


  
  
  
  
  
  
  
  

  خـدمـةُ

اــرأَة زوجهــامل 
  دراسـةٌ فقهيـة، ووقفـات تربويـة



 

 
 
 
 



 

 
 

  

 
         اني الغامديعبداحلميد بن صاحل الكر  

  

 
  فضيلة الشيخ                          
  محد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشتوي. د       

  اُألستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها بكلية أُصول الدين بالرياض
  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  ٨  

  
     ـاله  _  القائلِ ِهللا احلمدجلََّ يف ع_:         ـكُمأَنفُس ـنلَكُـم م لَـقخ أَن ـهاتآي ـنمو

   إِن في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرون م مودة ورحمةًأَزْواجا لِّتَسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُ

  ،] ٢١: الروم [ 

واللّـه جعـلَ لَكُـم مـن أَنفُسـكُم أَزْواجـا وجعـلَ          :_ه ه وحبمدبحانس_  والقائلِ     
نزَقَكُم مرو ةفَدحو نيناجِكُم بأَزْو نال لَكُم م       ـمه اللّـه ـتمعبِنو ـوننمؤـلِ ياطأَفَبِالْب ـاتبطَّي

ونكْفُري   ] ٧٢: النحل [،  

عليـه،   إال دلَّ األمةَ نا حممد الذي ال خريعلى نبي م وباركى اهللا وسلَّوصلَّ      
ذَّرها منه، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثرإالَّ ح ردوال ش يـه إىل  ه، واسنت

  :ـدعا بأم                                                              .يوم الدين



 

 

 

  ٩  

  

فإنه ملَّا كانت احلياة الزوجية مبنيةً على السكَنِ واُأللفَة واحملبـة، واُألنـس         
ط، ويشـد  يزيد هذه الرواب واملودة والرمحة؛ كان لزاماً على الزوجني معرفة ما

  .أَواصرها، ويقَوي جانبها، وذلك أن لكلٍ منهما على اآلخر حقوقاً وواجبات

  

وال ريب أنَّ أداء كُلٍّ منهما لآلخر حقَّه مرتهن مبعرفة تلـك الواجبـات         
واحلقوق؛ إِذْ مبعرفتها يعرف كُالً منهما ما له وما عليه، وبقدر إجالهلما هلـذه  

  .تعظم السعادة، وتكرب املودة ا؛احلقوق وتعظيمه

  

أَحقِّيته يف خدمة زوجته : وملا لعظَمِ حق الزوج على زوجته، حبثت يف مسألة     
له؛ ألا من املسائل اليت حدث فيها اخلالف بني أهل العلم، ولكي يتبين هـذا  

  احلق، ملن يكون؟، ومبن يقوم؟

  
  
  



 

 

 

  ١٠  

  

وحتقيقها، بغية الوصول إىل الصواب، مسترشداً رغبت يف حبث هذه املسألة       
باألدلة من السنة والكتاب، معتنياً بأقوال محققي املذاهب من العلماء األكـابر،  

ا؛ بعد حبث وعناء، وتعبٍ معتمداً على ما تيسر من املراجع، ومكتف مبا توفَّر منه
  .وإعياء

  

من وقف عليه من اخلاصة  لكل وجعلت البحث خمتصراً حىت تتسىن قراءته      
ج ما يكُن إىل مثل هذه البحـوث؛  وال سيما ربات البيوت؛ فهن أحووالعامة، 

  .رن الذي حيتاجه اخلواصوهلذا مل أسلك يف هذا البحث مسلك الفقه املقا

   
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ١١  

  
•  

  
 

 رجيح على أقوال األئمة والعلماء احملققـني أين سرت مرتكزاً يف الت: أوالً §
  .من شىت املذاهب، قدر االستطاعة

 
اليعاب علي كثرة النقول من أقوال العلماء؛ ألن القـول الـذي    :ثانياً §

ح لدي خمالف ملا عليه اجلمهورترج.  
 

انتهجت يف البحث االبتداء بالقول املرجوح وعـزوه لقائليـه، مث    :ثالثاً §
، ووجهتهم يف استدالهلم، وأُعقبها باملناقشة، وبعده أذكر االتيان بأدلتهم

القول الراجح والقائلني به، مث أذكر أدلتهم وتوجيهها، ومناقشة ما ورد 
جـوح،  عليها من اإلشكاالت، إما مكتفياً مبا سبق من مناقشة للقول املر

  .أو بذكره إن مل يسبق له ذكر

  
  
  
  
  



 

 

 

  ١٢  

  

 مث القياس، كتاب، فالسنة، مث اإلمجاع،جعلت األدلة مرتبةً من ال: رابعاً §
تتماً بأدلة العقـل ومنطـق   وما يؤيدها من الفطرة، مث العادة والعرف، خم

  .احلكمة

  

بعد ذكر القولني، أختم البحث بالقول الراجح، مع بيان علَّـة   :خامساً §
املتوسـطني  رجحانه وسبب ترجيحه، وبعض القائلني به من املتقدمني و

  .واملعاصرينواملتأخرين 

  

عزوت آيات القرآن الكـرمي إىل مواضـعها مـن املصـحف      :سادساً §
الشريف، وخرجت ما ورد من األحاديث، وعزوا إىل مصنفيها قـدر  

  .االستطاعة

  

الذين ذكرت رأيهـم يف  ترمجت لعلماء املذاهب غري املشهورين  :سابعاً §
  .حبث املسألة



 

 

 

  ١٣  

 

 اكتفيت مبـا تـوفَّر لـدي منـها،     هب،بالنسبة لعزو أقوال املذا :ناًثام §
اعتمدت يف ذلك على الكتب املقارنة يف املـذاهب وحسـبك ـا،    و

  .مما استجد كاملوسوعة الفقهيةكاملغين، و

  

كما أنين أوردت ما بدا يل من وجوه الداللة والردود مما مل أقف  :تاسعاً §
  .حتت هذه األدلة، واهللا املستعان على من ذَكَره

  
البـد منـها، وال    أضفت ملحقاً خيتص خبواطر ووقفات تربوية :اًعاشر §

عقب الدراسة الفقهية، وأفردته ومل أدخله  حيسن إغفاهلا وإمهاهلا، وذلك
ده، ومل ـيف الدراسة الفقهية؛ كي ال خيلُّ مبضمون البحث العلمي فيفس

  .من منهج البحث وطرائقه مما سبق ذكره أياًأسلك فيه 

  

  



 

 

 

  ١٤  

  

  ،ورحم اهللا امرءاً أَقال العثْرة، وغَفَر الزلَّة، وقَوم املعوج، ...هذا 

  .ملُؤمن مرآة أخيه، والتقصري من طبيعة البشروا

  على ما وفَّق من إمتام هذه الرسالة_ أَوالً وآخراً _ وهللا احلمد 

  ،...وأسأله التوفيق والقبول

وصلى اهللا وسلَّم وبارك على نبيوعلى آله وصحبه أمجعني نا حممد،،،  
  
  

  أبو أسامة: وكتبه

  الكراني الغامدي  عبداحلميد بن صاحل بن عبدالكريم
  ضحى يوم اجلمعة، املوافق للسابع عشر

  .هـ١٤١٩رجب من عام  مِرمن شهرِ اهللا احمل

alkrrani@hotmail.com  

mailto:alkrrani@hotmail.com
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•  

  ، "خدمةُ املَرأَة زوجها " العنوان : أوالً 

وهذا هو اَألفصح؛ ألن الفعل يتعدى بنفسه فال حاجة لتعديته بـالالَّم؛ إِذْ        
  مضاف إىل معمول الفاعل، هو مصدر 

  .مفعول باملصدر: "زوج " و

جاز؛ لكون العامل مصدراً ملَّا ضـعف  " خدمةُ املَرأَة لزوجِها : "  وإِن قيل     
  .م؛ ولذلك سميت بالم التعديةقُوي بالالَّ

بالالَّم؛ مثالً نيابةً عن املصدر ملا جاز تعديتها " ختدم " لكن لو جِيءََ بالفعل      
  .ن الفعل معدى بنفسه ال غريأل

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ١٧  

  

  .خدم  يخدم  خدمةً: ، أصله، مصدر"خدمة : " ثانياً   

اخلاء والدال وامليم أصلٌ واحد منقاس، وهـو  : " _  ~ _ قال ابن فارس    
  ".إِطافة الشيء بالشيء 

مم، غالماً كان أو جارية؛ :واخلاداخلَد فهو يقع على الـذكر واُألنثـى،    واحد
   .واَألمة والعبد

  .خادم وخادمة، عربيتان فصيحتانوالذكر خادم، واُألنثى 

اخلَدمة، سير محكَم مثل احلَلَقَة، تشـد يف رسـغ   : _  ~ _ قال اخلليل     
  .البعري مث تشد إليه سرِيحة النعل

ـ وسمي اخللْخال خدمةً ب ا الـذهب  ذلك؛ ألنه ربما كان من سيور يركَّب فيه
  .خدام: والفضة، واجلمع

  .خدم وخدام: ، واجلمعموضعهوتسمى الساق خدمةً محالً على اخللْخال لكوا 

  



 

 

 

  ١٨  

  

  .)١(ومن هذا الباب اخلدمة، ومنه اشتقاق اخلادم؛ ألن اخلادم يطيف مبخدومه 

  ،" املرأة: " ثالثاً

مرأَةٌ، وخفَّفـوا التخفيـف القياسـي،    : هو الرجل، وقد أَنثُوا فقالوا :املَرء     
  .، وهذا مطَّردمرةٌ، بترك اهلمزة وفتح الراء: فقالوا

  ،امرأَةٌ: ؤنث أيضاً، فقالواوأحلقوا أَلف الوصل يف امل

  .املَرأَة: فإذا عرفوها، قالوا

  .يف امرأَة وامرِئٍ ألف وصل واَأللفمرِئٍ، وامرأَةٌ تأْنيث ا

  .)٢(هي امرأَته وهي مرأَته وهي مرته : وللعرب يف املرأة ثالث لغات، يقال

  

                                                
اخلـاء والـدال ومـا     ، باب)١٦٣_٢/١٦٢(، ومعجم مقاييس اللغة)٤/٤١(لسان العرب: ينظر (١)

  ).خدمة(، باب امليم، فصل اخلاء، مادة)١٤٥٠_٢/١٤٤٩(، والقاموس احمليط)خدم(يثلثهما، مادة
  ).٦٢٠(،ص)م را(، وخمتار الصحاح، باب امليم، مادة)١٣/٦٢(لسان العرب: ينظر (٢)



 

 

 

  ١٩  

  

  "زوجها : " رابعاً

الزاء والواو واجليم أصلٌ يدلُّ على مقارنـة  : " _  ~ _ قال ابن فارس     
  .)١(" شيٍء لشيء 

  .ردخالف الفَ: والزوج

  .شفْع أو وتر: رد، كما يقالزوج أو فَ: يقال

  .الزوج الفَرد الذي له قرين: _  ~ _ قال ابن سيده

  وعنده زوجا نعالٍ وزوجا محامٍ؛ يعين ذكرين أو أنثيني، :يقال

زوج محام؛ ألن الزوج هنا هو الفرد، وقـد  : يعين ذكراً وأنثى، وال يقال: وقيل
  .وختطئ فتظن أن الزوج اثنانأولعت به العامة، 

  

                                                
  ).زوج ( لثهما، مادةالواو وما يث، باب الزاء و)٣/٣٥(معجم مقاييس اللغة: ينظر (١)



 

 

 

  ٢٠  

  

 يتكلمون بالزوج موحـداً يف مثـل  وليس من مذاهب العرب؛ إذ كانوا ال      
عندي زوجان من احلمام، يعنـون  : زوج محام، ولكنهم يثنونه فيقولون: قوهلم

كما يوقعـون   .ذكراً وأنثى، وعندي زوجان من اخلفاف يعنون اليمني والشمال
  .األسود واألبيض، واحللو واحلامض :املختلفني، حنوالزوجني على اجلنسني 

ويدل على أن الزوجني يف كالم العرب اثنـان  : _  ~ _ قال ابن سيدة     

؛ فكـل  ]٤٥: النجم[   وأَنَّه خلَق الزوجينِ الذَّكَر والْـأُنثَى  _ :_ قول اهللا 
: _تعاىل_اهللا  الـوق .ان أو أنثىـا ترى زوج، ذكراً كـكم د منهماـواح
 ِنينِ اثْنيجن كُلٍّ زَوا ميهف لُكفَاس   ]٢٧: املؤمنون[.  
  

خلَقْنـا   ومـن كُـلِّ شـيء_ :    _ يقول يف قوله _  ~ _ وكان احلسن     
السماء زوج، واألرض زوج، والشتاء زوج، : ، قال]٤٩: الذاريات[   زَوجينِ

  .لنهار زوجيف زوج، والليل زوج، واوالص

  



 

 

 

  ٢١  

  

واألصل يف الزوج الصنف والنوع من كل شيء وكل شـيئني مقتـرنني،        
  .د منهما زوجشكلني كانا أو نقيضني، فهما زوجان؛ وكل واح

     جتعاىل _يف قوله _ ~ _ اجقال الز _: مهاجأَزْووا وظَلَم ينوا الَّذرشاح  
 ]ءهم وضرباءهمونظرا: ، معناه]٢٢: الصافات.  

  
 يعندي من هذا أزواج، أي أمثال، وكذلك زوجان من اخلفـاف أَ  :تقول     
قد تناسبا بعقـد   وكذلك الزوج املرأة، والزوج املرء، .نظري صاحبه واحد لُّكُ

: ، أي]٥٠: الشـورى [   أَو يزوجهم ذُكْرانًـا وإِنَاثًـا   :_ تعاىل _وقوله  .النكاح
  .فهما زوجان: اقترن أحدمها باآلخرشيئني  يقْرم، وكل

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٢٢  

  
 .بنني وبعضهم بنات، فذلك التـزويج  جيعل بعضهم: _ ~ _ قال الفراء     

   .)١(لصنف، والذكر صنف، واألنثى صنفا: أراد بالتزويج التصنيف؛ والزوج
يح، وجيمع الزوج أزواجاً امرأته، وهو الفص: بعلها، وزوج الرجل: وزوج املرأة

  .وأزاويج
  

  : _ تعاىل _قال  .هذه زوجي: هذا زوجي، ويقول الرجل :وتقول املرأة     

أَمسـك علَيـك     و .]١٩:األعـراف [،]٣٥:البقرة[ اسكُن أَنـت وزَوجـك الْجنـةَ   
كجزَو ]٣٧:األحزاب[،    ٍجزَو كَـانجٍ مالَ زَودبتاس دتُّمأَر إِنو  ]؛ ]٢٠:النساء

  .)٢(أي امرأة مكان امرأة 

  

                                                
  ).١٠٩-١٠٧/ ٦(لسان العرب: ينظر (١)
، باب الزاء والـواو ومـا   )٣٥/ ٣(، ومعجم مقاييس اللغة)١٠٩-١٠٨/ ٦(لسان العرب: ينظر (٢)
  ".الزوج" ، باب اجليم، فصل الزاي، مادة )٢٩٩/ ١(، والقاموس احمليط"زوج"ما، مادة يثلثه



 

 

 

  ٢٣  

  
  

  :مسأَلة
  حكْم خدمة املرأَة زَوجها

  
  

  

 
  
  
  



 

 

 

  ٢٤  

  

     __
 

  :القول األول •
 لُهوأَ ةيكالاملَ ضعوب ةلَابِنواحلَ ةيعافمن الش مِلْالع لِهأَ ورهمج إليه بهما ذَ     
  .)١( رِاهالظَّ

ال جيب على املرأة خدمة زوجها، ال يف عجنٍ وال خبزٍ وال طَبخٍ وحنوه،  :من أنه
  من كَنسِ الدارِ أو ملِء املاِء من البئر أو الطَّحن، وأشباهه،

  

، )٢( منعت وجوب خدمة الزوج على زوجته يف شـيءٍ : ائفةفهذه الط     
أكثر األصـحاب،  وعليه  ،_ ~ _وهو املنصوص عليه يف مذهب اإلمام أمحد 

  .)٣( وقدمه يف الفروع

                                                
، وزاد )١١/١٥٥(واحمللَّـى ، )٤/٢٦٣(نة الكربىوداملُ، و)١٤٨-١/١٤٧(ني الفقهيةالقوانو، )١٠/٢٢٥(املغين :ينظر (١)
، حاشـية الـروض   )٤/١٨٠(، حاشـية املنتـهى  )٤/١٨٠(، منتهى اإلرادات)١٩/٤٤(، واملوسوعة الفقهية)٥/١٧٠(املعاد
  ).٦/٤٣٣(املُربِع
، ودليل )٤٢٦_٢١/٤٢٣(، والشرح الكبري)٥/١٧٠(، وزاد املعاد)٥/١٩٥(، وكشاف القناع)١٠/٢٢٥(املغين :ينظر (٢)

  ).٣/٩٤(الطالب
  ).٥/٣٢٩(، وكتاب الفروع)٨/٣٦٢(، واإلنصاف)١٠/٢٢٥(املغين :ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٥  

  
 

q الدليل األول:  
زمها بذل إن املعقود عليه من جهتها االستمتاع، ومنفعة البضع، فال يل :قالوا     

ألن عقـد   ؛)١(غريه وال ميلك الزوج من منافع الزوجة شيء غري االستمتاع ا 
، فال ميلك غريه مـن  متاع، ال االستخدام وبذل املنافعالنكاح إمنا اقتضى االست

  .)٢( منافعها
v  
  :اجلواب األول §
الزوجني يقضي وطره من صاحبه؛  وهو أن املهر يف مقابلة البضع، وكُلٌّ من     
سوتها ومسـكَنها ليكـون يف مقابلـة    إمنا أوجب نفَقَتها وكُ _  _ألن اهللا

  .)٣(استمتاعه ا، وخدمته إِياه، وما جرت به عادة األزواج 
  

                                                
  ).٥/١٩٥(، وكشاف القناع)٢٢٦_ ١٠/٢٢٥(املغين: ينظر (١)
  ).٣/٩٤(، ومنار السبيل)٥/١٧٠(زاد املعاد: ينظر (٢)
  ).٥/١٧١(زاد املعاد: ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٦  

  
  :اجلواب الثاين §
أن العقود املطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة املـرأة وقيامهـا        

  .)١(صاحل البيت الداخلة مب
  

q الدليل الثاين:  
وذلك مـن   ،)٢(يف صحيحه _ ~ _البخاري  استدلوا مبا أخرجه اإلمام     
_ أتت الـنيب   _ $ _ ةـأن فاطم_   _بن أيب طالب  ديث عليـح
 _ حني اهللا ـربك ما هو خـأال أُخ « :تسأله خادماً، فقالسبلك منه، ت ري

 وثالثني، وحتمدين اهللا ثالثاً وثالثني، وتكبرين اهللا أربعاً وثالثنيعند منامك ثالثاً 
«.   
  
  

  
  

                                                
  ).٥/١٧١(زاد املعاد: ينظر (١)
  ).٥٣٦٢(باب خادم املرأة، من كتاب النفقات، حديث رقم: يف (٢)



 

 

 

  ٢٧  

  
  

q الدليل الثالث:  
تزوجين الزبري  «:قالت _ { _استدلوا حبديث أمساء بنت أيب بكرٍ الصديق      

وماله يف األرض من مالٍ وال مملوك وال شيء غري ناضح وغري فرسه فكنت أعلف 
أخرز غَربه وأعجن، ومل أكن أُحِسن أخبز، وكان خيبز جارات فرسه وأسقي املاَء و
وى من أرض الـزبري ـ الـيت    وكُن نسوة صدقٍ، وكنت أنقل الن يل من األنصار

فجئـت  : على رأسي ـ وهي مين على ثُلثَي فرسخ  _  _اقطعه رسول اهللا  
ألنصـار،  ومعه نفر مـن ا  _  _وى على رأسي فلقيت رسول اهللا والن يوماً

، ليحملَين خلْفَه، فاستحييت أن أسري مع الرجـال  ))إِخ إِخ : (( فدعاين، مث قال
أين قد  _  _وذكرت الزبري وغريته ـ وكان أغري الناس ـ فعرف رسول اهللا   

وعلى رأسـي   _  _لقيين رسول اهللا : استحييت فمضى فجئت الزبري فقلت
اخ النمن أصحابه، فَأَن رفت غريتـك،  وى ومعه نفرألركب، فاستحييت منه وع
حىت أرسل إِيلَّ : قالت. ركوبك معه واهللا لَحملُك النوى كان أشد علي من: فقال

  .)١( »أبو بكرٍ بعد ذلك خبادم تكفيين سياسةَ الفرس، فكأمنا أعتقين 
  

                                                
  ).٥٢٢٤(لغرية، من كتاب النكاح، حديث رقمباب ا: أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف (١)



 

 

 

  ٢٨  

  
 

 
     ـأم حـلموا قـ رضي اهللا  فاطمة ةَـص  عنها ـ على أن خدمتها لعلي 
 _ _ ومل تكن الزمة عليها عاًكانت تطو،  
  

بينهما على ما تليق به األخالق املرضـية،   _ _  النيب وا قَسمـوحمل     
  .)١(، ال على سبيل اإلجياب دةوجمرى العا

  
نت ـ على أن خدمتها للزبري كا ـ رضي اهللا عنها  أمساء ةَصوا قـوحمل     

  ،)٢(تبرعاً وإحساناً، ومل يكن ذلك واجباً عليها 
ع ومكارم األخـالق، فـأين   واألحاديث املذكورة إمنا تدلُّ على التطو :واـقال

  .)٣( !الوجوب منها؟

                                                
  ).١٠/٢٢٦(املغين: ينظر (١)
  ).٥/١٧١(، وزاد املعاد)٩/٤٠٢(، وفتح الباري)١٠/٢٢٦(املغين: ينظر (٢)
  ).   ٥/١٧٠(زاد املعاد: ينظر (٣)



 

 

 

  ٢٩  

  
 عوتذلك احلَ قِّبلوه من أن ذلك كان تطوعـاً  :لُمم بنوه على ما أصبأ 

)١(.  
     ويوجهة استدالهلمر كانت تشتكي مـا  _ رضي اهللا عنها _ أن فاطمة :د

 يقل لعلي تلقى من اخلدمة، فَلَم _ _  ال خدمة عليها، وإمنا هي عليك، وهو
 _ _ ً٢( ...!!ال حيايب يف احلكم أحدا(.  
  

     ـوأما يف قصلو : ـ فللخصم أن يعكس فيقول ـ رضي اهللا عنها أمساء ة
ة عليه وعليهـا،  قَّعلى ذلك، مع ما فيه من املشمل يكن الزماً، ما سكت أبوها 

  .)٣(عنده  _ _ يق ذلك مع عظمة الصد _ _ وال أقر النيب 
  

ـ والعلف على رأسها،  رضي اهللا عنهااء ـ  أمس _ _  النيب وملَّا رأى     
  ذا ـدمة عليها، وأن هـمل يقل له ال خ،ن أصحابه وجلسائهم _ _ والزبري 

  
                                                

  ).٤٠٣_٩/٤٠٢(فتح الباري :ينظر (١)
  ).٥/١٧١(زاد املعاد: ينظر (٢)
  ).٩/٤٠٣(فتح الباري: ينظر (٣)



 

 

 

  ٣٠  

  
ل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، ظلم هلا، ب
  .)١(...!! ة والراضية، هذا أمر ال ريب فيهبأن منهن الكاره _ _ مع علمه 

  
     وال يصح وغنيـة،  رأة ـ بني شريفة ودنيئة، وفقرية  ـ يف خدمة امل  فريقالت

تشكوا إليـه   _ _ جاءته فهذه أشرف نساء العاملني كانت ختدم زوجها، و
  .)٢( _ _ اخلدمة، وما تلقى يداها من الرحى، فلم يشكها 

  
ولكن األوىل هلا فعل ما : ( ـ بقوهلم ـ فيما ذهبوا إليه مث إن استدراكهم     

جرت العادة بقيامها به؛ ألنه العادة، وال تصلح احلال إال به، وال تنتظم املعيشـة  
  ؛...لقوهلم بعدم وجوب خدمة املرأة زوجهافيه إضعاف  )٣() بدونه

  
  .)٤() هو رفع توهم تولّد من كالم سابق (  :إِذْ االستدراك

                                                
  ).٥/١٧١(زاد املعاد: ينظر (١)
(٢) ٥/١٧١(، وزاد املعاد)٩/٤٠٢(ريفتح البا: نظري.(  
  ).   ٥/١٩٥(، وكشاف القناع)١٠/٢٢٦(املغين: ينظر (٣)
(٤) ٣٤(ص ،كتاب التعريفات: نظري.(  



 

 

 

  ٣١  

  
  ،هذا القول بالضعف  _ ~ _ شيخ اإلسالم ابن تيمية فصد وـوق      
ال جتب عليـه العشـرة   : وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: ( إِذْ قال

اشرة له باملعروف؛ بل الصاحب يف السفر الذي هـو  والوطء؛ فإن هذا ليس مع
نظري اإلنسان وصاحبه يف املسكن إن مل يعاونه على مصلحة مل يكن قد عاشـره  

  .)١() باملعروف
  

وأما استدالل القائلني ( :)٢( _ ~ _ حممد صديق حسن خان: قال الشيخ     

، ]٢٢٣: البقـرة [   ملَّكـُ  حـرث  نسـآؤكُم  : _ تعاىل_ بعدم الوجوب بقوله 
  وحنو ذلك فليس مما يفيد املطلوب،

                                                
  ).   ٣٤/٩٠(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: ينظر (١)

حممد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا احلسيين البخاري القنـوجي، أبـو   : هو الشيخ(٢) 
ند، وتعلم يف هـ، ونشأ يف قنوج باهل١٢٤٨من رجال النهضة اإلسالمية اددين، ولد يف عام : الطَّيب

دهلي، وسافر طلباً للمعيشة مث أقام وتوطن وألَّف وصنف، له نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسـية  
أجبد العلـوم  (( و )) حسن األسوة يف ما ثبت عن اهللا ورسوله يف النسوة ـ ط ((واهلندية، منها بالعربية 

)) لف القماط ـ ط  (( ء يف التفسري، و عشرة أجزا)) وفتح البيان يف مقاصد القرآن ـ ط ((و )) ـ ط
العلـم  (( يف احلديث، و))عون الباري ـ ط ((و)) وحصول املأمول من علم األصول ـ ط ((يف اللغة، 

الطريقة (( و ))العربة مما جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة ـ ط (( و )) اخلفاق من علم االشتقاق ـ ط 



 

 

 

  ٣٢  

  
مل نقف على دليل يدلُّ علـى الوجـوب، وال    :وكان يكفيهم أن يقولوا      

لنسائه ونساء  _ _ يثبت مثل هذا احلكم الشاق بدون ذلك، وجمرد تقريره 
  .)١() املسلمني على العمل يف بيوت األزواج غايته اجلواز ال الوجوب 

  

 غفر اهللا له ورمحـه ـ  حممد ناصر الدين األلباين: قال العالَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمة املُحدث الشيخ     
  .)٣() ومل جند ملن قال بعدم الوجوب دليالً صاحلاً : ( ـ)٢(
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
خالصة الكشاف (( و )) رام من تفسري آيات األحكام ـ ط نيل امل(( يف ترك التقليد، و )) املثلى ـ ط 

رسـالة  )) غصن البان املورق ـ ط (( و)) البلغة إىل أصول اللغة ـ ط (( يف إعراب القرآن، و )) ـ ط
يف شرح الدرر للشـوكاين ،  )) ـ ط  ةديالنالروضة (( و )) نشوة السكران ـ ط (( يف األدب ، ومثلها

  .ترمجة) ٥٤٣( التراجم اشتمل علىيف)) التاج املكلل ـ ط (( و
  .هـ١٣٠٧مجادى اآلخرة من عام  ٢٩ليلة  _ ~ _كانت وفاته  
  ) ].١٦٨_٦/١٦٧(األعالم للزركلي : ينظر[ 

(١) نظري :الروضة الن٢/٨١(ةدي .(  
هـ قبـل  ١٤١٩؛ ألن البحث كُتب يف عام"حفظه اهللا ورعاه "  :الذي كتبته األصل يف املخطوط (٢)

  ".غفر اهللا له ورمحه"هـ ١٤٢٠يخ، وأبدلتها ملناسبة احلال بوفاة الشيخ عام وفاة الش
(٣) ٢٨٨(آداب الزفاف، ص: نظري  .(  



 

 

 

  ٣٣  

  

أما األدلة اليت تفيد وجوب خدمة املرأة لزوجها، فتأيت يف أدلة القول  •
  .الثاين

  

  :الثانيالقول  •
   )٣(، وهو قولُ أيب ثور)٢( ةيكالمجهور املَو )١( احلَنفيةُ ما ذهب إليه     

                                                
(١) املختار من كتب احلنفية)١٩/٤٤،٤٠(ملوسوعة الفقهيةا: نظري رباإلحالة على الد ،.  
كفايــة ، و)١٧٥،  ٢/٨٩(حاشـية العـدوي  ، و)٥١١-٢/٥١٠(ســوقيحاشـية الد : ينظـر  (٢)

  ).١٤٨-١/١٤٧(القوانني الفقهيةو ،)٢٤-٢/٢٣(اينوالفواكه الدو ،)٢/١٧٥(الطالب
أبو عبداهللا، وأبو ثورٍ لقَـب،  :إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب، الفقيه البغدادي، يقال كنيته (٣)

أبو داود، وابـن  : هحدث عن. مسع من سفيان بن عيينه ووكيع بن اجلراح وابن علَية . صاحب الشافعي
أعرفه بالسـنة منـذ   : سئل عنه اإلمام أمحد بن حنبل فقال. ماجه، ومسلم خارج الصحيح، وأبو حامت

سل غرينا، سل الفقهاء، سل : مخسني سنة وهو عندي يف مسالخ الثوري، وقال لرجل سأله عن مسألة
كان أحد أئمة الدنيا فقهـاً  : حبانوقال أبو حامت بن . ثقة مأمون، أحد الفقهاء : وقال النسائي. أبا ثور

كان : قال احلاكم. وعلماً وورعاً وفضال، صنف الكتب وفَرع على السنن، وذب عنها، رمحه اهللا تعاىل
: فقيه أهل بغداد ومفتيهم يف عصره، وأحد أعيان احملدثني املتفننني ا، وقال عبداهللا بن اإلمـام أمحـد  

إنـه  رمحه اهللا : صلَّيت على أيب ثور، فقال: ال يل أيب أين كنت؟ فقلتانصرفت من جنازة أيب ثور، فق
وعدوه أحد أئمة الفقهاء، ولد يف حدود سنة سبعني ومئة، وكانت وفاته : قال ابن عبد الرب. كان فقيهاً

، رقـم الترمجـة   )١٤١_١/١٤٠(ذيب التهذيب: ينظر.[ لثالث بقني من صفر، سنة أربعني ومئتني 
  ) ] .    ٧٦_١٢/٧٢(، وسري أعالم النبالء )١٧٤(، رقم الترمجة)١٠٧(التقريب ص ، و)٢١١(



 

 

 

  ٣٤  

  
رِكْوأيب ب بن أيب شيوأيب إِ )١(ة بساين، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن حجاق اجلُوز
  .)٢(ـ رمحهم اهللا ـ مية، وتلميذه العالَّمة ابن القَتيمي

 مة املرأة لزوجها باملعروفجوب خدو: وابأن الص،  
  

                                                
عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي األصل أبو بكر ابن أيب شـيبة احلـافظ    (١)

بـن  ابن املبارك، وشرِيك، وهشيم، و وكيع، وابن علِّية، وابن مهدي، والقطَّان، وا: الكويف، روى عن
البخاري ومسلم و أبوداود وابن ماجه والنسائي بواسطة وابنه أبـو شـيبة   : روى عنه. عيينة، ومجاعة

إبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل، وحممد بن سعد، وأبو زرعة، وأبو حامت ،وعبداهللا بن 
انتـهى العلـم إىل   : القاسم ثقة حافظ، قال أبو عبيد . اإلمام أمحد بن حنبل، وبقي بن خملد ، ومجاعة

قال ابن خـراش  . فأبو بكر أسردهم له ، وأمحد أفقههم فيه، وحيىي أمجعهم له، وعلي أعلمهم به: أربعة
وأصحابنا : يا أبا زرعة: ما رأيت أحفظ من أيب بكر بن أيب شيبة، فقلت: مسعت أبا زرعة الرازي يقول

كان متقناً حافظاً دينا ممن كتب : بن حبان يف الثقاتوقال ا. دع أصحابك خماريق: ، فقال!!البغداديني
البخاري ثالثني حديثاً، ومسـلم  : روى عنه. ومجع وصنف وذاكر  وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع

ـذيب  : ينظـر . [هــ يف احلـرم   ٢٣٥سـنة   _ ~ _مـات  . ألفاً ومخسمئة وأربعني حـديثاً 
  ) ].٣٦٠٠(، رقم الترمجة ) ٥٤٠(والتقريب ص ، )٤١٤٥(، رقم الترمجة )٢٤٠_٣/٢٣٩(التهذيب

(٢) باإلحالـة  )١٩/٤٤،٤٠(، واملوسوعة الفقهية)١٧٠_٥/١٦٩(وزاد املعاد ،)١٠/٢٢٥(املغين: نظري
  .على الدر املختار



 

 

 

  ٣٥  

إذا امتنعت املرأة عن الطَّحنِ واخلَبزِ، إن كانت ممن ال ختدم،  :قالت احلَنفيةُ     
أو كان ا علَّةٌ فعليه أن يأتيها بطعامٍ مهيأ، وإال بأن كانت ممن ختـدم نفسـها   

ذلـك، لوجوبـه    وال جيوز هلا أَخذُ أُجرة علىوتقدر على ذلك ال جيب عليه، 
  .)٢( شريفة )١( عليها ديانةً ولو

  
وجيب على املرأة خدمة زوجهـا  ( : _ ~ _ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     

باملعروف من مثلها ملثله، ويتنوع ذلك بتنوع األحوال، فخدمة البدوية ليسـت  
  .)٣() كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة 

   
  
  
  

                                                
، )إن(و)حـىت : (، إشارة لوجود خالف يف املسألة، ومثلـها )ولو : ( قوهلم يف كتب الفقه :فائدة (١)

  . هذه املسألة يف القول األول، فرياجع هناكوسبق رأي املخالف يف
(٢) املختار)١٩/٤٤،٤٠(ملوسوعة الفقهيةا: نظري رباإلحالة على الد ،.  
(٣) وجممــوع  ، )٤٢٠(صمن فتاوى شيـخ اإلسـالم ابـن تيميـة،     االختيارات الفقهية: نظري

  ).٤/٤٧٤(، الفتاوى الكربى)٩١_٣٤/٩٠( الفتـاوى



 

 

 

  ٣٦  

 
q الدليل األول:  
ي مثْلُ ولَهن : قوله تعاىل  الَّذ هِنلَيع وفرعبِالْم   ]٢٢٨: البقرة  .[ 

وهلن على الرجال : أي: ( يف تفسريه هلذه اآلية _ ~ _ قال احلافظ ابن كثري
من احلق مثل ما للرجال عليهن فليؤد كل واحد منهما إىل اآلخر ما جيب عليـه  

  .)١() املعروف ب
  

فعلى الرجل اإلنفاق وتدبري أمور البيت اخلارجية كلها، فماذا يقال هـذا  (      
من املرأة إال تدبري أمور البيت الداخلية كلها من رعاية الزوج والولـد، ويئـة   
الطعام والشراب ونظافة البيت والثياب وما إليها، وأما االستمتاع فهو مقابـل  

أحد من الصحابة أن امرأته طلبت منه على سبيل الوجوب  مبثله، وليس يف سرية
   رح أحدهم بأن املرأة غري مكلَّفة شرعاًـهي أو وليها أن يؤمن هلا خادماً، أو ص

بيتها، بل إن نساءهم كن خري معوان هلم يف ذلك، ولو كان ذلك غـري   خبدمة
  .)٢( )واجب عليهن لتمسكت به إحداهن أو وليها 

 
                                                

(١) ٦١٠_١/٦٠٩(كثريتفسري ابن : رنظي.(  
(٢) ٤(حاشية) ٣/٩٤(على منار السبيل حممد عيد العباسي: تعليق الشيخ: نظري.(  



 

 

 

  ٣٧  

q الدليل الثاين:  
  ].٣٤: النساء[ النساء علَى قَوامون الرجالُ : قوله تعاىل  
       
الرجل قَـيم  : أي: ( يف تفسريه هلذه اآلية _ ~ _ قال احلافظ ابن كثري     

، فناسب أن يكـون قَيمـاً   ...على املرأة، وهو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها
: أي( ،)١( ]٢٨٨:البقرة[   درجةٌ علَيهِن جالِوللر : كما قال اهللا تعاىلعليها؛ 

  .)٢() يف الفضيلة واخللق، واملرتلة، وطاعة اَألمر، واإلنفاق، والقيام باملصاحل 
 
q الدليل الثالث:  

حات   : قوله تعـاىل        ـالفَالص  تَـاتقَان  ظَـات افـبِ  حـا  لِّلْغَيـظَ  بِمفح  اللّـه  
  ].٣٤:النساء[

  

                                                
(١) ٢٩٣_٢/٢٩٢(تفسري ابن كثري: نظري.(  
(٢) ٦١٠_١/٦٠٩(تفسري ابن كثري: نظري  .(  



 

 

 

  ٣٨  

حات    :وقوله: ( يف تفسريه _ ~ _ قال احلافظ ابن كثري      ـالفَالص  أي :

يعـين مطيعـات   : وغري واحد _ { _، قال ابن عباس  قَانتَات من النساء 
  .)١() ألزواجهن 

  
فمن طبيعة املؤمنة الصاحلة، ومن صفاا املالزمة هلا، وحبكم إمياا وصالحها، ( 

الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة وحمبة، ال عن : عة، والقنوتقانتة مطي...أن تكون
  !.قَسرٍ وإِرغامٍ وتفلُّت ومعاظلة

       
ول ومل يقل طائعات؛ ألن مـدلول اللفـظ األ  ،  قَانتَـات  : ومن ثَم قال     

وهذا هو الذي يليق بالسكن واملـودة والسـتر    ،...نفسي، وظالله رخيةً ندية
ويطـبعهم  النفس الواحدة يف احملضن الذي يرعى الناشـئة   والصيانة بني شطري

  .)٢()جبوه وأنفاسه وظالله 
  
  

                                                
(١) ٢٩٣_٢/٢٩٢( تفسري ابن كثري: ظرني.(  
(٢) ٦٥٢/ ٢(يف ظالل القرآن: نظري.(  



 

 

 

  ٣٩  

صاحل  _ _ ؛ وألجل هذا املقام، مقام قنوت املرأة لزوجها امتدح النيب      
خـري   «: نساء قريش ملقامهن من أزواجهن، وحسن معاشرن هلم، حيث قال

اه على ولد يف صغره، وأرعـاه علـى   أحن: نساٍء ركنب اإلبل صاحلُ نساِء قريش
  .)١(»زوجٍ يف ذات يده 

  
وحق للنساء الصاحلات القانتات القرشيات أن يفخـرن ـا منقبـة؛ أن         

  :؛ وما ذاك إالَّ جلمعهن خصلتني عظيمتني_ _ امتدحهن رسول اهللا 
  

  .وفرة حنان على أوالدهن، وكبري حنوهن، وكثرة إشفاقهن عليهم :األوىل
هي اليت تقوم عليهم يف حال يتمهم فـال تتـزوج؛ فـإن    : واحلانية على ولدها

  . _ ~ _ قاله اهلرويزوجت فليست حبانية ت
  
  
  

                                                
باب حفظ املرأة لزوجها يف ذات يده والنفقة، من كتاب : ام البخاري يف صحيحه، يفأخرجه اإلم (١)

  ).٥٣٦٥(النفقات، حديث رقم



 

 

 

  ٤٠  

احلانية عند أهل اللغة اليت تقيم على ولدها فال :  _ ~ _ وكذا قاله ابن التني
  .)١(تتزوج؛ فإن تزوجت فليست حبانية

  
     لفتأم م يف تربيـة    معرفة هؤالء النسوة حلقوق أزواجهن حىت بعـد وفـا

أوالدهن، والبقاء على إصالحهم، والقيام على خدمتهم، مع حلِّ زواجهن بعـد  
  !!.وفاة أزواجهن؛ فكيف ا يف حال حياة الزوج إذا كان هذا شأا بعد وفاته؟

أن أحفظ وأصون ملال أزواجهن باألمانة فيه والصيانة له، وتـرك   :واألخرى
  .)٢(التبذير يف اإلنفاق

  
وهذا احلديث دليلٌ على أن شأْن املرأة تدبري ما ميلكه الـزوج يف مرتلـه،        

يف  _ ~_ وقيامها على خدمته فيما حتت يده؛ وهلذا ترجم اإلمام البخـاري  
  .حفظ املرأة لزوجها يف ذات يده والنفقة: صحيحه على هذا احلديث، باب

  
  

                                                
(١) ٣/٣٧١(، ولسان العرب)٦٣٤/ ٩(تح الباريف: نظري.(  
(٢) ١٥٧/ ٩(فتح الباري: نظري.(  

  



 

 

 

  ٤١  

 _ سـبحانه _ من هذا املعروف عند من خاطبهم اهللا وخدمة املرأة لزوجها      
بكالمه، وأما ترفيه املرأة، وخدمةُ الزوج وكَنسه، وطَحنه، وعجنه، وغسـيله،  

ي  مثْـلُ  ولَهـن  : واهللا تعاىل يقول ،وفرشه، وقيامه خبدمة البيت؛ فمن املنكر الَّـذ 

 هِنلَـيع  وفرعبِـالْم  ]وقـال ]٢٢٨:البقرة ، :  ُـالجالر  ـوناملَـى  قَوـاء  عسالن  
القوامة عليـه  وإذا مل تخدمه املرأة، بل يكون هو اخلادم هلا، فهي  ؛]٣٤:النساء[
)١(.  

   
q الدليل الرابع:  
     ةُقوفاطمة ص اآلنفة الذِّكر، _ { _ علي  

_ ر منه ـح األمـفإن ص: ( _ ~_  قال الشيخ حممد صديق حسن خان
 _ ك بـه علـى إجبـار    ـللبتول خبمسدمة زوجها، كان ذلك صاحلاً للت

  .)٢() املمتنعة 
  

                                                
(١) ١٧١_٥/١٧٠(زاد املعاد: نظري.(  
(٢) الروضة : نظريالن٢/٨١(ةدي.(  



 

 

 

  ٤٢  

بني علي  _ _ النيب  مكَح :يف الواضحة )١( _ ~ _ قال ابن حبيب    
وبني زوجته فاطمة ـ رضي اهللا عنها ـ حني اشتكيا    _ _ بن أيب طالب 

البيت، وحكم على علـي   إليه اخلدمة، فحكم على فاطمة باخلدمة الباطنة خدمة
العجني والطَّبخ، والفرش : واخلدمة الباطنة :مث قال ابن حبيبباخلدمة الظاهرة، 

  .)٢(وكَنس البيت، واستقاُء املاء، وعملُ البيت كله 
     
  
  
  

                                                
  عبدامللك بن حبيب بن سليمان األندلسي، أبو مروان الفقيه املشهور ،: هو (١)

  .صعصعة، وزياد بن عبدالرمحن، وابن املاجشون، ومطرف، وغريهم: روى عنه
د حبيب برياسة العلم يف األندلس، وكان حافظاً للفقه نبيالً، صـنف يف  بقي بن خملد، تفر: وروى عنه

األدب، وله الواضح يف الفقه ومل يصنف مثله، وكتاب فضائل الصـحابة، وكتـاب   الفقه والتاريخ، و
غريب احلديث، وكتاب حروب اإلسالم، وكان نحوِياً عروضياً شاعراً نسابة طويل اللسان متصرفاً يف 

ـ )٣/٤٦٩(ذيب التهـذيب : ينظر.[فنون العلم، مات يف ذي احلجة سنة تسعٍ وثالثني ومئتني   م، رق
  )].٢٤٢٠٢(، رقم الترمجة)٦٢٢(ص، وتقريب التهذيب،)٤٨٨٣(الترمجة

(٢) ة رسـول اهللا   : ، وقال احملقق)٥/١٦٩(زاد املعاد: نظريـيذكره ابن فرج القرطيب املـالكي يف أَقْض  
_  _، ٧٣(ص.(  



 

 

 

  ٤٣  

 _ _ فـإن الـنيب   : ( من طُرقٍ بلفظ )١( _ ~ _ وروى اجلُوزجاين     
وعلى علي ما كان خارجاً من البيت مـن  قضى على ابنته فاطمة خبدمة البيت، 

  .)٢() عملٍ 
  

                                                
 إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، أبو إسحاق اجلُوزجاين، نزيل دمشـق، نسـبته إىل  : هو (١)

  .جوزجان من كوربلخ خبرسان، له عن أمحد بن حنبل مسائل
أبوداود، والترمذي، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حامت، وابـن  : روى عنه

  .خزمية، وابن جرير الطَّربي، ومجاعة
  .اًإبراهيم جليل جدا، كان أمحد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديد: قال اخلالَّل

  .كان من احلفاظ املصنفني املخرجني الثقات: وقال الدارقطين. ثقة: وقال النسائي
  .كان يسكن دمشق وكان أمحد يكاتبه فيتقوى بكتابه ويقرؤه على املنرب: وقال ابن عدي

  .هـ٢٥٩مات بدمشق يوم اجلمعة مستهل ذي القعدة سنة 
بن قاسم ـ رمحه اهللا رمحة واسعة ـ عند ترمجتـه    عبدالرمحن بن حممد : على ما نقله الشيخ :وهنا تنبيه

هـ،فلم أَجده، وإمنا الذي يف ٢٢٩وأنه مات سنة ):١(هامش)٥/٤٥٠(له يف حاشيته على الروض املربع
هـ، والذي جزم به احلـافظ ابـن حجـر يف    ٢٥٦هـ،وقيل سنة٢٥٩ذيب التهذيب أنه مات سنة 

ابن قاسم ـ عليه رمحة اهللا ـ قولٌ مرجـوح مل     هـ، فلعلَّ ماذكره الشيخ٢٥٩التقريب أن وفاته سنة
  !!.أطَّلع عليه، أو سبق قلمٍ، أو نتاج تصحيف من األصل ، ومن ذا الذي يصان عن النقص

(٢) اف القناع:نظريوأخرجه "):٣٠(، وقال احملقق يف هامش)١٠/٢٢٥(، واملغين)١٩٦_٥/١٩٥(كش
  ."عن ضمرة بن حبيب) ٦/١٠٤(أبو نعيم يف احللية



 

 

 

  ٤٤  

باب عملِ املرأة : يف صحيحه _ ~ _ وبوب اإلمام البخاري ♦
  .)١(يف بيت زوجها 

  
 _ أتت النيب  _ $ _أن فاطمة : _ _ ديث علي ـوأورد ح     

ــ فلـم    ـ وبلغها أنه جاَءه رقيق تشكو إليه ما تلقى يف يدها من الرحى _
فجاءنا وقد أخذنا : فلما جاء أخربته عائشة، قال. دفه، فذكرت ذلك لعائشةتصا

فجاء فقعد بيين وبينها حـىت  . » على مكانكما « :مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال
إذا  ،أال أدلكما على خريٍ ممـا سـألتما؟   «: وجدت برد قدميه على بطين فقال

حا اهللا ثالثـاً وثالثـني،   ـ فسب ـ أو أويتما إىل فراشكما أخذمتا مضاجعكما
  .» وامحدا ثالثاً وثالثني، وكبرا أربعاً وثالثني؛ فهو خري لكما من خادم

  
يؤخذ منه أن كل من كانت هلا طاقة من النساء  :_ ~ _ قال الطَّربي(       

على خدمة بيتها يف خبز أو طحن أو غري ذلك أن ذلك ال يلزم الزوج إذا كـان  
  . ذلك بنفسه معروفاً أن مثلها يلي

  

                                                
  ).   ٥٣٦١( كتاب النفقات، حديث رقميف (١)



 

 

 

  ٤٥  

     ووجاَأل هخأن فاطمة ملا سألت أباها :ذ  _ _   اخلادم، مل يأمر زوجهـا
بأن يكفيها ذلك إما بإِخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعـاطي  
ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إىل علي ألمره به، كما أمره أن يسوق إليها 

أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت املـرأة أن  صداقها قبل الدخول، مع 
  .     )١(!! ) تؤخره، فكيف يأمره مبا ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟

      
ال خدمة عليها، وإمنـا  : فَلَم يقُلْ لعلي( : _ ~ _ مة ابن القيمقال العالَّ     

  .)٢() ال حيايب يف احلكم أحداً  _ _ هي عليك، وهو 
  

يف الصحيحني  فقد صح(: _ ~ _ حممد صديق حسن خان: قال الشيخ     
  ،_ )٣(مما تطحن  _ول ـأن الرحى أثَّرت يف يد البت «: اـوغريمه

  
  

                                                
(١) ٩/٦٢٧(فتح الباري: نظري.(  
(٢) ٥/١٧١(زاد املعاد: نظري.(  
مـن  ، ...يف باب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسـول اهللا : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه (٣)

  ).٣١١٣(كتاب فرض اخلمس، حديث رقم



 

 

 

  ٤٦  

ـ،  وال شرف كشرفها ـ رضي اهللا عنها وأرضاها  » والقربة أثَّرت يف حنرها 
أرادت الرجـوع  عليها إال متكني زوجها من الوطء، و فمن زعمت أنه ال جيب

  .)١() بأجرة عملها، مل حتل إجابتها إىل ذلك 
  

q الدليل اخلامس:  
صح عن أمساء أـا  : ( وهو أنه _ ~ _ ما استدل به العالَّمة ابن القيم      
كنت أخدم الزبري خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسـه،  : قالت

  .)٢(وكنت أَحتش له، وأقوم عليه 
     وصوتعجن، : اعنه ح ،لوالد رِزخفرسه، وتسقي املاء، وت فلعا كانت تأ

٤()  )٣(وى على رأسها من أرضِ له على ثلثي فرسخ وتنقل الن(.  
  
  

                                                
(١) الروضة : نظريالن٢/٨١(ةدي.(  
وقـال  )٥/١٧٠(زاد املعـاد : ، وينظـر )٣٤٧_٦/٣٥٢(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )٤(،)٣(،(٢)
   ".إسناده صحيح:"حمققه

  
  



 

 

 

  ٤٧  

ال : أمساء والعلف على رأسها، والزبري معه، مل يقل له _ _  ا رأىوملَّ(      
خدامها، وأقر سائر أصـحابه  خدمة عليها، وأن هذا ظلم هلا، بل أقره على است

على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر ال ريب 
  .)١() فيه 
  

واستدل ذه القصة على أن ( : _ ~ _ قال احلافظ ابن حجر العسقالين     
محل : ، والذي يترجح…ع ما حيتاج إليه زوجها من اخلدمةعلى املرأة القيام جبمي

  .)٢() مر يف ذلك على عوائد البالد فإا خمتلفة يف هذا الباب األ
  

، أنه اقترب من قول القـائلني بوجـوب   اهر من كالم ابن حجرـوالظ(      
خدمة الزوج والبيت على الزوجة على النحو الذي يقتضي به عـرف النـاس   

  .)٣() وعادم 
  

 

                                                
(١) ٥/١٧١(زاد املعاد: نظري  .(  
(٢) ٩/٤٠٢(فتح الباري: نظري.(  
(٣) نظري :٣٠٧_٧/٣٠٦(،…ل يف أحكام املرأة املفص.(  



 

 

 

  ٤٨  

q الدليل السادس:  
وكان  ،ومل أكن أحسن أخبز( : _ { _قول أمساء بنت أيب بكر الصديق       

  .)١() نسوة صدق  وكن ،خيبز جارات يل من األنصار
  

ولذا عتبت علـى   ؛باملرأة طٌونعلى أن خدمة البيت م دليلٌ ففي قوهلا هذا،     
ات وامتدحت جاراا األنصاري، !!ا للخبز ملا كان من وظائفهانفسها عدم إتقا

: حيث وصفتهن بقوهلا، ات أعماهلاو من أولويـه وهـا ساعدا فيمامل حتسنملَّ
 )نسوة صدق  وكن( .  
  

لكثرة ترداده عليهن؛ ألنـه   زباخلَ وحيسن خيبزن نأن نساء األنصار كُ :وفيه     
هو مما  ،وحنوه زٍبعمل البيت من خ نعلى أ وهذه القصة دليلٌ، نمن طبيعة عمله
  .سهاتتواله املرأة بنف

  
  
 

                                                
  ).١(، حاشية)٢٧( صفحةيف تقدم خترجيه (١)

  



 

 

 

  ٤٩  

q ل السابعالدلي:  
بن  لِهمن حديث س )١( يف صحيحه _ ~_  ما أخرجه اإلمام البخاري      
سعد  _  _س أبو أُ «: قالملا عرسـ ي د السدي دعـا الـنيب   اع _ _ 

متـرات يف   فما صنع هلم طعاماً وال قربه إليهم إال امرأته أم أسيد بلت، وأصحابه
من الطعام أماثته له فسـقته   _ _ يب فلما فرغ الن، تور من حجارة من الليل

  .»تتحفه بذلك 
  

هي اليت قامت  _رضي اهللا عنها _  ديسأُ معلى أن أُ ويف هذا احلديث دليلٌ     
  . وما قربه سواها، إذ مل يصنع الطعام إال هي، وجهاباخلدمة يف بيت ز

  
مة على زوجها ؛ فَقَصر اخلدبل ألضيافه، فهذه خدمة الزوجة ال للزوج ذاته     

  .ىل وأخصمن باب أو
  
  
  

                                                
حـديث  ، من كتاب النكـاح ، سـم بالنفـال يف العرس وخدمتهـام املرأة على الرجـباب قي (١)
  .)٥١٨٢( رقم



 

 

 

  ٥٠  

q الدليل الثامن:  
أو _ هلك أيب وترك سبع بنات «: قال _ { _حديث جابر بن عبد اهللا      

تزوجت يـا  :  _ _ فقال يل رسول اهللا  .امرأة ثيباًفتزوجت _ تسع بنات 
 تالعبها جاريةً فهالَّ: قال. بل ثيباً: ؟، قلتأم ثيباً فقال بكراً. نعم: ؟ فقلتجابر

إن عبداهللا هلـك وتـرك   : فقلت له: ، قال؟وتضاحكها وتضاحكك، وتالعبك
، تقوم عليهن وتصلحهن فتزوجت امرأةً، وإن كرهت أن أجيئهن مبثلهن، بنات
  .)١( » أو خرياً. بارك اهللا لك: فقال
  .)٢( »أصبت : قال «: ويف رواية ملسلمٍ     

  
  
  
  
  

                                                
، كتاب النفقـات  من، عون املرأة زوجها يف ولده: يف باب، إلمام البخاري يف صحيحه أخرجه ا (١)

  ).٥٣٦٧(حديث رقم
حديث رقم ، ن كتاب النكاحم، باب نكاح البكرباب استح: يف، أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه (٢)

)٣٦٢٤.(  



 

 

 

  ٥١  

 ن املـرأة وباب ع : (ا احلديث بقولههلذ _ ~ _ يوترجم اإلمام البخار     
ها يف ولده زوج(.  

  
ه استنبط قيام املرأة علـى ولـد   وكأن( : _ ~ _ افظ ابن حجراحلقال      
  .)١()  ووجه ذلك منه بطريق األوىل ، ها من قيام امرأة جابر على اخوتهزوج

  
ـ فإذا كان للمرأة أن ختدم أوالد زوجها ومن يعول من أهله بالق      هم ييام عل

  . !!خبدمة زوجها من باب أوىل وأحرىوإصالح شؤوم؛ فَلَأَن تقوم 
      
  
  
  
  
  
 

                                                
(١) ٩/٦٣٦(فتح الباري: نظري.(  



 

 

 

  ٥٢  

q الدليل التاسع:  
  :ما جاء يف حديث الثالثة الذين ختلفوا يف غزوة تبوك وفيه

، يا رسول اهللا: فقالت، _ _ اهللا ءت امرأة هالل بن أُمية رسولَ فجا(      
 « :قـال  ،ليس له خادم فهل تكره أن أَخدمـه؟ إن هالل بن أُمية شيخ ضائع 

  .)١(احلديث  »، ...ال
  
 _جر هؤالء الثالثـة   _ _ ر النيب ـة بعد أن أمـذه القصـففي ه     
وعدم خماطبتهم، وأمرهم باعتزال نسائهم، جاءت زوج هالل بن أميـة   _ }
علـى أن  وهذا اإلذن فيه دليـلٌ  ، فأذن هلا؛ تطلبه خدمة زوجها _ _ للنيب 

  .حملٌ خلدمة أزواجهنالزوجات 
  
  
  
  

                                                
، من كتـاب املغـازي،   ...ب بن مالكباب حديث كع: أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف (١)

  ).٤٤١٨(حديث رقم



 

 

 

  ٥٣  

q الدليل العاشر:  
إذا  « :قـال  _ _ أن رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ ما روته عائشة      

  .)١( » طعمت املرأة من بيت زوجها غري مفسدة فلها أجرها
  .)٢( »إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة فلها أجرها  «: ويف رواية

  
؛ ا كانت بيدها النفقة وال اإلطعـام تكن املرأة تتوىل القيام باملرتل، مل ملولو      

  .ملرتل، وهي اليت تدبر شؤون البيتفدل هذا على أن املرأة هي املتكفلة خبدمة ا
   

  
  
  
  
  

                                                
باب أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهـا  : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف (١)

  ).١٤٤٠(، من كتاب الزكاة، حديث رقمغري مفسدة
باب أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجهـا  : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف (٢)

  ).١٤٤١(غري مفسدة، من كتاب الزكاة، حديث رقم



 

 

 

  ٥٤  

q  الدليل احلادي عشر :  
  : ويف هذا أحاديث منها، اءه خبدمتهنس _ _ أَمر النيب 
من حـديث   )١(يف صحيحه _  ~_  ما أخرجه اإلمام مسلم :أوالها §

! يا عائشـة  « :قال هلا  _ _ أن النيب _ رضي اهللا عنها _ عائشة 
هلمي املُد٢(ة ي(« ،اشحذيها « :مث قال حبرج )فَفَ »)٣لتع. 

  

                                                
  ).٥٠٦٠(حديث رقم، من كتاب األضاحي، ...باب استحباب الضحية وذحبها : يف (١)
القاموس احمليط، فصل املـيم، بـاب الـواو    : ينظر[ومدى مدى : ثة، الشفرة، ومجعهامثلَّ: واملُدية (٢)

  ، ]والياء
حيكي قصة املرأتـان مـن بـين     _ _  النيبملَّا مسع _  _ السكِّني، كما قاله أبو هريرة : وهي
إنمـا  : هاكانت امرأتان، معهما ابنامها، جاء الذئب فذهب بابن إحدامها، فقالت لصـاحبت  «:إسرائيل

فقضى بـه للكـربى،    _ #_ إنما ذهب بابنك، فتحاكما إىل داود : ذهب بابنك، فقالت اُألخرى
ائتوين بالسكِّني أشـقَّه بينـهما، فقالـت    : فأخربتاه، فقال _ ^ _ فخرجتا على سليمان بن داود

  .» ال تفعل، يرمحك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى: الصغرى
  .واهللا إِنْ مسعت بالسكِّني قطُّ إالَّ يومئذ، وما كُنا نقول إالَّ املُدية :_ _ قال أبو هريرة 

إذا ادعت املرأة ابناً، من كتـاب احلـدود، حـديث    : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف باب[
  )].٦٧٦٩(رقم
فصل  القاموس احمليط،: ينظر .[أَحديها حبجر: ، واشحذيها حبجر، املعىنأَحدها: شحذَ السكِّني أي (٣)

  ].الشني، باب الذال



 

 

 

  ٥٥  

يا  « :قال _ _ ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده أن الرسول  :ثانيها §
 .)١( » يا عائشة اسقينا، عائشة أطعمينا 

  

يف حـديث   )٢(يف صـحيحه  _ أيضا _ ما أخرجه اإلمام مسلم  :الثهاث §
 «:  _ _ قـال يل رسـول اهللا   : قالت_ رضي اهللا عنها _ عائشة 

أمرين رسول : ويف رواية قالت، احلديث »من املسجد  )٣( ناوليين اخلُمرة
  . أن أناوله اخلُمرة من املسجد _ _ اهللا 

  
، يف املسـجد   _ _ بينما رسول اهللا : قال_  _ وعن أيب هريرة      
  . فناولته »ناوليين الثوب ! يا عائشة «: فقال
       

  
  

                                                
  ).٥/٤٢٦(جه اإلمام أمحد يف مسندهأخر (١)
: وأرقـام األحاديـث مرتبـة هـي    ، من كتاب الطهارة، باب تناوله احلائض اخلمرة والثوب: يف (٢)

)٦٨٩(،)٦٨٨(،)٦٨٧.(  
؛ ألا تستر الوجه مـن  مرةخ يتسم: السجادة يسجد عليها املصلي، قال الزجاج: واخلُمرة هي (٣)
  )].٤/٢١٣(لسان العرب: ينظر[.األرض



 

 

 

  ٥٦  

 عن عائشة )١(يف صحيحه  _ ~_  ا أخرجه اإلمام البخاريم: رابعها §
 _ _ كنت أُرجلُ رأس رسـول اهللا   «: قالت_ رضي اهللا عنها _ 

أس كنـت أغسـل ر   «: قالت )٢(_  ~_  ، وملسلمٍ»وأنا حائض 
  .»وأنا حائض  _ _ رسول اهللا 

  
عـن   )٣(يف صـحيحه   _ ~_  ما أخرجه اإلمام البخاري: خامسها §

عنـد   _ _ النيب  كنت أُطيب «: قالت_ رضي اهللا عنها _  عائشة
طيبت رسول اهللا   «: _أيضا _ ويف رواية له  »إحرامه بأطيب ما أجد 

 _ _ هاتني حني أحرم ٤( » بيدي(.  
  
  
  

                                                
  ).٢٩٥(من كتاب احليض، حديث رقم، باب غسل احلائض رأس زوجها وترجيله: يف (١)
  ).٦٨٦(من كتاب احليض، حديث رقم، ...باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله: يف (٢)
  ).٥٩٢٨(اب اللباس، حديث رقممن كت، باب ما يستحب من الطيب: يف (٣)
  ).١٧٥٤(حديث رقم، من كتاب احلج ، ...باب الطيب بعد رمي اجلمار: يف (٤)



 

 

 

  ٥٧  

يف ترمجتـه  _  ~_ على حنو هذه األحاديث استند اإلمام البخـاري  و     
  .)١(باب تطييب املرأة زوجها بيديها : للباب بقوله

  

عـن   )٢(يف صـحيحه  _  ~_  ما أخرجه اإلمام البخاري :سادسها §
 _ كنت أَفتلُ قالئد الغنم للنيب  «: قالت_ رضي اهللا عنها _  عائشة

فَتلْت قالئدها من عهنٍ كان عندي  « :، وعنها قالت»...فيبعث ا  _
_ كنت أَفتلُ قالئد هدي رسـول اهللا  «:)٤(_  ~_  وملسلمٍ ،)٣( »
 _ هاتني بيدي ...« . 

  
وإصالح الطعـام   زِبواخلَ خِباستخدام الزوجة يف الطَّ :ففي هذه األحاديث     

ـ ، ظاهر يف تأكد خدمة املرأة لزوجهـا مما هو ، والشراب وغريها ى هـذا  وعل
  . الصحيحة ، وتظافرت الوقائع يف السريةالنبوية الئل من السنةتظاهرت الد

  

                                                
  ).٥٩٢٢(حديث رقم، من كتاب اللباس، أة زوجها بيديهاباب تطييب املر: يف (١)
  ).١٧٠٣(حديث رقم، من كتاب احلج، باب تقليد الغنم :يف (٢)
  ).١٧٠٥(حديث رقم، اب احلجمن كت، نباب القالئد من العه: يف (٣)
  ).٣١٨٤(حديث رقم، من كتاب احلج، ...دي إىل احلرمباب استحباب بعث اهل: يف (٤)



 

 

 

  ٥٨  

 معـن أُ  )١(يف صحيحه  _ ~_  ما أخرجه اإلمام البخاري :سابعها §
كنت أغسل اجلنابة مـن   «: قالت_ رضي اهللا عنها _  املؤمنني عائشة

ويف ، »فيخرج إىل الصالة، وإن بقع املاء يف ثوبـه   _ _ ثوب النيب 
فركاً  _ _ لقد رأيتين أفركه من ثوب رسول اهللا  «:)٢( لفظ مسلمٍ
 .»فيصلي فيه 

  
تعليقـاً   )٣(يف فوائده على عمدة األحكام _ ~ _  قال اإلمام ابن امللقِّن     

فيه خدمة املرأة لزوجها يف غسل ثيابه وشبهه، خصوصاً إذا : ( على هذا احلديث
  .) من حسن العشرة ومجيل الصحبةكان من أمرٍ يتعلَّق ا، وهو 

  
  
  

                                                
  ).٢٢٩(حديث رقم، من كتاب الوضوء، باب غسل املين وفركه: يف (١)
  ).٦٦٦(حديث رقم، من كتاب الطهارة، باب يف حكم املين: يف (٢)
(٣) ٢/٨٢(دة األحكاماإلعالم بفوائد عم: نظري.(  



 

 

 

  ٥٩  

  
q الدليل الثاين عشر :  
__ 

  
كان النيب  ذْحقة داخلة حتت هذا املعىن؛ إِوكثري من األحاديث السابقة والالَّ     
 _ _   ــة ــات يف خدم ــتخدام الزوج ــاة أصــحابه اس يشــهد يف حي

ـ أصحابه،وقي هلم، على اختالف صنائعهم وح مبصاحلهم، ومعاونتهن امهنرم؛ هِف
أصحابه على هذه املشاهد املتكـررة يف حياتـه،    _ _ ومع ذلك أقر النيب 

 واملختلفة يف أمناطها وأحواهلا، واليت قد وقف على بعضها بنفسه كمـا سـبق،  
  : ما يأيتك ودة هيثالثة مواقف مشه ونذكر من هذه املشاهد مما مل يذكر آنفاً

 
•  
 _  بينا حنن قعود عند رسول اهللا :قال_  _  عن جابر بن عبد اهللا     

اهللا  ،أنا وافدة النساء إليـك  ،رسول اهللا السالم عليك يا :إذ أتته امرأة فقالت _
رب بعثك اهللا إىل الرجـال   ،وآدم أبو الرجال وأبو النساء ،النساء الرجال ورب
،  فقتلوا فأحياء عند رم يرزقـون والرجال إذا خرجوا يف سبيل اهللا ،ىل النساءوإ

  م ـن خندمهـوحن .وإذا خرجوا هلم من األجر ما قد علموا ،فرحني مبا آتاهم اهللا



 

 

 

  ٦٠  

  
أقرئي النساء عـين   « :_ _ قال هلا رسول اهللا  ؟،وجنلس فما لنا من األجر

 حـق ، منكن تفعلـه  وقليلٌ ،دل ما هناكطاعة الزوج تع إنَّ :وقويل هلن ،السالم
  .)١( » الرجل زوجته

  

                                                
 وهذا حـديثٌ ، )١٤٤(ص،ويف كتاب املداراة، )٢/٧٢١(ه ابن أيب الدنيا يف كتاب العيالأخرج (١)

  .حسن
  :وورد مبعناه
، )١٥٩١٤(ح)٨/٤٦٣(عبد الرزاق يف مصـنفه ، رواه _  _ من حديث ابن عباس  •

ــروحني ــان يف اـ ــن حبـ ــم )١/٣٠٢(ورواه ابـ ــرباين يف املعجـ ، والطـ
وأبـو جعفـر املصيصـي يف حـديث املصيصـي      ، )١٢١٦٣(ح)١١/٣٢٤(الكبري
وهـو مـن هـذا     .)٢/٦٣٠(وابن اجلوزي يف العلل املتناهية، )١١٢(ح)١/١١٤(لوين

يف جممـع الزوائـد   يثمي ورده اهلأو ،على رشدين بن كريبالطريق ضعيف؛ ألن مداره 
  .)٤/٣٠٥(، جممع الزوائد" بن كريب ، ضعيف وفيه رشدين :" للبزار، مث قال  وعزاه

رواه حبشـل يف تـاريخ   _ رضي اهللا عنـها  _  أمساء بنت يزيد بن السكن ديثومن ح •
، وابـن عسـاكر يف تـاريخ    )٦/٤٢٠(، والبيهقي يف شـعب اإلميـان  )١/٧٥(واسط
سلسلة األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة    ،"ضعيف :" قال األلباين ، )٢٩/٦٥(دمشق
  ).١٢١٣(ح ويف ضعيف الترغيب والترهيب ،)٥٣٤٠(ح)١١(جملد

  .وع طرق احلديث يدل أن للحديث أصالًومبجم



 

 

 

  ٦١  

  
فهذا املشهد الذي تصوره امرأةٌ عن واقعِ بنات جنسها، يشـهد باحلقيقـة        

املاثلة اليت تعيشها النساء يف حيان، وأن قائمات على خدمة األزواج، مهيآت 
 _ _  ومل ينكر النيب؛ » وحنن خندمهم وجنلس « :، حني قالتلذلك األمر

رغَّبهن يف التمام، وحثَّهن على الكمال، بل تلك احلال اليت كُن عليها النساء، بل 
جعله من حق الزوج الواجب على زوجته، ولذا فقد عتب على من تقصـر يف  

  . »وقليل منكن تفعله  «: بقوله شؤون زوجها
  

•  
يا رسول : فقال_  _ أتى رجل رسول اهللا  :_  _ عن أيب هريرة      
 «:  _ _ فأرسلَ إىل نسائه فلم جيد عندهن شيئاً، فقال . ، أصابين اجلَهداهللا

أنا يا رسول : فقام رجلٌ من األنصار فقال .» أال رجلٌ يضيفه الليلة يرمحه اهللا؟
ـ _  _  ضيف رسـول اهللا  : فذهب إىل أهله فقال المرأته. اهللا ه ال تدخري
فإذا أراد الصـبية العشـاء   : قال. واهللا ما عندي إال قوت الصبية: فقالت. شيئا

مث غـدا  . ففعلـت . وننا الليلةـوي بطـفنوميهم، وتعالَي فأطفئي السراج ونط
  أو  __  د عجب اهللاـلق «: فقال _ _ ول اهللا ـل على رسـالرج

  



 

 

 

  ٦٢  

  
 أَنفُسـهِم  علَـى  ويـؤثرون_:  _ فأنزل اهللا . »ٍ من فالن وفالنة _ضحك _ 

لَوو كَان ةٌ بِهِماصصخ  ]١(]  ٩: احلشر(.  
  

لُّ أن النساء هـن اللـوايت   دمن الشواهد ما ي_ أيضاً _  ويف هذا احلديث     
أوعـز _   _ يعلمن ما يف بيون من كفاية طعامٍ أو نقصه؛ ألن رسول اهللا 

 فلم جيد عندهن شـيئاً، يهن أرسلَ إلبيت إىل نسائه حني ما يف الباألمر يف معرفة 
 ا أعلم مبـا يف   ذهب إىل امرأتهوحني استضافه األنصاريومل يذهب بنفسه؛ أل

   .ال تدخريه شيئاً: البيت النشغاله بأمور املعيشة خارج البيت، بل وأوصاها بقوله

                                                
، مـن كتـاب التفسـري،    "ويؤثرون على أنفسهم " يف باب : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه (١)

  ).٤٨٨٩(حديث رقم
قال ابـن   .» ، أصابين اجلَهديا رسول اهللا: فقال_  _ أتى رجل رسول اهللا  «: يف احلديث :فائدة

فـتح  : ينظـر .[، وقع مفسراً يف رواية الطـرباين _ _  هذا الرجل هو أبو هريرة: _ ~_ حجر 
  )].٨/٨٠٥(الباري

والصواب الذي يتعين اجلزم به يف حـديث أيب  : _ ~_ قال ابن حجر  »فقام رجلٌ من األنصار  «
فقام رجلٌ من  «هريرة ما وقع عند مسلمٍ من طريق حممد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخاري 

  )].٧/١٥٢(فتح الباري: ينظر.[وبذلك جزم اخلطيب ،»ال له أبو طلحة األنصار يق



 

 

 

  ٦٣  

  
كانت تقوم بادخار القـوت يف   عليها ملا ةَلَكُوالت ،كن األمر ال يعدوها يمل ولو
واهللا مـا عنـدي إال قـوت     :حىت قالت .، وملا أمرها بأن ال تدخر شيئاالبيت

وتدري ما الـذي  الصبية؛ ألا هي اليت تقوم خبدمة زوجها وأوالدها وإطعامهم 
  .بقي من األكل وما ذَهب

  
•  
_ رأيت النيب  ملَّا حفر اخلندق :الـق _ { _ابر بن عبداهللا ـجما رواه      
 _ إىل امرأيت فقلت تصاً شديداً، فانكفَيمشيء؟ فإين رأيت : خ هل عندك

فأخرجت إيلَّ جِراباً فيه صاع من شـعري،  . خمصاً شديداً _ _ برسول اهللا 
يف  ولنا يمةٌ داجن فذحبتها، وطَحنت الشعري، ففرغَت إيلَّ فَراغـي، وقطعتـها  

_ ال تفضحين برسـول اهللا  : فقالت. _ _ مثَّ ولَّيت إىل رسول اهللا . برمتها
 _ ـا  : فجئته فساررته فقلت. ومبن معهةً لنا وطحنميهيا رسول اهللا ذَحبنا ب

 _ _ صاعاً من شعري كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصـاح الـنيب   
  فقال رسول  » صنع سوراً، فحي هالً بكم يا أهلَ اخلَندق، إن جابراً قد «: فقال

  
  



 

 

 

  ٦٤  

  
فجئت . » ال ترتِلُن برمتكم، وال تخبِزنَّ عجِينكم حىت أجيَء «: _ _ اهللا 

بِك وبِـك،  : يقدم الناس، حىت جئت امرأيت فقالت _ _ وجاء رسول اهللا 
فيه وبارك مثَّ عمـد إىل  قد فعلت الذي قُلْت فَاَخرجت لَه عجيناً فَبصق : فقلت
ادع خابِزةً فَلْتخبِز معك واقدحي من بـرمتكُم   «: مثَّ قال. فَبصق وبارك برمتنا

فأُقِْسم باهللا لقد أكلوا حىت تركـوه واحنرفـوا، وإنَّ   . ، وهم أَلْف»وال تتنزِلُوها 
خطُّ كما هي وإنَّ عجيننا لَيغا لَتنتمركما هوب ز١(ب(.  

  

     وقعليه  تكشف لنا جبالٍء _ { _ )٢(رأتهـهذه مع ام ابرٍـج ةُص ما كُن  
                                                

، غـازي ، من كتـاب امل غزوة اخلندق وهي األحزابيف باب : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه (١)
  ).٤١٠٢(حديث رقم

، تزوجها جابر وهـي امـرأة   _رضي اهللا عنها وأرضاها _ سهيلة بنت مسعود األنصارية : وامسها (٢)
وحني سأله رسول اهللا _ أو تسع بنات _ با ملا تويف أبوه وترك سبع بنات ثي _ _ : »  تزوجت يا

، تالعبها وتالعبـك  جاريةً فهالَّ « :قال. بل ثيباً: ، قال» ؟أم ثيباً بكراً « :فقال. نعم: قال » جابر ؟
، ئهن مبثلـهن وإن كرهت أن أجي، إن عبداهللا هلك وترك بنات: ، فقال له» وتضاحكها وتضاحكك؟

: قال «: ويف رواية ملسلمٍ  »  أو خرياً. بارك اهللا لك  « :فقال، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن
. ، وكانت على ما يريدها، وقصتها هذه خري شاهد على حاهلا!وقد صدق ظن زوجها ا .»أصبت 

  ._فرضي اهللا عنها وأرضاها _ 
  )].٧/٤٩٦(فتح الباري[،)ريج هذا احلديث هناكوخت ،)٥٠(، صالدليل الثامن: ينظر(



 

 

 

  ٦٥  

  
ظ هذا ـرم، نلحـأزواج أصحاب رسول اهللا من الفضيلة واخللق، والنبل والك

هل : ع من اخلندق إىل امرأتهـملا رج حني سأهلا_ رضي اهللا عنها _ من فعلها 
إال أن أخرجت إليه جِراباً فيه _ رضي اهللا عنها _ ا فما كان منه. عندك شيء؟

ـ ، بل بتطلُّعٍ خلدمة زوجها وإِصاع من شعري، بال تردد وال تربمٍ أضـيافه،   راِءقْ
وملَّا ذبح يمته قامـت هـي    .يشهد بوفور عقلها وكمال فضلهاهذا صنيعها و

امٍ أو قلَّته، وهـي الـيت   فهي اليت تعلم ما يف بيتها من كفاية طع بطَحنِ الشعري،
طَحنته بنفسها؛ وهذا دليل خدمتها لزوجها وقيامها مبرتهلا وحتمل أعباء البيـت  

ومبن  _ _ ال تفضحين برسول اهللا  :بل وأزيد من هذا أا أوصته الداخلية،
_ وقول رسول اهللا . حياًء من أن تقصر يف واجب خدمةِ زوجها ألضيافه!!. معه
 _: » زِلُوها ادنتكُم وال تتمرواقدحي من ب كعم بِزخةً فَلْتخابِز كـان   »ع

نداًء ملن هي حملُّ خدمة البيت، ورعاية املرتل، ومن تقوم عليه، ولـو مل يكـن   
  .نداءه للمرأة بقوله هذا _ _ كذلك ملا وجه النيب 

  
  
  
  



 

 

 

  ٦٦  

  
q الدليل الثالث عشر :  
__ 

_ رضي اهللا عنها _ ، ملا روته عائشة وبيان أن ذلك من حقوقهم عليهن     
ألمـرت  ، حداً أن يسجد ألحدلو أمرت أ «: قال _ _ أن رسول اهللا 

ولو أن رجالً أمر امرأة أن تنقل من جبل أمحر إىل ، املرأة أن تسجد لزوجها
  .)٢( »أن تفعل  )١(لكان نولُها ،أو من جبل أسود إىل جبل أمحر، جبل أسود

  

                                                
  ).١٠/٢٢٥(املغين : حقها والواجب عليها، ينظر: نولُها (١)
حـديث  ،من كتاب النكـاح  ، باب حق الزوج على املرأة: يف، أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه (٢)
رواه  وزجـاين اجلُأن ، احلـديث عند ذكره هلذا ، )١٠/٢٢٥(، وذكر ابن قدامة يف املغين)١٨٥٢(رقم

يف _   وقال السندي. )٦/٧٦(،)٢٢٨_ ٥/٢٢٧(،)٤/٣٨١(وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، بإسناده
لكـن  ، د وهو ضـعيف يف إسناده علي بن زي: ويف الزوائد(  :_)٢/٤١١(شرحه على سنن ابن ماجه

 ميث أُومن حـد ، رمذي والنسائيوله شاهدان من حديث طلق بن علي رواه الت، للحديث طرق أُخر
  ).سلمة رواه الترمذي وابن ماجه 

، هـامش  )٢/٦٥١... (يف كتابه تيسري الفقـه ، _أثابه اهللا _ أمحد موايف : شيخنا الدكتور نقلو     
ويف عالمات النبوة غري ، وقد ضعف، وحديثه حسن، وفيه علي بن زيد، رواه أمحد: قال اهليثمي):( ٥(

  ).حديث من هذا النحو 



 

 

 

  ٦٧  

  
  .)١() ؟ فكيف مبؤنة معاشه، منفعة فيه فهذه طاعته فيما ال(
  
حق الزوج على : باب، هلذا احلديث _ ~_  هوترجم اإلمام ابن ماج     
أن : ويفهم من جعل اإلمام ابن ماجه هذا احلديث أول حديث يف الباب، املرأة

  .دمهمن حق الزوج على املرأة أن خت
  
فإذا كان الالئق حباهلا  ،...ن تنقل األحجار من حبلٍ إىل جبلٍولو أمرها أ(      

  .)٢() ؟ فكيف بأمرٍ آخر، فائدةأن تطيع يف مثل هذا مع أنه تعب شديد بال 
  

فكيف خبدمة ، ةُ وجوب خدمة املرأة زوجها مطلقاصراح :ففي هذا الدليل     
  . ن عليهاهلو حقها والواجب املتعي ؛!!املرتل 

  
  
  

                                                
(١) ١٠/٢٢٥(ملغينا: نظري.(  
(٢) ٢/٤١١(شرح سنن ابن ماجه: نظري.(  



 

 

 

  ٦٨  

 
q الدليل الرابع عشر:  
عن عمرو بن اَألحـوص   )١(بسنده  _ ~_  ما أخرجه اإلمام الترمذي     

: فقال، ..._ _ أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهللا _  _ احلبشمي 
» ع نأال واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هوعندكم ان «.  

 «: صحيح، ومعـىن قولـه   حسن هذا حديثٌ: _  ~_  قال الترمذي     
عوى يف أيديكم: ، يعين»عندكم  انرأَس.  

من طريـق عمـرو بـن     )٢(يف سننه _  ~_  وأخرجه اإلمام ابن ماجه     
  .»...  انوعندكم ع استوصوا بالنساء خريا فإن «: بلفظ_ أيضاً_ األحوص 

      
عت لك وأطعتك، ، خضعنوت لك: يف اللسان_  ~_  بن منظورقال ا     

  .قٍ أو غريه عان، والعاين األسريوقيل كل خاضع حل
      

  
  

                                                
  ).١١٧٣(باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها، من أبواب الرضاع، حديث رقم: يف (١)
  ).١٨٥١(باب حق املرأة على الزوج، من كتاب النكاح، حديث رقم: يف (٢)



 

 

 

  ٦٩  

واخلضـوع،   من الـذُّلِّ  إالَّ وال أُراه مأخوذاً: _  ~_  قال ابن سيدة      
أي  ،انوعندكم ع فإن :كان وخضع فقد عنا، ويف احلديثوكل من ذلَّ واست

عنـدكم   نيقول إمنا ه. سريةواحدة العواين عانية وهي األأسرى أو كاألسرى، 
  .)١(مبرتلة األسرى 

  
ويف جعل ي اخلضوع والسمع والطاعة واخلدمة؛ وال ريب أن مرتلة األسري ه     
علـى خضـوعهن   النساء مبرتلة األسرى عند أزواجهن داللـة   _ _ النيب 

 يقول هذه الكلمـة  ذْأفصح اخللق فهو إِ _ _ ، والنيب وطاعتهن ألزواجهن
  .ا توحي إليه من املعاينعاملٌ مب

  
فاملرأة عند زوجهـا  : ( _  ~_  ومنها ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية     

  .)٢() تشبه الرقيق واألسري 
  .ففي هذا احلديث بيانٌ أن مرتلة املرأة مرتلة خدمة لزوجها

  

                                                
(١) ٩/٤٤٣(لسان العرب: نظري.(  
(٢) ٣٢/٢٦٣(جمموع الفتاوى: نظري.(  



 

 

 

  ٧٠  

، وقرأ قوله الزوج سيد يف كتاب اهللا «:  _ _  وقال زيد بن ثابت (     
ى سيدها وأَلْفَيا : تعاىل ابِ لَدالْب  ]١( »]٢٥:يوسف(،   
فلينظر أحدكم عند من  قالنكاح رِ «:  _ _ وقال عمر بن اخلطاب      
٣( ) )٢(»كرميته  يرق(.  

  
     قم يرقُّون ملالكهم ويذلُّون : والرالعبيد رقيقاً؛ أل يملْك والعبودية، وسامل

  .)٤(وخيضعون 
  
  
  

                                                
أخرجه اإلمام ابن جرير الطـربي بنحـوه عنـد تفسـريه هلـذه اآليـة يف جامعـه، حـديث          (١)
  ).٧/١٩٠(،)١٩١٠٤(رقم
وابن أيب الدنيا يف كتاب ، )٥٩١(ديث رقمح، )١/١٩١(يف سننه سعيد بن منصورأخرجه بنحوه  (٢)
أمساء  عن) ٧/٨٢(ن إسناد البيهقي يف السنن الكربىوذكره بدو، )١١٨(ديث رقمح، )١/٢٦٦(العيال

فلينظر أحدكم عنـد   ،وبين بين إن هذا النكاح رق يا بين : "ولفظه_ رضي اهللا عنها_  بنت أىب بكر
كرميته من يرق ."  

(٣) ٣٢/٢٦٣(جمموع الفتاوى: نظري.(  
(٤) ٥/٢٨٨(لسان العرب: نظري.(  



 

 

 

  ٧١  

؛ لَيبرهن على مرتلة املرأة مـن  ملْهم راشد يصدر من خليفة ذْم إِوهذا الكال     
 حملٌ للكدح واخلدمة والسمع والطاعة، فدلَّ: ، والرققزوجها فجعل النكاح رِ

  .هذا على أن الزوجة خادمة لزوجها
  

q الدليل اخلامس عشر:  
  :ومنها، ايتها يف بيت زوجهاية املرأة لرعما جاء من أحاديث دالة على مسؤول

  
 _من حديث ابن عمر  )١(يف صحيحه  _ ~_  ما رواه اإلمام البخاري     
يف بيـت زوجهـا    واملرأة راعيـةٌ ...  «: قال _ _ أن رسول اهللا  _ {

  ،» تهاعن رعي ومسؤولةٌ
  

وهي مسؤولةٌ واملرأة يف بيت زوجها راعيةٌ...  «: ويف لفظ ٢( »تها عن رعي(.  
  

                                                
بـرقم  ، )راعية(:، على لفظة)يف بيت زوجها:(، وبنفس األلفاظ مع تقدمي لفظ)٨٩٣(حديث رقم (١)

)٢٧٥١.(  
  ).٢٥٥٨(،)٢٤٠٩(مام البخاري يف صحيحه، حديث رقمأخرجه اإل (٢)



 

 

 

  ٧٢  

على أهل بيت زوجها وولده وهـي مسـؤولة    رأة راعيةٌـوامل...  «: ويف لفظ
  .)١( » عنهم
 »تـه  عن رعي كم مسؤولٌلُّكم راعٍ وكُلُّأال فكُ «: مستفتحاً احلديث بقوله     

  .وخمتتماً به احلديث أيضاً
  

ـ       ة، وما ذاك إال لعظم رعية املرأة يف بيت زوجها، وإذا مل تكن عليها اخلدم
ة بيتـها، ومصـاحل   اذا تعين رعيـوليس عليها إال متكني زوجها من نفسها، فم

  !!.مرتهلا
  

فعلمنـا   ؛عاية عني اخلدمةعاية، والر بالرومعلوم أا ال تقوم هذه الرعية إال     
إليهـا،  بذلك مسؤولية املرأة يف خدمة بيتها، وشؤون مرتهلا، وأن ذلك موكَـلٌ  

  .ق بكاهلهاومنوطٌ ومتعلِّ
  
  
  

 

                                                
ه قريباً من هذه األلفـاظ،  ، وبقية أطراف)٧١٣٨(مام البخاري يف صحيحه، حديث رقمأخرجه اإل (١)
  ).   ٥٢٠٠(،)٥١٨٨(،)٢٥٥٤(بأرقام



 

 

 

  ٧٣  

q الدليل السادس عشر:  
  .دلة الدالة على وجوب طاعة الزوجعموم األ

  
       فعلى املرأة بصورة خاصيما يأمرهـا بـه يف حـدود    أن تطيع زوجها ف ة

كما ، لنساءفإن هذا مما فضل اهللا به الرجال على ا، يف حدود الشرع، استطاعتها
ي  مثْـلُ  هـن ولَ : _ تعـاىل _ يف اآليتني يف قوله  الَّـذ  هِنلَـيع  وفرعـالِ    بِـالْمجلرلو 

هِنلَيةٌ عجرد اللّهو زِيزع كُيمح  ]٢٢٨:البقرة[.  

 بعضَـهم  اللّـه  فَضَّـلَ  بِمـا  النسـاء  علَى قَوامون الرجالُ : _ سبحانه_ وقال       

ضٍ علَى عا ببِمأَنفَقُواْ و من هِمالوأَم اتح الفَالص تَاتقَان ظَات افبِ ح ا لِّلْغَيـظَ  بِمفح 

ي اللّهتالالو خَافُون ظُوهن نُشوزَهن تَ فَع نوهرجاهي وعِ ف  فَـإِن  واْضرِبوهن الْمضَاجِ

كُمنأَطَع غُواْ فَالتَب هِنلَيع بِيالس إِن اللّه ا كَانيلا عكَبِري  ]٣٤:النساء[.  

خَافُون والالتي: ( فقوله   .خروجهن عن الطاعة: أي   نُشوزَهن تَ
  



 

 

 

  ٧٤  

، هو االرتفـاع : والنشوز: ( تفسريه يف_  ~_  قال احلافظ ابن كثري     
  .)١() التاركة ألمره املعرضة عنه ، على زوجها هي املرتفعة: فاملرأة الناشز

  
ـ : أي  سـبِيال  علَيهِن تَبغُواْ فَال أَطَعنكُم فَإِن : وقوله(       رأة فإذا أطاعت امل

فال سبيل له عليهـا بعـد   ، مما أباحه اهللا له منها، زوجها يف مجيع ما يريده منها
  .وليس له ضرا وال هجراا، ذلك

  
إذا بغوا على النسـاء   الـللرج دديـ  كَبِريا عليا كَان اللّه إِن : وقوله     

وبغـى   وهو ينتقم ممن ظلمهـن ، نـهيلفإن اهللا العلي الكبري و؛ من غري سبب
٢()  عليهن(.  

  
  
  
  

                                                
(١) ٢/٢٩٤(تفسري ابن كثري: نظري.(  
(٢) ٢٩٦_٢/٢٩٥( تفسري ابن كثري: نظري.(  



 

 

 

  ٧٥  

وهو طاعة املـرأة  _ دة هلذا املعىن وقد جاءت أحاديث كثرية صحيحة مؤكِّ     
جهـا أو  إذا هـي أطاعـت زو  ، ة بوضوح ما للمرأة وما عليهانومبي_  زوجها
  : منها ما يلي لَّعولَ، )١(من إيراد بعضها  دفالب، عصته

  
أتيت النيب : يت قالتحدثتين عم: الـما رواه حصني بن حمصن ق: أوالً §

 _ _  هذه «: فقال، بعض احلاجةيف قلت »؟ أَذات بعلٍ أنت! أَي :
 ،»إال ما عجزت عنه  )٢(ما آلوه : قالت، »؟ هكيف أنت ل «: قال. نعم
 )٣(أخرجـه احلـاكم   ، » فإمنا هو جنتك ونارك، فأين أنت منه «: قال
وصحووافقه الذهيب، هح.  

  
  
  
  
  

                                                
(١) ٢٨١_٢٧٩(ص ،آداب الزفاف: نظري.(  
  ).صدر السابقامل( ،ال أقصر يف طاعته وخدمته: أي (٢)
  ).٢/٢٠٦(،)٢٧٦٩(حديث رقم، يف كتاب النكاح، كه على الصحيحنييف مستدر (٣)



 

 

 

  ٧٦  

أي النساء  _ _ سئل النيب : قال _ _ ما رواه أبو هريرة  :ثانياً §
وال ختالفـه  ، وتطيع إذا أمر، خري النساء من تسر إذا نظر «: خري؟ فقال

علـى   صحيح يثٌهذا حد: وقال )١(أخرجه احلاكم ، »يف نفسها وماهلا 
 )٢(وأخرجه النسائي يف سننه ، ووافقه الذهيب، اهجرخومل ي شرط مسلمٍ
بألفاظ وتطيعه إذا أمر  «: وفيه متقاربة«.  

 
 

 «: أنه كان يقول _ _ عن النيب  _ _ ما رواه أبو هريرة  :ثالثاً §
أن أمرهـا  ، ةله من زوجة صـاحل  ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا خرياً

وإن غـاب عنـها   ، فإن أقسم عليها أبرته، وأن نظر إليها سرته، طاعتهأ
 . )٣( »نصحته يف نفسها وماله 

  
  

 

                                                
  ).٢/١٧٥(،)٢٦٨٢(حديث رقم، يف كتاب النكاح، يف مستدركه (١)
  ).٣٢٣١(حديث رقم، كتاب النكاحمن ، ء خريباب أي النسا: يف (٢)
 ).١٨٥٧(حديث رقم، من كتاب النكاح، لنساءباب فضل ا: يف، أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه (٣)

واحلديث رواه النسائي من حـديث  " :_ يف شرحه على السنن _ ، _ ~ _ وقال الشيخ السندي
  ).٢/٤١٤(". أعلمواهللا ، وله شاهد من حديث عبداهللا بن عمر، وسكت عليه، أيب هريرة



 

 

 

  ٧٧  

 «:  _ _ قال رسول اهللا  ،...قال، وعن عبداهللا بن أيب أوىف :رابعاً §
ملرأة حق را حىت تـؤدي حـق   ال تؤدي ا ،!والذي نفس حممـد بيده

  .)١( »... زوجها
 
_ قال رسول اهللا : قالت_ رضي اهللا عنها _ ما روته أم سلمة  :خامساً §

 _  :»  أخرجـه  »وزجها عنها راضٍ دخلت اجلنة  باتتأميا امرأة ،
: )٣( ه يف سننهـوعند ابن ماج .غريب حسن حديثٌ: وقال )٢(الترمذي 

  .»وزجها عنها راضٍ دخلت اجلنة  ماتتأميا امرأة  «
  

نن واملسانيد حاح والس تكاثرت بوضوح يف الصوغريها من األحاديث اليت     
فات يف وجوبِواملصن امل طاعةرأة عليها ه من حقوقٍومالَ، هازوج.  

  

                                                
حديث رقم ، كتاب النكاحمن ، باب حق الزوج على املرأة: يف، أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه (١)

حسـن   :"_ )٢/١٢١(يف صحيح سنن ابن ماجه_ ، _ ~ _ وقال عنه الشيخ األلباين، )١٨٥٣(
  ". صحيح

  ).١١٧١(رقمحديث ، من أبواب الرضاع، رأةباب ما جاء يف حق الزوج على امل: يف (٢)
  ).١٨٥٤(حديث رقم، من كتاب النكاح، ملرأةباب حق الزوج على ا: يف (٣)



 

 

 

  ٧٨  

  
غفـر اهللا لـه   _ )١(ر الدين األلباينـحممد ناص: ث الشيخدحمة املُقال العالَّ     

وب طاعـة  اللة على وجظاهرة الد وبعض األحاديث املذكورة آنفاً: (  _ ورمحه
ل وومما ال شك فيه أن من أَ، اه يف حدود االستطاعةيالزوجة لزوجها وخدمتها إِ

  .)علق به من تربية أوالده وحنو ذلك وما يت، ما يدخل يف ذلك اخلدمة يف مرتله
  

جتب : ومنهم من قال: ( _ ~_  مث ذكر قول شيخ اإلسالم ابن تيمية     
اخلدمة املعروفة من مثلها فعليها أن ختدمه  ،وهذا هو الصواب، اخلدمة باملعروف

  .)ملثله
  

وهذا هو احلـق إن شـاء اهللا   : ( _ غفر اهللا له ورمحه_)٢( قال الشيخ األلباين     
، غ كما يف الفتحبصوأَ كالوهو قول م، أنه جيب على املرأة خدمة البيت، تعاىل
رِكْوأيب ب بن أيب شياينوكذا ، ةبجوطائفة ، نابلة كم يف االختياراتمن احل اجلُوز

  .ن قال بعدم الوجوب دليالً صاحلاًومل جند مل، من السلف واخللف
  

                                                
  .)٢٩٠_٢٨٦(داب الزفاف،صآ: يف كتابه (١)
(٢) ٢٨٨(آداب الزفاف، ص: نظري.(  



 

 

 

  ٧٩  

  
 "إن عقد النكاح إمنا اقتضى االستمتاع ال االسـتخدام   " :وقول بعضهم     

فهما متساويان يف هذه ، بزوجها_ أيضاً _ للمرأة  حاصلٌ عمردود بأن االستمتا
قد أوجب على الزوج شيئاً آخر  _ تبارك وتعاىل_ ن اهللا ومن املعلوم أ، الناحية
فالعدل يقتضي أن جيـب عليهـا   ، أال وهو نفقتها وكسوا ومسكنها، لزوجته

ما أنه وال سي، اهيخدمتها إِ لزوجها وما هو إالَّ_ أيضاً _ آخر  مقابل ذلك شيٌء
ام عليالقوكما سبق _القرآن الكرمي  ها بنص_ ،ـ وإذا مل ت م هـي باخلدمـة   قُ

وهو عكـس  ، امة عليهوهذا جيعلها هي القو، فسيضطر هو إىل خدمتها يف بيتها
  .)وهذا هو املراد ، هلا من خدمته دبفثبت أنه ال، لآلية القرآنية كما ال خيفى

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٨٠  

  
q الدليل السابع عشر:  
ن فإذا جاز ضرب الزوج لزوجته الناشز، اليت ارتفعت وتعالت ع ،قياسال     

طاعته، فمن باب أوىل وجوب طاعتها ألمره خبدمته؛ وطاعة األمر للزوجـات  
  .ضرب من ضروب اخلدمة ألزواجهن

  
ما يكون معلوماً معتـاداً عليهـا،   : ألنَّ اخلدمة على أحوالٍ خمتلفة، فمنها؛      
  .ما يكون بطلب الزوج وأمره: ومنها

  
فيمتثلن لألمر خدمةً _ مضى كما _ يأمر أزواجه  _ _ وقد كان النيب      

  .وطاعةً للزوج، وعلى هذا مضني أزواج أصحابه، وكُلُّ قانتة إىل يومنا هذا
  

من كتابه بالضرب  مل يأمر يف شيٍء__ فاعلم أن اهللا  ،وإذا ثبت هذا     

ظُوهن و  :_ تعاىل_ يف قوله  هنا إالَّ صراحاً فَع نوزَهنُش خَافُون اهجروهن والالتي تَ
عِ واْضرِبوهن فَإِن أَطَعنكُم فَال تَبغُـواْ علَـيهِن سـبِيال إِن اللّـه كَـان عليـاً كَـبِرياً          في الْمضَاجِ

  ويف احلدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن مبعصية الكبائر، ،]٣٤:نساءال[



 

 

 

  ٨١  

  
 ناتوال بي م دون القضاة بغري شهودة، وجعله هلى األزواج ذلك دون األئموولَّ
  .لألزواج على النساء _ تعاىل_ من اهللا  ائتماناً

   
من أجل امتناعهن علـى   النساِء برض زوإمنا ج (:_  ~_  قال املهلب     

والقياس يوجـب  واختلف يف وجوب ضرا يف اخلدمة، . أزواجهن يف املباضعة
جاز ضرا يف اخلدمة الواجبة للـزوج عليهـا   أنه إذا جاز ضرا يف املباضعة 

  . ) باملعروف
  

والنشوز يسقط النفقة ومجيع احلقوق ( : _ ~_  وقال ابن خويز منداد     
الزوجية، وجيوز معه أن يضرا الزوج ضرب األدب غري املربح، والوعظ واهلجر 
حىت ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضـى  

  .)١( .) للزوج تأديبها دب فجائزاأل
  
  

                                                
  .)٥/١٧٩(تفسري القرطيب: ينظر (١)



 

 

 

  ٨٢  

  
  :ذلك أيضاً ويقوي دالئله، ويعضد شواهدهمما يؤيد و     
q عشر الدليل الثامن:  
ٌعلى اخلضـوع لـه،    على طاعة زوجها، مطبوعةٌ ، فاملرأة مفطورة
 غري بيتها أن زواجها وهي تنتقل إىل بيت لِوإىل خدمته، لذلك تشعر من أَ ميالةٌ

 بيتـها  عليها الطاعة واالنقياد للقائم على البيت اجلديد، كما كـان ألبيهـا يف  
  .السابق الطاعة واالنقياد

  
       ر زوجها إليها يف شأن مـن   ولن يضراملرأة طاعة زوجها بشيء؛ فإمنا أَم

خبدمـة   شؤون البيت فطرة يف األنثى، نلمس مظاهرها يف اهتمامها وهي صغريةٌ
  .)١(وترتيب  لٍسوغَ سٍنالبيت من كَ

  
     ظاهر اء منذ نعومة أظفارهن، وال يكاد خيفى  وهذا أمرنشهده يف بنات حو

رضي _ ره يف حياة الناس، ويشهد هلذه احلقيقة حديث عائشة على أحد، لتكر
  وكان يل صواحب  _ _ كنت ألعب بالبنات عند النيب  «: قالت _اهللا عنها

                                                
(١) ١٤٣_١٤١(املرأة املسلمة، ص: نظري.(  



 

 

 

  ٨٣  

  
إيلَّ  منـه فيسـرن   )١(إذا دخل يتقمعن _ _ اهللا  يلعنب معي، فكان رسول

  .)٢( »فيلعنب معي 
  

           _~ _  ) : فيه
وهن خمصوصـات مـن   : قال فيه جواز اللعب ن: قال القاضي عياض: فوائد

الصور املنهي عنها هلذا احلديث 

 ()٣(.  
  

      _~ _:  )

( )٤(.  
  

                                                
  .])١٠/٦٤٧(فتح الباري[،يرسلهن: أي (١)
ث باب االنبساط إىل الناس، من كتـاب األدب، حـدي  : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، يف (٢)
  ).٦١٣٠(رقم
(٣) ٧٠٩_٧٠٧(صطرح التثريب، : نظري(.  
(٤) ٦٤٧ /١٠(فتح الباري: نظري(.  



 

 

 

  ٨٤  

  
      _~ _ :  )  واألساس الـذي

وجني وتنظيم احلياة بينهما هو أسـاس فطـري   وضعه اإلسالم للتعامل بني الز
وطبيعي، فالرجل أقدر على العمل والكسب خارج املرتل، واملرأة أقـدر علـى   
تدبري املرتل، وتربية األوالد، وتيسري أسباب الراحة البيتية، والطمأنينة املرتليـة،  
ظم فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلَّف املرأة ما هو من طبيعتها، وذا ينت

مـن  البيت من ناحية الداخل واخلارج دون أن جيد أي واحد من الزوجني سبباً 
  .)١( )أسباب انقسام البيت على نفسه

  
، بل علَّنا ننظر إىل حال كثري مـن  امل من حولنا وال نبتعدولو نظرنا إىل الع     

رأة بالد املسلمني، لنجد تفسريات يف الواقع تترجم لنا ترمجة حقيقية على جبلة امل
  .وأن فطرا تدعوها للخضوع والطاعة للرجل

  
؛ _ أو آلخـر  لسببٍ _ فهاهن اللوايت رغنب عن احلياة الزوجية أو حرمنها      

  غري  ولو بوجه_ طرت عليها رة اليت فُـجند منهن من تعمل يف حتقيق هذه الفط
  

                                                
(١) ١٣٠_٢/١٢٩(فقه السنة: نظري(.  



 

 

 

  ٨٥  

، فترى منهن من تعمل يف خدمة الرجال يف ما يسـمى بالوظـائف   _مشروع 
اليت تشغل فيها طاعة مدير شركة، أو رئيس دائرة، فهـي تغـدو   " سكرتاريةال"
  .إشارته، ختدمه بكل ما متلك نهبنانه، ور عوطَ
  

النساء، ملا جبلن عليه مـن   ولذا ال جتد من يشغل هذه الوظائف غالباً إالَّ ؛    
اقع اخلضوع للرجال والطاعة هلم، وإن كانت صرفت فطرا يف غري وجهتها، وو

غرب والشرق ممـن ال  ، فضال عن بالد ال!؟من بالد املسلمني يشهد بذلك كثريٍ
  .!!تدين باإلسالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  ٨٦  

v  يوصي لسكرتريته وحيرم زوجته: ( ولعلَّك أن تقرأ هذا اخلرب!! (  
  

أنه تويف أحد أثرياء مقاطعة ما، وعندما فتحت وصيته وجد أنه ترك  :وفيه     
مل، وعقار، ومكتبته اخلاصة، وسيارته، ومخسـون  مرتل كا: كل أمالكه، وهي

  .ألف جنيه استرليين يف البنوك لسكرتريته، ومل يترك لزوجته قرشاً واحداً
  

؛ ألـا كانـت سـبب    إنين مل أترك لزوجيت شـيئاً : ( يتهوكتب يف وص     
، وإين أترك كـل  !!، وال تستحق إالَّ الفقر واملوت!!ة، واآلمي املستمر!!شقائي
ضل يف التغلب على يل لسكرترييت اليت أحببتها وأخلصت هلا، وإليها يرجع الفأموا

  .!!)نكد زوجيت ؟
  

اً علـى هـذه   قَلِّعم_  ~_  مصطفى السباعي: يقول الشيخ الدكتور     
القحيل هذا إىل الذين ينكرون غرائز الفطرة واحلياة الواقعية: ( ةص١(...) ن(.  
  
  

                                                
(١) ٣٢٤(صاملرأة بني الفقه والقانون، : نظري.(  



 

 

 

  ٨٧  

q عشر تاسعالدليل ال:  
 ومنها عقد الـزواج  _ ، إن من املعلوم أن العقود املطلقة
  .منا تنزل على العرف والعادةإ_ 
    

وبنظرة متأنية إىل آيات القرآن الكرمي جندها اعتربت العرف بـني النـاس،        

   روفوعاشـروهن بِـالْمع     :_ تعـاىل _  قـال وجعلته ميزاناً دقيقاً يرجع إليه، 
]كمـا يف  وأقامت العرف أساساً حيتكم إليه يف تعامل األزواج  ،]١٩:النساء

كما أومأت إىل أن ،]٢٥:النساء[ وآتُوهن أُجورهن بِالْمعروف   :_ تعاىل_ قوله 

ي علَـي    :_ تعاىل_  قالقيام احلياة الزوجية ال تستقيم إال به كما  ثْلُ الَّذم نلَهو هِن
كُيمح زِيزع اللّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلرلو وفرعبِالْم  ]٢٢٨ :بقرةال[.  

  
وبعرض سريعٍ لبعض اآليات نراها ترشد األسرة املسلمة إىل ضبط احلقوق      

  تَّقنيوللْمطَلَّقَـات متَـاع بِـالْمعروف حقّـاً علَـى الْمـ        :يف قولـه  باملعروف، شـاهده 
   وإنزال احلقوق على ما تعارف الناس عليه مما ال يعارض الشرع، ،]٢٤١:بقرةال[
  



 

 

 

  ٨٨  

الَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرَضـاعةَ     :_ تعاىل_  قال أَو نعضري اتدالالْوو
ــوتُ   سكو ـنرِزْقُه ــه الَّ وســعها الَ تُضَــآر والــدة  وعلَـى الْمولُــود لَ ــف نَفْـس إِ ــالْمعروف الَ تُكَلَّ هن بِ

ــا    مهناضٍ مــر ــاالً عــن تَ صا فادأَر ــإِن ــك فَ ثْــلُ ذَلم ارِثــو ــده وعلَــى الْ ــه بِولَ ــود لَّ الَ مولُ ا وهــد  بِولَ
أَر إِنا وهِملَيع احنج رٍ فَالاوتَشتُم     وـلَّمإِذَا س كُملَـيع ـاحنج فَـال كُمالَد واْ أَوعضتَرأَن تَس دتُّم

ريصب لُونما تَعبِم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو وفرعتُم بِالْما آتَيم  ]٢٣٣ :بقرةال[.  
  

     ـوجعلت العتعـاىل _ ل قال اً عند اختالل التعامـاً دقيقـف مقياسر _: 
      ٍـانسبِإِح ـرِيحتَس أَو وفـرعـاكٌ بِمستَانِ فَإِمرقُ م الطَّال  ]يف قوله و ،]٢٢٩ :بقرةال

وإِذَا طَلَّقْـتُم النسـاء فَـبلَغْن أَجلَهـن فَأَمسـكُوهن بِمعـروف أَو سـرحوهن           :_ تعاىل_ 
الَ تُم و وفرعبِم     ـاتاْ آيـذُوخ الَ تَتَّ و ـهنَفْس ظَلَـم فَقَد كلْ ذَلفْعن يمواْ وتَداراً لَّتَعرض نكُوهس

           ظُكُـم بِـه عي ـةكْمح  اللّه هزواً واذْكُرواْ نعمـت اللّـه علَـيكُم ومـا أَنـزلَ علَـيكُم مـن الْكتَـابِ والْ
اعو اتَّقُواْ اللّهويملع ءيبِكُلِّ ش اللّه واْ أَنلَم ]٢٣١:بقرةال[.  

  



 

 

 

  ٨٩  

     رجع إليه عند حلِّ النقولـه كما يف  زاعوالعرف ضابطٌ ي __:   إِذَاو
          هــنياْ باَضــوإِذَا تَر ــنهاجأَزْو نح ــنكأَن ي نضُــلُوهتَع فَــال ــنلَهأَج لَغْنــاء فَــبسالن م طَلَّقْــتُم

وفرعبِالْم           ـرأَطْهو أَزْكَـى لَكُـم كُـمـرِ ذَلمِ اآلخـوالْيو بِاللّـه نمـؤي ـنكُمم ن كَانم ظُ بِهوعي كذَل
ونلَمالَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو  ]قولهو ،]٢٣٢ :بقرةال :      ونـذَريو ـنكُمم نفَّـوتَوي ينالَّذو

ن يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَال جناح علَيكُم فيما فَعلـْ  أَزْواجاً
 ـبِريخ لُونما تَعبِم اللّهو وفرعبِالْم هِني أَنفُسف  ]وله ـقو ،]٢٣٤ :بقرةال_  _: 

   كُملَيع احنالَ ج و أَنَّكُم اللّه ملع كُمي أَنفُسف نتُمأَكْن اء أَوسالن ةطْبخ نم ضْتُم بِهرا عيمف
الً معروفـاً      الَّ أَن تَقُولُـواْ قَـو  ،]٢٣٥ :بقـرة ال[  ستَذْكُرونَهن ولَـكن الَّ تُواعـدوهن سـراً إِ

ــيكُم إِن   :قولــهو ــوهن أَو تَفْرِضُــواْ لَهــن فَرِيَضــةً  الَّ جنــاح علَ ستَم ــم ــتُم النســاء مــا لَ طَلَّقْ
    نيـنسح لَـى الْمقّـاً عح وفرعتَاعاً بِالْمم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَد وسلَى الْمع نوهتِّعمو 

  فَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً وصيةً والَّذين يتَو_:   _ وله ـقو ،]٢٣٦ :بقرةال[
  



 

 

 

  ٩٠  

            ـيف لْـنـا فَعـي مف كُملَـيع ـاحنج فَـال نجـرخ اجٍ فَـإِنـرإِخ ـرلِ َغيوح لِّأَزْواجِهِم متَاعاً إِلَى الْ
يمكح زِيزع اللّهو وفرعن مم هِنأَنفُس  ]٢٤٠:بقرةال[.  

 
لسائد بني الناس أن الزوجة تقوم خبدمة زوجها، ومبصاحل بيتها، بل والعرف ا     

إن العرف يف بعض اتمعات يقضي بقيام الزوجة بأكثر من مصـاحل البيـت   
  .)١(وشؤونه املعتادة 

فنساء احلاضرة لسن كنساء البادية، ونساء القرى لسن كنساء املدن، وكلٌ      
قمن مبا هو زائد على خدمة الـزوج يف  حبسب أعرافه وعوائده،فنساء البوادي ي

ـ فلْواب وع، بل يستعذبن املاء، ويقمن بسياسة الد...الطبخ والعجن وغريها ا ه
بِلْوحها بل وريِعإىل غري ذلك...ا ه ،.  
  

سـقي  كما أن نساء القرى قد يشتغلن يف مزارع أزواجهـن والقيـام بال       
  .واحلصاد واجلذاذ إىل غري ذلك

  

                                                
(١) ٧/٣٠٨(،...واملفصل يف أحكام املرأة، )٥/١٧١(ملعادزاد ا: نظري.(  

  



 

 

 

  ٩١  

     فعم أن كُالل حبسبه، فلكلٍّ عرف وعادة، فما جرى يف بلد  ما من عـرف 
  .ملرأة لزوجها باملعروف فهو معتربيقضي خبدمة ا

  
عند تفسريه _  ~_  الشيخ حممد رشيد رضا ،صاحب تفسري املنارقال      

ي علَـيهِن بِـالْمعروف       : هلذه اآلية ثْـلُ الَّـذم نلَهو ]واآلية تـدل   : (]٢٢٨ :ةبقرال
على اعتبار العرف يف حقوق كل من الزوجني على اآلخر ما مل  حيلُّ العـرف  
حراماً أو حيرم حالالً مما عرف بالنص، والعـرف خيتلـف بـاختالف النـاس     
واألزمنة، ولكن أكثر فقهاء املذاهب املعروفة يقولون إن حق الرجل على املـرأة  

عذرٍ شرعي، وحقها عليه النفقة والسكىن إخل، وقالوا أن ال متنعه من نفسها بغري 
ال يلزمها عجوال خ نوال طَب زبوال غري ذلك من مصاحل بيته أو ماله وملكه خ .

، وما قاله الشيخ )١( ...واألقرب على هداية اآلية ما قاله بعض احملدثني واحلنابلة
 العرف ال يعدو ما يف اآليـة  تقي الدين وما بينه به يف اإلنصاف من الرجوع إىل

وإذا أردت أن تعرف مسافة البعد بني ما يعمل أكثر املسلمني ومـا  . قيد شعرة
  در ـدهم يظلمون بقـيعتقدون من شريعتهم، فانظر يف معاملتهم لنسائهم، جت

  

                                                
  .)٣٤_٣٣(، صالقول الثاين يف املسألة: ينظر (١)



 

 

 

  ٩٢  

االستطاعة ال يصد أحدهم عن ظلم امرأته إال العجز، وحيملون ماال حيتملنه إال 
هد، ويكثرون الشكوى من تقصريهن، ولئن سألتهم عن اعتقادهم بالتكليف واجل

أنه ال جيب لنـا علـيهن   : فيما جيب هلم عليهن ليقولن كما يقول أكثر الفقهاء
، وال تربية لٍفْط اعضر، وال إِشر، وال فَسن، وال كَلٌس، وال غَخبخدمة وال طَ

جيب عليهن إال املكث  نْ، إِ، وال إشراف على اخلدم الذين نستأجرهم لذلكولد
يف البيت والتمكني من االستمتاع، وهذان األمران عدميان، أي عدم اخلروج من 
املرتل بغري إذن، وعدم املعارضة باالستمتاع، فاملعىن أنه ال جيب عليهن للرجـال  

  .عملٌ قط، وال األوالد مع وجود آبائهم أيضا
  

يف الواجبة عليهن يف حكم الشـرع  وأقول إن هذه مبالغة يف إعفائهن من التكال
والعرف، يقابلها املبالغة يف وضع التكاليف عليهن بالفعـل، ولكـن اجلـاهلني    
باملذاهب الفقهية يتهمون رجاهلا ضم حقوق النساء، وما هو إال غلبة التقاليـد  

  .)١( ) والعادات مع عموم اجلهل
  
  
  

                                                
(١) ٣٨٠_٢/٣٧٨(تفسري املنار: نظري.(  



 

 

 

  ٩٣  

وقيامها ، زوجها يف موضوع خدمة الزوجة_  ~_  قال اإلمام القرطيب     
، وتطـبخ القـدر  ، عليها أن تفرش الفراش: ل علماؤناوهلذا قا: ( بشؤون البيت
 منهـا  وجعـلَ  : _ تعـاىل _ وعادة مثلها؛ قال اهللا ، حبسب حاهلا، وتقُم الدار

فكأنه مجع لنا فيها السكن واالستمتاع ] ١٨٩:األعراف[  إِلَيهـا  ليسـكُن  زَوجهـا 
  ، ...اخلدمة حبسب جري العادة وضربا من

  
     وهذا أمر فإن نسـاء  ، أصل من أصول الشريعةهو على العرف الذي  دائر

األعراب وسكان البوادي خيدمن أزواجهن حىت يف اسـتعذاب املـاء وسياسـة    
  .)١() الدواب 

  
والعادة اليت ال ختالف الشرع تصبح جزءاً من األمر املطلوب وتركه يـؤدي       
ـ   نه _ _ تالل بعض املوازين، وما دام أن نساء الرسول إىل اخ مـن هن 

   نـكُ _ السالمو الصالة عليه_ شرفاً وفضالً، وما دام أن نساء أصحابه وبناته 
  

                                                
(١) ١٠/١٤٥(اجلامع ألحكام القرآن: نظري.(  



 

 

 

  ٩٤  

خيدمن يف منازهلنن من نساٍء ، وأكرم...من باب أوىل،  ؛ فاخلدمة على غريهن
الزاهر، مروراً بالقرون املفضـلة إىل   هذا ما عليه حال املسلمني من ذلكم العهد

  .، إال ما ندر والنادر ال حكم له)١(يومنا هذا 
  

وهذه صورةٌ مشرقةٌ تتجلَّى يف وصف عاملة بنت عاملٍ من علماء املسـلمني،       
مكان األزواج ومقامهم من زوجام حيث تقول وهي  إذْ تصف بدقَّة ووضوحٍ

ما كُنا نعلَم أزواجنـا إال  :( _ محهما اهللا تعاىل ر_ ابنة اإلمام سعيد بن املسيب 
  .)٢( )كما تعلمون أنتم أمراءكم 

  
       فكذا األزواج مقامهم مقـام ،والسمعِ والطاعة اخلدمة األمراِء مقام ومقام

ومسعٍ وطاعة خدمة.  
  
  
  
  

                                                
(١) ٧٥-٧٤(سلوك املرأة املسلمة، نصائح وإرشادات للمرأة املسلمة، ص: نظري.(  
  ).٢/٧٣٩(،)٥٤٦(كتاب العيال، حديث رقم: اإلمام ابن أيب الدنيا يف أخرجه (٢)



 

 

 

  ٩٥  

عليها خدمـة  : )١(وقال بعض أصحابنا (: _ ~_  قال ابن خويز منداد     
فعليها التدبري للمـرتل وأمـر    هفُّرت أو ةوبا، فإن كانت شريفة احملل ليسار أُمثله
رش الفراش وحنو ذلـك،  ـة احلال فعليها أن تفـادم، وإن كانت متوسطـاخل

قُوإن كانت دون ذلك فعليها أن توإن كانت من  ،لـخ وتغسـالبيت وتطب م
م، وذلك أن اهللا ـما يكلفه نساؤه يف بلدهن كلفت واجلبل مِيلَنساء الكرد والد

ي مثْلُ ولَهن  :قال _ تعاىل_  الَّذ هِنلَيع وفرعبِالْم   ]٢٢٨: البقرة.[  
  

أال  وقد جرى عرف املسلمني يف بلدام يف قدمي األمر وحديثه مبا ذكرنا،     
بيخ والطَّ حني واخلبيزوأصحابه كانوا يتكلفون الطَّ _ _ ترى أن أزواج النيب 

ذلـك،   وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، وال نعلم امرأة امتنعت من
وال يسوغ هلا االمتناع، بل كانوا يضـربون نسـاءهم إذا قصـرن يف ذلـك،     

  .)٢( ) ذلك ة ملا طالبوهنويأخذون باخلدمة، فلوال أا مستحقّ
  

                                                
مذهبه مذهب املالكية، فهو حيكـي عـن أصـحابه     ابن خويز منداد يعين من علماء املالكية؛ ألن (١)

  .وعلمائه من مذهبه
  ).٣/١٥٥(تفسري القرطيب: ينظر (٢)



 

 

 

  ٩٦  

 _ اهللا لوق ليلٍ حولبكالمٍ نفيسٍ ج _ ~_  وعلَّق صاحب تفسري املنار     

 _: نلَهثْلُ وي  م الَّـذ  هِنلَـيع  وفرعبِـالْم   ]حيث قـال ]٢٢٨: البقرة ،) : 
مجعت على إجيازها ماال يؤدي بالتفصيل يف سفْرٍ كـبريٍ؛   هذه كلمةٌ جليلةٌ جداً

اً واحداً فهي قاعدةٌ كُليةٌ ناطقةٌ بأنَّ املرأة مساويةٌ للرجل يف مجيع احلقوق إال أمر
  .]٢٢٨ :بقرةال[   وللرجالِ علَيهِن درجةٌ   : عبر عنه بقوله

  
وقد أحالَ يف معرفة ما هلن وما عليهن علـى املعـروف بـني النـاس يف          

معاشرام ومعامالم يف أهليهم، وما جيري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم 
فهذه اجلملة تعطي الرجل ميزاناً يزنُ به معاملتـه  وعقائدهم وآدام وعادام، 

لزوجه يف مجيع الشؤون واألحوال، فإذا هم مبطالبتها بأمرٍ من األمور يتذكَّر أنَّ 
، وليس املراد باملثل بأعيان األشياِء وأشخاصها، وإنما املراد أنَّ ...عليه مثله بإزائه

عملٍ تعمله املرأة للرجل إالَّ وللرجل احلقوق بينهما متبادلة وأما أكفاء، فما من 
عملٌ يقابله هلا، إن مل يكن مثله يف شخصه، فهو مثله يف جنسه، فهما متماثالن 
يف احلقوق واألعمال، كما أما متماثالن يف الـذات واإلحسـاس والشـعور    

والعقل، أي أنَّ كال منهما بشر مـله عق تام حيب يف مصاحله، وقلب ا لٌ يتفكَّر  
  



 

 

 

  ٩٧  

به، ويكره ماال يالئمه وي سريالئمه وين دأَح منه، فليس من العدل أن يتحكَّم فُر
الصنفني باآلخر ويتخذه عبداً يستذلُّه ويستخدمه يف مصاحله، وال سيما بعد عقد 
الزوجية والدخول يف احلياة املشتركة اليت ال تكون سعيدةً إالَّ باحترام كل مـن  

  .)١( ) والقيام حبقوقهالزوجني اآلخر 
  

q  العشرونالدليل: 
  

 
 

إن الناظر إىل بيت الزوج إمنا كان لسكن الزوجة وأوالدها، فـالزوج لـه        
  .ن البيت، والقيام عليه وما يصلحهالبيت ملكا، وهلا التصرف يف شؤو

  
قائمة عليه باخلدمة، ملا ولو مل تكن . بلى ،!!هذا بيتها: نه يقال هلاأما ترى أ     

   صح كونه بيتها، وجتد املستفيد من هذا املرتل هي الزوجة وأوالدها، فهم فيه
  
  

                                                
(١) ٢/٣٧٥(تفسري املنار: نظري.(  



 

 

 

  ٩٨  

فإن هذا حيتاج إىل عمل، ملا يعقب ذلك النفع  :ميرحون ويأكلون وينامون، وعليه
  .للزوجة فقطهذا العمل؟، ليس إالَّ يف املرتل، فعلى من يكون 

  
هم اللَّ!!. تقوم بكنسه؟ ومن أوالدها مث ال يتسخ املرتل منها أَفَيعقل أن وإالَّ      
ـ    .ال وم بغسـلها  أَفَيعقل أن تتسخ مالبس أطفاهلا، ومفـارش بيتـها، مث ال تق

  .هم ال، اللَّ!!وتنظيفها؟
  

  .!!أن عمل الزوج هو خدمة املرتل؟ وهل بعد هذا يرى
  

متباينني متام التبـاين؛ أن   وأيضاً؛ فإن قيام الرجل باخلدمة يؤدي إىل أمرين(      
ينشغل الرجل باخلدمة عن السعي وراء الرزق وغري ذلك من املصـاحل، وتبقـى   

   .ا عطالً عن أي عمل جيب القيام بهاملرأة يف بيته
  

ليت سوت بني الزوجني يف احلقـوق، بـل   وال خيفى فساد هذا يف الشريعة ا     
زِل الت الرجل عليها درجةوفضلرسول ، وهلذا مل ي _ _    شـكوى ابنتـه

  ._ رضي اهللا عنها_ فاطمة 
   



 

 

 

  ٩٩  

v  هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة املرأة لزوجها ما ينايف
هذا استحباب مشاركة الرجل يف ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل 

  .من حسن املعاشرة بني الزوجني
  

 يكـون  _ _ كان النيب  «: _رضي اهللا عنها_ ولذلك قالت عائشة ؛      
 »فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة _ يف خدمة أهله : تعين_ يف مهنة أهله

)٢()  )١(.  
  

طاعة الزوج يف املعروف، وهذا أمر طبيعي : إن من واجب الزوجة لزوجها     
  .تقتضيه هذه احلياة املشتركة بني الرجل وزوجته

  
  
  
  

                                                
باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج، من : ي يف صحيحه، يفأخرجه اإلمام البخار (١)

  ).٦٧٦(كتاب األذان، حديث رقم
(٢) ٢٩٠_٢٨٩(صآداب الزفاف، : نظري.(  



 

 

 

  ١٠٠  

ملسؤول األول عن وحياة األسرة تقوم على واجبات وتكاليف، والزوج هو ا     
طاعاً فيما يراه مصلحةً لألسرة وإبقاًء للحيـاة  األسرة، فمن الطبيعي أن يكون م

  .)١(... الزوجية، كما يطاع املدير يف املدرسة ورئيس الدائرة يف الدائرة 
  

     خلص إليه من هذه النصوص الواضحة الدوالذي يوأحاديث  اللة من آيات
  .لى ما على الزوجة لزوجها من حقوقع دملزيد من التأكُّ أو حاجةً ال تترك جماالً

  
فهي توصي الزوجات وطاعة األزواج وتغلظ عليهن يف إضاعة شيء مـن        

، وهو غاية ما _سبحانه _ رضا األزواج برضا اهللا  _ _ احلقوق، حىت قرن 
غضـب   ذْ فيه سعادة الدنيا، وصالح األخرى، فإنإِ ؛يسعى إليه املسلم واملسلمة

وأمر املالئكة بلعنتها، وإن رضي الزوج وماتت  _ سبحانه_ الزوج غضب اهللا 
  .)٢(وهو عنها راضٍ دخلت اجلنة 

  
  
  

                                                
(١) ١٤٣_١٤١(املرأة املسلمة، ص: نظري.(  
(٢) ٧٥_٧٤(سلوك املرأة املسلمة، نصائح وإرشادات للمرأة املسلمة، ص: نظري.(  



 

 

 

  ١٠١  

v القول الراجح:  


 
 

  .من مثلها ملثلهلزوجها باملعروف  بوجوب خدمة املرأة: القاضي
  

مع جريـان  ، عليها لك واجبوحنو ذ، ارِة الددموخ زبواخلَ خبو أن الطَّ(      
، ...روفة اليت كأا مشـروطة يف العقـد  العادة بذلك؛ ألن هذا هو املعاشرة املع
، ...يرجع فيه إىل العرف فكذلك اخلدمـة وكما أن الطعام والكسوة واملسكن 

  ).)١(] ١٩:النساء[ ِ بِالْمعروف وعاشروهن : لهاجلميع داخلٌ يف قو
  

     إن شاَء ،وابوهذا هو القول الص وذلـك   ؛)٢(_  تعاىل_ اهللا  وهو احلَق
  . ة املخالفعلى أدلَّ الناقشةولورود  ؛به أصحابه ما استدلَّ لوجاهة

  

                                                
(١) ١٤٥(ص، ة من املسائل الفقهيةاجللي راتاملختا: نظري.(  
  ).١٠٥(القرضاوي، كما يف ص. د، وصرح به )٢٨٨(قاله الشيخ األلباين يف كتابه آداب الزفاف (٢)



 

 

 

  ١٠٢  

ثرة شـواهدها  توافر األدلَّة وتعاضدها على ذلك، وك ،ومما يؤكد رجحانه     
القائلني  حني يكون املختلفة، ومما يزيد هذا القول متانةً، ويزيد النفس اطمئناناً،

ـ وأيب ب، رٍوكأمثال اإلمام أيب ثَ، وأرباب االجتهاد التحقيقبه من أكرب أئمة   رِكْ
بن أيب شيوأيب إِ، ةبساين اقٍحجوابن، اجلُوز رِجالطَّ رٍيكما أنه اختيـار  ، يرِب

ومـن يقـاس بشـيوخ     ،ميالقَمة ابن وتلميذه العالَّ، شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .!!؟الكبار األجالء املذاهب

       
واإلمـام  _ يف الفتح _  الينقَسالعر جهذا القول مال احلافظ ابن ح وإىل     
  ._يف جامعه ألحكام القرآن _ يب طُرالقُ

       
، يق حسن خـان دحممد ص الشيخ، تأخرينذهب إليه من العلماء امل وممن     

الشيخ حممد ناصـر الـدين    اميةالش ياردث الدحممة ومن املعاصرين العالَّ
  ._رمحهم اهللا تعاىل أمجعني _  األلباين

  
 _ ~ _ ورجحه عالمة القصيم الشيخ عبدالرمحن بن ناصر السـعدي      

  من الصحبة : خر باملعروفيلزم كل واحد من الزوجني معاشرة اآل :(حيث قال
  



 

 

 

  ١٠٣  

وعـدم  ، ويلزمها طاعته يف االستمتاعه، وأال ميطله حق، وكف األذى، اجلميلة
  .)١( )وحنوها  خِبوالطَّ نِجوالع زِبوالقيام باخلَ، اخلروج والسفر إال بإذنه

  
من العلماء املعاصرين صفوة علمـاء اجلزيـرة،   _ أيضاً _ وممن قال به      
حيـث   _ ~ _ ابن بـاز  بن عبداهللا عبدالعزيز :مةالَّـعال ة شيخناـمساح
والقيام مبا جيب عليها من تدبريه بعد  ،واخلالصة أن استقرار املرأة يف بيتها:( قال

وفيـه   ؛هو األمر الذي يناسب طبيعتها وفطرـا وكياـا   ،القيام بأمور دينها
  .)٢( ) صالحها وصالح اتمع وصالح الناشئة

  
  
  
  

                                                
  ).٩٤(ص، وتوضيح الفقه يف الدين، منهج السالكني: ينظر (١)
(٢) ١٠٤(، قفرة)٤٠(ص، القاموس يف حيتاج إليه العروس :نظري.(  

على ما نشر يف وسائل اإلعالم من الدعوة إىل مشاركة املرأة للرجـل يف العمـل   ، )٢٣(قمد رالروكذا 
من موقع الشيخ علـى   "خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله"حبجة أن ذلك من متطلبات العصر 

  :على هذا الرابط"االنترنت " شبكة املعلومات العاملية 
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=النسائية٢٠%األعمال٢٠%من٢٠%املرأة٢٠%يناسب٢٠%ما  

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title


 

 

 

  ١٠٤  

ن ـعبداهللا بن عبدالرمحن اجلربي: هـة الفقيـمالعالَّ اـفيت شيخنه يـوب     
قرأت يف إحدى الصحف هنا فتـوى   :حيث سئل السؤال التايل _أثابه اهللا _ 

وإمنا  ألحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصالً
سن العشرة، وقال ا خدمتها له فذلك من باب ح، أمعقده عليها لالستمتاع فقط

ال ختدمه أو ختـدم نفسـها ألي    إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت
وإذا كان غري صحيح فاحلمد هللا أن هـذه الصـحيفة    ،هل هذا صحيح. سبب

عندما تقرأ بعـض   اباًزألصبح األزواج بعضهم ع وإالَّ ليست واسعة االنتشار ،
  . !!النسوة هذه الفتوى

  
فقد كانـت   ،وال عمل عليها هذه الفتوى غري صحيحة(  :يلتهفض فأجاب     

بكر عـن   النساء صحابيات خيدمن أزواجهن كما أخربت بذلك أمساء بنت أيب
 ،وغريمها _ { _، وكذا فاطمة الزهراء يف خدمة علي خدمتها للزبري بن العوام

يف  ومل يزل عرف املسلمني على أن الزوجة ختدم زوجها اخلدمة املعتـادة هلمـا  
سقي  ذا يفـور وكل الثياب واألواين وتنظيف الدـام وتغسيـعالح الطَّـإص
الدواب مبا يناسبه لٌّكُ ،ها ويف احلرث وحنوهبِلْوح، وهذا عرجـرى عليـه    ف
  ن ال ينبغي ـد النبوي إىل عهدنا هذا من غري نكري، ولكـل من العهـالعم

  



 

 

 

  ١٠٥  

واهللا  ،درة والعـادة ـسب القذلك حوإمنا  ،وبةـة وصعـتكليفها مبا فيه مشقَّ
  .)١() املوفق

  
، حيث أفىت يف _ أثابه اهللا_ يوسف القرضاوي : وبه يفيت الشيخ الدكتور     

وهلذا نرى احلق مع الرأي ... : (معرض إجابته على سؤال ذا اخلصوص بقوله
اآلخر الذي يـذا يتضـح    ،...إىل املرأة خدمة زوجها يف مصاحل البيت لُك

ق، ويتبني الصواب يف هذه املسألة، واملنصف من عرف الرجال باحلق ومل احل
  .يعرف احلق بالرجال

  
ـ  :وال يفوتين أن أقول       اًإن هذه القضية حملولة بنفسها، فاملرأة املسلمة حقَّ

تقوم خبدمة زوجها وبيتها حبكم الفطرة، ومبقتضى التقاليد اليت توارثها اتمـع  
دة أو الشرسة ال تنظر رأي الـدين، وال  واملرأة املتمر ،جيل اإلسالمي جيالً بعد

يهم٢( ) واهللا أعلم ،من الفقهاء هلا أو عليها ها قول أحد(.  
   

                                                
  :على هذا الرابط"االنترنت " شبكة املعلومات العاملية : ينظر (١)

  http://saaid.net/Doat/ehsan/١٤١.htm  

  :على هذا الرابط"االنترنت " شبكة املعلومات العاملية : ينظر (٢)
http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=١٣٨٨  

http://saaid.net/Doat/ehsan/
http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID


 

 

 

  ١٠٦  

  
  
  
  

  خدمة املرأة زوجها
  وقفات تربوية

 
 
 

 



 

 

 

  ١٠٧  

v  
 

   جتـها ا، وازدهارلو علمت املرأة أن كمال سعاد
ت يف بيتها، كحديقة معطاء، وروضة غناء، وحينها ال اشعا برحته؛ ولَيف مرتهلا مل

جتين من هذا البستان الذي تدخله مع صباح كل يوم، وتأوي إليه يف كل حني، 
عبري، وأطيب عبـق،   إال أطيب الثمر، وأحاله وأزكاه، وال تشم فيه إال كـل

  .تأنس به وتسعد
  

بستانه، يرعى أصوله، وينمي فروعه، وحيرص املرأة يف حياا، كاملزارع يف      
وه، ويتعاهد غرسـه، ويسـقي   ، ويرقُب بدو مثره، ويلحظ منإنتاجهعلى جودة 

  .زرعه
  

فتراه يقلِّم األشجار، وحيرص على ذيب األغصان، حىت تقوى الفـروع       
  .نتاجاًود ـالغضة، ويعتدل مسارها، فتبدو أكثر مجاالً، وأحسن اًء، وتظلُّ أج

ل على غذائها، فتؤثر تضرها، وتتطفَّ وتارةً يزيل عنها القش واحلشائش، حىت ال
  .يف صالحها

  



 

 

 

  ١٠٨  

كما أنه حيوط هذه املزرعة بسياجٍ قوي، مينعها من العداة، وحيجزها عـن       
 ، تـراه دومـاً  تكون كًأل مباحاً، ومحى مستباحاً، ومرتعاً مشاعاً الرعاة؛ كي ال
  .د منها قدر طاقتهيستصلح ما فس

  
كل هذا يفعله، وهو جيد فيه مشقَّةً مع لذَّة، وتعباً يعقبه استراحة؛ ألنه يشعر      

هذا املـزارع   .سيطعم من مثارها ، ويتفيؤ ظالهلا، وأنه سيجد مردود ذلك يوماً
  .بيتها، وحقيقة حياا يف مرتهلا هو مثَلَ املرأة يف

  
     غري أن هذا املزارع قد ال يأو وجاهة أُعب تمع، وال يكون ذا شأنبه يف ا .

و انزعاجهم من دبلكن لو نقص نتاجه، أو قلَّ جودة حمصوله لغضب الناس، وَأل
  !!.، ورداءة احملصول؟اإلنتاجسوء 

  
، قد ال ينظر إليها كما ينبغي أو جيـب، وهـم   !!ذلكم املزارع هي املرأة     

إن املرأة هي أساس : نين أُخالفهم الرأي، وأقوليقولون املرأة نصف اتمع؛ إال أ
اتمع وقاعدته، إذ هي املنتج لطريف اتمع برجاله ونسائه، وبصالحها يصـلح  

  .اتمع، والعكس بالعكس
  



 

 

 

  ١٠٩  

  :ولذا يروق يل أن أُبدل بيت أمحد شوقي فأقول
  والًـقُاً وعـسفُنأَ ئُشنبين وتت          لَّ من اليتجأو أَ فشرأَ يتأَرأَ

  
  :وحينها يعلم صدق قوله

  اقِعراَأل بـاً طَيعبش دتعدأَ          هـادتعدذا أَإِ ةٌـسدرم ماُأل
  

  :ومل يفت حنو هذا التصوير الشاعر الكبري حافظ إبراهيم حيث قال
  اقِاآلفَى دم مـرهآثت ملَغش          اُألىل  ذةاتـساَأل اذُـستأُ ماُأل

  
  :وملعروف الرصايف  أبيات ضافية قال فيها

  اتـهماُأل  نِضا كحــنذِّبهي          لٍــحم نم الئقِـللخ رومل أَ
  اتـنو البأَ نيِـنِالب  ةـربيـبت          تامست ةٌــسردم ماُأل نضحفَ
  اتدـالالو اِءـسالن القِـخبأَ          اًـنسح اسقَت يدلالو القـخوأَ
 
 

  
 



 

 

 

  ١١٠  

v )١( 
 

احلياة الزوجية يف ظالل اإلسـالم؛ أساسـها احملبـة     كم هي مجيلة ورائعة     
ظالل اإلسالم ليسـت  ، فاحلياة الزوجية يف وعنواا التراحم واالنسجام والوئام،

بل هـي   وشهوة، أو أُنساً ومتعة؛ -حسبفَ-ة، وإِعفاف نفسٍمتعة جسد ولذَّ
  .  رب من ذلك بكثريأك
  

وأفكار  هي بذلٌ وعطاء، ومشاركةٌ يف البناء والنماء، هي أحاسيس متبادلة،     
رت تبـادالً يف  ؛ فـأمث تباط الوثيق، واحلب املتبادل العميق، صاغها االرمشتركة

للضمائرِ واخلـواطر، مشـاركةٌ يف   من الطرفني  ومراعاةَ كُلٍّ ،الشعور واملشاعر
النفوسِ من بواعث احلزن واألسـى؛ ودواعـي   ، وقراءةٌ ملا يف األفراحِ واألتراح
  . الفرح واالنشراح

  

                                                
(١) حممد عبد اهللا صاحل اهلامشي: تبهاك،)يف ظالل احلياة الزوجية(مقال بعنوانبتصرف يسري، : نظري،   

" ، من شـبكة املعلومـات العامليـة    ون اإلسالمية واألوقاف بالفجريةؤبوزارة العدل والشواعظ أول 
  html.http://www.maknoon.com/mon/section٣/٩٤٠٣: على هذا الرابط"االنترنت 
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؛ يوم عرب عن هذا املعىن بأبلغِ تعـبري،  آين البليغوما أعظم وأروع التعبري القر     
احلياة فشب فو إليه النفوس، وترته عله ، وجاح يف رحابه القلوبالزوجية بالسكن

، وموئالً تبـوح فيـه القلـوب    األنظار، وملتقى األزهار بالنسبة للزوجني حمطَّ
 بينكُم وجعلَ إِلَيها لِّتَسكُنوا أَزْواجا  أَنفُسكُم من لَكُم خلَق أَن آياته ومن :باألسرار

ةدوةً ممحرو  ي إِنف كذَل اتمٍ لَآيلِّقَو ونتَفَكَّري ]٢١: الروم.[  
  

و يصور هذه العالقـة  وه ك التعبري القرآين اللطيف الرقيق؛كم هو مجيل ذل     
؛ فَيشـبه  ورة من أعماق القلب وأغوار احلس، وكأمنا يلتقط الصموحياً تصويراً

، مع اجلسـد والتوافـق  ة باللباس يف املالءمة واملواءمة، واالنسجام احلياة الزوجي
علـى   الصيف خفيف، فالثوب يف ظروف األمكنة واألزمنة واألحوال ومراعاة

 لَّكُم  لباس هن  : حيمي والصقيعِ من الربد يف الشتاِء صاحبه كي ال يؤذي، ثقيلٌ

أَنتُمو اسبل نلَّه    ]١٨٧: البقرة[.  
  
  
  
  



 

 

 

  ١١٢  

مراعـاةُ كُـلٍّ   ، وبني الزوجني وانسجام وهكذا هي احلياة الزوجية؛ توافق     
هن اآلخر من املتطلبـات  ، وقراءةٌ ملا يف ذم للنفسياتهمنهما للطرف اآلخر، فَ
؛ الة الفكر، وإِجالَة النظـرِ ، رمحةٌ وحمبة؛ تبعث على إطواملعطيات، سكن ومودة

 لِّقَـومٍ  آيـات لَ ذَلـك  فـي  إِن   يف عظمة اخلالق الذي أوجد ذلك التوافق واالنسجام

ونتَفَكَّري  ]٢١: الروم[. 

  
؛ يف توجيهات العطرة، والنصائح العبقةفما أعظم أن تنظر املرأة إىل تلكم  ال     
ا ،الزوج عليها حقوعظيم مكانته يف حيا ، قلب ضبفهو من نه  املزيد هلا باحلب
  .!!بالعملِ شديدها بعد عناِء يومٍ ، وسكنت جوارِحه إلياألكيد

  
 نساؤكم من أهـل اجلنـة   ،!!، فإمنا هو جنتك وناركانظري أين أنت منه     

، اليت إذا غضب جاءت حىت تضع يدها يف يد الودود الولود العئود على زوجها
 ،فَتسابِق بعد ذلـك إىل طاعتـه   مضا حىت ترضى،ال أذوق غ: جها وتقولزو

  .يف وجهه وبشاشةً اد لطافةًوتهرع إىل نيلِ رضاه وحمبته، وتزد
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، لكم اهلائل من التوجيهات الرائعةوأمجل من ذلك أن يلحظ الزوج ذلكم ا     
راعـاة  ، ومزوجته ثُّه إىل حفظ حق؛ توجهه وحتُلتلميحات واإلرشادات الرائقَةوا

 ، أم_فهي اجلوهرة املصـونة، والـدرة املكنونـة    _ يف قلبه،  مكانتها وأمهيتها
  بِـالْمعروف  وعاشـروهن    ،-ومدرسـةُ األجيـال  ، الرجال، ومنبِت األبطال

  .]١٩: النساء[
  

واستحللتم فروجهن بكلمة ، ة اهللا، فإنكم أخذمتوهن بأماناتقوا اهللا يف النساء     
 اليتـيم واملـرأة،  : ق الضعيفنيإين أُحرج عليكم ح ،، استوصوا بالنساء خرياًاهللا
  . اخل...، وخياركم خياركم لنسائهمأحسنهم خلقاً كمل املؤمنني إمياناًأ

  
     ها احلبلْؤم ٍةرِعسطًى ملتقـدير،  وا_  لزوجتـه  _ ميشي بعدها الزوج بِخ

  .ركتها احلياة حلْوها ومرها؛ إىل خدمتها ورعايتها، ومشاوالرعاية والتوقري
  

     لُّ غريزة وشهوة ساعتئذما، وتتالشى نزعة الفوا تضمحرق األنانية يف حيا
منهما ذاته إلسعاد اآلخر، فتسـعد   لٌّكر كُ، وينالفردية يف عملهما وتوجهاما

  . هما ومثرما من األوالد والبنني، وتبتهِج بنتاجاألمة مبحبتهما
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     وبذل لى فيها معاين املشاركة والتعاونة اليت تتجومن صور التراحم واملود ،
نفس للطرف اآلخر بكل صدق واعتزاز، وحمبة وافتخار؛ مسألة خدمة املـرأة  ال

، وإنكار الـذات والترفـع عـن    ى لنا املشاركة يف اهلم والشعورلَّيتج ؛لزوجها
من أحد الطـرفني   ورٍ، من غري شع سبيل التوافق مع اآلخر وإسعادهيف ،الترهات

طرف يف بالنقص يف ذلك، وال إحساس حتكُّمِ طرفوال بفرد عضالت طرف  ، 
  .على آخر

  
لواقع بيتني من بيوت  _وقد سبق ذكرمها _  ولنعش مع هذين املوقفني     

  :نلحظ فيهما املراد _  _ أصحاب النيب
  

♦  
ـ  خـرب ، )١(_ { _ خرب أمساء بنت الصديق وزوجها الزبري      ى فيـه  يتجلَّ

رضـي اهللا   _، فهذه أمساء  اهلموم واألعباءلزوجني اآلخر يفمن ا لٍّمشاركة كُ
  ، دش لطافة أنوثتهاـخت _ ا الناظرـيراه_ ا مبها بأعمال ردم زوجـخت _ عنها

  

                                                
  .، وخترجيه هناك فرياجع)٢٧(لقول األول، صث لل، يف الدليل الثاوقد سبق يف أول البحث (١)
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ا وحيوييظهر ذلك واضحاً _ ،تهاوتذهب بربيق نضار بعـد أن   من قوهلا اًجلي
رضـي  _  لكنها ،_ما أعتقين من سياسة الفرس فكأن: أهدى إليها والدها خبادم

ته وصـعوبته؛ يـوم   يهون ذلك عليها، بل وتستعذب مشقَّ_  وأرضاها اهللا عنها
ال علـم بانشـغ  تيف البناء والنماء،  مسامهاً وفرداً ،فاعالً ترى من نفسها عنصراً

لة اإلسالم الناشئة مـع رسـول   ، حلفظ بيضة ودوالزوج يف اجلهاد يف سبيل اهللا
  . _  _اهللا
  

رضي اهللا عنـها  _ ى يف مراعاا ، تتجلَّأخرى لطيفةٌ_  ارةٌأي إش _ ونكْتةٌ     
  الركوب مع أشرف اخللق ألجل ذلك،، فتأىبلنفسية زوجها الغيورة _ وأرضاها
حمبة تدعو ملثل هذا التوافق والتناغم؟ أَي!.  

  
الذي يبادهلا املشـاركة يف   _  _ وأروع من ذلك موقف زوجها الزبري     

، » !!واهللا لَحملُك النوى كانَ أَشد علَي من ركُوبِـك معـه  « :املشاعر بقوله 
، فنطق لسانه حبال ةفكأمنا عظُم عليه معاناة زوجته، وطول الطريق عليها واملشقَّ

 ؛عورِ القلب، ومشاركة الوجدان، ولوال االنشغال وضيق ذات اليدقلبه مخبِراً بش
  .لكان احلال إعانة وخدمة ومشاركة
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♦  
     ١(_ { _ خرب فاطمة وعلي( ،فهذه القةُص واملُرادت ا إىل املقصودلُنفها وص ،

من  باًتستعذب العملَ مراعاةً لزوجِها، وتقر _ رضي اهللا عنها_ هي ذي فاطمة 
ا وتعبله داًروها هو علي ، _   _َّة يلحظ ما تكابده فاطمة من تعب ومشق

ولوال ضـيق ذات اليـد    _ هلا يعينها على ما هي فيه ، ؛ فيبادر إىل إجياد خادمٍ
عجب مـن ذلـك   ، وأاخلادم بنفسه هلا لَلسأَ _  _وحياؤه من رسول اهللا 

يف بيان  ، وما انرباء عليصمتها عند جميء أبيها، وإنكارها لذاا، وهضمها حلقها
، وال جدانالوللشعور و ، ومبادلةًإلحسانمنه إلحسان فاطمة با قابلةًم األمر إالَّ

  ._  _عجب أن جيعل اإلمام البخاري هذا احلديث يف باب مناقب علي 
  

لقد تنامت روح املشاركة والتعاون بني األزواج يف بيوتات أصحاب الـنيب       
_  _َّمن قيام الصحابيات بأعمالَ وأعباَء تعجز عنـها   ى ذلك واضحاً، فتجل
 ن على الرحىـحوم؛ من سياسة اخليل وإطعامها، والطَّـرةُ اليـصاملعارأةُ ـامل

  على خدمة _  أطهر النساء وأشرفهن _ ، وتسابقت أمهات املؤمننيواالحتطاب
  

                                                
  .)٢(، وخترجيه امش)٢٦(، يف الدليل الثاين من القول األول، صوقد سبق يف أول البحث (١)
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وبـادهلم  ، يف ثوابه ورضاه هللا، وحمبةً ذلك طاعةً لُّكُ _  _ بيت رسول اهللا
رضـي اهللا  _  عائشة خترب_   _، فهذا رسول اهللا الرجال املشاركة والشعور

، فإذا مسـع  _ خدمة أهله _ كون يف مهنةي « :عن حاله يف بيته فتقول _ عنها
كان خييطُ ثوبه، وخيصف نعله، ويعمل ما يعمل « :وقالت مرة، »األذان خرج 

من البشر،  كان بشراً« : أخرى وقالت مرةً .أخرجه أمحد ،» الرجال يف بيوم
  .أخرجه أمحد »وخيدم نفسه ، يفْلي ثوبه، وحيلب شاته

  
؛ أن أمري املؤمنني ب السري عن هذا التناغم والتعاونومن روائع ما حتكيه كت     

ني بقدميه ليبين بيته، وجبانبه زوجته جِن الطَّعي كان _ ~ _عمر بن عبد العزيز 
: فقالت مندهشةً ذْ دخلت عليهِما جارةٌَ هلما؛ إِكاشفة شعرها، فبينما مها كذلك

هذا زوجي  ؛هذا ليس خبادم: فقالت فاطمة ،!أمام هذا اخلادم؟ يف تتكشفنيك
  .أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز

  
  ]سرية عمر بن عبد العزيز _ حلية األولياء [  
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v  
 

ما :( _ تعاىل  رمحهما اهللا_ بن املسيب احيث تقول وهي ابنة اإلمام سعيد      
  .)١( )كُنا نعلَم أزواجنا إال كما تعلمون أنتم أمراءكم 

  
ي الصورة الوضيئة اليت كان عليها نساء هذا النص من روائع اآلثار اليت جتلِّ(      

مية يف هذا البـاب اهلـام،   بالتوجيهات اإلسال السلف الصاحل ممن عظم تأثرهن
الزوج وصيانة حرمتـه، واستشـعار هيبتـه،     إىل هذه الدرة يف إجالل فارتقني

سـن التربيـة   ا يكفرن والنساء يف عمومهنلعشري، سريعات االنفعال إال أن ح
  .والتعليم بالكلمة والسلوك تثمر روائع الثمار وأينعها

  
ي، العامل الصاحل، ربفابنة سعيد بن املسيب هذه نشأت يف بيت هذا اإلمام املُ     

ة الصاحلة، وصقلتها املعاين اإلميانية اليت تسـود البيـت الـذي    فأنضجتها التربي
  .درجت فيه وترعرعت

  

                                                
  .)٢(، حاشية)٩٤(، صوقد سبق خترجيه (١)
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 التابعني وإمام يف الفخر واد، فأبوها سيد يف اجلمال، وقمةً وقد كانت آيةً     
 الناس ومرجعهم، فلم يكن خضوعها وإجالهلا وهيبتها لزوجها عـن انكسـارٍ  

  . واقتدار وخلقٍ ، وإمنا عن إميان...وضعف
  

وبلغ من سؤددها وجمدها أن خطبها عبدامللك بن مروان البنه الوليـد بـن        
_ فأىب سعيد أن يزوجه إياها، فلم يزل عبـدامللك   ،عبدامللك حني والَّه العهد

وحيتال على سعيد، وسعيد يأىب حىت ضربه مئة سوط يف  يلح_ خليفة املسلمني 
عل يومٍ بارد ةًوصبوألبسه جبة صوفماٍءمن  يه جر ،.  

  
 وإن مما يثري اإلعجاب ذه املرأة الصاحلة، ويدعو إىل الدهشة واإلكبـار أنَّ      

ـ الذي تعامله وجتلُّ_ زوجها هذا  هـو  _ وم ه كما يعامل الناس أمراءهم وجيلُّ
فماتـت   ، وأحد تالميذ أبيها، وكان قد تزوج قبلـها بـامرأة  رجلٌ فقري جداً

  .)١( ) ...!!عنه
  
  

                                                
  .، تعليق احملقق)٢/٧٣٩(،)٥٤٦(كتاب العيال، حديث رقم: ينظر(١) 
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v  

 _  بينا حنن قعود عند رسول اهللا :قال_  _  عن جابر بن عبد اهللا     
اهللا  ،أنا وافدة النساء إليـك  ،رسول اهللا السالم عليك يا :إذ أتته امرأة فقالت _

رب بعثك اهللا إىل الرجـال   ،وآدم أبو الرجال وأبو النساء ،النساء الرجال ورب
،  فقتلوا فأحياء عند رم يرزقـون والرجال إذا خرجوا يف سبيل اهللا ،إىل النساءو

وحنن خنـدمهم    .وإذا خرجوا هلم من األجر ما قد علموا ،فرحني مبا آتاهم اهللا
أقرئي النساء عـين   « :_ _ قال هلا رسول اهللا  ؟،وجنلس فما لنا من األجر

 حـق ، منكن تفعلـه  وقليلٌ ،ما هناك طاعة الزوج تعدل إنَّ :وقويل هلن ،السالم
  .)١(» الرجل زوجته

  
     ومسؤولية ،خالدة ياهلا من رسالة وأمانة ،حتملـها املـرأة،    عظيمة جسيمة

فتنال أجر اجلهاد وهي يف خمدعها، وتنال ثواب اجلماعـة وهـي يف غرفتـها،    
  !!.اوتكسب شرف اجلراح يف سبيل اهللا واالستشهاد وهي ملَّا تغادر بيته

  

                                                
  ).٦٠(صخترجيه، : ينظر (١)



 

 

 

  ١٢١  

  
يربط مصريها مبصري زوجها، ورضاها برضاه، وأهواءها مبوافقته، بأن تكون      
يدخل البيت وقد لقي عنت األذى فيجد البلسم الشايف عندها، يأيت مثقـل  : له

  .مه، وتعيش به ولهلَالقلب مومٍ فتتلقَّاه بصدرها احلاين، فتغسل شجنه، ومتسح أَ
  

     أن هلا مه ال شكأن هلا أهواء، فتخلَّت  وماً، فتركت مهومها هلمومه، ال شك
أن هلا مطالب، فاقتنعت بالقليل القليل؛ لتوفر لـه   عن أهوائها ملرضاته، ال شك
  .جو األمن والسكينة والطمأنينة

  
ولن نعيش يف اخليال، فليس هذا أبداً باألمر السهل، أن تصـبح الزوجـة        

كون زوجها هلـا، إىل  أن ي: ، من الضفة األوىل!خطري دجِ لرجلها، وإنه النتقالٌ
  .أن تكون لزوجها: الضفة األخرى

  
     حيتاج األمر إىل معاناة على األعصاب، وكَ وضغطبـرٍ   تلألهـواء، وقَس 

إن هذا !. ، أفليس يعدل هذا أجر اجلهاد يف سبيل اهللا؟!!ولكن ال بأس ،للنوازع
تقفه، يعدل التضحية بالدم يف سبيل اهللا، والتضحية املوقف العظيم من املرأة يوم 

  .بالراحة، والتضحية بالشهرة، والتضحية باملال يف سبيل اهللا



 

 

 

  ١٢٢  

  
حنن ال نغايل، وال ون من األمر، بل نضع األمـر يف نصـابه، ونعلـم أن         

تضحية املرأة املسلمة بشخصيتها لشخصية زوجها، ال تقلُّ عن تضحية الرجـل  
اجلنة باملكاره، وكمـا   حفَّت النار بالشهوات وحفَّت: يل اهللا، لكنبدمه يف سب

  .)١( .حلِالن رِبمن إِ دهدون الش دبفال: يقال
  

v  )٢(: 
فالذي يضع عليه اإلسالم أساس األسرة، هو أنه من واجـب الـزوج أن        

وأنه من واجب املرأة يكسب لألسرة، ويهيئ هلا حاجاا، ويدافع عن أفرادها، 
يئ أكرب راحـة ممكنـة لزوجهـا    أن تدبر شؤون املرتل مبا يكسبه الزوج، و

عىن بتربية األوالدوأوالدها، وت.  
  
  
  

                                                
(١) ١٨٥_١٨٤(إليك أيتها الفتاة املسلمة، ص: رنظي.(  
  ).١٧٧_١٧٥(، صمبادئ اإلسالم: ينظر (٢)



 

 

 

  ١٢٣  

  
وألجل أن يبقى نظام األسرة سائراً على اخلري والرشد والصالح، فقد اختار      

نـاظراً  األسـرة  أن جعل الزوج واألب حاكماً علـى   :هلاواإلسالم تدبريين، أَ
ما ألقى على كاهل الرجل تبعة ما  بعد أنه قد أمر املرأة: لشؤوا، والتدبري الثاين

خترج من املرتل بدون حاجة تعرض  يف خارج البيت من الشؤون واملعامالت أالَّ
ا يف خارج املرتل مـن الشـؤون،   ت ألجل ذلك من املسؤولية عميفعهلا، وقد أُ

نظـام   وطمأنينة، وال خيتلُّ القيام بكل هدوٍء داخل املرتل حقلتقوم بواجباا يف 
املرأة ال جيوز  ولكن ليس معىن ذلك أنَّ. املرتل وتربية األوالد خبروجها من البيت

هلا أبداً أن خترج من البيت، بل قد أذن هلا باخلروج منه إذا ما عرضت هلا حاجة 
الدائرة احلقيقة لواجباـا، وال   إىل ذلك، وإمنا تريد الشريعة أن يكون البيت هو
  .يف إصالح شأن البيت تصرف كل ما أوتيت من القوة والذكاء إالَّ

  

v  
 وإن كان عنوان الكتاب يشري إىل اخلدمة اخلاصة من الزوجة لزوجهـا، إالَّ      

أن هناك شيئاً آخر ال يقلُّ أمهيةً على اخلصوصية واليت من أجلها تزوجـا حـىت   
  ، فالزوجان حيتاجان الولـدزينة تصبح جمرد مر احلياة، فاملزرعة من دون مثرةتست
  



 

 

 

  ١٢٤  

  
ةًوخاص يف كربمها، واألوالد لن يؤدوا هذا احلق  من دون تربيـة  يف  أو عنايـة

بالدرجة األوىل، وال نعين من ذلك أن  الصغر وتعبٍ عليهما، وهذه مسؤولية األم
يوضع يف حضانة فائق مجيلةبل حيتاج صدر تلك اليت ولدته ليشـعر بالـدفء    ة

على اإلطالق؛  واألمان، فالوظيفة األوىل للزوجة هي البيت الذي هو أكرب وظيفة
  .إنه اإلنسان: ألا خترج لنا أفضل عناصر الكون

  
أال ترى أن الدين احلنيف أشار إىل وجوب النفقة على الزوج مقابل ما تقوم      

ا إذا ختلَّت الزوجـة عـن واجباـا    عليه وعلى أوالده، أمبه من تعبٍ وسهرٍ 
فسيحصل خللٌ وارتباك مرتهلا وصغارها الذين هـم   يف األسرة منشؤه ترك األم
ما جناه غرينا من ختبط املرأة أصبحت ملزمة بالنفقة، ف نَّبأمس احلاجة إليها، وكأَ

ا وأصبحت تتلذَّذُ ج وضياعٍ يف أسرهم سيجنيه املرتل الذي تركت األملَّ واجبا
 مسلمة وطبيبة مسلمة ا حباجة إىل ممرضةنبوظيفة غري وظيفتها األساسية، وإن كُ

ومعلمة مسلمة الً إن احتسـبت األجـر،   تقوم بدورها الكبري يف خدمة دينها أو
 ؛ ألا تقوم بـوظيفتني !!ها راتبها مهما كانيفهي على ثغرٍ من الثغور ولن نوفِّ

  .أساسيتني تشد من أزر دينها يف بيتها ومكان عملها
  



 

 

 

  ١٢٥  

  
     أن األوالد بأشد وإن كـان   ،حوهلم احلاجة إىل وجود األم
وال بشترى، وإمنا هو مـن  !!فعند من يعطيهم احلنان بصدق د؛ ألن احلنان ال ي

  .واهللا يتوالنا ،قلوبنا فطرةً
  

v 
 

تنجح املرأة سكرترية ألا مستمرة يف جتميل نفسها ومتايعها وإبراز أنوثتها،      
فهي تريد النجاح يف وظيفتها حـىت   ،ومستعدةً ألن تعمل ما يطلبه منها سيدها

أو  أو مـرتلٍ  وليس عندها مسؤوليات تشغلها من ولد ،يزداد ماهلا ويكثر راتبها
ـ  ؛ست جهدها وتنازلت عن كل مبادئهـا غت نفسها وكربل فر ،زوجٍ  قلتحقِّ

جناحاً وسط أطماع الرجال وتلبية رغبام وخدمام مبا يشتهون، فهـي الـيت   
فيفرض عليهـا عملـها    ،بعت هواهااسترخصت نفسها وباعت مسؤوليتها وات

 ل صغريةيت تراعي صاحب العمل يف كحىت وإن كانت مصطنعة، فهي ال ابتسامةً
ا احلقيقي حلقَّ وكبريةراعى، فلو كانت مثل هذه اختارت مكات رضـى  قَوال ت

ومن شروط قبوهلا يف عملها أن تكون مجيلـة مطيعـة متمايلـة     .را وسعادا
شيٍء متعطرة وعلى أمت االستعداد لتقدمي أي حىت خارج عملها يف أي وقت.!!  



 

 

 

  ١٢٦  

  
     املسؤولية فهو يدخل عليها يف بيتها ويراهـا   ا الزوجة اليت تبادل زوجهاأم
يف بيته له ومن أجله؛ ألـا   مهم ف بيته، فقد يشغلها شيٌءي أطفاله وتنظِّتغذِّ

لتقدمي أكله وطعامه فأن ى لذاك الرجل من صـحن زوجتـه أو كـأس    تستعد
والشيطان حياول إفساد احلياة الزوجية فيبعد الرجل عـن زوجتـه   !!. سكرتريته
به إىل سكرتريته، فاألول يرضي اهللا، والثاين يرضي الشيطانويقر.  

  
v  

كانت املرأة مديرةً على شؤون بيتها فاختارت العمل خارج البيت مع مـن       
 لكنها علمت أا لن تستطيع على وظيفتني فجاءت مبـديرة  ،اجتاحتهم املاديات

 يف وظيفتها واخلادمة املرتلية براتبٍ براتبٍ لزوجةا، فاهل ملرتهلا حىت تكون مساعدةً
نظيف وغسل املالبـس  ، وحىت تقنع املرأة نفسها تأيت باخلادمة لتقوم بالتمرتهلايف 
ى إىل دخول املطبخ مث املساعدة يف إعداد الطعام مث جتهيزه ، مث يتعد بداية األمريف

هم واإلشراف علـى أكلـهم   ة وتنظيفمث اإلشراف على األطفال الصغار خاص
فال تستطيع أن حترك ساكناً،  يف وظيفتها تأيت منهكةً مشغولةٌ األمو ،ومالبسهم

لزوج واألوالد؛ فتراهم حيترمون اخلادمة وال يسـتغنون  اوهذا شيٌء ملفت لنظر 
  ر؛ ألم شعروا ـالفق طِّـعنها بأي حالٍ من األحوال، حىت وإن كانوا حتت خ



 

 

 

  ١٢٧  

  
حقائبها، جتد  سفرها وجتهز يتقررحينما  ،للعيان واضح وخري دليلٍ، بأمومتها هلم

م فقدوا أحد األبوين احلقيقينيالصراخ والعويل واحلزن وكأ!!،  والزالـت األم 
يف وظيفتها، مقنعةً نفسها أن املرتل يسري بتـدبريها وإشـرافها،    احلقيقية غارقةً

وانتشار األم ،ت األوالدلذلك نالحظ تشتوالوقـوع يف   ،ة بينـهم راض النفسي
وقد يتعدى األمر إىل الطالق، فاملرأة العاملة مل جتد الراحة يف مرتهلـا   ،املخدرات
فقد حترم نفسها من بـر أوالدهـا    ؛، لكنها تشعر أن املال هو األمانهأو خارج

خسـرت   قد الذين هم أماا احلقيقي؛ ألن املال قد تفقده يف أي حلظة، فتكون
 .ى الصاحلنيواهللا يتولَّ ،ل والوظيفةاملرت
  

v  )١(: 
 )._ # _ سليمان(. !!اقلة تبين بيتها، والسفيهة دمهاملرأة الع •
 .بيت الرجل زوجته •
 .ال الزوجة الطيبة يف تنظيم بيتهامج •
  

                                                
  ).أحلى ما قيل يف املرأة( مرايا نسائية،: ينظر (١)
  



 

 

 

  ١٢٨  

 
  ).مثل ألباين(. بل على املرأة ال يؤسس البيت على األرض، •

 

هنـد  (. هلن من إحلافهن بإسكان صاحل النساء وشرارهن خريما رأيت ل •
 ).بنت املهلَّب ابن أيب صفرة، زوجة احلجاج

 ).شكسبري(. قتلعت من مكاا تتوقف عن احلياةاملرأة مثل الزهرة، إذا ا •
 ).لشتنربج(. قد، ال ينبغي أن يتحرك من املرتلاملرأة واملو •
 ).أملاين. (البيت حب زوجته حقاً، تركها يفمن أ •
 ).مثل هندي(. املرتل ليس حجراً، إنه امرأة •
 ).مثل كردي(. خلق املرأة، واملرأة خلقت البيت اهللا •
 ).تولستوي( .طيف سريع االنكسارعلى املرأة أن تقيم يف البيت؛ ألا إناٌء ل •
 ).مثل روماين( .ربابةٌ بال وتر ،خيمةٌ بال زوجة •
 ).اريمثلٌ بلغ(. مرأة ال بيت حيث ال •
 ).مثل بلغاري(. بئر بال دلو ،بيت بال امرأة •
 ).أرنولد جالسون(. مدرسة هي غرفة املعيشة يف البيت أحسن •
 ).مثل إجنليزي(. البيت بنك السعادة •
 ).مثل أسباين(. اليد، جتعل املرأة البيت مجيالً بالقدم على املهد، وباملغزل يف •
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اإلمكان، وجيب ختليصها من  جيب أن تكون احلياة النسوية مرتلية على قدر •

. حتقيق وضيفتها احليويـة كمـا يـرام    كلِّ عملٍ خارجي، ليمكنها من
 ).أوغست كونت(

 ).مثل هندي(. ة كبرية من اخلشب هي ملكة قويةاملرأة اليت صوجلاا مغرف •
 ).مثل فرنسي(. عصفور، واملرتل يتوقف على املرأةالعش يتوقف على ال •
ات مصونات يف البيوت، ننعم بأزواجنا وأوالدنـا  ليتنا كاملسلمات حمجب •

 ).كاتبة إنكليزية_ آين رورد (. منكما ينع
  ).توماس جيفرسون(. األمومة هي حجر الزاوية يف صرح السعادة الزوجية •

 

 يرغب فيه مؤمن ومهذَّب، ويرغب عنه جاحـد : األمومة فردوس الوجود •
 ).حممود تيمور(. عذَّبوم

• واملرأة من جهة أخرى أم أبناءها بالغريزة واأللفة وتصرب يف سـبيلهم   حتب
عباس حممود (. يؤودها الصرب عليها يف غري هذه السبيل واآلمٍ على مشقات

 ).العقاد
. مجال حياة املـرأة  واألمومة بالعمل والصناعة مها مجال الرجل؛ كما احلُ •

 .)هنري بوردو(
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حممـد  (. ة الرجلوامتظلِّله قإن مملكة املرأة الطبيعية هي األمومة يف بيت  •

 ).اذوب
أو عظيم املسؤولية ال ميكن أن  يقوم به الرجل مهما كان شاقَّاً إن أي عملٍ •

 ).تيودور روزفلت(. صغار من أوالد أسرةً تنشئُ ة امرأةيصل إىل مرتب
• إن املرأة إما خالص للعائلة أو هالك... ا مصـريا حتمل يف ثنايا ثوأل ، 

 ).أميل زوال(. من أفرادها فرد لِّكُ
• مرة، أنّ عظماء الرجال يرثون عنامن القواعد املقرصر عظمتهم من أمها .

 ).ميشيلية(
 .)_ _ عمر بن اخلطاب (. وخري اخللق للمرأة املغزل •
تنسي أبداً أنك امرأة وأنك  ، أالَّصاحبة مهنة صيحيت إليك إذا كنت امرأةًن •

 .)مدام برونييه(. الذي ميأل رأسك قلأنثى، مهما كان وزن الع
. املصـانع ليس واجب املرأة بناء املصانع، ولكن بناء الرجال الذين يبنون  •

 ).الداعية زينب الغزايل(
 ).مثل صيين(. طيور ما هو يف القفصإن أمجل ال •
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إن واجب املرأة املتزوجة أن : وقال روزفلت أحد رؤساء أمريكا السابقني •

، وتنظم شؤون األسرة، وعلى الفتاة أن تتزوج وتعيش تنهض بأعباء البيت
        من كدح زوجها ليتسىن لنا أن نربح من جهود املـرأة يف دائـرة البيـت    

 .!!حبه من جهودها يف األعمال األخرىأضعاف ما نر
إنين ال أحب األفكار احلديثة اليت تعتنقها املرأة خبصوص العمل واحلريـة،   •

. ب أن يدور اهتمامها ويتركز حول أطفاهلا وزوجهااملرأة مكاا املرتل وجي
: املمثل واملغين اإلنكليزي(. أحب أطفايل وأحب أن أجنب أطفاالً آخرين

 ).جيم دافيدسون
  
  

املرأة اليت اختارت بيتها وزوجها وأوالدها هي اليت سـارت   :راً ـــوأخي     
، بـل  !عاطلة على طبيعتها وحققت أهدافها ووظيفتها األساس، فال يقال عنها

رت فيها، فالسعادة اليت تشعر فيها  العاطلة هي األما أو قصاليت ختلَّت عن واجبا
وجود أبنائها حوهلا ووجودها حوهلم، فهذا أمسى من أقوال الناعقني أعـداء   األم
  !!.املرأة
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 سكرترية  كلية  أنثى  ٣٦  مها حممد
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 معلمة  جامعي  أنثى  /  /
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 يف املختربات  جامعية  أنثى  ٤٢  فاطمة
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v _____ 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

  ١٣٥  

 

     
 مدرسة  لغة عربية_ جامعية   أنثى  ٣٦  سوسن الصباح
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v  
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v  
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  ١٣٦  

 

     
 مشرفة تربوية  جامعي  أنثى  ٤٧  /
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v  
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v  
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v _____ 
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 معلمة  جامعي  أنثى  ٣٢  لطيفة األمحري
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v  
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v  
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 معلمة  جامعي  أنثى  ٣٢  /

 ♦ 
v  
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v  
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v  
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v  

♦ 
v  
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v _____ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

  ١٣٩  

 

     
 مهندس  جامعي  ذكر  ٣٣  عبدالعزيز املتحمي

 ♦ 
v  
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v  
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v  
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  ١٤٠  

 

      
 معلمة  بكالوريوس  أنثى  ٢٩  /

 ♦ 
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v  
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /

 ♦ 
v  
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v  
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v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  
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v _____ 
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 معلمة  جامعي  أنثى  /  مهرة

 ♦ 
v  
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v  
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v  

♦ 
v  

♦ 
v  
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 معلمة  دبلوم متوسط  أنثى  ٣٣  فاطمة
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  ١٤٤  

 

      
 ربة بيت  متوسط  أنثى  ٤١  أم سعد
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  ١٤٥  

 

      
 معلمة  جامعية  أنثى  /  /
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v  
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  ١٤٦  

 

      
 موظفة بنك  حماسبة  أنثى  ٣٤  كفاية حممد
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  ١٤٧  

 

      
 معلمة  جامعية  أنثى  /  /

 ♦ 
v  
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v  
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v  
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v  
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v  
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v  
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 معلمة  جامعية  أنثى  /  /

 ♦ 
v  
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v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  

♦ 
v  
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v _____ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

  ١٤٩  

 

      
 باحث علمي  ماجستري  ذكر  ٣٦  علي الداوود

 ♦ 
v  
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v  
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v  
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  ١٥٠  

 

      
 باحث علمي  دكتوراه  ذكر  ٣٥  بشري أبوسي
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v  
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v  
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  ١٥١  

 

      
 أرامكو  ثانوي  ذكر  ٣٣  حممد

 ♦ 
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v  
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v  
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 فين خمترب  دبلوم عايل  ذكر  ٤٤  أمحد
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v  
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v  
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  ١٥٣  

 

      
 /  جامعي  ذكر  ٣١  سامي العبيد

 ♦ 
v  
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v  
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  ١٥٤  

 

      
 رئيس وحدة  جامعي  ذكر  ٣٨  يزيد
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  ١٥٥  

 

      
 موظف بأرامكو  يثانو  ذكر  ٤٠  عبداهللا
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 :فهرس املصادر واملراجع •
 .القرآن الكرمي .١
 
§  

 

ــؤاد   .٢ ــد ف ــرآن الكرمي،وضــع حمم ــاظ الق ــرس أللف ــدالباقي،دار املعجــم املفه عب
 ).هـ١٤١٤(٤الفكر،ط

 ).هـ١٤١٨(٢، حملمد بن منظور، دار إحياء التراث،طلسان العرب .٣
 .، البن فارس، دار اجليل، بريوتمعجم مقاييس اللغة .٤
 ).هـ١٤١٧(١، للفريوز آبادي، دار إحياء التراث،طالقاموس احمليط .٥
لوم القرآن، ودار القبلة خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مؤسسة ع .٦

 ).هـ١٤٠٥(للثقافة اإلسالمية، ط
 ).هـ١٤١٧(٣كتاب التعريفات، لعلي بن حممد اجلرجاين، دار الكتاب العريب،ط .٧
 ).هـ١٤١٠(٢املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف بالكويت، ذات السالسل،ط .٨
فتاوى شيخ اإلسالم، ألمحـد ابـن تيميـة، مجـع عبـدالرمحن بـن قاسـم، مطـابع          .٩

 ).هـ١٣٨٦(١كومة،طاحل
 ).هـ١٤١٩(دار املعرفة،ط أمحد ابن تيمية،أيب العباس  شيخ اإلسالمل الفتاوى الكربى، .١٠
  

  



 

 

 

  ١٥٧  

 
§  
عبـداهللا  .بن قدامة املقدسي، حتقيق د بن أمحد بن حممد عبداهللا املغين، ملوفق الدين أيب حممد .١١

 ).هـ١٤١٧(٣احللو، دار عامل الكتب،ط. التركي،د
، بن قدامة املقدسـي  بن أمحد بري، لشمس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممدالشرح الك .١٢

ــق د ــي، .حتقي ــداهللا الترك ــدعوة  عب ــاف وال ــالمية واألوق ــؤون اإلس وزارة الش
 ).هـ١٤١٩(،ط السعودية_واإلرشاد

 .كشاف القناع عن منت اإلقناع، ملنصور البهويت، مطبعة النصر احلديثة، الرياض .١٣
ــة   .١٤ ــاف يف معرف ــليمان     اإلنص ــن س ــي ب ــالف، لعل ــن اخل ــراجح م ال

 ).هـ١٣٧٦رمضان٢٥(١املرداوي،ط
 ).هـ١٣٨٨(٣كتاب الفروع، البن مفلح املقدسي، دار عامل الكتب،ط .١٥
منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، البن النجار حممد بن أمحد الفتـوحي،   .١٦

 ).هـ١٤١٩(١عبداهللا التركي، مؤسسة الرسالة،ط. حتقيق د
عبـداهللا التركـي،   . شية املنتهى، البن قائد عثمان بن أمحد بن سعيد النجدي، حتقيق دحا .١٧

 ).هـ١٤١٩(١مؤسسة الرسالة،ط
دليل الطالب لنيل املطالب، لـ مرعي بن يوسف املقدسي، حتقيق حممد عيـد العباسـي،    .١٨

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،ط
حتقيق حممد عيد العباسـي،   م بن سامل بن ضويان،منار السبيل يف شرح الدليل، لـ إبراهي .١٩

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،ط
حاشية الـروض املُربِـع شـرح زاد املسـتقنع، لــ عبـدالرمحن بـن حممـد بـن           .٢٠

 ).هـ١٤١٦(٦قاسم،ط
 .االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، للبعلي، املؤسسة السعيدية بالرياض .٢١



 

 

 

  ١٥٨  

 
ى، أليب حممد علي بن أمحد ابن حزم، حتقيق أمحد شـاكر، دار إحيـاء   لَّجاملُحلَّى شرح املُ .٢٢

 ).هـ١٤١٨(١التراث،ط
  .بريوت ، دار صادر،مالك بن أنس، لـ ة الكربىنوداملُ .٢٣
  .الكليب الغرناطي حممد بن أمحد بن جزي، لـ قوانني الفقهيةلا .٢٤
٢٥. حاشية الدسحممد عليش:احملقق ،بريوت، دار الفكر ، لـ حممد عرفة الدسوقي،يوق.  
، )هـ١٤١٢(، لـ علي الصعيدي العدوي املالكي، دار الفكر، بريوت، طحاشية العدوي .٢٦

  .يوسف الشيخ حممد البقاعي
ـ ١٤١٢(، طبريوت، دار الفكر، كفاية الطالب، لـ أبو احلسن املالكي .٢٧ يوسـف   ،)هـ

  .الشيخ حممد البقاعي
، بـريوت دار الفكـر،   ،وي املـالكي أمحد بن غنيم بن سامل النفرا، لـ الفواكه الدواين .٢٨

 ).هـ١٤١٥(ط
٢٩. الدختار، باإلحالة عليه من املوسوعة الفقهيةاملُ ر. 
 ).هـ١٤١٦(٦حاشية الروض املربع، لعبدالرمحن ابن قاسم،ط .٣٠
شــرح الــدرر البهيــة، حملمــد صــديق حســن خــان، مكتبــة  ةديــالنالروضــة  .٣١

  ).هـ١٤١٨(٥الكوثر،ط
د، البـن القـيم اجلوزيـة، حتقيـق األرناؤوط،مؤسسـة      زاد املعاد يف هدي خري العبـا  .٣٢

 ).هـ١٤١٨(٢الرسالة،ط
أمحـد مـوايف، دار ابـن    . تيسري الفقه اجلامع لالختيارات الفقهية البن تيميـة، لــ د   .٣٣

 ).هـ١٤١١(١اجلوزي،ط
 .الرياض_ املختارات اجللية من املسائل الفقهية، البن سعدي، املؤسسة السعيدية  .٣٤

  
  



 

 

 

  ١٥٩  

 
دار  ،للشيخ عبدالرمحن بـن ناصـر السـعدي    ،ضيح الفقه يف الدينمنهج السالكني وتو  .٣٥

يخ عبداهللا بـن جـاراهللا   تصحيح وتعليق الش ،)هـ١٤١٦(٥،طالصميعي للنشر والتوزيع
 .اجلاراهللا

 ).هـ١٤١٣(١عبدالكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة،ط. املفصل يف أحكام املرأة، لـ د .٣٦
 ).هـ١٤٢٠(٢١الم العريب،ط، دار الفتح لإلعلشيخ سيد سابق، لفقه السنة .٣٧

§  
 ).هـ١٤١٧(١صحيح البخاري، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، دار السالم،ط .٣٨
 ).هـ١٤١٨(١فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، دار السالم،ط .٣٩
مع شرحه املنهاج للنووي، دار  ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري،صحيح مسلم .٤٠

 ).هـ١٤١٧(٣املعرفة،ط
 ).هـ١٤١٤(٣سنن النسائي، بشرح السيوطي، وحاشية السندي، دار املعرفة،ط .٤١
 .سنن الترمذي، مع حتفة األحوذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية .٤٢
 ).هـ١٤١٦(١سنن ابن ماجه، بشرح السندي، دار املعرفة،ط .٤٣
 ).هـ١٣٩٨(٢الفكر،ط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، دار .٤٤
 ).هـ١٤١١(١للحاكم، دار الكتب العلمية،طاملستدرك على الصحيحني،  .٤٥
اخلرساين، حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي، الـدار السـلفية،       سنن سعيد بن منصور .٤٦

 ).هـ١٤٠٣(١اهلند،ط
 ).هـ١٤١٣(، دار املعرفة،طلبيهقي، لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني االسنن الكربى .٤٧
، حتقيق السعيد بسيوين زغلول، دار لبيهقيلإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني ا ،شعب اإلميان .٤٨

 ).هـ١٤١٠(١الكتب العلمية،ط
  



 

 

 

  ١٦٠  

 
، القرشـي البغـدادي   اكتاب العيال، لإلمام احلافظ أيب بكر عبداهللا بن حممد ابن أيب الدني .٤٩

 ).هـ١٤١٠(١جنم عبدالرمحن خلف، دار ابن القيم للتوزيع والنشر،ط.حتقيق د
، حتقيق محدي عبدايد السلفي، دار لطرباينا ، أليب القاسم سليمان بن أمحدالكبري املعجم .٥٠

  .٢إحياء التراث العريب،ط
، أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي،املكتـب  صنفامل .٥١

 ).هـ١٤٠٣(٢اإلسالمي،ط
يثمي، دار الكتـاب  اهل أيب بكر ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين بن علي بن جممع الزوائد .٥٢

 ).هـ١٤٠٢(٣العريب،ط
ن، حتقيق حممود إبراهيم ابن حبا من احملدثني والضعفاء واملتروكني، للحافظ حممد اروحني .٥٣

   ).هـ١٤١٢(زايد، دار املعرفة،ط
خليل امليس، دار الكتب العربية : ، حتقيقبن اجلوزي لـ عبدالرمحن بن علي ،العلل املتناهية .٥٤

 ).هـ١٤٠٣(طبريوت،_ 
مسعد السـعديل،  : جزء املصيصي لوين، لـ أيب جعفر حممد بن سليمان املصيصي، حتقيق .٥٥

  ).هـ١٤١٨(الرياض،ط_ دار أضواء السلف 
 ،ا القرشي البغـدادي لإلمام احلافظ أيب بكر عبداهللا بن حممد ابن أيب الدني ،كتاب املداراة .٥٦

  ).هـ١٤١٨(بريوت،ط_ حممد خري رمضان، دار ابن حزم : حتقيق
سعيد بـن  / طرح التثريب يف شرح التقريب، للحافظ أيب زرعة العراقي، حتقيق ودراسة د .٥٧

رسالة ماجستري، مكتبة أصول الدين بالريـاض، قسـم الرسـائل    . صاحل الرقيب الغامدي
  .اجلامعية

_ حممد ناصرالدين األلباين، مكتبـة املعـارف    لـ ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة .٥٨
 ).هـ١٤٢٤(الرياض،ط

  



 

 

 

  ١٦١  

  
 

ـ  ،ضعيف الترغيب والترهيب .٥٩ _ حممـد ناصـرالدين األلبـاين، مكتبـة املعـارف       لـ
 ).هـ١٤٢٤(الرياض،ط

 ).هـ١٤١٧(١مكتبة املعارف،طحممد ناصرالدين األلباين،  لـ ،صحيح سنن ابن ماجه .٦٠
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، لإلمام أيب حفص عمر ابن امللقِّن، حتقيق عبدالعزيز املشيقح،  .٦١

  ).هـ ١٤١٧(ار العاصمة،طد
§  

جامع البيان يف تأويل القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، دار الكتـب العلميـة،    .٦٢
 ).هـ١٤٢٠(٣ط

 ).هـ١٤١٨(١تفسري ابن كثري، حتقيق سامي السالمة، دار طيبة،ط .٦٣
دار _ نسخة أخـرى [،)ـه١٤٠٥(طيب، دار إحياء التراث،طاجلامع ألحكام القرآن، للقر .٦٤

 )].هـ١٤١٦(٢حممد احلفناوي، ختريج حممود عثمان،ط. ، مراجعة داحلديث
 ).٢ط(،دار املعرفة حممد رشيد رضا،لـ  ،تفسري املنار .٦٥
 ).هـ١٣٩٨(٧يف ظالل القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، ط .٦٦
 ).هـ١٤١٧(١ذيب التهذيب، البن حجر العسقالين، دار املعرفة،ط .٦٧
ــذيب، .٦٨ ــب الته ــبال، دار    تقري ــو األش ــق أب ــقالين، حتقي ــر العس ــن حج الب

 ).هـ١٤١٦(١العاصمة،ط
، ألسلم بـن سـهل الواسـطي، حتقيـق كـوكيس عـواد، دار عـامل        تاريخ واسط .٦٩

 ).هـ١٤٠٦(١الكتب،ط
عمر بن غرامة : ، حتقيق)ابن عساكر( الشافعي، لـ علي بن احلسن بن هبةاهللا تاريخ دمشق .٧٠

 ).م١٩٩٥(بريوت،ط_ العمري، دار الفكر 
 ).هـ١٤١٩(١١، للذهيب، مؤسسة الرسالة،طسري أعالم النبالء .٧١



 

 

 

  ١٦٢  

 ).م١٩٨٦(٧، خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني،طاإلعالم .٧٢

§  
 ).هـ١٤١٨(٤دار ابن حزم،طحممد ناصرالدين األلباين،  لـآداب الزفاف،  .٧٣
 ).هـ١٣٩٨(٢الرسالة،ط املرأة املسلمة، لـ وهيب سليمان غاوجي األلباين، مؤسسة .٧٤
 .٥مصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي، ط. املرأة بني الفقه والقانون، لـ د .٧٥
 ).هـ١٤٠٢(٢منري حممد الغضبان، مكتبة املنار،ط لـ إليك أيتها الفتاة املسلمة، .٧٦
 .، لـ أبو األعلى املودودي، ط املكتب اإلسالمي)١٧٧_١٧٥(ص ،مبادئ اإلسالم .٧٧
،لــ قاسـم عاشـور، دار طويـق للنشـر      )قيـل يف املـرأة  أحلى مـا  (مرايا نسائية، .٧٨

  ).هـ١٤٢١(٢والتوزيع،الرياض،ط
سلوك املرأة املسلمة نصائح وإرشادات للمرأة املسلمة، لـ سيدي حممـد حممـد األمـني     .٧٩

 ).هـ١٤١٤(٢الرياض،ط_  الشنقيطي، دار روضة الصغري
دار عـامل   ،لغـزايل صاحل بن أمحد بـن حممـد ا  : إعداد، القاموس يف حيتاج إليه العروس .٨٠

 .)هـ١٤١٧(٢ط،الكتب

§  
 :على هذا الرابط ،موقع مساحة الشيخ ابن باز .٨١

         ://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?titlehttp=النسائية٢٠%األعمال٢٠%من٢٠%املرأة٢٠%يناسب٢٠%ما 
واعـظ أول   ،حممد عبد اهللا صاحل اهلـامشي : تبهاك،)يف ظالل احلياة الزوجية(:مقال بعنوان .٨٢

ـ   : ، علـى هـذا الـرابط   ن اإلسـالمية واألوقـاف بـالفجرية   وؤبوزارة العـدل والش
http://www.maknoon.com/mon/section٣/٩٤٠٣.html 

 :، على هذا الرابط"نت.إسالم أون الين"شبكة  موقع .٨٣
       line.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=http://www.islamon١٣٨٨ 

 :على هذا الرابط"االنترنت " شبكة املعلومات العاملية  .٨٤
       http://saaid.net/Doat/ehsan/١٤١.htm  

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title
http://www.maknoon.com/mon/section
http://www.islamon
http://saaid.net/Doat/ehsan/
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