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خلق آدم و حواء عليهما السالم-1



ه وهو من خلف, ُخِلقَْت من ضلع آدم عليه السالم األيسر 
,  إليه فأنس إليها وأنست, نائم  فاستيقظ فرآها فأعجبته 

وإن, إن المرأة خلقت من ضلع : )وفي الحديث الصحيح 
, ه فإن ذهبت تقيمه كسرت, أعوج شيء في الضلع أعاله 

ت ذرية وُخِلق(. وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج
فيفًا آدم بعد ذلك بالتناسل بعد أن جامع حواء فحملت ماًء خ

نين ثم ولدت بعد ذلك الب, فقامت به وقعدت وأتمت الحمل , 
.  والحفدة 



***



يقول هللا تعالى 



ن نَّْفس  يا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَّ - َواِحَدة  ِذي َخلَقَُكم م ِ
اتَّقُواْ ا ِرَجاالً َكثِيراً َونَِساء وَ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهمَ 

َ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحامَ  َ َكاَن َعلَْيُكمْ ّللا  إِنَّ ّللا 
 ً النساء{1}َرقِيبا



ن نَّْفس  َواحِ - َها َدة  َوَجعََل ِمْنَها َزْوجَ ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم م ِ
ا تَغَشَّاهَ  ا ا َحَملَْت َحْمالً َخِفيفاً فَمَ ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ ْت بِِه فَلَمَّ رَّ

َ َربَُّهَما لَئِنْ  نَّ ِمَن آتَْيتَنَا َصاِلحاً لَّنَُكونَ أَثْقَلَت دََّعَوا ّللا 
األعراف{189}الشَّاِكِرينَ 



ْن أَنفُِسُكْم أَ - ُ َجعََل لَُكم م ِ ْن أَ َوّللا  ْزَواِجُكم ْزَواجاً َوَجعََل لَُكم م ِ
َن الطَّ  ْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت ي ِبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل يُ بَنِيَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكم م ِ

ِ ُهْم يَْكفُُرونَ  النحل{72}ّللا 



ْن أَن- ُكنُوا إِلَْيَها فُِسُكْم أَْزَواجاً ل ِتَسْ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم م ِ
َودَّةً َوَرْحَمةً إِ  ْوم  نَّ فِي ذَِلَك ََليَات  ل ِقَ َوَجعََل بَْينَُكم مَّ

الروم{21}يَتَفَكَُّرونَ 



ن نَّْفس  َواِحَدة  ثُمَّ جَ - ْن عََل ِمْنَها َزْوَجَها َوأَنزَ َخلَقَُكم م ِ َل لَُكم م ِ
 أَْزَواج  يَْخلُقُ 

َهاتُِكمْ اأْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ  َخْلقاً ِمن بَْعِد ُكْم فِي بُُطوِن أُمَّ
 ُ  إِلَهَ إِالَّ ُهَو  َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك الَ َخْلق  فِي ُظلَُمات  ثاََلث  ذَِلُكُم ّللاَّ

الزمر{6}فَأَنَّى تُْصَرفُونَ 



اُكْم ُشعُوباً ن ذََكر  َوأُنثَى َوَجعَْلنَ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ -
ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُ  َ َعِليٌم ْم ِعنَد ّللاَّ  ّللاَّ

الحجرات{13}َخبِيرٌ 



ْوَجْيِن الذََّكَر وَ - النجم{45}اأْلُنثَىَوأَنَّهُ َخلََق الزَّ



- ً النبأ{8}َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواجا



نَساُن ِممَّ ُخِلقَ - اء َدافِق  { 5}فَْليَنُظِر اإْلِ يَْخُرُج { 6}ُخِلَق ِمن مَّ
ْلِب َوالتََّرائِبِ  الطارق{7}ِمن بَْيِن الصُّ



الليل {3}َوَما َخلََق الذََّكَر َواأْلُنثَى-





************************************
*******



مراحل خلق اإلنسان-2



هو و, بتصريف أطوار الخلق  ونبقي في األرحام ما نشاء 
نَّة وتكتمل األطوار بوالدة األج, المخلَّق إلى وقت والدته 

الشباب وهو وقت, تكبَُر حتى تبلغ األشد , أطفاال صغاًرا 
, لكوبعض األطفال قد يموت قبل ذ, والقوة واكتمال العقل 

فال يعلم ; قل وبعضهم يكبَُر حتى يبلغ سن الهرم وَضْعف الع
ر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك   تعالى ويبين هللا.هذا المعمَّ

ي في آيات أخرى أنه تعالى خلق بني آدم من نطفة وهي من
لقنا ثم خ, الرجال تخرج فتستقر متمكنة في أرحام النساء

أربعين فخلق تعالى العلقة بعد, دًما أحمر : النطفة علقة أي 
المضغة فخلق, قطعة لحم قَْدر ما يُْمضغ : يوًما مضغة أي 

لقًا آخر ثم أنشأه تعالى خ, فكسا العظام لحًما , اللينة عظاًما 
.خلقه الذي أحسن كل شيء, فتبارك هللا , بنفخ الروح فيه 



***



يقول هللا تعالى



ْضغَة  مُّ قَة  ثُمَّ تَُراب  ثُمَّ ِمن نُّْطفَة  ثُمَّ ِمْن َعلَ  َخلَّقَة  َوَغْيِر ِمن مُّ
نُبَي َِن لَُكْم َونُِقرُّ  ى  فِي اأْلَْرَحاِم َما نََشاء إِلَى أَ ُمَخلَّقَة  ل ِ َسمًّ َجل  مُّ

ن يُ ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُ  ُكْم َوِمنُكم مَّ تََوفَّى َوِمنُكم غُوا أَُشدَّ
ن يَُردُّ إِلَى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلَكيْ  َشْيئاً َوتََرى   اَل يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلم  مَّ
ْت َوَربَتْ اأْلَْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَيْ   َوأَنبَتَْت َها اْلَماء اْهتَزَّ

الحج{5}ِمن ُكل ِ َزْوج  بَِهيج  



فَةَ َعلَقَةً ثُمَّ َخلَْقنَا النُّطْ { 13}ِكين  ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََرار  مَّ -
ْونَا اْلِعَظاَم نَا اْلُمْضغَةَ ِعَظاماً فََكسَ فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَقْ 

ُ أَْحَسُن لَْحماً ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقاً آَخَر فَتَ  بَاَرَك ّللاَّ
المؤمنون{14}اْلَخاِلِقينَ 





************************************
*******



معصية آدم وحواء وتوبة هللا تعالى عليهما-3



ح نهاهما هللا عنها  وأقسم الشيطان لهما باهلل إنه ممن ينص
ي وهو كاذب ف, لهما في مشورته عليهما باألكل من الشجرة

إنما نهاكما ربكما: وقال لهما في محاولة المكر بهما , ذلك 
, ين عن األكل ِمن ثمر هذه الشجرة ِمن أجل أن ال تكونا ملَك

أ.وِمن أجل أن ال تكونا من الخالدين في الحياة  هما فجرَّ
هما  اب فأكال من الشجرة التي نهاهما هللا عن االقتر, وغرَّ
وزال ما , فلما أكال منها انكشفت لهما عوراتهما, منها 

ق فأخذا يلزقان بعض ور, سترهما هللا به قبل المخالفة 
الجنة على عوراتهما 



دنياهم لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ممن أضاعوا حظَّهم في
فدعا , وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه. )وأخراهم

بطوا اه: قال تعالى مخاطبًا آدم وحواء ( .بها فتاب هللا عليه
أي )وسيكون بعضكم لبعض عدًوا , من السماء إلى األرض

, فيهولكم في األرض مكان تستقرون, ( اإلنسان والشيطان
اء ثم قال هللا تعالى َلدم. وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم وحوَّ

في األرض تقضون أيام : أي, فيها تحيون: وذريتهما 
, كموفيها تكون وفاتكم ومنها يخرجكم رب, حياتكم الدنيا

.ويحشركم أحياء يوم البعث



***



يقول هللا تعالى 



ْيِن أَْو َرِة إِالَّ أَن تَُكونَا َملَكَ َما نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشَّجَ 
ا لَِمَن َوقَاَسَمُهَما إِن ِي لَُكمَ { 20}تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدينَ 

ا{ 21}النَّاِصِحينَ  لَُهَما ذَاقَا الشََّجَرةَ بََدتْ فََدالَُّهَما بِغُُرور  فَلَمَّ
 َونَاَداُهَما ْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّةِ َسْوَءاتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَ 
نَّ الشَّْيَطآَن شََّجَرِة َوأَقُل لَُّكَما إِ َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعن تِْلُكَما ال

بِينٌ  ِفْر لَنَا َسنَا َوإِن لَّْم تَغْ قَاالَ َربَّنَا َظلَْمنَا أَنفُ { 22}لَُكَما َعُدوٌّ مُّ
ُكْم قَاَل اْهبُِطواْ بَْعضُ { 23}ينَ َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسرِ 
{ 24}ين  ْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى حِ ِلبَْعض  َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض مُ 
األنعام{25}َن َوِمْنَها تُْخَرُجونَ قَاَل فِيَها تَْحيَْوَن َوفِيَها تَُموتُو





************************************
*******





ليس الذكر كاألنثى-4



ل هللا وقد فضَّ , عموماً من الناحية البدنية والتحمل الجسدي 
, لك تعالى بعضنا على بعض في المواهب واألرزاق وغير ذ

, سب عملهمفقد جعل هللا للرجال نصيبًا مقدًَّرا من الجزاء بح
ن الذكر ومما يوضح أيضاً أ.وجعل للنساء نصيبًا مما عملن 

امون على تو جيه ليس كاألنثى أن جعل تعالى الرجال قوَّ
واَمة بما خصهم هللا به من خصائص القِ , النساء ورعايتهن 

ين كذلك ب. وبما أعطوهن من المهور والنفقات , والتفضيل 
هي في و, هللا تعالى أن األنثى بطبيعتها تربى في الزينة 

بين فكل ذلك ي, الجدال غير مبينة لحجتها وذلك  ألنوثتها 
.ويثبت أن األنثى ليست كالذكر 





***



يقول هللا تعالى 



ِ إِن ِ - ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرب  ُ فَلَمَّ أَْعلَُم بَِما ي َوَضْعتَُها أُنثَى َوّللا 
ْيتَُها َمْريَمَ َوَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنثَى وَ   ِوإِن ِي إِن ِي َسمَّ

يَّتََها ِمَن الشَّيْ  ِجيمِ أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ آل عمران{36}َطاِن الرَّ



ُ بِ - َل ّللا  َجاِل ِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعض  ل ِ َوالَ تَتََمنَّْواْ َما فَضَّ لر ِ
ا اْكتََسبُواْ َوِللن ِسَ  مَّ ا اْكتََسْبنَ نَِصيٌب م ِ مَّ  َواْسأَلُواْ اء نَِصيٌب م ِ

َ َكاَن بُِكل ِ  َ ِمن فَْضِلِه إِنَّ ّللا  ً ّللا  النساء{32} َشْيء  َعِليما



اُموَن َعلَى الن َِساء بِمَ - َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضهُ الر ِ َل ّللا  ْم َعلَى ا فَضَّ
اِلَحاُت قَانِتَاتٌ بَْعض  َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلِهمْ  َحافَِظاٌت  فَالصَّ
ُ َوالالَّتِ  ْلغَْيِب بَِما َحِفَظ ّللا  ُظوُهنَّ ي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَعِ ل ِ

ْم فاَلَ تَْبغُواْ وُهنَّ فَِإْن أََطْعنَكُ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُ 
َ َكاَن َعلِ  النساء{34}ي اً َكبِيراً َعلَْيِهنَّ َسبِيالً إِنَّ ّللا 



فِي اْلِخَصاِم َغْيُر أََوَمن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَِة َوُهوَ -
الزخرف{18}ُمبِين  





************************************
*******





عدم المفاضلة بين الرجال و النساء في األجر-5



الًحا حيث بيَّن تعالى أنه ال يضيع جهد َمن عمل عمال ص
ة الدين وقَبول ا, ذكًرا كان أو أنثى  ألعمال وهم في أُُخوَّ
يم وأنه تعالى يدخلهم الجنة دار النع.والجزاء عليها سواء 

كان مقدار وال يُْنقَصون من ثواب أعمالهم شيئًا ولو, المقيم
األنثى فساوى هللا تعالى بين الذكر و.النقرة في ظهر النواة 

.في األجر



***



يقول هللا تعالى 



نكُ فَاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَن ِي الَ أُ - ن ذََكر  ِضيُع َعَمَل َعاِمل  م ِ م م ِ
ن بَْعض  فَالَّ  ِمن ِذيَن َهاَجُرواْ َوأُْخِرُجواْ أَْو أُنثَى بَْعُضُكم م ِ

َرنَّ َعْنُهْم لُواْ َوقُتِلُواْ ألَُكف ِ ِديَاِرِهْم َوأُوذُواْ فِي َسبِيِلي َوقَاتَ 
ن  تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنهَ َسي ِئَاتِِهْم َوألُْدِخلَنَُّهْم َجنَّات   اُر ثََواباً م ِ

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن الثَّوَ  ِ َوّللا  آل عمران{195}ابِ ِعنِد ّللا 



اِلَحاَت ِمن ذَكَ - ٌن ر  أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤمِ َوَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ
النساء{124}يُْظلَُموَن نَِقيراً فَأُْولَـئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوالَ 



ن ذََكر  أَْو أُنثَ - يِيَنَّهُ ى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُحْ َمْن َعِمَل َصاِلحاً م ِ
َرُهم بِأَْحَسِن َما َكانُواْ َحيَاةً َطي ِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَجْ 

النحل{97}يَْعَملُونَ 





************************************
*******





وجوب اإلحسان والبر باألم واألب-6



ضجر والعمل وبرهما ، وبخاصة في حالةُ الشيخوخة ، فال ت
وال تستثقل شيئًا تراه من أحدهما أو من كالهما ، وال 

مراتب تسمعهما قوال سيئًا ، حتى وال التأفف الذي هو أدنى
ارفق القول السيئ وال يصدر منك إليهما فعل قبيح ، ولكن

أبيك وُكْن ألمك و. بهما، وقل لهما دائما قوال لينًا لطيفًا 
ذليالً متواضعًا رحمة بهما، واطلب من ربك أن يرحمهما

يتك برحمته الواسعة أحياًء وأمواتًا، كما صبرا على ترب
.طفال ضعيف الحول والقوة 





***





يقول هللا تعالى 



ا يَْبلُغَنَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِحْ َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ - َساناً إِمَّ
الَ تَْنَهْرُهَما الَ تَقُل لَُّهَما أُف   وَ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فَ 

 ً الذُّل ِ ِمَن َواْخِفْض لَُهَما َجنَاحَ { 23}َوقُل لَُّهَما قَْوالً َكِريما
ِ اْرَحْمُهَما َكَما رَ  ب  ْحَمِة َوقُل رَّ اإلسراء{24}بَّيَانِي َصِغيراً الرَّ



نَساَن بَِواِلَدْيِه حُ - ْينَا اإْلِ ِرَك بِي َما ْسناً َوإِن َجاَهَداَك ِلتُشْ َوَوصَّ
ئُُكم بَِما ُكنتُْم لَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِ لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما إِ 

العنكبوت{8}تَْعَملُونَ 





************************************
*******



حب األم الفطري لطفلها-7



ود بهذا اإليحاء الذي أوحاه هللا تعالى لها حتى ال يصل جن
ون فوصل التابوت لقصر فرع, فرعون البنها ويقتلوه 

الواقع على نهر النيل فرأت زوجة فرعون موسى الطفل
,  أخذته فألقى هللا تعالى على موسى المحبة منها ف, الرضيع 

 من وأصبح فؤاد أم موسى خاليًا من كل شيء في الدنيا إال
ثبتها وقاربت أن تُظِهر أنه ابنها لوال أن, هم ِ موسى وذكره

منين بوعد لتكون من المؤ; هللا تعالى فصبرت ولم تُْبِد به 
صبح ثم يسر هللا تعالى ألم موسى ألن ت. هللا الموقنين به

يب فرده هللا تعالى لها حتى ال تحزن وحتى تط, مرضعته 
.نفسها بسالمة أبنها من الغرق والقتل 



***



يقول هللا تعالى



ُدوٌّ ل ِي َوَعُدوٌّ لَّهُ يَمُّ بِالسَّاِحِل يَأُْخْذهُ عَ فَاْقِذفِيِه فِي اْليَم ِ فَْليُْلِقِه الْ 
ن ِي وَ  إِْذ تَْمِشي { 39}ِلتُْصنََع َعلَى َعْينِيَوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً م ِ
َك َكْي َمن يَْكفُلُهُ فََرَجْعنَاكَ أُْختَُك فَتَقُوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى إِلَى أُم ِ
ْينَاَك مِ -َت نَْفساً تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوقَتَلْ  َن اْلغَم ِ َوفَتَنَّاَك فَنَجَّ

َدر  يَا ْديََن ثُمَّ ِجئَْت َعلَى قَ فُتُوناً فَلَبِثَْت ِسنِيَن فِي أَْهِل مَ 
طه{40}ُموَسى



ْيِه فَأَْلِقيِه ِعيِه فَِإذَا ِخْفِت َعلَ َوأَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَْن أَْرِض -
اِعلُوهُ ِمَن ي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوجَ فِي اْليَم ِ َواَل تََخافِي َواَل تَْحَزنِ 

ُ َوأَْصبََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَ { 7}اْلُمْرَسِلينَ  ْبِدي اِرغاً إِن َكاَدْت لَت
بَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمَن بِِه لَْواَل أَن رَّ

القصص{10}اْلُمْؤِمنِينَ 



************************************
*******



النهي عن اإلضرار بالنساء واألمر بحسن عشرتهن-8



يسترجع من زوجته الصداق الذي أمهرها به وله أن 
لك إذا يضاجرها حتى تتركه وتبرئه من حقوقها ويفارقها وذ

وأمر هللا. زنت أو كانت ناشزاً له أو كانت بذيئة اللسان 
رة تعالى معاشرة النساء بالمعروف وأن تكون هذه المعاش
ن فإ. مبنية على التكريم والمحبة وأداء ما لهن من حقوق 

حدثت الكراهية بين الزوج وزوجته لسبب من األسباب
الدنيوية فقال تعالى عسى أن تكرهوا أمًرا من األمور 

لصبر ويكون فيه خير كثير وفي ذلك تشجيع للرجل على ا
.وعدم مفارقة زوجته



***



يقول هللا تعالى



ْرهاً َوالَ ُكْم أَن تَِرثُواْ الن َِساء كَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَ 
أْتِيَن بِفَاِحَشة  ا آتَْيتُُموُهنَّ إِالَّ أَن يَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُواْ بِبَْعِض مَ 

بَي ِنَة  َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعرُ  َسى أَن وِف فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعَ مُّ
ُ فِي النساء{19}ِه َخْيراً َكثِيراً تَْكَرُهواْ َشْيئاً َويَْجعََل ّللا 





************************************
*******





فتنة النساء-9



وإن , فهذا مطلوب ومرغوب فيه , اإلعفاف وكثرة األوالد 
كان للشهوة المحرمة وخارج حدود الشرع والدين فهذا هو 

الدنيا متاع وخير : )وقال , الذي حذر منه رسول هللا 
وإن أمرها , إن نظر إليها سرته , متاعها المرأة الصالحة 

وبين( .وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله, أطاعته 
لى هللا تعالى أن خير من هذه الشهوات كلها تقوى هللا تعا

ولمن اتقى هللا جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها
ولهم فيها أزواج مطهرات من , خالدين فيها, األنهار

: ولهم أعظم من ذلك , الحيض والنفاس وسوء الخلق 
م عال, وهللا مطَِّلع على سرائر خلقه . رضوان من هللا 

.وسيجازيهم على ذلك, بأحوالهم





***



يقول هللا تعالى 



قَنَاِطيِر الن َِساء َواْلبَنِيَن َوالْ ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمنَ 
ةِ  َمِة وَ اْلُمقَنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ األَْنعَاِم َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّنْ  يَا َوّللا 
ن{ 14}اْلَمآبِ  ْوا ِعنَد َرب ِِهْم ذَِلُكْم ِللَِّذيَن اتَّقَ قُْل أَُؤنَب ِئُُكم بَِخْير  م ِ

َرةٌ اِلِديَن فِيَها َوأَْزَواجٌ َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر خَ  َطهَّ  مُّ
ُ بَِصيٌر بِ  ِ َوّللا  َن ّللا  آل عمران{15}اْلِعبَادِ َوِرْضَواٌن م ِ





************************************
*******



غض البصر وحفظ العورات -10



وأحكام الحجاب للنساء



ومحارم المرأة الذين يجوز أن تظهر عليهم بزينتها



ا ال أمر هللا تعالى المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن عمَّ 
ا حَ , يحلُّ لهن من العورات  م هللاوأن يحفظن فروجهن عمَّ , رَّ

إال وال يُظهرن زينتهن للرجال ، بل يجتهدن في إخفائها
في ذلك الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلُْبسها، إذا لم يكن

ى ما يدعو إلى الفتنة بها، وليلقين بأغطية رؤوسهن عل
. فتحات صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن



أو ما, أبناء أخواتهن أو نسائهن المسلمات دون الكافرات
ض وال ملكن ِمَن العبيد، أو التابعين من الرجال الذين ال غر

رهم حاجة لهم في النساء، مثل البُْله الذين يتبعون غي
لهم للطعام والشراب فحسب، أو األطفال الصغار الذين ليس
ال و. علم بأمور عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد

صوت ما تضرب النساء عند َسْيرهن بأرجلهن ليُْسِمْعن
أيتها -وخفن هللا . خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه 

ن زينتكن ما ليس فتبدين م, أن تتعدَّْين ما َحدَّ لكنَّ -النساء
ليكن أو تتركن الحجاب أمام َمن يجب ع, لُكنَّ أن تبدينه

.  االحتجاب منه 



اجة وإذا سألتم نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح* 
من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء ستر؛ ذلكم 
ل أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجا

ب وللنساء في أمر الرجال؛ فالرؤية سب, في أمر النساء
وهذا األمر للنساء في كل زمان و مكان وليس , الفتنة

.  فقط لنساء النبي 



رخين يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ي* 
على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن ومالحفهن؛ لستر 

ذلك أقرب أن يميَّزن ; وجوههن وصدورهن ورؤوسهن
ض لهن بمكروه أو, بالستر والصيانة وكان . أذىفال يُتعَرَّ

ا ورحمكم بم, هللا غفوًرا رحيًما حيث غفر لكم ما سلف
.أوضح لكم من الحالل والحرام 



***



يقول هللا تعالى



بَائِِهنَّ أَْو آبَاء  إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آُجيُوبِِهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ 
انِِهنَّ أَْو بَنِي نَاء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخوَ بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَبْ 
ْت أَْيَمانُُهنَّ ْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملَكَ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَ 
ْربَ  ْفلِ أَِو التَّابِِعيَن َغْيِر أُْوِلي اإْلِ َجاِل أَِو الط ِ  الَِّذيَن لَْم ِة ِمَن الر ِ

 ِليُْعلََم َما ْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت الن َِساء َواَل يَ 
ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلمُ يُْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَ  ْؤِمنُوَن ى ّللاَّ

النور{31}لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 



وا فَِإذَا ِكْن إِذَا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُ إِلَى َطعَام  َغْيَر نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَ 
 َكاَن يُْؤِذي يَن ِلَحِديث  إِنَّ ذَِلُكمْ َطِعْمتُْم فَانتَِشُروا َواَل ُمْستَأْنِسِ 

 ُ ِ َوإِذَا  اَل يَْستَْحيِي ِمَن اْلحَ النَّبِيَّ فَيَْستَْحيِي ِمنُكْم َوّللاَّ ق 
َهُر ِمن َوَراء ِحَجاب  ذَِلُكْم أَطْ َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاعاً فَاْسأَلُوُهنَّ 
ِ ِلقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَ   َواَل أَن ُكْم أَن تُْؤذُوا َرُسوَل ّللاَّ

ِ تَنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمن بَْعِدِه أَبَداً إِ  نَّ ذَِلُكْم َكاَن ِعنَد ّللاَّ
 ً األحزاب{53}َعِظيما



َوانِِهنَّ َواَل َواَل أَْبنَائِِهنَّ َواَل إِخْ الَّ ُجنَاَح َعلَْيِهنَّ فِي آبَائِِهنَّ -
اَل َما َملََكْت اتِِهنَّ َواَل نَِسائِِهنَّ وَ أَْبنَاء إِْخَوانِِهنَّ َواَل أَْبنَاء أََخوَ 

 َ َ إِنَّ ّللاَّ  َكاَن َعلَى ُكل ِ َشْيء  أَْيَمانُُهنَّ َواتَِّقيَن ّللاَّ
األحزاب{55}َشِهيداً 



َْزَواِجكَ - نِيَن يُْدنِيَن َوبَنَاتَِك َونَِساء اْلُمْؤمِ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل أل ِ
ذَْيَن َوَكاَن نَى أَن يُْعَرْفَن فاََل يُؤْ َعلَْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيبِِهنَّ ذَِلَك أَدْ 

 ً ِحيما ُ َغفُوراً رَّ األحزاب{59}ّللاَّ



************************************
*******



أحكام العجائز من النساء في الحجاب-11



هوة والعجائز من النساء الالتي قعدن عن االستمتاع والش
ن لكبرهن، فال يطمعن في الرجال للزواج، وال يطمع فيه

الرجال كذلك، فهؤالء ال حرج عليهن أن يضعن بعض 
ثيابهن كالرداء الذي يكون فوق الثياب غير مظهرات وال

-عففًاستًرا وت-متعرضات للزينة ولُْبسهن هذه الثياب 
.  أحسن لهن 



***



يقول هللا تعالى



تِي اَل يَ   َعلَْيِهنَّ ْرُجوَن نَِكاحاً فَلَْيسَ َواْلقََواِعُد ِمَن الن َِساء الالَّ
َجات  بِِزينَة  َوأَ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْيرَ  ن يَْستَْعِفْفَن ُمتَبَر ِ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  النور{60}َخْيٌر لَُّهنَّ َوّللاَّ



************************************
*******



حصن الفرج عن الحرام-12



,  قصة مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام* 
ل عليه فأرسل هللا إليها جبري, ولم تأِت فاحشة في حياتها

,  ى رحمهافوصلت النفخة إل, فنفخ في جيب قميصها, السالم
فحملت ,فخلق هللا بذلك النفخ المسيح عيسى عليه السالم

فكانت هي وابنها بذلك عالمة على قدرة, به من غير زوج
.وعبرة للخلق إلى قيام الساعة, هللا



مما بين هللا تعالى فالح المؤمنين وذلك بحفظ فروجهم*
م هللا من الزنى وكل الفواحش  ما إال على زوجاتهم أو, حرَّ

فال لوم عليهم وال حرج في , ملكت أيمانهم من اإلماء 
.ألن هللا تعالى أحلَّهن ; جماعهن واالستمتاع بهن 



***



يقول هللا تعالى



وِحنَا َوجَ َوالَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَخْ - عَْلنَاَها نَا فِيَها ِمن رُّ
ْلعَالَِمينَ  األنبياء{91}َواْبنََها آيَةً ل ِ





أْو َما إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِهمْ { 5}َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروِجِهْم َحافُِظونَ -
المؤمنون{6}لُوِمينَ َملََكْت أَْيَمانُُهْم فَِإنَُّهْم َغْيُر مَ 



************************************
*******



أحوال النساء في النكاح-13



ى وأوص.  سواء إماء أو حرائر من المشركين حتى يسلموا
هللا تعالى بتزويج َمن ال زوج له من األحرار والحرائر

عون والذين ال يستطي. والصالحين ِمن العبيد والجواري 
ا َحرَّ  َم هللا حتى الزواج لفقرهم أو غيره فليطلبوا العفة عمَّ

راه وال يجوز إك. يغنيهم هللا من فضله وييسر لهم الزواج
لزنى ومن يكرههنَّ على ا. الجواري على الزنى طلبًا للمال 

فإن هللا تعالى من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن ، 
.واإلثم على َمن أْكرههن 



عل كما ف, من الواجب على الرجل أن يقوم بتزويج بناته * 
وعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه شعيب مع موسى 

 .



***



قال هللا تعالى



ْؤِمنَ َوالَ تَنِكُحواْ اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى يُ - ن ْؤِمنَّ َوألََمةٌ مُّ ةٌ َخْيٌر م ِ
ْشِرَكة  َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوالَ تُ  ى يُْؤِمنُواْ نِكُحواْ اْلُمِشِرِكيَن َحتَّ مُّ
ْشِرك   ن مُّ ْؤِمٌن َخْيٌر م ِ َك يَْدُعوَن إِلَى  َولَْو أَْعَجبَُكْم أُْولَـئِ َولَعَْبٌد مُّ

ُ يَْدُعَو إِلَى اْلَجنَِّة وَ  بَي ُِن آيَاتِِه اْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِه َويُ النَّاِر َوّللا 
البقرة{221}ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ 



اِلحِ - ائُِكْم إِن يَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإِمَ َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ
ُ ِمن فَ  ُ َواِسٌع يَُكونُوا فُقََراء يُْغنِِهُم ّللاَّ ْضِلِه َوّللاَّ

النور{32}َعِليمٌ 



ُ ِمن َن نَِكاحاً َحتَّى يُْغنِيَهُ َوْليَْستَْعِفِف الَِّذيَن اَل يَِجُدو- ْم ّللاَّ
ا َملََكْت أَْيَمانُكُ فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَ  ْم فََكاتِبُوُهْم إِْن اَب ِممَّ

ن مَّ  ِ الَِّذي آتَاُكمْ َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيراً َوآتُوُهم م ِ َواَل تُْكِرُهوا اِل ّللاَّ
تَْبتَغُوا عَ فَتَيَاتُِكْم َعلَى اْلبِغَاء إِْن أََرْدنَ  ناً ل ِ َرَض اْلَحيَاِة تََحصُّ

 َ ْنيَا َوَمن يُْكِرههُّنَّ فَِإنَّ ّللاَّ فُوٌر  ِمن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ غَ الدُّ
ِحيمٌ  النور{33}رَّ



أَن اْبنَتَيَّ َهاتَْيِن َعلَىقَاَل إِن ِي أُِريُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى-
َوَما أُِريُد ْمَت َعْشراً فَِمْن ِعنِدكَ تَأُْجَرنِي ثََمانَِي ِحَجج  فَِإْن أَتْمَ 

ُ ِمَن أَْن أَُشقَّ َعلَْيَك َستَِجُدنِي إِن شَ  اء ّللاَّ
اِلِحينَ  القصص{27}الصَّ



************************************
*******



أحوال جماع النساء في شهر رمضان-14



, أباح هللا تعالى جماع النساء في ليالي شهر رمضان* 
ء حرام مجامعة النساء بعد العشا-في أول اإلسالم-وكان 

امعة وحرم هللا مج. ووسَّع هللا تعالى للمسلمين في األمر
هذا النساء ومباشرتهن في حال االعتكاف في المساجد ألن

مة وهو اإلقامة في المسجد مدة معلو)يفسد سنة االعتكاف 
(. بنيَّة التقرب إلى هللا تعالى



***



قال هللا تعالى



ُ أَنَُّكْم كُ  فَتَاَب َعلَْيُكْم نتُْم تَْختانُوَن أَنفَُسُكمْ ِلبَاٌس لَُّهنَّ َعِلَم ّللا 
ُ لَ َوَعفَا َعنُكْم فَاَلَن بَاِشُروُهنَّ َوابْ  ُكْم َوُكلُواْ تَغُواْ َما َكتََب ّللا 

ْيِط األَْسَوِد ْلَخْيُط األَْبيَُض ِمَن اْلخَ َواْشَربُواْ َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم ا
يَامَ  واْ الص ِ وُهنَّ َوأَنتُْم إِلَى الَّلْيِل َوالَ تُبَاِشرُ ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ِ فاَلَ تَْقَربُوَها كَ َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدودُ  ذَِلَك يُبَي ُِن ّللا 
ُ آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَّ  البقرة{187}قُونَ ّللا 



************************************
*******





اإلذن في نكاح أربع من النساء-15



زوجهن أباح هللا تعالى للرجل أن يجمع بين أربع نسوة فيت
فإن , وإن شاء واحدة أو اثنتين أو ثالث , إن شاء كلهن 

.فيكتفي بواحدة فقط , خشي عدم العدل بين نساؤه 



***



يقول هللا تعالى 



َن يَتَاَمى فَانِكُحواْ َما َطاَب لَ َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِي الْ  ُكم م ِ
 فََواِحَدةً أَْو ْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُواْ الن َِساء َمثْنَى َوثاُلََث َوُربَاَع فَإِ 

النساء{3} تَعُولُواْ َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ذَِلَك أَْدنَى أاَلَّ 





************************************
*******



لزوم المهر للزوجة-16



ة يدفعه لزوجته وحق خالص لها وهو عطية واجبة وفريض
الزمة ويجب أن يعطى للمرأة عن طيب نفس من الرجل وال

إن طابت ف. ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق 
نفس المرأة إلعطاء زوجها شيء من مهرها الذي أخذته 

ل فله أن يأخذه ويتصرف فيه فهو حال, منه فوهبته له 
. طيب



***



يقول هللا تعالى



ْنهُ فَِإن ِطْبَن لَُكْم َعن َشيْ َوآتُواْ النََّساء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً  ء  م ِ
 ً ِريئا النساء{4}نَْفساً فَُكلُوهُ َهنِيئاً مَّ



************************************
*******





وجوب العدل بين النساء-17



سمي اللهم هذا ق: ) ثم يقول , يقسم بين نسائه فيعدل 
,  لب يعني الق( فال تلمني فيما تملك وال أملك , فيما أملك 
فيجب على الرجل أال يعرض عن المرغوب. رواه أبو داود 

زوج عنها كل اإلعراض فيتركها كالمعلقة التي ليست بذات
ن فيجب إصالح اإلعمال فيعدل بي.وال هي مطلقة فيأثم 

وإن وقعت . أزواجه ويراقب هللا تعالى ويخشاه فيهن 
نهما فإن هللا تعالى يغني كال م, الفرقة بين الرجل وامرأته

ل فإنه سبحانه وتعالى واسع الفض; من فضله وسعته 
.حكيم فيما يقضي به بين عباده , والمنة 



***



يقول هللا تعالى 



تُْم فاَلَ َن الن َِساء َولَْو َحَرصْ َولَن تَْستَِطيعُواْ أَن تَْعِدلُواْ بَيْ -
واْ َوتَتَّقُواْ فَِإنَّ ْلُمعَلَّقَِة َوإِن تُْصِلحُ تَِميلُواْ ُكلَّ اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكا

 ً ِحيما َ َكاَن َغفُوراً رَّ النساء{129}ّللا 





************************************
*******



جواز نكاح المملوكات من النساء-18



ر غي, متعففات عن الحرام , تراضوا  به عن طيب نفس 
وال مسرات به باتخاذ أخالء  فإذا , مجاهرات بالزنى 

ف ما تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من الحد ِ نص
والمراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه هو, على الحرائر

صفة ذلك الذي أبيح ِمن نكاح اإلماء بال. الجلد وليس الرجم 
,  زنى المتقدمة إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في ال

ع والصبر عن نكاح اإلماء م, وشق عليه الصبر عن الجماع
إذ أذن رحيم بكم, وهللا تعالى غفور لكم. العفة أولى وأفضل

.لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر



***



يقول هللا تعالى



ن فَتَيَ  ا َملََكْت أَْيَمانُُكم م ِ ُ فَِمن م ِ  أَْعلَُم اتُِكُم اْلُمْؤِمنَاِت َوّللا 
ن بَْعض  فَ  نَّ َوآتُوُهنَّ انِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلهِ بِِإيَمانُِكْم بَْعُضُكم م ِ

تَِّخذَاِت ْيَر ُمَسافَِحات  َوالَ مُ أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَات  غَ 
نِْصُف َما َعلَى  بِفَاِحَشة  فَعَلَْيِهنَّ أَْخَدان  فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْينَ 

 َوأَن  َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكمْ اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب ذَِلَك ِلَمنْ 
ُ َغفُو ِحيمٌ تَْصبُِرواْ َخْيٌر لَُّكْم َوّللا  النساء{25}ٌر رَّ



************************************
*******





ىإباحة نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصار-19



ر من النساء وُهنَّ الحرائ, أََحلَّ هللا تعالى نكاح المحصنات
العفيفات عن الزنى وكذلك نكاَح الحرائر , المؤمنات

,  رهنالعفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموُهنَّ مهو
,  يقاتوال متخذي عش, وكنتم أِعفَّاء غير مرتكبين للزنى

قد ومن يجحد شرائع اإليمان ف. وأِمنتم من التأثر بدينهن
.وهو يوم القيامة من الخاسرين, بطل عمله





***



قال هللا تعالى



اَب ِحلٌّ لَُّكْم عَاُم الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَ اْليَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت َوطَ -
َصنَاُت اُت ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمحْ َوَطعَاُمُكْم ِحلُّ لَُّهْم َواْلُمْحَصنَ 

ُجوَرُهنَّ ُكْم إِذَا آتَْيتُُموُهنَّ أُ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِمن قَْبلِ 
فُْر تَِّخِذي أَْخَدان  َوَمن يَكْ ُمْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن َوالَ مُ 

ي اَلِخَرِة ِمَن بِاإِليَماِن فَقَْد َحبَِط َعَملُهُ َوُهَو فِ 
المائدة{5}اْلَخاِسِرينَ 



************************************
*******





المحرمات من النساء في النكاح-20



.زوجات األب -



.ويدخل في ذلك الجدَّات ِمن جهة األب أو األم, األمهات -



وأخواتكم , ويشمل بنات األوالد وإن نزلن: وبناتكم-
.الشقيقات أو ألب أو ألم



.أخوات آبائكم وأجدادكم : وعماتكم-



.أخوات أمهاتكم وجداتكم: وخاالتكم-



.ويدخل في ذلك أوالدهن : وبنات األخت , وبنات األخ -



.وأمهاتكم الالتي أرضعنكم -



م رسول هللا , وأخواتكم من الرضاعة - من وقد حرَّ
.الرضاع ما يحرم من النسب 



ا بهن أم لم تدخلو, سواء دخلتم بنسائكم , وأمهات نسائكم -
.



بًا في بيوتكم وبنات نسائكم من غيركم الالتي يتربَّْيَن غال-
َمات فإن لم يكنَّ في, وتحت رعايتكم  ,  حجوركم وهن ُمحرَّ

فإن لم تكونوا دخلتم , ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن 
ليكم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متَْن قبل الدخول فال جناح ع

.أن تنكحوهن



ن ومن أُلحق بهم مِ , و زوجات أبنائكم الذين من أصالبكم -
,  ا وهذا التحريم يكون بالعقد عليه, أبنائكم من الرضاع 

.دخل االبن بها أم لم يدخل 



م عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين األخت- ين وحرَّ
.بنسب أو رضاع 



وال يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما -
.جاء في السنة 



تُم منهن إال َمْن َسبَيْ , ويحرم نكاح المتزوجات من النساء -
ن بعد استبراء أرحامه, فإنه يحل لكم نكاحهن, في الجهاد

.بحيضة 



. رام أحله هللا لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الح
فأعطوهن , فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح

ما تمَّ وال إثم عليكم في, التي فرض هللا لهن عليكم, مهورهن
بعد ,من الزيادة أو النقصان في المهر, التراضي به بينكم
, دهإن هللا تعالى كان عليًما بأمور عبا. ثبوت الفريضة

.حكيما في أحكامه وتدبيره



***



يقول هللا تعالى



َهاُت نَِسآئُِكْم َوَربَائِبُُكُم ا ن ن ِ َوأُمَّ َسآئُِكُم لالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم م ِ
الَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم ُكونُواْ َدَخْلتُم بِِهنَّ فَ الالَّتِي َدَخْلتُم بِِهنَّ فَِإن لَّْم تَ 
ْيَن األُْختَْيِن ْصالَبُِكْم َوأَن تَْجَمعُواْ بَ َوَحالَئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن أَ 

َ َكاَن َغفُ  ً إاَلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ ّللا  ِحيما َواْلُمْحَصنَاُت { 23}وراً رَّ
ِ َعلَْيُكمْ ِمَن الن َِساء إِالَّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُ  ا ْم ِكتَاَب ّللا  َوأُِحلَّ لَُكم مَّ
ْحِصنِيَن َغْيَر ُمسَ َوَراء ذَِلُكْم أَن تَْبتَغُواْ بِأَْمَواِلكُ  افِِحيَن فََما م مُّ

ُجنَاَح  أُُجوَرُهنَّ فَِريَضةً َوالَ اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ 
َ َعلَْيُكْم فِيَما تََراَضْيتُم بِِه ِمن بَ   َكاَن َعِليماً ْعِد اْلفَِريَضِة إِنَّ ّللا 

 ً النساء{24}َحِكيما





************************************
*******





أحوال النساء في الحيض-21



دم حرم هللا تعالى جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع* 
ء في فإذا انقطع الدم  واغتسلن فحالل جماع النسا, الحيض 

ية تم الموضع الذي أحلَّه هللا وهو القبل ال الدبر وبأي كيف
.الجماع 



***



قال هللا تعالى



َساء فِي َو أَذًى فَاْعتَِزلُواْ الن ِ َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل هُ -
 فَأْتُوُهنَّ يَْطُهْرَن فَِإذَا تََطهَّْرنَ اْلَمِحيِض َوالَ تَْقَربُوُهنَّ َحتَّىَ 

َ يُ  ُ إِنَّ ّللا  ابِيَن َويُحِ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم ّللا  بُّ ِحبُّ التَّوَّ
ِرينَ  ى ِشئْتُْم أْتُواْ َحْرثَُكْم أَنَّ نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَ { 222}اْلُمتََطه ِ

 َ ُمواْ ألَنفُِسُكْم َواتَّقُواْ ّللا  الَقُ َوقَد ِ ِر  َواْعلَُمواْ أَنَُّكم مُّ وهُ َوبَش ِ
البقرة{223}اْلُمْؤِمنِينَ 



************************************
*******





أحوال النساء في الحمل-22



يزيد فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهر وما, تنقصه األرحام
ن وكل شيء مقدَّر عند هللا تعالى بمقدار م. حمله عليها

ر من ُمعَمَّ , النقصان أو الزيادة ال يتجاوزه  , روما يعمَّ
ده وال يُْنقَص من عمره إال في كتاب عن, فيطول عمره 

ه وقب ل أن تعالى  وهو اللوح المحفوظ قبل أن تحمل به أمُّ
ة لألم وبين هللا تعالى تعب ومشقة الحمل بالنسب.تضعه 

ل وتبين سورة لقمان أن فطام الطف, وكذلك مشقة والدته 
,  ن على أكبر تقدير يكون عندما يكمل الطفل عامين كاملي
مه بينما ذكرت سورة األحقاف أن مدة حمل الطفل في بطن أ
امين حتى يولد و يصل لسن الفطام هو ثالثون شهراً أي ع

ر ونصف  فعلى ذلك يمكن لألم أن تلد طفلها لستة أشه
.كاملة وهي أقل مدة للحمل 



***



يقول هللا تعالى 



ن نَّْفس  َواحِ - َها َدة  َوَجعََل ِمْنَها َزْوجَ ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم م ِ
ا تَغَشَّاهَ  ا ا َحَملَْت َحْمالً َخِفيفاً فَمَ ِليَْسُكَن إِلَْيَها فَلَمَّ ْت بِِه فَلَمَّ رَّ

َ َربَُّهَما لَئِنْ  نَّ ِمَن آتَْيتَنَا َصاِلحاً لَّنَُكونَ أَثْقَلَت دََّعَوا ّللا 
األعراف{189}الشَّاِكِرينَ 



ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَى وَ - تَْزَداُد َما تَِغيُض األَْرَحاُم َوَماّللا 
الرعد{8}َوُكلُّ َشْيء  ِعنَدهُ بِِمْقَدار  



ً فََحَملَتْهُ فَانتَبَذَْت بِِه َمَكاناً قَ - مريم{22}ِصي ا



ن تَُراب  ثُمَّ ِمن- ُ َخلَقَُكم م ِ أَْزَواجاً َوَما نُّْطفَة  ثُمَّ َجعَلَُكمْ َوّللاَّ
ُر ِمنتَْحِمُل ِمْن أُنثَى َواَل تََضُع إِالَّ بِ  ر  َواَل ِعْلِمِه َوَما يُعَمَّ عَمَّ مُّ

ِ يُنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ فِي ِكتَاب  إِ  نَّ ذَِلَك َعلَى ّللاَّ
فاطر {11}يَِسيرٌ 



ْن أَ إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السَّاَعِة َوَما تَ - ْكَماِمَها ْخُرُج ِمن ثََمَرات  م ِ
اِديِهْم أَْيَن  بِِعْلِمِه َويَْوَم يُنَ َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَى َواَل تََضُع إِالَّ 

فصلت{47}ِهيد  ُشَرَكائِي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمن شَ 



نَساَن بَِواِلَدْيِه حَ - ْينَا اإْلِ هُ َوْهناً َعلَ َوَوصَّ ى َوْهن  َملَتْهُ أُمُّ
ي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِ 

لقمان{14}اْلَمِصيرُ 



نَساَن بَِواِلَدْيِه إِ - ْينَا اإْلِ هُ كُ َوَوصَّ ْرهاً ْحَساناً َحَملَتْهُ أُمُّ
ى إِذَا بَلََغ هُ ثاََلثُوَن َشْهراً َحتَّ َوَوَضعَتْهُ ُكْرهاً َوَحْملُهُ َوفَِصالُ 

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكُ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَ  َر نِْعَمتََك اَل َرب 
ْرَضاهُ يَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحاً تَ الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَ 

يَّتِي إِن ِي تُ  ْبُت إِلَْيَك َوإِن ِي ِمَن َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ
األحقاف{15}اْلُمْسِلِمينَ 



************************************
*******



الوالدة-23



له ولكن بوسائل اإلدراك التي خلقها هللا تعالى, مما حوله 
ا يبدأ في المعرفة وإدراك م; من السمع والبصر والقلب 

ده فسبحان هللا رب العالمين والشكر له تعالى وح, حوله 
بدأ في, والوالدة تبدأ بالمخاض وهو ما يسمى بطلق الحمل .

, الجنين بالتحرك بقوة ليستطيع الخروج من بطن أمه
ياً فيخرج الطفل بإذن هللا من بطن أمه ذكراً كان أم أنثى ح
ود كان أو ميتاً وذلك حسب تقدير هللا تعالى وكما هو موج

.  باللوح المحفوظ



***



يقول هللا تعالى



َهاتِ  ن بُُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم م ِ ً َوّللا  َوَجعََل لَُكُم ُكْم الَ تَْعلَُموَن َشْيئا
النحل {78}عَلَُّكْم تَْشُكُرونَ اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ لَ 



ِمتُّ قَْبَل لَِة قَالَْت يَا لَْيتَنِيفَأََجاءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذعِ النَّخْ -
 ً نِسي ا مريم{23}َهذَا َوُكنُت نَْسياً مَّ



ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَ - ِلَمْن يََشاُء ْخلُُق َما يََشاُء يََهبُ ّلِِلَّ
ُجُهْم ذُْكرَ { 49}إِنَاثاً َويََهُب ِلَمن يََشاُء الذُُّكورَ  ِ اناً َوإِنَاثاً أَْو يَُزو 

الشورى{50}ِليٌم قَِديرٌ َويَْجعَُل َمن يََشاُء َعِقيماً إِنَّهُ عَ 



************************************
*******



أحكام النساء في الرضاعة والفطام-24



ا إال قدر ألن هللا ال يكلف نفسً ; المستحسن شرًعا وعرفًا 
وال يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة , طاقتها

ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل.للمضارة بينهما 
راد إن أ. ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة 

ليهما الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فال حرج ع
حة ليصال إلى ما فيه مصل; إذا تراضيا وتشاورا في ذلك 

وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من . المولود
لوالد إذا سلَّم ا, مرضعة أخرى غير والدته فال حرج عليهما 

. ناسلألم حقَّها ، وسلَّم للمرضعة أجرها بما يتعارفه ال



***



يقول هللا تعالى



َضاَعةَ َوعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُ  اْلَمْعُروِف الَ ُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِ الرَّ
 َمْولُوٌد لَّهُ آرَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوالَ تَُكلَُّف نَْفٌس إِالَّ ُوْسعََها الَ تُضَ 
َراض  فَِإْن أََراَدا فَِصاالً َعن تَ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ذَِلكَ 
ْنُهَما َوتََشاُور  فاَلَ ُجنَاَح َعلَيْ  ْستَْرِضعُواْ ِهَما َوإِْن أََردتُّْم أَن تَ م ِ

ا آتَْيتُم بِالْ أَْوالََدُكْم فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِذَا َمْعُروِف َسلَّْمتُم مَّ
َ بِ  َ َواْعلَُمواْ أَنَّ ّللا  البقرة{233}َما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ َواتَّقُواْ ّللا 



نَساَن بَِواِلَدْيِه حَ - ْينَا اإْلِ هُ َوْهناً َعلَ َوَوصَّ ى َوْهن  َملَتْهُ أُمُّ
ي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِ 

لقمان{14}اْلَمِصيرُ 



نَساَن بَِواِلَدْيِه إِ - ْينَا اإْلِ هُ كُ َوَوصَّ ْرهاً ْحَساناً َحَملَتْهُ أُمُّ
ى إِذَا بَلََغ هُ ثاََلثُوَن َشْهراً َحتَّ َوَوَضعَتْهُ ُكْرهاً َوَحْملُهُ َوفَِصالُ 

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكُ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَ  َر نِْعَمتََك اَل َرب 
ْرَضاهُ يَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحاً تَ الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلدَ 

يَّتِي إِن ِي تُ  ْبُت إِلَْيَك َوإِن ِي ِمَن َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُر ِ
األحقاف{15}اْلُمْسِلِمينَ 





************************************
*******



عقر المرأة-25



عقر المرأة هو عدم قدرة المرأة على الحمل وذلك بسبب * 
عدة أشياء كلها بمشيئة هللا تعالى منها ما هو عضوي  

بب ومنها العجز والهرم فتنقطع قدرة المرأة على الحمل بس
دم ومنها ما هو مشيئة هللا تعالى في ع, توقف التبويض 

وله تعالى حكمة في, اإلنجاب رغم صحة كل من الزوجين 
.ذلك سبحانه 



***



يقول هللا تعالى 



ِ أَنََّى يَُكوُن ِلي ُغالٌَم َوقَ  اْمَرأَتِي َعاقٌِر ْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر وَ قَاَل َرب 
ُ يَْفعَُل َما يََشاءُ  آل عمران{40}قَاَل َكذَِلَك ّللا 



اً فََهْب َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِرَوإِن ِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي-
 ً مريم{5}ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلي ا



ِ أَنَّى يَُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوكَ - قَْد انَِت اْمَرأَتِي َعاقِراً وَ قَاَل َرب 
 ً مريم{8}بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر ِعتِي ا



ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَ - ِلَمْن يََشاُء ْخلُُق َما يََشاُء يََهبُ ّلِِلَّ
ُجُهْم ذُْكرَ { 49}إِنَاثاً َويََهُب ِلَمن يََشاُء الذُُّكورَ  ِ اناً َوإِنَاثاً أَْو يَُزو 

الشورى{50}ِليٌم قَِديرٌ َويَْجعَُل َمن يََشاُء َعِقيماً إِنَّهُ عَ 





************************************
*******



أحكام النساء في الظهار-26



 تصير فبيَّن هللا أن الزوجة ال, كان هذا طالقًا في الجاهلية 
ا بحال فال , بدي بل إن الظهار ال حقيقة له في التحريم األ. أُمًّ

وهذا الفعل, تكون الزوجة المظاَهر منها كاألم في الحرمة 
على ويجب, معصية هلل تعالى ومخالفة لشرع هللا القويم 

مون نس, من فعل هذا التوبة هلل تعالى  اءهم والذين يحر ِ
ثم يرجعون عن قولهم , على أنفسهم بالمظاَهرة منهن 

رة ويعزمون على وطء نسائهم ، فعلى الزوج المظاِهر كفا
:التحريم وهي 



ي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته الت* 
. ظاهر منها



م فمن لم يجد رقبة يُعتقها، فالواجب عليه صيا* 
.شهرين متتاليين من قبل أن يطأ زوجه



ليه فع, فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي* 
.أن يطعم ستين مسكينًا ما يشبعهم



***



قال هللا تعالى



ن قَْلبَيْ - ُ ِلَرُجل  م ِ ا َجعََل ّللاَّ ْزَواَجُكُم ِن فِي َجْوفِِه َوَما َجعََل أَ مَّ
َهاتِكُ  ئِي تَُظاِهُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ ْم أَْبنَاءُكْم ْم َوَما َجعََل أَْدِعيَاءكُ الالَّ

 ُ ي  يَقُوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَْهدِ ذَِلُكْم قَْولُُكم بِأَْفَواِهُكْم َوّللاَّ
األحزاب{4}السَّبِيلَ 



ئِي َولَْدنَُهْم وَ  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َن اْلقَْوِل إِنَُّهْم لَيَقُولُوَن ُمنكَ أُمَّ راً م ِ
َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر  َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمن{2}َوُزوراً َوإِنَّ ّللاَّ
ن قَ ن َِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُو ْبِل أَن ا فَتَْحِريُر َرقَبَة  م ِ

 ُ فََمن لَّْم { 3}رٌ  بَِما تَْعَملُوَن َخبِييَتََماسَّا ذَِلُكْم تُوَعُظوَن بِِه َوّللاَّ
ا فََمن لَّْم ْيِن ِمن قَْبِل أَن يَتََماسَّ يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَ 
ِ يَْستَِطْع فَِإْطعَاُم ِست ِيَن ِمْسكِ   َوَرُسوِلِه يناً ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاّلِلَّ

ِ َوِلْلَكافِِريَن عَ  المجادلة{4}ذَاٌب أَِليمٌ َوتِْلَك ُحُدوُد ّللاَّ



************************************
*******



أحكام في نشوز النساء على الرجال-27



, التاركة ألمره, المرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها 
:  في حين قال رسول هللا , المبغضة له , المعرضة عنه 

جد ألمرت المرأة أن تس, لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد )
فمتى , تحفة األحوذي ( لزوجها من عظم حقه عليها 

:ظهرت هذه العالمات على المرأة فلها أحوال 



.يتم نصحها بالكلمة الطيبة : أوالً 



ها في فيتم هجر, فإن لم تثمر معها الكلمة الطيبة :  ثانياً 
.وال يُقتَرْب منها للتحقير, الفراش



ربها ضربًا ال فيتم ض, فإن لم يؤثر فعل الِهْجران فيها: ثالثاً 
.ضرر فيه 



فإن هللا العليَّ , فإن أطاعت زوجها فاحذروا ظلمها :رابعاً 
ن ظلمهاَ وبغى علي, الكبير وليُّها .ها وهو منتقم ممَّ



***



يقول هللا تعالى 



اُموَن َعلَى الن َِساء بِمَ - َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضهُ الر ِ َل ّللا  ْم َعلَى ا فَضَّ
اِلَحاُت قَانِتَاتٌ بَْعض  َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلِهمْ  َحافَِظاٌت  فَالصَّ
ُ َوالالَّتِ  ْلغَْيِب بَِما َحِفَظ ّللا  ُظوُهنَّ ي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَعِ ل ِ

ْم فاَلَ تَْبغُواْ وُهنَّ فَِإْن أََطْعنَكُ َواْهُجُروُهنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُ 
َ َكاَن َعلِ  النساء{34}ي اً َكبِيراً َعلَْيِهنَّ َسبِيالً إِنَّ ّللا 



************************************
*******



أحكام في نشوز الرجال على النساء-28



ه فلها أن تسقط عن, به نفوسهما من القسمة أو النفقة 
ن حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك م

ي وله أن يقبل ذلك منها  فال حرج عليها ف, حقوقها عليه 
والصلح, وال حرج عليه في قبوله منها ذلك , بذلها ذلك 

خشيت : قال وعن ابن عباس .أولى وأفضل من الفراق
يارسول :  فقالتسودة بنت زمعة أن يطلقها رسول هللا 

لت عن فتناز, واجعل يومي لعائشة ففعل , هللا ال تطلقني 
.  حق من حقوقها 



***



يقول هللا تعالى 



نَاَْح وزاً أَْو إِْعَراضاً فاَلَ جُ َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعِلَها نُشُ -
ْلُح َخْيٌر َوأُ َعلَْيِهَما أَن يُْصِلَحا بَْينَُهَما ُصلْ  ْحِضَرِت حاً َوالصُّ
َ َكانَ األَنفُُس الشُّحَّ َوإِن تُْحِسنُواْ َوتَ  بَِما تَْعَملُوَن تَّقُواْ فَِإنَّ ّللا 

النساء{128}َخبِيراً 



************************************
*******



األحكام في الصلح بين الزوجين-29



ما فيجب على أولياء الزوجين أن يرسلوا إليه, الزوجين 
وحكًما عدال من أهل الزوجة , حكًما عدال من أهل الزوج 

وبسبب رغبة, لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما 
وفق واستعمالهما األسلوب الطيب ي, الحكمين في اإلصالح 
ح وهذه هي الطريقة المثلى في اإلصال.هللا بين الزوجين 

.بين الزوجين 



***



يقول هللا تعالى 



ْن أَْهِلهِ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَابْ - ْن عَثُواْ َحَكماً م ِ  َوَحَكماً م ِ
َ أَْهِلَها إِن يُِريَدا إِْصالَحاً يَُوف ِقِ  ُ بَْينَُهَما إِنَّ ّللا  َكاَن َعِليماً ّللا 

النساء{35}َخبِيراً 



************************************
*******





أحوال النساء في الزنا-30



وكان هذا األمر في أول , الناس حتى يتوفاها الموت 
الً ثم جعل هللا لها سبي. اإلسالم حتى نزلت سورة النور 

عد وذلك بجلد البكر مائة وتغريبها عاما ورجم المحصنة ب
ول جلدها مائة جلدة  ، وفي الحديث لما بيَّن الحد قال رس

ن قد جعل هللا له, خذوا عني:) هللا صلى هللا عليه وسلم 
د مائة ورجم الثيب جل, والبكر بالبكر , سبيال  الثيب بالثيب 

.رواه مسلم ( والبكر جلد مائة ثم نفي سنة , بالحجارة 
ا وعظة تشنيعًا وزجرً ; وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين

.واعتباًرا 



ن إذا أتت المملوكات المتزوجات بفاحشة الزنى فعليه* 
والمراد من العذاب الذي. من الحد ِ نصف ما على الحرائر

.يمكن تنصيفه هو الجلد ال الرجم 



ة أو وبين هللا تعالى أن الزاني ال يرضى إال بنكاح زاني* 
ال بنكاح مشركة ال تُِقرُّ بحرمة الزنى، والزانية ال ترضى إ

أما العفيفون, زان أو مشرك ال يُِقرُّ بحرمة الزنى 
م ذلك النك اح على والعفيفات فإنهم ال يرضون بذلك وُحر ِ

تى وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية ح. المؤمنين 
.تتوب  وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب



فأوجب هللا تعالى . وأولئك هم الخارجون عن طاعة هللا 
حكام  على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثالثة أ

بداً أنه ترد شهادته أ: الثاني . أن يجلد ثمانين جلدة:؛ األول
عند أن يكون فاسقاً ليس بعدل ال عند هللا وال: الثالث . 

الناس ؛ ولكن َمن تاب ونَدم ورجع عن اتهامه وأصلح 
تقبل ف, ويقبل توبته , فإن هللا يغفر ذنبه ويرحمه, عمله

د ُجِلد شهادته ويرتفع عنه حكم الفسق ولكن بعد أن يكون ق
.ثمانون جلدة 



***





يقول هللا تعالى



اْ َعلَْيِهنَّ َسآئُِكْم فَاْستَْشِهُدوَوالالَّتِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمن ن ِ -
نُكْم فَِإن َشِهُدواْ فَأَْمسِ  تََّى ُكوُهنَّ فِي اْلبُيُوِت حَ أَْربَعةً م ِ
 ُ النساء{15} لَُهنَّ َسبِيالً يَتََوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل ّللا 



ن فَتَيَ  ا َملََكْت أَْيَمانُُكم م ِ ُ فَِمن م ِ  أَْعلَُم اتُِكُم اْلُمْؤِمنَاِت َوّللا 
ن بَْعض  فَ  نَّ َوآتُوُهنَّ انِكُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهِلهِ بِِإيَمانُِكْم بَْعُضُكم م ِ

تَِّخذَاِت ْيَر ُمَسافَِحات  َوالَ مُ أُُجوَرُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَات  غَ 
نِْصُف َما َعلَى  بِفَاِحَشة  فَعَلَْيِهنَّ أَْخَدان  فَِإذَا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْينَ 

 َوأَن  َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكمْ اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلعَذَاِب ذَِلَك ِلَمنْ 
ُ َغفُو ِحيمٌ تَْصبُِرواْ َخْيٌر لَُّكْم َوّللا  النساء{25}ٌر رَّ



انِي فَاْجِلُدوا ُكلَّ وَ - انِيَةُ َوالزَّ ْنُهَما ِمئَةَ َجلْ الزَّ َدة  َواَل اِحد  م ِ
 ِ ِ َواْليَْوِم  إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِ تَأُْخْذُكم بِِهَما َرأْفَةٌ فِي ِديِن ّللاَّ اّلِلَّ
َن اْلُمْؤِمنِينَ اَْلِخِر َوْليَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ  انِي اَل { 2} م ِ الزَّ
انِيَةُ اَل يَنِكُحَها إِالَّ يَنِكُح إالَّ َزانِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوال  َزان  أَْو زَّ

َم ذَِلَك َعلَى اْلُمْؤِمنِ  النور{3}ينَ ُمْشِرٌك َوُحر ِ



 ُشَهَداء  لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَةِ َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ -
داً َوأُْولَئَِك ُهُم ْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبَ فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِيَن َجْلَدةً َواَل تَ 

َ ذَِلَك َوأَْصلَُحوا فَإِ إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعدِ { 4}اْلفَاِسقُونَ  نَّ ّللاَّ
ِحيمٌ  النور{5}َغفُوٌر رَّ



************************************
*******



أحكام في اتهام الزوج زوجته بالزنا مع عدم وجود -31
شهود



(المالعنة ) 



ة ويزيد في الشهادة الخامسة الدعو, رميتها به من الزنى
. وله على نفسه باستحقاقه لعنة هللا إن كان كاذبًا في ق

وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم 
وال يدفع عنها هذه العقوبة إال أن تشهد في. حتى الموت

ها مقابل شهادته أربع شهادات باهلل إنه لكاذب في اتهامه ل
ا بالزنى،وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه
مه باستحقاقها غضب هللا، إن كان زوجها صادقًا في اتها

.لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما 



هذا ب-أيها المؤمنون-ولوال تفضُّل هللا عليكم ورحمته* 
نين التشريع لألزواج والزوجات ألحلَّ بالكاذب من المتالع

، ما دعا به على نفسه، وأن هللا تواب لمن تاب ِمن عباده
.حكيم في شرعه وتدبيره



نات إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات الغافالت المؤم* 
ي الالتي لم يخطر ذلك بقلوبهن مطرودون من رحمة هللا ف

وفي هذه . ولهم عذاب عظيم في نار جهنم, الدنيا واَلخرة
، أو اتهم زوجة من زوجات اَلية دليل على كفر من سبَّ
.النبي صلى هللا عليه وسلم بسوء



***



يقول هللا تعالى



ِ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَدات  بِ  {  6}اِدقِينَ اّلِلَّ
ِ َعلَيْ  { 7}َويَْدَرأُ ِه إِن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِينَ َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت ّللاَّ

ِ إِنَّهُ لَ َعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهَد أَْربََع شَ  ِمَن َهاَدات  بِاّلِلَّ
ِ { 8}اْلَكاِذبِينَ   َعلَْيَها إِن َكاَن ِمنَ َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب ّللاَّ
اِدقِينَ  ِ َعلَْيكُ { 9}الصَّ َ َولَْواَل فَْضُل ّللاَّ اٌب ْم َوَرْحَمتُهُ َوأَنَّ ّللاَّ  تَوَّ

ِمنَاِت نَاِت اْلغَافِاَلِت اْلُمؤْ إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحصَ { 10}َحِكيمٌ 
ْنيَا َواَْلِخَرِة َولَُهمْ  النور{23} َعذَاٌب َعِظيمٌ لُِعنُوا فِي الدُّ



************************************
*******



توافق الخبيث مع مثله والطيب مع مثله-32



ب كل خبيث من الرجال والنساء واألقوال واألفعال مناس* 
ألقوال وكل طي ِب من الرجال والنساء وا, للخبيث وموافق له

ات والطيبون والطيب, واألفعال مناسب للطيب وموافق له
مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء، لهم من هللا
.مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة



***



يقول هللا تعالى



ي ِبَاُت ِللطَّي ِبِيَن يثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّ اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِ -
ا يَقُولُونَ َوالطَّي ِبُوَن ِللطَّي ِبَاِت أُْولَئِكَ  ُؤوَن ِممَّ ْغِفَرةٌ  ُمبَرَّ لَُهم مَّ

النور{26}َوِرْزٌق َكِريمٌ 





************************************
*******



الطالق-33



وقد شرع هللا , الطالق هو الفرقة بين الرجل وامرأته * 
ح تعالى الطالق في اإلسالم وذلك  إذا ضاقت سبل اإلصال
.بين الزوجين وكانت المصلحة هي الفرقة بينهما 



وال تخرجوا المطلقات من البيوت , خالل عدتها فله ذلك 
حيضات التي يسكنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن وهي ثالث

وال , والحامل( التي انقطع حيضها)لغير الصغيرة و اَليسة
كرة يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن، إال إذا فعلن فعلة من

ومن, وتلك أحكام هللا التي شرعها لعباده. ظاهرة كالزنى 
ال. وأوردها مورد الهالك, يتجاوز أحكام هللا فقد ظلم نفسه

مًرا ال لعل هللا يحدث بعد ذلك الطالق أ: -أيها المطل ِق-تدري
.تتوقعه فتراجعها



, أو فارقوهن مع إيفاء حقهن, واإلنفاق عليهن, المعاشرة
ة لهن وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة , دون المضارَّ
ة الشهادة خالص-أيها الشهود-وأدُّوا, رجلين عدلين منكم

ان ذلك الذي أمركم هللا به يوعظ به َمن ك, هلل ال لشيء آخر
, ه بهومن يخف هللا فيعمل بما أمر. يؤمن باهلل واليوم اَلخر

.يجعل له مخرًجا من كل ضيق, ويجتنب ما نهاه عنه



***



قال هللا تعالى



ُ ُكالًّ م ِ - قَا يُْغِن ّللا  ُ َواسِ َوإِن يَتَفَرَّ عاً ن َسعَتِِه َوَكاَن ّللا 
 ً النساء{130}َحِكيما



تِِهنَّ َوأَْحُصوا لن َِساء فََطل ِقُوُهنَّ ِلعِ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم ا- دَّ
َ َربَُّكْم اَل تُ   َواَل يَْخُرْجَن ْخِرُجوُهنَّ ِمن بُيُوتِِهنَّ اْلِعدَّةَ َواتَّقُوا ّللاَّ
بَي ِ  ِ َومَ إِالَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشة  مُّ ن يَتَعَدَّ ُحُدوَد نَة  َوتِْلَك ُحُدوُد ّللاَّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ اَل تَْدِري َ يُْحِدُث بَْعدَ ّللاَّ  ذَِلَك لَعَلَّ ّللاَّ
الطالق {1}أَْمراً 



وُهنَّ ُهنَّ بَِمْعُروف  أَْو فَاِرقُ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكو-
ِ ذَِلُكْم نُكْم َوأَقِيُموا الشََّهاَدةَ بَِمْعُروف  َوأَْشِهُدوا ذََوْي َعْدل  م ِ   ّلِِلَّ

ِ وَ  َ اْليَْوِم اَْلِخِر َوَمن يَتَّ يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِلَّ ِق ّللاَّ
 ً الطالق{2}يَْجعَل لَّهُ َمْخَرجا



************************************
*******





(الحلف على عدم جماع الزوجة)اإليالء -34



المدة فإن كانت أقل فله أن ينتظر حتى تنقضي, أكثر منها 
وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته, ثم يجامع امرأته 

ها في هذه المدة التي حلف أال يجامع( أي الرجعة)بالفيئة 
فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة , فيها 

إما أن يفيء أي, مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر 
وهذا لئال,فيجبره الحاكم على هذا, وإما أن يطلق ,يجامع 

.  يضر بها 



***



يقول هللا تعالى



لَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهْم تَ -  فَِإْن فَآُؤوا َربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهر  ل ِ
ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ َ َوإِْن َعَزُمواْ الطَّالَقَ { 226}فَِإنَّ ّللا  فَِإنَّ ّللا 

البقرة{227}َسِميٌع َعِليمٌ 





************************************
*******





أحوال النساء في الطالق بعد الدخول بهن-35



فرد هللا تعالى, ظاهر وال يقع الطالق في وقت الحيض 
إما , األمر للمرأة وتوعدها فيه لئال تخبر بغير الحق 
لها لما استعجاالً منها النقضاء العدة أو رغبة منها في تطوي

ك فأمرت أن تخبر بالحق في ذل, لها في ذلك من المقاصد 
والرجل له الحق في إرجاع . من غير زيادة وال نقصان 

,المرأة لعصمته في أثناء مدة العدة وهي ثالثة حيضات 
وذلك للمرأة الغير بائن أي التي طلقت مرة أو مرتان من

, ات قبل وليست للمرأة البائن وهي التي طلقت ثالث طلق
وهذه المراجعة تنبغي أن تكون بقصد اإلصالح والخير

للنساء و. وليس بقصد اإلضرار تعذيبًا لهن بتطويل العدة 
على الوجه , مثل التي عليهن, حقوق على األزواج

المعروف وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن 
ك الصحبة والعشرة بالمعروف والِقوامة على البيت ومل
.الطالق 



يلها أو تخلية سب, وحسن العشرة بعد مراجعتها, بالمعروف
وأال يذكرها مطلقها , مع حسن معاملتها بأداء حقوقها

وال يحل لألزواج أن يأخذوا شيئًا مما أعطوهن من. بسوء
إال أن يخاف الزوجان أال يقوما بالحقوق , المهر ونحوه 

اف فإن خ, فحينئذ يعرضان أمرهما على األولياء , الزوجية 
فال حرج على , األولياء عدم إقامة الزوجين حدود هللا 

. الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طالقها 



ن تزوجت رجال غيره زواًجا صحيًحا وجامعها فيه ويكو
إن ف, ال بنية تحليل المرأة لزوجها األول , الزواج عن رغبة 

فال إثم , طلقها الزوج اَلخر أو مات عنها وانقضت عدتها 
ومهر , على المرأة وزوجها األول أن يتزوجا بعقد جديد 

عها إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام هللا التي شر, جديد 
.للزوجين 



, عوهن فراج, وإذا َطلَّقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن * 
ا ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعً 

واحذروا أن . أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن , وعرفًا
تكون مراجعتهن بقصد اإلضرار بهن ألجل االعتداء على

العقوبة ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه. حقوقهن 
.  وال تتخذوا آيات هللا وأحكامه لعبًا ولهًوا , 



على المطلقات-أيها األولياء-فال تضيقوا , مراجعة لهن 
, بمنعهن من العودة إلى أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك

نكم ذلك يوعظ به من كان م. وحدث التراضي شرًعا وعرفًا
تمكين إن تَْرَك العضل و. صادق اإليمان باهلل واليوم اَلخر

, األزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نماء وطهارة ألعراضكم
وأنتم ال وهللا يعلم ما فيه صالحكم. وأعظم منفعة وثوابًا لكم

.تعلمون ذلك



وكان قد , وإن أراد الرجل استبدال زوجة مكان أخرى * 
له أن فال يحل, أعطى َمن يريد طالقها ماال كثيًرا مهًرا لها 

خر وذلك بسبب استمتاع كل منهما باَل, يأخذ منه شيئًا 
.ان بالجماع  ويجب اإلمساك بالمعروف أو التسريح باإلحس



؛ لكبر والنساء المطلقات الالتي انقطع عنهنَّ دم الحيض* 
؟ فع, سنهنَّ  دَّتهنَّ ثالثة إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ
هر فعدتهن ثالثة أش, والصغيرات الالتي لم يحضن, أشهر
. لهنوذوات الَحْمل من النساء عدتهن أن يضعن َحمْ . كذلك

ًرا في يجعل له من أمره يس, فينفذ أحكامه, ومن يََخِف هللا
.الدنيا واَلخرة



, ْملهنذوات َحْمل فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن حَ 
,  فوفوهن أجورهن, فإن أرضعن لكم أوالدهن منكم بأجرة

, وليأمر بعضكم بعًضا بما عرف من سماحة وطيب نفس
عة فستُرضع لألب مرض, وإن لم تتفقوا على إرضاع األم

ليه لينفق الزوج مما وسَّع هللا ع. أخرى غير األم المطلقة
في وعلى ولده إذا كان الزوج ذا َسعَة, على زوجته المطلقة

ينفق مما فل, ومن ُضي ِق عليه في الرزق وهو الفقير, الرزق
, لَّف الغنيال يَُكلَّف الفقير مثل ما يُكَ , أعطاه هللا من الرزق

.سيجعل هللا بعد ضيق وشدة َسعَة وغنى



***



قال هللا تعالى



ِ فَأُْولَـئِكَ  فَِإن َطلَّقََها {229} ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمن يَتَعَدَّ ُحُدوَد ّللا 
لَّقََها فاَلَ ِكَح َزْوجاً َغْيَرهُ فَِإن طَ فاَلَ تَِحلُّ لَهُ ِمن بَْعُد َحتََّى تَن

ِ ُجنَاَح َعلَْيِهَما أَن يَتََراَجعَا إِن َظنَّ   َوتِْلَك ا أَن يُِقيَما ُحُدوَد ّللا 
ِ يُبَي ِنَُها ِلقَْوم  يَْعلَ  َساء َوإِذَا َطلَّْقتُُم النَّ { 230}ُمونَ ُحُدوُد ّللا 
ُحوُهنَّ فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ   بَِمْعُروف  بَِمْعُروف  أَْو َسر ِ
ْد َظلََم نَْفَسهُ واْ َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك فَقَ َوالَ تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراراً لَّتَْعتَدُ 

ِ ُهُزواً َواذْ  ِ َعلَ َوالَ تَتَِّخذَُواْ آيَاِت ّللا  ْيُكْم َوَما ُكُرواْ نِْعَمَت ّللا 
َن اْلِكتَاِب َواْلحِ  َ ْكَمِة يَِعُظُكم بِِه َواتَّقُ أَنَزَل َعلَْيُكْم م ِ واْ ّللا 

َ بُِكل ِ َشْيء  عَ  َساء َوإِذَا َطلَّْقتُُم الن ِ { 231}ِليمٌ َواْعلَُمواْ أَنَّ ّللا 
 إِذَا تََراَضْواْ نَّ أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ فَبَلَْغَن أََجلَُهنَّ فاَلَ تَْعُضلُوهُ 

ِ ِه َمن َكاَن ِمنُكْم يُْؤِمنُ بَْينَُهم بِاْلَمْعُروِف ذَِلَك يُوَعُظ بِ   بِاّلِل 
ُ يَْعلَُم وَ َواْليَْوِم اَلِخِر ذَِلُكْم أَْزَكى لَُكْم وَ  أَنتُْم الَ أَْطَهُر َوّللا 

البقرة{ 232}تَْعلَُمونَ 



كَ - إِْن أََردتُُّم اْستِْبَداَل َزْوج  مَّ َداُهنَّ اَن َزْوج  َوآتَْيتُْم إِحْ ََ
ثْماً تَأُْخذُونَهُ بُْهتَاناً َوإِ قِنَطاراً فاَلَ تَأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئاً أَ 

 ً بِينا ْعض  َضى بَْعُضُكْم إِلَى بَ َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَْد أَفْ { 20}مُّ
 ً يثَاقاً َغِليظا النساء{21}َوأََخْذَن ِمنُكم م ِ



ئِي يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض مِ - تُْم فَِعدَّتُُهنَّ ن ن َِسائُِكْم إِِن اْرتَبْ َوالالَّ
ئِي لَْم يَِحضْ  لُُهنَّ أَن َن َوأُْواَلُت اأْلَْحَماِل أَجَ ثاََلثَةُ أَْشُهر  َوالالَّ

 َ  يَْجعَل لَّهُ ِمْن أَْمِرِه يََضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمن يَتَِّق ّللاَّ
الطالق{4}يُْسراً 



ِهنَّ َحتَّى واَلِت َحْمل  فَأَنِفقُوا َعلَيْ ِلتَُضي ِقُوا َعلَْيِهنَّ َوإِن ُكنَّ أُ 
 َوأْتَِمُروا لَُكْم فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ يََضْعَن َحْملَُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعنَ 
ِليُنِفْق { 6} فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرىبَْينَُكم بَِمْعُروف  َوإِن تَعَاَسْرتُمْ 

ن َسعَتِِه َوَمن قُِدَر َعلَ  ُ ْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفقْ ذُو َسعَة  م ِ ا آتَاهُ ّللاَّ ِممَّ
ُ نَْفساً إِالَّ َما آتَ  ُ بَْعَد عُ اَل يَُكل ُِف ّللاَّ ْسر  اَها َسيَْجعَُل ّللاَّ

الطالق{7}يُْسراً 





************************************
*******



أحوال النساء في الطالق قبل  الدخول بهن-36



وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل . وإزالة لألحقاد 
قير قَْدر ما وعلى الف, على الغني قَْدر َسعَة رزقه: المطل ِق
ت وهو حق ثاب, متاًعا على الوجه المعروف شرًعا, يملكه

ة هللا على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاع
ها وقبل أن يجامع, إن طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها .

ف ولكنه قد حدد لها مهراً فيجب عليه أن يعطي لها نص, 
نصف إال أْن تُساِمح المطلقة فتترك, المهر المتفق عليه 
أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة ,المهر المستحق لها

.المهر كله 



ا ثم طلقه, إذا تم العقد على المرأة ولم يتم الدخول بها * 
فليس للمرأة في هذه الحالة , زوجها من قبل أن يجامعها 
بل ولكن يمكن لمن طلقت ق, عدة تنتظرها لكي يتم طالقها 

ى ويجب عل. الدخول بها أن تتزوج بمن تريد فور طالقها 
زوجها الذي طلقها أن يعطيها من أمواله متعة تتمتع بها 
.جبراً لها عن طالقها قبل الدخول بها 



***



يقول هللا تعالى



هُ َوَعلَى وُهنَّ َعلَى اْلُموِسِع قََدرُ تَْفِرُضواْ لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمت ِعُ 
{  236} َحق اً َعلَى اْلُمْحِسنِينَ اْلُمْقتِِر قَْدُرهُ َمتَاعاً بِاْلَمْعُروفِ 

ْم لَُهنَّ سُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضتُ َوإِن َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تَمَ 
َو الَِّذي بِيَِدِه  أَن يَْعفُوَن أَْو يَْعفُ فَِريَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إاَلَّ 

 اْلفَْضَل  ِللتَّْقَوى َوالَ تَنَسُواْ ُعْقَدةُ الن َِكاحِ َوأَن تَْعفُواْ أَْقَربُ 
َ بَِما تَْعَملُوَن بَ  البقرة { 237}ِصيرٌ بَْينَُكْم إِنَّ ّللا 



ْقتُُموُهنَّ ِمن ُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُ -
ونََها فََمت ِعُوُهنَّ ْيِهنَّ ِمْن ِعدَّة  تَْعتَدُّ قَْبِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَ 

ُحوُهنَّ َسَراحاً َجِميالً  األحزاب{49}َوَسر ِ



************************************
*******



أحكام للنساء بعد موت أزواجهن-37



إذا مات الزوج وترك من بعده زوجته فيجب عليها * 
وهي عدة من ) االنتظار لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام 

ين وال تتز, ال تخرج من منزل الزوجية ( توفى عنها زوجها
يما وال تتزوج   فإذا انتهت المدة المذكورة فال إثم عليها ف, 

ر والزواج على الوجه المقر, والتزين , من الخروج , تفعل 
. شرًعا



) قًا بائنًابالنساء المتوفَّى عنهنَّ أزواجهن  أو المطلقات طال
وال ذنب عليهم, في أثناء عدتهن ( أي بعد ثالث طلقات

عد أيًضا فيما أضمروه في أنفسهم من نية الزواج بهن ب
ولكن بشرط عدم الزواج أثناء العدة حتى.انتهاء عدتهن 

.  لزنى وبشرط عدم المواعدة بالنكاح سراً با. تنقضي مدتها 
:) مثل قول, ولكن يمكن قول كالم يفهم منه الرغبة فيهن 

( .أن مثلك يُْرَغُب فيها األزواج



;  في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة 
الزوجات فإن خرجت. وبًرا بالمتوفَّى, جبًرا لخاطر الزوجة 

, ي ذلك باختيارهن قبل انقضاء السنة فال إثم على الورثة ف
وال حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور

فون والذين يتو: ) وهذه اَلية منسوخة بقوله تعالى. مباحة
منكم ويذرون أزواًجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
(وعشًرا



وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف* 
تقونه في حقًا على الذين يخافون هللا وي, المستحسن شرًعا

.أمره ونهيه



***



يقول هللا تعالى



ُ بَِما تَْعَملُوَن فَعَْلَن فِي أَنفُِسِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ   َوّللا 
ِة ْضتُم بِِه ِمْن ِخْطبَ َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ {234}َخبِيرٌ 

ُ أَنَُّكْم َستَ الن َِساء أَْو أَْكنَنتُْم فِي أَنفُِسُكمْ  ْذُكُرونَُهنَّ َولَـِكن  َعِلَم ّللا 
اً إِالَّ أَن تَقُو ْعُروفاً َوالَ الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسر  تَْعِزُمواْ لُواْ قَْوالً مَّ

َ يَْعلَُم َما تَاُب أََجلَهُ َواْعلَُمواْ أَنَّ ُعْقَدةَ الن َِكاحِ َحتََّى يَْبلَُغ اْلكِ   ّللا 
َ َغفُوٌر فِي أَنفُِسُكْم فَاْحذَُروهُ َواْعلَُمواْ أَ  نَّ ّللا 
البقرة{235}َحِليمٌ 



َ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَ - ْزَواِجِهم ُروَن أَْزَواجاً َوِصيَّةً أل ِ
تَاعاً إِلَى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراج  فَ   َعلَْيُكْم فِي ِإْن َخَرْجَن فاَلَ ُجنَاحَ مَّ
ْعرُ  ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َما فَعَْلَن فَِي أَنفُِسِهنَّ ِمن مَّ { 240}وف  َوّللا 
َكذَِلَك { 241}َحق اً َعلَى اْلُمتَِّقينَ َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلَمْعُروفِ 

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَّكُ  البقرة{242}ْم تَْعِقلُونَ يُبَي ُِن ّللا 



************************************
*******



أحكام النساء في الميراث-38



أحد للرجال وللنساء نصيب شرعه هللا تعالى لهم إذا مات* 
الوالدان أو أحد األقارب وهذا النصيب قد حدده هللا تعالى
.بأنصبة محسوبة ومحددة 



ه لهم فميراثه كل, إذا مات أحد وترك أوالداً ذكوراً وإناثاً * 
يرهم للذكر مثل نصيب األنثيين  إذا لم يكن هناك وارث غ: 

وإن كانت .فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك.
نهما ولواِلَدي الميت لكل واحد م,فلها النصف , ابنة واحدة 

.  رواحًدا أو أكث, ذكًرا كان أو أنثى : السدس إن كان له ولد 
.باقيفإن لم يكن له ولد وورثه والداه فألمه الثلث وألبيه ال



, ا ذكوًرا كانوا أو إناثً , فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر
وهذا .ولألب الباقي وال شيء لإلخوة, فألمه السدس 

ي حدود التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت ف
. الثلث أو إخراج ما عليه من َدْين 



ن إن لم يك, وللرجل نصف ما تركت زوجته بعد وفاتها * 
.لها ولد ذكًرا كان أو أنثى



فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ,فلزوجته الثمن مما ترك 
جه وإن كان له أكثر من زو, الربع أو الثمن ميراثًا لها كله 

من , ن فيقسم هذا الربع أو الثمن بين زوجاته المتوفى عنه
قضاء أو, بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة 

ه وإن مات رجل أو امرأة وليس ل. ما يكون عليكم من َدْين 
وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل , أو لها ولد وال والد
فإن كان اإلخوة أو األخوات ألم أكثر .واحد منهما السدس

 فرق من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية ال
ات وهذا الذي فرضه هللا لإلخوة واألخو. بين الذكر واألنثى

نفاذ وإ, ألم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت 
. ثة وصيته إن كان قد أوصى بشيء ال ضرر فيه على الور



وهو من مات وليس له ولٌد وال )حكم ميراث الكاللة * 
فلها , إذا كان له أخت ألبيه وأمه  أو ألبيه فقط ( : والد

الها ويرث أخوها شقيقًا كان أو ألب جميع م, نصف تركته 
فإن كان لمن مات كاللةً .إذا ماتت وليس لها ولد وال والد 

وة وإذا اجتمع الذكور من اإلخ.أختان فلهما الثلثان مما ترك 
.واتهلغير أم مع اإلناث فللذكر مثل نصيب األنثيين من أخ



***



يقول هللا تعالى



ا تََرَك اْلوَ - مَّ َجاِل نَصيٌِب م ِ لن َِساء اِلَداِن َواألَْقَربُوَن َولِ ل ِلر ِ
ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْ  مَّ ا قَلَّ ِمْنهُ نَِصيٌب م ِ أَْو َكثَُر َربُوَن ِممَّ

 ً ْفُروضا النساء{7}نَِصيباً مَّ



َن ُهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً فَ آبَآُؤُكْم َوأَبناُؤُكْم الَ تَْدُروَن أَيُّ  ِريَضةً م ِ
 ً َ َكاَن َعِليما َحِكيما ِ إِنَّ ّللا  َرَك َولَُكْم نِْصُف َما تَ { 11}ّللا 

بُُع ٌد فَِإن َكاَن لَُهنَّ َولٌَد فَ أَْزَواُجُكْم إِن لَّْم يَُكن لَُّهنَّ َولَ  لَُكُم الرُّ
ا تََرْكَن ِمن بَْعِد َوِصيَّة  يُوِص  بُُع يَن بَِها أَْو َدْين  َولَهُ ِممَّ نَّ الرُّ

ا تََرْكتُْم إِن لَّْم يَُكن لَُّكْم وَ  فَلَُهنَّ الثُُّمُن لٌَد فَِإن َكاَن لَُكْم َولَدٌ ِممَّ
ن بَْعِد َوِصيَّة  تُ  ا تََرْكتُم م ِ َكاَن َرُجٌل وُصوَن بَِها أَْو َدْين  َوإِنِممَّ

ْنُهَما ْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحد  م ِ يُوَرُث َكالَلَةً أَو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَ 
لُِث ِمن َك فَُهْم ُشَرَكاء فِي الثُّ السُُّدُس فَِإن َكانَُواْ أَْكثََر ِمن ذَلِ 
ِ  َغْيَر ُمَضآر   َوِصيَّةً بَْعِد َوِصيَّة  يُوَصى بَِها أَْو َدْين   َن ّللا  م ِ

ُ َعِليٌم َحِليمٌ  النساء{ 12}َوّللا 



ُ يُْفتِيكُ - لََك لَْيَس لَهُ ْم فِي اْلَكالَلَِة إِِن اْمُرٌؤ هَ يَْستَْفتُونََك قُِل ّللا 
ْم يَُكن لََّها َرَك َوُهَو يَِرثَُها إِن لَّ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تَ 

ا تََرَك َوإِنَولٌَد فَِإن َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهمَ  َكانُواْ إِْخَوةً ا الثُّلُثَاِن ِممَّ
َجاالً َونَِساء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ  ُ ر ِ  لَُكْم أَن  األُنثَيَْيِن يُبَي ُِن ّللا 

ُ بُِكل ِ َشْيء  َعِلي النساء{ 176}مٌ تَِضلُّواْ َوّللا 





************************************
*******



أحوال النساء في القصاص-39



وذكر , لم يميز هللا تعالى بين النساء والرجال في القصاص
اواة هللا تعالى أن االقتصاص يتم من القاتل بشرط المس

ن العبد فيقتص من الحر القاتل بقتل حر مثله وم, والمماثلة 
.بالعبد ومن األنثى باألنثى 



***



قال هللا تعالى



تْلَى اْلُحرُّ ْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَ -
هُ ِمْن أَِخيِه ى بِاألُنثَى فََمْن ُعِفَي لَ بِاْلُحر ِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواألُنثَ 
ن ء إِلَْيِه بِِإْحَسان  ذَِلَك تَ َشْيٌء فَات ِبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََدا ْخِفيٌف م ِ

ب ُِكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدى بَعْ  َد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب رَّ
البقرة{178}أَِليمٌ 



************************************
*******



حكم النساء في السرقة-40





حكم الشرع في السارق والسارقة هو قطع اليد مجازاة -
ع هللا وعقوبةً يمن, لهما على أَْخذهما أموال الناس بغير حق
د فمن تاب ِمن بع. بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما

. فإن هللا يقبل توبته, وأصلح في كل أعماله, سرقته 



***



يقول هللا تعالى



بَا نََكاالً أَْيِديَُهَما َجَزاء بَِما َكسَ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُواْ -
ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ِ َوّللا  َن ّللا  ْلِمِه فََمن تَاَب ِمن بَْعِد ظُ { 38}م ِ

َ يَتُوُب َعلَيْ  ِحيمٌ َوأَْصلََح فَِإنَّ ّللا  َ َغفُوٌر رَّ المائدة{39}ِه إِنَّ ّللا 



************************************
*******



أحوال النساء في الشهادة-41



يا : ) أنه قال , عن النبي صحيحه عن أبي هريرة 
تكن أكثر فإني رأي, معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار 

وما لنا يا رسول هللا: فقالت امرأة منهن جزلة ( أهل النار
ما , ر وتكفرن العشي, تكثرن اللعن : ) أكثر أهل النار ؟ قال 

: قالت( رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن 
ان أما نقص: ) يا رسول هللا ما نقصان العقل والدين ؟ قال 

فهذا نقصان, فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل , عقلها 
هذا وتمكث الليالي ال تصلي وتفطر في رمضان  ف, العقل 

(.نقصان الدين



***



يقول هللا تعالى 



جَ ) ....  ا َرُجلَْيِن اِلُكْم فَِإن لَّْم يَُكونَ َواْستَْشِهُدواْ َشِهيَدْيِن من ر ِ
ن تَْرَضْونَ  ِمَن الشَُّهَداء أَن تَِضلَّ فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحَداُهَما األُْخرَ  ا َما ى َوالَ يَأَْب الشَُّهَداء إِذَ إْْحَداُهَما فَتُذَك ِ
البقرة{282}......( ُدُعواْ 



************************************
*******



المباهلة باألوالد و بالنساء وباألنفس-42



هم المتالعنين أوالدهما ونساؤهما وأنفسهم ثم يتجه كل من
ين في إلى هللا بالدعاء أن يُنزل عقوبته ولعنته على الكاذب

ين على عنادهم, قولهم للطرف وعند إجابة هللا تعالى.المصر ِ
 وال فإنه تعالى ال يبقي للطرف اَلخر أهالً , الذي على الحق 

أراد عندما, كما حدث في وفد نصارى نجران , ولداً وال ماالً 
فخافوا مالعنتهم في قولهم في عيسى بن مريم النبي 

.ولم يالعنوه لعلمهم بما سيحدث لهم إن هم العنوه



***



يقول هللا تعالى 



َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءكَ - عَالَْواْ نَْدُع  ِمَن اْلِعْلِم فَقُْل تَ فََمْن َحآجَّ
َسُكْم ثُمَّ َساءُكْم َوأَنفَُسنَا وأَنفُ أَْبنَاءنَا َوأَْبنَاءُكْم َونَِساءنَا َونِ 
ِ َعلَ  آل عمران{61}ى اْلَكاِذبِينَ نَْبتَِهْل فَنَْجعَل لَّْعنَةَ ّللا 



************************************
*******



أحكام للنساء في الجاهلية-43



كان المشركون يحلون ما في بطون األنعام من أجنة * 
اء للرجال فقط إذا ولد حياً ويحرم ما ولد حياً على النس

تة غير حيث كانت المي, وكانوا يشتركون فيه إذا ولد ميتًا .
. محرمة 



سبب كراهة أن يلقاهم متلبًسا بما ساءه من الحزن والعار؛ ب
: ومتحيًرا في أمر هذه المولودة, البنت التي ُوِلدت له

اب؟ أال أم يدفنها حية في التر, أيبقيها حية على ذل   وهوان
ر بئس الحكم الذي حكموه ِمن َجْعل البنات هلل والذكو

ين، بإعطائكم البن-أيها المشركون-أفخصَّكم ربكم .لهم
واتخذ لنفسه المالئكة بنات؟ إن قولكم هذا بالغ القبح

أتجترئون. والبشاعة، ال يليق باهلل سبحانه وتعالى
وهو في , ةوتنسبون إلى هللا تعالى َمن يَُربَّى في الزين
ألنوثته؟; الجدال غير مبين لحجته



وجعل هؤالء المشركون باهلل المالئكة الذين هم عباد * 
أنهم أَحَضروا حالة َخْلقهم حتى يحكموا ب, الرحمن إناثًا

.ويُسألون عنها في اَلخرة, إناث؟ ستُكتب شهادتهم



***



يقول هللا تعالى



ٌم  َخاِلَصةٌ ل ِذُُكوِرنَا وَ َوقَالُواْ َما فِي بُُطوِن َهـِذِه األَْنعَامِ - ُمَحرَّ
ْيتَةً فَ  ِزيِهْم ُهْم فِيِه ُشَرَكاء َسيَجْ َعلَى أَْزَواِجنَا َوإِن يَُكن مَّ

األنعام{139}َوْصفَُهْم إِنَّهُ ِحِكيٌم َعِليمٌ 



ِ اْلبَنَاِت ُسْبَحا- ا يَْشتَُهونَ َويَْجعَلُوَن ّلِِل  َوإِذَا { 57}نَهُ َولَُهم مَّ
َر أََحُدُهْم بِاألُنثَى َظلَّ َوْجهُ  اً َوُهَو َكِظيمٌ بُش ِ {  58}هُ ُمْسَود 
لَى ُهون  أَْم َر بِِه أَيُْمِسُكهُ عَ يَتََواَرى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُسوِء َما بُش ِ 

النحل{59}ُكُمونَ يَُدسُّهُ فِي التَُّراِب أاَلَ َساء َما يَحْ 



اثاً إِنَُّكْم اتََّخذَ ِمَن اْلَمآلئَِكِة إِنَ أَفَأَْصفَاُكْم َربُُّكم بِاْلبَنِيَن وَ -
 ً اإلسراء{40}لَتَقُولُوَن قَْوالً َعِظيما



ا يَْخلُُق بَنَات  َوأَ - َر { 16}ْصفَاُكم بِاْلبَنِينَ أَِم اتََّخذَ ِممَّ َوإِذَا بُش ِ
ْحَمِن َمثاَلً  اً وَ أََحُدُهم بَِما َضَرَب ِللرَّ ُهَو َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَود 

ُر ُهَو فِي اْلِخَصاِم َغيْ أََوَمن يُنَشَّأُ فِي اْلِحْليَِة وَ { 17}َكِظيمٌ 
ْحَمِن إِ َوَجعَلُوا اْلَماَلئَِكةَ الَِّذيَن هُ { 18}ُمبِين   نَاثاً ْم ِعبَاُد الرَّ

الزخرف{19}تُُهْم َويُْسأَلُونَ أََشِهُدوا َخْلقَُهْم َستُْكتَُب َشَهادَ 



************************************
*******



حكم من جاءت من دار الكفر وأسلمت-44



, ن الكفارفالنساء المؤمنات ال يحلُّ لهن أن يتزوج, الكافرين
وأعطوا أزواج , وال يحلُّ للكفار أن يتزوجوا المؤمنات

وال إثم , الالتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور
كوا وال تمس. عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهنَّ مهورهن

قتم واطلبوا من المشركين ما أنف, بنكاح أزواجكم الكافرات
,من مهور نسائكم الالتي ارتددن عن اإلسالم ولحقن بهم
ي وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات الالت

م ذلكم الحكم المذكور في اَلية هو حك, أسلمن ولحقن بكم
ى عليه وهللا عليم ال يخف. هللا يحكم به بينكم فال تخالفوه

.شيء حكيم في أقواله وأفعاله



ال و, يعاهدنك على أال يجعلن مع هللا شريًكا في عبادته
لوالدة أو وال يقتلن أوالدهن بعد ا, وال يزنين, يسرقن شيئًا

خالفنك وال ي, وال يُلحقن بأزواجهن أوالًدا ليسوا منهم, قبلها
واطلب لهن , فعاهدهن على ذلك, في معروف تأمرهن به

رحيم ,إن هللا غفور لذنوب عباده التائبين. المغفرة من هللا
.بهم



***



يقول هللا تعالى



ُ أَْعلَُم بِِإيَما  ُمْؤِمنَات  فاََل نِِهنَّ فَِإْن َعِلْمتُُموُهنَّ فَاْمتَِحنُوُهنَّ ّللاَّ
وَن لَُهنَّ لٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم يَِحلُّ تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر اَل ُهنَّ حِ 

ا أَنفَقُوا َواَل ُجنَاَح َعلَيْ  ُكْم أَن تَنِكُحوُهنَّ إِذَاَوآتُوُهم مَّ
اْسأَلُوا َما ُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِِر وَ آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َواَل تُْمسِ 
ِ يَْحُكمُ أَنفَْقتُْم َوْليَْسأَلُوا َما أَنفَقُوا ذَ  ُ ِلُكْم ُحْكُم ّللاَّ بَْينَُكْم َوّللاَّ

الممتحنة{10}َعِليٌم َحِكيمٌ 



أَن الَّ نَاُت يُبَايِْعنََك َعلَىيَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاءَك اْلُمْؤمِ -
ِ َشْيئاً َواَل يَْسرِ  تُْلَن أَْواَلَدُهنَّ ْقَن َواَل يَْزنِيَن َواَل يَقْ يُْشِرْكَن بِاّلِلَّ
ِهنَّ َواَل يَْعِصينََك  بَْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجلِ َواَل يَأْتِيَن بِبُْهتَان  يَْفتَِرينَهُ 

َ فِي َمْعُروف  فَبَايِْعُهنَّ َواْستَْغفِ  َ إِنَّ ّللاَّ  َغفُوٌر ْر لَُهنَّ ّللاَّ
ِحيمٌ  الممتحنة{12}رَّ





************************************
*******





إباحة المكوث في دار الكفر للضعفاء من النساء -45
والرجال والولدان



م فيقولون له, أرضنا عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا
إلى ألم تكن أرض هللا واسعة فتخرجوا من أرضكم: توبيخا

لنار أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم ا
ويعذر من ذاك المصير العجزة . وقبح هذا المرجع والمآب

من الرجال والنساء والصغار الذين ال يقدرون على دفع
فيه وال يعرفون طريقًا يخلصهم مما هم, القهر والظلم عنهم

فهؤالء الضعفاء هم الذين يُرجى لهم من هللا. من المعاناة
فًوا لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم  وكان هللا ع; تعالى العفو

.غفوًرا



***



يقول هللا تعالى 



يَم ُكنتُْم اِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُواْ فِ إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم اْلَمآلئَِكةُ ظَ 
ِ ْرِض قَاْلَواْ أَلَْم تَُكْن أَ قَالُواْ ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَ  ْرُض ّللا 

اءْت َك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوسَ َواِسعَةً فَتَُهاِجُرواْ فِيَها فَأُْولَـئِ 
َجاِل َوالن َِساء َوالْ إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن ال{ 97}َمِصيراً  ِوْلَداِن ر ِ

ى فَأُْولَـئَِك َعسَ { 98}وَن َسبِيالً الَ يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َوالَ يَْهتَدُ 
ُ عَ  ُ أَن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن ّللا  اً َغفُوراً ّللا  النساء{99}فُو 





************************************
*******



من النساءما أباحه هللا تعالى للنبي -46



أنعم هللا مما, وأبَْحنا لك ما َملََكْت يمينك من اإلماء.مهورهن
وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك. به عليك

ك وأبحنا ل. وبنات خالك وبنات خاالتك الالتي هاجرن معك
ريد إن كنت ت, امرأة مؤمنة َمنََحْت نفسها لك من غير مهر

وليس لغيرك أن يتزوج امرأة , الزواج منها خالصة لك
.بالِهبَة



رت قَ , إليك َمن تشاء منهن فال إثم , ْسمهاوَمن َطلَْبَت ممن أخَّ
, حزنَّ ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن وال ي, عليك في هذا

لوب وهللا يعلم ما في ق, ويرضين كلهن بما قسمت لهنَّ 
هللا وكان. الرجال ِمن َمْيلها إلى بعض النساء دون بعض

ى من حليًما ال يعجل بالعقوبة عل, عليًما بما في القلوب
ال يباح لك النساء من بعد نسائك الالتي في . عصاه

ك من ومن كانت في عصمت,والالتي أبحناهنَّ لك , عصمتك
تأتي النساء المذكورات ال يحل لك أن تطل ِقها مستقباَل و

وأما الزيادة على , بغيرها بدال منها ولو أعجبك جمالها
وأما ما , زوجاتك من غير تطليق إحداهن فال حرج عليك

وكان هللا. فحالل لك منهن من شئت, ملكت يمينك من اإلماء
.ال يغيب عنه علم شيء, على كل شيء رقيبًا



***



يقول هللا تعالى



ا َما فََرْضنَا ْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعِلْمنَ يَْستَنِكَحَها َخاِلَصةً لََّك ِمن ُدوِن ا
وَن َعلَْيَك أَْيَمانُُهْم ِلَكْياَل يَكُ َعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكتْ 
 ً ِحيما ُ َغفُوراً رَّ ْنُهنَّ تُْرِجي َمن تََشاء مِ { 50}َحَرٌج َوَكاَن ّللاَّ

ْن َعَزْلَت فَ َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمن تََشاء َوَمِن اْبتَ  اَل ُجنَاَح غَْيَت ِممَّ
َضْيَن بَِما نُُهنَّ َواَل يَْحَزنَّ َويَرْ َعلَْيَك ذَِلَك أَْدنَى أَن تَقَرَّ أَْعيُ 
ُ يَْعلَمُ  ُ آتَْيتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ َوّللاَّ  َعِليماً  َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن ّللاَّ

 ً َل بِ اَل يَِحلُّ لََك الن َِساء ِمن بَعْ { 51}َحِليما ِهنَّ ِمْن ُد َواَل أَن تَبَدَّ
ُ الَّ َما َملََكْت يَِمينَُك وَ أَْزَواج  َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ إِ  َكاَن ّللاَّ

 ً قِيبا األحزاب{52}َعلَى ُكل ِ َشْيء  رَّ





************************************
*******



أحكام في زوجات النبي -47



بميراث بعض في حكم هللا وشرعه من اإلرث باإليمان 
وكان المسلمون في أول اإلسالم يتوارثون )والهجرة 

( ثثم نُسخ ذلك بآية المواري, بالهجرة واإليمان دون الرحم
ا إلى غير الورثة معروفً -أيها المسلمون-إال أن تفعلوا 

كم كان هذا الح, بالنصر والبر والصلة واإلحسان والوصية
عليكم فيجب, المذكور مقدًَّرا مكتوبًا في اللوح المحفوظ

وسلم وفي اَلية وجوب كون النبي صلى هللا عليه. العمل به
فيها و, ووجوب كمال االنقياد له, أحبَّ إلى العبد من نفسه

زوجاته صلى هللا عليه , وجوب احترام أمهات المؤمنين
.وسلم، وأن من سبَّهن فقد باء بالخسران



بن يطل, يا أيها النبي قل ألزواجك الالتي اجتمعن عليك* 
نتها إن كنتنَّ تردن الحياة الدنيا وزي: منك زيادة النفقة

أفارقكنَّ دون و, فأقبِْلَن أمتعكنَّ شيئًا مما عندي من الدنيا
.ضرر أو إيذاء



وال , اجةوال تخرجن منها إال لح, واْلَزْمَن بيوتكن.الشريعة
في كما كان يفعل نساء الجاهلية األولى, تُظهرن محاسنكن

ات وهو خطاب للنساء المؤمن, األزمنة السابقة على اإلسالم
ين . في كل عصر في الصالة كاملة-يا نساء النبي-وأد ِ

ه وأطعن هللا ورسول, وأعطين الزكاة كما شرع هللا, أوقاتها
ويبعد , إنما أوصاكن هللا بهذا؛ ليزكيكنَّ , في أمرهما ونهيهما

م ومنه-عنكنَّ األذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي 
ر نفوس, -زوجاته وذريته عليه الصالة والسالم كم ويطه ِ

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن . غاية الطهارة
ْرنه واقدُ , وحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، واعملن به

؛ إذ إن هللا كان, فهو من نِعَم هللا عليكن, حقَّ قَْدره لطيفًا بكنَّ
سنة خبيًرا جعلكنَّ في البيوت التي تتلى فيها آيات هللا وال

وامر هللا إن المنقادين أل. بكنَّ إذ اختاركنَّ لرسوله أزواًجا
قات والمطيعي, والمنقادات قين والمصد ِ ن هلل والمَصد ِ



***



قال هللا تعالى



َهاتُُهْم أَنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمنْ -
ِ َوأُْولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِ   ِمَن بَْعض  فِي ِكتَاِب ّللاَّ

ْعُروفاً ْفعَلُوا إِلَى أَْوِليَائِكُ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَهاِجِريَن إِالَّ أَن تَ  م مَّ
األحزاب{6}َكاَن ذَِلَك فِي اْلِكتَاِب َمْسُطوراً 



ِ لَْستُنَّ َكأََحد  م ِ  فاََل تَْخَضْعَن َن الن َِساء إِِن اتَّقَْيتُنَّ نَِساء النَّبِي 
ً ِه َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً مَّ بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِ  { 32}ْعُروفا
َج اْلَجاِهِليَّةِ َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ  اأْلُولَى َوأَقِْمَن ْجَن تَبَرُّ

 َ َكاةَ َوأَِطْعَن ّللاَّ اَلةَ َوآتِيَن الزَّ ُ  َوَرُسولَهُ إِنََّما يُ الصَّ ِريُد ّللاَّ
ْجَس أَْهَل اْلبَيْ  َرُكْم تَْطِهيِليُْذِهَب َعنُكُم الر ِ {  33}راً ِت َويَُطه ِ
ِ َواْلِحْكمَ َواْذُكْرَن َما يُتْلَى فِي بُيُوتُِكنَّ  َ ِمْن آيَاِت ّللاَّ ِة إِنَّ ّللاَّ

يَن ِلَماِت َواْلُمْؤِمنِ إِنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمسْ { 34}َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً 
اِدقِيَن َوالصَّ َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِ  اِدقَاِت تَاِت َوالصَّ

ابَِراِت َواْلَخاشِ  ابِِريَن َوالصَّ ِعيَن َواْلَخاِشعَاِت َوالصَّ
قَاتِ  قِيَن َواْلُمتََصد ِ ائَِماَواْلُمتََصد ِ ائِِميَن َوالصَّ ِت َوالصَّ

َ َكثِ َواْلَحافِِظيَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاتِ  يراً  َوالذَّاِكِريَن ّللاَّ
ْغفِ  ُ لَُهم مَّ ً َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ّللاَّ األحزاب{35}َرةً َوأَْجراً َعِظيما







المراجع





القرآن الكريم



المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير



التفسير الميسر



تفسير الجاللين
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انتهى بحمد هللا ومنته



*****



تم الفراغ من إعداد وكتابة هذا الكتاب بإذن هللا تعالى



هـ 1429من ربيع األول 5في يوم الخميس 



م2008من مارس 13الموافق 



وأسأل كل من قرأه الدعاء لي ولوالدي



وألهلي أجمعين




