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األمـة المحمـديَّة
كتاب األربعـين النَّبوية في نساء َّ
إعداد /الشيخ أيب عبد الرمحن عبد اهلل حسن حاشى الرببراوي
حفظو اهلل تعاىل.
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الرحيم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
السالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو الكرام ّأما بعد فإ ّن ال ّدين اإلسالمي
احلمد هلل و ّ
الصالة و ّ
السديدة وإرشاداتو احلكيمة صان ادلرأة ادلسلمة وحفظ ذلا شرفها وكرامتها وتك ّفل ذلا بكافة
بتوجيهاتو ّ
ادلتضمنة
الربّانية وأحكامو اإلذليّة
ّ
حقوقها يف مجيع مراحل حياهتا وأحواذلا ادلختلفة وذلك بشرائعو ّ
السماوية تعترب صمام
بإصالح ما فسد من حال ادلرأة وتقومي ما اع ّوج من أمرىا وىذه ّ
الشرائع واألحكام ّ
ترحلت
حتل هبا ّ
الشرور والفنت وتنزل هبا الباليا وادلفاسد ،وإذا ّ
أمان للمرأة بل ّ
لألمة بأسرىا من أن ّ
حل هبا ال ّدمار وأصاهبا االحنطاط وتوالت
شرائع اإلسالم وأحكامو ادلتعلقة بادلرأة من حياة ّأمة من األمم ّ
مر
الشرور والواقع أكرب شاىد على ذلك ومن رجع إىل تاريخ األمم و ّ
عليها ادلفاسد و ّ
الشعوب على ّ
العصور وال ّدىور علم أ ّن من أكرب أسباب دمار األمم واهنيار احلضارات وتف ّكك األسر وفساد
الرذائل واجلرائم فساد ادلرأة لعدم التزامها بشرائع اإلسالم وتعاليم دينها
األخالق وضياع احلقوق ّ
وفشو ّ
الرجال
أضر على ّ
احلنيف كيف وقد قال  :رسول اهلل :صلى اهلل عليو وسلم ما تركت بعدي فتنة ىي ّ
من النّساء ) متفق عليو
اىتم اإلسالم بإصالح ادلرأة فجاءت اآليات القرآنيّة واألحاديث النّبويّة بكل ما يكون سبباً
وذلذا ّ
وخص رسول اهلل ادلرأة ادلسلمة جبملة من األحاديث العظيمة اليت
لصالحها وبُعدىا عن الفنت والفساد
ّ
الرسالة اليت بُت يديك حوت بضعة وأربعُت
تكفل ذلا أن تعيش حياة كردية يف اآلخرة واألوىل وىذه ّ
حديثا جاءت عن سيّد ادلرسلُت وخاًب النّبيُّت وىي مصابيح ال ّدجى خرجت عن مشكاة النّبوة ومنبع
منهن
التّقوى أوردىا أئمة اإلسالم وفحول احمل ّدثُت يف كتبهم مجعتها لألخوات ادلسلمات ادلعلّمات ّ
ذلن بعد كتاب اهلل على الطّاعة ونرباسا يستضئن بو يف درب االستقامة وسبل
وادلتعلّمات لتكون عوناً ّ
السالمة وقد اخًتت األحاديث اليت رأيت فيها دواء ناجعا دلا انتشر يف زماننا من األدواء ادلهلكة
ّ
واألمراض الفتّاكة وراعيت فيها التّنويع ووضعت ذلا أبواباً وتراجم تناسبها ليكون ذلا وقع يف النفوس وأثر
رب العرش العظيم أن ينفع هبا كما نفع بأصوذلا وأن يكتب األجر
يف القلوب وأسأل اهلل الكرمي ّ
اجلزيل لكاتبها وقارئها ولكل من أعان على مجعها وطبعها ونشرىا بُت ادلسلمُت وأقول لكل من وقف
الضعيف وإن وجدت فيها
عليها إن وجدت نفعاً فال تنس ال ّدعاء من ىذا العبد ّ
رب العادلُت.
خلال فال تبخل بالنّصح والتّوجيو ،واحلمد هلل ّ
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الساعة
عودة النّساء إلى عبادة األوثان عند قرب ّ

 .1عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل – صلى اهلل عليو وسلم :
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي اخللصة).
(ال تقوم الساعة حىت ّ
()1
رواه البخاري ومسلم

من عقيدة المسلمة أنو ال يعلم الغيب إال اهلل
معوذ بن عفراء جاء النيب صلى
.2عن خالد بن ذكوان قال :قالت الربيّع بنت ّ
علي فجلس على فراشي كمجلسك مٍت
اهلل عليو وسلم يدخل حُت بٍت ّ
فجعلت جويريات لنا يضربن بال ّدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ
نيب يعلم ما يف غد فقال صلى اهلل عليو وسلم ( دعي ىذا
قالت
ّ
إحداىن وفينا ّ
وقويل بالذي كنت تقولُت )
()2
رواه البخاري
) (1يف صحيح البخاري رقم ( ) 7116ويف صحيح مسلم رقم ( ) 2997

أردافهن
تج
تضرب أليات نساء دوس  :ترمل نساء دوس طائفات بو تر ّ
ّ
ذو اخللصة  /بفتح اخلاء والالم بيت أصنام كان لدوس وخثعم ومن كان ببالدىم
من العرب ،معٌت ذلك أهنم يرت ّدون ويرجعون إىل جاىليتهم لعبادة األوثان والعياذ
باهلل.

يف صحيح البخاري رقم (. ) 5147
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اختبار الجارية بعلو اهلل
 .3عن معاوية بن احلكم قال :كانت يل جارية ترعى غنماً يل قبل أحد
واجلوانية فاطّلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذىب بشاة من غنمها وأنا رجل
لكٍت صككتها ص ّكة فأتيت رسول اهلل صلى
من بٍت آدم آسف كما يأسفون ّ
علي قلت :يا رسول اهلل أفال أعتقها ؟ قال ائتٍت
اهلل عليو وسلم فعظّم ذلك ّ
هبا فأتيتو هبا فقال ذلا أين اهلل ؟ قالت :يف السماء قال من أنا ؟ قالت :أنت
رسول اهلل قال :أعتقها فإهنا مؤمنة.
رواه مسلم ()1

أكثر أتباع ال ّد ّجال من النّساء

 .4عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
دبر قناة فيكون أكثر من خيرج إليو النساء
وسلم ينزل ال ّد ّجال يف ىذه السبخة ّ
وعمتو فيوثّقها رباطاً
الرجل لَتجع إىل محيمو وإىل ّأمو وابنتو وأختو ّ
حىت إ ّن ّ
سلافة أن خترج إليو .
رواه أمحد
( )1يف صحيح مسلم رقم ( )537
الصك :الضرب واللطم
األسف /الغضب و ّ
( )2رواه يف مسنده  67/2ولو شاىد عند أمحد  56/5من حديث مسرة بن جندب
مرفوعاّ
طبع في مكتبة اآلثـار اإلسالمية

()2
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ألم
ما جاء في ّبر ا ّ

أبر ؟ قال ّأمك
 .5عن هبز بن حكيم عن أبيو عن ج ّده قلت يا رسول اهلل من ّ
أبر؟ قال أباك ٍب
أبر؟ قال ّأمك قلت من ّ
أبر؟ قال ّأمك قلت من ّ
قلت من ّ
األقرب فاألقرب
رواه الًتمذي

()1

() 2

وأبو داود

وحسنو األلباين

()3

الزوج على زوجتو وأنّو جنّتها ونارىا
عظم حق ّ
عميت قالت :أتيت رسول اهلل يف بعض
 .6عن حصُت بن زلصن قال ح ّدثتٍت ّ
أي ىذه أذات بعل؟ قلت :نعم قال كيف أنت لو ؟ قالت :ما
احلاجة وقالّ :
آلوه إال ما عجزت عنو قال :فانظري أين أنت منو فإّّنا ىو جنّتك ونارك.
()6
()5
()4
رواه أمحد و احلاكم وابن أيب شيبو وصححو احلاكم قال ادلنذري
()7
رواه أمحد والنسائي بإسنادين جيدين
()8
وقال األلباين إسناده صحيح كما قال احلاكم ووافقو الذىيب

( )1يف سننو رقم ()1897
( )2يف سننو رقم ( )5139
( )3يف صحيح سنن الًتمذي وأيب داود ويف صحيح األدب ادلفرد رقم ()3
( )4يف مسنده 341/4
( )5يف ادلستدرك 189/2
( )6يف ادلصنف 47/7
( )7يف الًتغيب والًتىيب 74 /3
( )8انظر آداب الزفاف ص286 - 285/
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حق المرأة على زوجها
 .7عن حكيم بن معاوية القشَتي عن أبيو قلت :يا رسول اهلل ما حق زوجة
أحدنا عليو قال :أن تطعمها إذا طعمت وتكسوىا إذا اكتسيت أو اكتسبت
وال تضرب الوجو وال تقبحها وال هتجر إال يف البيت .
()1

رواه أمحد

()4

()2

وأبو داود

()3

وصححو األلباين

وقال شيخنا الوادعي ىذا حديث

صحيح

المرأة التي تؤذي جيرانها في النّار وإن قامت الّليل وصامت النّهار

قال قيل للنيب صلى اهلل عليو وسلم إ ّن فالنة
 .8عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ّ
تقوم الليل وتصوم النّهار وتص ّدق وتؤذي جَتاهنا بلساهنا فقال :رسول اهلل ال
خَت فيها ىي من أىل النّار؛ وقالوا وفالنة تصلي ادلكتوبة وتصدق بأثوار وال
تؤذي أحداً فقال :رسول اهلل ىي من أىل اجلنة .
رواه أمحد ( ) والبخاري( ) وابن حبان( ) واحلاكم( ) وصححو األلباين
5

7

6

( )1يف مسنده 447 /4
( )2يف سننو رقم ()2124
( )3يف صحيح سنن أيب داود
( )4اجلامع الصحيح شلا ليس يف الصحيحُت 86 /3
( )5يف مسنده 449 /2
( )6يف األدب ادلفرد رقم ()119
( )7يف صحيح ابن حبان رقم ()254
( )8يف ادلستدرك 166/4
( )9يف صحيح األدب ادلفرد رقم (  )88ويف الصحيحة رقم ()199
األثوار :مجع ثور وىو القطعة من األقط وىو اجلنب اجملفف
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الصحابيات قدوة المرأة المسلمة في االنقياد
ّ

 .9عن زينب بنت أيب سلمو قالت :دخلت على ّأم حبيبة زوج النيب صلى اهلل
تويف أبوىا أبو سفيان فدعت ّأم حبيبة بطيب فيو صفرة خلوق
عليو وسلم حُت ّ
مست بعارضيها ٍب قالت :واهلل مايل بالطيب من
أو غَته ّ
فدىنت منو جارية ٍب ّ
حيل المرأة تؤمن باهلل
حاجة غَت ّ
أين مسعت رسول اهلل يقول :على ادلنرب ال ّ
واليوم اآلخر حت ّد على ميّت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت:
تويف أخوىا فدعت بطيب
زينب ٍب دخلت على زينب بنت جحش حُت ّ
فمست منو ٍب قالت :واهلل مايل بالطّيب من حاجة غَت أنٍّت مسعت رسول اهلل
ّ
يقول :على ادلنرب ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر حت ّد على ميّت فوق
ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا
()1

رواه البخاري

()2

ومسلم

األول دلا
 .19عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :يرحم اهلل نساء ادلهاجرات ّ
مروطهن فاختمرن هبا.
أنزل اهلل {وليضربن خبمرىن على جيوهبن} شققن
ّ
()3

رواه البخاري

( )1يف صحيح البخاري رقم ( )1289
( )2يف صحيح مسلم رقم ( )1486
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )4758
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سبيل المرأة المسلمة إلى دخول الجنة والنّجاة من النّار
 .11عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنّو قال :إذا
وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل ذلا
صلّت ادلرأة مخسها وصامت شهرىا ّ
()1

ادخلي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئت) رواه ابن حبّان
()2

األلباين

الطّرباين

وصححو

الزفاف حديث حسن أو صحيح لو طرق فرواه
وقال يف آداب ّ

()3

()4

الًتغيب وأمحد
وكذا ابن حبان كما يف ّ
()5

عوف وأبو نعيم

عن عبدا لرمحن بن

واجلرجاين عن أنس بن مالك

( )1يف اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان رقم (  )4163ولو شاىد من حديث عبدا لرمحن بن عوف
يف مسند أمحد 191/1
( )2يف صحيح اجلامع رقم ( )669
( )3يف األوسط 169 /2
( )4يف مسنده رقم 1661
( )5يف احللية رقم 398 /6
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ال حياء في االستفتاء في ال ّدين
 .12عن ّأم سلمو رضي اهلل عنها قالت :جاءت أم سليم إىل رسول اهلل فقالت:
يا رسول اهلل إ ّن اهلل ال يستحي من احلق فهل على ادلرأة من غسل إذا احتلمت
فقال :النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا رأت ادلاء فغطّت ّأم سليم – تعٍت وجهها-
قالت :يا رسول اهلل وحتتلم ادلرأة ! قال :نعم تربت ديينك ففيم يشبهها ولدىا )
رواه البخاري

()1

() 2

ومسلم

المرأة ال ّداعية
 .13عن أنس قال :خطب أبو طلحة ّأم سليم فقالت :واهلل ما مثلك يا أبا
أتزوجك فإن تسلم
طلحة ّ
يرد ولكنّك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة وال حيل يل أن ّ
فذاك مهري وما أسألك غَته وكان ذلك مهرىا قال :ثابت فما مسعت بامرأة قط
كانت أكرم مهراً من أم سليم –اإلسالم-
رواه النسائي

()3

()4

وصححو األلباين

()5

وقال شيخنا الوادعي ىذا حديث صحيح .

( )1يف صحيح البخاري رقم ()139
( )2يف صحيح مسلم رقم ( )313
قالت عائشة بعد ذكرىا سؤال أمساء بنت شكل رسول اهلل عن غسل احمليض (نعم النساء نساء األنصار مل
يكن دينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين رواه مسلم رقم ( ) 332وأخرجو البخاري معلقا رلزوما بو يف باب
احلياء يف العلم)
( )3يف سننو يف باب التزويج على اإلسالم رقم ( )3341
( )4يف صحيح سنن النسائي
( )5يف اجلامع الصحيح 72 /3
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السعادة
المرأة ّ
الصالحة من ّ

 .14عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم أربع من السعادة :ادلرأة الصاحلة وادلسكن الواسع واجلار الصاحل
وادلركب اذلٍتء  ،وأربع من الشقاوة  :اجلار السوء وادلرأة السوء وادلركب السوء
وادلسكن الضيق.
رواه ابن حبان
الوادعي

()1

وأمحد

()2

والبزار دون ذكر اجلار

()3

وصححو األلباين

()4

وصححو شيخنا

()5

 .15عن عبدا هلل بن عمرو بن العاص أ ّن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
الصاحلة .
قال :إ ّن ال ّدنيا متاع وخَت متاع ال ّدنيا ادلرأة ّ
()6

رواه مسلم

( )1يف صحيح ابن حبان رقم ( )1232
( )2يف مسنده 168 /1
( )3يف مسنده 156 /1
( )4يف الصحيحة رقم ( )282ويف صحيح اجلامع رقم ( )887
( )5يف اجلامع الصحيح 57 /3
( )6يف صحيح مسلم رقم ( ) 1467
( )7يف سننو رقم ( ) 3232
( )8يف سننو رقم ( )1855
( )9يف صحيح اجلامع رقم ( ) 3413
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()7

والنسائي

وابن ماجو

()8
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المتبرجات من أىل النّار
ّ

 .16عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل :صنفان من أىل النّار
مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا النّاس ونساء كاسيات
عاريات شليالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت ادلائلة ال يدخلن اجلنّة وال
جيدن رحيها وإ ّن رحيها ليوجد من مسَتة كذا وكذا )

()1

رواه مسلم

( )1يف صحيح مسلم رقم ( )2128
أجسامهن ويكشفن بعضها
كاسيات  :أي من نعم اهلل وعاريات  :أي من شكره سبحانو وقيل يسًتن
ّ
فهن كاسيات يف الظاىر عاريات يف احلقيقة
وقيل يلبسن ثياباً رقيقاً تصف ما حتتها ّ
يلزمهن من حفظ الفروج
ومائالت :أي زائغات عن طاعة اهلل وما
ّ
للشر شليالت للرجال إىل الفتنة ،رؤوسهن كأسنمة البخت :
شليالت :أي يعلمن
ّ
غَتىن ذلك وقيل مائالت ّ
يكربهنا من ادلقامع واخلمر والعمائم أو بصلة الشعر دبا يصَت كأسنمة البخت  /حسن األسوة ص /
أي ّ
598

طبع في مكتبة اآلثـار اإلسالمية
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من الكبائر تطيّب المرأة عند خروجها من بيتها

 .17عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
فمرت بقوم ليجدوا من رحيها فهي زانية .
قال :أّديا امرأة استعطرت ّ
رواه أمحد( ) والنسائي( ) وأبو داود
1

()3

2

وليس فيو ذكر الزنا وإّنا فيو فهي كذا

وكذا قال قوالً شديدا
وصححو األلباين يف صحيح سنن أيب داود والنّسائي
الزوج حق للمرأة
اختيار ّ

 .18عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أ ّن النّيب صلى اهلل عليو وسلم قال :ال تُنكح
األمي حىت تستأمر ،وال تنكح البكر حىت تستأذن قالوا يا رسول اهلل وكيف إذهنا
ّ
قال :أن تسكت .
()4

رواه البخاري
( )1يف مسنده
( )2يف سننو رقم ( ) 5126
( )3يف سننو رقم ( ) 4173
( )4يف صحيح البخاري رقم ( ) 5136
( )5يف صحيح مسلم رقم ( )4419
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()5

ومسلم

كتاب األربعين النبوية في نساء األمة المحمدية

المهر على عهد رسول اهلل
الصداق إذ كان فينا رسول اهلل
 .19عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :كان ّ
عشرة أواق .

()1

رواه أمحد

()2

والنسائي

()3

وصححو األلباين
()4

وقال شيخنا الوادعي ىذا حديث صحيح رجالو رجال الصحيح

ويف حديث أم حبيبة وكان مهر نسائو أربع مائة درىم )
رواه النسائي رقم (  )3359وأبو داود رقم ( )1835
اختيار الولود الودود والر ّد على من يدعو إلى تحديد النّسل

 .29عن معقل بن يسار رضي اهلل عنو قال :جاء رجل إىل النيب صلى اهلل
أفأتزوجها
عليو وسلم فقال :إين أحببت امرأة ذات مجال وحسب وأهنا ال تلد ّ
فإين
تزوجوا الودود الولود ّ
قال :الٍ .بّ أتاه الثّانية فنهاه ٍبّ أتاه الثّالثة فقال ّ
مكاثر بكم األمم .رواه النسائي

الوادعي

() 8

()5

وأبودود

()6

وصححو األلباين

( )1يف مسنده 367 /2
( )2يف سننو رقم ( )3348
( )3يف صحيح سنن النسائي
( )4يف اجلامع الصحيح 689/3
( )5يف سننو رقم ()3227
( )6يف سننو رقم ()2959
( )7يف صحيح سنن النسائي وسنن أيب داود ويف إرواء الغليل رقم 1784
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وشيخنا

كتاب األربعين النبوية في نساء األمة المحمدية

( )8يف اجلامع الصحيح 79/3

تزيّن المرأة لزوجها

 .21عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال:
سرتو وإذا أمرىا
لعمر أال أخربك خبَت ما يكنز ادلرء  ،ادلرأة الصاحلة إذا نظر إليها ّ
أطاعتو وإذا غاب عنها حفظتو .
رواه أبوداود( ) وقال شيخنا الوادعي ىذا حديث صحيح على شرط مسلم
1

()2

البناء بالنّهار وبغير مركب ال يقدح في شرف المرأة
 .22عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :تزّوجٍت النّيب صلى اهلل عليو وسلم
فأتتٍت ّأمي فأدخلتٍت ال ّدار فلم يرعٍت إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ضحى.
رواه البخاري

( )1يف سننو
( )2يف اجلامع الصحيح 57 /3
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( )3يف صحيح البخاري رقم ( )5169

ال تُ ِط ْيع الْمرأَةُ َزوج َهاْ فِي الْم ْع ِ
صيَ ِة
ُ َْ ْ َ ْ َ

فتمعط
 .23عن عائشة رضي اهلل عنها أ ّن امرأة من األنصار ّزوجت ابنتها ّ
شعر رأسها فجاءت إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فذكرت ذلك لو فقالت:
ادلوصالت )
إ ّن زوجها أمرين أن أصل يف شعرىا فقال :ال إنّو قد لعن ّ
رواه البخاري( )1ومسلم

()2

استِْئ َذاْ ُن المر ِأة َزوجها فِ
الم ْس ِج ِد َوغَْي ِرِه
إلى
ج
و
الخر
ي
ِ
ْ
ْ َ َ ْ ُْ
َ

 .24عن عبدا هلل بن عمر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم إذا استأذنت ادلرأة
أحدكم إىل ادلسجد فال دينعها.
()3

رواه البخاري ومسلم

( )1يف صحيح البخاري رقم ( )5295
( )2يف صحيح مسلم رقم ()2123
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )5238
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( )4يف صحيح مسلم رقم ( )442

ادلرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها

 .25عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
قال :كلكم راع ومسئول عن رعيتو واألمَت راع والرجل راع ألىل بيتو وادلرأة
راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتو.
رواه البخاري( )1ومسلم

()2

بالرفق يف األمركلو
أمر ادلرأة ّ

 .26عن عائشة زوج النيب رضي اهلل عنها قالت :دخل رىط من اليهود على
السام
السام عليكم قالت :عائشة ففهمتها فقلت :وعليكم ّ
رسول اهلل فقالواّ :
حيب
واللعنة قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مهالً يا عائشة إن اهلل ّ
الرفق يف األمر كلو فقلت يا رسول اهلل أومل تسمع ما قالوا ؟ قال :رسول اهلل
ّ
صلى اهلل عليو وسلم قد قلت وعليكم .
رواه البخاري( )3ومسلم

 )1يف صحيح البخاري رقم ( )5299
( )2يف صحيح مسلم رقم ()1829
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )6924
( )4يف صحيح مسلم رقم ( )2165
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فضل من مات ذلا ولد فصربت واحتسبت

 .27عن أيب سعيد رضي اهلل عنو قال :قالت النساء للنيب صلى اهلل عليو
لقيهن فيو
الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك
فوعدىن يوما ّ
ّ
وسلم غلبنا عليك ّ
منكن امرأة تق ّدم ثالثة من ولدىا إال
ذلن ما ّ
أمرىن فكان فيما قال ّ
فوعظهن و ّ
ّ
كان ذلا حجابا من النار فقالت امرأة واثنُت؟ فقال واثنُت.
رواه البخاري( )1مسلم

()2

وجوب الصبر عند فقد األحباب وتحريم النّياحة على األموات

 .28عن أيب مالك األشعري رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم النّائحة إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من
()4

قطران ودرع من جرب.

رواه البخاري( )3ومسلم

النّساء أكثر أىل النّار

 .29عن عمران بن حصُت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال :اطّلعت يف
اجلنة فرأيت أكثر أىلها الفقراء واطّلعت يف الّنار فرأيت أكثر أىلها النساء

رواه البخاري

 )1يف صحيح البخاري رقم ( )191
( )2يف صحيح مسلم رقم ()2633
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )3859
( )4يف صحيح مسلم رقم ( )934
( )5يف صحيح البخاري رقم ( )5198
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نزع الفالح بإمارة النّساء

 .39عن أيب بكرة رضي اهلل عنو قال :لقد نفعٍت اهلل بكلمة مسعتها من رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم أيام اجلمل بعد ما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل
فأقاتل معهم قال :دلا بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن أىل فارس قد
ّ
ملكوا عليهم بنت كسرى قال :لن يفلح قوم ولّوا أمرىم امرأة .
رواه البخاري( )1وأمحد

()2

حتذير ادلرأة من إدخال الصور يف بيتها
.31عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا اشًتت ّنرقة فيها تصاوير فقام النّيب صلى
اهلل عليو وسلم بالباب فلم يدخل فقلت  :أتوب إىل اهلل ماذا أذنبت ؟ قال
وتتوسدىا قال :إ ّن
السالم ما ىذه النّمرقة ؟ قلت لتجلس عليها ّ
عليو الصالة و ّ
الصور يعذبون يوم القيامة يقال ذلم  :أحيوا ما خلقتم ،وإ ّن
أصحاب ىذه ّ
الصورة .
ادلالئكة ال تدخل بيتاً فيو ّ
رواه البخاري

()3

ومسلم

()4

 )1يف صحيح البخاري رقم ( )4425
( )2يف مسنده رقم ( )2955 -2942بلفظ (أسندوا أمرىم إىل امرأة ) ورقم  2958بلفظ ( ما أفلح
قوم تلي أمرىم امرأة )
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )5957
( )4يف صحيح مسلم رقم ()2195
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بالرجال
لعن ادلتشبّهات من النّساء ّ

 .32عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو
بالرجال.
الرجال بالنّساء وادلتشبّهات من النّساء ّ
وسلم ادلتشبّهُت من ّ

رواه البخاري

()1

لعن ادلغَتات خلق اهلل

 .33عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال :لعن اهلل الوامشات
ادلتنمصات وادلتفلّجات للحسن ادلغَتات خلق اهلل  ،مايل ال ألعن
وادلستومشات و ّ
من لعن رسول اهلل وىو يف كتاب اهلل.
()2

رواه البخاري ومسلم

 )1يف صحيح البخاري رقم ( )5885
( )2يف صحيح البخاري رقم ( )5943
( )3يف صحيح مسلم رقم ()2125
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السفر بدون زلرم
ترىيب ادلسلمات من ّ

 .34عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر  ،تسافر مسَتة يوم وليلة إال مع ذي زلرم
ّ
عليها.
رواه البخاري( )1ومسلم

()2

الرجل بادلرأة األجنبية
حترمي خلوة ّ

 .35عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :مسعت النيب صلى اهلل عليو وسلم
خيطب ويقول :ال خيلو ّن رجل بامرأة إال ومعها ذو زلرم وال تسافر ادلرأة إال مع
حاجة وإينّ اكتتبت
ذي زلرم فقام رجل فقال يا رسول اهلل إ ّن امرأٌب خرجت ّ
وحج مع امرأتك .
يف غزوة كذا وكذا قال انطلق ّ
رواه البخاري( )3ومسلم

( )1يف صحيح البخاري رقم ()1988
( )2يف صحيح مسلم رقم ()1339
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )5233
( )4يف صحيح مسلم رقم (  )1341واللفظ لو
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كتاب األربعين النبوية في نساء األمة المحمدية

بالسواد
حتذير ادلرأة ادلسلمة من اخلطاب ّ
 .36عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة
يكون قوم خيطبون يف آخر الزمان ّ
اجلنة ))
رواه أمحد( )1وأبو يعلى( )2والنسائي( )3وأبو داود( )4وصححو األلباين
ادعي ىذا حديث صحيح رجالو رجال الصحيح
وقال شيخنا الو ّ

()5

()6

حتل النساء بالذىب احمللّق
إباحة ّ
 .37عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :قدمت على النيب صلى اهلل وسلم
حبشي قالت
فص
حلية من عند النّجاشي أىداىا لو فيها خاًب من ذىب فيو ّ
ّ
فأخذه رسول اهلل بعود معرضا عنو أو ببعض أصابعو ٍب دعا أمامة بنت أيب
العاص بنت ابنتو زينب فقال :حتلي هبذا يا بنية.
()7
وحسنو شيخنا الوادعي
أخرجو أبو داود
ّ

()8

( )1يف مسنده 273 /1
( )2يف مسنده 471 /4
( )3يف سننو رقم ( )5975
( )4يف سننو رقم ()4212
( )5يف صحيح سنن النسائي ويف صحيح اجلامع رقم ( )8919
( )6يف اجلامع الصحيح  /3ولشيخنا الوادعي رسالة بعنوان حترمي اخلطاب بالسواد مجع فيها أدلة الباب
فأفاد وأجاد
( )7يف سننو رقم ()4235
( )8يف اجلامع الصحيح 99 /3
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ترىيب ادلسلمات عن غيبة األخوات
 .38عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قلت يا رسول اهلل حسبك من صفية كذا
وكذا – تعٍت قصَتة – فقال :لقد قلت كلمة لو مزجت هبا البحر دلزجتو  ،قال
وحكيت لو على إنسان فقال ما أحب و إين حكيت على إنسان إ ّن يل كذا
وكذا.

رواه أبو داود ()1والًتمذي

()2

الوعيد يف مصافحة ادلرأة األجنبية
 .39عن معقل بن يسار قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ألن يطعن
ديس امرأة ال حتل لو.
يف رأس أحدكم دبخيط من حديد خَت لو من أن ّ
رواه الطرباين

( )1يف سننو رقم ()4875
( )2يف سننو رقم ()2952
( )3يف ادلعجم الكبَت وىو يف صحيح اجلامع رقم ( )4921
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ادلرأة ادلسلمة ال تطلب طالق أختها إلدياهنا بالقدر

 .49عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال
حيل المرأة تسأل طالق أختها لتتفرغ صفحتها فإّّنا ذلا ما ق ّدر ذلا.
ّ
رواه البخاري( )1ومسلم

()2

النهي عن وصف زلاسن ادلرأة للرجل إالّ إذا دعت إىل
ذلك حاجة شرعية كنكاحها وحنو ذلك

 .41عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قال :قال النيب صلى اهلل عليو
وسلم :ال تباشر ادلرأة للمرأة فتنعتها لزوجها كأنو ينظر إليها.
رواه البخاري

( )1يف صحيح البخاري رقم ( )5152
( )2يف صحيح مسلم رقم ()1413
( )3يف صحيح البخاري ()5249
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حتذير ادلسلمة من طلب الطّالق يف غَت ما بأس
 .42عن ثوبان رضي اهلل عنو أن رسول اهلل قال :أّديا امرأة سألت زوجها
طالقاً من غَت بأس فحرام عليها رائحة اجلنة.

رواه الًتمذي ()1وأبو داود( )2وابن ماجو( )3وصححو األلباين

()4

حترمي احملارشة بُت ادلرأة وزوجها
.43عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من
خبّب زوجة امرئ أو شللوكة فليس منّا.
رواه أمحد

()5

وأبو داود

()6

وصححو األلباين( )7وحسنو شيخنا الوادعي

( )1يف سننو رقم ()1187
( )2يف سننو رقم ( )2226
( )3يف سننو رقم ( )2985
( )4يف إرواء الغليل رقم ( )2359
( )5يف مسنده 397 /2
( )6يف سننو رقم ( )0715

( )7يف الصحيحة رقم ( )324
( )8يف اجلامع الصحيح 192 /3
خبب :دبعٌت أفسد
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بالرجال
حتذير ادلؤمنات من االختالط ّ
 .44عن أيب أسيد األنصاري رضي اهلل عنو أنو مسع رسول اهلل يقول :وىو
خارج من ادلسجد ،واختلط الرجال مع النّساء يف الطريق ،فقال رسول اهلل
لكن أن حتققن الطريق عليكن حبافات الطريق
:للنّساء استأخرن؛ فإنو ليس ّ
وكانت ادلرأة تلتصق باجلدار حىت أن ثوهبا ليتعلق باجلدار من لصوقها بو.
رواه أبو داود ()1وحسنو الشيخ األلباين دبجموع طرقو

()2

كونهن عامة أىل النار
حث النساء على الصدقة وبيان سبب
ّ

 .45عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو قال :خرج رسول اهلل صلى اهلل عليو
فمر على النّساء فقال :يا معشر
وسلم يف _أضحى أو يف فطر -إىل ادلصلى ّ
أيتكن أكثر أىل النّار فقلت ومب يا رسول اهلل ؟ قال
النّساء تصدقن ّ
فإين ر ّ
تكثرن اللعن وتكفرن العشَت )
رواه البخاري( )3ومسلم

( )3يف سننو رقم ( )5272
( )3يف الصحيحة رقم (  )857وىو يف صحيح اجلامع رقم ( )9299
( )3يف صحيح البخاري رقم ( )394
( )4يف صحيح مسلم رقم ( )89
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ما ىو خَت للمرأة من اخلادم
 .46عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو أن فاطمة رضي اهلل عنها أتت
النيب صلى اهلل عليو وسلم تسألو خادما فقال :أال أخربك ما ىو خَت لك منو
وتكربين اهلل
تسبّحُت اهلل عند منامك ثالثاً وثالثُت وحتمدين اهلل ثالثاً وثالثُت ّ
أربعاً وثالثُت قال علي :فما تركتها بعد قيل وال ليلة ص ّفُت قال :وال ليلة
ص ّفُت.
رواه البخاري( )1ومسلم

( )1يف صحيح البخاري رقم ( )5362
( )2يف صحيح مسلم رقم ( )2727
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المرأة الصالحة تحرص على صالح زوجها وتعينو على الخير

 .47عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل عليو وسلم رحم اهلل
رجالً قام من الّليل فصلّى ٍب أيقظ امرأتو فصلّت فإن أبت نضح يف وجهها
ادلاء ورحم اهلل امرأة قامت من الّليل فصلّت ٍب أيقظت زوجها فصلّى فإن أىب
نضحت يف وجهو ادلاء.
رواه أبوداد ()1والنسائي( )2وابن ماجو( )3وصححو األلباين

()4

النهي عن قتل النّساء يف اجلهاد

 .48عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :وجدت امرأة مقتولة يف
بعض مغازي رسول اهلل فنهى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن قتل النّساء
الصبيان.
و ّ
رواه البخاري( )5ومسلم

()6

( )1يف سننو رقم ()1398
( )2يف سننو رقم ()1619
( )3يف سننو رقم ()1336
( )4يف صحيح سنن أيب داود والنسائي وابن ماجو ويف صحيح اجلامع رقم (  )3494ويف صحيح الًتغيب
والًتىيب رقم ( )621
( )5يف صحيح البخاري رقم ( )3915
( )6يف صحيح مسلم رقم ( )1744
طبع في مكتبة اآلثـار اإلسالمية

