما فتوضآ، مث ركعا، مث خرجا إىل الصالة، فدنا أبو الدرداء ليخرب رسول اهللا صـلى 

يـا أبـا : اهللا عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
 )صــدق ســلمان: ويف روايــة(إن جلســدك عليــك حقــاً، مثــل مــا قــال ســلمان! الــدرداء

 .خاري والرتمذي، والبيهقيالب



 

  :ترك حضور الدعوة التي فيها معصية -33
وال جيــوز حضــور الــدعوة إذا اشــتملت علــى معصــية، إال أن يقصــد إنكارهــا وحماولــة 

 : إزالتها، فإن أُزيلت؛ وإال وجب الرجوع، وفيه أحاديث
 : عن علي قال: األول

فجـــاء فـــرأى يف البيـــت  صـــنعت طعامـــاً فـــدعوت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم،((
إن : مــا أرجعــك بــأيب أنــت وأمــي؟ قــال! يــا رســول اهللا: فقلــت: قــال[تصــاوير، فرجــع 

ابـن ماجـه،  ))] يف البيت سـرتاً فيـه تصـاوير، وإن املالئكـة ال تـدخل بيتـاً فيـه تصـاوير
 .وأبو يعلى بسند صحيح

هللا صــلى اهللا عــن عائشــة أ�ــا اشــرتت ُمنُرقــة فيهــا تصــاوير، فلمــا رآهــا رســول ا: الثــاين
يـــا : عليـــه وســـلم قـــام علـــى البـــاب، فلـــم يـــدخل، فعرفـــت يف وجهـــه الكراهيـــة، فقلـــت

مـا : أتوب إىل اهللا وإىل رسـوله، مـاذا أذنبـت؟ فقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم! رسول اهللا
اشرتيتها لك لتقعـد عليهـا وتوسـدها، فقـال صـلى اهللا عليـه : بال هذه النمرقة؟ فقلت

 : وسلم
يعــذبون  )إن الــذين يعملــون هــذه التصــاوير: ويف روايــة (لصــورإن أصــحاب هــذه ا((

الصـور ] مثـل هـذه[أحيـوا مـا خلقـتم، وإن البيـت الـذي فيـه : يوم القيامـة، ويقـال هلـم
 .البخاري ومسلم ))]فما دخل حىت أخرجتها: قالت[ ال تدخله املالئكة

؛ فـال يقعـدن مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر(: صلى اهللا عليـه وسـلم: قال: الثالث
 . ))على مائدة يدار عليها باخلمر

وعلى ما ذكرنا جرى عليه عمل السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، واألمثلة على ذلك  
 : كثرية جداً، فأقتصر على ما حيضرين اآلن منها



أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه حــني قــدم الشــام،  -مــوىل عمــر–عــن أســلم  -أ
إين أحــــب أن جتيذــــين وتكــــرمين أنــــت : لعمــــر فصــــنع لــــه رجــــل مــــن النصــــارى، فقــــال

 : فقال له عمر رضي اهللا عنه -وهو رجل من عظماء الشام–وأصحابك 
 . البيهقي بسند صحيح ))إنا ال ندخل كنائسكم من أجل الصور ال  فيها((
: أن رجــًال صــنع لــه طعامــاً، فــدعاه، فقــال -عقبــة بــن عمــرو -عــن أيب مســعود  -ب

البيهقــي . م، فــأىب أن يــدخل حــىت كســر الصــورة مث دخــلنعــ: أيف البيــت صــورة؟ قــال
 .سنده صحيح

 : قال اإلمام األوزاعي -ج
 .أبو احلسن احلريب ))ال ندخل وليمة فيها طبل وال معزاف((
 

  :ما يستحب لمن حضر الدعوة -34
 : ويستحب ملن حضر الدعوة أمران

 : يه وسلم وهو أنواعأن يدعو لصاحبها بعد الفراغ مبا جاء عنه صلى اهللا عل: األول
عن عبد اهللا بن بسر أن أباه صنع للنيب صلى اهللا عليه وسلم طعاماً، فـدعاه،  -أ

 : فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال
ابـن أيب شـيبة، ومسـلم، وأبـو  ))اللهـم اغفـر هلـم، وارمحهـم، وبـارك هلـم فيمـا رزقـتهم((
 .داود
 علـى رسـول اهللا صـلى اهللا قدمت أنا وصـاحبان يل: عن املقداد بن األسود قال -ب

فأصــابنا جــوع شــديد، فتعرضــنا للنــاس، فلــم يضــفنا أحــد، فــانطلق بنــا . عليــه وســلم
يـــا مقـــداد : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل منزلـــه؛ وعنـــده أربـــع أعنـــز، فقـــال يل

فيشـــرب كـــل إنســـان نصـــيبه، [جـــزئ ألبا�ـــا بيننـــا أرباعـــاً، فكنـــت أجزئـــه بيننـــا أرباعـــاً، 
، فــاحتبس رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ]ل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم نصــيبهونرفــع لرســو 



وســــلم ذات ليلـــــة، فحـــــدثت أن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم قـــــد أتـــــى بعـــــض 
فلــــم أزل   )!(األنصــــار، فأكــــل حــــىت شــــبع، وشــــرب حــــىت روي، فلــــو شــــربت نصــــيبه 

مــا  مث غطيــت القــدح، فلمــا فرغــت أخــذين )!(كــذلك حــىت قمــت إىل نصــيبه فشــربته
جييء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جائعـاً وال جيـد شـيذاً، : قُدم وما حدث، فقلت

وعلـي مشلـة مـن صـوف كلمـا رفعـت علـى رأسـي خرجـت قـدماي، : قال[فتسّجيت، 
، وجعلـــت ]وجعـــل ال جييذـــين النـــوم:] [وإذا أرســـلت علـــى قـــدمي خـــرج رأســـي، قـــال

 كذلك؛ ، فبينا أنا  ]وأما صاحباي فناما: قال[أحدث نفسي، 
إذ دخل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، فسـلم تسـليمة يسـمع اليقظـان، وال يـوقظ 

 : ، مث أتى القدح فكشفه، فلم ير شيذاً، فقال]مث أتى املسجد فصلى[النائم، 
فعمــدت إىل [، واغتنمــت الــدعوة، ))اللهــم أطعــم مــن أطعمــين، واســق مــن ســقاين((

أخــــذتا، مث أتيــــت األعنــــز، فجعلــــت ، فقمــــت إىل الشــــفرة ف]الشــــملة فشــــددتا علــــي
، فــال متــر يــدي علــى ]فــأذبح لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم[أجتّســها أيهــا امســن؛ 

فعمــدت إىل إنــاء آلل حممــد مــا كــانوا يطعمــون أن [ضــرع واحــدة إال وجــدتا حــافًال، 
رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه ] بـــه[، فحلبــــت حـــىت مألــــ القــــدح، مث أتيـــت ]حيلبـــوا فيـــه
اشـرب يـا رســول : فقلـت:] أمـا شـربتم شـرابكم الليلـة يــا مقـداد؟ قـال: فقـال[وسـلم، 

اشـــرب مث : بعـــض ســـوآتك يـــا مقـــداد، مـــا اخلـــرب؟ قلـــت: فرفـــع رأســـه إيل، فقـــال! اهللا
 اخلرب، فشرب حىت روي، مث ناولين فشربت، فلما 

عرفـــت أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــد روي وأصـــابتين دعوتـــه، ضـــحكت، 
هــــذه بركــــة نزلــــت مــــن : مــــا اخلــــرب؟ فأخربتــــه، فقــــال: ىل األرم، فقــــالحــــىت ألقيــــت إ

، إذا ]والـــذي بعثـــك بـــاحلق: [الســـماء، فهـــال أعلمتـــين حـــىت نســـقي صـــاحبينا؟ فقلـــت
مســـلم وأمحـــد وابـــن ســـعد وبعضـــه !. أصـــابتين وإيـــاك الربكـــة، فمـــا أبـــايل مـــن أخطـــأت

 .الرتمذي وصححه



كــان يــزور األنصــار، [ عليــه وســلمعــن أنــس أو غــريه أن رســول اهللا صــلى اهللا : الثــاين
فإذا جاء إىل دور األنصار جـاء صـبيان األنصـار يـدورون حولـه، فيـدعوا هلـم، وميسـح 

: اسـتأذن علـى سـعد فقـال] رؤوسهم ويسلم عليهم، فأتى إىل باب سعد بن عبادة فـ
وعليــك الســالم ورمحــة اهللا، ومل ُيســمع النــيب : الســالم علــيكم ورمحــة اهللا، فقــال ســعد

وكـان النـيب [ عليه وسلم حىت سلم ثالثاً، ورد عليه سعد ثالثاً، ومل ُيسمعه، صلى اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم ال يزيد فوق ثالث تسليمات، فإن أذن له،

! يا رسـول اهللا: ، فرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم، واتبعه سعد، فقال]وإال انصرف 
رددت عليــك ومل أمسعــك، بــأيب أنــت وأمــي مــا ســلمت تســليمة إال هــي بــأذين، ولقــد 

ـــا رســـول اهللا[أحببـــت أن أســـتكثر مـــن ســـالمك ومـــن الربكـــة،  ، مث أدخلـــه ]فادخـــل ي
 : البيت، فقرب له زبيبًا، فأكل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما فرغ قال

أمحـد ). )أكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة، وأفطر عنـدكم الصـائمون((
 .عساكر وإسنادهم صحيحوالطحاوي والبيهقي وابن 

 : الدعاء له ولزوجه باخلري والربكة، وفيه أحاديث: األمر الثاين
 : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال: األول

هلك أيب، وتـرك سـبع بنـات أو تسـع بنـات، فتزوجـت امـرأة ثيبـاً، فقـال يل رسـول اهللا 
: أبكــراً أم ثيبــاً، قلــت: نعــم، فقــال: تزوجــت يــا جــابر؟ فقلــت: صــلى اهللا عليــه وســلم

: فهـال جاريـة تالعبهـا وتالعبـك، وتضـاحكها وتضـاحكك؟ فقلـت لـه: بل ثيبـاً، قـال
بنـــات، وإين كرهـــت أن أجيـــذهن مبـــثلهن، ] تســـع أو ســـبع[إن عبـــد اهللا هلـــك وتـــرك 

 : فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال
 . البخاري ومسلم. ، أو قال يل خرياً ))بارك اهللا لك((

عنــدك فاطمــة، : قــال نفــر مــن األنصــار لعلــي: عــن بريــدة رضــي اهللا عنــه قــال: الثــاين
مـا حاجـة ابـن أيب طالـب؟ : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فسـلم عليـه، فقـال

: ذكــرت فاطمــة بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، فقــال! يــا رســول اهللا: فقــال



طالـــب علـــى أولذـــك الـــرهط مـــن  مرحبـــاً وأهـــًال، مل يـــزد عليهمـــا، فخـــرج علـــي بـــن أيب
مرحبــاً وأهــًال، : مــا أدري غــري أنــه قــال يل: مــا وراءك؟ قــال: األنصــار ينتظرونــه، قــالوا

يكفيـــــك مـــــن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم إحـــــدامها، أعطـــــاك األهـــــل : فقـــــالوا
يــا علــي إنــه ال بــد للعــروس مــن : واملرحــب، فلمــا كــان بعــد ذلــك، بعــدما زوجــه قــال

عنــد كــبش، ومجــع لــه رهــط مــن األنصــار أصــوعاً مــن ذرة، فلمــا  : وليمــة، فقــال ســعد
ال حتدث شيذاً حىت تلقـاين، فـدعا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : كانت ليلة البناء، قال

 : وسلم مبا فتوضأ فيه، مث أفرغه على علي، فقال
 ). )اللهم بارك فيهما، وبارك هلما يف بنائهما((

 : لتعن عائشة رضي اهللا عنها قا: الثالث
تـــزوجين النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، فـــأتتين أمـــي، فـــأدخلتين الـــدار، فـــإذا نســـوة مـــن 

 : األنصار يف البيت، فقلن
 ). )على اخلري والربكة، وعلى خري طائر((

عن أيب هريرة أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان إذا رفّـأ اإلنسـان إذا تـزوج : اخلامس
 :قال
أبـو داود، ) )خـري )علـى: ويف روايـة(ع بينكمـا يف بارك اله لك، وبـارك عليـك، ومجـ((

 .والرتمذي، وكذا أبو علي الطوسي وصححاه، والدارمي وأمحد واحلاكم والبيهقي
 

  :بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية -35
؛ كما يفعل الذين ال يعلمـون، فإنـه مـن عمـل اجلاهليـة، ))بالرفاء والبنني: ((وال يقول

عن احلسن أن عقيل بن أيب طالـب تـزوج امـرأة مـن : ، منهاوقد ُ�ي عنه يف أحاديث
فـإن رسـول [ال تفعلـوا ذلـك : بالرفاء والبنني، فقال: جشم، فدخل عليه القوم، فقالوا



: قولــوا: فمــا نقــول يــا أبــا زيــد؟ قــال: ، قــالوا]اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم �ــى عــن ذلــك
 بارك اهللا

أيب شــــــيبة، وعبــــــد الــــــرزاق، ابــــــن . لكــــــم، وبــــــارك علــــــيكم، إنــــــا كــــــذلك كنــــــا نــــــؤمر
 .والنسائي،وابن ماجه، والدارمي

 

  :قيام العروس على خدمة الرجال -36
وال بأس من أن تقوم على خدمة املدعوين العـروس نفسـها إذا كانـت متسـرتة وأمنـت 

 : الفتنة، حلديث سهل بن سعد قال
فمـا صـنع ملا عرس أبو أسيد الساعدي دعا النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه، ((

متـرات يف  )أنقعـت: ويف روايـة(هلم طعاماً، وال قدمه إليهم، إال امرأته أم أسـيد، بلّـت 
تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن الطعـام أماثتـه لـه 

البخــاري ). )] فكانــت امرأتــه يومذــذ خــادمهم وهــي العــروس[فســقته، تتحفــه بــذلك، 
 . ومسلم

 

  :والضرب بالدفالغناء  -37
وجيــوز لــه أن يســمح للنســاء يف العــرس بــإعالن النكــاح بالضــرب علــى الــدف فقــط، 

 : وبالغناء املباح الذي ليس فيه وصف اجلمال وذكر الفجور، ويف ذلك أحاديث
 : عن الربيع بنت معوذ قالت: األول

جــــاء النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يــــدخل حــــني بـُـــين علــــي، فجلــــس علــــى فراشــــي ((
، فجعلت جويرات لنا يضـربن بالـدف، وينـدبن )اخلطاب للراوي عنها(مين،  جملسك

: فقــال. وفينــا نــيب يعلــم مــا يف غــد: مــن قتــل مــن آبــائي يــوم بــدر، إذ قالــت إحــداهن



البخاري والبيهقي وأمحد واحملاملي يف صـالة ). )دعي هذه وقويل بالذي كنت تقولني
 .وغريهم. العيدين
مــرأة إىل رجــل مــن األنصــار، فقــال نــيب اهللا صــلى اهللا عــن عائشــة أ�ــا زفــت ا: الثــاين

) )مـــا كـــان معكـــم هلـــو، فـــإن األنصـــار يعجـــبهم اللهـــو؟! يـــا عائشـــة: ((عليـــه وســـلم
 .البخاري واحلاكم وعنه البيهقي

 : ويف رواية بلفظ
: مــاذا تقـــول؟ قـــال: فهـــل بعثــتم معهـــا جاريــة تضـــرب بالـــدف وتغــين؟ قلـــت: فقــال((

 :تقول
 يـونا حنييـكـمفح أتيناكم أتيناكـم
 ـر ما حلت بواديكم لوال الذهب األمحـ
 ))ء ما مسنت عذاريكم لوال احلنطة السمرا

 : عنها أيضاً : الثالث
 : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع ناساً يغنون يف عرس وهم يقولون((

 يبحبحن يف املربـد وأهـدي هلا أكبش
 ويعلم ما يف غـد وحبك يف النـادي

 : ويف رواية
 ويعلم ما يف غـد زوجـك يف الناديو 

ال يعلــــــم مــــــا يف غــــــد إال اهللا : ((فقــــــال رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم: قالــــــت
صــحيح :أخرجــه الطربانفــي يف الصــغري واحلــاكم، البيهقــي، وقــال احلــاكم). )ســبحانه

 . على شرط مسلم
 : عن عامر بن سعد البجلي، قال: الرابع



وجــواري  -ذهــب علــي -ود، وذكــر ثالثــاً دخلــت علــى قرظــة بنــت كعــب وأيب مســع((
تقـــرون علـــى وأنـــتم أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه : يضـــربن بالـــدف ويغنـــني، فقلـــت

 : ، ويف رواية))إنه قد رخص لنا يف العرسات، والنياحة عند املصيبة: وسلم؟ قالوا
أخرجــــه احلــــاكم، والبيهقــــي، والنســــائي، ) )ويف البكــــاء علــــى امليــــت يف غــــري نياحــــة((

 .يوالطيالس
 : عن أيب بلج حيىي بن سليم قال: اخلامس

تزوجــت امــرأتني مــا كــان يف واحــدة منهمــا صــوت، يعــين : قلــت حملمــد بــن حاطــب((
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دفاً، فقال حممد رضي اهللا عنه

حـديث : النسائي، والرتمذي وقـال). )فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت بالدف((
 . وغريهم.حسن، وابن ماجه

 . ابن حبان والطرباين). )أعلنوا النكاح: ((السادس
 

  :االمتناع من مخالفة الشرع -38
وجيب عليه أن ميتنع من كـل مـا فيـه خمالفـة للشـرع، وخاصـة مـا اعتـاده النـاس يف مثـل 

أن ال بـأس فيهـا، وأنـا  -لماءبسبب سكوت الع -هذه املناسبة، حىت ظن كثري منهم
 : أنبه هنا على أمور هامة منها

 : تعليق الصور -1ً
تعليق الصور على اجلدران، سواء كانت جمسـمة أو غـري جمسـمة، هلـا ظـل، أو : األول

ال ظل هلا، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله ال جيوز، وجيب علـى املسـتطيع نزعهـا 
 : إن مل يستطع متزيقها، ويف أحاديث

 : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -1



دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقـد سـرتت سـهوًة يل بقـرام فيـه متاثيـل، ((
يـــا : ، فلمـــا رآه هتكـــة، وتلـــون وجهـــه، وقـــال)فيـــه اخليـــل ذوات األجنحـــة: ويف روايـــة(

 أشد الناس عذاباً عند اهللا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا، ! عائشة
: أحيـوا مـا خلقـتم، مث قـال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال هلم: يف روايةو (

فقطعنـاه فجعلنـا منـه : عائشـة: ، قالت)إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة
البخــــاري ).)] فقــــد رأيتــــه متكذــــاً علــــى إحــــدامها وفيهــــا صــــورة[وســــادة أو وســــادتني، 

 . ومسلم
 : وعنها قالت -2
للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيهـــا متاثيـــل كأ�ـــا منرقـــة، فقـــام بـــني حشـــوت وســـادة ((

، ]أتوب إىل اهللا مما أذنبـت[ما لنا يا رسول اهللا؟ : البابني، وجعل يتغري وجهه، فقلت
: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: قلت: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قال

أن مــن صــنع الصــور يعــذب يــوم أمــا علمــت أن املالئكــة ال تــدخل بيتــاً فيــه صــورة، و 
إن أصـحاب هـذه الصـور يعـذبون يـوم : ويف روايـة! أحيوا مـا خلقـتم؟: القيامة، فيقال

 . البخاري وأبو بكر الشافعي) )] فما دخل حىت أخرجتها: قالت[القيامة 
 : قوله صلى اهللا عليه وسلم -3
أن أكـون دخلــت أتيتـك البارحــة، فلـم مينعــين : أتـاين جربيـل عليــه السـالم، فقــال يل((

 ، وكان يف البيت قرام سٍرت فيه متاثيل، ]الرجال[إال أنه كان على الباب متثال 
وكــــان يف البيــــت كلــــب، فمــــر بــــرأس التمثــــال الــــذي يف البيــــت يقطــــع فيصــــري كهيذــــة 

 الشجرة، وُمر بالسرت فليقطع، 
 فإنــا ال نــدخل بيتــاً فيــه صــورة[فليجعــل منــه وســادتني توطــآن، ومــر بالكلــب فليخــرج 

: ويف رواية(حلسن أو حسني، كانت حتت نضد هلم ] جرو[، وإذا الكلب ]وال كلب
، ]واهللا مــا دريــت: مــىت دخــل هــذا الكلــب؟ فقالــت! فقــال يــا عائشــة[، )حتــت ســريره

 . حديث صحيح))] مث أخذ بيده ماًء فنضح مكانه[فأمر به فأخرج 



 : سرت اجلدران بالسجاد -2ً
سرت اجلدار بالسجاد وحنوه، ولـو مـن غـري احلريـر، ألنـه  :األمر الثاين مما ينبغي اجتنابه

 : سرف وزينة غري مشروعة؛ حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم غائبـــاً يف غـــزاة غزاهـــا، فلمـــا حتينـــت قفولـــه، ((

كانـت يل، فسـرتت بـه علـى العـرم، فلمـا دخـل رسـول اهللا ]فيـه صـورة[أخذت منطاّ 
الســالم عليــك يــا رســول ورمحــة اهللا :  عليــه وســلم تلقيتــه يف احلجــرة، فقلــتصــلى اهللا

 فنصرك، ] ك[وبركاته، احلمد هللا الذي أعز
وعرفـــت يف وجهـــه الغضـــب، ودخـــل ! فلـــم يكلمـــين: وأقـــر عينيـــك وأكرمـــك، قالـــت

!] أتسـرتين اجلـدار؟: [البيت مسرعاً، وأخذ النمط بيـده، فجذبـه حـىت هتكـه، مث قـال
. والطــــني[، إن اهللا مل يأمرنــــا فيمــــا رزقنــــا أن نكســــو احلجــــارة!]اوير؟بســــرت فيــــه تصــــ[

 ] فقطعنا منه وسادتني، وحشوتما ليفاً، فلم يعب ذلك عليّ : قالت
 . مسلم وأبو عوانة وأمحد) )] فكان صلى اهللا عليه وسلم يرتفق عليهما: قالت[

ســامل بــن وهلــذا كــان بعــض الســلف يتمنــع مــن دخــول البيــوت املســتورة جــدرها، قــال 
 : عبد اهللا

أعرســت يف عهــد أيب، فــآذن أيب النــاس، وكــان أبــو أيــوب فــيمن آذنّــا، وقــد ســرتوا ((
بي  بنجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل، فـرآين قائمـاً، واطلـع فـرأى البيـت مسـترتاً 

غلبنــا  -واســتحىي -: أيب: قــال! أتســرتون اجلــدر؟! يــا عبــد اهللا: بنجــاد أخضــر، فقــال
] أكــن[أن تغلبنــه النســاء فلــم] عليــه[أخشــى ] كنــت[مــن : فقــال! بالنســاء أبــا أيــو 

مث . ال أطعـم لكـم طعامـاً، وال أدخـل لكـم بيتـاً : مث قـال! أن تغلبنك] عليك[أخشى 
 . الطرباين وابن عساكر) )خرج رمحه اهللا

 !نتف احلواجب وغريها -3
هلـالل، ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حـىت تكـون كـالقوس أو ا: الثالث

 !يفعلن ذلك جتمًال بزعمهن



 : وهذا مما حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولعن فاعله بقوله 
، واملتنمصـات، )8(، والنامصـات]والواصالت[، )7(لعن اهللا الوامشات، واملستومشات((

البخــاري ومســلم وأبــو داود، والرتمــذي ))؛ املغــريات خلــق اهللا)9(واملتفلجــات للحســن
 .موصححه وغريه

 : تدميم األظفار وإطالتها -4
هـــذه العـــادة القبيحـــة األخـــرى الـــ  تســـربت مـــن فـــاجرات أوربـــا إىل كثـــري مـــن : الرابـــع

 ، )مينيكور(املسلمات، وهي تدميمهن ألظفارهن بالصمغ األمحر املعروف اليوم بـ
فـإن هـذا مـع مـا فيـه مـن تغـري  -وقد يفعلها بعض الشـباب أيضـاً  -وإطالتهن لبعضها

 املستلزم لعن فاعله كما علمت آنفاً، ومن التشـبه بالكـافرات املنهـي عنـه يف خللق اهللا
ومـــن تشـــبه بقـــوم فهـــو : ((... أحاديـــث كثـــرية الـــ  منهـــا قولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

؛ فإنــه أيضــاً خمــالف للفطــرة ﴿فطــرة اهللا الــ  فطــر النــاس عليهــا﴾، وقــد قــال ))مــنهم
 : صلى اهللا عليه وسلم

 ختتان، واالستحداد، اال: الفطرة مخس((
 ). )، وقص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط)حلق العانة: ويف رواية(

 : وقال أنس رضي اهللا عنه
يف قـــص الشـــارب، وتقلـــيم األظفـــار،  )وقَّـــَت لنـــا رســـول اهللا: ويف روايـــة(ُوقِّـــَت لنـــا ((

و عوانـة وأبـو مسـلم وأبـ))ونتف اإلبط، وحلق العانة، أن ال ترتك أكثر من أربعني ليلة
 . داود

                                                           

ثم حشوه بالكحل أو ما  غرز اإلبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم،: من الوشم )7(
 . شابه فيخضر
 . التي تطلب الوشم: والمستوشمة

إزالة شعر الوجه بالمنقاش كما : جمع نامصة وهي التي تفعل النماص، والنماص )8(
 .وغيره)) النهاية((في 

التي تطلب الفلج، وهوفرجة ما بين الثنايا : أي ألجل الحسن، المتفلجة )9(
 . بين المتالصقين بالمبرد ونحوه والرباعيات،والتفلج أن يفرج



 : حلق اللحى -5ً
مــا  -إن مل تكــن أقــبح منهــا عنــد ذوي الفطــرة الســليمة–ومثلهــا يف القــبح : اخلــامس

ابُتلي به أكثر الرجال من التزين حبلق اللحية حبكـم تقليـدهم لألوربيـني الكفـار، حـىت 
ويف ذلــك ! صــار مــن العــار عنــدهم أن يــدخل العــروس علــى عروســه وهــو غــري حليــق

 : خمالفات عدة
 : تغيري خلق اهللا، قال تعاىل يف حق الشيطان -أ

﴿لعنــه اهللا وقــال الختــّذن مــن عبــادك نصــيباً مفروضــاً، وألضــلّنهم وألمنيــنهم وآلمــر�م 
فليبتكن آذان األنعام وآلمـر�م فليغـريّن خلـق اهللا، ومـن يتخـذ الشـيطان وليـاً مـن دون 

 . اهللا فقد خسر خسراناً مبينًا﴾
يف أن تغيــري خلــق اهللا دون إذن منــه تعــاىل، إطاعــة ألمــر الشــيطان،  فهــذا نــص صــريح

ـــه، فـــال جـــرم أن لعـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  وعصـــيان للـــرمحن جـــل جالل
يف  )!(املغريات خلق اهللا للحسن كما سبق قرباً، وال شـك يف دخـول اللحيـة للُحسـن

دون إذن مـن اهللا : ((منـا قلـتاللعن املذكور جبامع االشرتاك يف العلة كما ال خيفى، وإ
، لكــي ال يُتــوهم، أنــه يــدخل يف التغيــري املــذكور مثــل حلــق العانــة وحنوهــا ممــا ))تعــاىل

 . أذن فيه الشارع، بل استحبه، أو أوجبه
 : خمالفة أمره صلى اهللا عليه وسلم وهو قوله -ب
 . البخاري ومسلم وأبو عوانة وغريهم))أ�كوا الشوارب، وأعفوا اللحى((
 : ن املعلوم أن األمر يفيد الوجوب إال لقرينة والقرينة هنا مؤكدة للوجوب، وهووم
 : التشبه بالكفار، قال صلى اهللا عليه وسلم -ج
مســـــــلم وأبـــــــو عوانـــــــة يف ) )جـــــــزوا الشـــــــوارب، وأرخـــــــوا اللحـــــــى، خـــــــالفوا الـــــــوس((

 . صحيحيهما
 : ويؤيد الوجوب أيضاً 

 : التشبه بالنساء، فقد -د



صــلى اهللا عليــه وســلم املتشــبهني مــن الرجــال بالنســاء، واملتشــبهات  لعــن رســول اهللا((
 . البخاري، والرتمذي وصححه). )من النساء بالرجال

أكــرب تشــبه بــا،  -الــ  ميــزه اهللا بــا علــى املــرأة -وال خيفــى أن يف حلــق الرجــل حليتــه
وإيـاهم مـن كـل فلعل فيما أوردنا من األدلة ما يقنع املبتلني بذه املخالفة، عافانـا اهللا 

 . ما ال حيبه وال يرضاه
 : خا  اخلطبة -6ً

، فهـذا ))خـا  اخلطبـة((لـبس بعـض الرجـال خـا  الـذهب الـذي يسـمونه بــ: السادس
  -ألن هذه العادة سرت إليهم من النصارى -مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً 

النسـاء  ففيه خمالفـة صـرحية لنصـوص صـحيحة حتـرم خـا  الـذهب علـى الرجـال وعلـى
 : أيضاً كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص

 ). )�ى صلى اهللا عليه وسلم عن خا  الذهب: ((أوالً 
عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى خامتـاً مـن ذهـب يف يـد : ثانياً 

 : رجل، فنزعه فطرحه، وقال
 ). )!يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده؟((

خــذ خامتــك وانتفــع بــه، : لرجــل بعــدما ذهــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفقيــل ل
 . ال واهللا ال آخذه أبداً وقد طرحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ثالثــاً عــن أيب ثعلبــة اخلشــين أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أبصــر يف يــده خامتــاً مــن 
اهللا عليـــه وســـلم ألقـــاه، ذهـــب، فجعـــل يقرعـــه بقضـــيب معـــه، فلمـــا غفـــل النـــيب صـــلى 

مــا أرانــا إال قــد أوجعنــاك : قــال]فنظــر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فلــم يــره يف يــده فـــ[
 ). )أصبهان((النسائي وأمحد وابن سعد وأبو نعيم يف . وأغرمناك

عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى علـى بعـض أصـحابه : رابعاً 
هذا شر، هـذا : نه، فألقاه، واّختذ خامتاً من حديد، فقالخامتاً من ذهب، فأعرم ع



حــديث . فســكت عنــه -أي فضــة -حليــة أهــل النــار، فألفــاه، فاختــذ خامتــاً مــن َورِق
 ).)األدب املفرد((والبخاري يف . صحيح رواه أمحد

أمحــد بســند ))مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فــال يلــبس حريــراً وال ذهبــاً : ((خامســاً 
 . حسن
ـــه ذهـــب : ((ســـاساد مـــن لـــبس الـــذهب مـــن أمـــ ، فمـــات وهـــو يلبســـه حـــرم اهللا علي
 . أمحد بسند صحيح). )اجلنة

 

  :تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء -39
واعلــم أن النســاء يشــرتكن مــع الرجــال يف حــرمي خــا  الــذهب علــيهن، ومثلــه الســوار 

 والطوق من الذهب؛ 
بعــض النصــوص املطلقــة الــ  مل  ألحاديــث خاصــة وردت فــيهن، فيــدخلن لــذلك يف

تقيد بالرجال، مثل احلديث األول املتقدم آنفـاً، وإليـك اآلن مـا صـح مـن األحاديـث 
 : املشار إليها

مــن أحــب أن حيلِّــق حبيبــه حبلقــة مــن نــار فليحّلقــه حلقــة مــن ذهــب، ومــن : ((األول
ر أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقـه طوقـاً مـن ذهـب، ومـن أحـب أن يسـوّ 

مــن ذهــب، ولكــن  )فليســوره ســواراً : ويفــي روايــة(حبيبــه ســواراً مــن نــار فليطوقــه طوقــاً 
 أبو داود، وأمحد بسند جيد))]العبوا با، العبوا با[عليكم بالفضة، فالعبو با 

 :عن ثوبان رضي اهللا عنه قال: الثاين
أي ] [مـن ذهـب[جاءت بنت هبرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف يدها فـتخ ((

بعصــية معــه يقــول [، فجعــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يضــرب يــدها ]خــواتيم كبــار
، فأتت فاطمة تشكو إليها، قال !]أيسرك أن جيعل اهللا يف يدك خواتيم من نار؟: هلا

فــدخل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى فاطمــة وأنــا معــه؛ وقــد أخــذت مــن : ثوبــان



تعين زوجها علياً رضـي (يل أبو حسن  هذا أهدى: عنقها سلسلة من ذهب، فقالت
أيسـرك ! يـا فاطمـة: فقال النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم -ويف يدها السلسلة -)اهللا عنه

مث عـــذمها عـــذماً ! [فاطمـــة بنـــت حممـــد يف يـــدها سلســـلة مـــن نـــار؟: أن يقـــول النـــاس
، فخرج ومل يقعد، فعمدت فاطمة إىل السلسـلة فباعتهـا فاشـرتت بـا نسـمة، ]شديداً 
احلمـد هللا الـذي جنّـى فاطمـة : قتها، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم، فقـالفأعت

 . النسائي والطيالسي والطرباين) )من النار
الثالث عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف يد عائشة قُلبني ملويني مـن 

اســم الق. ألقيهمــا عنــك، واجعلــي قلبــني مــن فضــة، وصــفريها بزعفــران: ذهــب، فقــال
 . السرقسطي بسند صحيح، والنسائي واخلطيب، والبزار حنوه

 : عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: الرابع
جعلــت شــعائر مــن ذهــب يف رقبتهــا، فــدخل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، فــأعرم ((

فقطعتهـــا، : قالـــت[عـــن زينتـــك أُعـــرم، : أال تنظـــر إىل زينتهـــا، فقـــال: عنهـــا، فقلـــت
مــا َضــرَّ إحــداكن لــو جعلــت خرصــاً مــن : زعمــوا أنــه قــال: قــال]. علــي بوجهــه فأقبــل

 ). )ورق، مث جعلته بزعفران
 : ويف حديث أمساء بنت يزيد يف قصة أخرى حنوه

وتتخذ هلا ُمجانتني من فضة، فتدرجه بني أناملها بشـيء مـن زعفـران، فـإذا هـو  ((... 
 .أخرجه أمحد وأبو نعيم وابن عساكر))كالذهب يربق

 شبهات حول حترمي الذهب احمللق، وجوابا
واعلـــم أن كثـــرياً مـــن علمـــاء أعرضـــوا عـــن العمـــل بـــذه األحاديـــث؛ لشـــبهات قامـــت 

 لديهم ظنوها أدلة، وال يزال 
كثـــريون مـــنهم يتمســـكون بـــا علـــى أ�ـــا حجـــج تســـوغ هلـــم تـــرك هـــذه األحاديـــث، 

ال يغـرت بـا مـن  ولذلك رأيت أنه ال بد مـن حكايـة تلـك الشـبهات والـرد عليهـا، كـي



ال علـــم عنـــده بطـــرق اجلمـــع بـــني األحاديـــث، فيقـــع يف خمالفـــة األحاديـــث الصـــحيحة 
 : احملكمة، بدون حجة أو بينة، فأقول

 دعوى اإلمجاع على إباحة الذهب مطلقاً للنساء، وردها
ادعـــى بعضـــهم اإلمجـــاع علـــى إباحـــة الـــذهب مطلقـــاً للنســـاء، وهـــذا مـــردود مـــن  -1

 : وجوه
 : يحاإلمجاع الصح

أنـــه ال ميكــــن إثبـــات صــــحة اإلمجـــاع يف هــــذه املســـألة، وإن نقلــــه البيهقــــي يف : األول
، ولكن هذا كأنـه ))الفتح((وغريه، مثل احلافظ ابن حجر يف  )4/124() )سننه((

 : يف حبث خا  الذهب )10/260(: أشار لعدم ثبوته حني قال
ا يبطـل هـذا اإلمجـاع، وذلـك ، ويأيت قريبـاً مـ))فقد نقل اإلمجاع على إباحته للنساء((

 ألنه ال يستطيع أحد 
ـــدين بالضـــرورة، وغـــري هـــذا اإلمجـــاع ممـــا ال ميكـــن  ـــه إمجـــاع معلـــوم مـــن ال أن يـــدعي أن

 : تصوره، فضًال عن وقوعه، وهلذا قال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه
 ). )، لعل الناس اختلفوا]وما يدريه؟[من ادعى اإلمجاع فهو كاذب، ((

 . )390ص() )مسائله((هللا يف رواه ابنه عبد ا
وتفصيل القول يف هذا املوضوع اخلطري ليس هذا موضعه، فلرياجع من شاء التحقيـق 

أصـــول : ((مثـــل! بعـــض كتـــب علـــم أصـــول الفقـــه الـــ  ال يقلـــد مؤلفوهـــا مـــن قـــبلهم
للشــــــوكاين، ) )إرشــــــاد الفحــــــول((، و)144 -4/128(البــــــن حــــــزم ) )األحكــــــام
 . وحنومها

صــــحيح علــــى خــــالف حــــديث صــــحيح دون وجــــود ناســــخ اســــتحالة وجــــود إمجــــاع 
 صحيح



لـــو كـــان ميكـــن إثبـــات اإلمجـــاع يف اجلملـــة، لكـــان ادعـــاؤه يف خصـــوص هـــذه : الثـــاين
املسألة غري صحيح، ألنه مناقض للسنة الصحيحة، وهذا ممـا ال ميكـن تصـوره أيضـاً؛ 

 ألنه يلزم منه اجتماع األمة على ضالل، وهذا 
، ومثــل هــذا ))ال جتتمــع أمــ  علــى ضــاللة: ((وســلممســتحيل لقولــه صــلى اهللا عليــه 

اإلمجاع ال وجود لـه إال يف الـذهن واخليـال، وال أصـل لـه يف الوجـود والواقـع، قـال أبـو 
 : )72 -2/71() )أصول األحكام((حممد بن حزم رمحه اهللا تعاىل يف 

وقد أجاز بعـض أصـحابنا أن يـرد حـديث صـحيح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ((
وهـذا عنـدنا خطـأ . وذلـك دليـل علـى أنـه منسـوخ: ن اإلمجاع على خالفـه، قـالويكو 

 : فاحش متيقن لوجهني برهانيني ضروريني
أن ورود حــديث صــحيح يكــون اإلمجــاع علــى خالفــه معــدوم مل يكــن قــط، : أحــدمها

إىل  -واهللا -وال هــــو يف العــــامل، فمــــن ادعــــى أنــــه موجــــود فليــــذكره لنــــا، وال ســــبيل لــــه
 . وجوده أبداً 

﴿إنــا حنــن نزلنــا الــذكر وإنــا لــه حلــافظون﴾، فمضــمون : أن اهللا تعــاىل قــد قــال: والثــاين
عنــد كـــل مــن يـــؤمن بـــاهللا واليــوم اآلخـــر أن مـــا تكفــل اهللا عـــز وجـــل حبفظــه فهـــو غـــري 
ضــائع أبــداً، ال يشــك يف ذلــك مســلم، وكــالم النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كلــه وحــي 

هو إال وحٌي يوحى﴾، والـوحي ذكـٌر بإمجـاع ﴿وما ينطق عن اهلوى، إن : بقوله تعاىل
 األمة كلها،

ـــه الســـالم حمفـــوظ حبفـــظ اهللا تعـــاىل عـــز وجـــل   ـــالنص، فكالمـــه علي والـــذكر حمفـــوظ ب
ضــرورة، منقــول كلــه إلينــا ال بــد مــن ذلــك، فلــو كــان هــذا احلــديث الــذي اّدعــى هــذا 

وا عليـه القائل أنه جممـع علـى تركـه، وأنـه منسـوخ كمـا ذكـر، لكـان ناسـخه الـذي اتفقـ
قــد ضــاع ومل حيفــظ، وهــذا تكــذيب هللا عــز وجــل يف أنــه حــافظ للــذكر كلــه، ولــو كــان 
ذلك لسقط كثري مما بّلغ عليه السالم عن ربـه، وقـد أبطـل ذلـك رسـول اهللا صـلى اهللا 

 : قال). )اللهم هل بلغت؟: عليه وسلم يف قوله يف حجة الوداع



الوة منســــوخني إمــــا ولســــنا ننكــــر أن يكــــون حــــديث صــــحيح، وآيــــة صــــحيحة الــــت((
حبـــديث آخـــر صـــحيح،،وإما بآيـــة متلـــوة، ويكـــون االتفـــاق علـــى النســـخ املـــذكور قـــد 

ال بد أن يكون الناسخ هلما موجوداً أيضـاً : ثبت، بل هو موجود عندنا إال أننا نقول
عندنا، منقوًال إلينا، حمفوظاً عنـدنا، مبلغـاً حنونـا بلفظـه، قـائم الـنص لـدينا، ال بـد مـن 

الذي منعنا منه فهو أن يكون املنسوخ حمفوظاً منقوًال مبلغاً إلينا، ويكـون  ذلك، وإمنا
الناسخ له قد سقط ومل ينقل إلينـا لفظـه، فهـذا باطـل عنـدنا، ال سـبيل إىل وجـوده يف 

 بأنه غري –العامل أبد األبد، ألنه معدوم البتة، قد دخل 
 ). )فيقيف باب احملال، واملمتنع عندنا، وباهللا تعاىل التو  -كائن

 تقدمي السنة على اإلمجاع الذي ليس معه كتاب أو سنة
 : وقال العالمة احملقق ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا تعاىل

ـــاب علـــى الســـنة، والســـنة علـــى اإلمجـــاع، (( ـــزل أئمـــة اإلســـالم علـــى تقـــدمي الكت ومل ي
اتفـاق احلجة كتـاب اهللا وسـنة رسـوله و : قال الشافعي. وجعل اإلمجاع يف املرتبة الثالثة

 ): )كتاب اختالفه مع مالك((األئمة، وقال يف 
األوىل الكتــــاب والســــنة الثابتــــة، مث اإلمجــــاع فيمــــا لــــيس كتابــــاً وال :والعلــــم طبقــــات((
 ). )...سنة

 : وقال ابن القيم أيضاً يف صدد بيان أصول فتاوى اإلمام أمحد
رأيـاً وال قياسـاً يقدم على احلديث الصـحيح عمـًال وال  )يعين اإلمام أمحد(ومل يكن ((

وال قـــول صـــاحب، وال عـــدم علمـــه باملخـــالف الـــذي يســـميه كثـــري مـــن النـــاس إمجاعـــاً 
 وقد كّذب أمحد من ! ويقدمونه على احلديث الصحيح

... ادعـــى هـــذا اإلمجـــاع، ومل يســـغ تقدميـــه علـــى احلـــديث الثابـــت، وكـــذلك الشـــافعي
وسائر أئمة احلديث  ونصوص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجّل عند اإلمام أمحد

من أن يقدموا عليها توهم إمجاع مضـمونه عـدم العلـم باملخـالف، ولـو سـاغ لتعطلـت 



النصوص، وساغ لكل من مل يعلم خمالفـاً يف حكـم مسـألة أن يقـدم جهلـه باملخـالف 
 ). )على النصوص

وهذا مـا فعلـه الـبعض هنـا، فقـدموا مـا زعمـوه إمجاعـاً علـى النصـوص املتقدمـة، : قلت
 : ه ال إمجاع يف ذلك، وبيانه يف الوجه التايلمع أن
أنــــه قــــد ثبــــت مــــا يــــنقض باإلمجــــاع املزعــــوم، وهــــو مــــا روى عبــــد الــــرزاق يف : الثالــــث

 -35/1() )حديثـــــه((، وابـــــن صـــــاعد يف )19935/ 70/ 11() )املصـــــنف((
، بســند صــحيح عــن حممــد )10/82 (، وابــن حــزم)وهــو خبــط احلــافظ ابــن عســاكر

 : هريرة يقول البنته بن سريين؛ أنه مسع أبا
 ). )ال تلبسي الذهب؛ إين أخشى عليك اللهب((

مـــن طـــريقني آخـــرين أن ابنـــًة أليب هريـــرة قالـــت  )19/124/2(وروى ابـــن عســـاكر 
 : فقال! إن أباك ال حيليك الذهب: إن اجلواري يُعّرينين، يقلن: له

 . إين أيب ال حيليين الذهب؛ خيشى علي من اللهب: قويل هلن
 210/ 3() )شـرح السـنة((حنوه، وعلقه البغـوي يف  )19938(د الرزاق ورواه عب

، وحكــى اخلـــالف يف هـــذه املســـألة، فإنـــه بعــد أن ذكـــر إباحـــة خـــا  الـــذهب )82/ 
 : للنساء وحتليهن به عند األكثرين؛ قال

 ). )وكره ذلك قوم((
ومتامـــــه يف )236ص(مث ســـــاق حـــــديث أمســـــاء بنـــــت يزيـــــد املتقـــــدم بعضـــــه يف املـــــنت 

 . )237(يقالتعل
ومـا حكــاه البغــوي رمحـه اهللا مــن الكراهــة عـن أولذــك الــذين أشـار إلــيهم مــن العلمــاء، 
فهــي الكراهــة التحرمييــة، ألنــه املعــروف يف اصــطالح الســلف؛ تبعــاً لألســلوب القــرآين 

 يف عديد من اآليات الكرمية؛ 
 . ﴿وكّره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾: كقوله تعاىل



حتــذير الســاجد مــن اختــاذ القبــور : ((املســألة اهلامــة يف كتــايب وقــد كنــت شــرحت هــذه
 . ، وذكرت هناك بعض األمثلة، فلرتاجع)55 -48ص () )مساجد

أن اإلمـام  )خـا  اخلطبـة(وبني أيدينا مثال آخر قريب املنال، وهـو مـا تقـدم يف حبـث 
لتحـرمي أمحد، واإلمام إسحاق بن راهويه كرها خـا  الـذهب للرجـال، فهـذه الكراهـة ل

أيضــًا، لتصــريح األحاديــث املتقدمــة هنــاك بــه، وكــذلك األمــر يف حتــرمي خــا  الــذهب 
على النساء؛ ألن األدلة صرحية أيضًا، فمـن أطلـق كراهتـه علـيهن، فإمنـا يعـين الكراهـة 

 . الشرعية، وهي التحرمي، فتأمل منصفاً 
نــة عمــر أن اب )163ص() )ســرية عمــر بــن عبــد العزيــز((وذكــر ابــن عبــد احلكــم يف 
إن رأيت أن تبعث يل بأخت هلـا حـىت أجعلهـا يف أذين، : بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له
إن استطعت أن جتعلي هاتني اجلمرتني يف أذنيك بعثت لك : فأرسل إليها مث قال هلا

 ! بأخت هلا
ومن الظاهر أن اللؤلؤة كانت حمالة بالـذهب، أل�ـا ال تقـوم بنفسـها، وال حتلـى عـادة 

، فإ�ا مستوحاة من بعـض أحاديـث التحـرمي ))اجلمرتني: ((ؤيد ذلك لفظةإال با، وي
 . املتقدمة كحديث بنت هبرية، فثبت بطالن دعوى اإلمجاع يف هذه املسألة

 دعوى نسخ األحاديث املتقدمة، وإبطاهلا
: وادعــى آخــرون نســخ هــذه األحاديــث احملرمــة مبثــل قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم -2
، وهو حديث صحيح مبجموع طرقـه، وقـد ))... ر إلناث أم أحل الذهب واحلري((

، مث حققته يف ختريج كتـاب )225 -4/222() )نصب الراية((ذكرها الزيعلي يف 
، وهـــو ادعـــاء باطـــل، ألن للنســـخ )78رقـــم(لألســـتاذ القرضـــاوي ) )احلـــالل واحلـــرام((

ـــد العلمـــاء؛ منهـــا أن يكـــون اخلطـــاب الناســـخ مرتاخ ـــاً عـــن شـــروطاً كثـــرية معروفـــة عن ي
املنسوخ، ومنها أن ال ميكن اجلمـع بينهمـا، وهـذان الشـرطان منفيـان هنـا، أمـا األول؛ 

 فألنه ال يُعلم تأخر هذا احلديث املبيح عن 



أحاديث التحرمي، وأما الثاين؛ فألن اجلمع ممكن بسهولة بني احلديث املذكور وما يف 
وتلــك مقيــدة بالــذهب معنــاه، وبــني األحاديــث املتقدمــة، ذلــك ألن احلــديث مطلــق، 

الـــذي هـــو طـــوق أو ســـوار أو حلقـــة، فهـــذا هـــو احملـــرم علـــيهن، ومـــا ســـوى ذلـــك مـــن 
الذهب املقطع فهو املباح هلن، وهو املراد حبديث حّل الذهب هلن، فهو مطلق مقيد 

 . باألحاديث املشار إليها، فال تعارم وبالتايل فال نسخ
أورد األحاديـث املـذكورة فيمـا هــو  ولـذلك مل نـر أحـداً ممـن ألـف يف الناســخ واملنسـوخ

إخبـــار أهـــل الرســـوخ يف الفقـــه ((منســـوخ، كاحلـــافظ أيب الفـــرج ابـــن اجلـــوزي يف رســـالة 
ـــــه ))والتحـــــديث مبقـــــدار املنســـــوخ يف احلـــــديث ، واحلـــــافظ أيب بكـــــر احلـــــازمي يف كتاب

، وغريمها، بـل قـد أشـار ابـن اجلـوزي رمحـه ))االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار((
 :  يف مقدمة رسالته املشارة إليها إىل رد دعوى نسخ هذه األحاديث، فقالاهللا
أفــردت يف هــذا الكتــاب قــدر مــا صــح نســخه أو احتمــل، وأعرضــت عمــا ال وجــه ((

 لنسخه وال احتمال، فمن 
مسع خبرب يدعى عليه النسخ وليس يف هذا الكتاب، فليعلم وهاء تلك الدعوى، وقـد 

 ). )ن حديثاتدبرته فإذا فيه أحد وعشرو 
 : )3/458() )األعالم((بل قال احملقق ابن القيم يف 

إن النسخ الواقع يف األحاديـث الـذي أمجعـت عليـه األمـة؛ ال يبلـغ عشـرة أحاديـث ((
 )!)البتة، وال شطرها

مث ساقها، وليس فيها شيء من هذه األحاديث السابقة، فثبت ضـعف ادعـاء : قلت
وقد أشار لضعف دعوى النسـخ ابـن األثـري احتمال نسخها، فكيف اجلزم بنسخها؟ 

 : ، بقوله تعليقا على حديث أمساء املشار إليه آنفاً ))النهاية((يف
 ). )كان هذا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء: قيل((

 . للتمريض كما هو معروف) )قيل: ((فإن لفظة



م ابــن اجلــوزي وقــال العالمــة صــدر الــدين علــي بــن عــالء احلنفــي بعــد أن حكــى كــال
 :اآلنف الذكر

 وهذا هو الذي يشهد العقل بصدقه إذا َسِلم من ((
اهلـــوى، وقـــد ادعـــى كثـــري مـــن الفقهـــاء يف كثـــري مـــن الســـنة أ�ـــا منســـوخة، وذلـــك إمـــا 
لعجــزه عــن اجلمــع بينهــا وبــني مــا يظــن أنــه يعارضــها، وإمــا لعــدم علمــه بــبطالن ذلــك 

ليـه مـن جهـة خمالفـة، ولكـن جنـد غـريه املعارم، وإما لتصحيح مذهبه ودفع مـا يـرد ع
قــــد بــــني الصــــواب يف ذلــــك، ألن هــــذا الــــدين حمفــــوظ، وال جتتمــــع هــــذه األمــــة علــــى 

 ). )ضاللة
ولقـــد صـــدق رمحـــه اهللا يف كـــل مـــا ذكـــره، فأنـــت تـــرى أن هـــذه األحاديـــث احملرمـــة ال 
تتعارم مطلقاً مع حـديث حـل الـذهب للنسـاء، ألنـه عـام، وتلـك خاصـة، واخلـاص 

العام كما هو مقرر يف علـم األصـول، وهلـذه القاعـدة رجـح اإلمـام النـووي مقدم على 
وجوب الوضوء من أكل حلـم اإلبـل، ) )الموع((و) )شرح مسلم((رضي اهللا عنه يف 

مـــع أنـــه خمـــالف ملذهبـــه، بـــل ومـــذهب اجلمهـــور، حـــىت ظـــن بعـــض املتعـــاملني يف هـــذا 
 كما نشر ذلك يف ! العصر أنه ال يقول بالوضوء منه عامل من علماء املسلمني

 . هـ تقريباً 1386بعض اجلرائد الدمشقية سنة 
بعـد أن ذكـر  )2/190() )حجـة اهللا البالغـة((وِلما ذكرنا قال ويل اهللا الـدهلوي يف 

 : أحاديث التحرمي وحديث احلل
معنــــاه احلــــل يف اجلملــــة، وهــــذا مــــا يوجبــــه مفهــــوم هــــذه األحاديــــث، ومل أجــــد هلــــا ((

 ). )معارضاً 
 . )218 -2/217() )الروضة الندية((ق حسن خان يف وأقره صدي

وقـد  -ومما يدلك علـى ضـعف دعـوى النسـخ هـذه؛ أن بعـض متعصـبة احلنفيـة: قلت
مل ينظر إليها بعـني الرضـا، مـع أنـه حكاهـا عـن اجلمهـور الـذين  -سبقت اإلشارة إليه

 : -وقد وفق فيه -يقلدهم يف هذه املسألة، واحتج على ذلك بقوله



ال يُلجأ إىل القول به ما دام التوفيق بني األحاديث ممكناً، حبيـث ال يـرد  إن النسخ((
 . ، وهذا حق ال ريب فيه، وهو من املقرر يف علم األصول))شيء من األدلة

 ولكنه مع األسف مل يستقر عليه الدكتور، بل رجع 
 : إىل ادعاء النسخ معارضاً بذلك األخذ بأحاديث التحرمي، فقال

ملـــا جتاذبـــا دعـــوى النســـخ احتجنـــا إىل النظـــر يف التـــاريخ للرتجـــيح بـــني  إن الفـــريقني((
 . )!(املذهبني، وتعيني الناسخ واملنسوخ، والتاريخ يؤيد نظر اجلمهور 

... فإنـــه ال شـــك يف أن الصـــحابة يف ابتـــداء اإلســـالم كـــانوا يف أمـــس احلاجـــة للمـــال
كان التختم بالذهب يف ولقد قسم األنصار أمواهلم مناصفة بينهم وبني املهاجرين، ف

تلــك الفــرتة بطــراً وترفــاً، فلمــا مضــت األيــام، وفتحــت علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
وسلم الفتوحات صار الناس يف رخاء العـيش فأبـاح النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لـبس 

 )!)الذهب لزوال املانع
 : وجوايب عليه من وجوه: قلت
تــــأخر املبــــيح عــــن احلــــاظر، يــــرجح بــــه نظــــر  أنــــه مل يــــذكر نصــــاً تارخييــــاً يؤيــــد: األول

اجلمهــور، وإمنــا هــو جمــرد الــدعوى أن اإلباحــة كانــت بعــد رخــاء العــيش، فــأين الــدليل 
 !عليها؟
هــذه الــدعوى لــو صــحت، لــزم منهــا أن يكــون حتــرمي الــذهب علــى الرجــال قــد : الثــاين

مـن  شرع يف الوقت الذي حرم على النساء، إن مل يكن تقدم عليه، وكل عاقل يفهم
، أنه يعين يف مكة، أو يف أول اهلجـرة علـى أبعـد تقـدير، ))يف ابتداء اإلسالم: ((قوله

وإذا كان كذلك، فنحن نقطع ببطالن هذه الدعوى؛ ألن حترمي الذهب على الرجـال 
تلخـــــيص ((إمنــــا كــــان يف أواخــــر األمــــر، كمــــا نــــص علــــى ذلــــك احلــــافظ الــــذهيب يف 

وأمحـد يف ) )اللباس((خرجه البخاري يف ، ومما يشهد له ما أ)3/231() )املستدرك
 : عن املسور بن خمرمة )4/328() )املسند((



إنه بلغين أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـدمت عليـه ! يا بين: أن أباه خمرمة قال له((
فخـرج وعليـه قبـاء مـن الـديباج ... أقبية، فهو يقسـمها، فاذهـب بنـا إليـه، فـذهبنا إليـه

 ). )رمة هذا خبأته لك، فأعطاه إياهيا خم: مزرر بالذهب، فقال
وإمنـا أسـلم خمرمـة عـام الفـتح، وذلـك بعــد مثـان سـنني ونصـف مـن اهلجـرة، فهـذا نــص 
علــى أن الــذهب كــان مباحــاً إىل مــا قبــل وفاتــه صــلى اهللا عليــه وســلم بســنة ونصــف 
ــًا، ولــوال ذلــك مل يلــبس صــلى اهللا عليــه وســلم القبــاء املــزرر بالــذهب، وال وزعــه  تقريب

 . أصحابه كما هو ظاهر على
فأبــاح النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لــبس الــذهب لــزوال : ((أنــه لــو صــح قولــه: الثالــث
وهـذا باطـل ال يقولـه ! ، لزم منه إباحة الذهب للرجال أيضاً لزوال املـانع أيضـاً ))املانع

 . عامل، وما لزم منه باطل؛ فهو باطل
لــى الرجــال، غــري علــة حترميــه علــى هــذا غــري الزم، ألن علــة حتــرمي الــذهب ع: فــإن قــال
 . النساء
مـــا هيـــه؟ وال ســـبيل لـــه إىل إثباتـــا أبـــداً، إال مبثـــل هـــذه الـــدعوى الـــ  أثبـــت بـــا : قلنـــا
 !وليست هي إال جمرد رأي تفرد به الدكتور يف آخر الزمان! أختها

ومـــا يُلجـــئ بعـــض النـــاس إىل مثـــل هـــذه املضـــايق واآلراء، إال حمـــاولتهم الـــتخلص مـــن 
الــنص الشــرعي ملخالفتــه ملــذهبهم، وتقليــدهم، وعــاداتم، فيقعــون فيمــا هــو  معارضــة

 -كمــا هــو املفــروم يف املســلم  -ولــو أ�ــم استســلموا حلكــم اهللا ورســوله! أعظــم منــه
 . لكان خرياً هلم، ومل يقعوا يف مثل ذلك

أن القـــول بنســـخ األحاديـــث احملرمـــة للـــذهب علـــى النســـاء ممـــا ال : وخالصـــة البحـــث
بــل هــو خمــالف لعلــم األصــول، والواجــب اجلمــع بينهــا وبــني األحاديــث  دليــل عليــه،

املبيحة للذهب عليهن، وذلك حبمل املطلق على املقيد، أو العـام علـى اخلـاص، كمـا 
شـــرحنا، وينـــتج منـــه أن الـــذهب كلـــه حـــالل علـــى النســـاء، إال احمللـــق منـــه، كمـــا حيـــرم 

عنـــدنا؛ خالفـــاً ملـــا فهمـــه علـــيهن اســـتعمال أواين الـــذهب والفضـــة اتفاقـــاً، فـــال نســـخ 



الـــدكتور، وأدار كـــل حبثـــه يف كتابـــه عليـــه، كمـــا ينبذـــك بـــه كالمـــه الســـابق يف املعارضـــة 
 . واهللا اهلادي، ال رب سواه. املزعومة

 رد األحاديث املتقدمة بأحاديث مبيحة، واجلواب عنها
وقــــد يــــرّد بعضــــهم هــــذه األحاديــــث بأحاديــــث أخــــرى، فيهــــا إباحــــة احمللــــق مــــن  -3

 : على النساء، واجلواب أن هذا كان قبل التحرمي حتماً، وبيانه الذهب
أن من املعلوم بداهة أن النهي عن الشيء ممـا حيتمـل التحليـل والتحـرمي؛ ال يكـون إال 

 بعد أن يكون مسبوقاً باإلباحة، فالتمسك با حينذذ فيه خمالفة صرحية 
إن شـاء اهللا تعـاىل أن هنـاك  ملنطوق األحاديـث احملّرمـة، وممـا يقـرب هـذا إىل املنصـفني

أحاديــث يســتفاد منهــا إباحــة الــذهب علــى الرجــال أيضــاً، ومــع ذلــك فلــم يأخــذ بــا 
أحد من العلماء، ليء النصوص احملرمة، وقـد سـبق ذكـر بعضـها، بـل ذهبـوا إىل أ�ـا  
كانت قبل التحرمي، وكذلك نقول حنن يف األحاديث املبيحـة للـذهب احمللـق للنسـاء، 

ا كانــــت قبــــل التحــــرمي، ومــــن فــــرق بــــني هــــذه وتلــــك، فهــــو متنــــاقض أو وال فــــرق أ�ــــ
 !متالعب

 تقييد األحاديث املتقدمة مبن مل يؤد الزكاة، ورّده
وأجاب بعضهم بأن الوعيد الوارد يف األحاديث املتقدمة إمنا هو يف حـق مـن ال  -4

 يؤدي زكاة تلك احللي؛ دون من أداها، واستدل عليه حبديث عمرو بن 
ن أبيه عن جـده أن امـرأة أتـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومعهـا ابنـة شعيب ع

أتعطني زكاة : غليظتان من ذهب، فقال هلا )أي سواران(هلا، ويف يد ابنتها مسكتان 
: قـال!أيسرك أن يسّورك اهللا بما يوم القيامة سوارين مـن نـار؟: ال، قال: هذا؟ قالت

 . مها هللا عز ولرسوله:  عليه وسلم، وقالتفخلعتهما، فألقتهما إىل النيب صلى اهللا
) )األمــــوال((، وأبـــو عبيــــد يف )1/343(، والنســــائي)1/244(أخرجـــه أبــــو داود  
ـــن )65/1(، وإســـناده حســـن، وصـــححه ابـــن امللقـــن )1260رقـــم( ، وتضـــعيف اب

 . ، مردود عليه)6/197/1() )التحقيق((اجلوزي له يف 



عــن عمــرو بــن شــعيب بــه موصــوًال،  )5/1ق() )الســنن الكــربى((ورواه النســائي يف 
 : مث رواه عنه مرسًال، وقال

 ). )املوصول أوىل بالصواب((
إن هذا استدالل ضعيف جداً، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مل ينكـر : واجلواب

 يف هذه القصة لبس السوارين، 
، ومل وإمنــا أنكــر عــدم إخــراج زكاتمــا، خبــالف األحاديــث املتقدمــة، فإنــه أنكــر اللــبس

يتعـــرم إلجيـــاب الزكـــاة عليهـــا، والظـــاهر أن هـــذه القصـــة كانـــت يف وقـــت اإلباحـــة، 
فكأنــه صــلى اهللا عليــه وســلم تــدرج لتحرميهــا، فأوجــب الزكــاة عليهــا أوًال، مث حرمهــا،  
كمــا هـــو صـــريح األحاديـــث الســـابقة، وال ســـيما احلـــديث األول مـــن روايـــة أيب هريـــرة 

 : مرفوعاً 
إخل، فإنـه ) )...لقـة مـن نـار فليحلقـه حلقـة مـن ذهـبمن أحـب أن حيلـق حبيبـه حب((

 . ال يدل داللة قاطعة أن التحرمي لنفس التحليق وما قرن معه، ال لعدم إخراج زكاتا
واحلق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على احللي، ومثلها قصة عائشة اآلتية يف 

، بــل علــى وجــوب زكــاة خــواتيم الفضــة، فهــذه وتلــك ال تــدل علــى حتــرمي االســتعمال
زكاة املستعمل؛ فالتحرمي وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى، فأخـذنا حتـرمي الـذهب احمللـق 
عليهن األحاديث املتقدمة، وأخذنا إباحة الفضة من حديث أيب هريرة املتقدم، ومـن 

 . حديث عائشة املشار إليها وغريها
ألنـه مل يـنص فيـه ومجلة القول؛ أن هذا احلديث ال حجة فيه علـى مـا ذكـره املنـذري، 
إنه مفصل، وتلك : على حترمي السوار، إمنا كان ألنه مل يؤد زكاته حىت ميكن أن يقال

األحاديث جمملة، فيحمل المل على املفصـل، وإمنـا هـي واقعـة عـني أفـادت وجـوب 
 . زكاة احللي، فال يعارم ما أفادته األحاديث السابقة من التحرمي

 نهتقييد آخر لألحاديث، واجلواب ع



إن الوعيد املذكور إمنا هـو يف حـق : وأجاب هذا البعض أيضاً جبواب آخر فقال -5
من تزينت به وأظهرته، واستدب ملا رواه النسائي وأبو داود عـن ربعـي بـن حـراش عـن 

 : امرأته عن أخت حلذيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أما إنه ليس مـنكن امـرأة تتحلـى  أما لكن يف الفضة ما حتلني به؟! يا معشر النساء((

 ). )ذهباً تظهره إال عذبت به
 : واجلواب من وجهني

رد احلديث من أصله لعدم ثبوته، فإن يف سنده امـرأة ربعـي وهـي جمهولـة كمـا : األول
 . )4403() )املشكاة((؛ ولذلك ضعفته يف )10/83 (قال ابن حزم

 ذلـــك بـــني الـــذهب والفضـــة لـــو كانـــت العلـــة هـــي اإلظهـــار؛ لكـــان ال فـــرق يف: ثانيـــاً 
الشرتاكهما يف العلة، مع أن احلديث صريح يف التفريق بينهمـا، وال قائـل حبرمـة خـا  

وهلــذا قــال أبــو . الفضــة علــى املــرأة مــع ظهــوره، فثبــت بطــالن التمســك بعلــة اإلظهــار
 : احلسن السندي

 ؛ حيتمـــل أن تكـــون الكراهـــة إذا ظهـــرت وافتخـــرت بـــه، لكـــن الفضـــة مثـــل)تظهـــره(((
الـــذهب يف ذلـــك، فالظـــاهر أن هـــذا لزيـــادة التقبـــيح والتـــوبيخ، والكـــالم إلفـــادة حرمـــة 

 ). )على ا لنساء، مع قطع النظر عن اإلظهار واالفتخار )احمللق: يعين(الذهب 
وهــــذا كلــــه يقــــال علــــى افــــرتام صــــحة احلــــديث، وإال فقــــد عرفــــت ضــــعفه، فســــقط 

 . االستدالل به أصالً 
 جلواب عنهرد األحاديث بفعل عائشة، وا

ومــــن أعجــــب مــــا ُرّدت بــــه هــــذه األحاديــــث الصــــحيحة؛ قــــول بعــــض متعصــــبة  -6
 : احلنفية

إن عائشة رضي اهللا عنها كانت تلـبس اخلـواتيم مـن الـذهب، كمـا رآهـا ابـن أختهـا ((
القاســــــم بــــــن حممــــــد وحــــــدث بــــــذلك، وهــــــذا اخلــــــرب عــــــن عائشــــــة رواه البخــــــاري يف 

 ). )صحيحه



خاري فيه نظر، ألن املعروف عند العلمـاء أن العـزو إطالق عزو هذا األثر للب: وأقول
مسـند، ولـيس كـذلك أمـر هـذا األثـر، ) )صـحيحه((إىل البخاري مطلقاً معناه أنه يف 
أنـــه  )10/271() )الفـــتح((وذكـــر احلـــافظ يف ! فإنـــه إمنـــا ذكـــره معلقـــاً بـــدون إســـناد

وســكت عــن ســنده، وهــو عنــدي حســن، فقــال ). )الطبقــات((وصــله ابــن ســعد يف 
حــدثنا عبــد العزيــز بــن : أخربنــا عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب: )8/48(ن ســعد ابــ

 حممد عن عمرو بن أيب 
إن ناسـاً يزعمـون أن رسـول اهللا صـلى اهللا : سألت القاسم بن حممد قلت: عمرو قال

كـــذبوا واهللا، لقـــد رأيـــت : املعصـــفر والـــذهب، فقـــال: عليـــه وســـلم �ـــى عـــن األمحـــرين
 . تلبس خوا  الذهبعائشة تلبس املعصفرات، و 

). )املــــذهب واملعصــــفر: كانــــت تلــــبس األمحــــرين: لكــــن رواه غــــري عبــــد العزيــــز بلفــــظ
وأخربنا أبـو بكـر بـن عبـد اهللا بـن ايب أويـس عـن سـلميان بـن : أخرجه ابن سعد أيضاً 

. بالل عن عمـرو بـه، وهـذا اإلسـناد أصـح، ألن سـليمان هـذا أحفـظ مـن عبـد العزيـز
ا األثر عن عائشة فاجلواب ما سيأيت، وإال فـال حجـة فيـه فإن ثبت ذكر اخلا  يف هذ
ال ذكــر للخــا  فيهــا، فهــو علــى هــذا  -وهــي األصــح -مطلقــاً، ألن الروايــة األخــرى

مثـــل حـــديثها اآلخـــر مـــن طريـــق القاســـم أيضـــاً أن عائشـــة كانـــت حتلـــي بنـــات أختهـــا 
، ، وســـنده صـــحيح)145ص(رواه أمحـــد يف مســـائل عبـــد اهللا . الـــذهب مث ال تزكيـــه

 فهذا حممول على الذهب 
 . املقطع، وهو جائز هلن اتفاقاً 

 : مث قال ذاك املذكور
ال يتصــور أن تلــبس عائشــة رضــي اهللا عنهــا الــذهب امللحــق، ورســول اهللا صــلى اهللا (

 ). )عليه وسلم كل يوم معها ويف بيتها، مث ال ينهاها عنه
ثر املتقدم أن عائشة إذ ليس يف األ -ولعلها غري مقصودة_هذه مغالطة ظاهرة: قلت

لبسته على علم منه صلى اهللا عليه وسلم، بل فيه أن القاسـم بـن حممـد رآهـا تلبسـه، 



فمع  ذلك أن لبسها إياه إمنا كـان بعـد وفاتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم، ألن القاسـم مل 
 . يدركه صلى اهللا عليه وسلم
 : مث قال عطفاً على ما سبق

فهــــذا مســــتحيل !  عليــــه وســــلم وال يبلغهمــــا؟أَو ينهــــى عنــــه رســــول اهللا صــــلى اهللا((
 ). )قطعاً 
ال استحالة يف ذلك إال نظراً، وهذا ليس يهمنا، ألن الواقـع خالفـه، فكـم مـن : قلت

سنن فعلية، وأقوال نبوية؛ خفيـت علـى كبـار الصـحابة رضـي اهللا عـنهم، ولـوال صـحة 
 السند بذلك عنهم، لقلنا كما قال املؤمأ إليه 

 : هذا التعليق اإلكثار من أمثلة ذلك، فلنقتصر على مثالني منها هاهنا، وال يتحمل
 )املســــائل((أن عائشــــة تــــرى أن األقــــراء إمنــــا هــــي األطهــــار، كمــــا قــــال أمحــــد يف  -1
بســـــند صـــــحيح جـــــداً عنهـــــا أ�ـــــا  )2/96() )املوطـــــأ((، وروى مالـــــك يف )185(

 : قالت
 ). )تدرون ما األقراء؟ إمنا األقراء األطهار((

 . )231ص(مسائل اإلمام أمحد البنه عبد اهللا وحنوه يف 
وقد ثبت يف السنة أن القـرء إمنـا هـو احلـيض، وبـه قـال احلنفيـة، والرجـل مـنهم، : أقول

فهــل يــرد حضــرته مذهبــه، وال ســيما أنــه موافــق للســنة مــن أجــل قــول عائشــة هــذا؟ أم 
 ! جيعل قوهلا دليًال على نسخ ذلك كما فعل يف مسألتنا هذه؟

دخــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــرأى يف : ئشــة رضــي اهللا عنهــاقالــت عا -2
صــنعتهن أتــزين لــك يــا : مــا هــذا يــا عائشــة؟ فقلــت: يــدي فتخــات مــن ورق، فقــال

هــو حســبك مــن : ال، أو مــا شــاء اهللا، قــال: أتــؤدين زكــاتن؟ قلــت: قــال! رســول اهللا
 . النار

يح كمـا قـال احلـافظ وغريه، وإسـناده علـى شـرط الصـح )1/244(أخرجه أبو داود 
، وحممد بن عطـاء الـذي يف إسـناده هـو حممـد بـن عمـرو )6/19() )التخليص((يف 



، وظنـه ابـن اجلـوزي ))الرتغيـب((كمـا يف ) )الصحيحني((بن عطاء؛ ثقة حمتج به يف 
رجــــًال آخــــر فجهلــــه، وضــــعف احلــــديث مــــن أجــــل  )1/198/1() )التحقيــــق((يف 

 . ذلك، فال يلتفت إليه
يح يف إجياب الزكاة على احللي، وهو حجة الذين ذهبوا إىل إجيابه، فهذا احلديث صر 
 . ومنهم احلنفية

مث إنــه قــد ورد عــن عائشــة نفســها مــا يعــارم هــذا احلــديث، وهــو مــا أخرجــه مالــك 
أن عائشـــة كانـــت تـــل  )!راوي حـــديث اخلـــا (عـــن القاســـم ابـــن حممـــد  )1/245(

ســــنده . مــــن حلــــيهن الزكــــاةبنــــات أخيهــــا يتــــامى يف حجرهــــا هلــــن احللــــي، فــــال ختــــرج 
 . صحيح جداً، وتقدم حنوه من رواية أمحد

فهــذه خمافــة صــرحية عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا حلــديثها فــإذا جــاز يف حقهــا ذلــك، 
فبـــاألحرى أن ختـــالف حـــديث غريهـــا، مل تـــروه هـــي، وهـــي علـــى كـــل حـــال مـــأجورة، 

قوهلـا، أم يتمسـك فماذا يقول املشار إليه يف هذه املخالفة؟ أيدع احلـديث واملـذهب ل
 باحلديث ويدع قوهلاً معتذراً عنها بأي عذر مقبول كما هو الواجب؟ 

أو أنه ) )ال يتصور((وعلى كل حال فقد ظهر لكل من له قلب أن ما كان يظنه مما 
ــــك أن ال يتلفــــت ))مســــتحيل قطعــــاً (( ــــاه باألســــانيد الصــــحيحة، والزم ذل ؛ قــــد أثبتن

صلى اهللا عليه وسلم، مهمـا كـان شـأن قائلـه  املسلم إىل أي قول خيالف ما ثبت عنه
فضـــًال وعلمـــاً وصـــالحاً؛ النتفـــاء العصـــمة، وهـــذا مـــن األســـباب الـــ  تشـــجعنا علـــى 

 االستمرار يف خطتنا من التمسك بالكتاب والسنة، وعدم االعتداد مبا سوامها
كمـــا صـــنعنا يف هـــذه املســـألة الـــ  أســـأل اهللا تعـــاىل أن يوفـــق املســـلمني للعمـــل بـــا،   
 . بكل ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلمو 

 ترك األحاديث لعدم العلم با مبن عمل با، وجوابه 
هــذا، ولعــل فــيمن ينصــر الســنة ويعمــل بــا ويــدعو إليهــا مــن يتوقــف عــن العمــل  -6

بذه األحاديث؛ بعذر أنه ال يعلـم أحـداً مـن السـلف قـال بـا، فلـيعلم هـؤالء األحبـة 



 يف بعــض املســائل الــ  يكــون طريــق تقريرهــا إمنــا هــو أن هــذا العــذر قــد يكــون مقبــوالً 
االســـتنباط واالجتهـــاد فحســـب، ألن الـــنفس حينذـــذ ال تطمـــذن هلـــا خشـــية أن يكـــون 
االستنباط خطأ، وال سيما إذا كان املستنبط من هؤالء املتأخرين الذين يقـررون أمـوراً 

، دون أن مل يقــــل بــــا أحــــد مــــن املســــلمني ؛ بــــدعوى أن املصــــلحة تقتضــــي تشــــريعها
الربـا (ينظروا إىل موافقتها لنصوص الشرع أوًال، مثل إباحـة بعضـهم للربـا الـذي مسـاه بــ

أمــا ومســألتنا ليســت مــن هــذا ! وحنومهــا -زعمــوا–واليانصــيب اخلــريي  )االســتهالكي
فـال  -كمـا سـبق بيانـه  -القبيل، فإن فيها نصوصاً صرحية حمكمة مل يـأت مـا ينسـخها

 ر املذكور، وال سيما أننا قد ذكرنا من قال با مثل جيوز ترك العمل با للعذ
أيب هريرة رضي اهللا عنه، وويل اهللا الدهلوي وغريمها كما تقدم، وال بدأن يكون هنـاك 
غــري هــؤالء ممــن عمــل بــذه األحاديــث مل نعــرفهم؛ ألن اهللا تعــاىل مل يتعهــد لنــا حبفــظ 

: حبفظهـا فقـط كمـا قـالأمساء كل من عمل بنّص مـا مـن كتـاب أو سـنة، وإمنـا تعهـد 
﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾، فوجب العمـل بـالنص سـوءا علمنـا مـن قـال 

 . به أو مل نعلم، ما دام مل يثبت نسخه كما هو الشأن يف مسألتنا هذه
وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للعالمة احملقق ابـن القـيم رمحـه اهللا تعـاىل؛ هلـا مسـاس  

 : )465 -3/464() )إعالم املوقعني((يف : الكبري مبا حنن فيه، ق
وقد كان السلف الطيب يشـتد نكـريهم وغضـبهم علـى مـن عـارم حـديث رسـول ((

اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـرأي أو قيـاس أو استحسـان أو قـول أحـد مـن النـاس كائنـاً 
من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضـرب لـه األمثـال، وال يسـوغون 

قياد لـه صـلى اهللا عليـه وسـلم، والتسـليم والتلقـي بالسـمع والطاعـة، وال خيطـر غري االن
بقلوبم التوقف يف قبوله حىت يشـهد لـه عمـل أو قيـاس، أو يوافـق قـول فـالن وفـالن، 

﴿ومـا كـان ملـؤمن وال مؤمنـة إذا قضـى اهللا ورسـوله أمـراً : بل كانوا عـاملني بقولـه تعـاىل
ــــه تعــــاىلأن يكــــون هلــــم اخلــــرية مــــن أمــــرهم﴾، وب ﴿فــــال وربّــــك ال يؤمنــــون حــــىت : قول

حيكمــــوك فيمــــا شــــجر بيــــنهم مث ال جيــــدوا يف أنفســــهم حرجــــاً ممــــا قضــــيت وُيســــلموا 



﴿اتّبعوا ما أنزل إلـيكم مـن ربكـم وال تتبعـوا مـن دونـه أوليـاء : تسليمًا﴾، وبقوله تعاىل
لنـــيب ثبـــت عـــن ا: قلـــيًال مـــا تـــذّكرون﴾، وأمثاهلـــا، فـــدفعنا إىل زمـــان إذا قيـــل ألحـــدهم

مــــن قــــال هــــذا؟ دفعــــاً يف صــــدر : صــــلى اهللا عليــــه وســــلم أنــــه قــــال كــــذا وكــــذا، يقــــول
احلديث، وجيعل جهله بالقائل حجة له يف خمالفته وتـرك العمـل بـه، ولـو نصـح نفسـه 
لعلــم أن هــذا الكــالم مــن أعظــم الباطــل، وأنــه ال حيــل لــه دفــع ســنن رســول اهللا صــلى 

ن ذلـــك عـــذره يف جهلـــه، إذ يعتقـــد أن اهللا عليـــه وســـلم مبثـــل هـــذا اجلهـــل، وأقـــبح مـــ
إن كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ليـؤتى 1اإلمجاع منعقد على خمالفـة تلـك ال

باإلنــاء، فأشــرب منــه وأنــا حــائض، مث يأخــذه فيضــع فــاه علــى موضــع ّيف، وإن كنــت 
مســــلم وأمحــــد ). )آلخــــذ العــــرق فآكــــل منــــه، مث يأخــــذه فيضــــع فــــاه علــــى موضــــع يفّ 

 . وغريمها
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه : عن جابر بن عبد اهللا، وجابر بن عمري، قاال: سعالتا

 : وسلم
ـــه ذكـــر اهللا، فهـــو (( ـــيس في ـــع ] لغـــوٌ [كـــل شـــيء ل ]: خصـــال[وســـهو ولعـــب، إال أرب

مالعبـــة الرجـــل امرأتـــه، وتأديـــب الرجـــل فرســـه، ومشـــيه بـــني الغرضـــني، وتعلـــيم الرجـــل 
 . بإسناد صحيح النسائي والطرباين وأبو نعيم) )السباحة

 

  :وصايا إلى الزوجين -41
 :وختاماً أوصي الزوجني

أن يتطاوعـــــا ويتناصـــــحا بطاعـــــة اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل، واتبـــــاع أحكامـــــه الثابتـــــة يف : أوالً 
الكتاب والسنة، وال يقدما عليهـا تقليـداً أو عـادة غلبـت علـى النـاس، أو مـذهباً فقـد 

قضــى اهللا ورســوله أمــراً أن يكــون هلـُـم  ﴿ومــا كــان ملــؤمن وال مؤمنــة إذا: قــال عــز وجــل
 ]. 36: األحزاب[اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالًال مبينًا﴾ 



أن يلتزم كل واحد منهما القيام مبا فرم اهللا عليه مـن الواجبـات واحلقـوق جتـاه : ثانياً 
يســتغل أن تســاوي الرجــل يف مجيــع حقوقــه، وال  -مــثالً  -اآلخــر، فــال تطلــب الزوجــة

 الرجل ما فضله اهللا تعاىل به عليها من السيادة 
 : والرياسة ؛ فيظلمها، ويضربا بدون حق، فقد قال اهللا عز وجل

﴿وهلــــن مثــــل الــــذي علــــيهن بــــاملعروف وللرجــــال علــــيهن درجــــة واهللا عزيــــز حكــــيم﴾ 
 : ، وقال]228: البقرة[
ـــَل الّلـــ﴿ ُه بـَْعَضـــُهْم َعَلـــى بـَْعـــٍض َوِمبـَــا أَنَفُقـــواْ ِمـــْن الرَِّجـــاُل قـَوَّاُمـــوَن َعَلـــى النَِّســـاء ِمبـَــا َفضَّ

أَْمـَواهلِِْم فَالصَّـاِحلَاُت قَانِتَــاٌت َحاِفظَـاٌت لِّْلَغْيــِب ِمبَـا َحِفــَظ اللّـُه َوالــالَِّيت َختَـاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ 
غُــواْ َعَلــْيِهنَّ َســِبيًال َفِعظُــوُهنَّ َواْهُجــُروُهنَّ ِيف اْلَمَضــاِجِع َواْضــرِبُوُهنَّ فَــِإْن َأَطْعــَنُكْم فَــ َال تـَبـْ

 ]. 34: النساء[ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِلّيا َكِبريًا﴾ 
مـا حـق زوجـة أحـدنا عليـه؟ ! يـا رسـول اهللا: وقد قال معاوية بن حيـدة رضـي اهللا عنـه

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تقبح الوجـه، وال تضـرب، : قال
] كيـف وقـد أفضـى بعضـكم إىل بعـض؛ إال مبـا حـل علـيهن  وال تجر إال يف البيـت،[

 . أبو داود واحلاكم وأمحد بسند حسن
 : وقال صلى اهللا عليه وسلم

 -وكلتــا يديــه ميــني -املســقطون يــوم القيامــة علــى منــابر مــن نــور علــى ميــني الــرمحن((
 الذين يعدلون يف 

 ). )حديث صحيح: ((مسلم وابن منده وقال). )حكمهم وأهليهم وما ولوا
مــا  -فــإذا مهــا عرفــا ذلــك وعمــًال بــه، أحيامهــا اهللا تبــارك وتعــاىل حيــاة طيبــة، وعاشــا

﴿مــن عمــل صــاحلاً مــن ذكــر أو : يف هنــاء وســعادة، فقــد قــال عــز وجــل -عاشــا معــاً 
أنثــى وهــو مــؤمن فلنحيينــه حيــاة طيبــة ولنجــزينهم أجــرهم أحســن مــا كــانوا يعملــون﴾ 
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ورة خاصـــــة أن تطيـــــع زوجهـــــا فيمـــــا يأمرهـــــا بـــــه يف حـــــدود وعلـــــى املـــــرأة بصـــــ: ثالثـــــاً 
: استطاعتها، فإن هذا مما فضل اهللا به الرجال على النسـاء كمـا يف اآليتـني السـابقتني
﴿الرجـال قوامـون علـى النسـاء﴾، ﴿وللرجــال علـيهن درجـة﴾، وقـد جـاءت أحاديــث  

إذا هـــي  كثـــرية صـــحيحة مؤكـــدة هلـــذا املعـــ ، ومبينـــة بوضـــوح مـــا للمـــرأة، ومـــا عليهـــا؛
 أطاعت زوجها أو عصته، فال بد من إيراد بعضها، لعل 

 . ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني﴾: فيها تذكرياً لنساء زماننا، فقد قال تعاىل
وزوجهـا شـاهد  )ال تصم املـرأة: ويف رواية(ال حيل ألمرأة أن تصوم : ((احلديث األول

 . البخاري ومسلم وغريمها))نه، وال تأذن يف بيته إال بإذ]غري رمضان[إال بإذنه
إذا دعـــا الرجـــل امرأتـــه إىل فراشـــه فلـــم تأتـــه، فبـــات غضـــبان عليهـــا، لعنتهـــا : ((الثـــاين

 ). ) )حىت يرضى عنها: أو حىت ترجع، ويف أخرى: ويف رواية(املالئكة حىت تصبح، 
والــــذي نفســــي حممــــد بيــــده، ال تــــؤدي املــــرأة حــــق ربــــا حــــىت تــــؤدي حــــق : ((الثالــــث

. حـديث صـحيح))] نفسـها[سأهلا نفسها وهي على قتـب مل متنعـه مـن زوجها، ولو 
 . رواه ابن ماجه وغريه

ال تؤذيـه : ال تـؤذي امـرأة زوجهـا يف الـدنيا إال قالـت زوجتـه مـن احلـور العـني: ((الرابع
 ). )قاتلك اهللا، فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

 : قالتحدثتين عم  : عن حصني بن حمصن قال: اخلامس
أذات ! أي هــذه: أتيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف بعــض احلاجــة، فقــال((

: مــا آلـوه؛ إال مــا عجـزت عنــه، قــال: كيـف أنــت لــه؟ قالـت: نعـم، قــال: بعـل؟ قلــت
رواه ابــن أيب شــيبة، وابــن ســعد، ))أيــن أنــت منــه؟ فإمنــا هــو جنتــك ونــارك] فــانظري[

 . والنسائي، والطرباين
املــرأة مخســها، وحصــنت فرجهــا، وأطاعــت بعلهــا، دخلــت مــن إذا صــلت : الســادس

 . حديث حسن أو صحيح له طرق). )أي أبواب اجلنة شاءت
 وجوب خدمة املرأة لزوجها 



وبعـــض األحاديـــث املـــذكورة آنفـــاً ظـــاهرة الداللـــة علـــى وجـــوب طاعـــة الزوجـــة : قلـــت
مـا يـدخل  لزوجها وخدمتها إياه يف حدود استطاعتها، ومما ال شك فيها أن مـن أول

يف ذلــك اخلدمــة يف منزلــه، ومــا يتعلــق بــه مــن تربيــة أوالده وحنــو ذلــك، وقــد اختلــف 
 -2/234() )الفتـــــاوى((العلمـــــاء يف هـــــذا، فقـــــال شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة يف 

235( : 
ـــــة الطعـــــام (( ـــــازع العلمـــــاء، هـــــل عليهـــــا أن ختدمـــــه يف مثـــــل فـــــراش املنـــــزل، ومناول وتن

ملمالكيــه وبائمــه، مثــل علــف دابتــه وحنــو ذلــك؟  والشــراب، واخلبــز والطحــن والطعــام
 : فمنهم من قال
ال جتـب عليـه العشـرة : وهذا القـول ضـعيف، كضـعف قـول مـن قـال. ال جتب اخلدمة

فإن هذا ليس معاشرة له باملعروف، بل الصاحب يف السفر الذي هـو نظـري ! والوطء
قــــد عاشــــره اإلنســــان وصــــاحبه يف املســــكن؛ إن مل يعاونــــه علــــى مصــــلحته؛ مل يكــــن 

 . باملعروف
وجوب اخلدمة، فإن الزوج سيدها يف كتاب اهللا، وهي عانية : -وهو الصواب -وقيل

، وعلـى العـاين )270كمـا تقـدم ص (عنده بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم؛ 
 . والعبد اخلدمة، وألن ذلك هو املعروف

ب اخلدمـــــة جتـــــ: جتـــــب اخلدمـــــة اليســــرية، ومـــــنهم مـــــن قـــــال: مث ِمــــْن هـــــؤالء مـــــن قـــــال
 وهذا هو الصواب، فعليها أن ختدمه اخلدمة املعروفة من مثلها . باملعروف

ملثلــه، ويتنــوع ذلــك بتنــوع األحــوال، فخدمــة البدويــة ليســت كخدمــة القويــة، وخدمــة 
 ). )القوية ليست كخدمة الضعيفة

وهذا هو احلق إن شاء اهللا تعاىل؛ أنه جيب على املرأة خدمة البيت، وهو قـول : قلت
، وأيب بكــــــر بــــــن أيب شــــــيبة، وكــــــذا )9/418() )الفــــــتح((مالــــــك وأصــــــبغ كمــــــا يف 

، وطائفـــة مـــن الســـلف )145ص() )االختيـــارات((اجلوزجـــاين مـــن احلنابلـــة كمـــا يف 
 . ، ومل جند ملن قال بعدم الوجوب دليًال صاحلاً )4/46() )الزاد((واخللف، كما يف 



ع ال االســتخدام، مــردود بــأن إن عقــد النكــاح إمنــا اقتضــى االســتمتا : ((وقــول بعضــهم
االســــتمتاع حاصــــل للمــــرأة أيضــــاً بزوجهــــا، فهمــــا متســــاويان يف هــــذه الناحيــــة، ومــــن 
املعلوم أن اهللا تبارك وتعاىل قد أوجب على الزوج شيذاً آخـر لزوجتـه، أال وهـو نفقتهـا 
وكســوتا ومســكنها، فالعــدل يقتضــي أن جيــب عليهــا مقابــل ذلــك شــيء آخــر أيضــاً 

و إال خدمتها إياه، وال سيما أنه القّوام عليها بنص القرآن الكرمي كما لزوجها، وما ه
 سبق، وإذا مل تقم هي 

باخلدمــة فسيضــطر هــو إىل خــدمتها يف بيتهــا، وهــذا جيعلهــا هــي القوامــة عليــه، وهــو 
 . عكس لآلية القرآنية كما ال خيفى، فثبت أنه ال بد هلا من خدمته، وهذا هو املراد

الرجــل باخلدمــة يــؤدي إىل أمــرين متبــاينني متــام التبــاين؛ أن ينشــغل وأيضــاً؛ فــإن قيــام 
الرجل باخلدمـة عـن السـعي وراء الـرزق وغـري ذلـك مـن املصـاحل، وتبقـى املـرأة يف بيتهـا 
عطًال عن أي عمل ي عليها القيام بـه، وال خيفـى فسـاد هـذا يف الشـريعة الـ  سـوت 

رجة، وهلذا مل يُزِِل الرسول صـلى بني الزوجني يف احلقوق، بل وفضلت الرجل عليها د
 : اهللا عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السالم حينما

أتت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تشـكو إليـه مـا تلقـى يف يـدها مـن الرحـى، وبلغهـا ((
أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فـذكرت لعائشـة، فلمـا جـاء، أخربتـه عائشـة، قـال علـي 

علـى مكانكمـا، : أخـذنا مضـاجعنا، فـذهبنا نقـوم، فقـال فجاءنـا وقـد: رضي اهللا عنـه
أال أدلكمـا علـى : فجاء، فقعد بيين وبينها حىت وجدت برد قدميه علـى بطـين، فقـال

خـــري ممـــا ســـألتما؟ إذا أخـــذمتا مضـــاجعكما، أو أويتمـــا إىل فراشـــكما، فســـبحا ثالثـــاً 
 وثالثني، وامحدا ثالثا 

فمـا تركتهـا بعـد، : قـال علـي[لكمـا مـن خـادموثالثني، وكربا أربعاً وثالثني، فهـو خـري 
 ). )!]وال ليلة صفني: وال ليلة صفني؟ قال: قيل

 . )418 -9/417 (رواه البخاري



ال خدمــة عليهــا، وإمنــا هــي : فأنــت تــرى أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مل يقــل لعلــي
رضـي عليك، وهو صلى اهللا عليه وسلم ال حيايب يف احلكم أحداً كما قال ابـن القـيم 
زاد ((اهللا عنــــه، ومــــن شــــاء زيــــادة البحــــث يف هــــذه املســــألة فلريجــــع إىل كتابــــه القــــيم 

 . )46 -4/45() )املعاد
هــذا ولــيس فيمــا ســبق مــن وجــوب خدمــة املــرأة لزوجهــا مــا ينــايف اســتحباب مشــاركة 
الرجــــل هلــــا يف ذلــــك، إذا وجــــد الفــــراغ والوقــــت، بــــل هــــذا مــــن حســــن املعاشــــرة بــــني 

 : السيدة عائشة رضي اهللا عنها الزوجني، ولذلك قالت
كـان صــلى اهللا عليــه وسـلم يكــون يف مهنــة أهلـه، يعــين خدمــة أهلـه، فــإذا حضــرت ((

 ). )الصالة خرج إىل الصالة
، وصـــــــــــــــححه، )3/314(، والرتمـــــــــــــــذي )9/418و 2/129(رواه البخـــــــــــــــاري 

 واملخّلص من الثالث من 
واه يف ور . )1/366(، وابـــــــــن ســـــــــعد )66/1() )املخّلصـــــــــيات((الســـــــــادس مـــــــــن 

 : من طريق أخرى عنها بلفظ )2/185() )الشمائل((
 ). )كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه((

لكـــن رواه أمحـــد وأبـــو بكـــر الشـــافعي . ورجالـــه رجـــال الصـــحيح، ويف بعضـــهم ضـــعف
، واهللا )670رقـــم () )سلســـلة األحاديـــث الصـــحيحة((بســـند قـــوي كمـــا حققتـــه يف 
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ـــذكره مـــن آداب الزفـــاف يف هـــذه الرســـالة ـــارك وتعـــاىل ل ـــا اهللا تب . وهـــذا آخـــر مـــا وفقن
 ). )سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك((و
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