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 الباب الثالث

 دراسة كتاب عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين للشيخ محمد نووي البنتاني

 ترجمة المؤلف .أ

 إسمه ونسبه  ووالدته  .1

أبو عبد المعطي محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجاوي البنتاني التناري   : هو

هو الله عليه وسلم  و الشافعي المذهب  وذكر بعض المراجع أن نسبه متصل إلى الرسول صلى 

 1وشاع على رأي سيف الدين الزهري باسم الشيخ نووى البنتاني. .إندونسي الميالد  عربي األصل

ورأى بعض الكاتبين أن في ثبوت نسبه واتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم  نظرا  ألن اإلندونسيين 

التقاليد  وواسعة سكنها قبائل ذات لم يهتموا بالنسب ولم يحفظوه , فأقول أن إندونسيا دولة كبيرة

 بعضها أو أكثرها لم تهتم بالنسب بل ربما هناك أناس اليعرفون اسم جدهمنعم والثقافات المختلفة, 

 األول إال أن بعض القبائل واألسر فيها حافظوا عليه واهتموا به وخاصة بعض القبائل واألسر الشريفة.

( التابع tanara)م   في منطقة  تنارا  1112/    – 1321وهو من  من مواليد عام  

 3احدى المحافظات فى جزيرة جاوى   إندونسيا. (Banten)لمحافظة او والية بنتان 

 

 

                                  
1Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (Bandung: 

Al-Ma’arif, 1979), 116. 
ب )جاكرتا: الكت تنقح القول الحثيث في شرح لباب الحديثمحمد نووى عمر الجاوي الشافعي، 3

 .6(، 3111اإلسالمية، 
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 نشأته ورحلته العلمية .2

كان مشتهرا منذ نعومة أظفاره بعبقربته الفذة، وتلقى تعليمه على بد ابيه وهو في الخامسة 

ضى التى تطرح البيه مليئة بالنتقادات الحادة مما اف -التتلمذةفي ايام –من عمره،و كانت اسئلته 

الى حيرة ابيه واضطرابه في اجابته، بعد النظر فى عبقريته الخارقة  ارسله ةالده الى بعض المعاهد 

االسالميه بجزيرة جاوى ةهة فى ذياك الوقت ابن ثماني سنوات. وكان ألول وهلة تلقى تعليمه على 

 Purwakarta).) 2عند الشيخ يوسف ببروكارطايد ابيه ثم تتلمذ 

بعد ان اختار الله اباه لجواره اصبح الشيخ نووي يقوم مقام ابيه الراحل ليتولى مشايخة 

المعهد االسالمي خلفا البيه مع حداثة سنه البالغة ثالث عشرة ستة،حيث شهد المعهد المذكور 

جه بشكل بنتارا لتعليم طالب المعهد وجها بو بعد ذلك تطورا حثيثا منذ تواجد الشيخ نووي بالمعهد 

مباشر، نظرا لعدم سعة المعهد الى تنارا باسيسير للتوسعة. لقد قام الشيخ في هذا المقر الجديد 

بالتدريس مدة سنتين حتى رحل عقب هذه المدة الى مكة المكرمة الداء فريضة الحج. وكان عمره 

تتلمذ  ثم ،ثالث سنوات  ودرس على مشايخ الحرمو أقام فيها   في ذالك الوقت خمس عشرة سنة،

عقب أداء هذه الفريضة عند عدد من مشاهير العلماء باالرض المقدسة مكة المكرمة، منهم الشيخ 

خطيب السمباسي و سيخ عبد الغني بيما، الشيخ يوشف السمبوالويني، والسيخ عبد الحميد 

دمياطي، والشيخ احمد زيي دحالن،و الداغستاني، الشيخ السيد أحمد نحروي، والشيخ احمد 

الشيخ محمد خطيب حنبلي، والشيخ جنيد البتاوي. ولكم اعمقهم تاثيرا وانطباعا في نفسه الشيخ 

                                  
3Samsul Munir Amin, Sayyid Ulama Hijaz-Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani (Yogyakarta: 

Pustaka Pesantren, 2009), 18-19. 
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السيد احمد نحراوي والشيخ جنيد البتاوي، والشيخ احمد دمياطي وكلهم من العلماء البارزين بمكة 

يخ عه وشيمه. وأخص بالذكر هنا ان الشالمكرمة حيث تبلروت عند الشيخ نووي على أيديهم طبائ

كان -وكالهما من كبار العلماء بالمدينة المنورة-محمد خطيب والشيخ احمد زيي دحالن

جع إلى بلده  إندونسيا ثم  ر  بحوزتهمافضل كبير على نمط تفكيره وأسلوبه تكوينا وتهذيبا وتشهيذا.

علمه وأفكاره   ، وبدأ ينتشرها من علموقام بالتدريس فى معهد ابيه والتف حوله الطالب ليستفيدو 

بين المجتمع عوامهم وخواصهم وهذا مما يدفع  حكومة هولندا الى التضييق والضغوط عليه  فمنع 

الشيخ من إلقاء الخطب ووجه اليه بعض التهم  واخيرا  ترك الشيخ المنطقة  وسافر للمرة الثانية  إلى 

 32ي أن توفي الشيخ محمد نووي الجاوي فحتي  لتأليفمكة للدراسة فيها ثم أقام بها  للتدريس وا

سنة، في منزله بشعب علي بمكة المكرمة، 11م عن عمر يناهز 1181هـ، الموافق 1211شوال 

 ودفن في مقبرة معالء قرب قبر ابن حجر العسقالني وأسماء بنت أبي بكر الصديق. 

 شيوخه وتالميذته ومصنفاته .3

 اني بشيوخ كثيرة فمنهم:وقد تشيخ الشيخ محمد نووى البنت

 . أحمد زيني دحالن1  . الشيخ جنيد البتاوي )جاكرتا(1 .1

 . الشيخ حسب الله1  . الشيخ عبد الله3 .3

 . الشيخ محمد خطيب حنبلي8  الشيخ محمود بن كنان الفلمباني. 2 .2

. الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن 1 .1
 الفلمباني

 . الشيخ أحمد خطيب السمباس11 

 . الشيخ عبد الغني بيما11  أرشاد بن عبد الرحمن الفلمباني. الشيخ 2 .2
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 . الشيخ يوسف السمبوالوني13  . الشيخ يوسف بن أرشاد البنجاري6 .6

 . الشيخ أحمد بن عبد الغفار السمباسي 12  . الشيخ أحمد النحراوي12 .1

 وغيره. 1)سمباس(   . شيد أحمد الدمياطي11 .1

 وأما تالميذه فمنهم:
 الشيخ محفوظ البرموسي. 11  الدين بن بداوي السومباوي الشيخ زين. 1 .8

 . الشيخ األشعري11  يماويالب الصبحالغاني بن  الشيخالعبد. 3

 . الشيخ عبد الكريم السمباسي13  . الشيخ عبد الحميد القدسي2

 . سيد علي بن علي الحبشي12  . الشيخ أحمد خطيب المنغكابوي1

 . الشيخ عبد الستار الدحالوي11  البنتانيالشيخ عبد الكريم . 2

 . الشيخ تباغوس بكري12  . الشيخ الجوهري6

 . الشيخ الناجه16  . الشيخ إلياس1

 . الشيخ تباغوس محمد أسناوي11  . الشيخ عبد الغفار1

. الشيخ عبد الستار بن عبد 11  2. الشيخ هاشم األشعري8

 وغيره. 6الوهاب الصادقي المكي.

 

                                  
4Amirul Ulum, Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani 

(Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015), 65-66. 
5Nazirin, Ulama-ulama Kitab Kuning Indonesia (Kediri: Mitra Gayatri, t.th.), 59-60. 
6Amirul Ulum, Penghulu Ulama di Negeri Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani, xix. 
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لتفسير والنحو والفقه واألف الشيخ محمد نووي مؤلفات كثيرة في علوم الحديث واألصول 

ويرى بعض العلماء اإلندونيسيين أن مؤلفات الشيخ محمد نووي الجاوي العربية بلغ عددها  1والعقيدة

وقال احمد السباعي ) وكان مكبا على التأليف  .مؤلفا 88مؤلفا، وبعضهم يرى أن عددها 111

 ب التعليم حتى بلغت مؤلفاته فى شتى العلوم حوالي مائة كتاب(.بجان

يها  على درس ف أكثر من ثالثين سنة فى سفره الثانىالمكرمة، وهذا بعد أن مكث في مكة   

 وألف كتبا كثيرة في عدة فنون من العلوم اإلسالمية.في مصر و الشام ،  مشايخه

 سيرة منها:الفي التاريخ و 

 مولد سيدنا محمد السيد العدناني اإلبريز الداني في .1

 بغية العوام في شرح مولد سيد األنام  .3

 ترغيب المشتاقين لبيان منظومة السيد البرزنجي في مولد سيد األولين واآلخرين .2

 مدارج الصعود إلى اكتساء البرود .1

 في الفقه منها:

 بهجة الوسائل بشرح المسائل  .1

 الثمار اليانعة في الرياض البديعة .3

 المناجاة على سفينة الصالة للشيخ عبد الله بن يحيى الحضرمي)فقه شافعي(سلم  .2

 سلوك الجاده على الرسالة المسماة بلمعة المفادة في بيان الجمعة والمعادة .1

                                  
7Muhammad Tahir Aruf, “Tarjamah Syaikh Nawawi dan Tafsirnya”, Journal of Indonesian 

Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2010, 108. 
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 عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين .2

 فتح المجيب بشرح مختصر الخطيب في مناسك الحج )فقه شافعي( .6

 ة التقريبغايشرح ابن قاسم الغزي على متن ألبي شجاع /التوشيح على قوت الحبيب الغريب .1

 كاشفة السجا في شرح سفينة النجا .1

 نهاية الزين في ارشاد المبتدئين بشرح قرة العين  )فقه شافعي( .8

 في الحديث وهي:

 تنقيح القول شرح لباب الحديث للعالمة جالل الدين السيوطي  . 1

 في العقيدة منها:

 على رسالة الباجوريتيجان الدراري شرح  . 1

 حلية الصبيان في شرح فتح الرحمن  فى التجويد . 3

 ذريعة اليقين على أم البراهين. 2

 للشيخ احمد النحراويفتح المجيد في شرح الدر المجيد . 1

 قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث. 2

 نور الظالم. 6

 اللغة منها: في

 الدرر البهية في شرح الخصائص النبوية . 1

 ح غافر الخطية على الكواكب الجلية في نظم االجروميةو فت. 3

 الفصوص الياقوتية على الروضة البهية في األبواب التصريفية. 2
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 منها: التصوففي 

 ساللم الفضالء على المنظومة المسماة هداية األذكياء إلى طريق األولياء. 1

 شرح نصائح العباد  البن حجر العسقالني. 3

 الطغيان على منظومة شعب اإليمان ةقامع .2

 (تصوفشرح سلم التوفيق البن طاهر ) مرقاة صعود التصديق. 1

 الحكممصباح الظلم على المنهج االتم في تبويب . 2

 العبوديةمراقي . 6

 وعلوم القرآن منها: التفسيرفي 

 مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. 1

 1.القراءة. حلية الصبيان في شرح فتح الرحمن في 3

من بعض المراجع والمواقع ووجدت البعض منها حمل في  اجمعه لباحثةهذا  ما تيسر ل

وكاشفة  مراح لبيد لكشف معانى القرآن المجيدبعض المواقع والمكتبة الحديثة  ككتاب نهاية الزين و 

تاب: ك  فهي محملة في المكتبة الشاملة في قسم التفسير والفقه ,والسجا في شرح سفينة النجا 

تاريخ  الوقفية ح غاية التقريب في مكتبةقوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب شر 

وشبكة ألوكة  وغيرها من المواقع االسالمية .  ويالحظ أن أكثر  3113/  11/  16اإلضافة: 

ة غمصنفاته ماهي إال شروح لبعض الكتب المعتمدة في المذهب الشافعى ولم أجد ما ألفه بالل

                                  
8Muhammad Tahir Aruf, “Tarjamah Syaikh Nawawi dan Tafsirnya”, Journal of Indonesian 

Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2010, 159-162. 
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األندونسية مع أنه ولد ونشأ و قضى جزأ من حياته في إندونسيا ،وقيل إنه ألف كتابا باللغة الماليوية 

 ولم أعثر عليه.

 وفاته .11

م بمكة المكرمة، ودفن  1181ه الموافق سنة 1211شوال سنة  أواخرفقد توفاه الله في 

بمعلى قريب مقردة من مقرد سيدة النساء أسماء بنت ابي بكر الصديق و من مرقد خاتمة المحققين 

 8ابن حجر الهيتمي الشافعي، تغمد الله الجميع برحمته و أسكنهم فسيح حنته، آمين.

 شرح عقود اللجين تعريف الكتاب .ب

 هتأليفبواعث  .1

كتاب شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين للشيخ محمد نووي البنتاني من احد 

الكتب التي يبحث عن فقه المنكحات بالغة العربية. وهذا الكتاب مشهور لدى األمة وغنية عن 

 التعريف بين يدي طالب العلم، ال سيما فى المعاهد اإلسالمية، ال يكاد كل المعلم واألساتيذ يعّلم

هذا الكتاب فى معاهدهم، ألن هذا الكتاب مكتوب بأسلوب جميل من حيث يسهل فهمه للعوام، 

تاب و فى بعض معهد اإلسالمى للبنات هذا الكحتى يسهل لمن يريد أن ينتفع فيه.  11وشكله صغير

. ومقصود تأليف هذا الكتاب ان الشيخ محمد نووي البنتاني ليقضي الحاجة هو مطلوب القراءة

                                  
 .6)إندونيسيا: دار احياء الكتب العربية، د.س(، تنقح القول محمد نووى بن عمر الجاوى الشافعي، 8

 .2)سورابايا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، دس(، شرح عقود اللجين، الشيخ محمد بن عمر نووي، 11
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محبين التي طلبه ليشرح على الرسالة متعلقة بأمور الزوجين التي صنفها بعض الناصحين، بعض ال

 11وسميتها: "ُعُقْوَد اللَُّجْيِن ِفْي بـََياِن ُحُقْوِق الزَّْوَجْيِن".

 هبحثترتيب  .2

 كتاب شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين رتبتها على أربعة فصول وخاتمة : 

ق الزوجة على الزوج، وهي حسن العشرة، ومؤنة الزوجة ومهرها، الفصل األول: بيان حقو 

والقسم، وتعليمها ما تحتاج إليه من فروض العبادات وسننها ولو غير مؤكدة، ومما يتعلق بالحيض، 

 ومن وجوب طاعته فيما ليس بمعصية.

ن سالفصل الثاني: بيان حقوق الزوج على الزوجة، وهي طاعة الزوج في غير معصية، وح     

المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، ومالزمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، واإلحتجاب 

عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجههل وكفيها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة  

ناول ما يكسبه من توالفتنة، وترك  مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن 

 13كذبها على حيضها وجودا وانقطاعا.المال الحرام، وعدم  

أفضل من صالتها مع النبي  الفصل الثالث: بيان فضل صالة الَمرأة في بيتها وفي أنها     

 صلى اللُه عليه وسلم.

 .رالفصل الرابع: بيان حرمة نظر الرجل إلى النساء األجنبيات والعكس. وما وقع فيه من الزج

                                  
 .2، دس(، البركة :)سمارانجشرح عقود اللجين، الشيخ محمد بن عمر نووي،  11
 .1البركة، دس(،  :)سمارانجشرح عقود اللجين، الشيخ محمد بن عمر نووي،  13
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الخاتمة: ذكر أحوال بعض النساء، بيان البدع التي ارتكبتها و ما ينبغى أن يمنع الرجل أهله 

 12منه.

كتاب شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين يحمل على ثالث و هشرون صفحة. 

والفصل  6الى صفحة  2، الفصل األول من صفحة 2إلى صفحة  3خطبة الكتاب في صفحة 

، والفصل 16إلى صفحة  12، و الفصل الثالث من صفحة 12الى صفحة  6الثاني من صفحة 

 .33إلى صفحة  11، والخاتمة من صفحة 11إلى صفحة  16الرابع من صفحة 

من  آيات 13في هذا الكتاب حول  ه الشيخ محمد نووي البنتانيستخدموأساس التي 

د بخمسة المناقشة، و زوائ موضوعالتي موافق بال في بعضه أوكليا القرآن الكريم و مائة األحاديث،  

 وأما أيات القرآن في كتابه فهي : تكون عبرة.  عشر حكاية التي يمكن أن

 جدول االيات القرآن في كتاب شرح عقود اللجين

 صفحة نص آية سورة الرقم

 2 َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ  18 النساء   1

َمْعُروِف َعَلْيِهنَّ بِالْ  ِمْثُل الَِّذي َوَلُهنَّ  331 البقرة 3

 َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجة  

2 

 1 مْ َوالَ تـَُقْوُلْوا َثالثَة  انـْتَـُهْوا َخْيراً َلكُ  11 النساء 2

                                  
 .2)سورابايا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية، دس(،شرح عقود اللجين، محمد بن عمر نووي،  الشيخ 12
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 َوٱۡهُجُروُهنَّ  وُهنَّ َفِعظُ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفونَ  َوٱلََِّّٰتي 21 النساء 1

 َفاَل  طَۡعَنُكمۡ أَ  فَِإنۡ  َوٱۡضرِبُوُهنَّ   ٱۡلَمَضاِجعِ  ِفي

ُغواْ   َسِبياًلا  َعَلۡيِهنَّ  تـَبـۡ

1 

 ِفۡرَعۡونَ  ٱۡمرََأتَ  اْ َءاَمُنو  لَِّذينَ لِ  َمَثال ٱللَّهُ  َوَضَربَ  11 التحريم 2

 ٱۡلَجنَّةِ  يفِ  بـَۡيتا ِعنَدكَ  ِلي ٱۡبنِ  َربِّ  قَاَلۡت  ِإذۡ 

ِني  ٱۡلَقۡومِ  ِمنَ  ِنيَوَنجِّ  َوَعَمِلِهۦ ِفۡرَعۡونَ  ِمن َوَنجِّ

 ٱلظََِّّٰلِمينَ 

2 

ُمرۡ  123 طه 6
ۡ
ةِ  َأۡهَلكَ  َوأ  6 بِٱلصََّلوَّٰ

ُمونَ  ٱلّرَِجالُ  21 النساء 1  ٱللَّهُ  َفضَّلَ  اِبمَ  ٱلنَِّسآءِ  َعَلى قـَوََّّٰ

ِلِهۡم   ِمنۡ  اْ أَنَفُقو  َوِبَمآ  بـَۡعض َعَلىَّٰ  بـَۡعَضُهمۡ   أَۡموََّٰ

تُ  ِلحََّٰ ِفظََّٰت   قََِّٰنتََّٰت   فَٱلصََّّٰ  َحِفظَ  ِبَما ۡلَغۡيبِ لِّ  حََّٰ

 ِعظُوُهنَّ فَ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفونَ  َوٱلََِّّٰتي ٱللَُّه  

 فَِإنۡ  نَّ  َوٱۡضرِبُوهُ  ٱۡلَمَضاِجعِ  ِفي َوٱۡهُجُروُهنَّ 

ُغواْ  َفاَل  أَطَۡعَنُكمۡ   َكانَ  ٱللَّهَ  ِإنَّ  ِبياًلا سَ  َعَلۡيِهنَّ  تـَبـۡ

 َكِبيرا َعِلّيا

6-1 

مَّا َنِصيب   لِّلّرَِجالِ  23 النساء 1   مِّ
 
 لِلنَِّسآءِ وَ  ٱۡكَتَسُبوْا

مَّا َنِصيب    ٱۡكَتَسۡبَن   مِّ

1 
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 نَارا َوأَۡهِليُكمۡ  ُكمۡ أَنُفسَ  قـُٓواْ  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  يََّٰٓأَيُـَّها 6 تحريمال 8

َها َوٱۡلِحَجارَةُ  ٱلنَّاسُ  َوقُوُدَها ِئَكة  مَ  َعَليـۡ  ِغاَلظ   لََّٰٓ

 َما يـَۡفَعُلونَ وَ  أََمَرُهمۡ  َمآ  ٱللَّهَ  يـَۡعُصونَ  الَّ  ِشَداد  

 يـُۡؤَمُرونَ 

8 

 َورَآءِ  ِمن ُلوُهنَّ َفسۡ  َمتََّٰعا َسأَۡلُتُموُهنَّ  َوِإَذا 22 األحزاب 11

 ِحَجاب  

16 

رِ  ِمنۡ  يـَُغضُّواْ  لِّۡلُمۡؤِمِنينَ  ُقل 21-21 النور 11  َوَيۡحَفظُواْ  ِهمۡ أَۡبصََّٰ

ِلكَ  فـُُروَجُهۡم    ِبَما َخِبيُر   ٱللَّهَ  ِإنَّ  َلُهۡم   أَزَۡكىَّٰ  ذََّٰ

 ِمنۡ  نَ يـَۡغُضضۡ  لِّۡلُمۡؤِمنََّٰتِ  َوُقل. َيۡصنَـُعونَ 

رِِهنَّ   .فـُُروَجُهنَّ  َوَيۡحَفۡظنَ  أَۡبصََّٰ

 

16 

 

 

التي نقلت من سورة البقرة أية وسورة النساء  من القرآن الكريم آيات 13كان المؤلف يقتبس 

أما األحاديث و . تيناألحزاب اية وسورة التحريم ايرة وسو  تينالنور ايوسورة  ةطه ايأيات وسورة  خمسة

فهم واألحاديث اآلخر يكون لي أربعة وأربعون التي يشرحه المؤلففي كتاب شرح عقود اللجين 

 الحديث أربعة وأربعون.

 :وقد اكد الشيخ محمد نووى البنتاني شرحه بالحكايات المنقولة ومنها

"من  رة، فجاء مرة لزيارته فدق بابه، فقالت زوجته:كان لبعض الصالحين أخ صالح يزوره كل سنة م (1

هذا ؟"، فقال: "أخو زوجك في الله، جاء لزيارته"، فقالت: "ذهب يحتطب، ال رّده الله"، وبالغت 
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في سبه. فبينما هو كذلك، وإذا بأخيه قد حمل األسد حزمَة حطب  وهو مقبل به، ثم أنزل الحطب 

له فيك"، ثم أدخل أخاه بعد التسليم عليه والترحيب به، عن ظهر األسد، وقال: "إذهب، بارك ال

فأطعمه. ثم ودعه وانصرف على غاية العجب من صبره عليها، وعدم جوابه في سبها. ثم جاء أخوه 

في العام الثاني، فدق الباب، فقالت امرأة: "من هذا ؟"، قال: "أخو زوجك، جاء يزوره"، قالت: 

على زوجها، وأمرْته بانتظاره. فجاء أخوه والحطب على ظهره، "مرحبا"، وبالغت في الثناء عليه و 

فأدخله وأطعمه. فلما أراد مفارقته، سأله عما رأى من تلك وهذه، ومن حمل األسد حطبه، فقال: 

"يا أخي، توفيت تلك الشرسة، وكنت صابرا على شؤمها، فسّخر الله تعالى لي األسد لصبري عليها، 

ا في راحة معها، فانقطع عني األسد، فاحتجت أن أحمل الحطب ثم تزّوجت هذه الصالحة، وأن

 11على ظهري ألجل راحتي مع هذه الصالحة.

قال عبد الله الواسطي: رأيُت امرأًة على عرفات، وهي تقول: "َمْن يـَْهِد اللهُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل  (3

 الَِّذي لمرأة، من أين أقبلِت ؟، قالْت: "ُسْبَحانَ َفاَل َهاِدَي َلُه"، فعلمُت أنها ضالة. فقلُت: أيتها ا

ُت: َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم إَِلى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى"، فعلمُت أنها من بيت المقدس. فقل

ِبياًل". فقلُت: ألِك زوج ْيِه سَ ماالذي جاء بِك ؟، قالْت: "َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَ 

 ؟، قالْت: "َوال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم ". فقلُت: أتركبين بعيري ؟، قالت: "َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْير  

لما ف يـَْعَلْمُه اللُه "، فلما أرادت الركوب قالت: "ُقْل لِْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم"، فأعرضُت عنها.

ركبْت قلُت: من اسمِك ؟، قالت: "َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْريََم"، فقلُت لها: ألِك أوالد ؟، قالت: 
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ُه "َوَوصَّى ِبَها ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب"، فعلمُت أن لها أوالدا. فقلُت:ما أسمائهم ؟، قالْت: "وََكلََّم اللَّ 

". فقلُت: في أّي ُه ِإبـْرَاِهيَم َخِلياًل، يَا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأْلَْرضِ ُموَسى َتْكِليماً، َواتََّخَذ اللَّ 

موضع أطلبهم ؟، قالْت: "َوَعالَمات  َوبِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدوَن"، فعلمُت أنهم أدلة الركب. فقلت: يا مريُم، 

ْت: ْحَمِن َصْوماً". فلما وصلنا إليهم، ورأوها بكوا. قالأال تأكلين شيئا ؟، قالْت: "ِإنِّي نََذْرُت لِلرَّ 

، "فَابـَْعثُوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنة" اآلية، فسألتهم عنها، فقالوا: إنها ضلت منذ ثالثة أيام

لنزع. ا وقد نذرت أن ال تتكلم إال بالقرآن. ثم بعد ذلك رأيُتهم يبكون، فسألتهم، فقالوا: إنها في

فدخلُت وسألتها عن حالها، فقالت: "َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحّق". فلما ماتت رأيتها تلك الليلة 

في المنام، فقلُت أين أنِت ؟، قالت: "ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّات  َونـََهر . ِفي َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمِليك  

  12ُمْقَتِدر ".

زوج بابنة عمه، وكان قد عاهدها أن اليتزوج عليها، فجاءته في بعض األيام إلى كان ببغداد رجل مت (2

دكانه، وسألته أن يتزوج بها، فأخبرها بعهده مع ابنة عمه، فرضيت منه في كل جمعة يوما، فتزوجها 

واستمر على ذلك ثمانية أشهر، فأنكرت عليه بنت عمه، وأرسلت جاريتها لتنظر إلى أين يذهب، 

، فسألت عنه الجيران، فقالوا: قد تزوج. فأخبرت الجارية سيدتها بذلك، فقالت: التخبري فدخل بيتا

أحدا. فلما مات الرجل أرسلت بنت عمه جاريتها بخمسمائة دينار، وقالت: اذهبي إلى زوجته، 

وقوليعظم الله أجرك في فالن، فإنه مات وترك ثمانية آالف دينار، سبعة البنه، وألف بيني وبينك. 
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ما أخبرتها بذلك دفعت لها ورقة، وقالت: ادفعيها إلى بنت عمه، فإذا فيها براءة له من الصداق، فل

 16ول منها شئا.

عن بعضهم: أنه قال: عندنا رجل حداد كان يدخل يده في النار، ويخرج بها الحديد المحمي  حكي (1

صف آه يصنع كما و وال تمسه النار، فقصده رجل لينظر صدق ذلك ألمر، وسأل عن الحداد. فلما ر 

له أمهله الرجل، حتى فرغ من صنعته، فأتاه وسلم عليه، فرّد عليه السالم. فقال له الرجل: "إني 

ضيفك في هذه الليلة". فقال: "الحداد حبا وكرامة"، فمضى به إلى منزله، وتعشى معه، وبات وهو 

ي في هذه الليلة". استتر من يزد على فرضه، ونام إلى الصبح. فقال الرجل في نفسه: "لعلهمعه، فلم 

فبات عنده ثاني ليلة، وهو على حاله، اليزيد على الفرض.فقال له الرجل: "يا أخي، إني سمعت ما 

أكرمك الله به، ورأيته ظاهرا عليك، ثم نظرت، فما رأيت منك كثرة عمل، ولم تزد على فرضك. 

ان لي حديث عجيب وأمر غريب، فمن أين لك هذه المرتبة ؟". فقال له الحداد: "يا أخي، إنه ك

وذلك أنه كان لي جارة جميلة، وكنت بها مولعا، فراودتها عن نفسها مرارا عديدة، فلم أقدر عليها 

العتصامها بالورع، فجاءت سنة قحط، وعدم تالطعام وعم الجوع األنام، فبينما أنا يوما من األيام 

: "يا أخي، فإذا بها واقفة بالباب، فقالت جالس ببيتي إذا بقارع يقرع الباب فخرجت ألنظر إليه،

أصابني جوع شديد، فهل لك أن تطعمني لله ؟". فقلت لها: "أما تعلمين ما أنا فيه من حبك، فما 

أطعمك إاّل إن مكنتني من نفسك". فقالت: "الموت، وال معصية مع الله". ومضت إلى منزلها. 

 األولى، فأجبتها مثل جوابي األول، فدخلت فلما كانت بعد يومين عادت إلّي، وقالت لي كالمرة
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وقعدت في البيت وقد أشرفت على الهالك، فلما جعلت الطعام بين يديها ذرفت عيناها بالدموع، 

ثم قالت: "هذا لله"، فقلت: "ألن تمكنيني من نفسك". فقامت ولم تأكل منه شيئا وخرجت من 

، وقد الباب، فخرجت إليها، وهي واقفة بالبابعندي إلى منزلها. فلما كان بعد يومين إذا بها تقرع 

قطع الجوع صوتها وقصم ظهرها فقالت: "يا أخي، أعيتني الحيل ولم أقدر على التوجه ألحد غيرك، 

فهل لك أن تطعمني لله ؟". فقلت: "نعم، إن مكنتني من نفسك". فأطرقت رأسها ساعة، ثم 

رمت النار وصنعت لها طعاما. فلما دخلت وقعدت في البيت، ولم يكن عندي طعام، فقمت وأض

وضعته بين يديها تداركني لطف الله الزوجة تعالى، وقلت في نفسي: "ويحك يا هذا، اّن هذه امرأة 

ناقصة عقل ودين تمتنع من طعام ال قدرة لها عليه، وهي تتردد المرة بعد المرة من ألم الجوع، وأنت 

ي م إني تائب إليك مما كان مني. إني ال أقربها فال تنتهى عن معصية الله تعالى". ثم قلت: الله

معصية أبدا، فدخلُت إليها فقلت لها: "كلي وال روع عليك فإنه لله تعالى". فلما سمعْت ذلك 

رفعْت رأسها إلى السماء، وقالت: "اللهم إن كان صادقا فحّرم عليه النار في الدنيا واآلخرة. قال: 

. وكان ذلك في زمان الشتاء، فوقعت جمرة على قدمي فلم تحرقنيفتركُتها تأكل، وقمت ألزيل النار. 

فدخلت إليها، وأنا فرح مسرور. وقلت: "أبشري، فإن الله تعالى أجاب دعاءك". فرمت اللقمة من 

يدها، وسجدت شكرا لله تعالى، وقالت: "اللهم أريتني في هذا الرجل، فاقبض روحي هذه الساعة". 

 وهذا حيثي يا أخي والله أعلم. فقبض الله روحها وهي ساجدة.

أن امرأة خرجت من بيتها لتسمع كالم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم  (2

أجمعين، فرآها رجل شاب في الطريق فقال لها: "يا حرمة أين قصدك ؟"، فقالت: "أنا قاصدة النبي 

ت: لصلى الله عليه وسلم، أجلس عنده وأسمع كالمه المليح". فقال لها الشاب: "هل تحبينه ؟". قا
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"نعم، أحبه". فقال لها: "بحق حبه عليك، ارفعي نقابك حتى أنظر وجهك". فلما حلفها بحب 

النبي صلى الله عليه وسلم كشفت له عن وجهها فرآه. ثم إنها لما رجعت أخبرت زوجها بما جرى 

لها مع الشاب، فلما سمع زوجها كالمها تغير خاطره، وقال في نفسه: "البد من أن أعلم صدقها 

ن كذبها ألرتاح منها، وال بد من أن أمتحنها". فأوقد لها  تنورا، وهو المحل الذي يقمر فيه الخبز م

على هيئة الجرة وصبر عليه حتى اشتد لهيبها، ثم قال لها: "بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ادُخِلْي 

بروحها، لكونها  نتالتنور". فلما حلفها بحق النبي صلى الله عليه وسلم ألقْت نفَسها فيه، وهو 

صادقة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها زوجها وقعت في التنور وغطست فيه حزن 

عليها، وعلم أنها صادقة في قولها. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما جرى 

ف عنها النار ، فرجع وكشلزوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع واكشف عنها التنور

 فوجدها سالمة وقد بلها العرق كأنها في حمام أي مغتسل بالماء الحار.

الباحثة ال تكتب في هذه الرسالة العلمية كلها، ألنه ليس بحث أساسي. ذكر المؤلف حول 

 خمسة عشر الحكاية في كتاب شرح عقود اللجين.

 طبع الكتاب .3

العلم )سورابايا(، الناشر دار العابدين )سورابايا(، الناشر مطبوع في الناشر دار  هذا الكتاب

البركة )سمارانج(، الناشر كريا طه فونرا )سمارانج(، الناشر الهداية )سمارانج(. وكثير يتعلم  هذا 

 فى الإلندونسيا. الكتاب فى المعاهد اإلسالمية

 اللجينفهم األحاديث النبوية الشريفة عن حقوق الزوجين فى كتاب شرح عقود  .ج

     األحاديث حقوق الزوجين ومصادرها .1
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واألحاديث حقوق الزوجين في كتاب شرح عقود اللجين لم تذكر مصادره كلها. و لكن 

التي موجود دراسة التي يبحث عن تخريج األحاديث في الكتاب شرح عقود اللجين. وليكامل هذه 

   ي:سة السابقة، لتخريجها كما تلالرسالة علمية فتذكر الباحثة مصادر األحاديث بترجع إلى درا

ثـََنا اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليّ  اْلُجْعِفيُّ َعْن زَاِئَدَة َعْن َشِبيبِ  (1 ُل َحدَّ ثـََنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليّ  اْلَخالَّ  ْبِن َغْرَقَدَة َعْن َحدَّ

ثَِني أَِبي أَنَُّه َشِهَد  َع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َحجََّة اْلَوَداِع مَ ُسَلْيَماَن ْبِن َعْمرِو ْبِن اأْلَْحَوِص قَاَل َحدَّ

رًا َوَسلََّم َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْنى َعَلْيِه َوذَكََّر َوَوَعَظ َفذََكَر ِفي اْلَحِديِث ِقصًَّة فـََقاَل َأاَل َواْستَـْوصُ  وا بِالنَِّساِء َخيـْ

َر َذِلَك ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن ِبفَ فَِإنََّما ُهنَّ َعَوان  ِعْندَُكْم لَْيَس َتمْ  ًئا َغيـْ ُهنَّ َشيـْ اِحَشة  ُمبَـيَِّنة  فَِإْن فـََعْلَن ِلُكوَن ِمنـْ

ُغوا َعَلْيِهنَّ  َر ُمبَـرِّح  فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ  َسِبياًل َأاَل ِإنَّ َلُكْم فَاْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

ْم َمْن َتْكَرُهوَن ى ِنَساِئُكْم َحقًّا َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا فََأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفاَل يُوِطْئَن فـُُرَشكُ َعلَ 

نَّ َوطََعاِمِهنَّ، قَاَل هِ َواَل يَْأَذنَّ ِفي بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسُنوا إِلَْيِهنَّ ِفي ِكْسَوتِ 

اه أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َوَمْعَنى قـَْولِِه َعَوان  ِعْندَُكْم يـَْعِني َأْسَرى ِفي أَْيِديُكْم. )رو 

 11الترميذي(

ثـََنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َعْن ُشْعَبَة َعْن أَ  (3 َبَة َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن أَِبي َشيـْ ي قـَْزَعَة َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة بِ َحدَّ

 يُْطِعَمَها ِإَذا طَِعَم نْ َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُجاًل َسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َحقُّ اْلَمْرأَِة َعَلى الزَّْوِج قَاَل أَ 

 11ِت. )رواه ابن ماجة(َواَل يـَُقبِّْح َواَل يـَْهُجْر ِإالَّ ِفي اْلبَـيْ َوأَْن َيْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسى َواَل َيْضِرْب اْلَوْجَه 

                                  
ث: ، رقم الحديما جاء في حق المرأة على زوجهاأخرجه الترميذى في سننه، كتاب الرضاعة، باب 11 

، قال الترميذى هذا الحديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا إبن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب حق 1162
 .1121حديث: المرأة علي الزوج، رقم ال

 . 1111، رقم الحديث:حق المرأة على زوج أخرجه إبن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب11
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ْي نـَْفِسِه أَْن فِ  َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَيمُّاَ َرُجل  تـََزوََّج اْمرَأًَة َعلَى َما َقلَّ ِمَن الَمْهِر أَْو َكثـَُر، لَْيسَ  (2

َها َحقََّها، خدعها َفَما َها َحقََّها َلِقَي اللهَ يـَْومَ اْلِقَياَمِة َوهُ يـَُؤدَِّي إِلَيـْ . )رواه الطبراني(َت َوَلْم يـَُؤدِّ إِلَيـْ  18َو َزان 

اُء َعْن أَ  (1 ثـََنا َخاِلد  اْلَحذَّ ثـََنا ِإْسَمِعيُل اْبُن ُعَليََّة َحدَّ ثـََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنيع  اْلبَـْغَداِديُّ َحدَّ ِبي ِقاَلبََة َعْن َحدَّ

نُـُهْم ُخُلًقا قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َأْكَمِل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَمانًا َأْحسَ َعاِئَشَة 

َواَل ِحيح  َوأَْلطَُفُهْم بَِأْهِلِه. َوِفي اْلَباب َعْن أَِبي ُهَريـْرََة َوأََنِس ْبِن َماِلك  قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  صَ 

َعاِئَشَة َعْن نـَْعِرُف أِلَِبي ِقاَلبََة َسَماًعا ِمْن َعاِئَشَة َوَقْد َرَوى أَبُو ِقاَلبََة َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن يَزِيَد َرِضيع  لِ 

ثـََنا اْبُن أَبِ  َر َهَذا اْلَحِديِث َوأَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اللَِّه ْبُن َزْيد  اْلَجْرِميُّ َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن قَاَل  يَعاِئَشَة َغيـْ ُعَمَر َحدَّ

 31(يذََكَر أَيُّوُب السَّْخِتَياِنيُّ أَبَا ِقاَلبََة فـََقاَل َكاَن َواللَِّه ِمْن اْلُفَقَهاِء َذِوي اأْلَْلَباِب.)رواه الترميذ

ثـََنا ُسْفَياُن عَ  (2 ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ ُد ْبُن َيْحَيى َحدَّ ثـََنا ُمَحمَّ  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن نْ َحدَّ

رُُكمْ  رُُكْم أِلَْهِلِه َوأَنَا َخيـْ رُُكْم َخيـْ  أِلَْهِلي َوِإَذا َماَت َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخيـْ

الثَـّْورِيِّ َما أََقلَّ َمْن  َغرِيب  َصِحيح  ِمْن َحِديثِ َصاِحُبُكْم َفَدُعوُه، قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  

لََّم ُمْرَساًل.)رواه َرَواُه َعْن الثَـّْورِيِّ َوُرِوَي َهَذا َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

 31الترميذى(

                                  
. و في معجم الصغير جزء 1213، رقم الحديث: 22أخرجه الطبراني في معجم الكبير، جزء األولى،  18
 .12األولى،  

قم يمان و زيادته و نقصانه، ر أخرجه الترميذى في سننه، كتاب اإليمان، باب ما جاء في إستكمال اإل31
 .3221الحديث: 
 2121أخرجه الترميذى في سننه، باب فضل أزواج النبي، رقم الحديث: 31
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تِِه َأْعطَاُه اللُه ِمَن اأَلْجِر َلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َمْن َصبَـَر َعلَى ُسْوِء ُخُلِق اْمرَأَ َوُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللُه عَ  (6

 ِمْثَل َما َأْعَطى أَيُـّْوَب َعَلى َباَلئِِه.

 33ْرَعْوَن.فِ َوَمْن َصبَـَرْت َعَلى ُسْوِء ُخُلِق َزْوِجَها أَْعطَاَها اللُه ِمْثَل ثـََواِب آِسَيَة امرَأَِة  (1

ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن َأْخبَـَرنَا ُشَعْيب  َعْن الزُّْهرِيِّ قَاَل َأْخبَـَرِني َساِلُم ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َعْبدِ  (1 اللَِّه ْبِن ُعَمَر  َحدَّ

ُهَما أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل   َماُم كُ َرِضَي اللَّهُ َعنـْ لُُّكْم رَاع  َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه فَاإْلِ

ْيِت َزْوِجَها رَاِعَية  رَاع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه رَاع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة ِفي بَـ 

 قَاَل َفَسِمْعُت َهُؤاَلِء ِمْن ِفي َماِل َسيِِّدِه رَاع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتهِ  َوِهَي َمْسُئوَلة  َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدمُ 

ُل ِفي َماِل أَبِيِه رَاع  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْحِسُب النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َوالرَّجُ 

 32ل  َعْن َرِعيَِّتِه َفُكلُُّكْم رَاع  وَُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه.)رواه البخاري(َوُهَو َمْسُئو 

ْمرَأََتُه بِالصَّاَلِة اَوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَه اللَه ِفْي النَِّساِء فَِإنَـُّهنَّ أََمانَات  ِعْندَُكْم، َفَمْن َلْم يَْأُمْر  (8

 31ْمَه فـََقْد َخاَن اللَه َوَرُسْوَلُه.َوَلْم يـَُعلِّ 

َذْنب  َأْعَظَم ِمْن َوُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: اَل يـَْلَقى اللَه ُسْبَحانَُه َو تـََعاَلى َأَحد  بِ   (11

 32َجَهاَلِة أَْهِلِه.

                                  
ما وجدت الباحثة تخريجه في كتب التسعة. بل يذكر امام الغزالي في كتاب اإلحياء، رقم الحديث. 33
 . بدون السند.812، 1221

. و في صحيح 3221، 3221، 3118، 182ديث. أخرجه اإلمام البخارى في صحيحه، رقم الح32
 .صحيح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، . انظر 1138مسلم، رقم الحديث. 

 لم اجد هذا الحديث في كتب التسعة وال في الشاملة.31
 .12. 3ما وجدت الباحثة تخريجه في كتب التسعة. يذكر امام الغزالى في كتاب اإلحياء، جزء.32
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ثـَنَ  (11 ثـََنا َواِصُل ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى َحدَّ ِد الرَّْحَمِن أَِبي َنْصر  َعْن ا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيل  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبْ َحدَّ

ِه َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَيُّ  َما اْمَرأَة  َماَتْت ُمَساِور  اْلِحْمَيرِيِّ َعْن أُمِّ

َها . )رواه الترميذي( َوَزْوُجَها َعنـْ  36رَاض  َدَخَلْت اْلَجنََّة قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َغرِيب 

ثـََنا اْبُن َلِهيَعَة َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن أَِبي َجْعَفر  َأنَّ اْبَن قَارِ   (13 ثـََنا َيْحَيى ْبُن ِإْسَحاَق َحدَّ ظ  َأْخبَـرَُه َعْن َعْبِد َحدَّ

َوَصاَمْت َشْهَرَها  َعْوف  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَُة َخْمَسَها الرَّْحَمِن ْبنِ 

 31(َوَحِفَظْت فـَْرَجَها َوَأطَاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها اْدُخِلي اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اْلَجنَِّة ِشْئِت. )رواه أحمد

ِء ِإَلْيَك َهَذا َجاَءْت اْمَرأَة  إَِلى النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: يَا َرُسْوَل اللِه، أَنَا َواِفَدُة النَِّساوَ   (12

بِِّهم يـُْرَزقـُْوَن، َوَنْحُن رَ  اْلِجَهاُد َكتَـَبُه اللُه َعَلى الّرَِجِال، فَِإْن ُيَصيـَّبـُْوا ُأِجُرْوا َوِإْن قُِتُلْوا َكانـُْوا َأْحَياًء ِعْندَ 

ِلِغْي َمْن َلِقْيِت َمَعاِشَر النَِّساِء نـَُقْوُم َعَلْيِهْم َفَما لََنا ِمْن َذِلَك؟ فـََقاَل َرُسْوُل اللِه َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَبْ 

 31يـَْفَعُلُه. ِلَك َوقَِلْيل  ِمْنُكنَّ َمنْ ِمَن النَِّساِء، َأنَّ طَاَعَة الزَّْوِج َواْعِترَافاً ِبَحقِِّه يـَْعِدُل ذَ 

َعِة ِلَزْوِجهَ   (11 ا الطَّْير ِفْي اْلَهَواِء، َوُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: لََيْستَـْغِفُر لِْلَمْرأَِة اْلُمِطيـْ

َتاُن ِفْي اْلَماِء، َواْلَمالَِئَكُة ِفْي السََّما  38ِء َما َداَمْت ِفْي رَِضا َزْوِجَها.َواْلِحيـْ

َها َلْعَنُة اللِه َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعْيَن.  (12  21َوأَيَُّما اْمرَأَة  َعَصْت َزْوَجَها فـََعَليـْ

                                  
 .1128أخرجه الترمذى في سننه، رقم الحجيث 36
 .181، 3أخرجه امام أحمد في مسنده، جزء. 31
 هذا الحديث رواه البزار و الطبراني في كتاب معجم الكبائر لإلبن عباس.31
 .113يذكر الذهبي هذا الحديث في كتاب الكبائر، 38
 لم اجد هذا الحديث في كتب التسعة وال في الشاملة.21
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 21ْيِه.ضِ ِفْي َوْجِه َزْوِجَها َفِهَي ِفْي َسَخِط اللِه إَلى َأْن ُتَضاِحَكُه َوَتْستَـرْ  َوأَيَُّما اْمرَأَة  َكَلَحتْ   (16

َها اْلَمالَِئَكُة َحتَّى تـَْرِجَع.  (11  23َوأَيَُّما اْمرَأَة  َخَرَجْت ِمْن َدارَِها بَِغْيِر ِإْذِن َزْوِجَها َلَعنَـتـْ

ة : اْلَعْبُد  َحَسنَ َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َثالَثَة  اَل يـَْقَبُل اللُه َلُهْم َصاَلًة َواَل تـُْرَفُع َلُهْم إَِلى السََّماءِ   (11

َها َزْوُجَها َحتَّى يـَْرَضْى َوالَسْكرَاُن َحتَّى يَ   22ْصُحَو.اآلِبُق ِمْن َسيِِّدِه َحتَّى يـَْرِجَع َواْلَمْرأَُة السَّاِخُط َعَليـْ

رًا َقطُّ   (18  21فـََقْد ُحِبَط َعَمُلَها. ،َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا قَاَلْت الَمْرأَُة ِلَزْوِجَها: َما رَأَْيُت ِمْنَك َخيـْ

َها رَاِئَحُة يْـ َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَيَُّما اْمرَأَة  َسأََلْت َزْوَجَها الطَّاَلَق ِمْن َغْيِر َما بَْأس َفَحرَام  َعلَ   (31

 22اْلَجنَِّة.

 اْمَرأَة  اَل َتْشُكُر َزْوَجَها. َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ اللَه اَل يـَْنظُُر ِإَلى  (31

 26.اَوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأوَُّل َما ُتْسَأُل اْلَمْرأَُة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعْن َصالَتَِها، َوَعْن بـَْعِلهَ   (33

ْي الَجنَِّة، َوأَْربـََعة  ِفْي الَناِر، َوذََكَر َساِء فِ َوَجاَء َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: أَْربـََعة  ِمَن النِّ   (32

َفًة طَائَِعًة للِه َوِلَزْوِجَها، َوُلْوًدا َصاِبرًَة، قَانِ  ًة بِاْلَيِسْيِر َمَع َزْوِجَها عَ ِمَن اأَلْربـََعِة اللََّواِتْي ِفْي اْلَجنَِّة: اْمرَأًَة َعِفيـْ

َها َزوْ  هُ اْمرَأًَة َماَت ُجَها َحِفَظْت نـَْفَسَها َوَماَلهُ َوِإْن َحَضَر أَْمَسَكْت ِلَسانـََها َعنْ َذات َحَياء ، َوِإْن َغاَب َعنـْ

ُهْم َوَأْحَسَنْت إِلَْيِهْم َوَلْم تـَتَـ  َزوَّْج َخْشَيَة َأْن َزْوُجَها َوَلَها َأْواَلد  ِصَغار، َفَحَبَسْت نـَْفَسَها َعَلى َأْواَلِدَها َوَربـَتـْ

                                  
 الحديث في كتب التسعة وال في الشاملة. لم اجد هذا21
 .188، 1الشيوطى قي كتاب الجامع الصغير، جزء. 23
 .111-116، 8321، رقم الحديث. 8رواه الطبراني في الجامع األوسط، جزء 22
. عن انس عن عائشة بالمرفوع من السند 3621،(، 1هذا الحديث رواه ابن عادي )الكامل، جزء 21

 .112(، 221بي الدنيا في كتاب العلل )رقم الحديث. يوسف بن ابراهيم و بن أ
 (.3122. وابن ماجة )رقم الحديث. 1113أخرجه ابن داود في سننه، رقم الحديث. 22
 يذكر السمرقندي هذا الحديث في كتاب تنبة الغافلين بالمرفوع عن كعب. 26
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َها َزْوُجَها  مَّ قَاَل َوأَمَّا اأَلْربـََعُة اللََّواِتْي ِفْي النَّاِر فَاْمرَأَة  بَِذيَُّة اللَِّساِن َعَلى َزْوِجَها،ُيَضيُِّعْوا، ثُ  ِإْن َغاَب َعنـْ

 َتْستـُُر نـَْفَسَها ِمَن الَ  َلْم َتُصْن نـَْفَسَها، َوِإْن َحَضَر آَذْتُه بِِلَسانَِها َواْمرَأَة  ُتَكلُِّف َزْوَجَها َما الَ يُِطْيق َواْمرَأَة  

ْيَس َلَها ُرْغَبة  ِفْي لَ الّرَِجاِل َوَتْخرُُج ِمْن بـَْيِتَها ُمتَـبَـّرَِجًة. َواْمرَأَة  لَْيَس َلَها َهمٌّ ِإالَّ اأَلْكُل َوالُشْرُب َوالنـَّْوُم، وَ 

َفاِت  طَاَعِة َزْوِجَها. فَالمَ  َصالَة ، َوالَ ِفْي طَاَعِة اللِه، َواَل ِفْي طَاَعِة َرُسْولِِه َواَل ِفيْ  ْرأَُة ِإَذاَكاَنْت ِبَهِذِه الصِّ

 21َكاَنْت َمْلُعْونًَة ِمْن أَْهِل النَّاِر ِإالَّ َأْن تـَتـُْوَب.

ْي َيْخطُُبِنْي فََأْخِبْرِنْي َما حَ   (31 قُّ الزَّْوِج َعلَى الزَّْوَجِة َوأَنَّهُ قَاَلْت اْمَرأَة  لِلّنِبيِّ َصَلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ اْبَن َعمِّ

ُقُه تـََزوَّْجُتُه. قَاَل ِمْن َحّقِه َأْن َلْو َساَل ِمْنَخرَاُه َدًما، َوقـَْيًحا، فـََلِحَسْتهُ  ًئا أُِطيـْ  بِِلَسانَِها َما ؟، فَِإْن َكاَن َشيـْ

َبِغْي لَِبَشر  َأْن َيْسُجَد لَِبَشر  أَلَمْرُت   21ُجَد ِلَزْوِجَها.اْلَمْرأََة َأْن َتسْ أَدَّْت َحقَّه َلْو َكاَن يـَنـْ

 قـََتب  َلْم َأنَّ المرأَة اَل تـَُؤدِّْي َحقَّ اللِه تـََعالى َحتَّى تـَُؤدَِّي َحقَّ َزْوِجَها ُكلَُّه، َلْو َسأََلَها َوِهَي َعلَى َظْهرِ   (32

 َتْمنَـْعُه نـَْفَسَها.

 فَاِطَمُة، فـََوَجْدنَاُه يـَْبِكى النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَا وَ َوقَاَل َعِليٌّ َكرََّم اللُه َوْجَهُه: َدَخْلُت َعَلى   (36

ْي يَا َرُسْوَل الله َما الِذْي أَْبَكاَك ؟، قَاَل صلى الله عليه وسلم يَا  بَُكاًء َشِدْيًدا، فـَُقْلُت ِفَداَك أَِبْي َوأُمِّ

َلَة أُْسرَِي ِبْي إَِلى الّسَماِء  ، لَيـْ ْبَن ِفْي الَناِر، فـَبَ َعِليُّ ِة رَأَْيُت ِنَساًء ِمْن أُمَِّتْي يـَُعذَّ َكْيُت َلمَّا رَأَْيُت ِمْن ِشدَّ

َحِمْيُم ُأَصبُّ ِفْي َعَذاِبِهنَّ، رَأَْيُت اْمَرأًَة ُمَعلََّقًة ِبَشْعرَِها يْغِلي ِدَماغَها، َورَأَْيُت اْمرَأًَة ُمَعلََّقًة بِِلَسانَِها َوالْ 

َها ويََداَها إَِلى نَاِصَيِتَها، َوَقْد َسلََّط اللُه عَ َحلِقَها،  َها اْلَحيَّاِت َورَأَْيُت اْمَرأًَة َقْد ُشدَّ رِْجاَلَها ِإَلى َثْديـَيـْ َليـْ

                                  
 . 112يكتب الذهبي هذا الحديث في الكبائر،  21
عن ابي هريرة في السند سليمان ابن داود التي هو ضعيف، كمايذكر الحيتمي هذا الحديث رواه البزار  21

 .211ن 3في كتاب مجمع الزوائد، جزء. 
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َها، َورَأَْيُت اْمَرأًَة رْأُسَها َرْأُس ِخْنزِْير  َوبََدنـُهَ  َها أَْلُف  اَواْلَعَقاِرِب، َورَأَْيُت اْمَرأًَة ُمَعلََّقًة بَِثْديـَيـْ بََدُن ِحَمار  َوَعَليـْ

َها َوَتْخرُُج ِمْن ُدبُرِ  َها، َواْلَمالَِئَكُة أَْلف  ِمَن اْلَعَذاِب، َورَأَْيُت اْمَرأًَة َعَلى ُصْورَِة اْلَكْلِب، َوالنَّاُر َتْدُخلُ ِمْن ِفيـْ

َها، وَ َيْضرِبـُْوَن َرْأَسَها ِبَمَقاِمَع ِمْن نَار ، فـََقاَمْت فَاِطَمُة الزَّ  قَاَلْت: يَا َحِبْيِبْي َوقـُرََّة َعْيِنْي ْهرَاُء َرِضَي اللُه َعنـْ

ة، أَمَّا اْلُمَعّلَقُة َما َكاَن أَْعَماُل َهُؤاَلء َحتَّى َوَقَع َعَلْيِهنَّ َهَذا اْلَعَذاُب، فـََقاَل َصَلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يَا بـُنَـيَّ 

ا َكاَنْت تـُْؤِذى َزْوَجَها. تـَُغطِّى َشْعَرَها ِمَن الّرَِجاِل، َوأَمَّا اْلُمَعّلَقُة بِِلَسانَِها فَِإنَـّهَ  ِبَشْعرَِها فَإ نَـَّها َكاَنْت الَ 

َها فَِإنَـَّها َكاَنْت تـُْوِطُئ ِفرَاَش َزْوِجَها. وأَمَّا اَلِتْي ُشدَّ رِْجاَلَها إَِلى ثَ  َها َويََداهَ دْ َوأَمَّا اْلُمَعّلَقُة بَِثْديـَيـْ ا إَِلى يـَيـْ

َها اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرِب فَِإنَـَّها َكاَنْت اَل تـَْغَتِسُل ِمَن اْلَجَنابَةِ  َواْلَحْيِض،  نَاِصَيِتَها َوَقْد َسلََّط اللُه َعَليـْ

ابًَة. وأَمَّا نَ َوَتْستَـْهزُِئ بِالَصالَِة. وأَمَّا الَِتْي رْأُسَها رَْأُس ِخْنزِْير  َوبََدنـَُها َبَدُن ِحَمار  فَِإنَـَّها َكا ْت َنمَّاَمًة َكذَّ

َها َوَتْخرُُج ِمْن ُدبُرَِها، فَِإنَـَّها َكاَنْت َمّنانًة َحسا َدةً . َو يَا الَِتْي َعَلى ُصْورَِة اْلَكْلبِ، َوالنَّاُر َتُخُل ِمْن ِفيـْ

ْلَوَلِد، أَلنَّ طَاَعَة اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه َزْوَجِة َكالَواِلِد لِ بـُنَـيَّة، اْلَوْيُل اِلْمرَأَة  تـَْعِصى َزْوَجَها. َواْلَحاِصُل َأنَّ الَزْوَج لِل

، َواَل َيِجُب َذِلَك َعَلى الَزْوِج.  َوطََلَب رَِضاُه َواِجب 

 فهم األحاديث عن حقوق الزوجين في كتاب شرح عقود اللجين  .2

كما ذكر أن جملة األحاديث في كتاب شرح عقود اللجين مئة حديثا، بل احدى وخمسين 

حديثا للبيان أو لتقويا. كما تقدم أن كتاب شرح عقود اللجين يحتمل على أربعة فصول، فتبحث 

 الباحثة في هذه الرسالة فصولين: 
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، لزوجة ومهرهاالفصل األول: بيان حقوق الزوجة على الزوج، وهي حسن العشرة، ومؤنة ا

والقسم، وتعليمها ما تحتاج إليه من فروض العبادات وسننها ولو غير مؤكدة، ومما يتعلق بالحيض، 

 28ومن وجوب طاعته فيما ليس بمعصية.

الفصل الثاني: بيان حقوق الزوج على ، وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن      

جاب صيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، واإلحتالمعاشرة، وتسليم نفسها إليه، ومالزمة البيت، و 

عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجههل وكفيها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة  

والفتنة، وترك  مطالبتها له بما فوق الحاجة ولو علمت َأْن قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه 

  11على حيضها وجودا وانقطاعا.من المال الحرام، وعدم كذبها 

 حقوق الزوجة على الزوج  (أ

وأما الفصل األول في بيان حقوق الزوجة على الزوج. في هذا الفصل سبعة آيات من القرآن 

وعشرة حديثا الذي رواه البخارى ومسلم والترميذى والنسائى وإبن ماجة. قال المؤلف أن على األزواج 

واستحقاق المطالبة عليها، ال في بما يستحسن شرعا من حسن لهم من الحقوف في الوجوب، 

العشرة، وترك الضرر منهم ومهن.وللرجال فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما دفعوه إليهن 

 .18و سورة النساء:  331من المهر، وإلنفاقهم في مصالحهن، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: 

 النبي للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعالحديث االول بيان عن وصية 

َر َوَوَعَظ َفذََكَر ِفي اْلَحِديِث ِقصًَّة فـََقاَل َأاَل َواْستَـْوُصوا بِالنِّ  رًا فَِإنََّما َفَحِمَد اللََّه َواثـَْنى َعَلْيِه َوذَكَّ َساِء َخيـْ

                                  
 .2شرح عقود اللجين،الشيخ محمد بن عمر النووي،  28
 .2شرح عقود اللجين،الشيخ محمد بن عمر النووي،  11



44 

 

ُهنَّ  َر َذِلَك ِإالَّ َأْن يَْأتِيَن بَِفاِحَشة   ُهنَّ َعَوان  ِعْندَُكْم لَْيَس َتْمِلُكوَن ِمنـْ ًئا َغيـْ  ُمبَـيَِّنة  فَِإْن فـََعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ َشيـْ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل َأاَل إِ  َر ُمبَـرِّح  فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ نَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

َواَل يَْأَذنَّ ِفي  ا َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا َفَأمَّا َحقُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َفاَل يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهونَ َحقًّ 

، قَاَل أَبُو ِعيَسى نَّ بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيُكْم َأْن ُتْحِسُنوا إِلَْيِهنَّ ِفي ِكْسَوتِِهنَّ َوطََعاِمهِ 

 َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َوَمْعَنى قـَْولِِه َعَوان  ِعْندَُكْم يـَْعِني َأْسَرى ِفي أَْيِديُكْم.

فهم المؤلف عن الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي للرجال للتعدية أو اقَبلوا  

هّن، ْشرتهّن، فإن الوصية بهّن آكُد لضعفوصيتي فيهّن، واعَملوا بها، وارفقوا بهّن، وأحسنوا عِ 

واحتياجهّن إلى من يقوم بأمرهّن. وفي معنى خيرا وجهان، أحدهما: استوصوا، ألن المعنى: افعلوا 

بهن خيرا. والثاني: معناه اقبلوا وصيتي وائتوا خيرا، فإنّمطا هّن أسيرات عندكم وهي بصيغة  منتهى 

نها محبوسة كاألسير عند الزوج. فإن الرجال أخذوهّن بأمانة الله،  الجموع، وإنما قيل للمرأة عانية ، أل

ال تملك شيئا منهن غير الخير إالّ أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل نشوز بأن ظهرت أماراته. فإذا فعلن 

بأن أظهْرَن النشوز اعتزلوهن في الفراش، واتركوا مضاجعتهن أي النوم معهن. وهذا الهجر ال غاية له، 

حاجة صالحها، فمتى لم تصلح فالهجر باق  وإن بلغ سنين، ومتى صلحت فال هجر. وعن ألنه ل

بعض العلماء غاية الهجر شهر، َواْضرِبُوُهّن ضربا غير يكسر عظما، وال يشين عضوا أي ضربا غير 

شديد، وذلك إن لم يرجهن بالهجران. فإذا أطعنكم فيما يراد منهن فال تطلبوا عليهن طريقا إلى 

ظلما، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له  ضربهن

تنبهوا.للرجال على النساء حقا و للنساء على الرجال حقا. فحق الزوج على الزوجة ال يوطئن الزوجة 
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فراشكم من تكرهون وال يأذّن في بيوتكم لمن تكرهون. فأما حق الزوج على الزوجة منها تحسنوا 

 11في كسوتهّن وطعامهّن.إليهن 

، أن هذا يفهمه بفهم النصيشرحه الشيخ محمد نووى البنتاني هذا الحديث بشرح مختصر و 

جميع الكلمات في هذا التقليد  .هو تحذير لنا جميعا أن تكون لطيفة إلى كل شريكالحديث 

و زواج أتعكس مطالبهم على الجانبين من أجل أن يكون دائما حذرا في كل عمل، وذلك ألن لأل

 .الزوجات لديهم حقوق وواجبات كل منهما، حتى أن األسر ليست مهددة سالمتها

 الحديث الثاني بيان عن حق المرأة على الزوج، َوقَاَل َصَلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َحقُّ اْلَمْرأَِة َعلىَ 

ْح َواَل يـَْهُجْر ِإالَّ ِفي اْلبَـْيِت. اَل َيْضِرْب اْلَوْجَه َواَل يـَُقبِّ الزَّْوِج يُْطِعَمَها ِإَذا طَِعَم َوَأْن َيْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسى وَ 

)رواه ابن ماجة(. فهم المؤلف عن الحديث: من حق المرأة علي الزوجها أن يعطى طعاما كما يأكل 

الزوج و يعطي ثوب وال يضرب الوجه المرأة  عند نشوزها وال يقبح بتشديد الموحدة مكسورة أي ال 

وال يهجرها إالَّ في المضجع عند النشوز، أما الهجر في  13ْعها مكروها، وال يقل: "قّبَحِك اللُه"،ُيْسمِ 

يبين المؤلف هذا الحديث ببيان إجمال بأسلوب يسير مع سهولة الفهم  الكالم فإنه حرام إال لعذر.

التقليد هو أن في هذا  من يفهم المؤلفعنى وارد وم. و مختصر الفهم، فيقصد إلى معاني جملها

ال يسمح للزوج  .هذا الحديث يصف إلتزامات الزوج أو الزوجة، موقف والمعاملة الحسنة للزوجة

 .والزوجة ليصب كل وجسديا وروحيا وعقليا
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الحديث الثالث بيان عن تزوج بمهر قليل أو كثير ولم يؤدي حتى يموت، قَاَل َصَلى اللُه 

َها َحقََّها َزوََّج اْمرَأًَة َعلَى َما َقلَّ ِمَن المهِر أَْو َكثـَُر لَْيَس ِفْي نـَْفِسهِ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَيمُّاَ َرُجل  تَـ   َأْن يـَُؤدَِّي ِإَليـْ

. )رواه الطبراني(. فهم المؤلف ع َها َحقََّها َلِقَي اللَه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوُهَو زَان  ن خدعها َفَماَت َوَلْم يـَُؤدِّ إِلَيـْ

تزوج بمهر قليل أو كثير ولم يؤدي حتى يموت، و ليس في قلبه نية أن يؤدي  الحديث: أن الرجل

يفهم المؤلف في هذا التقليد   وغرض من 12إلى زوجته حقها فهو يلقي اللَه يوم القيامة بحال زان.

المهر هو رمز من االستعداد والرغبة إلطعام زوج  .أن الزوج يجب عليه تقديم المهر للزوجة محتملين

ألن الزواج  .كما المهر فقط كرمز، والمبلغ ال يكون الكثير، لذلك على اإلطالق .إلي الزوجةظاهريا 

 ليس بيع وشراء االتفاق والمهر ليس كرامة المرأة.

الحديث الرابع بيان عن أكمل اإليمان، قَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِمْن َأْكَمِل الُمْؤِمِنيَن 

ُهْم ُخُلقاً وأْلَطُفُهْم بَِأْهِلِه. )رواه الترمذي(. فهم المؤلف عن الحديث: من أكمل الُمؤمنين ِإيمانَاً أْحَسنُـ 

 11إيمانا أحسنهم خلقا بفعل الفضائل وترك الرذائل وأرفقهم وأبّرهم بأهله من نسائه وأوالده وأقاربه.

تي حول األخالق، وال ومقصود فهم المؤلف هنا هو أن هذا التقليد هو مطلب أو التعاليم الدينية

 .ينبغي أن تكون مملوكة من قبل كل مؤمن

رُُكْم أَلْهِلي. رُُكْم أَلْهِلِه َوأَنَا َخيـْ رُُكْم َخيـْ )رواه الحديث الخامس قاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َخيـْ

رُُكْم لِ  ابن حبان( و المؤلف يقوي هذا الحديث بالحديث رُُكْم َخيـْ َوأَنَا َسائِِه، نِ قال عليه السالم:َخيـْ
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رُُكْم لِِنَساِئْي. الغرض من فهم المؤلف كان الزوج أن يعامل زوجته على أفضل وجه ممكن، على  12َخيـْ

 .حد سواء جسديا وروحيا، كما تدريسا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا

ى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَ الحديث السادس بيان عن يصبر الزوج على سوء خلق إمرأته، َعِن النَِّبيِّ 

الَئِِه. و أَنَُّه قَاَل: َمْن َصبَـَر َعلَى ُسْوِء ُخُلِق اْمرَأَتِِه أَْعطَاُه اللُه ِمَن اأَلْجِر ِمْثَل َما أَْعَطى أَيُـّْوَب َعَلى بَ 

ر: و يذكر المؤلف قصة النبي أيوب و عمرو رضي الله عنه ليباين هذا الحديث: فالله ابتاله بأربعة أم

فْقِد ماله، وولدِه، وتمزيِق جسدِه، وهْجِر جميِع الناس له إال زوجته، فإنه كان له من أصناف الماِل 

إبل  وبقر وغنم وفيلة وحمر، وكان له خمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد، لكل عبد امرأة  وولد 

موات، يحجب عن شيء من السومال، وكان معه ثالثة نفر قد آمنوا به، وكانوا ُكُهْوال، وكا إبليس ال 

فيقف فيهن حيثما أراد، فسمع صالة المالئكة على أيوب، فحسده، وقال: "إلهي نظرت في عبدك 

أيوَب، فوجدته شاكرا حامدا، أال ولو ابتليته لرجع عن شكرك وطاعتك"، فقال الله له: "انطلق فقد 

مال  ل لهم: "قد سلطت علىسلطُتك على ماله"، فانطلَق وجميُع عفاريت الشياطين والجن، وقا

أيوب"، وقال لعفريت منها: "ائت اإلبل ورعاتها، فاحرقها". ثم جاء إبليس إلى أيوب، فوجده قائما 

يصلى، فقال له: "أحرقت النار إبَلَك ورعاتها"، فقال أيوب: "الحمد لله، هو أعطانيها، وهو آخذها". 

 قال له: "نسفت الريح زرعك"، فحمد اللهثم فعل مثل ذلك بالغنم ورعاتها. ثم جاء إلى أيوب، و 

وأثنى عليه. ثم قال إبليس: "سلطني على ولده"، فقال له: "انطلق، قد سلطتك على ولده"، فذهب 

إلى ولده، وزلزل بهم القصر، وقلبه عليهم فماتوا جميعا، ثم جاء إلى أيوب وأخبره بموت ولده، 
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قله"، ُتك على جسده، غير قلبه ولسانه وعفاستغفر. ثم قال: "سلطني على جسده"، فقال: "سّلط

فذهب إلى أيوب فوجده ساجدا، فجاء من قبل وجهه، ونفخ في منخريه نفخة اشتعل منها جسده، 

ووقع فيه حكة، فحكها بأظفاره حتى سقطت كلها، ثم حكها بالمسوح الخشنة، ثم بالفخار 

ة لهم، قرية، وجعلوه على كناسوالحجارة، فلم يزل يحكها حتة تقطع جسده وأنتن، فأخرجه أهل ال

وجعلوا له عريشا، وهجره الناس كلهم إال زوجته المسماة رحمة، فكانت تخدمه بما يصلحه، وتأتيه 

 16بالطعام. وهجره الثالثة الذين آمنوا ولم يتركوا دينهم.

َتِظرُُه، َفَسِمَع َجتِ وأنَّ َرُجالً َجاءَ إَِلى ُعَمَر َرِضَي اللهُ َعْنهُ َيْشُكْو إِلَْيِه ُخُلَق َزوْ       ِه، فـََوَقَف بَِبابِِه يـَنـْ

َها، فَاْنَصَرَف الَرُجُل قَاِئاًل: ِإَذا كَ  اَن َهَذا َحاُل اْمرَأَتَُه َتْسَتِطْيُل َعَلْيِه بِِلَسانَِها، َوُهَو َساِكت  اَل يـَُردُّ َعَليـْ

َر الُمْؤِمِنْيَن، آهُ ُمْدِبرًا فـََناَداُه، َما َحاَجُتَك ؟أَِمْيِر الُمْؤِمِنْيَن، َفَكْيَف َحاِلْي ؟. َفَخرََج ُعَمُر َفر  . فـََقاَل: يَا أَِميـْ

، َفَسِمْعُت َزْوَجَتَك َكَذِلكَ ، فـََرَجْعُتكَ  ُتَك َأْشُكْو ِإلَْيَك ُخُلَق َزْوَجِتْي َواْسِتطَالَِتَها َعَليَّ َوقـُْلُت: ِإَذا   ِجئـْ

ُحُقْوق  َلَها ، َفَكْيَف َحاِلْي ؟. فـََقاَل َلُه ُعَمُر: يَا َأِخْي إّنْي اْحَتَمْلتـَُها لِ َكاَن َهَذا َحاُل أَِمْيِر الُمْؤِمِنْينَ 

، إنَـَّها طَبَّاَخة  ِلَطَعاِمْي، َخبَّازَة  ِلُخْبزِْي، َغسَّاَلة  لِِثَياِبْي، ُمْرِضَعة  ِلَوَلِدْي. َولَْيَس َذلِ  َها، َعَليَّ َك ِبَواِجب  َعَليـْ

َر الُمْؤِمِنْينَ َوَيْسُكُن قـَْلبِ  ، وََكَذِلَك َزْوَجِتْي. ْي ِبَها َعِن الَحرَاِم، فَأَنَا اْحَتَمْلتـَُها ِلَذِلَك، فـََقاَل الَرُجُل: يَا أَِميـْ

ومن هنا المؤلف يذكر حكاية ليفهم الحديث.  11قَاَل ُعَمُر: فَاْحَتِمْلَها يَا َأِخْي، فَِإنََّما ِهَي ُمدَّة  َيِسيـْرَة .

نبي أيوب أعرب مؤلف يفهم هذا التقليد هو أنه يجب  ذي يمكن أن تتخذ من حكايةالإن الدرس 

 علينا التحلي بالصبر في مواجهة كل محاكمة الحياة.
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الحديث سابع بيان عن يصبر الزوجة على سوء خلق زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه 

لف وسلم َوَمْن َصبَـَرْت َعَلى ُسْوِء ُخُلِق َزْوِجَها أَْعطَاَها اللُه ِمْثَل ثـََواِب آِسَيَة امرَأَِة ِفْرَعْوَن. يبين المؤ 

ا تبين لب الَسَحَرَة آمنْت به آسيُة، فلمبالقصة: وهي بنت مزاحم، وذلك أن موسى عليه السالم لما غ

لفرعون إيمانُها دق ليديها ورجليها أربعة أوتاد في األرض، وشبحها فيها كلَّ عضو  بحبل، وجَعَلها 

في مقابلة الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلَّْتها المالئكُة، وأمر فرعون بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما 

ًتا ِفْي اْلَجنَِّة"، فأبصرْت البيت من مرمرة بيض أتوها بالصخرة، قالت: "ربِّ  اء، فا اْبِن ِلْي ِعْنَدَك بـَيـْ

نتزعْت روحها، فأُْلِقَيت الصْخرُة على جسد ال روح فيه ولم أَلًما. وقَال أكرمنا  المحبوب السيد عبد 

ساهل ذي يالله الحداد صاحب الطريقة المشهورة، واألسرار الكثيرة. الرجل الكامل في دينه هو ال

في حقوقه كالزينة وال يسامح في حقوق الله تعالى كالصالة ووصل الشعر فذلك حرام  والرجل الناقص 

 11هو الذي يكون على العكس بأن يتسع في حقوق الله تعالى، وال يتسع في حقوق نفسه.

ويذكر أيضا عن قصة أخ صالح: كان لبعض الصالحين أخ صالح يزوره كل سنة مرة، فجاء  

لزيارته فدق بابه، فقالت زوجته: "من هذا ؟"، فقال: "أخو زوجك في الله، جاء لزيارته"، فقالت: مرة 

"ذهب يحتطب، ال رّده الله"، وبالغت في سبه. فبينما هو كذلك، وإذا بأخيه قد حمل األسد حزمَة 

خل دحطب  وهو مقبل به، ثم أنزل الحطب عن ظهر األسد، وقال: "إذهب، بارك الله فيك"، ثم أ

أخاه بعد التسليم عليه والترحيب به، فأطعمه. ثم ودعه وانصرف على غاية العجب من صبره عليها، 

وعدم جوابه في سبها. ثم جاء أخوه في العام الثاني، فدق الباب، فقالت امرأة: "من هذا ؟"، قال: 
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انتظاره. مرْته ب"أخو زوجك، جاء يزوره"، قالت: "مرحبا"، وبالغت في الثناء عليه وعلى زوجها، وأ

فجاء أخوه والحطب على ظهره، فأدخله وأطعمه. فلما أراد مفارقته، سأله عما رأى من تلك وهذه، 

ومن حمل األسد حطبه، فقال: "يا أخي، توفيت تلك الشرسة، وكنت صابرا على شؤمها، فسّخر 

قطع عني ا، فانالله تعالى لي األسد لصبري عليها، ثم تزّوجت هذه الصالحة، وأنا في راحة معه

من الحكاية ما  18األسد، فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري ألجل راحتي مع هذه الصالحة.

سبق يبدو واضحا أن األمر ال يقتصر على الزوجة أن تجعل من الخطأ، يمكن للزوج أيضا يخطئون، 

 .وبالتالي فان كال من الزوج والزوجة أن تتحلى بالصبر مع أوجه القصور بعضها البعض

 والحاصل يجوز للزوج أن يضرب زوجته في األحوال منها: 

 زوجته ترك الزينة وهو يريدها، وترِك اإلجابة إلى الفراش.. 1

وأن يضربها على الخروج من المنزل بغير إذنه، وعلى ضربها الولد الذي ال يعقل عند بكائه، أو . 3

 .له: "يا حمار، يا بليد" على شتم أجنبي، وعلى تمزيق ثياب الزوج، وأخذ لحيته، وقولها

وإن شتمها قبل ذلك، وعلى كشف وجهها لغير محرم، أو تكلمها مع أجنبي، أو تكلمها مع . 2

الزوج ليسمع األجنبي صوتها، أو إعطائها من بيته ما لم تجر العادة بإعطائه، وعلى امتناعها من 

 21الوصل.

مر. ذلك، إذا لم تفعل باألوفي ضربها على ترك الصالة قوالن، أصحهما: له ضربها على 

 فينبغى للرجل يفعل من األحوال منها:
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للّرجل أن يوصي امرأته يأمرها،  ويذّكرها ويستعطف بها. وفي الحديث: َرِحَم اللُه َرُجاًل قَاَل: يَا  .1

رَاَنُكْم، َلعَ  َنُكْم، يَِتْيَمُكْم، ِجيـْ  اللَه َيْجَمُعُكْم َمَعُهْم ِفْي لَّ أَْهالَه، َصاَل َتُكْم، ِصَياَمُكْم، زََكاَتُكْم، ِمْسِكيـْ

 الَجنَِّة. 

 وأن ينفق عليها على قدر طاقته وقوته. .3

 أن يستحمل عليها إذا آذته، بأن يصبر على إيذائها. .2

ويتلطف بها بأن يداريها بالمعروف، فإنهن ناقصات عقل ودين. وفي الحديث: َلْواَل َأنَّ اللَه َستَـَر  .1

.اْلَمْرأََة بِاْلَحَياِء َلكَ   اَنْت الَ ُتَساوى َكفًّا ِمْن تـُرَاب 

أن يسلكها سبيل الخير قال الرملي في عمدة الرابح: "ليس له ضربها على ترك الصـالة  أي بل  .2

 يقتصر على األمر.

أن يعّلمها ما تحتاج إليه في الّدين، من أحكام الّطهارة  كالغسل من الحيض والجنابة، وكالوضوء  .6

ما يتعلق به، فالذي ال بد من إرشاد النساء إليه في الحيض بيان  والتيمم. والحيض أي من كل

الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر 

والعصر، وإذا انقطع قبيل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء. وهذا أقل ما يراعيه 

 ء.النساء، كذا في اإلحيا

أن يعّلمها عن العبادات أي فرضها وسننها، من صالة وزكاة وصوم وحج. فإن كان الرجل قائما  .1

بتعليمها، فليس لها الخروج لسؤال العلماء. وإن قصر علم الرجل، ولكن ناب عنها في السؤال 

، كفأخبرها بجواب المفتي، فليس لها الخروج، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال، بل عليها ذل
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ويعصى الرجل بمنعها. ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس علم 

 إال برضاه.

 21أن يعّلمها من محاسن األخالق. .1

 الحديث الثامن بيان مسئول عن رعيته. قال َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ُكلُُّكْم رَاع  

َماُم رَاع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل ِفي أَْهِلِه رَاع  َوُهوَ َوَمْسُئول  َعْن َرعِ   َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه يَِّتِه فَاإْلِ

ْسُئول  َعْن  مَ وَ َواْلَمْرأَُة ِفي بـَْيِت َزْوِجَها رَاِعَية  َوِهَي َمْسُئوَلة  َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَخاِدُم ِفي َماِل َسيِِّدِه رَاع  َوهُ 

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرِعيَِّتِه قَاَل َفَسِمْعُت َهُؤاَلِء ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْحِسُب النَِّبيَّ َصلَّ 

ُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه.) رواه اإلمام َو  قَاَل َوالرَُّجُل ِفي َماِل أَبِيِه رَاع  َوُهَو َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه َفُكلُُّكْم رَاع  

أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي(. فهم المؤلف عن هذا الحديث حافظ مؤتمن ملتزم 

لصالح ما ائتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه، مسئول عن رعيته في 

له الحظ األوفر، وإال طالبه كل أحد منهم بحقه في  اآلخرة، فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل

اآلخرة، فاإلمام األعظم أو نائبه. راع فهو ولي عليهم وهو مسئول عن رعيته هل راعى حقوقهم أْوال 

؟. والرجل راع من زوجته وغيرها. وهو مسئول عن رعيته هل وفاهم حقوقهم، من كسوة ونفقة وغيرهما  

راعية في بيت زوجها بحسن تدبير المعيشة، والُنْصح له، والشفقة، كحسن عشرة  أْوال ؟. والمرأة 

واألمانة، وحفظ نفسها، وماله وأطفاله، وهي مسئولة عن رعيتها هل قامت بما عليها أوال ؟ والخادم 

راع في مال سيده بحفظه، والقيام بمصالحه، وهو مسئول عن رعّيته هل وفى بما عليه أوال ؟. والرجل 
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يه بحفظه وتدبير مصلحته وهو مسئول عن رعّيته هل وفى بذلك أْوال ؟ فكّلكم راع، راع في مال أب

وكلكم مسئول عن رعيته. ودخل في هذا العموِم المنفرُد الذي ال زوج له وال خادم، فإنه يصدق عليه 

من فهم المؤلف مشترك إستنباط  23أنه راع  في جوارحه، حتى يعمل المأمورات، ويجتنب المنهيات.

 أن هذا التقليد يذكرنا بأن الحياة هي مسؤولية، لذلك كل واحد منا لديه مسؤولية كل حياته.هنا 

ُهنَّ الحديث التاسع بيان الصالة المرأة. َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَه اللَه ِفْي النَِّساِء فَِإنَـّ 

لله  لمؤلف: اتقوا اا أََمانَات  ِعْندَُكْم، َفَمْن َلْم يَْأُمْر اْمرَأَتَهُ بِالصَّاَلِة َوَلْم يـَُعلِّْمَه فـََقْد َخاَن اللَه َوَرُسْوَلُه. بيان

في الّنساء فإنهن أمانات عندكم، فمن لم يأمر امرأته بالصالة ولم يعلمها في أمور الدين، فقد خان 

الله ورسوله وكان آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثالثا، تكلم بهن حتى تلْجَلَج 

ْيَمانُُكْم، اَل َوَما َمَلَكْت أَ  لسانه وخفي كالمه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الصَّالََة الصَّاَلَة،

ُقْوَن. اللهَ اللهَ ِفْي النَِّساِء، فَِإنَـُّهنَّ َعَوان في أيديكم َأَخْذتُُمْوُهنَّ بَِأَمانَ  ةِ اللِه، َواْسَتْحَلْلُتْم ُتَكلُِّفْوُهْم َما الَ يُِطيـْ

يتك ، وأهل دينك َك بالصَّاَلِة. وامر أهل بفـُُرْوَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اللِه. وقال تعالى في سورة طه: َوأُمْر أَْهلَ 

هنا يشرحه المؤلف هذا الحديث بذكر الحديث آخرى و آية  22يعنى أتباعك  بالصلوات الخمس.

من القرآن. وستنبط الباحثة من فهم المؤلف في هذا الحديث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

أمر على آدم إلبقاء المرأة كما المحافظة على الصالة خمس مرات، وتظهر هذه البادرة مدى ارتفاع 

 موقف وقيمة المرأة.
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 عاشر بيان عن جهالة أهله. اَل يـَْلَقى اللَه ُسْبَحانَُه َو تـََعاَلى َأَحد  ِبَذْنب  أَْعَظَم ِمنْ الحديث ال

َجَهاَلةِ َأْهِلِه. بين المؤلف بكالم بعض العلماء: أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وأوالده، ويقولون: 

ضرب ننا، وكا يطعمنا الحرام ونحن ال نعلم، فيياربنا خذلنا حقنا من هذا الرجل، فإنه لم يعلمنا أمور دي

على كسب الحرام حتى يتجّرد لحمه، ثم يذهب به إلى النيران. كذا في الجواهر للشيخ أبي الليث 

يشرحه المؤلف هذا الحديث بأرآء العلماء آخر بأسلوب يسير مع سهولة الفهم،  21السمرقندي.

ن مقاصد، وما تهدف إليه الجمل من معان، يكون متتبعا ما ترمي إليه مفيقصد إلى معاني جملها، 

في عرضه لهذه المعاني قد وضعها في إطار من العبارات التي يصوغها من ألفاظه، ووضعها في 

 قواليب تستسيغها الجماهير.

 حقوق الزوج على الزوجة (ب

 ةوأما الفصل الثاني في بيان حقوق الزوجة على الزوج. في هذا الفصل آيتين من القرآن و ست

عشر حديثا الذي رواه البخارى ومسلم والترميذى والنسائى وإبن ماجة وابو داود وامام أحمد. يذكر 

ُموَن َعَلى ٱلنَِّسآِء  المؤلف آية القرآن ليفتح هذا الفصل، قال الله تعالى في سورة النساء: ٱلّرَِجاُل قـَوََّّٰ

ُت قََّٰنِ ِبَما َفضََّل ٱللَُّه بـَۡعَضُهۡم َعَلىَّٰ بـَۡعض َوِبَمآ أَ  ِلحََّٰ ِلِهۡم  فَٱلصََّّٰ ِفظََّٰت  لِّۡلَغۡيِب ِبَما َحِفَظ نَفُقواْ ِمۡن أَۡموََّٰ تََّٰت  حََّٰ

 َوٱلََِّّٰتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِفي ٱۡلَمَضاِجِع َوٱۡضرِبُوُهنَّ  فَِإۡن َأطَۡعَنكُ 
ُغواْ ٱللَُّه  ۡم َفاَل تـَبـۡ

 (.21ِإنَّ ٱللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبيرًا.)النساء:  َعَلۡيِهنَّ َسِبياًلا 
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الحديث األول عن راض زوج. قال قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَيَُّما اْمَرأَة  َماَتْت 

َها َراض  َدَخَلْت اْلَجنََّة قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َغرِي . )رواه الترميذي(. بيان ب  َوَزْوُجَها َعنـْ

في هذا الحديث  22مؤلف يعني مع السابقين أي مع إتيانها ببقية المأمورات وتجنب المنهيات.

يشرحه المؤلف بشرح مختصر و يفهمه بالنص، ليس يبينه بمؤشرات على معاني أخر حتي سهولة 

ريق أهم جزء من الطرغبة الزوج هو فهمه. و إستنباط من يفهم المؤلف في شرح هذا الحديث أن 

 .زوجته للذهاب إلى الجنة

 الحديث الثاني عن الجنة للنساء. قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَةُ 

 ِمْن َأيِّ أَبـَْواِب اْلَجنَِّة ةَ َخْمَسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت فـَْرَجَها َوَأطَاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها اْدُخِلي اْلَجنَّ 

ِشْئِت. )رواه أحمد(. فهم المؤلف: إذا صّلت المرأة المكتوبات الخمس وصومت رمضان غير أيام 

غير حليلها وأطاعت في غير معصية، قيل لها:  ئوالنفاس إن كان حفظت فرجها من وطالحيض 

يشرحه المؤلف في هذا الحديث  26ادخلي الجّنة من أّي أبواب الجّنة شئت وذلك لإلكرام لها.

بشرح مختصر و يفهمه بالنص، ليس يبينه بمؤشرات على معاني أخر حتي سهولة فهمه. و هذا 

 الحديث يدل طريق الزوحة إلي الجنة من أّي أبواب الجّنة شئت وذلك لإلكرام لها.

ْت: يا رسول لالحديث الثالث عن جهاد للنساء. سأل إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقا

الله، أنا وافدة الّنساء ألسألك عن نصيبهن من الجهاد أوجبه على الّرجال، فإن أصابهم الجرح أثيبوا 

ي ثوابا عظيما وإن قتلوا في الجهاد ذوى زلفى منه. وروي َأنَّ اللَه تـََعالى َيطَِّلُع َعَلْيِهم، َو يـَُقوُل: َسُلْونِ 
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ُتْم، فـَيَـُقْوُلْوَن: يَا رَ  َنا ؟ فـََلمَّا َرأْوا  َأْن اَل بَـَّنا َكْيَف َنْسأَُلَك، َوَنْحُن َنْسرَُح ِفي اْلَجنَِّة ِفْي أَيُـَّها شِ َما ِشئـْ ئـْ

نـَْيا نَـ  ًئا قَاُلْوا َنْسأَُلَك َأْن تـَُردَّ أَْرَواَحَنا إَِلى َأْجَساِدنَا ِفْي الدُّ رَُكْوا ِمْن َأْن ُيْسأَُلْوا َشيـْ . وذلك ُتْل ِفْي َسِبْيِلكَ قْ يـُتـْ

لما رأوا من النعيم. من ثمار الجنة. روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أَْرَواُح الشَُّهَداِء ِفْي 

  ِظلِّ الَعْرِش. يْ َأْجَواِف طُيـُْور  ُخْضر  َترُِد أَنـَْهاَر الَجنَِّة، َوتَْأُكُل ِمْن ثَِمارَِها، َوتَْأِوْي إِلَى قـََناِدْيَل ُمَعلََّقة  فِ 

ونحن معاشر الّنساء نقوم عليهم بالخدمة ونعينهم على ما هم عليه. أخص معاشر النساء، فما لنا 

َساِء، أَنَّ أجر الجهاد بالجرح والقتل. فـََقاَل َرُسْوُل اللِه َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَبِْلِغْي َمْن َلِقْيِت ِمَن النِّ 

براني(.يعني إقرارا به ِه يـَْعِدُل َذِلَك َوقَِلْيل  ِمْنُكنَّ َمْن يـَْفَعُلُه.)رواه البزار والططَاَعَة الزَّْوِج َواْعِترَافًا ِبَحقِّ 

يماثل الجهاد ويقوم مقامه وقليل منكّن من يفعله طاعة الزوج واإلعتراف بحقه. قال الله تعالى في 

للرجال ثواب بسبب ما  يب  ِممَّا اْكَتَسْبَن. أيسورة النساء: لِلّرَِجاِل َنِصيب  ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنصِ 

عملوا من الجهاد، وللنساء ثواب مما اكتسبن من حفظ فروجهن وطاعة الله وطاعة أزواجهن، فالرجال 

والنساء في األجر في اآلخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثالها، يستوى في ذلك الرجال 

والمؤلف في  21إنما هو في الدنيا. كذا قاله الشربيني في تفسيره.والنساء، وفضل الرجال على النساء 

ينه حمل ويبسهولة الفهم ومختصر. سبب ورود الحديث باللغة يبين هذا الحديث باكمال حال 

الفهم أن الرجال كسب مكافأة اإلنجازات الجهاد، وينبغي أن يكون للمرأة الحق في الحصول من 

  .ة، مطيعة لله وزوجهاما تنتجه، وهي الحفاظ على العان
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ُر لِْلَمْرأَِة الحديث الرابع عن رضا زوج. َوُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: لََيْستَـْغفِ 

َتاُن ِفْي اْلَماِء، َواْلَمالَِئَكةُ ِفْي السَّ  َعِة ِلَزْوِجَها الطَّْير ِفْي اْلَهَواِء، َواْلِحيـْ اِء َما َداَمْت ِفْي ِرَضا َزْوِجَها. مَ اْلُمِطيـْ

ويبين المؤلف بذكر قصة المرأة المطيعة: كان ببغداد رجل متزوج بابنة عمه، وكان قد عاهدها أن 

اليتزوج عليها، فجاءته في بعض األيام إلى دكانه، وسألته أن يتزوج بها، فأخبرها بعهده مع ابنة عمه، 

، ا واستمر على ذلك ثمانية أشهر، فأنكرت عليه بنت عمهفرضيت منه في كل جمعة يوما، فتزوجه

وأرسلت جاريتها لتنظر إلى أين يذهب، فدخل بيتا، فسألت عنه الجيران، فقالوا: قد تزوج. فأخبرت 

الجارية سيدتها بذلك، فقالت: التخبري أحدا. فلما مات الرجل أرسلت بنت عمه جاريتها 

ة ه، وقوليعظم الله أجرك في فالن، فإنه مات وترك ثمانيبخمسمائة دينار، وقالت: اذهبي إلى زوجت

آالف دينار، سبعة البنه، وألف بيني وبينك. فلما أخبرتها بذلك دفعت لها ورقة، وقالت: ادفعيها 

ليفهم هذا الحديث، المؤلف يذكر  21إلى بنت عمه، فإذا فيها براءة له من الصداق، ول منها شئا.

الت وتعرض لفترة وجيزة إلى أن يفهم بسهولة سج ر لسهولة الفهم.الحكاية المرءة المطيعة بمختص

 .هذه القصة تحكي قصة الزوج الذي كسرت الوعد لزوجته، ولكن مكافأة مع زوجة جيدة .أعاله

ْير َعِة ِلَزْوِجَها الطَّ قَاَل: لََيْستَـْغِفُر لِْلَمْرأَِة اْلُمِطيْـ ويرتبط هذا الملحمة الواضح أن الحديث السابق أن يقول 

َتاُن ِفْي اْلَماِء، َواْلَمالَِئَكُة ِفْي السََّماِء َما َداَمْت ِفْي رَِضا َزْوِجَها لذلك هذه القصة  ،ِفْي اْلَهَواِء، َواْلِحيـْ

 .يذكر التقليد والمجد ومكافأة الزوجة المطيعة
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ْمَرأَة  االحديث الخامس عن امرأة عصت زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَُّما 

َها َلْعَنةُ اللِه َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعْيَن. بيان المؤلف هذا الحديث بالحديث وقال  َعَصْت َزْوَجَها فـََعَليـْ

علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: َلْو َأنَّ اْمَرأًَة َجَعَلْت 

َها َكاَنْت يـَْوَم اْلِقَيامَ ِإْحَدْى يََديـَْها شواء َو األُ  ِة َمَع اْليَـُهْود َو ْخَرى طَبْيًخا َوَوَضَعَها ِلَزْوِجَها َوَلْم يـَْرَض َعنـْ

النََّصاَرى. وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسوَل الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

يشرحه الشيخ محمد نووى   28وفت بِِه َحتَّى يـََناَم َفِهَي َمْلُعْونَة .أَيَُّما اْمرَأَة  َدَعاَها َزْوُجَها إَِلى ِفرَاِشِه فس

بي علي بن أويبينه بذكر حديثين روي عن   البنتاني هذا الحديث بشرح مختصر ويفهمه بفهم النص،

طالب رضي الله عنه و عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. ومعني من فهمه غاضب زوج يمكن أن 

 الطريق الجحيم. يجلب على زوجته إلى

الحديث السادس والسابع عن زوجة عاصى. قال رسوَل الله صلى الله عليه وسلم َوأَيَُّما اْمرَأَة   

ن عوف ِفْي َوْجِه َزْوِجَها َفِهَي ِفْي َسَخِط اللِه إَلى أَْن ُتَضاِحَكهُ َوَتْستَـْرِضْيِه. وقال عبد الرحمن ب َكَلَحتْ 

ْوِجَها ِإالَّ صلى الله عليه وسلم يقول: أَيَُّما اْمَرأَة  َعَبَسْت ِفْي َوْجِه زَ رضي الله عنه: سمعت رسوَل الله 

َها اْلَماَلِئَكُة َحتَّى َوأَيَُّما اْمرَأَة  َخَرَجْت ِمْن َدارَِها بَِغْيِر ِإْذِن َزْوِجَها َلَعنَـ  قَاَمْت ِمْن قـَْبرَِها ُمْسَودََّة اْلَوْجِه. تـْ

ول: عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتـَْرِجَع إلى بيته. وقال 

َتاُن ِفْي َما َخَرَجْت اْمَرأَة  ِمْن بـَْيِت َزْوِجَها بَِغْيِر ِإْذنِِه ِإالَّ َلَعنَـَها ُكلُّ َشْيئ  طََلَعْت َعَلْيِه الَشْمُس َحتَّ  ى اْلِحيـْ
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لذي روي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه و يشرحه المؤلف هذا الحديث بحديث ا 61اْلَبْحِر.

 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس يذكر ارآءه.

ُع َلُهْم ِإَلى الحديث الثامن َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َثالَثَة  اَل يـَْقَبُل اللُه َلُهْم َصاَلًة َواَل تـُْرفَ 

َها َزْوُجهَ  السََّماِء َحَسَنة : اْلَعْبُد اآلِبُق ِمنْ  ا َحتَّى يـَْرَضْى َوالَسْكرَاُن َسيِِّدِه َحتَّى يـَْرِجَع َواْلَمْرأَةُ السَّاِخُط َعَليـْ

َحتَّى َيْصُحَو. )رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن جابر(. فهم المؤلف: ال يثيبهم عليها وال ترفع 

ْى سّيده حّتى يرجع، وفي رواية: َحتَّ  لهم إلى الّسماء حسنة: العبد وكذا األمة الهارب بال عذر من

يـَْرِجَع ِإَلى َمَوالِْيِه. َوالمرأة الساخط عليها زوجها لنحو نشوز حتى يرضى عنها زوجها و المتعدى 

 61بسكره حتى يصحو من سكره.

رًا َقطُّ، يْ الحديث التاسع قَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا قَاَلْت الَمْرأَُة ِلَزْوِجَها: َما َرأَ  ُت ِمْنَك َخيـْ

فـََقْد ُحِبَط َعَمُلَها. فهم المؤلف إذا أنكرت ما تقدم لهمن اإلحسان، فتجازى بإبطال عملها أي 

بحرمانها الثواب، إال أن تعود وتعترف بإحسانه. نعم إن كانت على حقيقتها فال لوم عليها. ومثل 

. رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة.  وقال المرأة األمة القائلة لسيدها ذلك. كذا قاله العزيزي

طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، سمعُت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَيَُّما اْمرَأَة  قَاَلْت 

ًرا َقطُّ، ِإالَّ آَيَسَها اللُه تـََعالى ِمْن َرْحَمِتِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  في األسرة يحق  63.ِلَزْوِجَها: َما رَأَْيُت ِمْنَك َخيـْ
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ويجب على الزوجة أن ال يقول أنه ال يوجد خير فيه، ألنه  .لتذكير كل من الزوج والزوجة ومحام آخر

 .ال يمكن إزالة كافة مكافأة لديه

ْن مِ الحديث العاشر عن الطالق. َوقَاَل َصَلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَيَُّما اْمَرأَة  َسأََلْت َزْوَجَها الطَّاَلَق 

َها رَاِئَحُة اْلَجنَِّة. يبين المؤلف بكالم ابن رسالن قال: بأن تخاف أن ال تقيم  َغْيِر َما بَْأس َفَحرَام  َعَليـْ

حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل الِعْشرَِة، لكراهتها له، بأن يضارها ممنوع 

عنه،  لم. قال أبو بكر الصديق رضي اللهعليها رائحة الجّنة، عتيق رسول الله صلى الله عليه وس

ِة سمعُت رسوَل اللِه صلى الله عليه وسلم يقول: ِإَذا قَاَلْت اْلَمْرأَُة ِلَزْوِجَها طَلِّْقِنْي َجاَءْت يـَْوَم اْلِقَيامَ 

 ِإْن َكاَنْت َتُصْوُم النـََّهاَر َوتـَُقْوُم وَ َوَوْجُهَها اَل َلْحَم ِفْيِه َوِلَسانـَُها َخارِج  ِمْن قـََفاَها َوتـُْهَوى إَِلى قـَْعِر َجَهنََّم 

ح من التقاليد يتضوهنا المؤلف يشرحه بمختصر وباللغة سهولة الفهم، وبمعني النص.  62اللَّْيَل َدائًِما.

والفهم من الكتاب أن يسمح الطالق في اإلسالم، ولكن يكره من قبل اآللهة، لذلك الطالق ال 

   أما فيما يتعلق بالحق في الطالق زوجته تمتلك كان الخلع. .يكون ممكنا إال بسبب الشخصي

َها. الحديث احدى عشر قَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ اللَه اَل يـَْنظُُر إَِلى اْمرَأَة  اَل َتْشُكُر َزْوجَ 

 َوتـََعاَلى إَِلى اْمَرأَة  كَ يبين المؤلف هذا الحديث بالحديث وقال صلى الله عليه وسلم: الَ يـَْنظُُر اللهُ تـََبارَ 

ه اَل َتْشُكُر َزْوَجَها َوِهَي اَل َتْستَـْغِنْي َعْنُه. و قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعُت رسوَل اللِه صلى الل

، َوَأَكَلُه َزْوُجَها، مُ عليه وسلم يقول: َلْو َأنَّ لِْلَمْرأَِة ِمَن اْلَماِل ِمْثَل ُمْلِك ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعَلْيِهَما السَّالَ 

نه: ثُمَّ قَاَلْت: َلُه أَْيَن َماِلْي ؟ ِإالَّ َأْحَبَط اللُه َعَمَلَها أَْربَِعْيَن َسَنة. وقال عثمان ابن عفان رضي الله ع
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َفَقْت اْلَجِمْيَع نْـ سمعُت رسوَل اللِه صلى الله عليه وسلم يقول: َلْو َأنَّ اْلَمْرأََة َمَلَكْت الُدنـَْيا ِبَحَذاِفْيرَِها، َوأَ 

 61َعَلْى َزْوِجَها، ثُمَّ َمنَّْت َعَلْيِه بـَْعَد ِحْين  ِإالَّ َأْحَبَط اللُه َعَمَلَها َوَحَشَرَها َمَع قَاُرْوَن.

ِتَها، الَ الحديث الثانية عشر قَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَوَُّل َما ُتْسَأُل اْلَمْرأَُة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعْن صَ 

َوَعْن بـَْعِلَها.يبين المؤلف بالحديث وقال رسوُل اللِه صلى الله عليه وسلم: أَوَُّل َما ُيَحاَسُب الرَُّجُل 

ُنُه ِإْن َأْحَسَن عْشَرتَُه َمَعُهْم َوَأْحَسَن إِلَْيِهْم َأْحسَ   َن اللُه إِلَْيِه.َعَلى َصالََتِه ثُمَّ َعْن ِنَسائِِه َوَما َمَلَكْت يَِميـْ

َوأَوَُّل َما ُتَحاَسُب اْلَمْرأَُة َعَلى َصالَتَِها ثُمَّ َعْن َحقِّ َزْوِجَها. وقال رسوُل اللِه صلى الله عليه وسلم 

 ُه، فَِإنَّهُ ِلُمزوِّجة : فَأَْيَن أَْنِت ِمْنُه، قَاَلْت: َما آُلْوُه ِفْي ِخْدَمِتِه ِإالَّ َما َعَجْزُت َعْنُه، قَاَل َفَكْيَف أَْنِت لَ 

 62َجنـَُّتِك َونَاُرِك.

اِء ِفْي الَجنَِّة، الحديث الثالثة عشر َوَجاءَ َعِن النَِّبيِّ َصَلى اللهُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: أَْربـََعة  ِمَن النِّسَ 

ًة طَائَِعًة للِه َوِلَزْوِجَها، َولُْوًدا َصاِبرًَة، فَ َوأَْربـََعة  ِفْي الَناِر، َوذََكَر ِمَن اأَلْربـََعِة اللََّواِتْي ِفْي اْلَجنَِّة: اْمرَأًَة َعِفيْـ 

َها َزْوُجَها َحِفَظْت نـَْفَسَها َوَماَلهُ َوِإْن َحَضرَ   أَْمَسَكْت قَانَِعةً بِاْلَيِسْيِر َمَع َزْوِجَها َذات َحَياء ، َوِإْن َغاَب َعنـْ

ُهْم َوَأْحَسَنْت إِلَْيِهْم ِصَغار، َفَحَبَسْت نـَْفَسَها َعَلى َأْواَلِدَها وَ ِلَسانـََها َعْنهُ اْمَرأًَة َماَت َزْوُجَها َوَلَها أَْواَلد   َربـَتـْ

ُة اللَِّساِن َعَلى َزْوِجَها، ِإْن َوَلْم تـَتَـَزوَّْج َخْشَيَة َأْن ُيَضيُِّعْوا، ثُمَّ قَاَل َوأَمَّا اأَلْربـََعُة اللََّواِتْي ِفْي النَّاِر فَاْمَرأَة  َبِذيَّ 

َها َزْوُجَها َلْم َتُصْن نـَْفَسَها، َوِإْن َحَضَر آَذْتُه بِِلَسانَِها َواْمرَأَة  ُتَكلُِّف َزْوَجَها َما اَل يُ َغاَب عَ  ِطْيق َواْمرَأَة  نـْ

ُل َوالُشْرُب َوالنـَّْوُم، كْ اَل َتْستـُُر نـَْفَسَها ِمَن الّرَِجاِل َوَتْخرُُج ِمْن بـَْيِتَها ُمتَـبَـّرَِجًة. َواْمرَأَة  لَْيَس َلَها َهمٌّ ِإالَّ األَ 
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الَمْرأَُة َولَْيَس َلَها ُرْغَبة  ِفْي َصاَلة ، َواَل ِفْي طَاَعِة اللِه، َواَل ِفْي طَاَعِة َرُسْولِِه َواَل ِفْي طَاَعِة َزْوِجَها. فَ 

َفاِت َكاَنْت َمْلُعْونًَة ِمْن أَْهِل النَّاِر ِإالَّ َأْن تـَتُـ   66ْوَب.ِإَذاَكاَنْت ِبَهِذِه الصِّ

الحديث الرابعة عشر روى الحاكم أنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسّلم: إن ابن عمي 

يدعونى إلى النكاح فأخبرني يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة ؟، فإن كان ذلك الحق أمرا أقدر 

ًحا، فـََلِحَسْتهُ بِِلَسانَِها َما اُه َدًما، َوقـَيْ عليه تزوجته. قَاَل صلى الله عليه وسلم ِمْن َحّقِه َأْن َلْو َساَل ِمْنَخرَ 

َبِغْي لَِبَشر  أَْن َيْسُجَد لَِبَشر  أَلَمْرُت اْلَمْرأََة أَْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها. يفهم ال مؤلف أنه إذا أَدَّْت َحقَُّهَ ْو َكاَن يـَنـْ

وقالت عائشة  بقيت الدنيا. دخل عليها لما فضله الله عليها، قالت: والذي بعثك بالحق ال أتزوج ما

َتاة  ُأْخَطُب رضي الله عنها: أََتْت فـََتاة  ِإلَى النَِّبيِّ َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت: يَا َرُسْوَل اللِه، ِإنِّي فَـ 

لَى َقَدِمِه َصِدْيد  فـََلِحَسْتُه َما أَدَّْت إِ فََأْكرَُه التَـْزِوْيَج، َفَما َحقُّ الَزْوِج َعلَى اْلَمْرأَِة ؟ قَاَل:  َلْو َكاَن ِمْن فرِقِه 

. هذا الحديث يبين المؤلف بحديث آخر  61ُشْكرَُه، قَاَلْت: أََفالَ أَتـََزوَُّج ؟ قَالَ : بَلَى تـََزوَِّجْي فَِإنَّهُ َخيـْر 

ان ك  يصور َلْو َساَل ِمْنَخرَاه دما، وقيحا، فلحسته بلسانها ما أدت حقهَ والتي يدل أن حق الزوج 

 ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

رَاِنيُّ َأنَّ المرأَة اَل تـَُؤدِّْي َحقَّ اللِه تـََعالى َحتَّى تـَُؤدَِّي َحقَّ   الحديث الخامسة عشر َوَرَوى الطَبـْ

ن ابن َزْوِجَها ُكلَُّه، َلْو َسأََلَها َوِهَي َعلَى َظْهِر قـََتب  َلْم َتْمنَـْعُه نـَْفَسَها. يبين المؤلف بالحديث اآلخر ع

 أَيِّم  َوأُرِْيُد َأْن ِمْن َخثْـَعَم ِإَلى َرُسْوِل اللِه َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: ِإنِّْي اْمَرأَة   عباس: أََتْت اْمرَأَة  

َوِهَي َعَلى ْفِسَها نَـ أَتـََزوََّج، َفَما َحقُّ الزَّْوِج ؟ قََال: "ِإنَّ ِمْن َحقِّ الزَّْوِج َعَلى الزَّْوَجِة ِإَذا أَرَاَدَها فـَرَاَوَدَها َعْن 
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ًئا ِمْن بـَْيِتِه ِإالَّ بِِإْذنِِه، فَِإْن فـََعَلْت ذَ  َها َظْهِر بَِعْير  الَ َتْمنَـْعُه، َوِمْن َحقِِّه َأْن الَّ تـُْعِطَي َشيـْ ِلَك َكاَن اْلِوْزُر َعَليـْ

َها، فـََعَلْت َجاعَ  َواأَلْجُر َلُه، َوِمْن َحقِِّه َأْن الَّ َتُصْوَم َتَطوًُّعا ِإالَّ بِِإْذنِِه، فَِإنْ  ْت َوَعَطَشْت َوَلْم يـُتَـَقبَّْل ِمنـْ

َها اْلَمالَِئَكُة َحتَّى تـَْرِجَع إَِلى بـَْيِتِه َأْو تـَتـُْوَب" يشرحه الشيخ  61.َوِإْن َخَرَجْت ِمْن بـَْيِتَها بَِغْيِر ِإْذنِِه َلَعنَـتـْ

يبين عن حق   هوث محمد نووى البنتاني هذا الحديث بحديث آخر بفهم النص، أن هذا الحدي

 الزوج وواجبات الزوجة غلى الزوج. 

َسلََّم أَنَا الحديث السادسة عشر َوقَاَل َعِليٌّ َكرََّم اللهُ َوْجَهُه: َدَخْلُت َعَلى النَِّبيِّ َصَلى اللهُ َعَلْيِه وَ 

ْوَل الله َما الِذْي أَْبَكاَك ؟، قَاَل ْي يَا َرسُ َو فَاِطَمُة، فـََوَجْدنَاُه يـَْبِكى بَُكاًء َشِدْيًدا، فـَُقْلُت ِفَداَك أَِبْي َوأُمِّ 

ْبَن ِفيْ  َلَة ُأْسرَِي ِبْي ِإَلى الّسَماِء َرأَْيُت ِنَساًء ِمْن أُمَِّتْي يـَُعذَّ ، لَيـْ  الَناِر، صلى الله عليه وسلم يَا َعِليُّ

ِة َعَذاِبِهنَّ، رَأَْيُت اْمرَأًَة مُ  ِدَماغَها، َورَأَْيُت اْمرَأًَة ُمَعلََّقًة  َعلََّقًة ِبَشْعرَِها يْغِليفـََبَكْيُت َلمَّا َرأَْيُت ِمْن ِشدَّ

َها ويََداَها إِلَ  نَاِصَيِتَها، َوَقْد  ىبِِلَسانَِها َواْلَحِمْيُم ُأَصبُّ ِفْي َحلِقَها، َورَأَْيُت اْمرَأًَة َقْد ُشدَّ رِْجاَلَها ِإَلى ثَْديـَيـْ

َها اْلَحيَّاتِ  َها، َورَأَْيُت اْمَرأَ  َسلََّط اللهُ َعَليـْ ًة رْأُسَها رَْأُس ِخْنزِْير  َوبََدنـَُها َواْلَعَقاِرِب، َورَأَْيُت اْمَرأًَة ُمَعلََّقةً بَِثْديـَيـْ

َها أَْلُف أَْلف  ِمَن اْلَعَذاِب، َوَرأَْيُت اْمَرأًَة َعَلى ُصْورَِة اْلَكْلِب، َوالنَّاُر َتْدُخُل  َها ْن مِ بََدُن ِحَمار  َوَعَليـْ ِفيـْ

َها، َوَتْخرُُج ِمْن ُدبُرَِها، َواْلَمالَِئَكُة َيْضرِبـُْوَن رَْأَسَها ِبَمَقاِمَع ِمْن نَار ، فـََقاَمْت فَاِطَمُة الزَّْهرَاُء رَ  ِضَي اللُه َعنـْ

ا اْلَعَذاُب، فـََقاَل َصَلى اللُه ذَ َوقَاَلْت: يَا َحِبْيِبْي َوقـُرََّة َعْيِنْي َما َكاَن َأْعَماُل َهُؤاَلء َحتَّى َوَقَع َعَلْيِهنَّ هَ 

أَمَّا اْلُمَعّلَقةُ بِِلَسانَِها وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: يَا بـُنَـيَّة، أَمَّا اْلُمَعّلَقةُ ِبَشْعرَِها فَإ نَـَّها َكاَنْت الَ تـَُغطِّى َشْعَرَها ِمَن الّرَِجاِل،

َها فَِإنَـَّها َكاَنْت تـُْوِطُئ ِفرَاشَ فَِإنَـَّها َكاَنْت تـُْؤِذى َزْوَجَها. َوأَمَّا اْلُمَعّلقَ   َزْوِجَها. وأَمَّا الَِتْي ُشدَّ رِْجاَلَها ةُ بَِثْديـَيـْ
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َها اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرِب فَِإنَـَّها َكاَنتْ  َها َويََداَها إَِلى نَاِصَيِتَها َوَقْد َسلََّط اللُه َعَليـْ اَل تـَْغَتِسُل ِمَن  إَِلى ثَْديـَيـْ

ر  فَِإنَـَّها َكاَنْت اْلَحْيِض، َوَتْستَـْهزُِئ بِالَصاَلِة. وأَمَّا الَِتْي رْأُسَها َرْأُس ِخْنزِْير  َوبََدنـَُها َبَدُن ِحَمااْلَجَنابَِة وَ 

َها َوَتْخرُُج ِمْن ُدبُرَِها، فَ  ابًَة. وأَمَّا الَِتْي َعَلى ُصْورَِة اْلَكْلبِ، َوالنَّاُر َتُخُل ِمْن ِفيـْ نَـَّها َكاَنْت َمّنانًة إِ نَمَّاَمًة َكذَّ

ِد، أَلنَّ طَاَعَة لَ َحساَدة. َو يَا بـُنَـيَّة، اْلَوْيُل اِلْمَرأَة  تـَْعِصى َزْوَجَها. َواْلَحاِصُل َأنَّ الَزْوَج لِلَزْوَجِة َكالَواِلِد لِْلوَ 

، َواَل َيِجُب َذِلَك َعَلى الَزْوِج.  ال يبين المؤلف هذا الحديث.و  68اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه َوطََلَب رَِضاُه َواِجب 

 المنهج الذي سلكه المؤلف في فهم األحاديث عن حقوق الزوجين .د

 قوق الزوجينسلكها المؤلف في فهم أحاديث حالطرق التي  .1

كما تقدم أن المنهج في فهم الحديث ينقسم الى ثالث، وأما منهج الشيخ نووى البنتاني 

  وقد يكون فهمه عن الحديثاألحاديث مجمالإلجمالي ألنه يبين في فهم الحديث هو المنهج ا

زوجة على حقوق ال نحو بيانه في الفصل األول بالموضوع " تفصيال ولكن أكثر فهمه باإلجمال

 11.وصية النبي للرجال" عن  الزوج

الحديث االول من حقوق الزوجة على الزوج بيان عن وصية النبي للرجال، قال النبي في 

َر َوَوَعَظ َفذََكَر ِفي اْلَحِديِث قِ  صًَّة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع َفَحِمَد اللََّه َواثـَْنى َعَلْيِه َوذَكَّ

رًا فَِإنََّما هُ  َر َذِلَك ِإالَّ َأْن نَّ َعَوان  ِعْندَُكْم لَْيَس َتْمِلُكوَن ِمنْـ فـََقاَل َأاَل َواْستَـْوُصوا بِالنَِّساِء َخيـْ ًئا َغيـْ ُهنَّ َشيـْ

َر ُمبَـ  رِّح  فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل يَْأتِيَن بَِفاِحَشة  ُمبَـيَِّنة  فَِإْن فـََعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

ُغوا َعَلْيِهنَّ  قُُّكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َسِبياًل َأاَل ِإنَّ َلُكْم َعَلى ِنَساِئُكْم َحقًّا َولِِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحقًّا َفَأمَّا حَ  تـَبـْ
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ْحِسُنوا إِلَْيِهنَّ ْم أَْن تُ َفاَل يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َمْن َتْكَرُهوَن َواَل يَْأَذنَّ ِفي بـُُيوِتُكْم ِلَمْن َتْكَرُهوَن َأاَل َوَحقُُّهنَّ َعَلْيكُ 

ْم يـَْعِني ِفي ِكْسَوتِِهنَّ َوطََعاِمِهنَّ، قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َوَمْعَنى قـَْولِِه َعَوان  ِعْندَكُ 

 َأْسَرى ِفي أَْيِديُكْم.

 فهم المؤلف عن الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي للرجال للتعدية أو اقَبلوا 

وصيتي فيهّن، واعَملوا بها، وارفقوا بهّن، وأحسنوا ِعْشرتهّن، فإن الوصية بهّن آكُد لضعفهّن، 

واحتياجهّن إلى من يقوم بأمرهّن. وفي معنى خيرا وجهان، أحدهما: استوصوا، ألن المعنى: افعلوا 

ي بصيغة  منتهى وهبهن خيرا. والثاني: معناه اقبلوا وصيتي وائتوا خيرا، فإنّمطا هّن أسيرات عندكم 

الجموع، وإنما قيل للمرأة عانية ، ألنها محبوسة كاألسير عند الزوج. فإن الرجال أخذوهّن بأمانة الله،  

ال تملك شيئا منهن غير الخير إالّ أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل نشوز بأن ظهرت أماراته. فإذا فعلن 

له،  اجعتهن أي النوم معهن. وهذا الهجر ال غايةبأن أظهْرَن النشوز اعتزلوهن في الفراش، واتركوا مض

ألنه لحاجة صالحها، فمتى لم تصلح فالهجر باق  وإن بلغ سنين، ومتى صلحت فال هجر. وعن 

بعض العلماء غاية الهجر شهر، َواْضرِبُوُهّن ضربا غير يكسر عظما، وال يشين عضوا أي ضربا غير 

نكم فيما يراد منهن فال تطلبوا عليهن طريقا إلى شديد، وذلك إن لم يرجهن بالهجران. فإذا أطع

ضربهن ظلما، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له 

تنبهوا.للرجال على النساء حقا و للنساء على الرجال حقا. فحق الزوج على الزوجة ال يوطئن الزوجة 
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تكرهون. فأما حق الزوج على الزوجة منها تحسنوا فراشكم من تكرهون وال يأذّن في بيوتكم لمن 

 11إليهن في كسوتهّن وطعامهّن.

ث في هذا الحديث هو يبين األحاديمن يفهم الشيخ محمد نووى البنتاني نظرت الباحثة 

النبوي بيانا إجماليا بأسلوب يسير مع سهولة الفهم ومختصر ومنكز، ومن بيانه ما فيه مجال واسع 

 إللقاء اآلراء.

ووى ناللون الذي يستخدم الشيخ محمد  وأما ما ألوانه ينقسم إلى ستة كما تقدم بيانه،وأ

البنتاني عن فهم األحاديث في كتابه بلون اإلجتهاد، ألن أكثر فهمه بذل المجهود في طلب المقصود 

 . هذا عند األصوليين، من جهة اإلستدالل

ف في ها المؤلالطريقة التي سلكوأما كما تقدم بيانه أن الطرق في فهم الحديث خمسة، 

فهم الحديث في كتابه بطريق فهم الحديث بالقرآن والحديث والحكاية. وتارة بين المؤلف عن 

 كما تلي:الموضوع ثم نقل الحديث المعلق بآرائه. نحو قول المؤلف في كتابه  

  الحديثو  فهم الحديث بالقرآن

الحديث التاسع في حقوق الزوجة على الزوج بيان الحديث عن الصالة المرأة، ويبين الشيخ 

نَّ محمد نووى البنتاني بالقرآن والحديث . َوقَاَل َصَلى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَه اللَه ِفْي النَِّساِء فَِإنَـّهُ 

ْوَلُه. بيان المؤلف: اتقوا الله  الصَّاَلِة َوَلْم يـَُعلِّْمَه فـََقْد َخاَن اللَه َوَرسُ أََمانَات  ِعْندَُكْم، َفَمْن َلْم يَْأُمْر اْمرَأَتَهُ بِ 

في الّنساء فإنهن أمانات عندكم، فمن لم يأمر امرأته بالصالة ولم يعلمها في أمور الدين، فقد خان 
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حتى تلْجَلَج  نالله ورسوله وكان آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثالثا، تكلم به

لسانه وخفي كالمه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الصَّالََة الصَّاَلَة، َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم، اَل 

ُقْوَن. اللهَ اللهَ ِفْي النَِّساِء، فَِإنَـُّهنَّ َعَوان في أيديكم َأَخْذتُُمْوُهنَّ بَِأَمانَ  ْسَتْحَلْلُتْم ةِ اللِه، َواُتَكلُِّفْوُهْم َما الَ يُِطيـْ

فـُُرْوَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اللِه. وقال تعالى في سورة طه: َوأُمْر أَْهَلَك بالصَّاَلِة. وامر أهل بيتك ، وأهل دينك 

 13يعنى أتباعك  بالصلوات الخمس.

 فهم الحديث بالحكاية

خلق  عن يصبر الزوجة على سوءالحديث بيان  في حقوق الزوجة على الزوج الحديث سابع

َها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم َوَمْن َصبَـَرْت َعَلى ُسْوِء ُخُلِق َزْوجِ بالحكاية المنقولة ازوجه

مزاحم، وذلك أن موسى  ة: وهي بنتبالحكاي أَْعطَاَها اللهُ ِمْثَل ثـََواِب آِسَيَة امرَأَِة ِفْرَعْوَن. يبين المؤلف

ا أربعة ، فلما تبين لفرعون إيمانُها دق ليديها ورجليهعليه السالم لما غلب الَسَحَرَة آمنْت به آسيةُ 

أوتاد في األرض، وشبحها فيها كلَّ عضو  بحبل، وجَعَلها في مقابلة الشمس، فإذا انصرفوا عنها 

أظلَّْتها المالئكُة، وأمر فرعون بصخرة عظيمة لتلقى عليها، فلما أتوها بالصخرة، قالت: "ربِّ اْبِن ِلْي 

ًتا على  ِفْي اْلَجنَِّة"، فأبصرْت البيت من مرمرة بيضاء، فا نتزعْت روحها، فأُْلِقَيت الصْخرةُ  ِعْنَدَك بـَيـْ

جسد ال روح فيه ولم أَلًما. وقَال أكرمنا  المحبوب السيد عبد الله الحداد صاحب الطريقة المشهورة، 

ي حقوق  يسامح فواألسرار الكثيرة. الرجل الكامل في دينه هو الذي يساهل في حقوقه كالزينة وال

                                  
 .6شرح عقود اللجين،الشيخ محمد بن عمر النووي،  13



45 

 

الله تعالى كالصالة ووصل الشعر فذلك حرام  والرجل الناقص هو الذي يكون على العكس بأن يتسع 

 12في حقوق الله تعالى، وال يتسع في حقوق نفسه.

 حقوق الزوجينالمؤلف في فهم األحاديث عن  المصادر التي استخدمها .3

مصادرا، ولكن المصادر التي قوق الزوجين يستخدم المؤلف حفي فهم األحاديث عن 

 يستخدم فيه بالكتب منها:

 األحاديث التى نقلت في كتابه شرح عقود اللجين يقتبس من:

 كتب الستة منها كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي. (1

لدين  عبد اكتب الحديث األخرى منها الترغيب والترهيب و الجامع الصغير من سنن البشير لجالل  (3

 الرحمن الشيوطي.

 وأما بيانه عن الموضوع والحديث في كتابه يقتبس من: 

 القرآن الكريم لتقوية الدالئل الحديث المذكور. (1

ه( 182ه( وشرح غاية اإلختصار لألبي شجاع )ت  212كتاب  إحياء علوم الدين للغزالي )ت  (3

 ه(.162والتفسير الخازن للعالء الدين علي بن محمد البغدادي )ت 

 والحكاية  (2
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