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  ٢ واملرأة١)صىل اهللا عليه وسلم(اجيب حممد 

 تسليما مَّ وسل، وأصحابه وسلم بل نبينا حممد، وبل آاحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا
 .كثريا

 :أما بعد

 ِّهو الـمـــحــــرر ) صىل اهللا عليه وسلم(ًإن حممدا : ًفال أكون مبالغا إذا قلت َ ُ

َبعث يف وقت لم يكن للمرأة فيه أية ) يه وسلمصىل اهللا عل(احلقييق للمرأة، ألنه  ُ

ال بل ذلكحقوق، وهذا أمر يطول إذا أردنا اخلوض ف  أن يه، ويكيف بيانا وتد
َّمــجـــمع  َ  املسي انعقد يف القرن السادس يف فرنسا للبحث يف Macon »ماكون«ُ
أن : ًرروا أخريا، وق)هل املرأة جمرد جسم ال روح فيه، أم يه جسم وروح؟: (هذه القضية

ة من الروح اجاجية من عذاب جهنم ما عدا أم املسيح عليه السالم   !!املرأة خا

                                                            
معىن الصالة بل اجيب حممد هو ثناء اهللا عليه يف الـمإل األبل وهم املالئكة، وهذا فيه زيادة ترشيف وثناء عليه،  ١

ين الصحيحوهو يستحق ذلك، ألن اهللا هدى اجا  .س به إىل ا
ِّهذا دخء أيضا أن يــســلمه اهللا من اآلفات، مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك) َّوسلم(ومعىن  َ ُ.  

ِّامهلل اثن بل نبيك حممد عند مالئكتك، وسلمه من : أي) صىل اهللا عليه وسلم(فيكون املعىن اإلمجايل جلملة  َ
ِ

  .اآلفات
واحرتام، وجيب بل املسلم أن يقوهلا لكما مر بذكر اجيب حممد صىل اهللا عليه وسلم، فال يليق وهذه اجلملة مجلة توقري 

، وكأنه يتلكم عن إنسان من خمة اجاس   .باملسلم أن يمر عليه اسم اجيب حممد صىل اهللا عليه وسلم فال يدعو 
 .ريماعند ذكر بايق األنبياء، ترشيفا هلم وتك) عليه السالم(كما يستحب قول 

من أرسار عظمة الرسول صىل اهللا «خا أبو صالح، وفقه اهللا وحفظه، انتقيته من كتابه :  أصل هذا املقال للباحث٢
 وما بعدها، وهو كتاب نفيس يف مادته العلمية بل صغر حجمه، وهو من منشورات مدار الوطن ٨٦، ص »عليه وسلم

  . الرياض–
 .لت يف بعضها، وأضفت شيئا من الفوائد، نفع اهللا بهَّوقد اخترصت بعض عبارات هذا املقال وعد
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  فقد أخرب عن مساواة املرأة للرجل يف ) صىل اهللا عليه وسلم(أما نبينا حممد
  ١.إنما النساء شقائق الرجال:  فقالاإلنسانية

 ًوبني اهللا عز وجل يف كتابه أن املرأة إذا عملت صاحلا
ِ  فإنها اكلرجل، تنجو من ّ

إن : قال اهللا تعاىل. ًالعذاب يف اآلخرة، بل عكس ما قرر هذا املجمع املسي تماما
املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات 
والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني 

اكرات أعد اهللا هلم و اكرين اهللا كثريا وا ًالصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات وا

ًمغفرة وأجرا عظيما ً
 .  

  أنه حيب املرأة، ويدافع عنها، ويرفع عنها ) صىل اهللا عليه وسلم(وقد أخرب اجيب
نيا النساء و: الظلم فقد قال عليه الصالة والسالم َّحــــبـــــب إيل من ا َ ِّ الطيب، ُ

ُوجـــــعـــــلت قـــــرة عيين يف الصالة َّ ُ ِ ُ.٢  

  اتقوا اهللا يف :  فقالًزوجةاملرأة يف حال كونها ) صىل اهللا عليه وسلم(وقد احرتم اجيب
ِ، واستحللتم فروجــــهن بكلمة اهللا٣ِالنساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اهللا َ٤ ... 

َّولـهـن عليكم رزقـهـن وكسوتـهـن َّ َُّ ُ ُُ ُ  ٥. باملعروفَ
نيا املرأة الصاحلة: وقال نيا متاع، وخري متاع ا   ٦.ا

                                                            
 ).٢٦١٩٥(برقم » املسند«حمققو «وغريه عن خئشة ر اهللا عنها، وحسنه ) ٦/٢٥٦( رواه أمحد ١
 ).١٤٠٣٧(برقم » املسند«وغريه عن أنس ر اهللا عنه، وحسنه حمققو ) ٣/٢٨٥( رواه أمحد ٢
رشح حديث «. أي أمانة عندكم، ال جيوز الغدر فيها وال اخليانة): أمان اهللاب( قال ابن عثيمني رمحه اهللا يف معىن ٣

 ، ١ الرياض، ط –دار املحدث :  ، اجارش٥٦، ص »)صىل اهللا عليه وسلم( يف صفة حج اجيب – ر اهللا عنه -جابر 
 . هجري١٤٢٤

ي رش٤ لك من الزوج، وهذا هو ا قا بمعناه . عه اهللا حلصول اجاكح بكلمة اهللا أي بزتويج و املرأة والقبول 
 .»املوسوعة الشاملة«. ، يف رشح خطبة حجة الوداع»رشح بلوغ املرام«الشيخ عطية حممد سالم يف 

 ).صىل اهللا عليه وسلم(ضمن حديث طويل رواه جابر ر اهللا عنهما يف صفة حج اجيب ) ١٢١٨( رواه مسلم ٥
 .ر اهللا عنهماعن عبد اهللا بن عمرو ) ١٤٦٩( رواه مسلم ٦
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  :قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا يف رشح هذا احلديث

ء يتمتع به اإلنسان، كما يتمتع املسافر بزاده ثم ينتيه، وخري متاعها املرأة  نيا  َا

نيا، ُالصاحلة، فإذا وفق اهللا اإلنسان المرأة صاحلة يف دينها  وعقلها فهذا خري متاع ا
ه ِألنها حتفظه يف ســــره وما وو ِّ ِ.  

ًوإذا اكنت صاحلة يف العقل أيضا، فإنها تدبر  احكدبري احلسن يف بيته و تربية أوالدها، 

ها أمرا لم تـــخــــنه،  ها رسته، وإن ذلب عنها حفظته، وإن وكــــل إ ُإن نظر إ َ َ َ َّ

نيافهذه املرأة يه خ   ١.انتىه الكمه بترصف يسري. ري متاع ا

  ْمعيار خريية الرجال هو حــــســــن عرشتهم ) صىل اهللا عليه وسلم(وجعل اجيب ُ

ِخـــياركم خـــياركم لنسائهم : لزوجاتهم، فقال  ٢.اًُقلُخِ
 

  ٣.ُخريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل: وقال 

ِ مع نسائهم وجعل هذا معيارا للخريية إنما وختصيص اخلريية يف الرجال حبسن تعاملهم
ْ

هو ألجل أن الرجل إذا اكن يف بيته شعر بسلطانه بل أهل بيته، فربما دعته نفسه إىل 
، خبالف إذا اكن يف اخلارج، فإن الشعور  التسلط بل من حتت يده من زوجة وو

سلطانه، فيتعامل بالسلطان ال يظهر مثلما يظهر يف داخل اكيت، ألن اجاس ليسوا حتت 
معهم الرجل بعدل وإنصاف رغما عنه، خبالف الزوجة، فإن الزوج ربما يستضعفها 
ِفيتسلط عليها، السيما إذا علم أن زوجته ربما تتقبل ظلمه حال ينهدم بيتها، فإذا اكن  َ

ها غري ظالم هلا مع كونها يف سلطانه وحتت يده، دل هذا بل أنه فعال من  الرجل حمسنا إ
  .ار اجاس ومن أفضلهمِخي

                                                            
 . الرياض–مدار الوطن : ، اجارش)١٣٧-٣/١٣٦(» رشح رياض الصاحلني «١
 .حسن صحيح: عن أ هريرة ر اهللا عنه، وقال الرتمذي) ١١٦٢( رواه الرتمذي ٢
 .عن خئشة ر اهللا عنها، وصححه األكا رمحه اهللا) ٣٨٩٥( رواه الرتمذي ٣
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 ١.ال ترضبوا إماء اهللا: ونىه عن رضب النساء فقال  
  .ُّنساءه قط بيده) صىل اهللا عليه وسلم(وما رضب اجيب 

  ِبالصرب بل النساء وعدم كراهتهن وإن أخطأن، فقال) صىل اهللا عليه وسلم(وأمر :
َال يــــفــــرك ْ ًمؤمن مؤمنة، إن كره منها خـــــلـــــقا ٢َ ُ ُ  ٣.ِ، ر منها آخرُ

وهذا منهج سديد يدعو إىل اكحث عن اإلجيابيات يف املرأة وجتاهل السلوك السليب، ألن 
) صىل اهللا عليه وسلم(تتبع السلبيات يؤدي إىل اجفور والكراهية من املرأة، فاجيب 

ُيـــنبه الزوج إىل اإلغضاء واحكغافل عن بعض عيوب الزوجة وعن جوانب نقائصها 

َّئها ما لم يكن فيه جتاوز عن حدود الرشع، وال سيما إذا اكنت الزوجة تتمتع وأخطا ُ َّ ٌ

ِّخبصال محيدة وماكرم حسنة، فاجلدير به أن يستحرض حسناتها إذا نظر إىل سيئاتها، إذ  ِ ٍ َ ٍ ٍ
َمقت العدل أن ال يركز بل اجلانب السليب من زوجته وين اجلوانب املضيئة  َ ِ ِّ ِّ

ُّملا حيب؛ ألن  منهاَّحلسناتها ويتغا عما يكره تها اِّسيئيتجاوز عن احلسنة فيها، بل  ِ
وخرشوهن باملعروف : البرش ال خيلون من العيوب، واملرأة من البرش، قال اهللا تعاىل

ًفإن كرهتموهن فع أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا ً
وحككن : ، أي٤

 واملحبة، وأداء ما هلن من حقوق، وهذا مصاحبتكم لنسائكم مبنية بل احككريم
ة والفعلية، والصحبة اجلميلة، وكف األذى، وبذل اإلحسان،  يشمل املعارشة القو
وحسن املعاملة، وحسن مظهر الزوج أمام زوجته، حبسن امللبس والطيب وتطهري الفم 

ٍبالسواك وما شابهه، وإزالة ما علق باجلسم من أدران وأوساٍخ، وإزالة فض َ ِ ول الشعر َ
كون عند امرأته يف زينة يرسها بها،  ٍوتقليم األظافر واخلضاب باحلناء للشيوخ وغريها، 

َّويعفها عن اجظر لغريه من الرجال ِ ُ.  

                                                            
صحيح «ِ حديث إياس بن عبد اهللا بن أ ذياب ر اهللا عنه، وصححه األكا يف وغريه من) ٢١٤٦( رواه أبو داود ١

 ).١٨٦٣(» سنن أ داود
ِ يــفـرك أي يــبــغض٢ ُ َ ْ  .»اجهاية«انظر . َ
 عن أ هريرة ر اهللا عنه) ١٤٦٧( رواه مسلم برقم ٣
  .١٩:  سورة النساء٤
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َومن املعروف أيضا مساعدة الرجل زوجته يف خدمة أعمال اكيت وأشغال املزنل من 

َّتنظيف وترتيب وغريهما، خاصة كيام محلها للجنني أ ً َّ ٍ َو بعد وضعها للمولود أو وقت ٍ ِ
َّمرضها أو عند زمحة أعماهلا، فقد اكن اجيب صىل اهللا عليه وآ وسلم خيدم أهله، فقد  َّ ُّ

ِسئلت خئشة زوج اجيب  صىل اهللا عليه (ما اكن رسول اهللا ): صىل اهللا عليه وسلم(ُ
  يعمل يف بيته؟) وسلم

ِاكن برشا من البرش، ففيل: فقالت
ْ َ َ

ِ
َ ََ َْ َ ِ ً َ ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم غفسه١َ ْ َ َُ ُُ ْ َ ََ َُ َُ ُْ َ َ ْ.٢  

ء اكن يفعل رسول اهللا : قلت لعائشة: ُوعن عروة قال ٍيا أم املؤمنني، أي  صىل اهللا (ُّ
  ِإذا اكن عندك؟) عليه وسلم

َما ففعل أحدكم يف مهنة أهله، خيصف غعله، وخييط ثوبه، و: فقالت َُ ُ َُ ْ َْ َ َ َُ ِ َِ ْ َ ُْ ِ ْ ِ ِ
َ ََ ْ ِ ِ ُ َ َُ َ ُيرقع دلوهْ َ ْ َ ُ َ ْ َ.٣  

يا أيها الرجال إذا كرهتم نسائكم : ، أيفإن كرهتموهنثم قال يف اآلية الكريمة 
نيوية فاصربوا بل عرشتـهـن، فع أن تكرهوا أمرا من  ًلسبب من األسباب ا ِ ِ ِ

  .منها وحنو ذلكني صاحلالاألمور ويكون فيه خري كثري، كحصول األبناء 
ِثم إن املرأة قد تصل َّح يه نفسها ويستقيم حاهلا ملا تشعر به من صربه بل أذاها وقلة ُ ِ ِ

ُ َ َ ُ

، أو ما تراه من حلمه بل هفواتها، أو ما جتده من حسن معارشته هلا مع  ِإنصافها  ِْ
ِ

ًتقصريها يف حقه، فإذا حصل ذلك فربما يعلو قدرها عنده، فتنقلب الكراهة حمبة  َّ ُ

ًواجفرة رغبة، وكذلك قد حيصل  َّ من اهللا اخكواب اجلزيل بسبب احتما إياها ُ ُ ِ
ها مع كراهته هلا، فيكون ذلك من أعظم أسباب سعادته يف مستقبل كيامه  َّواإلحسان إ ِ ِ

  .و آخرته
الحظ القارئ الكريم هنا أن القرآن أمر باإلحسان إىل الزوجة وإكرامها ومعارشتها  و

ية بينهما، بل وحصول الكراهة بينهما، فأي باملعروف ح عند عدم وجود املحبة القلب
  إحسان للزوجة فوق هذا اإلحسان؟

                                                            
 .»يةانظر اجها«. ُ يفيل ثوبه أي يـــخرج القمل منه١
 ).٢٦١٩٤(برقم » املسند«وغريه، وصححه حمققو ) ٦/٢٥٦( رواه أمحد ٢
 ).٥٣٦٣(، وصححه الشيخ شعيب كما يف هامشه عليه، وأصله يف اكخاري )٥٦٧٧( رواه ابن حبان ٣
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  ء معاملة زوجته ليس من خيار ) صىل اهللا عليه وسلم(وأخرب اجيب ي ي ُأن ا

َلقد أطاف: "املؤمنني، فقال عليه الصالة والسالم
ِبآل حممد نساء كثري يشكون  

ين أساؤوا عرشة أي لي، ٢"ِ، ليس أوحك خبــــياركم١أزواجهن س هؤالء األزواج ا
زوجاتهم خبياركم، فالزوجة هلا فضل كبري بل زوجها، بالقيام بشؤون بيته وأوالده، 
يه أو أحدهما، ويه كذلك  وإخنته يف أمور دينه ودنياه، وإعداد طعامه، وربما خدمة وا

ِّتـحصنه من الوقوع يف احلرام بقضاء شهوته منها، وهذا ال حيصل إال  من الزوجة، فإذا ُ
وقلة مروءته، وأنه ليس  وسوء خلقهقابل الزوج هذا بسوء عرشتها دل هذا بل دناءته 

  . يف احلديث السابق)صىل اهللا عليه وسلم(ِمن خيار اجاس، كما بني هذا اجيب 

ُ كريمة، مصانة غري مهانة، وال ًلقد خشت املرأة املسلمة يف اكيت اجبوي عيشة ُ

َ مستخف بها، ال تــــؤذى، وال ترضب، وال تــــقبح، وال تـهمُمـحتقرة، وال ُ ُ ُ ُّ ٍّ َ ل، وال ُ
ُتــــزدرى، وال تكلف فوق ما تطيق، وال تـحرم من إبداء رأيها واإلفصاح عما جيول  ُ ُ ُ

، قال ابن كثري ٣وخرشوهن باملعروفيف خاطرها، تطبيقا ألمر اهللا تعاىل يف القرآن 
  : اآليةرمحه اهللا يف تفسري هذه 

ِأنه مجيل العرشة، دائم اكــــرش، يداعب ) صىل اهللا عليه وسلم(واكن من أخالقه "
ُأهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته ِ ح إنه اكن يسابق خئشة أم ، ُ، ويضاحك نساءه٤ُ

ها بذلك صىل اهللا عليه (فقد اكنت مع اجيب . َاملؤمنني ر اهللا عنها، يــــتودد إ

                                                            
َّ أطاف بآل حممد أي طاف بهم، يعين مر بل آل حممد ١ جدنه ِنساء يشكون أزواجهن إىل رسول اهللا، لـما و) وهم نساؤه(ِ

 .األزواج عن ذلك) صىل اهللا عليه وسلم(من رضب أزواجهن هلن، فنىه رسول اهللا 
صحيح «ِوغريه من حديث إياس بن عبد اهللا بن أ ذياب ر اهللا عنه، وصححه األكا يف ) ٢١٤٦( رواه أبو داود ٢

 ).١٨٦٣(» سنن أ داود
  .١٩:  سورة النساء٣
ُ يوسعهم نفقته أي ال يبخل علي٤ ِ  .هم، بل يعطيهم ما حيتاجونه من نفقةُ
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َّفسابقـــته فسبقته بل رجيل، فلما محلت اللحم : ، قالتيف سفر) وسلم ُأي رصت (ُ

  ١.بقةـــــَّهذه بتلك الس: سابقته فسبقين، فقال) بدينة

لة يف بيت اليت يبيت عندها رسول اهللا  ُوجيتمع نساؤه لك  َّصىل اهللا عليه وسلم(ٍَّ َّ(٢ ،
ُّفيأكل معهن العشاء يف بعض األحيان، ثم تنرصف لك وا َّ َ ٍحدة إىل مزنهلا، واكن ينام مع َ

َّ واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام باإلزار، واكن إذا صىل ٣ٍاملرأة من نسائه يف شعار َ ٍ
ُالعشاء يدخل مزن يسمــــر ُ َ َ َ َّصىل اهللا (ً مع أهله قليال قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك ٤ِ

  .انتىه الكم ابن كثري رمحه اهللا)". َّعليه وسلم

َألزواجه، وما ألطفه بهن، وأحلمه ) صىل اهللا عليه وسلم(عرشة اجيب فما أحسن  َ

  .َعليهن، وأكرمه هلن

  وانظر إىل هذه الصورة الفياضة باملشاعر، واللكمات اجلميلة بني زوجني أحدهما
واخكانية خئشة ر اهللا عنها، حكعرف مدى الرقة واحلب ) صىل اهللا عليه وسلم(حممد 

ِإ ألعلم إذا كنت : لعائشة) صىل اهللا عليه وسلم(أة منه، فقد قال اليت اكنت تلقاه املر
َّعين راضية، وإذا كنت عيل غض ِ.  

  من أين تعرف ذلك؟ : فقالت
ًأما إذا كنت عين راضية فإنك تقولني: قال : ِ، وإذا كنت غض قلت)ِّال ورب حممد: (ِ

  ). ِّال ورب إبراهيم(
  ٥.َأهجر إال اسـمكأجل، واهللا يا رسول اهللا ما : فقالت

َأي أن حــــبـــــك يف قليب ثابت ال يتغري َّ ُ.  

                                                            
 .وغريه عن خئشة ر اهللا عنها، وصححه األكا رمحه اهللا) ٢٥٧٨( رواه أبو داود ١
 .عن أنس ر اهللا عنه) ١٤٦٢(» صحيح مسلم« انظر هذا األثر يف ٢
ي ييل اجلسد مبارشة، واملقصود هنا هو أنه ٣ اكن يغطي نفسه وزوجته ) سلمصىل اهللا عليه و(ِّ الشـــعار هو اخكوب ا

 .، لك واحد يف ثوب احلميمية بني الزوجني من كونهما يتغطيان يف ثوبني أو رداءينحلصوليف غطاء واحد، وهذا أدىع 
ُ الـسـمر هو حديث الليل٤ َّ. 
 .عن خئشة ر اهللا عنها) ٥٢٢٨( رواه اكخاري ٥
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  ح - ر اهللا عنها -لزوجته خدجية ) صىل اهللا عليه وسلم(ويستمر وفاء اجيب 
  ١.َّبعد وفاتها، فقد اكن إذا ذبح الشاة قطعها ثم بعثها إىل صديقات خدجية

  ْيشاور املرأة ويــــق) صىل اهللا عليه وسلم(واكن َــــبـــل مشورتها وذلك يف أكرب َ

عم املادي واملعنوي يه امرأة، أعين  القضايا، وال نن أن أول من آمن به، وقدم  ا
  .زوجته خدجية ر اهللا عنها

ُو صلح احلديبية ملا فرغوا من كتابة بنود معاهدة الصلح، قال اجيب  َ صىل اهللا عليه (َ
تحللوا من عمرتهم، "ِ احلقواقوموا فاحنروا، ثم": ألصحابه) وسلم فلم يقم ، ُقال ذلك 

ِمنهم رجل، ح قال ذلك ثالث مرات، فلم يقم منهم أحد لشدة حزنهم ووجدهم بل ما  ْ

، ولكنه فعل )صىل اهللا عليه وسلم(ُّجاء يف بنود هذا الصلح من تنازالت قدمها اجيب 
ًذلك بو من ربه حقنا لتماء، ورغبة يف السالم، والش

صىل اهللا (اهد من ذلك أن اجيب ٍ
َدخل بل زوجته أم سلمة ر اهللا عنها، فذكر هلا ما فعل أصحابه، واكنت ) عليه وسلم

ًيا نيب اهللا، أتـحـب ذلك؟ اخرج، ثم ال تكلم أحدا منهم لكمة، : امرأة حكيمة، فقالت ُّ ِ ُ

َح تنحر بـــدنـــــك ْ ُ   .، وتدعو حالقك فيحلقك٢َ

ًبمشورة هذه الزوجة الصاحلة، فخرج ولم يكلم أحدا ) ليه وسلمصىل اهللا ع(فأخذ 

ِمنهم، ح فعل ما قالت؛ حنر بـــدنـــــه، ودخ حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا  َ ْ ُ

ًفنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعضا، ح اكد يقتل بعضهم بعضا، أي جيرح بعضهم  ً

ُبعضا من شدة رسعتهم يف احللق، استجابة ألمر ر   ٣).صىل اهللا عليه وسلم(سول اهللا ً

                                                            
 .عن خئشة ر اهللا عنها) ٣٨١٨(» صحيح اكخاري« انظر ١
َ الـبـدن مجع بـدنـة ويه ما اكن ذات مخس سنوات من اإلبل٢ َ َ ْ ُ. 
 .عن املسور بن خمرمة ومروان، ر اهللا عنهما) ٢٧١٣( احلديث رواه اكخاري ٣
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  نا مع نساءه، كما قال جابر ر اهللا ) صىل اهللا عليه وسلم(واكن اجيب ًرجال سهال  ً ً

َاكن رسول اهللا رجال سهال، إذا هــــويـــــت : عنه َ
ِ

ً  - ر اهللا عنها أي خئشة –ً
ء تابعها عليه   ١.َال

 املسجد ٢دخل احلبشة: قالت)  وسلمصىل اهللا عليه(ومن ذلك أن خئشة زوج اجيب 
ْيا حـمـيـــراء: يلعبون، فقال يل َ هم؟٣ُ فقام باكاب، . نعم: فقلت ،"، أحتبني أن تنظري إ

ِّوجئته، فوضعت ذقين بل ختقه، فأسنــدت وجيه بل خــــده، فقال رسول اهللا َ ُ ْ َ :
ِحــسبك" ُ ِحــسبك": فقام يل ثم قال. يا رسول اهللا، ال تعجل: فقلت، ٤"َ ُ ال : ، فقلت"َ

  .تعجل يا رسول اهللا
ُح إذا مللت قال: و رواية اكخاري   ِحسبك؟: َ

  .نعم: قلت
  ٥.فاذهيب: قال

 

  من إفشاء الرجل ألرسار الفراش اليت ) صىل اهللا عليه وسلم(َّوقد حذر اجيب
ل ِتكون بينه وبني زوجته، وذلك حفظا لكرامتها وحيائها وحال يطمع فيها أحد، فقا

                                                            
 ).١٢١٣( رواه مسلم ١
، وهم أهل احلبشة املعروفة٢  . احلبشة مجع حب
: »الفتح«يف  ابن حجر لعرب تسيم األبيض أمحرا كما قال، وا»اجهاية«يف  ابن األثري   احلمرياء يه اكيضاء كما قال٣

تطلق بل األبيض األمحر، كراهة اسم اكياض لكونه يشبه الربص، وهلذا اكن صىل اهللا عليه وسلم يقول  والعرب
 ).٣٨٢١( انتىه من رشح حديث .يا محرياء: لعائشة

 .ِ أي يكفيك هذا القدر٤
، وأصل القصة عند )٣٢٧٧(برقم » الصحيحة«، وصححه األكا يف )٨٩٠٢ (برقم» السنن الكربى« رواه النسا يف ٥

 ).٤٥٤(اكخاري برقم 
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 إىل ١ُإن من أرش اجاس عند اهللا مزنلة يوم القيامة، الرجل يف: عليه الصالة والسالم
ه، ثم ينرش رسها َّاملرأة وتف إ ِ ُ.٢ 

يف هذا احلديث حتريم إفشاء الرجل ما جيري بينه  :يف رشح هذا احلديث اجووي قال
املرأة فيه من قول وبني امرأته من أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما جيري من 

  . انتىه.أو فعل وحنوه

  للمرأة نيه األزواج عن سوء الظن ) صىل اهللا عليه وسلم(ومن تكريم اجيب
ِبنسائهم وتـــلــــمس عرثات ِ ُّ َ خول ـَ ِبالليل من سفر وال علم  َّنِيهَلَعهن، ومن ذلك ا

ال ُنىه رسول اهللا أن يطر: بمجيئه، فعن جابر ر اهللا عنه قال َّنَُهل ًق الرجل أهله 

 ٣.َّيتخونهم، أو يطلب عرثاتهم
ِيطرق أي يأ أهله بالليل من سفر، وعلة اجيه هو حال تظن املرأة أن زوجها اختار هذا  ُ َ

الوقت ألنه يشك بها، ويظن أنها خانته مع غريه، وكذلك فإنه إذا جاء يف اجهار فإنه 
ل واحكطيب وحنوه، فيكون هذا من حسن يتسىن هلا أن تهيئ نفسها  بالزتين واالغتسا

  .العرشة وأسباب األلفة بينهما

ال دون  ًفأي تكريم للمرأة فوق هذا، أن يـمنع الرجل الغائب عن بيته أن يطرق أهله  ُ ُّ

ِأن يعلم امرأته، إذا اكن يقصد احكجسس عليها، والشك يف سلوكها ُ.  

 تها بأن تصيل يف بيتها خمة ومن مراخة الرشيعة اإلسالمية لطبيعة املرأة أن أمر
خول، وحكمكينها من  الصلوات، وذلك حفاظا عليها من الفتنة بسبب كرثة اخلروج وا

  .القيام بشؤون بيتها وزوجها وأوالدها
ولكن لكون املرأة ربما تشتاق كيوت اهللا للصالة فيها، أو لسماع القرآن من قارئ 

صىل اهللا (هذه األسباب راىع اجيب حسن الصوت، أو حلضور جملس علم، وحنو ذلك، فل
                                                            

 .ُ يف إىل امرأته أي جيامعها١
 . من حديث أ سعيد اخلدري ر اهللا عنه) ١٤٣٧( رواه مسلم ٢
 . واللفظ ملسلممن حديث جابر ر اهللا عنهما،) ١٩٢٨(بعد حديث رقم ) ٧١٥(ومسلم ) ١٨٠١( رواه اكخاري ٣
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هاب إىل املساجد برشط التسرت تطييب خواطر النساء) عليه وسلم  بالسماح هلن با
ُال يمنعوا : وأمن الفتنة وعدم احكفريط يف شؤون اكيت، فقد قال عليه الصالة والسالم َ ْ َ َ

ٌنساءكم المساجد، وبيويهن خري َّْ ََ ُ ُ ُ ُ َ َِ َ ََ ْ ْ ُ ُلهن ِ َ.١ 

 يف أن ينفق الزوج بل زوجته بما يستطيع، ) صىل اهللا عليه وسلم(ب اجيب َّولقد رغ
وأخرب بأن الزوج يؤجر بل هذه اجفقة، ح يدفعه ذلك إىل اإلنفاق بطيب نفس 

َ

إنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها وجه اهللا إال : فقال عليه الصالة والسالم. وانرشاح صدر
ِأجرت عليها، ح ما جتعله يف فـــ َ ِ

ُ
  ٢.ِّـــي امرأتك

ٌ أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل بل عيا):صىل اهللا عليه وسلم(وقال  
ٍ.٣  

ِإن الرجل إذا سىق امرأته من املاء أجر: وقال عليه الصالة والسالم
ُ

.٤  

  بل النساء عموما ) صىل اهللا عليه وسلم(وحيدثنا أنس بن مالك عن عطف اجيب
َّمــمــن  ) صىل اهللا عليه وسلم(جاءت امرأة إىل رسول اهللا :  قرابته، فقالمن َنَسلِ

ك حاجة: فقالت   . يا رسول اهللا، إن يل إ
ك: فقال هلا ِيا أم فالن، اجل يف أي نوا السكك حيث شئت، ح أجلس إ ِّ.  

ها ح قضت حاجتها) صىل اهللا عليه وسلم(فجلست، فجلس اجيب : قال   ٥.إ

السايع بل ): صىل اهللا عليه وسلم(قال اجيب :  اهللا عنه قالوعن أ هريرة ر
  ٦.األرملة واملسكني اكملجاهد يف سبيل اهللا، أو القائم الليل، أو الصائم اجهار

                                                            
، وأصله يف اكخاري )٥٦٧(أبو داود    رواه١  ).٤٤٢(ومسلم ) ٩٠٠(، عن ابن عمر ر اهللا عنه، وصححه األكا
 .من حديث سعد بن أ وقاص ر اهللا عنه، واللفظ للبخاري) ١٦٢٨(ومسلم ) ١٢٩٥( رواه اكخاري ٢
 .عن ثوبان ر اهللا عنه) ٩٩٤( رواه مسلم ٣
 ).٧١٥٥(بشواهده، برقم » املسند«وغريه عن العرباض بن سارية ر اهللا عنه، وصححه حمققو ) ٤/١٢٨ ( رواه أمحد٤
، وعلقه اكخاري برقم )٤٨١٨( رواه أبو داود ٥  ).٦٠٧٢(، وصححه األكا
 .، واللفظ للبخاري)٢٩٨٢(ومسلم ) ٥٣٥٣( رواه اكخاري ٦
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  ومن تكريم اإلسالم للمرأة أن حثها بل القرار يف بيتها، للقيام بشؤونه وشؤون
ِوقرن يف ﴿:  قال اهللا تعاىلزوجها وأبناءها، وأن يتو الزوج مهمة طلب الرزق، َ ْ َ َ

َّنيوتكن ُ ِ ُ  .ُ بيوتكن وال خترجن إال حلاجةَالزمن: ﴾، ومعىن اآليةُ
وهذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل، ألن قرار املرأة يف بيتها أرفق بها من اجاحية 

ن املرأة تتعرض لتورة الشهرية، وتتعرض للحمل وما يتبعه من اجفاس إ ُاجلسمية، حيث
  .ناية بالطفل، فلزومها بيتها يعترب من الرفق بهاوالع

كما أن لزوم املرأة بيتها أحفظ لرشفها من مزامحة الرجال يف األسواق وميادين العمل، 
ألن الرجال يرغبون يف النساء بمقت الطبيعة والغريزة، فمزامحة املرأة هلم بشلك يويم 

ي قد يؤدي شيئا فشيئاامما يثري شهو َّ بهن إىل احكحرش اجلنتهم، األمر ا ِ ، واالعتداء ِ
  .عليهن كما هو احلاصل يف املجتمعات املختلطة كثريا

ِّفلهذا جاء اإلسالم بــحـــث املرأة بل لزوم اكيت  َ ءإال وعدم اخلروج منه ِ  البد ٍل
منه، كزيارة أقاربها، أو رشاء حاجياتها، أو القيام بوظائف ال يقوم بها إال النساء مثل 

  .ليم اكنات وعالجهنتع

َّواملرأة إذا سلكت هذا املنهج اعتدل مسار اكيت وتوازنت كــــفـــتاه، فالزوج يف  ِ
وم، واملرأة داخل اكيت تصونه وجتهز طعامه  اخلارج يقوم بطلب املعاش طوال ا

  .وتصلح شأنه وتر األوالد وحنو ذلك، فيسري اكيت مزتنا

بيغ العلم بأن اإلسالم ال يمنع املرأة من احكجارة إذا اكنت ذات مال، ولكن يضع يف وين
، وعدم اإلخالل فيه، ألن بيت  رجة األو اعتبارها القيام بشؤون بيتها وزوجها با

  .الزوجية  االهتمام األول

املرأة، ولقد خنت املرأة الغربية من عملها يف خارج اكيت تبعا لقانون مساواة الرجل ب
ِوهلذا طمع الرجال بها السيما إن اكنت مجيلة وشابة، وصارت عرضة للتحرش اجلن 
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وانتشار ظاهرة األوالد الغري رشعيني، وهناك إحصائيات خميفة تثبت هذا، يمكن 
  .احلصول عليها بسهولة من شبكة املعلومات

ِكما خنت األن من فقدان أنوثتها ونعومتها وكذلك تطبعها بطبا ئع الرجال بسبب كرثة ُّ
ِنرشت ِاحتاككها بهم، أو عملها يف أماكن ال تصلح لألن اكملعامل والورش، وقد  َ َ َ

ُالاكتبة الشهرية  َ ِ
َّ ُ َ ِ َ ْأ رود(ْ ُ ِ

َ
ِمقالة مفيدة يف جريدة )  َ َ

ِ
َ َِ ً ِ ُ ً َ َيف العدد الصادر منها )  ميلاإلسرتن(َ َّْ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ

ُ من مايو ١٠يِف  َ ْ َأيار(ِ َ َسنة ) َ َ   :  قالت فيه١٩٠١َ

َيشتغلِألن " ِ َ ِ نناينا يف اكيوت خوادم أو اكخلوادم خري وأخف بالء من اشتغالهن يف َْ َِّ ٌ ِْ ِ َ ِ ِْ َ َ َِ ً ََ َ َُّ َ َ ََ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ

ِالمعامل، حيث تصبح اكنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إىل األبد َِ َ ْ َ
ِ ٍَ َ ََ َِ

َ َْ ََّ ِ ُِ َُ ْْ َ ْ َ ً َ َ ُ ْ ِ
ْ ُ ِ ُ ُ ْ

ِ ِ َ ْ .  

َأال
َ

َْت  ُ بالدنا كبالد المسلمني فيها احلشمة والعفافَ َ َ ْْ َ ُ َ َْ ِ
ْ َ ِ ِِ ِ ُ ْ َ َ

ِ
َ َ َ ِ«١.  

ُت قيمتها عند زوجها، فربما ذهب َّواملرأة إذا فقدت أو قلت عندها طبيعتها األنثوية قل

الزوج يبحث يف اخلفاء عن صديقة تليب حاجته وما افتقده من أنوثة زوجته، كما هو 
  .احلاصل يف الغرب

وم إال تضييع اكيت لكىف بهذا مفسدة، ولو  لم حيصل من عمل املرأة يف اخلارج طوال ا
هن، ليس هلا بال وال مزاج  ِفكيف ويه سرتجع إىل اكيت منهكة القوى، مكدودة ا

  للجلوس مع زوجها وأبناءها، وإعطائهم ما حيتاجونه بنشاط وحيوية؟

  . وعدمهشبه ضائع يف حال وجودهاسيكون اكيت إن عليه فو

وهذا خبالف املرأة اليت قضت يومها يف القيام بشؤون بيتها وأبناءها وزوجها، فإنها 
تكون يف وضع االستعداد لقدوم زوجها، فإذا رجع الزوج ووجد اكيت أمامه صاحلا من 
مجيع الوجوه، قد قامت به زوجته بل أكمل وجه، فانعكس ذلك بل عالقتهما ببعض، 

راسية والرتبويةوبل األبناء أيضا، و   .بل مسريتهم ا

                                                            
 ).٤/٢٩٦(» تفسري املنار« نقله الشيخ حممد رشيد رضا يف ١
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 باجلواز إذا علماء الرشيعة اإلسالميةُوال يفهم من هذا حتريم عمل املرأة، بل أف 
لك، ألن عمل املرأة يف رشيعة اإلسالم ليس مـحـرما، بل  َّاحتاجت املرأة أو املجتمع  َ ُ

ائمة«جيوز إذا دعت احلاجة إىل ذلك، فقد جاء يف    : ١»لإلفتاء فتاوى اللجنة ا

، ولم يكن فيه اختالط بالرجال األجانب وال خلوة، « إذا اكن عمل املرأة يف حميط نسا
واكن بإذن زوجها جاز هلا العمل، ومن األعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها 

  .»وتطبيب النساء وحنوهما

ائمة لإلفتاء«وجاء كذلك يف    :٢»فتاوى اللجنة ا

َن تتبوأ املرأة الـمـزنلة اليت كرمها اهللا بها،األصل يف الرشيعة أ« من القرار يف املزنل،  َّ
واكعد عن أماكن الفنت والشبهات، وما يكون فيه عرضة لرضرها، وأن تقوم برتبية 

  .أوالدها تربية إسالمية، وتقوم خبدمة زوجها وشؤون بيتها

مال ما يناسبها يف دينها ت إىل أن تعمل فينبيغ أن ختتار من األعَّرـــــُولكن إذا اضط
مما ال يؤثر بل قيامها برخية شؤون زوجها وأوالدها، مع مراخة إذن زوجها يف  ودنياها

  .ذلك

أما أن تنافس الرجال يف األعمال اليت يه من خصائص الرجال فإنه ال جيوز، ملا يف ذلك 
إعطاءها من السلبيات واألرضار واملفاسد الكبرية اليت ترتتب بل ذلك، حيث أن 

الفرصة يف ذلك حتطيم للرجال، والقضاء بل الفرص املتاحة هلم يف العمل فيها، مع ما يف 
عملها يف تلك املجاالت من جعلها عرضة لالختالط بالرجال، واالفتتان بها، وحصول 
ُما ال حتمد عقباه، إضافة إىل أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها وشؤون أوالدها 

ين كما ال خيىف أرضاره ومشالكهوبيتها، وذلك    ». بل النشء وا

  

                                                            
 .٥دار املؤيد، ط : ، اجارشباختصار يسري) ١٧/٢٣٧(  ١
 .٥دار املؤيد، ط : ، اجارش) ١٧/٢٣٦(  ٢



www.saaid.net/The-clear-religion 
 

١٥ 
 

  َمن ابـتـلـي :  فقالًبنتااملرأة يف حال كونها ) صىل اهللا عليه وسلم(ولقد احرتم اجيب ِ ُ

هن كـن  سرتا من اجار ء فأحسن إ َّمن اكنات ب َُّ
ِ ٍ.١ 

َمن ابـتـلـي(وقال هنا  ِ ُ
ِ
 لألبوين يف الصرب اً واختبارًألن تربية اكنات يعترب ابتالء) َ

  .واحتساب األجر

 ًأمــــااملرأة يف حال كونها  )صىل اهللا عليه وسلم(احرتم اجيب قد و ّ ُ
ه  ، فقد جاء إ

  ُّيا رسول اهللا، من أحق اجاس حبسن صحابيت؟ : رجل فقال
   .أمك: فقال
  ثم من؟ : قال
  .أمك: قال
  ثم من؟ : قال
  . أمك: قال
  ثم من؟ : قال
  ٢.أبوكثم : قال

  استوصوا بالنساء :  فقالًّكيــــا اكنتاملرأة ) صىل اهللا عليه وسلم(واحرتم اجيب
  ٣ً.خريا

  بعد ذلك؟ وماذا ينقمون عليه؟ ) صىل اهللا عليه وسلم(فماذا يريدون من حممد 
ِأألنه جعل للمرأة شأنا وكرامة؟ وحفظها من استغالل جتار اجلنس وسمارسة األعراض؟

ً
ِ  

َ وجعلها درة مكنونة وجوهرة مصونة، ال تطمع فيها األعني اخلائنة وال ِأم ألنه صان املرأة

  تناهلا األيدي اججسة؟

                                                            
 ).٢٦٢٩( رواه مسلم ١
 .من حديث أ هريرة ر اهللا عنه، واللفظ للبخاري) ٢٥٤٨(ومسلم ) ٥٩٧١( رواه اكخاري ٢
 . اهللا عنهمن حديث أ هريرة ر) ١٤٦٦(ومسلم ) ٥١٨٦( رواه اكخاري ٣
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  شبهات واجلواب عنها

 َحــــبس املرأة يف اكيت) صىل اهللا عليه وسلم(ًإن حممدا : قالوا َ !  
أنهم كذبوا، فقد اكنت املرأة خترج من اكيت فتذهب إىل : واجلواب عن هذه الشبهة

، املسجد، َ وتذهب إىل السوق، وتبيع وتشرتي، كما اكنت تشارك يف اجلهاد فتسيق اجلر

  .ُوتداوي جرحاهم، مع أن اجلهاد لم يفرض عليها، ألن جهاد املرأة احلج والعمرة

  ِلم يعط املرأة حقوقها، ولم يستمع ) صىل اهللا عليه وسلم(ًإن حممدا : -ً أيضا –وقالوا
  !!ر من األمورشكواها، ولم يسترشها يف أي أم

عوى، وقد قدمنا ما يدل بل - واهللا –واجلواب عن هذه الشبهة أنهم كذبوا   يف هذه ا
خوى فيما ذكرنا من األدلة، فال حاجة لإلخدة   .سقوط لك هذه ا

  ٍأباح تعدد الزوجات دون قيد أو ) صىل اهللا عليه وسلم(ًإن حممدا : -ً أيضا –وقالوا
  !رشط

من ): صىل اهللا عليه وسلم( فقد قال -واهللا- أنهم كذبوا : هةواجلواب عن هذه الشب
ُاكنت  امرأتان، فمال إىل إحداهما، جاء يوم القيامة وشقــــه مائل ُّ ِ.١  

لة عند ) صىل اهللا عليه وسلم(ومن مظاهر عدل اجيب  بني نسائه أنه اكن يبيت لك 
رجت القرعة من نصيبها ُّواحدة منهن، وإذا أراد سفرا أقرع بينهن قرعة، فكيهن خ

  ٢.صحبته يف السفر
إبراهيم وداود وسليمان : ًّوإباحة احكعدد ليس خاصا برشيعة اإلسالم، فقد تزوج األنبياء

  .بأكرث من امرأة

                                                            
» صحيح سنن أ داود«وغريه من حديث أ هريرة ر اهللا عنه، وصححه األكا يف ) ٢١٣٣( رواه أبو داود ١
)١٨٥١.( 
 ).٢٤٤٥(» صحيح مسلم« انظر ٢
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ثم إن احكعدد ليس إلزاميا يف رشيعة اإلسالم، وإنما هو من املباحات، وهو مع ذلك مقيد 
إن خشيتم عدم : ، أيال تعدلوا فواحدةفإن خفتم أ: برشوط، فإن اهللا تعاىل يقول

  .العدل بني نسائكم، فاكتفوا بواحدة فقط؛ حال تقعوا يف ظلم النساء

 أباح رضب املرأة) صىل اهللا عليه وسلم(ًإن حممدا : وقالوا !  
ال ترضبوا  ":قال) صىل اهللا عليه وسلم(أنهم كذبوا، بل إنه : واجلواب عن هذه الشبهة

اك بعض احلاالت اجادرة اليت أباح اإلسالم فيها للزوج أن يرضب ولكن هن، ١"إماء اهللا
، واملراد بذلك احكنبيه واألثر اجف وليس ِّبالسواك والقلم وحنوهزوجته رضبا خفيفا، 

ُاألثر اجلسدي، وهذا ال يكون إال بعد مناصحتها، فإن لم جتد مناصحتها فله أن  ِ
ُ

ِيهجرها يف الفراش وال جيامعها لعلها حت
ِن إىل زوجها وترجع إىل الصواب، فإن لم تـجد َ ُ ُّ

ي ال يرتك أثرا  هاتان الطريقتان فله أن يلجأ إىل املرتبة اخكاخكة ويه الرضب اخلفيف ا
  .يف اجلسم

ل بل هذا قو تعاىل ِوالال ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف المضاجع : وا ِ َ َ ْ ِ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ ُ ْ َ َِ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ِ
ُوارضب ِ

ْ ًوهن فإن أطعنكم فال يبغوا عليهن سبيال إن اهللا اكن عليا كبرياَ
ِ
َ ً ًَ ّ ِ َ ََ َ َ َّ ََّّ َّ َِ ِ َ ِ ِْ ْ َُ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ

٢.  

ُّوالال ختشون منهن ترفعهن عن طاعتكم، فانصحوهن باللكمة : ومعىن اآلية الكريمة

ش، الطيبة، بالرفق واألسلوب احلسن، فإن لم تزنجر عن خطئها فله أن يهجرها يف الفرا
، فإن لم تزنجر رضبها رضبا غري مؤثر، ألن الغرض ليس إيذاء املرأة وال  ُّلعلها تـحــن  ِ َ

إهانتها، ولكن إصالحها وتقويمها، وإشعارها بأنها خمطئة يف حق زوجها، وأن لزوجها 
  . احلق يف إصالحها وتقويمها

املرأة، سواء يف  َّدِض ٍ عنفَّفاحلاصل مما تقدم أن اإلسالم لم يرشع للرجل أن يمارس أي
  .حقوقها الرشعية بعد عقد الزواج، أو حال طالقها واالنفصال عنها

                                                            
 . تقدم خترجيه١
  .٣٤:  سورة النساء٢
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َوإنما رشع عند النشوز والعصيان الوعظ واحكذكري، فإن لم يؤثر ذلك رشع  اهلجر يف  ََ َ

َاملضاجع، فإن لم يفلح ذلك يف تقويمها، رشع  الرضب اخلفيف غري املربح للتأديب،  َ

ة من احكفكك، وحفظ األوالد، وخوف تطور األمر إىل الطالق وما بهدف حفظ األرس
  .يصحبه من آثار وخيمة وأرضار جسيمة

واجيب عليه الصالة والسالم لم يرضب نساءه قط، فقد قالت زوجته خئشة ر اهللا 
  :عنها

ِبيده خادما  قط وال امرأة، وال رضب رسول ) صىل اهللا عليه وسلم(ما رضب رسول اهللا 
  ١.بيده شيئا قط) صىل اهللا عليه وسلم( اهللا

ين يؤذون زوجاتهم ليسوا من خيار املؤمنني، وقد  كما أخرب عليه الصالة والسالم أن ا
  .تقدم ذكر هذا يف أول هذا املقال

وجنظر إىل حال املرأة يف بالد الغرب، بالد احلضارة املادية، فقد أشارت دراسة أمريكية 
  .من الرجال يقومون برضب النساء وخباصة إذا اكنوا أزواجهم% ٧٩ إىل أن ١٩٨٧يف خم 

  . ثانية يف أمريكا١٨أن هناك زوجة يرضبها زوجها لك  FPTو دراسة أخرى أعدها 

م أظهرت أن امرأة من بني لك أربع نساء ١٩٨٨ خم األوروو إحصائية أعدها االحتاد 
  .ًف األرسي األكرث شيوخ يف أوروباُيف دول االحتاد يتعرضن للعنف، وتعترب حوادث العن

وأظهرت اإلحصائية أن اجلناة يف نصف جرائم قتل النساء يف أيرجدا هم من أزواجهن أو 
  .أصدقائهن

  . و فنلندا تتعرض امرأة من بني لك مخس نساء للعنف بل يد زوجها أو صديقها

م حممد    ومعاملته ألهله؟) صىل اهللا عليه وسلم(فأين هذا من تعا

                                                            
 ).٥٠٧(، وصححه األكا يف السلسلة الصحيحة، )٤٣/١٠٩( أخرجه أمحد يف مسنده ١
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  تنبيه قبل اخلتام

م اليت جاء بها حممد  ِلم يأت بها من ) صىل اهللا عليه وسلم(ينبيغ العلم بأن هذه احكعا
ه، تمثل به ونقله للناس، فحفظتها  عند نفسه، بل يه و من اهللا سبحانه وتعاىل إ

قيامة، األمة اإلسالمية يف دواوين ونقلها العلماء عرب القرون، وستظل حمفوظة إىل يوم ال
ناسخا ) اإلسالم(َّحمفوظا، كما قدر أن يكون دينه ) اإلسالم(َّألن اهللا قدر أن يبىق دينه 

ملا تقدمه من األديان والرشائع، فاحلمد هللا بل نعمة اإلسالم، وبل نعمة مبعث اجيب 
  ).صىل اهللا عليه وسلم(حممد 

  تم املقال حبمد اهللا، نفع اهللا به اكتبه وقارئه ونارشه

  مد هللا رب العاملنيواحل

  ماجد بن سليمان الروكتبه، 

   هجري١٤٣٧ ذي احلجة لعام ١٨يف 

   ميالدي٢٠١٦ سبتمرب لعام ٢٠املوافق 


